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اميرحسين يوسفي

آزادسازي زندانيان
ازخدمت جهادي تا جريان اجتماعي

چند سالي است كه خدمترساني جهادي
در عرصهه��اي مختلف و متن��وع در برنامه
نيك��وكاران ،خيرين ،گروهه��اي جهادي و
برخي از نهادها و س��ازمانهاي مردمنهادي
قرار گرفتهاس��ت كه دغدغه خدمترساني
به مردم ،كمك به رفع مشكالت نيازمندان،
كارآمدسازي دستگاههاي دولتي ،كمك به
رفع چالشها و بحرانهاي غيرمترقبه (چون
سيل و زلزله ) را داشته و در راستاي حفظ كرامت انساني فعاليت مينمايند،
اقدامي كه تا به امروز منشأ اثرات و عامل رفع بسياري از مشكالتي بودهاست
كه از طريق دس��تگاههاي قضايي ،تقنيني و اجرايي امكان رفع آن وجود
نداشت يا در كوتاهمدت ممكن نبود.
آزادسازي زندانيان به عنوان يك خدمت جهادي در ماههاي گذشته برنامه
محوري مجموعههاي تخصصي سازمانهاي مردمنهاد انقالبي و جهادي،
همچون س��ازمان بس��يج حقوق دانان قرار گرفت و اجرا ش��د؛ برنامهاي
كه در نگاه اول امكان اجرايي ش��دن و اثرگذار بودن آن منفي و حداقلي
بود؛چراكه آزادسازي زندانيان بار هزينهاي زيادي داشت و مجموعههاي
مردمنهاد امكان پرداخت هزينههاي ميلياردي آزادسازي زندانيان را كه در
مرحلههاي اول و دوم با اولويت جرائم غير عمد بود ،نداشتند؛ ضمن اينكه
نياز بود دستگاههاي مرتبط نسبت به مسئله توجيه و هماهنگيهاي الزم
ستادي و تخصصي انجام پذيرد كه اقدام و حركتي دلسوزانه و دغدغهمندانه
خارج از عرفهاي حاكم بر سيستم اداري را ميطلبيد.
اما كليد اين برنامه جهادي با عنوان آزادس��ازي زندانيان ،با وجود موانع
و مشكالت فراوان در مسير اجرا ،كليد بسيار آش��كار و ملموسي بود كه
بارها امتحان پس داده و قفلهاي زيادي را بازكرده و از مش��كالت زيادي
گرهگشايي كردهبود و آن كليد « مردم » نام داشت.
سازمانهاي مردمنهاد تخصصي حقوقي با رويكرد جهادي و انقالبي و با نگاه
خدمترساني اينبار هم از نوعي ديگر ،با بسيج مردمي كه سرمايه اجتماعي
و اصلي انقالب محسوب ميش��وند،هزينهها و اعتبارات ميلياردي را در
راستاي آزادي زندانيان نيازمند به ميدان آورده و با هماهنگي ،همكاري و
همافزايي با مسئوالن حقوقي و قضايي ،قفلهاي زندان را باز و تعداد زيادي
از زندانيان نيازمند را با حفظ كرامت انساني كه در اولويت كارهاي جهادي
و خدمترساني است به آغوش گرم خانواده برگرداندند.
اين حركت جهادي كه بدون نگاه و اقدام انقالبي محقق نميشد نتايج بسيار
پر ثمري را به دنبال داشت كه ميتواند براي فعاليتها و كارهاي بعدي مؤثر
واقع شود؛ از آن جمله ميتوان گفت:
آزادسازي زندانيان از يك حركت صرف جهادي مقطعي كوتاهمدت تبديلبه يك جريان اجتماعي در سراسر كشور گرديد ،به طوري كه مجموعهاي
مردم نهاد ديگر حتي غير حقوقي نسبت به اين برنامه و اين كار احساس
مسئوليت كرده و با آزادسازي زندانيان نقشآفريني نمودند.
 فضاي رسانه ،حتي رسانه ملي در برنامههاي مختلف در اين حوزه ورودپيدا كرد و براي كمك به آزادسازي زندانيان و باز گرداندن آنها به آغوش
خانواده با اجراي برنامههاي مختلف همچون « عصر جديد» جريانسازي
نمود؛ اقدام مؤثر و تأثيرگذاري كه س��ر منش��أ آن حركتهاي جهادي و
فعاليتهاي جهادي در سراسر كشور بود.
 -در چند ماه گذش��ته با حركت گس��ترده و فراگي��ر آزادي زندانيان با
كمكهاي مردمي در محرومترين و دورترين نقاط كش��ور ،نقشآفريني
در خصوص آزادسازي زندانيان ،تبديل به گفتمان مشترك براي خيلي از
دستگاهها ،خيرين و مجموعههاي مردم نهاد گرديد ،به طوري كه اين طرح
و مسير همچنان ادامه دارد.
برنامه آزادسازي زندانيان ثابت كرد كه بخشي از فعاليت و كاركرد جرياناتانقالبي و ارزشي بايد حساس كردن مجموعهها ،نخبگان و مسئوالن نسبت
به مسائل اجتماعي ،فرهنگي و اجتماعي باش��د تا با همافزايي و پاي كار
آوردن مجموعههاي مردمي بتوان نسبت به رفع آن اقدام نمود.
 طرح جهادي آزادسازي زندانيان كه در سراسر كشور توسط مجموعهمردم نهاد و انقالبي بسيج حقوقدانان راهبري و انجام شد ،طرحي جامع و
فراگير بود؛ طرحي كه بزرگترين ويژگي و مزيت آن مردمي بودن آن بود.
آزادسازي زندانيان طرحي با مردم و براي مردم بود.

بهرهبرداري از  ۹۰۰۰كالس درس جديد
در مهر

رئي�س س�ازمان نوس�ازي ،توس�عه و تجهي�ز م�دارس كش�ور
از تحوي�ل  ۹۰۰۰كالس درس ن�و ت�ا مه�ر م�اه خب�ر داد.

مهراله رخشاني مهر ،رئيس سازمان نوس��ازي ،توسعه و تجهيز مدارس
كشور با اشاره به اقدامات صورت پذيرفته براي ساخت و نوسازي مدارس
در سطح كشور جهت بازگشايي مدارس در سال تحصيلي جديد اظهار
كرد :مهرماه ۹هزار كالس درس نو تحويل ميدهيم .وي همچنين افزود:
تا پايان سال جاري ،بيش از  ۱۴هزار كالس درس تحويل ميشود .رئيس
سازمان نوسازي ،توس��عه و تجهيز مدارس كش��ور با بيان اينكه امسال
رديف بودجه اعتباري براي سه كار خاص اختصاص يافت،گفت :نخست
اختصاص رديف تكميل پروژههاي نيمه تمام ملي استاني بود و پروژههايي
را كه از محل منابع استاني تأمين اعتبار شدهبود ،نيز تكميل كرديم .دوم
تخصيص رديف اعتباري براي ايجاد سرويس بهداشتي در مناطق فاقد
سرويس بهداشتي و سوم رديف اعتباري ايجاد زيرساختهاي آموزش
مجازي بود .به گزارش خبرگزاري ايسنا رخش��اني مهر ادامه داد۴۶۰ :
ميليارد تومان اعتبار به منظور تعمير س��رويسها و آبخوري مدارس در
اختيار استانها قرار گرفت ۶۰ .ميليارد تومان هم سال گذشته براي اين
امر اختصاص يافت و رسيدگي به اين موضوع در حال انجام است.
وي به ايجاد زيرس��اختهاي آموزش مجازي نيز اش��اره كرد و گفت:
آموزش مجازي ،تجربه خوبي اس��ت و ممكن است بعدها همكاران ما
تصميم بگيرند براي نقاط محروم كش��ور ،عالوه بر آموزش حضوري،
آموزش مج��ازي را با هدف اس��تفاده از ظرفيت معلم��ان خوب براي
استانهاي محروم ادامه دهند و آموزشهاي آنها تركيبي باشد .ما براي
تقويت زيرساخت آموزش فضاي مجازي در اس��تانها نيز يك رديف
اعتباري ايجاد كرديم و امور مربوط به آن نيز در دستوركار قرار دارد.

س��خنگوي منتخبين شوراي ششم ش��هر تهران اسامي  ۱۲گزينه
تصدي شهرداري تهران را معرفي كرد .بر اين اساس اسماعيل احمدي
مقدم ،معصومه آباد ،جمال آبرومند ،مهرداد بذرپاش ،محسن پيرهادي،
مازيار حسيني ،هابيل درويش ،عليرضا زاكاني ،عباس عليآبادي ،رستم
قاسمي ،س��يدصولت مرتضوي و علي نيكزاد نامزدهاي تصدي پست
شهرداري تهران هستند.
يك پژوهشگر حوزه جمعيت گفت :بسياري از كشورها مسير رسيدن
از ۱۰درصد به ۳۰درصد سالمندي را قريب به يك قرن طي كردند ،اما
ما اين مسير را در حدود  ۳۰سال طي ميكنيم و اين به آن معناست كه
ركورد سالمندشدن به نام ايران ثبت خواهد شد!
وزير آموزش و پرورش درباره پرش��دن ظرفيت برخ��ي مدارس براي
ثبتنام دانشآموزان و اقدامات الزم براي كاهش مش��كالت ثبتنام در
مدارس گفت :هيچ خانوادهاي نبايد نگران باشد ،براي همه دانشآموزان
تمهيد كردهايم .در سامانه ثبتنام امكان انتخاب چند مدرسه وجود دارد.
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تعطيلي 3روزهتهرانوكرجمنتظرتأييدستادمقابلهباكرونا
تزريق روزانه واكسن ركورد زد و از  300هزار دوز عبور كرد

شرايط كشور از منظر شيوع كروناي دلتا بحراني
ي كه كه روز گذشته
و نگرانكننده است تا جاي 
س�تاد ملي مقابله با كرونا جلس�هاي اضطراري
تش�كيل داد و در اين جلسه پيشنهاد تعطيلي
س�ه روزه تهران و الب�رز ارائه ش�د .طي هفته
گذش�ته تعداد بيم�اران س�رپايي كرونا مثبت
در كش�ور با افزايش حدود  ۲۵درصدي مواجه
بودهاس�ت .همچني�ن در اين هفته ب�ا افزايش
ح�دود  ۳۵درصدي در تعداد بيماران بس�تري
مثبت و افزايش  18/5درصدي در تعداد بيماران
فوت شده كوويد  ۱۹بوديم .ويروس كروناي دلتا
اگرچه در تمام كشور در حال گشت و گذار است،
اما وضعيت در برخي اس�تانها همچون تهران،
هرم�زگان و سيس�تان و بلوچس�تان وخيمتر
اس�ت .اوضاع پايتخت اما به دليل تراكم باالي
جمعيت�ي خاصتر از س�اير نقاط اس�ت و قرمز
ش�دن تهران و الب�رز ميتواند در م�دت زمان
كوتاهي به سياهي برس�د .بر اين اساس بايد با
تدابيري جلوي پيش�رفت بيشتر دلتاي هندي
را گرفت .به گفته وزير كشور پيشنهاد تعطيلي
سه روزه تهران و كرج در صورت تأييد ستاد ملي
مقابله با كرونا اجرايي خواهد شد .همچنين براي
پيشگيري از سفرهاي تابس�تانه در تعطيالت
پيشرو ،به نيروي انتظامي دس�تور داده ش�ده
عالوه بر جرايمي كه در دستورالعمل وجود دارد،
خودروها را عودت دهند .به تعبير فرمانده ستاد
ملي مقابله با كرونا در كالنش�هر تهران دامنه،
ش�تاب و س�رعت درگيري در خيز پنجم كرونا
نسبت به چهار خيز قبلي بس�يار نگرانكننده
اس�ت،اما تدابير در برابر اين ويروس آنطور كه
بايد باشد ،نيس�ت و هم اكنون حدود دو هفته
از برنامه واكسيناسيون كش�ور عقب هستيم؛
تأخيري كه حتي با عبور واكسيناسيون روزانه
از 300هزار دوز هم به سادگي جبران نخواهد شد.

در  24س��اعت منتهي به روز يكشنبه  ۲۷تيرماه
 ۱۴۰۰و بر اس��اس معيارهاي قطعي تش��خيصي،
 ۲۲ه��زار و  ۱۸۴بيمار جديد مبت�لا به كوويد۱۹
در كشور شناسايي ش��د كه  2هزار و  ۱۲نفر از آنها
بستري شدند .مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور
به  3ميليون و  ۵۲۳هزار و  ۲۶۳نفر رسيد .در همين
زمان  ۱۹۵بيمار كوويد ۱۹جان خود را از دس��ت
دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به ۸۷هزار
و ۱۶۱نفر رس��يد .در حال حاضر  ۱۶۹شهر كشور
در وضعيت قرمز ۱۶۶ ،ش��هر در وضعيت نارنجي،
 ۱۱۳ش��هر در وضعي��ت زرد قرار دارن��د .به گفته
سيما سادات الري ،سخنگوي وزارت بهداشت در
هفتهاي كه گذش��ت تعداد بيماران سرپايي كرونا
مثبت در كشور با افزايش حدود  ۲۵درصدي مواجه
بودهاست .همچنين در اين هفته با افزايش حدود۳۵
درصدي در تعداد بيماران بستري مثبت و افزايش

گزارش یک

زهرا چيذري
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 18/5درصدي در تعداد بيماران فوت شده كوويد
 ۱۹بودي��م .در تهران نيز افزاي��ش  10/5درصدي
در موارد مثبت س��رپايي ،افزايش  ۳۱درصدي در
موارد بستري مثبت و افزايش  ۴۳درصدي در تعداد
بيماران فوت شده را در هفته اخير نسبت به هفته
ماقبل شاهد بودهايم.
نگراني عميق از گسترش دلتا
عليرضا رئيسي،سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا
با تأكيد بر قدرت س��رايت باال ويروس دلتا تصريح
ميكند«:م��ن عميقاً نگرانم با توج��ه به وضعيتي
كه داريم ،مي��زان رعايت پروتكلها پايين اس��ت.
به طوري كه ابت��دا پروتكلهاي م��ا از  ۸۵درصد
اُفت كرد و بعد به  ۷۰و  ۶۰و حاال به زير  ۵۰درصد
رسيدهاست».
به گفته وي در حال حاضر روزانه ميزان بستري در
كشور در حال عبور از مرز هزارو ۷۰۰تا هزارو۸۰۰
بيمار مثبت بستري است و اين يك زنگ خطر است.
رئيسي معتقد است هيچ استاني هنوز به قله نرسيده
و هنوز در شاخه صعودي اين خيز جديد هستيم.
وي ميافزايد«:اكن��ون هم در ش��هرهاي جنوبي،

استانهاي شرقي كشور اعم از بوشهر ،هرمزگان،
سيستان و بلوچستان ،خراسان جنوبي ،كرمان و يزد
موارد دارد افزايشي ميشود .در خود استان تهران و
البرز هم در حال افزايش است .از آن طرف شهرهاي
شمالي ما اعم از گلستان ،مازندران و گيالن در حال
افزايش هستند».
عبور از ركورد تزريق  300هزار دوز واكسن
در يك روز
سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا با بيان اينكه
ما به عن��وان وزارت بهداش��ت تمام ابزاره��ا را در
اختيار نداريم و بيشترين ابزار ما ابزار نظارتي است،
ميگويد«:واقعيت اين اس��ت كه طبق رنگبندي
شهرها پروتكلهايي كه بايد رعايت شود ،متأسفانه
رعايت نميش��ود .اگر در سطح ش��هر تهران چرخ
بزنيد ،ميبينيد كه همهجا اعم از پاساژ و رستوران
باز است».
به گفته رئيسي در بحث واكسيناسيون بعد از كندي
كه اتفاق افتاد ،با رسيدن واكسنها به دستمان و
فعالسازي مراكز تجميعي ،روز گذشته از مرز ۳۰۰
هزار واكسن در روز گذشتيم كه ركوردي تازه است

و براي اولينبار رخ داد.
زالي 2:هفته از برنامه واكسيناسيون كشور
م
عقبهستي 
با وجود ركوردش��كني در واكسيناس��يون از نگاه
فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا در كالنشهر
تهران با ابراز نارضايتي از وضعيت واكسيناسيون در
كشور تأكيد ميكند«:واردات واكسن بايد دغدغه و
مسئله روي ميز تمام مسئوالن كشور باشد».
زال��ي با تأكي��د بر اينك��ه واكسيناس��يون يكي از
سهلالوصولترين ،س��ريعترين و نسبتاً كاراترين
روشهاي پيشگيري از كوويد ۱۹است كه اثربخشي
نسبي آن در عرصه جهاني به اثبات رسيدهاست و
ميتواند نقش مؤثري در كاهش مرگ و مير داشته
باشد ،ميگويد«:واكسيناسيون متناسب با جمعيت
كشور انجام نشدهاست».
به گفته وي دامنه ،ش��تاب و س��رعت درگيري در
خيز پنجم كرونا نس��بت به چهار خيز قبلي بسيار
نگرانكننده است.
زالي نس��بت ب��ه آث��ار منف��ي تأخي��ر در فرآيند
واكسيناسيون همگاني هشدار داده و ميافزايد«:هر
چه زمان واكسيناسيون طوالنيتر شود،آثار واكسن
براي ايجاد اختالل در گردش ويروس تحتتأثير قرار
ميگيرد و در كاهش ميزان مرگ و ميرها اثر كمتري
خواهد داش��ت .هم اكنون حدود دو هفته از برنامه
واكسيناسيون كشور عقب هستيم».
وي با بيان اينكه كش��ور در برابر اي��ن ويروس بايد
آرايش جنگي به خود بگيرد ،تصريح ميكند«:بايد
اقداماتي فرات��ر از آنچه تا كنون انجام شدهاس��ت،
صورت گيرد».
پيشنهاد تعطيلي  3روزه تهران و البرز
عبدالرضارحمانيفضليدرپايانجلسهقرارگاهستاد
مقابله با كرونا در جمع خبرنگاران گفت«:با توجه به
روند بيماري و در خصوص چگونگي مديريت آن در
جلسه امروز وزارت بهداشت ابراز نگراني كرد كه اين
ابراز نگراني بيشتر در حوزه سرعت باالي انتشار اين
بيماري در خيز پنجم است».
وي با اشاره به پيش��نهاد تعطيلي سه روزه تهران و
كرج افزود«:پيشنهاد شدهاست با توجه به تعطيلي
سه روز آخر هفته بتوانيم دو تا سه روز ديگر هم از
ستاد كرونا مجوز بگيريم يك تعطيلي در تهران و
كرج را داشته باشيم،اما تأكيد ميكنم دستورالعملي
كه در حوزه مديريت كرونا صادر شدهاس��ت براي
شهرهاي قرمز سفر ممنوع است».
وزير كشور تأكيد كرد«:به نيروي انتظامي دستور
دادهش��ده عالوه بر جرايمي كه در دس��تورالعمل
وجود دارد،در هر كجا كه با سفرها در جادهها مواجه
شويم حتماً با عرض معذرت از خانواده محترم همه
مس��افرين و رانندگان عزيز،نيروي انتظامي آنها را
عودت خواهن��د داد .از االن تذكر ميدهيم در اين
چند روز مسافرت انجام نشود».

كاهش  10درصدي مصرف برق با كمك بسيج

قرارگاه امام هادي(ع) نهادي است که در تمام سپاههاي استاني براي كاهش مصرف انرژي و كمك به متوليان صنعت برق تشكيل شدهاست
س�ازمان بس�يج
گزارش 2
مستضعفين براي
عليرضا سزاوار
نقشآفرين�ي در
كاهش مصرف انرژي و به خصوص برق ،حركتي
را با عنوان «رزمايش مردمي كاهش مصرف برق»
آغاز كردهاست .مديريت مصرف برق ،كمك به
جلوگيري از خاموشيها ،اس�تفاده از ظرفيت
بسيج در دستگاههاي دولتي و راهاندازي نهضت
مردمي كاهش مصرف برق به ميزان  10درصد ،از
اهداف اصلي اين رزمايش است.

رزمايش مردمي كاهش مصرف برق در راس��تاي
بهرهگيري از ظرفيتهاي بسيج و براي ايجاد نهضت
عمومي در اصالح الگوي مصرف برق اس��ت .اين
حركت با همكاري تمام بخشهاي بسيج از هفته
آخر تيرماه آغاز میشود و دو هفته نخست مرداد
را هم دربرميگيرد.
حركتي جهادي در  3هفته
سازمان بسيج مس��تضعفين اينبار براي كمك به
كاهش مصرف انرژي پيشقدم شدهاست .اين نهاد
مردمي به خصوص براي كاهش برق ،رزمايشي سه
هفتهاي برگزار كردهاست .اين سه هفته گرمترين
روزهاي س��ال هس��تند كه اوج پيك مصرف برق
را ميزباني ميكنند .ايج��اد همافزايي در نهادها،
دستگاهها و اقشار مختلف مردم از ظرفيتهايهاي
بس��يج اس��ت .ظرفيتي كه در راس��تاي كنترل
خاموش��يها ميتواند باري از دوش مردم بردارد.
خاموش��يهاي اخير نهتنها بس��ياري از مردم را با
مش��كالت مختلفي روبهرو كردهاس��ت ،بلكه به
تعداد زيادي از كارگاهها و صنايع توليدي هم ضربه
زدهاست .بس��يج ادارات يكي از بخشهاي بسيار
مهمي است كه در اين رابطه ميتواند نقش ايفا كند.
ادارات دولتي همواره در ص��در مصرفكنندگان
انرژي ق��رار دارند و گاهي توجه ج��دي به كنترل
مصرف انرژي در اين ادارات به حاشيه ميرود.
اراده تمام س�پاههاي اس�تاني در مصرف
بهينه انرژي
به تازگي نيز جلسه مشترك قرارگاه امام هادي(ع) با
حضور فرمانده سپاههاي استاني ،سردار سيد قاسم
قريشيجانشينسازمانبسيجمستضعفينومحمد
حسن متوليزاده مدير عامل توانير برگزار شد.
قرارگاه امام ه��ادي(ع) نهادي اس��ت كه تمام

حسین سروقامت

سپاههاي اس��تاني براي كاهش مصرف انرژي و
كمك به متوليان صنعت برق تش��كيل دادهاند.
اين قرارگاه موظف ش��ده تا براي حل مش��كل
خاموشيها به صورت ميداني و با فرهنگسازي
و استفاده از ظرفيتهاي مردمي ،نقشآفريني
كند.
درهمينراستاجانشينسازمانبسيجمستضعفين
از كاهش حداقل  10درصد از مصرف برق در كشور
به واس��طه اين رزمايش ،اظهار اميدواري كرد و به
خبرگزاري بس��يج گفت :عوامل مؤث��ر بر افزايش
مصرف و قطعي برق از جمله گرماي بيسابقه هوا،
كاهش توليد نيروگاههاي برق آبي و فعاليتهاي
بيرويه مزارع رمز ارز هستند.
س��ردار قريش��ي اف��زود :س��ازمان بس��يج براي
نقشآفريني در كاهش مصرف انرژي و به خصوص
برق تحت عنوان رزمايش مردمي كاهش مصرف
برق را آغاز كردهاس��ت و اي��ن رزمايش مبتني بر
كاهش مصرف در حوزهه��اي گفتماني ،تبليغي،
مديريتي و كنترلي است.
وي تصريح كرد :بسيج ادارات و اصناف با مديریت
مصرف بهينه ب��رق در ادارات دولت��ي و اصناف ،با
نظارت بر نحوه استفاده درست از كولرهاي گازي و
آبي در ادارات و اصناف بايد به دنبال مصرف بهينه و
صرفهجويي در مصرف برق باشند.
نقشهاي با اهميت در رزمايش
رزمايش مردمي كاهش مصرف برق فعاليت خود را
از استانهاي بزرگ و پر مصرف كشور آغاز كرده و تا

هفته آينده به ديگر استانها هم گسترش مييابد.
اين رزمايش از استان مركزي شروع شد و در همين
زمينه فرمانده س��پاه روح اهلل اس��تان مركزي به
خبرگزاري تسنيم گفت :سپاه و بسيج با تمام توان
براي عملياتي كردن اهداف اين رزمايش پاي كار
است و اميد ميرود كه اين رزمايش براي مديريت
شرايط موجود مؤثر واقع شود.
سردار سرتيپ دوم محس��ن كريمي افزود :نقش

ائمه جمعه ،مديران و فعاالن دستگاههاي فرهنگي،
رسانهها و همچنين بهرهگيري از ظرفيت فضاي
مج��ازي در عرصههاي تبليغي و فرهنگس��ازي
مديريت مصرف ب��رق در اين رزمايش بس��يار با
اهميت و مهم اس��ت .گروههاي جه��ادي بايد در
اجراي اين رزمايش سهيم باشند و با انجام اقدامات
تخصصي همچون تعميرات وسايل برقي و خصوصاً
كولرها و دعوت مردم و جامعه هدف به صرفهجويي
نقشآفريني كنند.
زمينهساز ديگر رزمايشهاي اجتماعي
گفتني است در ش��رايطي كه كشور هر چند وقت
يكبار درگير موجهاي سنگين كرونا بود ،جهادگران
بسيجي با اجراي طرح شهيد سليماني ،ظرفيتي
مؤثر در كنترل و كاهش آسيبها داشتند.
در راس��تاي همين اقدامات ،بس��يج در اوج پيك
مصرف برق به راهاندازي پويش��ي براي كممصرف
گ مصرف
كردن انرژي روي آورد .ضمن اينكه فرهن 
بهينه انرژي يكي از مطالبات رهبر معظم انقالب هم
بودهاست .در صورتي كه رزمايش مردمي كاهش
مصرف برق به درستي انجام شود در رفع بسياري
از مشكالت مؤثر است و ميتواند زمينهساز ديگر
رزمايشهاي اجتماعي شود.
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قديميترها! دست مريزاد كه به ما ياد داديد با ديگران خيلي
راحت نباشيم ،آخر فيلمي را كه ديدهايم تعريف نكنيم ،بيش از
حد به ديگران نزديك نشويم و. . .
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزشها نياز نس�ل جوان را
برآورده ميكند؟
چرا از آموزشهاي بنيادين سخن نگوييم؟
ما «پرسشگري» بلديم؟!
ميدانيم آموزش پرسش�گري به عهده خانواده است؛ پرسش
خوب نيمي از پاس�خ و پرسشگري س�نگ بناي تفكر صحيح
است؟
بلديم جوري بپرسيم كه ذهن مخاطب را درگير كنيم؟ ميدانيم
روش س�قراطي كه در آن س�ؤال ح�رف اول را ميزند ،روش
«تدريس فعال» لقب گرفتهاست؟
بلديم از پرسش براي خالقيت استفاده كنيم؟ ميدانيم بدون
پرسش خالقيت معنا ندارد؟
مي دانيم عالمت حيات جامعه توانايي طرح سؤال است؟
ناز شست قديميترها! اما هنوز مسائل مهمي وجود دارند كه
آموزش آنها به نسل جوان واقع ًا ضروري است.

خدمات اوتيسم تحت پوشش
سازمان بيمه سالمت قرار گرفت

پوشش خدمات بيمهاي توانبخشي مربوط به افراد اوتيسم از سوي
سازمان بيمه سالمت و ساير س�ازمانهاي بيمه گر پايه آغاز شد.

س��عيده صالح غفاري ،مدير عامل انجمن اوتيسم درباره حمايتهاي
بيمهاي انجام شده از افراد اوتيسم افزود :با توجه به پيگيريهاي انجام
شده براي پوشش بيمهاي خدمات توانبخشي شامل كار درماني ،گفتار
درماني و رفتار درماني و حمايتهاي مدير عامل سازمان بيمه سالمت،
اين خدمات تحت پوشش بيمه قرار گرفتهاست.
وي ادامه داد :بيمه نيروهاي مسلح نيز خدمات مربوطه را تحت پوشش
قرار دادند تا افراد تحت پوش��ش اين بيمه نيز از اين خدمات بهرهمند
شوند .مدير عامل انجمن اوتيسم ايران بيان كرد :مصوبه شوراي عالي
بيمه سالمت نيز در هفته اخير توس��ط وزير بهداشت به سازمانهاي
بيمهگر كه خدمات توانبخش��ي اوتيس��م را تحت پوشش دارند ،ابالغ
شدهاست .در اين ابالغيه بسته خدمتي تعريف و كدهاي خدمتي نهايي
و خالصه شرح خدمات در سطوح يك ،دو و سه طيف اختالل اوتيسم
قيد شدهاست .به گزارش سازمان بيمه سالمت غفاري اظهار كرد :البته
يك بخش اين آييننامه باقي مانده كه اين بخش در مورد تعرفه مربوط
به اين خدمات است .مدير عامل انجمن اوتيسم ايران ادامه داد :اكنون
سازمانهاي بيمهگر اين خدمات را با تعرفه دولتي تحت پوشش قرار
ميدهند ،در حالي كه تعرفه دولتي براي طيف اختالل اوتيسم پايين
است .در خواست انجمن اوتيسم ايران اين بوده كه خدمات مربوطه با
تعرفهاي بين تعرفه دولتي و خصوصي در نظر گرفتهشود.
اوتيسم يا درخودماندگي يك اختالل عصبي  -رشدي با شاخصهاي
نقص در ارتباط اجتماعي ،رفتارهاي كليشهاي ،مشكالت درك شناختي
و خزانه رفتاري ،حركتي و كالمي محدود است.

استفاده روزانه  ۳هزار تن پالستيك

روزان�ه بي�ش از  3ه�زار ت�ن و س�االنه بي�ش از ي�ك ميلي�ون
تن كيس�ه پالس�تيك و عمدت� ًا براي حم�ل كااله�اي خريداري
شده در كش�ور اس�تفاده ميش�ود .متوس�ط زمان اس�تفاده از
كيس�ه پالس�تيك هم حدود  ۱۲دقيقه پ�س از خريد اس�ت و در
نتيج�ه ح�دود  ۹۶درصد آنها س�ر از س�طل زبال�ه در ميآورند.

كارش��ناس آموزش و ترويج فرهنگ حفاظت محيطزيس��ت با تأكيد
بر اينكه ساالنه حدود  ۲۲۵تريليون پالس��تيك در سراسر دنيا توليد
يشود كه  4تا  5تريليون از اين مقدار ،سهم كيس ههاي پالستيكي در
م
يك سال در جهان است ،گفت :امروزه كيسههاي پالستيكي بيشترين
كاالي مصرفي در دنيا هس��تند و حدودا ً معادل يك ميليون كيس��ه
پالستيكي در هر دقيقه در جهان مصرف ميشود .شكوفه بسيم افزود:
تاكنون اقدامات خوبي در زمينه افزايش آگاهي و فرهنگس��ازي در
اين زمينه به صورت اجراي طرحهاي مش��اركتي ،پويشهاي مردمي
و برنامههاي آموزش��ي در س��طح ملي نيز انجام شدهاس��ت كه البته
نميتوانيم بگوييم اين ميزان آموزش كافي اس��ت ،زيرا آموزش امري
مستمر است و نياز به تكرار دارد .وي تصريح كرد :روزي بيش از  3هزار
تن و ساالنه بيش از يك ميليون تن كيسه پالستيك در كشور استفاده
ميشود .متوسط زمان استفاده از كيس��ه پالستيك حدود  ۱۲دقيقه
پس از خريد اس��ت و در نتيجه حدود  ۹۶درصد آنها سر از سطل زباله
در ميآورند .به گفته اين كارشناس با رصد رفتارهاي مردم در سطح
جامعه ميتوانيم اثرات فرهنگسازيهاي انجامشده را شاهد باشيم،
مانند استفاده مردم از ساكهاي پارچهاي و كيسههاي مقاوم چندينبار
مصرف تا حمل كاالهاي حجيم و داراي بستهبندي قابل حمل ،بدون
استفاده از كيسه پالستيك ،مانند سطل ماست يا انواع دستمال براي
مصارف بهداش��تي يا حتي به همراه داشتن س��فرههاي پارچهاي نان
در نانواييها و همچنين احياي فرهنگهاي صحيح و محيطزيس��تي
قديمي مانند اس��تفاده از زنبيل ،البته اكنون از انواع چرخهاي دستي
استفاده ميشود؛ با همين كارهاي كوچك ميتوان مصرف كيسههاي
پالستيكي را بسيار كاهش داد .بسيم خاطر نشان كرد :گرچه تا رسيدن
به مش��اركت صددرصدي و نتيجه مطلوب ،راه باقيمانده اس��ت ،اما با
تالش و استمرار در امر آموزش ،ميتوانيم روزهاي خوب و اتفاقهاي
بهتر را در افق پيشرو داشته باشيم.

برگزاری موفقیت آمیز مجمع عمومی ساالنه شرکت نفت پاسارگاد(سهامی عام)

ثب�ت رک�ورد افزای�ش  29درص�دی ف�روش در نف�ت پاس�ارگاد  /رش�د  80درص�دی س�ود تلفیق�ی و  16درص�دی س�ود خال�ص ش�پاس در س�ال 1399
بزرگترین تولید کننده قیر خاورمیانه در سال  99علیرغم وجود
تنگناهایی از جمله نوسانات قیمت خوراک ،کاهش قیمت نفت،
پاندمی کرونا و  ...توانس�ت عملکرد خوبی را به نمایش بگذارد و
با ثبت رکورد افزایش  29درصدی در فروش ،رشد  80درصد سود
تلفیقی و رشد  16درصدی در س�ود خالص را رقم بزند .در همین
ابتدا باید تاکید کرد که افزایش فروش ،سود تلفیقی و سود خالص
در سال  1399میسر نبود جز با مس�اعی مجدانه و تحول آفرین
مدیرعامل جدید نفت پاس�ارگاد و تالش کارکنان ستادی و صف
این شرکت .به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ،جمع فروش
نفت پاس�ارگاد در خرداد  1400به عدد  427میلیارد تومان رسید
که در مقایسه با  216میلیارد تومان خرداد  ،۱۳۹۹رشد تقریبا دو
برابری را نشان می دهد .از جمع فروش خرداد 1400نفت پاسارگاد،
سهم فروش داخلی 129میلیارد تومان و سهم فروش صادراتی هم
 297میلیارد تومان بود.
همچنین در ادامه روند رو به رش�د این شرکت ،جمع فروش نفت
پاس�ارگاد در س�ه ماهه اول  1400بالغ بر یک هزار و  644میلیارد
تومان شد که در مقایس�ه با رقم  474میلیارد تومان مدت زمان

مشابه س�ال گذش�ته،تقریبا  3.5برابر رشد را نش�ان می دهد.
شایان ذکر است که فروش کل نفت پاسارگاد در سال 1399به چهار
هزار و 920میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم سه هزار و801
میلیارد تومانی سال  29.3 ،1398درصد افزایش را نشان میدهد.
سود خالص تلفیقی نفت پاس�ارگاد در سال  1399به  410میلیارد
تومان رسید که در مقایسه با س�ود تلفیقی  228میلیارد تومانی
سال  1398به میزان  80درصد رشد داشته است.
همچنین سود خالص شرکت اصلی نفت پاسارگاد در سال 1399
به  294میلیارد تومان رسید که در مقایس�ه با سود خالص 253
میلیارد تومانی سال  16 ،1398درصد رشد نشان می دهد.
ب�ا توج�ه ب�ه ش�رایط خ�اص ابت�دای س�ال ۹۹در دوران
پاندم�ی کرون�ا روی کار آمدن مدیری�ت جدید نفت پاس�ارگاد
و رویکرده�ای تازه موج�ب تحقق ای�ن فروش گردیده اس�ت.
نفت پاسارگاد در س�ال  ،1399یک میلیون و  124هزار تن قیر در
گریدهای مختلف تولید کرده که  302ه�زار تن آن مقدار فروش
داخلی و  821ه�زار تن هم مقدار ف�روش صادراتی بوده اس�ت.
ارزش واقعی هر س�هم نفت پاسارگاد با نماد ش�پاس نیز در سال

 ،1399رقم  1228ریال رسید و در سال  1398به میزان  1056ریال
بوده است .در پایان ذکر این نکته ضروری است که با روی کارآمدن
"حسین نیکخواه" مدیر عامل جدید نفت پاسارگاد ،در فروش و
ارزآوری این شرکت ،یک جهش اساس�ی اتفاق افتاد و آمارهای
منتشر شده در کدال همگی مهر تاییدی است بر عملکرد موثر و
غیر قابل انکار در این شرکت بوده است.

