
آمار متوفي�ان كرونا ط�ي چن�د روز اخير از 
300 نفر در كش�ور عبور ك�رده و نيمي از اين 
جانباختگان مربوط به تهران اس�ت. ش�دت 
بحران و فراگيري بيماري در 245 شهر نشان 
از بي توجهي به پروتكل ها و هشدار هاي ستاد 
مقابله با كرونا و افزايش سفرها در ايام تعطيلي 
دارد. افزايش مبتاليان، مراكز بيمارستاني را با 
كمبود تخت هاي بس�تري مواجه كرده است. 
ب�اال ب�ودن هزينه ه�اي درمان س�ردرگمي 
بيماران را نيز به همراه دارد. در شرايط حاضر 
كنترل اين بيماري ويروسي بستگي به ميزان 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري 
اجتماع�ي دارد. ب�ه گفته س�خنگوي وزارت 
بهداش�ت ب�ا ف�وت 321 بيم�ار، مجم�وع 
جانباختگان اي�ن بيماري به 31 ه�زار و 34۶ 
نفر رسيد. با افزايش سفرها، مسافران كروناي 
آخرت ركورد آمار ها را خواهد زد و بر خستگي 
كادر درمان خواهد افزود. در اين زمينه رئيس 
بخش عفوني بيمارس�تان مس�يح دانشوري 
تأكيد كرد، بيش�تر نيازمند كنت�رل بيماري 
هستيم تا اينكه تخت بستري را بيشتر كنيم. 
از حدود دو هفته قبل، روند رو به افزايش بستري 
در بيمارس��تان ها خبر داغ رس��انه ها شد. عدم 
رعايت پروتكل هاي بهداش��تي توسط برخي از 
هموطنان باعث ش��ده كه برخي از افراد با وجود 
رعايت كردن، مبتال به ويروس كرونا ش��وند. در 
اين زمينه سخنگوي وزارت بهداشت ديروز ضمن 
ارائه تازه ترين آمار كرونا در كشور، از ۳۱۲ مورد 
فوتي در شبانه روز منتهي به چهارشنبه خبر داد 
و تصريح كرد كه در اين مدت ۵هزارو۶۱۶ بيمار 
جديد مبتال به كرونا در كشور شناسايي شده اند. 
سيما سادات الري افزود: » از روز ۲9 تا ۳۰ مهر 
۱۳99 و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۵ هزار و ۶۱۶ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱9 در 
كشور شناسايي شد كه ۲ هزار و ۳۴۰ نفر از آنها 

بستري شدند.«
وي افزود: »مجموع بيماران كوويد ۱9 در كشور به 
۵۴۵ هزار و ۲۸۶ نفر رسيد. متأسفانه در طول ۲۴ 
ساعت منتهي به چهارشنبه ۳۱۲ بيمار كوويد ۱9 
جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان 

اين بيماري به ۳۱ هزار و ۳۴۶ نفر رسيد.«
به گفته الري، تا كنون ۴۳۸ ه��زار و ۷۰9 نفر از 
بيماران بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص 
شده اند.  وي افزود: » ۴هزارو۸۶۱ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد ۱9 در وضعيت شديد اين بيماري 
تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون ۴ ميليون و ۵99 
هزار و ۵۵۴ آزمايش تشخيص كوويد ۱9 در كشور 

انجام شده است.«
 29 استان در وضعيت قرمز 

سخنگوي وزارت بهداش��ت گفت: »استان هاي 
تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، خراسان 
جنوب��ي، س��منان، قزوي��ن، لرس��تان، اردبيل، 
خوزس��تان، كرمانش��اه، كهگيلويه و بويراحمد، 
گيالن، بوش��هر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، 
مازندران، چهارمحال و بختياري، البرز، آذربايجان 

غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، 
يزد و كردس��تان در وضعيت قرمز و استان هاي 
هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان و بلوچستان 

نيز در وضعيت نارنجي و زرد قرار دارند. «
 افزاي�ش مس�افرت و كاه�ش فاصل�ه 

اجتماعي
رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري 
هم با اشاره به نياز تعطيلي كامل شهر تهران در 
روند مقابله با كرونا اظهار داش��ت: » چاره كار در 
حال حاضر براي مديريت اي��ن بحران، تعطيلي 
مانند ايام عيد اس��ت تا بتوان فش��ار بيماري را 
كم ك��رد. زيرا اج��راي محدوديت ه��ا عماًل غير 
قابل كنترل اس��ت و بر اس��اس تجربه هاي اخير 
نه تنها با افزايش مسافرت ها، بلكه با كاهش فاصله 
اجتماعي در وسايل حمل و نقل عمومي نيز مواجه 
شديم. اگر فعاليت هاي قابل دوركاري از اين امكان 
استفاده نكنند نمي توان تراكم مسافران در حمل و 

نقل عمومي را كنترل كرد.«
پيام طبرس��ي ب��ا تأكي��د ب��ر اينك��ه ظرفيت 
بيمارس��تان ها به ش��دت كاهش يافته  اس��ت،  
گفت: »تعداد مبتاليان به ش��دت افزايش داشته 
 اس��ت و ما ديگر جايي براي برخي از بيماران در 
ICU نداريم و مجبوريم اين بيماران را در بخش 
بستري كنيم. متأس��فانه تعداد تخت ها محدود 

هستند و با افزايش شيوع بيماري ديگر گنجايش 
پذيرش بيمار را نداريم.«

وي درباره بيمارس��تان صحرايي اف��زود: » لفظ 
بيمارس��تان صحرايي به دليل نياز ويژه بيماران 
كرونايي به اكسيژن با حجم باال، لفظي غلط است 
و در واق��ع خدمات اكسيژن رس��اني را نمي توان 
در بيمارس��تان هاي صحرايي ارائه داد. ما بيشتر 
نيازمند كنترل بيماري هستيم تا اينكه تخت را 
بيشتر كنيم.« فوق تخصص بيماري هاي عفوني، 
بيش��ترين آمار ابتال و فوت كرون��ا را مختص به 
كهنساالن و افراد داراي بيماري هاي زمينه اي از 
جمله مشكالت قلبي، ريوي، فشارخون و چاقي 
خواند و افزود: »با تمام اين تفاسير افرادي وجود 
دارند كه بدون اينكه مشكل زمينه اي داشته باشند 

به اين بيماري مبتال و متأسفانه فوت كردند.«
وي درب��اره آمار ابتالي كودكان ب��ه كرونا اظهار 
داشت: »معموالً ابتالي كودكان و نوجوانان زير 
۲۰ سال به اين بيماري به دليل بي عالمت بودن 
و خفيف بودن در آمار اصلي نيس��ت. اين دسته 
از افراد اغلب احتياج به بس��تري پيدا نمي كنند. 
طبيعتاً تعطيلي  مدارس در كاهش ابتالي كودكان 
بي تاثير نيس��ت، اما اقدامات صورت گرفته بايد 
با يكديگر هم جهت و هم راس��تا باشند. افزايش 
مس��افرت ها در كنار تعطيلي م��دارس دردي را 

درمان نمي كند. متأسفانه به واسطه مسافرت هاي 
اخير موج بيماري تا اواسط آبان ادامه دارد و اگر 
با افزايش حجم مس��افرت ها در يك شنبه آينده 
مواجه شويم موج اين بيماري تا اواخر آذرماه ادامه 

خواهد داشت.«
 ۶ ميليون تومان متوسط هزينه بستري 

هر بيمار كرونايي
رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري 
درباره انتشار ويروس در كشورمان گفت: » تنها 
چند استان از شرايط مطلوبي برخوردارند و تقريباً 
اكثر اس��تان هاي كش��ور وضعيت قرمز را تجربه 
مي كنند. در حال حاضر وضعيت ۲۴۵ شهر ايران 
قرمز است.« معاون بيمه خدمات سالمت با اشاره 
به هزينه بيماران كرونايي گفت: » درحال حاضر 
به ط��ور ميانگين حدود ۵ ميلي��ون و ۴۰۰ هزار 
تومان متوسط هزينه بستري هر بيمار كرونايي 
درمراكز درماني است كه حدود ۴ ميليون و ۱۰۰ 
هزار تومان آن در تعهدات بيمه اس��ت و سازمان 
از بيمه ش��دگان خود در اين خص��وص حمايت 
مي كند.« مهدي رضايي با اش��اره ب��ه اينكه هم 
اكنون تعرفه تس��ت كرونا در بخش دولتي ۲۵۰ 
هزار تومان و در بخش غير دولتي ۵۸۰ هزار تومان 
است، افزود: » در سال گذشته نزديك به ۲۰ هزار 
ميليارد تومان اعتبارات براي بيمه سالمت مصوب 
شد، اين در حالي است كه برآورد اعتبارات مورد 
نياز از مبالغ مصوب مجلس بيش��تر از عدد ذكر 

شده بود و زيان روبه رو هستيم.«
 امكان افزايش ظرفيت 4 برابري پذيرش 

بيماران كرونا
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر 
ظرفيت مناس��بي از تخت بيمارستاني در كشور 
وجود دارد و بيش از چهار برابر ظرفيت بيماران 
بستري شده كرونا در تهران، امكان بستري داريم 
و در صورت نياز مي توانيم ظرفيت را اضافه كنيم. 
قاس��م جان باباي��ي درب��اره آخري��ن وضعيت 
بيمارستان ها گفت: تا پايان سال ۱۱ هزار تخت 
بيمارستاني در كش��ور به ظرفيت تخت ها اضافه 
مي شود.  وي ادامه داد: شكل جديد ابتال به ويروس 
كرونا، خانوادگي اس��ت و موارد زيادي از ابتالي 
خانوادگي داريم كه همزمان در بيمارس��تان ها 

بستري هستند. 
وي اظهار كرد: مي��زان بيماران بدحال در هنگام 
مراجعه به بيمارس��تان بيشتر ش��ده كه يكي از 
داليل آن، مراجعه ديرهنگام به بيمارستان است. 
قس��مت اعظم بيماران با درمان مناس��ب خوب 
مي شوند، اما بايد به موقع مراجعه كنند تا درمان 

را به موقع دريافت كنند. 
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر 
ظرفيت مناس��بي از تخت بيمارستاني در كشور 
وجود دارد و بيش از چهار برابر ظرفيت بيماران 
بستري شده كرونا در تهران، امكان بستري داريم 
و در صورت نياز مي توانيم ظرفيت را اضافه كنيم. 
جان بابايي تأكيد كرد: اگر بيمار در مراحل اوليه 
بستري ش��ود، احتمال نجات او به مراتب بيشتر 

خواهد بود. 
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سرانجام با پيگيري هاي ويژه مجلس و نيروي دريايي سپاه پرونده صيد جنجالي ترال بسته شد

صيد ترال در تور مجلس و سپاه افتاد

رعايت پروتکل ها مثل اکسيژن رساني به  کادر درمان است
به گفته رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري در شرايط كنوني

بيشتر نيازمند كنترل بيماري هستيم تا اينكه تخت هاي بيمارستاني را بيشتر كنيم

با مصوبه مجلس و 

ابراهيم مشيريان
ني�رو   گزارش  2 پيگي�ري 

دريايي سپاه يكي 
از مهم تري�ن معضالت مخرب محيط زيس�ت 
دريايي و صيادان جنوب، صيد ترال به مدت دو 
س�ال ممنوع ش�د. به گفته رئيس فراكسيون 
محيط زيس�ت مجلس ممنوعيت صيد ترال با 
هدف آيش دريا انجام و از ابتداي آذرماه اجرايي 

مي شود. 

صيد ترال در سال هاي اخير اكو سيستم دريايي را 
در معرض تخريب و نابودي جدي قرارداده و مسائل 
و مش��كالت فراواني را براي صيادان استان هاي 
دريايي جنوب كش��ور ايجاده كرده  ب��ود كه اين 
موضوع مورد رصد دستگاه هاي متولي و مجلس 
شوراي اسالمي قرارگرفت و بر اين اساس نيروي 
دريايي سپاه پاس��داران از تابستان سال گذشته 
با راه اندازي بس��يج دريايي و گشت هاي شناور با 
هرگونه تخل��ف در حوزه صيادي كه معيش��ت و 
زندگي مردم منطقه را با چالش و مشكل مواجه 
كند، با جديت برخورد كرده  است. به همين جهت 
در يكسال اخير تعداد زيادي كشتي صيادي ترال 

توسط سپاه توقيف شد. 
 رئيس دستگاه قضا هم هشدار داد

صيد ترال يا ك��ف روب، تور ماهيگيري بزرگي به 
شكل قيف است كه از دو طرف به كشتي يا شناور 
صيادي وصل اس��ت و به دنبال ش��ناور در بستر 
دريا كشيده مي ش��ود. آيت اهلل رئيسي، رئيس قوه  
قضائيه نيز در ۱۷ بهمن ۱۳9۸ گفتند كه اين نوع 
صيد ممنوع است و دستگاه هاي مربوطه بايد با آن 
برخورد كنند.  قبل از پيدا ش��دن سر و كله صيد 
ترال، سازمان شيالت براي ادامه بقاي آبزيان خليج 
فارس، در زمان هاي تخم ري��زي ماهي ها، اجازه 
ماهيگيري نمي داد، اما اكنون صيد به روش ترال 

قوانين زيادي را زير پا گذاشته است. 

 آسيب هاي زيانبار صيد ترال
در صيد ترال ماهي هاي نابالغ و كم كيفيت هم 
صيد مي شود كه اغلب اوقات مصرفي ندارند و 
دور ريخته مي شوند. اين ماهي ها اگرچه براي 
ما مصرفي ندارند، ول��ي در چرخه   غذايي ديگر 
آبزيان هس��تند. اختالل در چرخه  غذايي دريا، 
اكوسيستم آن را نابود مي كند و موجب انقراض 
گونه هاي زيستي دريا مي شود.  صيد ترال، همه  
موجودات آبزي بستر هدف را صيد مي كند و به 
تنوع زيستي خليج فارس و درياي عمان آسيب 

مي رساند. 
جنوب كش��ورمان به علت نوع آب و هوا، خاك و 
پوشش گياهي براي كشت و زراعت مناسب نيست. 
اغلب مردم اين منطقه از ماهيگيري، ش��غلي كه 
پدرهايشان نيز داشتند، امرار معاش مي كنند كه 
در سال هاي اخير صيد ترال چيني به منبع درآمد 

مردم محلي آسيب زده بود. 
 پايان يك دهه صيد غيرقانوني

در همين زمينه رئيس فراكسيون محيط زيست 
مجلس يازدهم روز گذشته با اش��اره به مصوبه 
فراكسيون محيط زيست در خصوص توقف صيد 
ترال در آب هاي كشور گفت: » ۵۳ هزار صياد در 
سواحل جنوبي ايران به صورت مستقيم از صيد 
س��نتي ارتزاق مي كنند، اما متأسفانه حدود ۱۰ 
سال است كه پديده ش��ومي به نام صيد ترال با 
جارو كردن تمامي ماهيان درياي جنوب كشور، 
صيادان را با مشكالت عديده اي روبه رو كرده است 
به نحوي كه حدود ۸۰ درصد صيادان چابهار به 
واسطه ورود كشتي هاي صيد ترال به اين آب ها 

بيكار شدند.«
سميه رفيعي با اش��اره به تبعات بيكاري صيادان 
جنوب كشور افزود: » صيد ترال شغل و احساس 
هويت ش��غلي صيادان را از بين ب��رده و موجب 
افزايش چشمگير معضالت اجتماعي چون اعتياد، 

قاچاق و مشكالت خانوادگي شده است.«

 حل مش�كالت صدها هزار نف�ر از مردم 
جنوب

وي با بيان اينكه ترال دارها افراد ذي نفوذ و متصل 
به بخشي از دس��تگاه ها بودند و به راحتي مجوز 
دريافت مي كردند، تصريح ك��رد: » ترال دار ها در 
سايه عدم نظارت دس��تگاه هاي متولي هر آنچه 
را ك��ه در دريا بود، به نفع خودش��ان اس��تخراج 
مي كردند و با توجه به دستگاه هاي پيشرفته اي كه 
در اختيار داشتند، چيزي براي صياد سنتي باقي 
نمي گذاشتند؛ اين معضل س��اليان سال صيادان 
سنتي جنوب كش��ور را با مشكل و چالش جدي 
مواجه كرده و زندگ��ي صدها هزار نف��ر را كه به 
صورت مستقيم و غير مس��تقيم به صيد وابسته 

است، مختل مي كند.«
نماين��ده م��ردم ته��ران، ري، ش��ميرانات، 
اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي اسالمي 
افزود: »فراكسيون محيط زيست مجلس يازدهم از 
زمان آغاز به كار خود بررسي صيد ترال را به صورت 
علمي و كارشناسي در دستور كار خود قرار داد تا به 

جهت آيش دريا صيد ترال متوقف شود.«
 همكاري مجلس يازدهم و سپاه

رئيس كميته محيط زيست كميسيون كشاورزي، 
آب و منابع طبيعي مجل��س، با بيان اينكه برخي 
از صيادان به دليل نبود صي��د كافي در درياهاي 
كشور و وجود كش��تي هاي صيد ترال مهاجرت 
كردند، ادامه داد: »عدم نظارت باعث شده اس��ت 
كه كشتي ها به آب هاي ساحلي بيايند، با اينكه قرار 
بوده فقط صيد ميانِ آبزي داشته باشند، اما صيد 
كف زي مي كنند. در واقع اين كشتي ها كف دريا را 

جارو مي كنند و رسماً چيزي باقي نمي ماند.«
رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس يازدهم 
خاطر نش��ان كرد: » بعد از پيگيري ها و جلسات 
متعدد در فراكسيون محيط زيست در چارچوب 
كاري علمي و كارشناسي ش��ده با حمايت هاي 
ويژه دكتر قاليباف و نيروي دريايي سپاه و سردار 

تنگسيري توافقنامه اي در كارگروه ساماندهي صيد 
ترال در فراكسيون محيط زيست مجلس با حضور 
معاونان وزارت جهار كشاورزي و رئيس كارگروه 
صيد و شكار امضا كرديم تا به واسطه آن صيد ترال 
به مدت دو سال به جهت آيش دريا متوقف شود. 
يقيناً اين امر اقدامي بسيار مهم براي كشور بوده كه 

از اول آذر ماه اجرايي مي شود.«
 با هيچ كس تعارفي نداريم

اي��ن در حالي اس��ت كه ني��روي دريايي س��پاه 
عالوه ب��ر مأموريت هاي خ��ود در عرصه دفاعي، 
در حوزه ه��اي ديگري همچون مقابل��ه با قاچاق 
س��وخت و مواد مخدر و مقابله ب��ا صيد غيرمجاز 
نيز تالش و برنامه هاي گسترده اي دارد.  فرمانده 
منطقه چهارم نيروي دريايي سپاه سال گذشته در 
اين زمينه با هشدار گفت: » شناور هايي كه صيد 
ترال انجام مي دهند چه خارجي و چه داخلي همه 
توقيف مي شوند و ما اين كار را با جديت با كمك 
دس��تگاه قضايي دنبال مي كني��م و با هيچ كس 

تعارفي نداريم.«
س��ردار روانكار با بيان اينكه صيد ترال هدفمند 
است، تأكيد كرد: » اگر كسي كار خالف انجام دهد 
نگاه ما محبت آميز همراه با ارشاد و هدايت است، اما 
كشتي هاي چيني، فيليپيني و بنگالدشي كه صيد 
ترال انجام مي دهند و صيدش��ان را به كشورهاي 
امارات و عمان منتقل مي كنند. بعد خيلي از همين 
آقايان مس��ئوالن در روزنامه ها همه نوشته شده 
حتي نامه اي مكتوب به ما زدند كه فالن كشتي ها 
با مجوز سازمان شيالت صيد ترال انجام مي دهند 
و فانوس دريايي و حرام گوشت صيد مي كنند كه 

ما زير بار نرفتيم.«
گفتني است در سال هاي اخير يكي از برنامه هاي 
نيروي دريايي سپاه مقابله با صيد غيرمجاز ترال 
بوده كه طي شش ماه دوم سال گذشته ۲ هزار و 
۷۰۰ كيلوگرم آبزيان صيد ش��ده به روش ترال از 

سوي اين نيرو كشف و با متخلفان برخورد شد. 

 مدير سامانه س��ايه گفت: اين س��امانه با همت جمعي از نيروهاي 
جهادي براي ايجاد شفافيت در زمينه امور خير و رفع موازي كاري هاي 
موجود در اين حوزه ايجاد شده است و هم اكنون ۲۰۲۸ خيريه عضو 

آن هستند. 
 بيش از ه��زار نف��ر از دانش آم��وزان عض��و انجمن هاي اس��المي 
دانش آموزي مدارس اس��تان همدان ضمن ش��ركت در پويش »من 
همان دانش آموز ۳۰ مهر ۵۷ هستم«، با ارسال نامه اي به محضر رهبر 
معظم انقالب، آمادگي خود را براي دف��اع جانانه از آرمان هاي انقالب 

اسالمي اعالم كردند. 
 حسن خليل آبادي،عضو شوراي شهر تهران از معكوس شدن روند 
مهاجرت در پايتخت به دليل ش��رايط كرونا خبر داد و گفت: وضعيت 
تهران به لحاظ كرونا به سمت خطرناك ش��دن پيش رفته و تعطيلي 

شهر ضرورت دارد. 
 شهردار منطقه۱۳ تهران از توزيع كيس��ه هاي پارچه اي رايگان در 
نانوايي هاي محالت ش��رق پايتخت خبر داد و گفت: ايجاد محله سبز 

جهت افزايش شاخص هاي محيط زيستي در دستور كار قرار گرفت. 
 مدير كل دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش 
گفت: نهادهاي دولتي و غيردولتي از جمله دانشگاه هاي كشور به عنوان 
اس��تعالم كننده تأييديه تحصيلي مي توانند خدم��ت بر خط تأييديه 
تحصيلي را هم از طريق اينترانت گذرگاه دولت)GSB( و هم از طريق 
اينترنت گذرگاه عمومي دولت)PGSB( دريافت كنند يا حتي نسبت 

به دريافت كارتابل بر بستر اينترنت اقدام كنند. 
 طرح ملي ساماندهي و تنقيح قوانين و مقررات ثبتي براي نخستين بار 
در يك قرن گذش��ته با همكاري پژوهشگاه قوه قضائيه و سازمان ثبت 
اس��ناد و امالك كليد خورد. براي تنقيح قوانين و مقررات ثبت اسناد 
و امالك كشور، س��ه گام اساسي در نظر گرفته ش��ده كه گام نخست 
گردآوري و دسته بندي متون موثق، گام دوم تفكيك قوانين معتبر از 
غير معتبر و گام سوم تهيه اليحه تجميعي به منظور رفع پراكندگي از 

قوانين و مقررات است. 

پرداخت کمك معيشتي 300هزار توماني
به خانوار مددجوي بهزيستي 

رئي�س س�ازمان بهزيس�تي كش�ور گف�ت: ب�ا كم�ك بني�اد 
300 ميلي�ارد ري�ال ب�راي پرداخ�ت كم�ك  مس�تضعفان 
هزينه معيش�تي ه�زار خان�وار مددجوي بهزيس�تي در كش�ور 
در نظ�ر گرفت�ه ش�ده ك�ه ب�ه آنه�ا پرداخ�ت خواه�د ش�د. 
وحيد قبادي دانا در مراسم اهداي اقالم ضروري به مددجويان بهزيستي 
در استان سيستان و بلوچس��تان به صورت ويدئو كنفرانس افزود: اين 
كمك هزينه معيشتي به مس��تمري بگيران و پشت نوبتي ها بر اساس 
اولويت و جدول توزيع س��ؤال اس��تاني و س��امانه درنظر گرفته شده، 
اختصاص پيدا خواهد كرد.  وي خاطر نشان كرد: كمك هزينه معيشتي 
پرداختي براي هر خانوار مددجوي بهزيستي ۳۰۰ هزار تومان خواهد 
بود.  رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت: اين كمك ها در آستانه اعياد 
ماه ربيع در نظر گرفته شده و رياست سازمان كميته امداد نقش مؤثري 

در همكاري با بنياد مستضعفان در اختصاص اين مبالغ داشته است. 
قبادي دانا از اهداي اقالم معيش��تي و كمك به س��اخت مسكن براي 
يكهزار خانوار تحت پوشش بهزيستي در شهر هاي چابهار و قصر بند در 
استان سيستان و بلوچس��تان خبر داد و گفت: ارزش ريالي اين هدايا 
۱۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان خواهد بود.  وي اضافه كرد: همچنين 
كمك هزينه ساخت ۱۴۰ واحد مسكوني به مددجويان جنوب استان 
سيستان و بلوچستان پرداخت شد و تجهيزات توانبخشي مانند ويلچر 
و ويلچر برقي و اقالم منزل مانند يخچال و چرخ خياطي نيز در اختيار 
مددجويان قرار گرفت كه براي تأمين اين اقالم بنياد مستضعفان ۱۵۰ 
ميليارد ريال اختصاص داد.  رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت: بنياد 
مستضعفان در شرايط كرونا تا كنون ۱۷۵ ميليارد تومان به شيوه هاي 
مختلف مانند كمك هزينه لوازم بهداش��تي مددجويان، كمك هزينه 
لوازم بهداشتي كودكان كار و خيابان و كمك هزينه معيشتي كاركنان 
مراكز سالمندان و معلوالن به مددجويان بهزيستي كمك كرده است. 

حسين سروقامت

اعالم آمادگي قرارگاه خاتم االنبياء 
براي محروميت زدايي از روستاها 

فرمانده قرارگاه خاتم االنبياء با بيان اينكه مردم محروم روستاها 
بيش از هر زمان ديگري نيازمند خدمات جهادي هستند، از اعالم 
آمادگي اين قرار گاه براي رفع محروميت زدايي از روستاها خبر داد. 
دكتر س��عيد محمد در ديدار با اعضاي فراكس��يون محروميت زدايي 
مجلس گفت: بخش عمده اي از مردم محروم كش��ور ام��روز نيازمند 
كمك هاي نهادهاي دولتي و اجتماعي هستند، قرارگاه سازندگي خاتم 
به نوبه خود برنامه ريزي  جامعي در ح��وزه محروميت زدايي در اطراف 

پروژه هاي عمراني خود در سراسر كشور داشته است. 
فرمانده قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء)ص( اف��زود: تاكنون با اكثر 
كميسيون هاي مجلس جلسه برگزار و گزارش كار فعاليت هاي قرارگاه را 
ارائه كرديم و راهكارهايي براي استفاده حداكثري از ظرفيت هاي داخلي 
براي حل مشكل مردم ارائه نموديم؛ به نظر من ظرفيت هاي سرشار و 
فراواني در كشور و جود دارد كه مغفول مانده و در صورت بهره برداري 

درست از آنها قطعاً بخش زيادي از مشكالت قابل حل است. 
 وي عنوان كرد: قرارگاه بع��د از اتمام جنگ تحميلي در س��ال ۶۸ كه 
زيرساخت هاي كش��ور تخريب ش��ده بود و پيمانكاري در كشور وجود 
نداش��ت به اس��تناد اصل ۱۴۷ قانون اساسي تشكيل ش��د كه بتواند 
كارهاي بزرگ را انج��ام دهد. محمد افزود: با تجربه مهندس��ي دوران 
جنگ و تجربه اي كه بخش مهندس��ي رزمي كس��ب كرده بود، قدم به 
اين عرصه گذاش��تيم و قرارگاه خوش درخشيد.  وي خاطر نشان كرد: 
ما برنامه ريزي كرديم در حاشيه ۷۰ كيلومتري پروژه ها در روستاهاي 
كمتر برخوردار و مناطق محروم ضمن شناسايي مشكالت، آنها را حل 
كنيم، ما يك مجموعه مهندسي هستيم و توان ما توان ماشين آالتي و 
تيم هاي مهندسي ما است و در بخش عمران و آباداني روستاها مي توانيم 
كمك رساني كنيم و مكمل ساير بخش هاي جهادي سپاه هستيم. وي 
افزود: البته سپاه بخش هاي متعددي در محروميت زدايي دارد و برخي 
از بخش ها مانند گروه هاي جهادي نيروي انساني خوبي دارند و با قيمت 
ارزان و بدون درياف��ت وجه به صورت في س��بيل اهلل تيم هاي جهادي 
شكل گرفتند و خدمات رساني مي كنند و قرارگاه با تجهيزات مهندسي 
و ماشين آالتي مكمل گروه هاي جهادي سپاه است و با تعامل نزديك با 
ساير بخش هاي سپاه خدمت رساني مي كنيم.   محمد خاطر نشان كرد: 
اگر دولت بتواند براي ۱۱۲ پروژه قرارگاه، ۳۰ هزار ميليارد تومان تأمين 
نمايد، پروژه هايي به ارزش ۳۵۰ هزار ميليارد تومان تكميل خواهد شد. 
بر اس��اس اين گزارش، همچنين فراكسيون محروميت زدايي مجلس 
پيشنهادات و انتظارات و نيازهاي خود را مطرح و اعالم آمادگي كردند 
تا موانع قانوني رفع محروميت در مسير فعاليت هاي قرارگاه سازندگي 

خاتم االنبياء)ص( را مرتفع سازند. 

سال هاي اول انقالب. . . وزارت صنايع سنگين يادتان هست؟ 
اين وزارتخانه مهم وزيري داش�ت كه گاهي خاطرات خود را با 

رسانه ها در ميان مي گذاشت. 
روزي در مصاحبه اي گفت از كارخانه اي صنعتي بازديد كردم كه 
بخشي از خط توليد آن خوابيده بود و كارگران بيكار شده بودند. 
پرسيدم چرا؟ گفتند اين خط توليد نيازمند قطعه اي است كه 
از خارج وارد مي ش�ده و مدتي اس�ت واردات آن بر اثر تحريم 

ظالمانه دشمن قطع شده است. 
دشمن اگر دشمني نكند، چه كند؟!

جالب اس�ت؛ به فاصله يكي دو هفته از كارخانه ديگري ديدن 
كردم كه فقط همان قطعه را مي ساخت و محصول آن توي انبار 

خاك مي خورد و مشتري نداشت!
من دس�ت اينها را توي دس�ت هم گذاش�تم. قطعه مورد نياز 
كارخانه اول تأمين شد. محصول خاك خورده كارخانه دوم هم 

فروش رفت. . . 
حاال قبول داريد كه عالم، عالم ارتباطات است؟!
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روحاني: دست همه فداکاران
 و مدافعان سالمت را مي بوسم

رئيس جمه�ور ب�ا بي�ان اينك�ه دس�ت هم�ه ف�داكاران و 
مدافع�ان س�المت را مي بوس�م، اظه�ار داش�ت: همان ط�ور 
ك�ه خط�ر وي�روس را نباي�د دس�ت كم بگيري�م، تحري�م 
بي س�ابقه ضدبش�ري دش�من را ه�م نباي�د كوچك بش�مريم. 
در پي ارسال گزارش وزير بهداشت و درمان در خصوص وضعيت اخير 
شيوع بيماري كرونا و مسائل مرتبط با آن و راه هاي مؤثر مقابله با موج 
رو به رشد اين بيماري تصريح كرد: در شرايط بسيار سختي هستيم. راه 
سنگالخ، مسير دشوار و به سمت قله و بار بس سنگين است؛ جز صبر و 

بردباري و ايثار و فداكاري و تدبير چاره اي نيست.  
رئيس جمهوري افزود: دوستان دولت از محمدباقر نوبخت، عبدالناصر 
همتي تا عبدالرضا رحماني فضلي در حد توانشان اقدام هاي مفيد و 
مؤثري انجام داده اند. همان طور كه خطر ويروس را نبايد دست كم 
بگيريم، تحريم بي س��ابقه ضدبشري دش��من را هم نبايد كوچك 
بش��مريم.  روحاني خاطر نش��ان كرد: هر مس��ئله مهمي داريد در 
جلسات رؤساي كميته هاي روزهاي پنج شنبه مطرح كنيد، ان شاءاهلل 
از مش��كالت عبور خواهيم كرد. دس��ت همه ف��داكاران و مدافعان 

سالمت را مي بوسم. 
------------------------------------------------

سازمان استخدامي:

 دورکاري ادارات منعي ندارد
رئي�س س�ازمان اداري اس�تخدامي كش�ور گف�ت: اينك�ه 
را  كارمن�دان  از  يك س�وم  اگ�ر  كنن�د  تص�ور  ع�ده اي 
نيس�ت.  اينگون�ه  ن�ه!  تعطيل�ي،  يعن�ي  كردي�م،  دوركار 
جمشيد انصاري در حاشيه جلس��ه روز گذشته هيئت دولت در پاسخ 
به پرسشي درباره علت اعالم نش��دن دوركاري در ادارات دولتي اظهار 
كرد: دوركاري يعني اينكه زيرس��اخت هايي در دس��تگاه فراهم شود 
كه كارمندان بتوانند از منزل كار خ��ود را انجام دهند و ما گفته ايم هر 
دستگاهي كه بتواند اين زيرساخت را فراهم كند، مي تواند از خدمات 
كاركنانش در دوركاري اس��تفاده كند.  وي اف��زود: ولي اگر دوركاري 
منظور همان تعطيل اس��ت كه اس��مش را بگذارند تعطيل��ي! چرا به 
آن بگوييم دوركاري؟ االن هم بس��ياري از مزاياي دوركاري استفاده 
مي كنند؛ چراكه وظايفش��ان از طريق دوركاري قابل انجام است. مثاًل 
مسئول دفتر من مي تواند دوركاري كند، چون بايد تلفن جواب دهد، 

جلسات را تنظيم كند. 
 رئيس سازمان اداري اس��تخدامي كش��ور تصريح كرد: اينكه عده اي 
تصور كنند اگر يك سوم از كارمندان را دوركار كرديم، يعني تعطيلي، 
نه اينگونه نيست. البته اشكالي ندارد، چنانچه ستاد ملي مقابله با كرونا 
در اين زمينه ها تصميم بگيرد، اب��الغ كند. پس دوركاري منعي ندارد.  
انصاري در پاس��خ به اين پرسش كه چرا آزمون اس��تخدامي به تأخير 
افتاده اس��ت، اظهار كرد: مجلس قانون اولويت دادن به نيروهاي بومي 
را ۱۶ ش��هريور تصويب كرده بود كه به علت تأييد ديرهنگام ش��وراي 
نگهبان و همزماني آن با ثبت نام ها اينگونه ش��د. به خصوص كه اعالم 
شده بود از زمان تصويب الزم االجراست و ما مجبور بوديم اين اولويت را 
اعمال كنيم.  وي افزود: وقتي مقررات اين اولويت را وضع و ابالغ كرديم، 
تعدادي از كس��اني كه مناطق محروم را انتخاب كرده بودند، به ناچار 
شغل و محل كار شان را تغيير مي دادند و اين موجب شد كه براي رعايت 

حقوق مردم، مدتي آزمون را به تأخير بيندازيم.

30 هزار کالس درس
 در استان تهران احداث مي شود 

مع�اون سياس�ي و اجتماعي اس�تاندار تهران با اش�اره ب�ه لزوم 
مش�اركت بنگاه هاي اقتصادي بزرگ در س�اخت مدارس از آغاز 
طرح اح�داث 30 ه�زار كالس درس در اس�تان ته�ران خبر داد. 
شكراله حس��ن بيگي در شش��مين جلسه ش��وراي آموزش و پرورش 
شهرستان هاي اس��تان تهران با اشاره به كمبود س��رانه هاي آموزشي 
در استان تهران اظهار داش��ت: بر اساس احصا و شناسايي كمبودهاي 
كالس هاي درس در استان تهران مشخص ش��د كه اين استان به ۳۰ 
هزار كالس درس ني��از دارد.  وي افزود: اي��ن كالس هاي درس يا بايد 
ساخته شود يا نياز به نوسازي و مقاوم سازي دارد كه قرار شد اين اقدام با 
مشاركت اداره كل نوسازي مدارس، خيرين مدارس و بنگاه هاي بزرگ 
اقتصادي انجام ش��ود كه با هماهنگي فرمانداران و آموزش و پرورش 
شهرستان ها، نيازهاي مذكور به فرمانداران ابالغ شده و تاكنون اقدامات 
خوبي در اين زمينه صورت گرفته اس��ت.  معاون سياسي و اجتماعي 
اس��تاندار تهران تصريح ك��رد: در اين طرح اقدام��ات دولت و خيرين 
مدرسه ساز مناسب بوده است، اما مشاركت بنگاه هاي اقتصادي در اين 
طرح كمرنگ بوده كه تالش داريم بنگاه هاي خصوصي بزرگ نيز در اين 
طرح اقدامات بيشتري انجام دهند. حسن بيگي گفت: قانون به اداره كل 
آموزش و پرورش اجازه داده قسمتي يا تمامي يك مدرسه ارزشمند را 
بفروشد و به جاي آن در ديگر نقطه پايتخت مدارسي احداث كند كه اين 

طرح به كمبودهاي فضاي آموزش و پرورش كمك مي كند.  

عليرضا سزاوار
  گزارش  يک
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