
با مرگ 166 بيمار ديگر طي 24 ساعت منتهي 
به روز شنبه 29 شهريور ماه آمار جانباختگان 
كرونا در كشور از 24 هزار نفر گذشت و به طور 
رس�مي وارد موج سوم كرونا ش�ديم. افزايش 
ابتال به كرونا در موج س�وم افزايش مرگ و مير 
را هم در پي خواهد داشت و حتي ممكن است 
در آبان ماه ب�ا بحران مرگ روزان�ه 600 نفر هم 
مواجه شويم. آنطور كه عضو كميته ملي مبارزه 
با كرونا مي گويد همين حاال هم در مراكز درماني 
ديگر جايي براي بس�تري بيماران نيست. حاال 
وزير بهداش�ت در كنار برنامه ريزي براي توليد 
واكسن ايراني كرونا، از تالش براي پيش خريد 20 
ميليون دوز واكسن كرونا از يك شركت هندي 
خبر مي دهد، اما برخي متخصصان ديگر همچون 
رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري 
معتقدند براي جلوگي�ري از فاجعه  جديد بايد 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنيم و حواس 
خود را س�رگرم اخب�ار واكس�ن و دارو نكنيم. 
طي 24 س��اعت منتهي به 29 ش��هريور ماه و بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 2 هزار و ۸4۵ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 در كشور شناسايي 
شد كه يك هزار و ۱49 نفر از آنها بستري شدند. با 
اين حساب، مجموع بيماران كوويد ۱9 در كشور 
ب��ه 4۱9 هزار و 4۳ نف��ر رس��يد. در همين زمان، 
۱۶۶ بيمار كوويد۱9 جان خود را از دس��ت دادند 
و مجم��وع جانباختگان اين بيماري ب��ه 24 هزار 
و ۱۱۸ نفر رس��يد. همچنين ۳ه��زارو۸9۳ نفر از 
بيماران مبتال به كوويد۱9 در وضعيت شديد اين 
بيماري تحت مراقبت قرار دارند.  تاكنون ۳۵۷ هزار 
و ۶۳2 نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 

ترخيص شده اند. 
  افزاي�ش م�وارد ابتال ب�ا كاه�ش رعايت 

پروتكل ها
طبق آخرين بررسي هاي انجام شده، ميزان استفاده 
از ماسك در كشور سير نزولي دارد و همزمان با اين 
روند كاهشي، شاهد افزايش موارد ابتال و بستري 

روزانه در اغلب استان هاي كشور هستيم. 
به گفته سيما س��ادات الري، س��خنگوي وزارت 
بهداشت، ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي تأثير 
مستقيمي بر شدت شيوع بيماري كوويد ۱9 دارد 
و نقش استفاده از ماسك به عنوان مهم ترين عامل 
بازدارنده از انتقال ويروس كرونا، همواره مورد تأكيد 
مسئوالن و كارشناس��ان حوزه بهداشت و درمان 
است.  وي افزود: » بر اس��اس آخرين بررسي هاي 
انجام ش��ده در هفته گذشته، ميزان اس��تفاده از 
ماس��ك توس��ط مردم در مراكز و اماكن عمومي 
۵9/۱2 درصد گزارش ش��ده كه با كمال تأس��ف 
ش��اهد كاهش ۱۶/4۵ درصدي ميزان استفاده از 
ماسك نسبت به هفته قبل از آن هستيم. همچنين 
ميزان استفاده از ماسك در وسايل نقليه عمومي 
۶4/2 درصد گزارش شده كه كاهش ۸/۳ درصدي 

را نشان مي دهد.«

الري تصري��ح ك��رد:» همچنين مي��زان رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در كشور در هفته گذشته 
به پايين ترين ميزان خود در شش هفته قبل از آن 
رسيده است.« رئيس جمهور هم در جلسه ستاد ملي 
مقابله با ويروس كرونا با تأكيد بر رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي اظهار كرد: » رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در هفته هاي اخير در كش��ور پايين آم��ده و اين 
نگران كننده اس��ت. اين ميزان از ۸۰ درصد به ۶۰ 
درصد كاهش يافته ك��ه اگر اين رون��د ادامه يابد 
از هفته هاي آتي ش��اهد افزايش ابتال و پس از آن 

افزايش مرگ ومير خواهيم بود.«
 پيش خريد 20 ميليون دوز واكسن كرونا 

س��عيد نمكي، وزير بهداش��ت در جلس��ه ستاد 
ملي مقابله با كرونا در خص��وص آخرين اقدامات 
وزارت بهداش��ت براي تأمين واكسن كرونا اظهار 
داش��ت:»يك ش��ركت هندي ۱۰۰ميلي��ون دوز 
واكسن كرونا به امريكايي ها پيش فروش كرده است، 
مدير عامل اين شركت فردي ايراني االصل زرتشتي 
است كه به ما قول داده است 2۰ ميليون دوز واكسن 

را با قيمت پايين تر به ما بفروشد.«
وي همچنين از تالش تيم هاي تحقيقاتي كشورمان 
براي توليد واكسن كرونا خبر داد و تصريح كرد:» به 

نتايج مثبت اين تحقيقات خيلي اميدواريم.«
 بيمارستان ها تخت خالي ندارند

مينو محرز، عضو كميته ملي مبارزه با كرونا درباره 
آخرين وضعيت ويروس كرونا در كش��ور تصريح 
كرد: »بعد از مسافرت و مراسم هاي عزاداري تعداد 
مبتاليان به كرون��ا افزايش يافته اس��ت. در مراكز 
درماني به حدي مراجعه كننده فراوان است كه ديگر 
جايي براي بستري بيماران نيست. از سوي ديگر 
بازگشايي مدارس و دانشگاه ها باعث بروز مشكالت 

متعدد شده است.«
پيام طبرسي، رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح 
دانشوري هم با اشاره به افزايش تقاضاي بستري در 
بخش اورژانس بيمارستان مسيح دانشوري از اواخر 
هفته گذش��ته  گفت:» متأس��فانه آمار مراجعه به 
اورژانس از حدود ۶۸ نفر در چند روز گذشته، اين 
روزها به حدود 2۰۰ نفر در روز رسيده، به گونه اي 
كه مردم براي بستري در اورژانس صف كشيده اند 
و فشار كاري ش��ديدي طي چند روز اخير شروع 
شده است.« رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح 
دانش��وري با بيان اينكه تخت خالي براي پذيرش 
بيماران جدي��د نداريم، گفت: » مدتي تناس��ب و 
تعادل بين ترخيص و بس��تري بيماران كرونايي 

برقرار شده بود كه متأسفانه از اواخر هفته گذشته 
مجدداً اين تعادل برهم خورده و براي پذيرش در 

اورژانس تخت خالي نداريم.«
به گفته وي تجربه هفت ماه گذشته نشان داده كه 
وقتي اپيدمي وارد موج مي ش��ود، مانند موج اول 
و دوم، موج سوم ش��ديدتر خواهد بود و موج سوم 
بين يك تا دو هفته طول خواهد كش��يد، بنابراين 
به طور خيلي ج��دي از مردم خواهش مي كنم كه 
پروتكل هاي بهداشتي را بيش از پيش رعايت كنند، 
از مس��افرت ها، حضور در تجمعات غيرضروري و 

رفتارهاي غيربهداشتي خودداري كنند. 
 احتمال روزي 600 مرگ كرونايي

طبرسي خطاب به مس��ئوالن تأكيد كرد:» نبايد 
صبر كنيم كه شرايط بحراني شود و بعد به دنبال 
حل آن بحران باشيم. شيوع موج سوم از اواخر هفته 
گذشته آغاز شده و اگر به همين منوال پيش برويم، 
طبق تخمين دكتر حريرچي، در آبان ماه مرگ و 
مير ناشي از كرونا به ۶۰۰ نفر در روز مي رسد، البته 
اميدواريم كه اين تخمين هيچ وقت محقق نشود، 
ولي اگر برنامه  ريزي درس��تي نداشته باشيم و اين 
تخمين واقعي شود، واقعاً يك فاجعه در كشور رخ 
مي دهد.« وي با بيان اينكه مطالعات درباره واكسن 
كرونا در كش��ورهاي مختلف در حال انجام است، 
ولي دستيابي به نتيجه قطعي و توليد انبوه واكسن 
زمان بر است، ادامه داد: » چيزي كه مشخص است 
اين است كه امروز كه موج سوم شروع شده، حداقل 
تا چهار ماه آينده بايد براي جلوگيري از فاجعه  جديد 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كرده و حواس خود 

را سرگرم اخبار واكسن و دارو نكنيم.«
 هشدار نسبت به افزايش مرگ و ميرها در 

موج سوم
طبرسي با اشاره به اينكه طي چند روز اخير شاهد 
مواردي از ابتالي دانش آم��وزان و معلمان بوديم، 
تصريح كرد: » در حال حاضر توصيه مي ش��ود كه 
آموزش در مدارس و دانشگاه ها به صورت مجازي 
باشد تا بتوانيم از اين فاز بگذريم؛ چراكه اگر نتوانيم 
آن را كنترل كنيم، ش��رايط بدي پيش رو خواهد 
بود.« مسعود مرداني ديگر عضو كميته علمي ستاد 
مقابله با كرونا با هشدار نس��بت به افزايش مرگ و 
ميرها در موج سوم گفت:» زماني كه موارد ابتال به 
بيماري افزايش يابد، طبيعتاً موارد بستري هم باال 
مي رود. حال هر چقدر ميزان  بستري بيشتر شود، 
ميزان انتقال بيماران بدحال به آي سي يو بيشتر 
ش��ده و ۵۰ درصد از بيماراني كه وارد آي سي يو 
مي ش��وند، از بين مي روند. همچنين 9۰ درصد از 
بيماراني كه به ونتيالتور متصل ش��وند نيز از بين 

مي روند.«
وي با طرح سه سناريو درباره وضيت كرونا در پاييز 
و همزماني آن با آنفلوآنزا رعايت اصول بهداشتي و 
پرهيز از حضور در جمع و مسافرت را تنها راهكار 
پيش رو براي در امان ماندن از هجوم كرونا و آنفلوآنزا 

دانست. 
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با نهايي شدن چرخه كامل تصفيه آب توسط يك شركت دانش بنيان ايراني، ساالنه 250 ميليون دالر صرفه جويي ارزي مي شود 

»آب«پاكيمحققانايرانيرويدستواردكنندگان

احتمال مرگ روزانه 600 نفر در موج سوم كرونا
بيمارستان ها براي پذيرش بيماران كرونايي تخت خالي ندارند

از  يك�ي  محقق�ان 

عليرضا سزاوار
شركت هاي دانش بنيان   گزارش  2

ب�ه  موف�ق  كش�ور 
بومي سازي پركاربردترين ماده مورد استفاده در 
تصفيه فاض�الب و حفظ س�المت آب ش�دند، 
ماده اي كه محققان موفق به توليد آن ش�دند، 
س�االنه با بيش از 200 ميليون دالر وارد مي شد. 
بنا بر آمارهاي معاونت علمي رياس��ت جمهوري، 
در حال حاضر بيش از ۱4۰ شركت دانش بنيان در 
حوزه تصفيه آب و فاضالب فعاليت دارند. اين حوزه 
هر ساله منابع مالي قابل توجهي از بودجه عمراني 
كشور را در بر مي گيرد و محققان زيادي را به خود 

جذب كرده است. 
 صرفه جويي 250 ميليون دالري

يك شركت دانش بنيان اكنون موفق به توليد ماده 
كلسيم هيپوكلريت )توليد شده به روش تركيبي( 
شده است. اين ماده پر كاربردترين ماده شيميايي 
براي بليچينگ )سفيد كنندگي(، ضدعفوني و تصفيه 
منابع آبي و فاضالب در دنيا شناخته شده است. اين 
ماده در آب بسيار محلول اس��ت و از هيپوكلريت 
كلس��يم عالوه بر تصفي��ه آب، در مراكز مختلف، 
براي ضدعفوني كردن سطوح و تجهيزات استفاده 
مي ش��ود.  آمار هاي واردات گمرک كش��ور نشان 
مي دهد كه سال گذشته بيش از 2۰۰ ميليون دالر 
از اين ماده از كشور چين وارد شده است. كشور هاي 
ژاپن و هند هم سال گذشته حدود ۵۰ ميليون دالر 

از اين ماده را به ايران فروخته اند. 
موضوع بحران منابع آب ب��ا محوريت بازچرخاني 
پس��اب و تصفيه فاضالب، در سال هاي اخير حتي 
منجر به برپايي نمايشگاه هايي در پارک هاي علم 
و فناوري دانش��گاه هاي مطرح كش��ور شده كه با 

استقبال استارتاپ هاي فراواني هم همراه بود. 
 يك تير و دو نشان

مدير عام��ل ش��ركت دانش بنياني ك��ه موفق به 
بومي سازي تصفيه آب شده، روز گذشته با اشاره به 
اين اتفاق گفت: » پژوهشگران ما موفق شدند كلسيم 
هيپوكلريت را به روش تركيبي كه پيشرفته ترين 
روش و حفاظت ش��ده ترين روش محيط زيس��تي 
است، توليد كنند. اين ماده مهم، پر كاربردترين ماده 

براي سفيد كنندگي، ضدعفوني و تصفيه منابع آبي 
و فاضالب در دنيا است. اين ماده در آب بسيار محلول 
است و از هيپوكلريت كلسيم عالوه بر تصفيه آب، 
در مراكز مختلف، براي ضدعفوني كردن سطوح و 
تجهيزات استفاده مي شود.« در واقع اين دانش بنيان 
با يك تير دو نشان زده و ماده اي كه هم براي تصفيه 
آب به كار مي رود و هم ماده اي مهم براي ضد عفوني 
كردن سطوح است، توليد شده است. شيوع ويروس 
كرونا موجب شده تا هزينه زيادي هم براي واردات 
مواد اصلي صنايع توليد كننده مواد ضد عفوني صرف 
ش��ود كه در اين زمينه هم توليد اين ماده موجب 
صرفه جويي مي شود.  محمد علي شريعت، با توجه 
به اهميت تصفيه منابع آب كشور و فاضالب  افزود: 
»محصول كلسيم هيپوكلريت يك محصول مهم 
و استراتژيك اس��ت كه ارتباط مستقيم با سالمت 
جامعه دارد. توليد اين محصول در كشور، مقدمات 
قطع وابستگي ايران به واردات اين محصول از خارج 

از كشور را فراهم كرد.«
شريعت همچنين گفت: » كشورمان در حال حاضر 
نيز از كش��ورهايي مانند چين، هند و ژاپن كلسيم 
هيپوكلري��ت وارد مي كند. افزاي��ش توليد در اين 
شركت و توسعه خطوط توليد مي تواند به كاهش 
و حتي قطع اين وابس��تگي كمك كند. در صورت 

حمايت دس��تگاه هاي ذيربط، مي ت��وان تمام نياز 
كشور را به همت متخصصان جوان ايراني در داخل 

كشور توليد كرد.«
 برنامه براي صادرات گسترده

اين محقق با اش��اره به تالش هاي انجام شده براي 
توليد داخلي محصول  گفت: » برخي از مسائلي كه 
مانع از افزايش توليد اين محصول در داخل مي شود، 
برخي مشكالت زيست محيطي اس��ت. براي حل 
اين چالش، با به كارگيري فرايندهاي ابداعي، خط 
توليد كلس��يم هيپوكلريت تركيبي در حجم باال 
بدون مشكالت زيست محيطي در شركت توليدي 
ش��يميايي كلران به بهره برداري رسيده است كه با 
توليد انبوه و حجم باالي اين محص��ول، از واردات 
آن بي نياز شده و به صادر كننده مطرح آن در منطقه 

تبديل مي شويم.«
وي اف��زود: » در فراينده��اي جديد ع��الوه بر رفع 
مشكالت زيس��ت محيطي، با بومي س��ازي توليد 
اين محص��ول، هزينه توليد كاهش چش��مگيري 
داشته است كه ش��رايط را براي رقابت با نمونه هاي 
محص��والت خارجي فراهم كرده اس��ت. ش��ركت 
موفق به صادرات اين محصول شده است و در آينده 
نزديك، در نظر داريم تا حجم صادرات را به شكل 

قابل مالحظه اي افزايش دهيم.«

 كاربرد گس�ترده در اس�تخرها، پارك ها و 
سازمان ها

شريعت در توضيح مزيت هاي محصول ايران ساخت 
نسبت به محصوالت وارداتي  گفت: » با توجه به اينكه 
اين محصول بومي سازي شده و توليد آن با شرايط و 
امكانات كشورمان هماهنگ شده است، قيمت بسيار 
پايين تري نسبت به نمونه هاي خارجي دارد. صنايع 
آب و فاضالب، صنايع شوينده، استخرها و پارک هاي 
آبي و تمام ارگان هايي كه نياز به ضدعفوني كردن 
محيط دارند، از جمله مش��تري هاي اين محصول 
محسوب مي شوند.« شريعت در پايان بيان كرد: »اين 
شركت دانش بنيان طرح هاي مختلفي را براي توسعه 
علمي و پژوهش در حوزه تجاري سازي محصوالت 
مختلف، در نظر گرفته اس��ت. در برخي طرح هاي 
پژوهشي در هماهنگي با معاونت علمي و فناوري 
رياس��ت جمهوري مش��غول به فعاليت هستيم و 
اميدواريم با كمك اين معاونت، حمايت هاي الزم 
را براي توس��عه خطوط توليد و محصوالت جديد 

دانش بنيان دريافت كنيم.«
در س��ال هاي اخير اس��تارتاپ ها و ش��ركت هاي 
دانش بنيان زيادي به حوزه آب و فاضالب گرايش 
پي��دا كرده اند. طراحي و س��اخت پكيج هاي نوين 
تصفيه فاضالب بهداش��تي و صنعتي ب��ا رويكرد 
بازيافت آب از دستاوردهاي جديد محققان در اين 

زمينه است. 
 صف طوالني ثبت اختراع

سال گذشته دانشگاه سهند تبريز نمايشگاه بزرگي 
در حوزه تصفيه آب براي استارتاپ هاي كشور برگزار 
كرد كه دستاوردهاي ارائه شده در نمايشگاه بسيار 
چشمگير بود. در اين نمايشگاه راهكارهاي استفاده 
هرچه بيشتر از آب خاكستري ش��امل آب پس از 
شست و ش��وي لباس، ظروف، روش��ويي و حمام 
كه گفته مي شود بيش از ۷۰ درصد از آب فاضالب 
توليدي من��ازل و برخي مصارف غيرمس��كوني را 
تشكيل داده است، به نمايش گذاشته شد.  در حال 
حاضر صف طوالن��ي از دانش بنيان ه��ا براي ثبت 
پتنت)اختراع( در ح��وزه آب و فاضالب وجود دارد 
كه مي توانند با دستاوردهايشان از منابع آبي كشور 

محافظت كنند. 

 دبيركل كان��ون تربيت اس��المي مي گويد: » اه��داف دوره هاي 
تحصيلي كه در سال 9۷ و بر اساس س��ند تحول بازنگري و تصويب 
شده است، يك چيز نسبي گرايانه اس��ت كه نه كور مي كند و نه شفا 
مي دهد! در اهداف دوره هاي تحصيلي واليت فقيه حذف ش��ده، به 
جاي امامان كلمه پيش��وايان ديني و به جاي اس��الم، از كلمه دين 

استفاده شده است«. 
 احمد تابنده، مدير عامل ش��ركت اتوبوس و ميني بوس هاي رزروي 
تهران درباره افزايش نرخ كرايه هاي اتوبوس و ميني بوس هاي رزروي 
اظهار داش��ت: از دو هفته آينده به صورت پله اي نرخ كرايه اتوبوس و 
ميني بوس هاي رزروي افزايش مي يابد و در حال حاضر ميزان كرايه ها 

با ۶۰ تا ۷۰ درصد تخفيف از مسافران دريافت مي شود. 
 مدير عامل س��تادمعاينه فني خودروهاي شهر تهران گفت: مالک 
تشخيص خودروهاي فرسوده بر اساس سن خودرو بود كه فعاًل ابطال 
شده است. قرار است آيين نامه جديدي نوشته شود. بر اساس آماري كه 
ما داريم كه البته براي يكي دو سال پيش است، ۱۰ درصد خودروهاي 

پالک تهران فرسوده هستند. 
 مدير كل امور داروي س��ازمان غذا و دارو درباره س��وژه ثبت ش��ده 
مخاطبان با عنوان » نبود داروي بيماران پيوندي در سايه گراني « اظهار 
داشت: با وجود كمبود داروي مايفورتيك اقالم مشابه ايراني آن در بازار 
وجود دارد، عده اي از پزش��كان و بيماران اصرار دارند كه نوع برند آن 
استفاده شود كه با توجه به مشكالت نقل و انتقال و تأمين ارز متأسفانه 

مدتي است كه تأمين اين دارو دچار وقفه شده است. 
 رئيس سازمان غذا و دارو گفت: واكس��ن هاي فاقد برچسب اصالت 
مورد تأييد سازمان نبوده و تقلبي است؛ بنابراين توجه به وجود برچسب 
اصالت و استعالم آن از سامانه ttac براي اطمينان از اصالت و سالمت 

آن ضروري است. 
 سعيد خال،  مدير عامل سازمان بهشت زهرا )س( گفت: دهمين زنگ 
دانش آموز شهيد با هدف پاسداشت ياد و خاطره جانفشاني هاي ۳۶هزار 
دانش آموز شهيد كشور و ۳هزارو9۰۰ دانش آموزان شهيد آرميده در 
گلزار شهداي بهشت زهرا )س��الم اهلل عليها( با ش��عار » دانش آموزان 
ديروز، آموزگاران امروز« در روز سه ش��نبه اول مهر ماه به مناس��بت 
آغاز س��ال تحصيلي جديد به صورت آنالين از طريق ويدئو كنفرانس 
با حضور شهردار تهران، وزير آموزش و پرورش و رئيس بنياد شهيد و 
امور ايثارگران در گلزار ش��هداي بهشت زهرا )سالم اهلل عليها( نواخته 

مي شود. 
 محمود فرشيدي، وزير اسبق آموزش و پرورش با اشاره به پنج دليل 
عدم اجراي س��ند تحول آموزش و پرورش، گفت: سند 2۰۳۰ ظرف 
شش ماه عملياتي شد ولي سند تحول 9 سال اس��ت كه اجرا نشده و 

مسكوت مانده است. 
 مدي��ر كل دفتر حفاظ��ت و احي��اي تاالب هاي س��ازمان حفاظت 
محيط زيست ضمن اش��اره به اينكه با وجود بارش هاي خوب دو سال 
اخير تاالب گاو خوني همچنان در وضعيت خوبي نيست، گفت: به دليل 
حجم بارگذاري ها در باالدست تاالب اگر سه برابر ميانگين بارش ساالنه، 

بارندگي داشته باشيم باز هم آب به تاالب گاوخوني نمي رسد. 

حسین سروقامت توزيع ۱000 ميليارد تومان براي تكميل
پروژه هاي نيمه تمام آموزش  و پرورش

رئيس س�ازمان نوسازي، توس�عه و تجهيز مدارس كشور با اشاره 
به وجود 40 هزار كالس درس نيمه تمام در س�طح كش�ور گفت: تا 
پايان س�ال جاري، 14 هزار از اين تعداد كالس درس تحويل داده 
مي شود كه ۸ هزار آن مهرماه و مابقي در دهه فجر به بهره برداري 
مي رس�د. ضمن اينكه هزار ميليارد تومان اعتبار هم براي تكميل 
پروژه هاي نيمه تمام آموزش  و پرورش بين اس�تان ها توزيع شد. 
مهراله رخش��اني مهر ديروز در س��فر به اس��تان مازندران با حضور در 
شهرستان هاي س��وادكوه، قائمشهر، جويبار و س��يمرغ از پروژه هاي 
درحال ساخت و نيز مدارس در حال بازسازي اين شهرستان ها بازديد 
كرد.  رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور در بازديد 
از يك مدرسه در شهر پل سفيد كه در مجاورت حريم رودخانه ساخته 
شده و از سال ۷4 تاكنون به  رغم تكميل پروژه بدون استفاده مانده است، 
پيشنهاد داد با توجه به اينكه زمين توسط خير به منظور ساخت مدرسه 
اهدا شده ضمن جلب موافقت و رضايت وي اين فضا تغيير كاربري داده 

شود تا به نحو مناسبي مورد استفاده قرار گيرد. 
رخشاني مهر در ادامه به قائمشهر رفت و ضمن بررسي وضعيت فضاهاي 
آموزشي اين شهرس��تان، بر تأمين اعتبار دو مدرسه  نيمه تمام شش 
كالسه بريجاني و ۱2 كالسه عاشورا در اين شهرستان تأكيد داشت كه 
اقدام الزم به اين منظور به عمل آيد.  رئيس سازمان نوسازي مدارس 
به 4۰ هزار كالس درس نيمه تمام در س��طح كشور اشاره كرد و گفت: 
تا پايان س��ال جاري، ۱4 هزار از اين تعداد كالس درس، تحويل داده 
مي ش��ود كه ۸ هزار آن مهرماه و مابقي در دهه فجر ب��ه بهره برداري 
مي رسد.  رخشاني مهر پس از بازديد از پروژه هاي درحال ساخت گفت: 
»پروژه هايي كه از آنها بازديد كرديم، بين ۳۰ تا ۷۰ درصد پيش��رفت 
فيزيكي داشتند و بايد براي تكميل آنها برنامه ريزي شود، به خصوص 

پروژه هايي كه خير سهم خود را در ساخت آن به اتمام رسانده است.«
 رخشاني مهر در پايان سفر يك روزه اش به مازندران و بازديد از پروژه هاي 
نيمه تمام و در حال س��اخت اين استان، در ش��وراي آموزش وپرورش 
شهرستان بابل گفت: هزار ميليارد تومان اعتبار براي تكميل پروژه هاي 
نيمه تمام آموزش  و پرورش بين استان ها توزيع شد و ۸۰۰ ميليارد ديگر 
بايد تخصيص يابد. اعتبارات سازمان نوسازي از سال 9۶ تاكنون رشد 
قابل توجهي داشته است و از رقم 4۸۰ ميليارد تومان در سال 9۶ به بيش 

از ۶ هزار ميليارد تومان در سال جاري رسيده است. 
رئيس سازمان نوس��ازي، توسعه و تجهيز مدارس كش��ور تأكيد كرد 
كه تمركز دولت و سازمان نوس��ازي مدارس در سال جاري بر تكميل 
پروژه ه��اي نيمه تمامي ب��وده كه خيرين در س��اخت آن مش��اركت 

داشته اند. 

وقتي هم�ه چيز خانه پ�ر و پيمان بوده، از ش�ير م�رغ تا جان 
آدميزاد، همه چيز در خانه داشته باشيد؛ تعجب نمي كنيد خانم 

خانه برود و از زن همسايه نمك قرض كند؟
آخر نمك هم چيزي است كه كسي برود و از ديگري بگيرد؟

آن پس�رك نوجوان نيز از همين تعجب كرده، نتوانس�ت آثار 
شگفتي خود را از مادر پنهان كند!

-  مادر! من كه ديروز نمك خريدم. . . يادتان رفته است؟
مادر يادش نرفته بود. اما مگر هم�ه حرف ها گفتني اند؟. . . ولي 

عيب ندارد. بگذار ياد بگيرد!
-  نه مادر! هزار نكته باريك تر ز مو اينجاست. . . همسايه فقير ما 
گاهي چيزهايي از ما قرض مي گيرد. من هم خواستم چيزي از او 
گرفته باشم تا وانمود كنم كه ما نيز به آنان محتاجيم. نكند بار 

ديگر از قرض كردن خويش شرمنده شود!
ش�اهكارهاي اين فرهنگ مس�ئوليت مدار را نبايد با آب طال 

نوشت؟!

۱25

رئيس ستاد مركزي اربعين:
مجوز ورود به عراق

 براي هيچ كس صادر نمي شود
رئيس ستاد مركزي اربعين حس�يني صبح ديروز در جلسه ستاد 
مرك�زي اربعين حس�يني اظه�ار كرد: نظر رس�مي دول�ت عراق 
بر اين اس�ت كه براي مراس�م اربعين هي�چ زائري از كش�ورهاي 
خارج�ي ك�ه درگي�ر بيم�اري كرون�ا هس�تند، نداشته باش�ند. 
حسين ذوالفقاري افزود: اگر چه دولت جمهوري اسالمي و عراق مشتاق 
برگزاري مراسم اربعين هستند، اما تصميم به برگزار نشدن اين مراسم 
گرفته شده اس��ت.  ذوالفقاري افزود: برخي از عش��اير و شيوخ عرب از 
دوستان خود در ايران دعوت كردند تا به عراق بروند، صرف اين دعوت 
براي عبور از مرز كافي نيست؛ چراكه بايد مجوز ورود به عراق صادر شود 
كه در اين شرايط صادر نمي شود.  رئيس ستاد مركزي اربعين حسيني 
گفت: فراخوان هايي كه براي ثبت نام كاروان صادر شده است، از نظر ما 

رسميت ندارد و شايد كالهبرداري باشد. 
وي خاطر نشان كرد: در داخل كشور چند كار اساسي داريم، يك اينكه 
موكب  داران برنامه دارند و با مديريت ستاد اسكان اربعين اين برنامه ها را 
اجرا مي كنند.  ذوالفقاري بيان كرد: دومين برنامه تهيه بسته هاي ارزاق 
و كمك معيشتي است كه در بين نيازمندان توزيع مي شود و سومين كار 

برگزاري مراسم زيارت اربعين در نقاط مشخص شده است. 
رئيس ستاد مركزي اربعين حس��يني ادامه داد: مراسم قرائت زيارت 
اربعين هم مثل مراسم تاسوعا و عاشورا با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
برگزار مي شود.  وي گفت: اگر تصميمي بر برگزاري مراسم اربعين در 
عراق با حضور زائران ايراني گرفته ش��ود ما به م��ردم اعالم مي كنيم و 
با رعايت پروتكل ها و هماهنگي هاي الزم اجازه ورود به اين كش��ور را 
مي دهيم، اما تا به االن هيچ تصميمي براي ورود و حضور زائران ايراني 

در عراق گرفته نشده است. 

امسال 65 درصد از سربازان 
مهارت آموزي فرا مي گيرند

نيروه�اي  كل  س�تاد  مهارت آم�وزي  ق�رارگاه  فرمان�ده 
مس�لح گف�ت: ه�ر س�رباز باي�د ي�ك مه�ارت تخصص�ي و 
پنج مه�ارت عموم�ي را بع�د از اتمام دوره س�ربازي ف�را بگيرد. 
س��ردار س��يد مهدي فرحي، فرمانده قرارگاه مهارت آموزي ستاد كل 
نيروهاي مسلح با اشاره به جزئيات اجراي طرح مهارت آموزي سربازان 
وظيفه اظهار كرد: از سال 9۶ به بعد با توجه به تدابير مقام معظم رهبري 
ابالغ شد كه مهارت آموزي سربازان در دستور كار قرار گيرد. همچنين 
با دس��تور س��ردار باقري، اين قرارگاه تشكيل ش��د و عماًل وارد بحث 
مهارت آموزي شديم.  فرمانده قرارگاه مهارت آموزي ستاد كل نيروهاي 
مسلح افزود: در سال 9۷ حدود 2۰ درصد، در سال 9۸ حدود 4۰ درصد 
و امس��ال براي حدود ۶۵ درصد از سربازان توانس��ته ايم آموزش هاي 

مهارت آموزي را اجرا كنيم و آنها اين آموزش ها را فراگيرند. 
وي بيان كرد: اميدواريم در سال ۱4۰۱ بتوانيم مهارت آموزي را تشريح 
كنيم و هدف آن است هر س��ربازي كه سربازي اش تمام مي شود، يك 

مهارت تخصصي و پنج مهارت عمومي را فرا گرفته باشد. 
فرحي گفت: مهارت هاي عمومي كه هر س��رباز بايد فرا گيرد، ش��امل 
مهارت هايي مانند امداد و نجات، سبك زندگي، كسب و كار، مهارت هاي 
مالي و حقوقي اس��ت. تمامي اين مهارت ها و موارد گفته ش��ده، ذيل 
موضوع اصلي سربازي كه بحث ايجاد امنيت ملي است، شكل مي گيرد.  
فرمانده قرارگاه مهارت آموزي ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: با 
توجه به شيوع ويروس كرونا در كشور، دوره آموزشي سربازي از دو ماه 
به يك ماه كاهش يافته، آموزش اين پنج مهارت در دوره آموزشي، لغو 

و به دوران سربازي منتقل شده است. 
به گفته وي، از ۵۱2 مهارت تخصصي، هر سرباز بايد يكي از آنها را حتماً 
فرا گيرد؛ يعني يك سرباز بايد پس از دوره سربازي اش، با يك مهارت 

تخصصي و پنج مهارت عمومي آشنايي داشته باشد. 
فرمانده قرارگاه مهارت آموزي س��تاد كل نيروهاي مس��لح گفت: ما از 
برنامه شش ماهه ابتدايي سال 4۰ درصد را از دست داده ايم و ۶۰ درصد 
آن محقق شده است. پيش بيني مي شود در پايان سال 99 بتوانيم به 4۵ 

درصد اهدافمان در حوزه مهارت آموزي سربازان برسيم. 

روزانه ۸ درصد اتوبوس هاي تهران 
نياز به تعمير دارد

مدير عامل شركت واحد اتوبوسراني ش�هر تهران گفت: روزانه ۸ 
درصد اتوبوس هاي پايتخت به دليل فرس�ودگي تعمير مي شوند. 
مدير عامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني ش��هر تهران درباره وضعيت 
اتوبوس هاي پايتخت اظهار داش��ت: ناوگان اتوبوسراني در حال حاضر 
با فرس��ودگي تعدادي زيادي اتوبوس مواجه است و تالش كرده ايم با 
تعمير قطعات اتوبوس ها خدمت رساني به شهروندان را انجام دهيم و 

بدون هيچ خللي خدمات به شهروندان ارائه شود. 
محمود ترفع اف��زود: روزانه حدود ۷ ت��ا ۸ درصد ناوگان ب��ا توجه به 
فرسودگي نياز به تعمير پيدا مي كنند كه در كنار اين موضوع مشكالت 
تحريم، افزايش نرخ ارز و كاهش درآمد به علت كمتر شدن مسافر در 
شرايط كرونا باعث ايجاد شرايط سختي در ناوگان اتوبوسراني شده است.  
مديرعامل شركت واحد اتوبوس��راني شهر تهران درباره تصوير منتشر 
ش��ده در فضاي مجازي، مبني بر وضعيت نامناس��ب ك��ف اتوبوس و 
احتمال حادثه س��قوط ش��هروندان از اتوبوس گفت: هيچ راننده اي با 
وضعيت نامناس��ب اتوبوس امكان تردد ندارد و ممكن است حين كار، 
اتوبوس دچار مشكل يا اين عكس توسط پرسنل ناراضي در تعميرگاه 
گرفته شده باشد، ولي به طور قطع در صورت مشاهده چنين مشكالتي 
حتماً اتوبوس از خط خارج مي ش��ود.  ترفع در مورد س��رانجام خريد 
اتوبوس هاي جديد براي پايتخت گفت: اين موضوع در دست پيگيري 
اس��ت و به محض نهايي ش��دن قراردادهاي مربوطه به صورت كامل 
اطالع رساني خواهد شد.  ترفع گفت: حمايت هاي دولت در اين زمينه 
حائز اهميت است و درخواست داريم تمهيدات الزم در اين زمينه انجام 
گيرد و دولت به قول خود براي بازسازي ناوگان اتوبوسراني عمل كند.  
وي گفت: تهران در حال حاضر بيش از ۵هزارو۵۰۰ دس��تگاه اتوبوس 
دارد كه عمر متوس��ط بس��ياري از اتوبوس ها بيش از ۱۰ سال است و 

نوسازي آنها هر چه سريع تر بايد انجام گيرد. 
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