انقالبی بودن ،رمز موفقیت پلیس است

یکشنبه  18مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3321

فرمانده نیروی انتظامی رمز موفقیت پلیس در ایران را روحیه انقالبی و مردمی بودن دانست و گفت :بسیاری از کشورها با داشتن بهترین امکانات و تجهیزات موفق نمیشوند چرا
که روحیه معنوی و مردمی نداشته و جان انسانها برایشان مهم نیست .سردار حسین اشتری گفت :امسال هفته ناجا را با شعار «پلیس هوشمند ،امنیت پایدار» آغاز کردیم .نیروی
انتظامی به عنوان یک نیروی مردمی افتخارش این است که وظیفهاش استقرار نظم و امنیت است و همگان میدانند باالترین نعمت در یک کشور امنیت و سالمت است.

اجتماعی

اخبار

بازگشایی همه مدارس کشور
از نیمه دوم آبانماه

شوپرورش درباره بازگشایی مدارس
سخنگوی وزارت آموز 
و نحوه از سرگیری آموزشهای حضوری مدارس از آبانماه
توضیحاتی ارائه داد .به گزارش مرکز اطالعرس��انی و روابط
شوپرورش ،علیرض��ا کمرئی با اعالم
عموم��ی وزارت آموز 
جزئیات بازگش��ایی مدارس از آبانم��اه ،اظهار کرد :الگوی
بازگشایی مدارس ،ش��رایط فعالیت آموزشی را در مدارس
مشخص میکند .طبق الگوی بازگشایی ،مدارس روستایی و
عشایری در نیمه اول و دوم مهرماه بازگشایی میشوند .وی
افزود :در نیمه اول مهرماه ،مدارس فنیحرفهای و کاردانش
برای دروس مهارتی بازگشایی شدهاند؛ همچنین دانشآموزان
ابتدایی نیز در نیمه اول مهرماه برای آشنایی با معلمان خود
در مدارس حضور پیدا کردند .کمرئی بیان کرد :در نیمه دوم
مهرماه ،مدارس روستایی و عشایری که کالسهای کمتر از
 ۳۰نفر دانشآموز دارند ،بازگشایی میشوند .سخنگوی وزارت
شوپرورش در امر بازگشایی مدارس اضافه کرد :در نیمه
آموز 
اول آبانماه ،بر اس��اس الگوی بازگش��ایی مدارس و سرعت
واکسیناسیون جامعه ،مدارس کمجمعیت شهری با کمتر از
 ۶۰نفر جمعیت بازگشایی خواهند شد .وی افزود :در نیمه
دوم آبانماه نیز تمام مدارس با رعایت پروتکلهای بهداشتی
بازگشایی میشوند و بر اساس الگوی بازگشایی گروهبندی
خواهند شد و با توجه به مجوز هر منطقه ،فعالیت آموزشی
خود را آغاز خواهند کرد.

امنیت مرزها باالست

فرمانده مرزبانی ناجا با اش��اره به اینکه هالکت اشرار در
سال گذشته افزایش یافته است ،امنیت مرزها را باال دانست
و گفت :درگیریهای ما در مرز در در  6ماه اخیر نسبت به
سال گذشته  ۱۸درصد افزایش دارد و در بعضی مناطق در
شمال غرب کشور تا 50درصد افزایش داشته است .به گزارش
ایسنا ،سردار احمدعلی گودرزی در برنامه تلویزیونی دستخط
درباره وضعیت مرز ارمنس��تان و آذربایجان گفت :باالخره
شیاطینی در دنیا هستند که خیلی تمایل به آرمانگرایی،
استقالل و در مسیر توس��عه قرار گرفتن کشور ندارند ،آن
هم صهیونیستهای کودککش و ارتش تروریست آمریکا
و ایادی آنها .متأسفانه برخی کشورهای منطقه هم دل در
گرو دیگران بستهاند .ما یقین و اعتقاد داریم و تجربه موفقی
که در کشور خودمان اتفاق افتاد ،هر کشوری در منطقه در
حوزه جغرافیایی خودش باید امنیتش را برقرار کند و روی
داشتههای خودش سرمایهگذاری کند .به گفته وی ،در حال
حاضر مرزهای کشورمان از امنیت پایداری برخوردار هستند،
بویژه در شمال غرب و شمال کشور؛ مورد خاصی که جای
نگرانی باشد وجود ندارد .شیطنتها از ابتدا هم اینطوری بوده
است .رزمایشها و سناریوهای مختلفی تدارک دیده شده
است .همکاران ما از امکانات الزم برخوردار هستند ،تقویتها
دارد انجام میشود؛ اقدامات الکترونیکی ،اپتیکی و پهپادی
کامال دارند رصد میکنند ،به کشورها هم توصیه کردهایم که
نباید به دیگران دل خوش کنند و افراد تکفیری را بیاورند در
قسمتی کمکشان باشد ،ما به آنها تذکر دادهایم.

بازسازی ناوگان
اولویت متروی تهران

نایبرئیس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
متروی تهران و حومه گفت :پیگیر تسریع در انجام ردههای
تعمیراتی ناوگان ،بویژه ردههای تعمیراتی سبک به منظور
افزای��ش قابلیت اطمینان بیش��تر ناوگان ب��رای نیمه دوم
س��ال ۱۴۰۰هس��تیم .علی عبداهللپور در این ب��اره افزود:
مس��ؤولیتهایی که در قبال شهروندان و مسافران داریم را
به نحو احسن انجام میدهیم و میدانیم که حیات شرکت
بهرهبرداری متروی تهران و حومه بستگی به حرکت قطارها
دارد و این مستلزم هزینه کردن برای نگهداری و تعمیرات
قطارها و افزایش قابلیت آنها در چرخه سیر است .وی تصریح
کرد :هزینه تعمیرات اساسی ۳۱رام قطار  DCاز محل تبصره
 ۱۸قانون بودجه با مشارکت شهرداری تهران تأمین شده و
با توجه به احتمال بازگش��ایی مدارس در نیمه دوم س��ال،
تعمیرات اساس��ی این قطارها طبق برنامهریزی انجام شده
است .عبداهللپور با بیان اینکه انجام تعمیرات اساسی  ۵واگن
 ۲طبقه از قطارهای خط  ۵نیز در حال انجام است ،گفت :در
حال حاضر به علت نبود نقدینگی قطارها از ردههای تعمیرات
اساسی عقب هستند .وی خاطرنشان کرد ۶۰ :درصد از ۱۷۱
قطار مترو نیاز به بازسازی دارند ،که بیش از  ۴۱رام این قطارها
متعلق به نسل اول است .مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی
تهران و حومه افزود :عقبماندگی در زمینه تعمیرات اساسی
در قطارهای سری  DCیا قطارهای نسل اول که پس از طی
کردن هر  ۹۰۰هزار کیلومتر در مرحله اورهال قرار میگیرند
بیشتر است و باید هر چه زودتر انجام شود.

عمر مفید  ۵۰ساله مدارس نوساز

رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور با
بیان اینکه عمر مفیدی که برای مدارس نوساز تعریف میکنیم
حدود  ۵۰سال است ،گفت 19/5 :درصد مدارس فرسوده و
تخریبی داریم که عمدتا مربوط به دهه  ۵۰و  ۶۰هستند و
هنوز منابع مالی ما کفاف بازسازیشان را نداده است اما اگر
بودجه تخصیص یابد و با همین سرعت پیش برویم ،شمار
مدارس تخریبی طی  ۴سال آینده به تعداد انگشتان دست
میرس��د .مهراهلل رخشانیمهر با اشاره به روند طی شده در
سازمان نوسازی طی سالهای اخیر ،اظهار کرد :دیماه سال
 ۱۳۹۶سازمان نوسازی مدارس را تحویل گرفتم؛ در آن زمان
تخصیص عمرانی سازمان در تمام ردیفها صفر بود .وی افزود:
طبق قانون اگر خیری پروژهای را تا  ۵۰درصد تکمیل کند
دولت باید بودجهای معادل آن تخصیص دهد .تعهد خیران
در س��ال  ۹۶حدود  ۱۸۰میلیارد تومان و تخصیص ردیف
پروژههای مش��ارکتی خیران از سوی دولت  ۱۵درصد این
رقم یعنی  ۲۷میلیارد تومان بود .رئیس س��ازمان نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه وقتی پول نباشد،
مدرسهسازی انجام نمیشود و به تبع آن تغییر در معماری،
ساخت مجتمعهای آموزشی ،اجرای زیرنظام فضا و تجهیزات
و دیگر اهداف نیز محقق نمیشود ،گفت :بنابراین نخستین
هدفگذاری ما این بود که به سمت تخصیص اعتبارات برویم.
عدد مصوب ما در سال  ۹۶از محل اعتبارات عمرانی کشور
 1/6درصد بود که اکنون به بیش از  ۷درصد رسیده است.
هرچقدر اعتبارات عمرانی افزایش یابد سهم مدرسهسازی
نیز بیشتر میشود.

وقوع زمینلرزههای پیدرپی در شهرستان اندیکا و حوالی آن در شرق خوزستان به  120روستا خسارت وارد کرد و باعث تخریب کامل 400خانه شد

امداد به قلعه خواجه

زمین لرزهای  5ریش��تری بامداد دیروز ش��رق خوزستان را
لرزاند و به  120روس��تای شهرس��تان اندیکا خسارت وارد کرد
به طوری که  400خانه روستایی در این منطقه کامال تخریب
و باعث مصدومیت چند نفر شد .به گزارش «وطنامروز» ،شرق
خوزستان چند روزی است میلرزد؛ صبح دوازدهم مهرماه بود
که زمینلرزهای به بزرگی  5/7ریش��تر در این منطقه به وقوع
پیوس��ت و منجر به مصدومیت چند تن و خرابی تعدادی خانه
ش��د .همچنین شامگاه پانزدهم مهر زلزلهای دیگر به بزرگی 4
ریشتر در قلعهخواجه اتفاق افتاد .گویا زمین دستبردار نبود تا
اینکه ساعت  ۲:۴۶دقیقه بامداد دیروز دوباره زلزلهای با قدرت 5
ریشتر در عمق  7کیلومتری زمین ،شهرستان اندیکا را لرزاند .با
گذشت حدود  ۲ساعت از این واقعه ،زمینلرزه دیگری با قدرت
 2/6ریشتر و در نهایت ساعت  ۹:۳۵زلزلهای با قدرت  4/6ریشتر
ش��هر قلعهخواجه را ب��ه لرزه در آورد .پ��س از وقوع این حادثه
بالفاصله نیروهای امدادی و خدماترس��ان به این منطقه اعزام
شدند .به گفته شهاب صدیقی ،مدیرکل مدیریت بحران استان
خوزس��تان ،به فرمانداریها و دس��تگاههای امدادی و عملیاتی
سراسر استان به منظور پیشگیری از هر حادثه احتمالی اعالم
آمادهباش ش��ده است و نیروهای امدادی در حال کمکرسانی
هس��تند .همچنین در پی این حادثه فرماندار شهرستان اندیکا
گفت :به دنبال وقوع زلزلههای اخیر در شهرستان تاکنون 400
منزل روستایی و عشایری به صورت  100درصدی تخریب شده
است .امراهلل نوذری با اشاره به آخرین ارزیابیهای زلزله اخیر در
این شهرستان اظهار کرد :نخستین زلزله این منطقه روز دوشنبه
هفته گذشته به وقوع پیوست که میزان آن  5/7ریشتر بود و پس

از آن تاکنون  14بار دیگر این شهرستان لرزیده است که آخرین
آن صبح دیروز با شدت  5ریشتر بود .وی افزود :در پی این حادثه
شهرستان شاهد خسارات جدی در تمام حوزهها بوده است؛ بویژه
در مناطق روستایی و عشایری .فرماندار شهرستان اندیکا ادامه داد:
در جریان زلزله اخیر  120روستای این شهرستان خسارت دیدند
که عمدتا دارای بافت سنتی و قدیمیساز بودند و در این رابطه
نیز  400منزل مسکونی روستایی و عشایری شاهد خسارت 100
درصدی بودند .نوذری با بیان اینکه بازرسیها و ارزیابی در مناطق
آسیبدیده به صورت شبانهروزی ادامه دارد ،گفت :این شهرستان
دارای  600روستاست و بهدلیل تعداد باالی روستا و وجود مناطق
صعبالعبور ،کار بررسی با سختی مواجه است ولی با این وجود
 12تیم ارزیاب در حال انجام کار هستند .وی ادامه داد :بیشترین
آسیبها به منازل بخش چلو که یک منطقه عشایری است وارد
شده است .فرماندار اندیکا با اشاره به مشکالت پس از وقوع زلزله
در روستاهای این شهرستان میگوید :بسیاری از روستاهای بخش
چلو در این شهرستان ب ه صورت کامل تخریب شدهاند و شرایط
منطقه به نوعی است که هیچ امکانی برای جابهجایی یا اسکان
روستاییان در مکان جدید وجود ندارد .وی با بیان اینکه استفاده
از چادر نیز با توجه به شرایط مناطق آسیبدیده مقدور نیست،
افزود :اسکان فوری کانکس برای استفاده روستاییان آسیبدیده
از زلزله پیشنهاد شده و در حال حاضر تنها راهحل مشکل است.
فرماندار شهرستان اندیکا با بیان اینکه بیش از  80درصد منازل
بخش مرکزی نیز آسیب جدی دیدهاند ،ادامه داد :با توجه به نبود
جاده مناسب روستایی در مناطق آسیبدیده ،انتقال مصالح برای
اهالی این مناطق کار سختی خواهد بود و عالوه بر آن هزینههای

چند برابری را برای آنها در پی خواهد داشت .نوذری با اشاره به
خدمات در حال انجام از س��وی نیروهای امدادی گفت :از تمام
دس��تگاههایی که در حوزه راهسازی توان کمک دارند استمداد
میطلبیم تا با همکاری و همیاری خود گوشهای از مشکالت راه
را برطرف کنند .وی همچنین با اشاره به آسیب دیدن مدارس در
زلزله اخیر بیان کرد :با توجه به ارزیابیهای انجام شده نزدیک به
 50مدرسه در معرض خطر هستند و همچنین برای چند مدرسه
راه دسترسی جهت انتقال کانکس وجود ندارد و میطلبد این کار
با استفاده از بالگرد انجام شود .همچنین انتظار میرود با توجه
به اینکه سرما و بارشها در حال نزدیک شدن است ،مسؤوالن
با جدیت بیش��تری پای کار بیایند و به روستاهای آسیبدیده
شهرس��تان اندیکا توجه جدیتری داشته باش��ند .در این باره
قاسم ساعدی یکی از نمایندگان استان خوزستان در گفتوگو با
«وطنامروز» درباره میزان خسارات وارده در پی وقوع زلزله اخیر
در شرق استان خوزستان گفت :تیمهای ارزیاب در حال بررسی و
ارزیابی الزم هستند اما هنوز درباره خسارات وارده رقم دقیقی اعالم
نشده است .وی با بیان اینکه نیروهای امدادی و هاللاحمر همراه
با جهادگران از سراسر استان به منطقه زلزلهزده اعزام شدهاند،
افزود :سازمانهای خدماترسان چون هاللاحمر و مدیریت بحران
استان ضمن انجام تمهیدات الزم برای اسکان زلزلهزدگان با هدف
حفظ امنیت جانی آنها به دلیل احتمال وقوع پسلرزها به شکل
آمادهباش کامل درآمده و تمام امکانات و تجهیزات الزم را برای
کمکرسانی به زلزلهزدگان تامین کردهاند.
■■اندیکا را دریابید

زلزله شرق استان خوزستان در حالی رخ داد که هوا رو به

سردی است و در نتیجه مشکالت زلزلهزدگان را در روزهای آتی
دوچندان میکند .در چنین شرایطی امام جمعه اندیکا گفت :این
شهرستان در زلزله اخیر بسیار مظلوم واقع شد و حتی در فضای
مجازی میبینیم این زلزله به نام چلگرد در حال انتشار است و
از اندیکا بویژه منطقه محروم و تمامعشایری چلو در خوزستان
نامی برده نمیشود .حجتاالسالم سیداکبر موسوی اظهار کرد:
میزان خسارت زلزله اخیر در مناطق عشایری اندیکا به اندازه
خسارات چلگرد چهارمحالوبختیاری است .وی افزود :در روزهای
گذشته با نماینده ولیفقیه در استان از مناطق زلزلهزده اندیکا
بازدیدی داشتیم و در برخی روستاها منازل به طور صددرصد
تخریب شده است .اکبر موسوی بیان کرد :چلگرد با اندیکا برای
ما تفاوتی ندارد اما خواهش��ی که از دولت داریم این است که
ظلم  ۸س��اله دولت قبل نسبت به اندیکا تکرار نشود .موسوی
اذعان کرد :در زلزله سالهای گذشته مسجدسلیمان ،اندیکا نیز
به همان شدت لرزید اما اندیکا که  ۹۵درصد بافتش روستایی
و عشایری است ،نادیده گرفته شد .امام جمعه اندیکا گفت :بر
اس��اس اعالم فرمانداری  ۱۲۰روس��تا درگیر خسارت و صدها
خانه تخریب شدند .همچنین خانههایی که ترک برداشتهاند با
بارش باران خراب خواهند شد .وی بیان کرد :از مسؤوالن ملی
و اس��تانی تقاضا میشود اندیکا را فراموش نکنند ،چرا که این
ش��هر به خودی خود محروم است .این زلزله میتواند بهانهای
ب��رای تخصیص اعتبارات و بودجه ب��رای رفع محرومیتهای
اندیکا باشد .اکبر موسوی تصریح کرد :ما امیدواریم دولت جوان
و جهادی س��یزدهم و آقای رئیس��ی که امید محرومان است،
اندیکا را فراموش نکنند .وی ادامه داد :جناب مخبر معاون اول
رئیسجمهور ،جناب رضایی معاون اقتصادی رئیسجمهور و
دیگر مسؤوالن خوزستانی در دولت دین خود را به خوزستان
ادا کنند و برای زادگاه خود فریاد بزنند.
■■اندیکا منتظر تدابیر مدیریتی برای بحران پسازلزله

با توجه به ادامه یافتن زمینلرزههای شدید پس از زلزله 4
روز پیش در شهرستان اندیکا که منجر به تخریب چند منزل
روستایی شد ،پسلرزههای شدید در این منطقه همچنان ادامه
دارد و این در حالی است که آسیبدیدگان این حادثه نیازمند
توجه و ورود جدی مسؤوالن جهت رفع مشکالت خود هستند.
با وجود گذشت چند روز از زلزله شدید و  5/7ریشتری که منجر
به وارد شدن خسارات جدی به منازل روستایی شهرستان اندیکا
شد ،این شهرستان همچنان شاهد پسلرزهها و زمینلرزههای
ش��دید اس��ت .این در حالی است که همچنان زمینلرزههای
شدید باعث وارد شدن خسارات جدی به بافتهای کممقاومت
و همچنین آسیبدیده از زلزله اخیر میشود .با این وجود مردم
روستاهای این شهرستان همچنان در انتظار ورود جدی مسؤوالن
به این مساله و حضور آنها در این مناطق برای بررسی شرایط
و تخصیص امکانات الزم برای پیشگیری از بحرانهای بعدی
در فصل پیشرو با توجه به موضوع بارندگی و سرما هستند.

رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت حضور منظم و کامل کارمندان در ادارات ،خواستار پاسخگویی و انجام امور مردم شد

مقابله با کرونا هوشمند میشود

مدیریت هوش��مند بیماری کرونا کمک��م در حال ورود به
فاز اجراست تا با گذشت  20ماه از ورود این ویروس منحوس
به کش��ور ،روشهای سنتی مبارزه با این بیماری -که عموما
زمینهساز تعطیلی مشاغل میشد  -به فراموشی سپرده شود و
محدودیتها بر افراد ناقل و کسانی که واکسن دریافت نکردهاند،
متمرکز شود.
از آنجا که کرونا تاکنون روند خدماترسانی به مردم را مختل
و بسیاری از مشاغل را با چالش روبهرو کرده ،با نزدیک شدن
به اجرای مدیریت هوشمند کرونا حاال دولت به دنبال حضور
منظم و کامل کارکنان ادارات در محل کار است.
درهمینزمینهحجتاالسالموالمسلمینسیدابراهیمرئیسی
روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد :رسانههای
جمعی بویژه صداوسیما به اطالعرسانی دقیق و اقناعی درباره
ضرورت واکسیناسیون ادامه دهند و همچنان توصیه به رعایت
شیوهنامههای بهداشتی با جدیت در دستور کار باشد.
رئیسجمه��ور از بزرگان صاحب نفوذ و صاحب تریبون در
جوامع محلی و استانهای مختلف کشور خواست مردم را به
واکسیناسیون تشویق و ترغیب کنند.
حجتاالس�لام رئیس��ی با اش��اره به ضرورت فعال شدن
کمیسیون نظارت بر اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا
گفت :مصوبات ستاد باید به صورت دقیق و کامل اجرا شود و
این نظارت شرط موفقیت است.
رئیسجمهور همچنین با تبریک فرارسیدن ماه ربیعاالول
گفت :در این ماه ش��اهد افزایش جش��نها و مراسم شادی از
سوی مردم هستیم و الزم است از اجتماعات غیرضرور پرهیز یا
در صورت ضرورت برگزاری مراسم ،شیوهنامههای بهداشتی به
طور کامل رعایت شود.
رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه علمی و پژوهشی

به افکار و سخنان جدید و ایدهها و نظرات نو و بسته نشدن باب
پژوهش در حوزه درمان کرونا گفت :طب سنتی در زمینه مبارزه
با بیماریها ،ایدهها و نظراتی دارد که وزارت بهداشت میتواند
آنها را بررسی و راستیآزمایی کند .رئیسجمهور در ادامه با بیان
اینکه باید بتدریج به سمت بازگشایی حضوری مدارس حرکت
کنیم ،گفت :با گسترش و تکمیل واکسیناسیون شاهد آموزش
حضوری در مدارس خواهیم بود.
حجتاالسالم رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت حضور
منظم و کامل کارمندان در ادارات برای پاسخگویی و انجام امور
مردم گفت :طبق جدول رنگبندی شهرها و با توجه به بهبود
شرایط با گسترش واکسیناسیون ،حضور کارکنان در ادارات به
صورت کامل و در ساعت مقرر ضروری و الزم است.
■■چگونگی اجرای قرنطینه هوشمند

با اجرای قرنطینه هوشمند به جای اینکه محدودیتی برای
مش��اغل خاص و صاحبان مشاغل ایجاد ش��ود ،افرادی که از
واکسیناسیون استقبال نکردهاند در یکسری فعالیتها و تعامالت
اجتماعی دچار محدودیت میشوند اما این محدودیتها چگونه

است؟ در این زمینه مسعود یونسیان ،استاد اپیدمیولوژی دانشگاه
علوم پزشکی تهران درباره «جزئیات قرنطینه هوشمند» گفت:
این اقدام ارزشمندی است .با اجرای قرنطینه هوشمند به جای
اینکه محدودیتی برای مشاغل خاص و صاحبان مشاغل ایجاد
شود ،افرادی که از واکسیناسیون استقبال نکردهاند در یکسری
فعالیتها و تعامالت اجتماعی دچار محدودیت میشوند.
اس��تاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزش��کی تهران افزود:
موضوعی که وجود دارد این است که به نظر میرسد باید زمانی
این موضوع را اجرایی کنیم که واکسن به اندازه کافی در اختیار
افرادی که تقاضا و تمایل برای واکسن دارند قرار گرفته باشد و
 ۲مرحله دوز را تزریق کرده باشند و  ۲هفته از واکسیناسیون
آنها گذشته باشد .وی اضافه کرد:بعد از این مدت خیلی مناسب
است که محدودیت اجرا شود و این در راستای عدالت اجتماعی
است و بر خالف عدهای که میگویند این ناعادالنه است ،اصال
اینطور نیست و بسیار عادالنه است.
وی تأکید کرد :وظیفه دولت و حاکمیت صیانت از سالمت
و معاش مردم اس��ت و این در گرو واکسیناس��یون است و اگر

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا

روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

12مهر

14607

238

2163

20169

 13مهر

13226

216

1922

20091

 14مهر

10497

216

1805

17161

 15مهر

11625

233

1742

16951

 16مهر

9897

185

1424

16097

 17مهر

7654

173

1286

15419

کسی نخواهد از این روال تبعیت کند ،طبیعی است که خود
پذیرفته که نمیخواهد در تعامل اجتماعی حضور داشته باشد
و باید محدود شود.
■■ ۱۷۳هموطن دیگر بر اثر کرونا جان باختند

در شرایطی که مدیریت بیماری کرونا در حال ورود به فاز
جدیدی است ،همچنان کرونا در روزهای پایانی خود در پیک
پنجم ،شمار زیادی از شهروندان را به کام مرگ میکشاند .بنا بر
اعالم مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،از ظهر
جمعه تا ظهر شنبه  ۱۷مهر  ۱۴۰۰بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۷ ،هزار و  ۶۵۴بیمار جدید مبتال به «کووید»۱۹-
در کشور شناسایی و یکهزار و  ۲۸۶نفر از آنها بستری شدند.
به این ترتیب ،مجموع بیماران «کووید »۱۹-در کش��ور به ۵
میلیون و  ۶۹۱هزار و  ۶۳۴نفر رس��ید .متاسفانه در طول ۲۴
ساعت  ۱۷۳بیمار «کووید »۱۹-جان خود را از دست دادند و
مجموع جانباختگان این بیماری به  ۱۲۲هزار و  ۳۷۰نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون  ۵میلیون  ۲۰۱هزار و  ۵۱۵نفر از بیماران،
بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین ۵هزار و
ش مراقبتهای
 ۳۶۸نفر از بیماران مبتال به «کووید »۱۹-در بخ 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .از سویی تاکنون ۳۳
میلیون و  ۱۴۴هزار و  ۵۵۵آزمایش تشخیص «کووید »۱۹-در
کشور انجام شده است .همچنین در حال حاضر  ۷شهر کشور
در وضعیت قرمز ۱۰۸ ،شهر در وضعیت نارنجی ۲۴۸ ،شهر در
وضعیت زرد و  ۸۵شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سال جاری اقدام به راهاندازی  ۷۵۰۰شغل برای زندانیان آزادشده کرده است

حمایت بنیاد برکت از زندانیان آزاد شده

س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راس��تای رفع
محرومیت اقشار مختلف جامعه ،این بار از طریق بنیاد برکت
اق��دام به راهاندازی  ۷۵۰۰ش��غل برای زندانیان آزادش��ده و
خانوادههایشان در س��ال جاری کرده است .براساس آمار،
بیش��ترین س��هم اجرای این طرح به اس��تانهای لرستان،
نوبلوچستان
خوزس��تان ،فارس ،خراسان جنوبی و سیستا 
اختصاص یافته است و آنطور که مسؤوالن بنیاد برکت اعالم
کردهاند این طرح به پوش��شدهی خانوادههای زندانیان نیز
توجه داشته است.
در همین رابطه مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) با اشاره به حمایت ویژه بنیاد برکت از اقشار
آس��یبپذیر اجتماعی ،گفت :در همین راستا ،تا پایان سال
 ۲۵۰۰طرح اشتغالزایی اجتماعمحور منجر به ایجاد ۷۵۰۰
شغل برای زندانیان آزاد ش��ده و خانوادههایشان راهاندازی
میشود .محمد ترکمانه تصریح کرد :از این تعداد تا به امروز

 ۵۰۰طرح اشتغالزایی به طور
کامل راهاندازی شده که ایجاد
اش��تغال برای  ۱۵۰۰نفر را به
دنبال داشته است.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اجرای
این طرح در سراس��ر کشور،
خاطرنش��ان کرد :استانهای
لر س��تا ن  ،خو ز س��تا ن ،
ف��ارس ،خراس��ان جنوبی و
سیستا نوبلوچستان بیشترین سهم را از طرحهای اشتغا لزایی
بنیاد برای زندانیان آزاد شده از زندان و خانوادههایشان دارند.
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت ،نه فقط زندانیان آزاد شده
که خانوادههایشان نیز مشمول طرحهای اشتغالزایی بنیاد
برکت هستند.
وی حجم کل س��رمایهگذاری اشتغالزایی برای زندانیان

آزاد ش��ده را  ۳ه��زار و ۳۷۵
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت:
زندانیان آزادشدهای که دارای
طرح توجیهی برای اش��تغال
هستند میتوانند با مراجعه به
مجریان و تسهیلگران بنیاد
برکت در سراسر کشور نسبت
به ثبتنام و ارائه درخواس��ت
خود اقدام کنند.
ترکمانه ادامه داد :مشاغلی که برای این قشر آسیبپذیر
ایجاد میشود در رستههای تولید پوشاک ،مشاغل خدماتی،
پرورش دام و کشاورزی است و همچنین بیشترین مساعدت
در پرداخت تسهیالت به آنها شده است.
مدیرعامل بنیاد برکت با تاکید بر حمایت ویژه از اقش��ار
اجتماعی در س��ال  ،۱۴۰۰خاطرنشان کرد :بر اساس چنین

راهبردی ،تا پایان سال جاری  ۲۰هزار طرح اشتغالزایی برای
این اقشار از جمله زنان سرپرست خانوار ،کولبران ،سوختبران،
معلوالن ،زندانیان و خانوادههایشان و خانوادههای کودکان
ت کسبوکار
بازمانده از تحصیل اراهاندازی میشود که فرص 
برای  ۶۰هزار نفر را فراهم خواهد آورد.
وی یادآور شد :بنیاد برکت براساس منویات رهبر معظم
انقالب و سیاس��تهای ابالغی از سوی ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) ،ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق محروم
را با هدف محرومیتزدایی ،توانمندسازی اقتصادی و برقراری
عدالت اجتماعی در این مناطق به عنوان اولویت اصلی در راس
برنامهها و فعالیتهای خود قرار داده است.
ترکمانه در پایان یادآور شد :بنیاد برکت ،ایجاد  ۷۰هزار
طرح اش��تغالزایی اجتماعمحور منجر ب��ه ایجاد  ۲۱۰هزار
شغل را تا پایان امسال در مناطق روستایی و محروم کشور
در دستور کار دارد.

