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زهرا چيذري

آغاز ساخت  100هزار مسكن
براي محرومان
بيش از  2ميليون خانه روستايي
بازسازي و مقاومسازي شدهاست

بنياد مس�كن تأمين خانه براي محرومان را مهمترين اولويت خود
عنوان كرده كه اعتبارات آن از محل آوردهها و كمكهاي مردمي،
حس�اب  ۱۰۰امام خمين�ي و تس�هيالت كمبهره تأمين ميش�ود.

پس از پيروزي انقالب با صدور فرمان بنيانگذار انقالب اس�لامي ،بنياد
مسكن به عنوان نهادي براي رفع محروميت از جامعه تشكيل شد .در
راستاي اين هدف در سالهاي اخير خدماترس��اني به قشر محروم و
بيبضاعت از سوي اين نهاد افزايش چشمگير داشتهاست.
مولود حساب  ۱۰۰امام خميني
شمارهحساب  100امام به دستور امام خميني هم براي كمك به خانهدار
كردن افراد كمبضاعت افتتاح و از مردم دعوت شد كه با كمك مالي به اين
حساب ،در ساخت خانه براي محرومان همكاري كنند.
بنياد مسكن انقالب اسالمي مولود حساب  ۱۰۰امام خميني است و در
رابطه با مسكن محرومان با توجه به پروژههاي عمران روستايي تالشهاي
جدي و بسياري داش��ته كه از اين دس��ت ميتوان به طرحهاي هادي
روستايي ،سنددار كردن اراضي اين مناطق و بهسازي و مقاومسازي و
احداث مسكن بادوام روستاها با تسهيالت بالعوض اشاره كرد.
بر همين اساس مقاومسازي ساالنه  ۲۰۰هزار واحد مسكن روستايي در
برنامه بنياد مسكن قرار دارد؛ حوادث و بالياي طبيعي مختلف در كشور
مسكن مردم در شهر و روستاها را تخريب و تهديد ميكند كه مقابله با آن
جزو برنامههاي بنياد مسكن انقالب اسالمي قرار دارد .در اين خصوص
تجربه اين بنياد قابل اعتنا است .اين تجربه در بازسازيهاي گستردهاي
كه در زلزله بم و پس از آن زلزله زنجان و كرمانش��اه و سيل با فراگيري
بيشتر استانهاي كشور صورت گرفت ،به دست آمدهاست .بنياد مسكن
انقالب اسالمي با اجراي طرحهاي مسكن مهر شهرهاي زير  ۲۵هزار نفر
و در پروژههاي ديگري شهرهاي زير  ۱۰۰هزار نفر را پوشش دادهاست
و مقاومسازي مسكن برخي از شهرهاي بزرگ را نيز در دستور كار قرار
دادهاست .در يك سال اخير بنياد مس��كن براي ساماندهي به حاشيه
شهرها ،سكونتگاههاي غيررس��مي و بافتهاي فرسوده ورود كرده و
خوشبختانه ظرفيت فني ،اجرايي و ماشينآالت الزم را هم دارد و همين
مسئله موجب ورود جدي اين نهاد براي رفع مشكالت حاشيه شهرها
در كشور شدهاست.
سالي 300هزار بازسازي در روستاها
در همين زمينه روز گذشته نماينده وليفقيه در بنياد مسكن در آيين
كلنگزني پروژه  ۱۷۷واحدي مسكن محرومان كرمان گفت «:بيش از
 ۲ميليون واحد مسكن روستايي مقاومسازي و ساخت  ۱۰۰هزار مسكن
محرومين در كشور آغاز شدهاست ».حجتاالسالم والمسلمين حسين
روحانينژاد اظهار داشت 42« :س��ال از تأسيس حساب  100حضرت
امام (ره) ميگذرد و برنامههايي براي اين ايام در نظر گرفته شدهبود كه
تحتتأثير اعمال محدوديتهاي كرونايي قرار گرفت».
وي با بيان اينكه از بدو تأسيس بنياد مسكن اقدامات بسيار خوبي براي
ساخت مسكن محرومين در كشور صورت پذيرفتهاست،گفت « :اكثر
روستاهاي باالي  20خانوار در كشور طرح هادي دارند و در خيلي از آنها
طرح هادي اجرايي هم شدهاست».
نماينده وليفقيه در بنياد مسكن انقالب اسالمي با اشاره به اينكه تاكنون
بيش از  2ميليون واحد مسكن روستايي در كشور مقاومسازي شدهاست،
افزود« :ايجاد پلها و ديوارهها براي پيشگيري از سيل در روستاها از ديگر
اقدامات بنياد مسكن انقالب اسالمي است ».وي با عنوان اينكه بالغ بر
 700هزار واحد مسكن در شهرها نيز توسط بنياد مسكن مقاومسازي
شدهاست ،بيان كرد«:اگر بتوانيم س��الي  300هزار مسكن در روستاها
بازسازي كنيم ظرف 10سال آينده تمام روستاها مقاومسازي ميشوند».
روحانينژاد با بيان اينكه بنياد مسكن انقالب اسالمي به حاشيه شهرها
و سكونتگاههاي غيرمسكوني وارد شدهاست،گفت « :اين توان را داريم
تا مشكالت حاشيه شهرها را برطرف كنيم .صدور سند امالك روستايي
هم بسيار اهميت دارد كه بنياد مسكن پيگيري ميكند».
نماينده وليفقيه در بنياد مس��كن انقالب اس�لامي با اش��اره به اينكه
ساخت  100هزار مسكن محرومين در كشور آغاز شد ،افزود« :وسعت
كار بنياد مسكن بسيار زياد است و نيازمند همكاري همه نهادها از جمله
استانداري هستيم تا در ساخت مسكن براي محرومين موفق باشيم .در
حال احداث  ۱۰۰هزار واحد مسكن محرومان كشور هستيم كه سهم
استان كرمان از اين ميزان  ۱۰هزار واحد است و بيش از  ۶هزار واحد در
كوتاهترين زمان طي سال گذشته به مردم اين استان واگذار شد.
پروژه  ۱۷۷واحدي روستاي سيدي كرمان با استفاده از منابع زمين با
تملك بنياد مسكن ،به مردم بدون مسكن شهرها و روستاهاي كرمان
واگذار ميشود و اين طرحها در كوتاهترين زمان احداث ميشود».
گفتني است بنياد مس��كن در اكثر روس��تاهاي باالي  ۲۰خانوار نقاط
مختلف كش��ور اقدامات زيرساختي انجام دادهاس��ت .عالوه بر عمران
روستايي ،مش��اركت در بخشهاي مختلف همچون ايجاد جدارهها و
موانع در حوادث و بالياي طبيعي ،ساختن پلها هم جزو برنامههاي اين
بنياد قرار دارد .اين نهاد همچنين بازسازي مناطق حادثهديده در روستا
و شهر را برعهده گرفتهاست.

رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه تعداد فوتيهاي كرونا در
پايتخت از  70نفر در طول ش��بانهروز بيشتر شدهاست ،گفت :ازدحام
جمعيت در حمل و نقل عمومي سبب انتقال كرونا ميشود و دولت بايد
گره كورشده تأمين اتوبوس و و اگن را باز كند.
فروردين امسال نسبت به سالهاي گذشته هواي آلودهتري را داشته
و ذرات معلق و كرونا در حال جوالن در پايتختاند .محيطزيس��تيها
نبود وزش باد را علت آلودگي و مديران شهري برعكس معتقدند گرد و
خاك ناشي از وزش باد دليل آلودگي هوا است.
 ۱۱۲نفر از محيطبانان و كارشناسان سازمان حفاظت محيطزيست،
اساتيد ،اعضاي هيئت علمي و متخصصان محيطزيست ،كنشگران و
سمنهاي محيطزيست و اعضاي جامعه شكارچيان قانونمند ،فعاالن
حوزه قرقهاي اختصاصي و حفاظتگاههاي مردمي درنامهاي به رئيس
قوه قضائيه خواستار رسيدگي فوري به شهادت محيطبانان زنجاني و
صدور رأي قاطعانه براي عامالن آن شدند.
رئيس پليس پيشگيري ناجا گفت :با پيگيريهاي پليس پيشگيري
از س��ال  ۸۱تا  ،۹۷تعداد  ۱۳يگان حفاظت با ردههاي تابعه متعدد در
كشور براي امنيتآفريني راهاندازي شدهاست.
اعضاي شوراي اسالمي ش��هر تهران با  18رأي موافق طرح جامع
مديريت پسماند شهر تهران را به تصويب رساندند.
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رئیس ستاد ملي گسترش كرونا!

دستورات و نظرات شخص رئيسجمهور برخالف تصميمات ستاد کرونا شرايط فعلي را رقم زده است
بنا بود س�تاد ملي مقابله ب�ا كرونا زمينههاي
مقابله با گس�ترش و مهار وي�روس تاجدار را
فراهم كند،اما حاال تصميمات و برخوردهاي
سياسي اين س�تاد موجب گس�ترش ابتال و
بس�تري و مرگ صده�ا ت�ن از هموطنانمان
شدهاست .در حالي كه تا همين دو ماه پيش با
وجود پيدا شدن نوع انگليسي كرونا در كشور،
توانس�ته بوديم تا يك قدمي مه�ار ويروس
پيش بروي�م و هيچ ش�هر قرمزي در نقش�ه
ايرانمان وجود نداش�ت،حاال با سپري شدن
حدود دو ماه آن هم روزهاي طاليي تعطيالت
نوروز با فاجعه حركت به وضعيت سياه كرونا
در كش�ور مواجهيم .اين در حالي اس�ت كه
با تصميم درس�ت س�تاد ملي مقابله با كرونا
ميش�د هم تنفس�ي براي كادر درمان ايجاد
كرد و هم افسار ويروس س�ركش را بهدست
گرفت،اما بيتفاوتي ستاد ملي مقابله با كرونا
به هشدارها،خواهش و التماس وزير بهداشت
ب�راي ممنوعيت س�فرهاي نوروزي و بس�ته
نشدن مسير سفرهاي خارجي به تركيه و ساير
كشورها در كنار صفهاي طوالني مرغ و روغن
و كاالهاي اساس�ي نقشه كش�ور را به سمت
قرمزتر شدن و حتي سياهشدن پيش ميبرد!

رئيسجمهور توپ را در زمي��ن مردم انداخته
و ورود ويروس جهشيافت��ه از مرزهاي عراق
را عامل اصلي اين وضعي��ت ميداند؛ در حالي
كه چند روز پيش ،س��عيد نمك��ي در نامهاي
به رؤس��اي دانش��گاههاي علوم پزشكي ،علت
افزايش آمار مبتاليان كرون��ا در روزهاي اخير
را «بازارهاي ش��لوغ»« ،صفه��اي طوالني و
درهمفش��رده مرغ» و «س��فرهاي ن��وروزي»
عنوان كرد.
سياسيكاري س��تاد ملي مقابله با كرونا ،حاال
صداي چهرههاي بهداش��تي را هم در آورده از
معاون كل وزير بهداشت كه رسماً اين ستاد را
مسئول فرصتسوزي نوروزي و شعلهور شدن
دوباره بيماري در كشور دانسته تا مدير روابط
عمومي و اطالعرس��اني وزارت بهداشت كه در
واكنش به اظهارنظر س��ازمان گردش��گري در
رابطه با بيربط بودن روند قرمز شدن شهرها با
سفرهاي نوروزي در توئيتر خود نوشت« فقط
كربال و عتبات مؤثر است ظاهرا ً و الغير!»
با عنايت به پيشبيني وضع موج��ود از دو ماه
قبل ش��ايد اگر تصميمگيري درس��تي انجام
ميشد ،امروز هر پنج دقيقه شاهد مرگ يكي از
هموطنانمان نبوديم،اما بيتفاوتي و سياسيبازي
در تصميمات حوزه سالمت و اموري كه با جان
مردم سر و كار دارد،وضعيت امروز را در كشور
رقم زد .آمار ابتال،بستري و فوتيهاي كرونا به
طور ش��تابندهاي در حال افزايش است .در 24
ساعت منتهي به روز يكش��نبه  22فروردين
 ۱۴۰۰و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي،
 ۲۱هزار و  ۶۳بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در
كشور شناسايي شد كه  ۲هزار و  ۷۸۰نفر از آنها
بستري ش��دند .مجموع بيماران كوويد ۱۹در
كشور به  ۲ميليون و  ۷۰هزار و  ۱۴۱نفر رسيد.
در همين زم��ان ۲۵۸ ،بيم��ار كوويد ۱۹جان
خود را از دس��ت دادند و مجموع جانباختگان
اين بيماري ب��ه  ۶۴هزار و  ۴۹۰نفر رس��يد .تا
كنون يك ميلي��ون و  ۷۱۰ه��زار و  ۹۷۴نفر از
بيماران بهبوديافته يا از بيمارستانها ترخيص
ش��دهاند 4 .هزار و  ۳۹۲نفر از بيم��اران مبتال
به كوويد ۱۹در بخشه��اي مراقبتهاي ويژه
بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .در حال
حاضر  ۲۵۷شهرستان قرمز و  ۱۲۹شهرستان
نارنجي هس��تند .همچنين  ۵۱شهرستان در
وضعيت زرد و فقط  ۱۱شهرستان در وضعيت
آبي قرار دارند.

حريرچي :س�تاد مل�ي مقابله ب�ا كرونا
فرصت طاليي را سوزاند!
وقتي هشدارهاي س��عيد نمكي،وزير بهداشت
براي ممنوعيت س��فرهاي نوروزي پاسخ نداد و
حرف وزير بهداشت كشور در ستادي كه بنا بود
با گسترش كرونا مقابله كند،خريدار نداشت وي
به خواهش ،التماس و حتيبوسيدن دست و پاي
مردم و دست اندركاران متوسل شد تا شايد بتواند
جلوي فاجعه امروز را بگيرد؛ فاجعه رها ش��دن
افسار ويروس تاجدار از دست مسئوالن بهداشتي
كشور كه با عنايت به فرسودگي كادر درمان بابت
 14ماه كار بيوقفه و پر تنش ميتواند به افزايش
آمار مرگ و مير بيماران بستري در بيمارستانها
دامن بزند،اما حتي التماس وزير براي ممنوعيت
سفرهاي داخلي افاقه نكرد و نامهنگاري و تأكيد
براي بس��تن مرزها به روي كش��ورهاي اروپايي
براي ممانعت از ورود ويروس انگليسي به كشور
و بعدترها نامه به وزير كشور براي توقف تورهاي
گردش��گري به تركيه و بس��ته ش��دن مرزهاي
زميني و هوايي به اين همسايه غربي باز هم مؤثر
واقع نشد و هنوز هم كانالها و پيجهاي مربوط

به تورهاي گردشگري،پيشنهادات ويژهشان را
براي س��فر در اوج موج چهارم به مخاطبان ارائه
ميكنند.
اما ماجرا از چه قرار بود؟ چه شخص يا اشخاصي
و چرا به هشدارها و تأكيدات مسئوالن سالمت
جامعه توجه نكردن��د و مرزها و جادهه��ا را باز
گذاشتند؟
ايرج حريرچي،معاون كل وزارت بهداش��ت در
يك برنامه تلويزيوني با اش��اره به اينكه خواسته
ما ممنوعيت مسافرت بود،تصريح كرد«:تأكيد
وزارت بهداشت اين بود كه از فرصت طاليي نوروز

براي كاه��ش آمار كرونا اس��تفاده كنيم و مانند
سال گذش��ته كه همهجا تعطيل بود،امسال نيز
همانگونه شود و جلوي مسافرتها گرفته شود،اما
برخي در ستاد ملي كرونا مانع شدند تا از فرصت
طاليي عيد براي خاموش كردن شعلههاي كرونا
استفاده كنيم».
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه چه كساني براي
تعطيل��ي س��فرها در ن��وروز  ۱۴۰۰مخالف��ت
كردند،گفت«:نميتوان��م اس��امي اي��ن افراد را
بگويم ».حريرچي ب��ا تأكيد بر اينك��هاحتمال
زياد اس��ت كه به آمار روزانه  ۶۰۰فوتي برسيم،
افزود«:درخواست اعمال تعطيليهاي شديدتر
را به ستاد ملي كرونا دادهايم».
عليرضا زالي،فرمانده س��تاد عملي��ات مقابله با
كرونا در تهران معتقد است«:الكدان و تعطيلي
كامل بايد انجام ش��ود ،آنچه ما در س��طح شهر
ميبينيم،الكدان نيست و ما داريم با الفاظ بازي
ميكنيم .همانطور كه هفته گذشته هم به شدت
هشدار داديم ،تنها راه ممكن براي تهران و براي
عبور از شرايط بحراني فعلي با توجه به حجم باالي
ابتال ،راهحل الك دان و تعطيلي كامل است .در
حالي كه اكنون ريتم شهر تغييري نكردهاست».
خيز سنگينتر موارد بس�تري در هفته
آينده
سعيد نمكي،وزير بهداشت با بيان اينكه به داليل
مختلف توصيهها و هشدارهاي ما جدي گرفته
نشد ،افزود «:با تالش بيوقفه همكاران توانستيم
موج س��وم كرونا را مهار كنيم و با اينكه بيش از
يك ماه گرفتار ويروس جهش يافته در خوزستان
بوديم ،توانس��تيم مرگها را ح��دود  ۵۰تا ۶۰
نفر نگهداريم و گفته بوديم ك��ه اگر بيتوجهي
كنيم فروردين و بهار سختي را خواهيم داشت و
پيشبيني اين ايام را ميكرديم».
نمكي ادامه داد«:برآورد ما اي��ن بود كه بتوانيم
با اجراي طرح ش��هيد س��ليماني  ۲۵اسفند تا
 ۱۸فروردين با شناسايي خانه به خانه بيماران،
شعلههاي كوچك را خاموش كنيم و كشور را در
آتش بيماري ديگر گرفتار نكنيم،اما با خريدهاي
شب عيد ،برگزاري دورهمي و سفرها ،بيماري از
نقاط گرفتار به غير گرفتار منتقل و باعث شد بهار
سخت و تابستان سختتري را داشته باشيم».
وزي��ر بهداش��ت با اش��اره ب��ه اينكه ب��ه داليل
مختلف صحبتهاي ما مورد توجه قرار نگرفت،
افزود«:البته كالبدش��كافي آن مش��كلي را حل
نميکند در كل كشور آمار بستريها رو به فزوني
است و خيلي از شهرهاي ما احساس سنگيني و
كمبود امكانات ميكنند».
به گفته وي در بيماران سرپايي ،شيب شتابنده
عمومي را شاهد هستيم و افزايش بيماران بستري
حاصل صفهاي طوالني خريد مرغ و مايحتاج
مردم در ش��ب عيد ،دورهميها و شروع سفرها
است و در هفته آينده منتظر خيز سنگينتر موارد
بستري در كشور هستيم و در استانها جا دارد
شيب تندتري را شاهد باشيم.
حركت نقشه كرونايي كش�ور به سمت
سياهي
وزير بهداشت با اشاره به اينكه خيز چهارم بسيار
سنگينتر اس��ت،گفت«:برآورد ما اين است كه
هفته آينده نقشه كرونايي كشور به مراتب قرمزتر
و به سمت سياهي پيش رود».
وي با اش��اره به امروز  ۲۵۸فوتي ناشي از كرونا
داشتيم ،افزود«:در طول كمتر از دو الي سه هفته
تعداد فوتيها به پنج برابر نزديك شدهاست و اين
خيلي براي ما سنگين اس��ت و از  ۱۴فروردين
تاكنون  ۴۷ش��هر قرمز ما به  ۲۵۷شهر افزايش
پيدا كرده و تعداد شهرهاي نارنجي به  ۱۲۹شهر
رسيدهاست و همچنين شهرهاي زرد و آبي نيز
تعدادشان كم شدهاست و اين نشان ميدهد به
سمت شرايط بدتر ميرويم».

با همكاري بسيج سازندگي و كميته امداد صورت ميگيرد

اشتغال  20هزار نفر در  11استان كشور
با همكاري كميته
بسيج
ام�داد و بس�يج
س�ازندگي ،امس�ال  20هزار نفر در  11استان
كشور شاغل ميشوند.

حجت عبدالملكي ،معاون اشتغال كميته امداد
گفت :براي توليد و صادرات محصوالت توليدي
كش��ور ،ايران با كش��ورهاي همس��ايه از لحاظ
سياسي و فرهنگي بستر مناسبي دارد.
وي تصريح كرد 400 :هزار نفر نيروي كار موجود
در كشور ميتوانند بهرهوري را بسيار باال ببرند.
گفتني اس��ت طبق آنچه در جلس��ه مشترك
بسيج سازندگي با كميته امداد مطرح شد ،قرار
شدهاست امس��ال با به كارگيري ظرفيتهاي
طرفين 20 ،هزار نفر در  11استان كشور مشغول
كار شوند.
عبدالملكي در اين جلسه افزود :مردم در توليد
و اش��تغال از طرف دولت تحريم شدهاند؛ مثل
اينكه ما در حوزه فناوري برق چه مشكلي داريم
و برق جزو س��رمايه ملي كشور است كه بايد در
خدمت توليد بيايد؛ يا اينكه در منابع طبيعي چه
مانعي وجود دارد كه نفت خام و مواد اوليه را به

حسین سروقامت

كشورهاي اروپايي ميدهيم؟! وي تصريح كرد:
ايران داراي ذخاير هيدروكربني بسياري است
كه ميتوان اي��ن ذخاير را به عن��وان مواد اوليه
به پتروپااليشگاههاي كشور داد تا چرخه توليد
بچرخد .عبدالملكي گفت :زمينهاي كشاورزي
حاصلخيزي در سراس��ر كش��ور وجود دارد كه
برخي از آنها لميزرع هس��تند .ميشود زراعت

صنعتي را داخ��ل زمين كش��اورزان انجام داد.
زمينهاي لميزرع را ميشود حتي به بلوكهاي
صنعتي تبديل كرد و هيچ ايرادي هم در توسعه
اقتصادي ندارد.
وي افزود 23 :ميليون هكتار زمين كش��اورزي
در كشور موجود اس��ت و نزديك  120ميليون
متر مكعب منابع آبي داريم كه ميتوان با اينها

در توليد محصوالت كش��اورزي به پيش��رفت
بزرگي برسيم.
وي عنوان كرد :در بعد ديپلماس��ي سياسي در
حوزه صادرات محص��والت تولي��دي به عهده
وزارت امور خارجه ميباش��د،به ط��ور مثال در
روسيه ،كش��ور ايران بازار بس��يار بزرگي دارد
كه يك درص��د آن فع ً
ال محقق شدهاس��ت ،اما
متأس��فانه ديپلماس��ي بس��يار ضعيفي در اين
كشور داشتيم .در جهت پيشرفت صادرات نياز
داريم ديپلماسي سياسي و اقتصادي وزارت امور
خارجه قوت بگيرد.
وي افزود :در صنعت خودرو نيز مشكالت زيادي
وجود دارد؛ صناي��ع خودرويي حدود  ۴۰۰هزار
ميليارد توم��ان وام بانكي دارن��د كه حدود ۳۰
درصد حاصل از فروش خ��ودرو را بايد به بانك
پرداخت كنند و متأس��فانه س��هم فروش براي
خودروسازان ك ً
ال يك درصد است.
عبدالملك��ي در آخ��ر اش��اره كرد :ب��ه كمك
بسيج سازندگي و بسيج اقش��ار سازمان بسيج
مستضعفين ،حتماً ميتوانيم در توليد و اشتغال
و رفع مانعها ،قدمهاي مؤثري برداريم.
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حرفهها پيوندي اس�توار ب�ا مس�ئوليتهاي اجتماعي دارند؛
بنابراين اگر دانشجو هس�تيد و مايليد مسئوالنه رفتار كنيد،
شايسته است:
به اصول اخالقي و اعتقادي پايبند ب�وده ،به اهداف و برنامهها
دقيق ًا ملتزم باش�يد .تفكر ،خالقيت ،نوآوري ،تحقيق و نقادي
پيشه كنيد .هر چيزي را به راحتي نه بپذيريد ،نه انكار كنيد.
همافزايي و رقابت س�الم با دانش�جويان را مدنظر قرار دهيد.
نقاط ضعف و ق�وت را خيرخواهان�ه ،عالمانه و ب�دون تعصب
گوشزد كنيد.
استعدادهاي خويش را از طريق خودشناسي و تعامل با ديگران
كشف نموده ،در كنار دانش ،مهارت آموزي كنيد.
به استاد احترام بگذاريد .جفاي وي را تحمل نموده ،در مقابل
او فروتني كنيد.
اهل ورزش بوده ،با شبكههاي اجتماعي تعامل سازنده داشته
باشيد .در تشكلهاي دانشجويي ،گروههاي جهادي ،سمنها و
مجامع علمي ،فرهنگي مشاركت كنيد.
با شناخت مش�كالت جامعه پيش از وقوع خطر آگاهيبخشي
كنيد.

«افطاري ساده» در بزرگترين
پويش مردمي پس از انقالب

در س�ومين مرحل�ه از پوي�ش اي�ران هم�دل ب�ا عن�وان اطعام
مهدوي و افطاري س�اده بيش از ۳هزار آش�پزخانه فعال هستند.

مجيد باجالن ضمن تشريح جزئيات مرحله سوم پويش ايران همدل
بيان كرد :در نيمه شعبان سال گذشته مقام معظم رهبري در خصوص
كمكهاي مؤمنانه ،مواسات و همدلي دستوري دادند .كميته امداد با
توجه به پيام مقام معظم رهبري ،دو پويش تحت عنوان«ايران همدل»
را با هماهنگي دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري و ساير نهادها
از جمله س��تاد اجرايي ،بنياد مستضعفان ،بس��يج مستضعفين ،سپاه
پاس��داران ،گروههاي جهادي و هيئتهاي مذهبي و مردم خيرخواه
كشور در راستاي كمكهاي مؤمنانه آغاز كرد.
به گفته وي ،باتوجه به ش��رايط كرونا و شرايط اقتصادي كشور ،پويش
ايران هم��دل ،بزرگترين پويش مردمي بود كه پس از انقالب ش��كل
گرفت .رئيس ستاد اطعام مهدوي با اشاره به اينكه در سال  ۹۹حدود
ي به ص��ورت نقدي و غيرنقدي
هزارو ۱۷۰ميليارد تومان كمك مردم 
جمعآوري شد ،گفت :اين كمكها شامل  4ميليون بسته معيشتي و ۲۷
ميليون غذاي گرم در ماه مبارك رمضان تحت عنوان اطعام مهدوي و در
ماه محرم و صفر تحت عنوان اطعام و احسان حسيني ميان نيازمندان
(نيازمندان تحت پوش��ش كميته امداد و نيازمنداني كه تحت پوشش
كميته امداد نبودند) توزيع شد.
باجالن در ادامه با اش��اره به نحوه اجراي سومين مرحله از پويش ايران
همدل به ايسنا اظهار كرد :سال گذش��ته پويش ايران همدل با رعايت
تمامي پروتكلهاي بهداشتي و با هماهنگي با دانشگاه علوم پزشكي و
وزير بهداشت اجرا شد .در سال جاري نيز با توجه به اينكه ماه رمضان ماه
اطعام و رسيدگي به نيازمندان است و با توجه به فرمايشات مقام معظم
رهبري در سال قبل و ادامهدار بودن اين كمكهاي مردمي و كمكهاي
مؤمنانه پويش ايران همدل سه را نيز با كمك و رهنمودهاي دفتر حفظ
و نش��ر آثار مقام معظم رهبري با عنوان اطعام مهدوي و افطاري ساده
در قالب توزيع غذاهاي گرم و بستههاي معيشتي و افطاري ساده اجرا
ميكنيم.
وي با بي��ان اينكه در ماه رمضان س��ال  ،۹۹ح��دود  ۱۲ميليون غذاي
گرم توزيع ش��د ،اعالم كرد :امسال در س��ومين مرحله از پويش ايران
همدل با عنوان اطعام مهدوي و افطاري ساده بيش از ۳هزار آشپزخانه
فعال هستند .رئيس س��تاد اطعام مهدوي در ادامه با اشاره به تشكيل
س��تاد س��ومين مرحله پويش ايران همدل يادآور ش��د :اين پويش با
محوريت پايگاه اطالعرس��اني مؤسسه پژوهش��ي و فرهنگي اسالمي
 khamenei. irانج��ام ميش��ود و از تمام��ي نهادهاي��ي مانند بنياد
مستضعفان و ستاد اجرايي ،بسيج مستضعفين ،ارتش و سپاه پاسداران
كه سال گذشته در كنار ما بودند درخواست داريم كه در اين پويش هم
به ما كمك كنند.
باجالن اين را هم اعالم كرد كه خيران ميتوانند كمكهاي خود به اقشار
نيازمند را از طريق شمارهگيري كد دس��توري  *۱۴#يا شماره كارت
 ۶۲۷۷۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷به طور متمركز واريز كنند .همچنين پايگاهو
دفاتر كميته امداد در سراسر كش��ور و مراكز نيكوكاري آماده دريافت
كمكهاي مردمي در سومين مرحله پويش ايران همدل هستند.

خيليبيشتراز
400هزار سقط غيرقانوني در سال!

س�االنه ۴۰۰هزار س�قط غيرقانون�ي در كش�ور داري�م ،در حالي
كه تعداد موالي�د كل كش�ور بين يكميلي�ون ت�ا يكميليون و
۱۰۰ه�زار نف�ر در س�ال اس�ت؛ ب� ه عبارت�ي بي�ش از ۴۰درص�د
موالي�د كش�ور در پدي�ده س�قط جني�ن از بي�ن ميرون�د.

صالح قاسمي با بيان اينكه ساالنه  3تا  4هزار سقط جنين «غيرارادي»
در كشور اتفاق ميافتد ،اظهار كرد :سقط جنينهاي ارادي به دو دسته
تقسيم ميشوند كه دسته نخست با مجوز پزش��ك و پزشكي قانوني
بهصورت قانوني انجام ميشود .البته اينگونه سقطها هم محل بحث
كارشناسان است؛ متأسفانه بعضي از پزشكان اخالق حرفهاي را رعايت
نميكنند و مجوزهاي بيدليل��ي در اين رابطه صادر ميكنند؛اين نوع
سقط 10 ،تا  12هزار مورد در سال ثبت شدهاست.
نويس��نده مجموعه «جنگ جهاني جمعيت» گفت :دسته دوم سقط
جنينهاي ارادي كه بس��يار جاي نگران��ي دارد ،بهصورت غيرقانوني،
بدون مجوز ،خارج از شبكه بهداشت و درمان و بهطور زيرزميني اتفاق
ميافتد ،اين نوع سقط به  400هزار مورد در سال ميرسد!
وي افزود :در زمان حاضر يقيناً س��االنه  400هزار س��قط غيرقانوني
در كش��ور داريم با اين حال ،آمار و ارقام سقط غيرقانوني يا بهتعبيري
«جنايي» خيلي بيشتر از اين ميزان است!
به گزارش خبرگزاري تسنيم ،قاسمي خاطر نشان كرد :جمع اين موارد
به عددي بيش از  400هزار سقط در سال ميرسد ،در حالي كه تعداد
مواليد كل كشور بين يكميليون تا يكميليون و 100هزار نفر در سال
اس��ت(!) در صورت مقايسه آمار س��قطجنين و تولد در كشور متوجه
ط جنين از بين
ميشويم بيش از  40درصد مواليد كشور در پديده سق 
ميروند! اين اتفاق اثري بسيار وحشتناك بهروي شاخصهاي جمعيتي
دارد .وي اضافه كرد:از طرفي ،سقطجنين آثار بسيار مخربيروي مادر و
خانواده دارد و بسياري از كساني كه سقط غيرقانوني ميكنند ،متأسفانه
قدرت باروري خود را از دست ميدهند؛ در اين رابطه ،ما قانون مديريت
سقط جنين را داريم،اما اين قانون هم ناقص بوده و بهطور كامل هم به
اجرا درنيامدهاست.

