اخبار

تداوم بهرهمندی
کارگاههای دارای
معافیت حقبیمه پس از
فوت کارفرما

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با
صدور دســتور اداری ،نحوه محاسبه و
دریافت حــق بیمه از ورثه کارفرمایان
متوفی که کارگاه آنان مشمول معافیت
حق بیمه سهم کارفرمایی قرار گرفتهاند
و همچنین چگونگــی ابالغ صورت
حسابهای صادره به ورثه کارفرما را
مشخص کرد.
به گــزارش ایرنا از ســازمان تأمین
اجتماعی ،براساس دستور اداری صادره
از سوی میرهاشم موسوی درخصوص
ابالغ بــه ورثه کارفرمــا و در اجرای
بخشنامه جامع ابالغ احکام و اوراق؛ در
مواردی که مخاطب ابالغ ورثه کارفرما
و یا شرکای یک کارگاه باشند ،ابالغ به
همه افراد مذکور در محل ابالغ انجام
میشود.
با این حال چنانچه در هر مرحله ورثه
از میان خود یکی را به عنوان کارفرما
معرفی کنند ،از نظر قانونی شــخص
معرفی شده به عنوان کارفرما شناخته
میشود و ابالغها و مکاتبات بعدی به
نام شخص نام برده انجام خواهد شد.
تا زمانی که شخص معینی به عنوان
کارفرما معرفی نشــود ،همه وراث و
شرکا کارفرما به شمار رفته و ابالغها
باید به همه آنان صورت پذیرد .ضمنا
ملکی یا استیجاری بودن محل کارگاه
تاثیری در موضوع ندارد.
درخصوص استمرار بهرهمندی کارگران
شــاغل در کارگاه از حقوق قانونی نیز
بدیهی است ،فوت کارفرما اخاللی در
حقوق کارگران ایجاد نمیکند.
به بیان دیگر ،بهرهمندی از معافیتها
و حقوق قانونی ،وابســته به وضعیت
کارگاه اســت و بــا تعییــر قهری یا
قراردادی کارفرما ،معافیتها و حقوق
قانونی از بین نمیرود .در همین راستا
مــاده  ۱۲قانون کار نیز بــه گونهای
این مطلــب را تایید میکند که تغییر
وضعیت حقوقــی کارگاه ارتباطی به
کارگران ندارد و کارفرمای جدید قائم
مقام کارفرمای سابق خواهد بود.
در صورت صدور جواز کســب به نام
یکی از ورثه با رضایت ســایر شرکا،
شــخص اخیرالذکر به عنوان نماینده
کارفرما شــناخته شــده و کلیه اوراق
و احکام به نام ایشــان صادر و ابالغ
میشود.
در صورت صدور مجوز فعالیت کارگاه
(پروانه کســب) به نام احدی از وراث
کارفرمــای متوفی و احراز اشــتغال و
رابطه مزد و حقوق بگیری سایر وراث
شاغل در کارگاه با رعایت بخشنامه ۱۹
جدید درآمد با کارفرمای جدید ،دریافت
لیست و حقبیمه مربوطه پس از احراز
سایر شرایط مقرر در قانون و آئین نامه
اجرایی ذیربط بــا اعمال معافیت حق
بیمه ســهم کارفرمایی بالمانع خواهد
بود.

مدارس نقطه آسیب
پذیر ورود به موج
ششم هستند

معاون بهداشــت وزیر بهداشت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی
فاصلهگــذاری اجتماعــی و زدن
ماسک در مدارس را الزامی دانست
و گفت :مدارس نقطه آسیب پذیر
ورود به موج ششم هستند.
بــه گــزارش ایرنا از وبــدا ،کمال
حیدری ضمــن ابراز خرســندی
درخصــوص مدیریــت بیماری و
پوشــش واکسیناســیون توسط
مسئولین اســتان ها و قدردانی از
تالش هــای شــبانه روزی کادر
بهداشت و درمان کشور و همچنین
همراهی مردم در رعایت پروتکل
های بهداشــتی ،در مورد ابهامات
مطرح شــده در زمینه بازگشــایی
مدارس بــا وجود عدم واکســینه
شــدن دانش آموزان زیر  ۱۲سال،
بیان کرد :به جز چند کشور ،در هیچ
کجای دنیا واکسیناســیون کووید
 ۱۹برای افراد زیر  ۱۲ســال انجام
نشده است؛ به دلیل اینکه محققان
معتقد هســتند که سیستم ایمنی
انسان در این ســنین ،پاسخگوی
مقابله با بیماری کووید است .البته
درخصوص واکسیناســیون زیر ۱۲
ســاله ها ،کمیته علمی کشــوری
کووید  ۱۹نیز به نتیجه ای نرسید
و چنانچه نتیجــه ای حاصل می
شــد ،بطور قطع واکسیناسیون زیر
 ۱۲ساله ها نیز انجام می شد ،زیرا
ذخایر واکســن ما کافی است .این
موضوع در دست بررسی است.
معاون بهداشــت وزیر بهداشــت
افــزود :با توجه به این شــرایط و
عدم پوشش واکسیناسیون زیر ۱۲
ساله ها ،لزوم رعایت پروتکل های
بهداشتی در مدارس بیش از پیش
ضرورت می یابد.

گزارشیدربارهحاشیهنشینیدرمشهد

اینجااسماعیلآباداست؛جاییبرای
زندگی روی آوار

سعیدشــعرباف ،فعال شــهری درباره مناطق حاشیه
شمالی شهر مشهد میگوید این مناطق در سالهای اخیر
محل دست اندازی گونههای جدیدی از زمینخواری و
رانتخواری شده است.
مهدیس مرادیان :به فاصله دو یا ســه بار پلک زدن
تصویر اســتخرهای روباز به صحــرای بیدر و پیکر
آوارگی بدل شــد؛ انگار کسی پردهی نمایش را جمع
کرد تا بخشــی از شــهر که جمعیتی حدود  ۶هزار و
 ۵۰۰نفر را در خود جای داده با بازنمایی وقایع سیاسی
اجتماعی روز به صورتمان سیلی بزند.
چندین هکتار زمین خاکی و وســیع میبینی که یک
ســمتش جرثقیلها مشــغول گودبرداری و کارگران
مشغول کف ســازیاند؛ آن سمت دیگر مردم فارغ از
هرچیز به زندگی مشغولند و مثل همه ما امیدوارند که
زندگی روی خوشش را نشانشان دهد .کمی دورتر هم
جمعی از مصرف کنندگان مــواد ،مثل هزاران گردان
بیفرمانده ،انگار که پایشــان به منطقه آزاد رســیده
باشد ،خسته از به دوش کشیدن زبالههای شهر وسط
زمینهای بایر ،خودشان را میسازند.
«بودن» در کوچههای «اسماعیلآباد» با ریتمی کند
جریان دارد؛ روی دیوارها درد و دلهای عاشقانه نوشته
شده؛ عکس مردی  ۴۸ساله را که برای اهالی آشناست
روی شیشه اغذیه فروشی چسباندهاند و زیرش بزرگ
و خوانا نوشته شده گمشده! آن چه بیش از همه جلب
توجه میکند ،ســاختار و شکل خانههاست .چند خانه
کنار هم مجتمعی کوچک تشــکیل دادهاند و یک در
بزرگ و مشترک دارند .زنی میانسال با پیراهن مشکی و
روبند از د ِر یکی از این خانهها خارج میشود و میگوید
دو ماه پیش وضعیت سروسامان پیدا کرده؛ او از امنیت
منطقه رضایت کامل دارد .نوهاش پشت سرش ایستاده
میگوید  ۶ماه است کابلشان را دزدیدهاند و تلفن ندارند
اما آنتندهی تلفن همراه مشــکلی ندارد و به درس و
مدرسهاش میرسد؛ آنها حتی از شهروندان معمولی
هم مطالبات کمتری دارند .کمی بعد یکی از همسایهها
همراه بحثمان میشود و میگوید تحت حمایت کمیته
امداد اســت و وقتی از سال  ،۶۳روستا و دامداری را به
شوق شهرنشینی رها کردند ساکن اسماعیلآبادند .میلی
به فروش خانهاش ندارد و از مسئوالن گلهمند است .اسم
چند مسئول و مدیر را ردیف میکند و لبهای آدمهای
اطرافمان پشت سرشان به گالیه تاب میخورد.سعید
شعرباف ،فعال شــهری درباره مناطق حاشیه شمالی

شهر مشــهد میگوید این مناطق در سالهای اخیر
محل دســتاندازی گونههای جدیدی از زمینخواری
و رانتخواری شــده است« :نزدیک به  ۱۵۰پالک در
تملک مردم در بستر و حریم اسماعیل آباد مشهد وجود
دارد که اکثریت آن ماهیت تصرفی و قولنامهای دارند
و تعداد محدودی نیز دارای سند اوقاف هستند درست
زمانی که مقامات شهری تصمیم به بهبود شرایط در
کال اسماعیل آباد گرفتند .بحث مالکیت خانه هایی که
در مسیر کال بنا شده بود باال گرفت .پیش تر شهردار
مشهد از اختصاص منبع مالی  ۱۵۰میلیارد تومانی برای
بهسازی ،ساماندهی اسماعیل آباد خبرداده بود .درسال
جدید هم معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در
حالی از تملک  ۱۲۳پالک معارض معادل  ۳۸میلیارد
تومان برای ساماندهی کال اسماعیل آباد خبر داد که
معتقد بود طبق قانون برای ساخت و سازهایی که در
مسیر و حریم و کال انجام شده نباید پولی به متصرفان
پرداخت میشد».
در همین راستا اهالی گفتند نه تنها برای تمام ساکنان
این پالکها زمین معوضی داده نشده بلکه خانهها زیر
قیمت مرســوم و متری  ۹۰۰هزار تومان از ســاکنان
خریداری میشود .فرقی هم بین خانه سنددار و بدون
سند نیست و عایدیشان از فروش خانه با سند  ۶دنگ،
 ۳۰۰میلیون تومان است.
قاضی بهشــتی ،جانشین معاون دادســتان خراسان
رضــوی و دبیر شــورای حفظ حقوق بیــت المال در
مصاحبــهای تأکید کرده تخریب مناطق مســکونی
حریم و بستر رودخانه در منطقه اسماعیلآباد مشهد از
طریق تملک اراضی توسط شهرداری و واگذاری زمین
معوض به ساکنان انجام میشــود اما براساس آنچه
معاون امنیتی انتظامی فرمانداری مشهد اعالم کرده،
این زمینهای معوض هنوز به ســاکنان واگذار نشده
است .یکی از ساکنان در همین باره میگوید نه آنها که
رفتند راضیاند نه ما که ماندیم امنیت داریم.
مدیرکل دبیرخانه ســتادبازآفرینی شــهری در سال
 ،۹۶خبــری مبنی بــر وجود بیــش از  ۴۰۰۰هکتار
ســکونتگاه غیررسمی در مشــهد را منتشر میکند؛
آنطور که سرشماریهای جدید نشان میدهد جمعیت
حاشیهنشین مشهد طی سه سال از یک میلیون و ۱۵۰
هزار نفر به یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر رشــد داشته
اســت؛ به گفته برخی کارشناســان زندگی در چنین
مناطقی برای کودکان و نوجوانان مرگ فرسایشی تلقی

میشود.
کمی جلوتر میرویم ،درست کنار بسترکال از در یک
خانه که هنوز سرپاست مردی بیرون میآید .او اهالی
را از وابســتگی به مخدرها مبرا مــی داند و آنطور که
میگوید بیشترشــان در میدان بار مشغولند .در مورد
زاغهنشینی که میپرسم ،چرتش پاره میشود و میتوپد
و سال ها کپرنشینی را توهین به ریشه و اصالت اهالی
تلقــی میکند .در همین حین زنــی جلو میآید؛ زنی
مجرد است و همراه مادرش از مشکالتشان میگویند.
رد نگاهم را میگیرد و وقتی نگاهم به سیاهی بزرگ
روی دیوار حیاطشان میرسد ،میگوید معتادان برای
مصرف ،پالستیک میسوزانند .او میگوید روز و شب
را با خماری و نئشگی معتادان آواره معنا میکنند« :آنها
تعادل ندارند ،فحش میدهند ،جیغ میکشــند و لوازم
خانهها را میدزدند ».دســتم را میکشد و پشت دیوار
خانهاش را نشانم میدهد .میگوید برادرش دیشب با
مصرفکنندگان درگیر و با ســرنگ زخمی شده است
و بیمه هم نیســت؛ چون فرآینــد مهر کردن دفترچه
روســتاییان زمانبر و از حوصله خارج است .خواهرش
انگار بخواهد از او ســبقت بگیرد میگوید شــبی دو
مرد و یک زن که تحت تعقیب بودند وارد خانهشــان
شدهاند .خبری از دزدی و گروگانگیری نبوده؛ آنها را با
عنوان پیک مواد مخدر میشناسند که معموال نزدیک
میدان فهمیده و بلوار خیام مشتریها را سوار میکنند
و برای استعمال مواد مخدر به خانهها میرسانند .چشم
میچرخانم سمت مادرشان؛ با گوشه لباس راه اشک را
روی صورتش میبندد .ســرم را برمیگردانم ،تا چشم
کار میکند خاک و ضایعات است.
خانههــا زیر تیغ آفتاب یکی درمیان تخریب شــده و
ضایعات و زبالههای عفونی غاصبانه جایشان را گرفته
اند .روی یکی از آوارها ،بین زبالههای خونی و ســنگ
و آجر با بنر ترحیم و چند سنگ پناهگاه بنا کردند .چند
مرد با چشمانی که میدرخشد بزمی کوچک تشکیل
دادهاند .مراسمی شبیه به معامله کوکائین با یک کارتل
کلمبیایی؛ آنطرفتر کمی که چشم تیز کنی چهار آدم
را میبینی با چشمان بسته و دهان باز که دو نفرشان
زیر کیسه سفید روی دوپایشان نشستهاند .یکی از آنها
سنش باالســت ،حتی رمق ندارد سرش را باال بگیرد.
دســت میاندازد توی کیسه پارچهای بیرنگ و روی
کنارش و کارتی را نشان میدهد .به مرد کنار دستش
نگاه میکنم ،ارتباط چشــمیمان طوالنی نمیشود و
خماری قاپ نگاهش را مــیدزدد .اما آن دونفر دیگر
جوان ترند و خوش صحبت .کارد میوه خوری و سرنگ
و فندک جلویشــان پهن است و کلمات را با تسلط ادا
میکنند .بحث ترک کردن پا میگیرد .یکیشان کشیده
و بلند میگوید هزاران بار ترک کردم اما تنش همراهی
نمیکــرده و درد امانــش را میبریده ،هربــار بدتر .
میگوید نزدیکترین گرمخانــه ،گرمخانه مصطفی
درویش اســت که نامه دادگاه میخواهد و به رنجش
نمیارزد« :روی همین آوارها هم میشود شب را سحر
کرد ».دوســتش که تازه کارش را تمام کرده کیسه را
کنار میزند و میگوید یکــی از هم خدمتیهایش را
برای ترک به کمپ بردند ،آنقدر کتکش زدند که جانش
را باختــه! وضعیت خودش را بهتر میبیند و میگوید:
«ترک هم که بکنیم وقتی کار نیست یعنی باید دزدی
کنیم تا نان درآوریم».
هرطــرف را نگاه کنی مردان و زنانی تنشــان را الی
لباسهای مندرس پیچیده و روی آوارها آوار شدهاند!
زندگــی با یک تن و چند لباس روی تکهای زمین که
ســهمی از آن نداری تا زمانی که خون در رگهایت
بایستد .در همین حال زنی دیگر میآید سمتمان .یک
دوهزار تومانی مچاله توی مشــت بستهاش میبینم.
صورت کبــود اما بزک کردهاش را از من برمیگرداند.
با یک نوشابه و بیسکوئیت برمیگردد و مینشیند روی
تلی از خاک که حکم خانه را برایش دارد و مشــغول
صرف وعده نهار میشود.
اینجا اسماعیلآباد است .بخشی از شهر که هرچقدر هم
آن را بزک کنند پذیرای آوارگان است.

دریافت مجوز از سوی مدارس به معنای بازگشایی کامل آنها نیست
مــدارس باید تــا پایان هفته مجوز خــود را برای
بازگشــایی دریافت کنند اما دریافــت این مجوز
بــه معنــای تعیین تکلیــف چگونگــی برگزاری
آموزشهاســت نه بازگشــایی کامل مــدارس و
بازگشت به روال سابق آموزش.
بــه گزارش مهــر ،از اول آذرماه قــرار بر این بود
کــه آموزش حضوری در مــدارس در تمام مقاطع
تحصیلی آغاز شــود و علیرضا کمرئی سخنگوی
آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس در این
بــاره گفت که تاکنون  ۱۰۵هزار مدرســه «مجوز
بازگشــایی» دریافت کردهانــد و تا آخر هفته همه
مدارس مجوز بازگشایی دریافت میکنند.
حســن محمدی ،معاون تربیت بدنی و ســامت
آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با خبرنگار
مهر در خصوص اینکه تا کنون چه تعداد از مدارس
شهر تهران مجوز بازگشــایی را دریافت کردهاند،
اظهار داشــت :نکته مهم و مغفول شده این است
که مفهوم دریافت مجوز این نیســت که لزوم ًا قرار
اســت همه مدارس کالس حضوری برگزار کنند
بلکه معنای این مجوز این اســت که هر مدرســه
الزم اســت مجوزی دریافت کند تا فرایند آموزش
دانش آموزانش مشخص شود که با توجه به شرایط
فیزیکی مدرســه آیا میتواند آموزش را به صورت
ترکیبی از آموزش حضوری و مجازی آغاز کند یا به
خاطر نداشتن استانداردهای الزم باید آموزشها را
به صورت غیرحضوری دنبال کند.
وی ادامه داد :البته شرایط اکثر مدارس در تهران به
گونهای است که با این مجوز میتوانند شیوه ترکیبی
را انتخاب کنند .یعنی بخشی از آموزشها همچنان
در فضای مجازی خواهد بود و بخشی از آموزشها
در فضای کالسها و به صــورت حضوری .همه
اینها نیز منوط به رعایت پروتکلهای بهداشــتی
است که ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت
تعیین کرده است .در واقع یک سری الزامات بسیار
ســختگیرانهای را مدنظر داریم که در صدر آنها
داشتن تهویه مناســب در مدارس و رعایت فاصله
گذاری اجتماعی است.
محمدی بیان کرد :در این شرایط به صورت خود به
خود ما دیگر نمیتوانیم شاهد برگزاری کالسهای

 ۳۰تــا  ۳۵نفــره باشــیم که به طــور معمول در
کالسهای درس در مدارس پیش از کرونا شــاهد
بودیم .ضمن اینکه نخواهیم توانســت همه روزه
برای همه دانش آموزان کالس حضوری داشــته
باشــیم .خصوص ًا در دبیرستانها ،تنوع دروس این
مساله را دشوارتر خواهد کرد.
به گفته معاون تربیت بدنی و ســامت آموزش و
پرورش شــهر تهران همچنان فرآیند آموزشی در
مدارس به صورت مجازی و تلویزیونی دنبال خواهد
شد و اکثر مدارس و مدیران به گونهای برنامهریزی
کردهانــد که دانش آموزان برای رفع اشــکال و یا
برای اینکه معلمان تکالیف دانش آموزان را ببینند
یا برگزاری امتحانات میان پایه در مدرســه حضور
داشته باشند.
وی بیان کرد :ما همچنان وابســتگی شدیدی به
آموزش غیرحضوری داریم و بخش کمی از دانش
آموزان هر روز در مدرسه خواهند بود چرا که رعایت
پروتکلها این اجازه را به ما نمیدهد به شــرایط
کام ً
ال عادی بازگشایی مدارس برگردیم .الزم است
این مســاله برای خانوادهها شفاف سازی شود که
دچار سردرگمی نشوند که بپرسند چرا فرزندانشان
برای مدرســه رفتن فراخوانی نشــدهاند .در واقع
مدارس بازگشایی شدهاند ولی اینکه دانش آموزان
در چه ایامی باید به مدرســه بروند بنا به مجوزی
اســت که هر مدرسه دریافت میکند و در این باره
هم اطالع رسانی به اولیا خواهد کرد.
وی در خصــوص اینکه آیا در این ایام آلودگی هوا

تاثیری در عدم بازگشاییها به همین شکل ترکیبی
هم خواهد داشــت یا نه ،گفــت :در بحث تعطیلی
مدارس به دلیل آلودگــی هوا پیش از کرونا بحث
اصلی این نبود که مدرســه منشائی برای آلودگی
هواســت بلکه برای کاهش بار ترافیکی و کاهش
استفاده از وسایل حمل و نقل و رفت و آمد سرویس
مدارس بود که مدارس تعطیل میشــدند .االن که
در بهترین شــرایط و با کالس بندی ها یک سوم
دانش آموزان در مدرسه حضور خواهند داشت هنوز
کارگروه اضطرار آلودگی هوا برای تعطیلی مدارس
در جلسات چیزی را مطرح نکرده است.
محمدی در پاســخ به این پرسش که آیا در تهران
مدارســی داریم که اص ً
ال مجوز بازگشایی نداشته
باشــند و نتوانند هیچ کالســی را حضوری برگزار
کنند ،گفت :بله برخی مدارس در تهران هستند که
قدیمی هستند و نیازمند بازسازی و نوسازی هستند
و پیگیریهای الزم برای تخریب و نوســازی آنها
صورت گرفته اســت .در این فضاها معمو ً
ال تهویه
مناســبی وجود نــدارد و مجوز برگــزاری کالس
حضوری ندارند .در همه مناطق شــهر تهران هم
چنین مدارسی هست .البته تعدادشان زیاد نیست.
وی ادامه داد :پیش بینی کردیم که از منابع مالی و
استانی برای نصب هواکش و ایجاد تهویه استاندارد
برای این مدارس اقدام کنیم.
معاون تربیت بدنی و ســامت آموزش و پرورش
شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص
اینکه با توجه به اینکه باید پنجره کالسها باز باشد
و االن فصل سرماست و بسیاری از اولیا میگویند
دانش آموزان مجبورند کل زمان کالس با کاپشن
سر کالس باشند ،آیا سیستمهای گرمایشی مدارس
استاندارد است یا خیر ،بیان کرد :خدا را شکر سیستم
گرمایشــی مدارس تهران مشکلی ندارد و سازمان
نوســازی هم اعالم کرده است که در تهران هیچ
مدرســهای که سیستم گرمایشــی شعله مستقیم
داشته باشد نداریم .در بحث کرونا تهویه هوا بسیار
اهمیت دارد و باید در طول برگزاری کالسها  ۶بار
کالس کام ً
ال تهویه شود و این یعنی باید پنجرهها
ً
مرتب باز باشــد و برای همین حتمــا بچهها باید
لباسهای گرم بپوشند و چارهای هم جز این نداریم.
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رژیم آل سعود لکه ننگی
برپهنهسرزمینهای
اسالمیاست

شهردار تهران با تاکید بر اینکه حمله
به یمن از سوی ائتالف سعودی یک
خطای راهبردی بود تاکید کرد :در این
موضوع عربستان دســت نشاندهای
بیش نیست و رژیم آل سعود لکه ننگی
بر پهنه سرزمینهای اسالمی است.
به گزارش ایسنا ،علیرضا زاکانی امروز
سه شــنبه در دومین اجالسیه مجمع
جهانی مســتضعفین که بــا عنوان
«یمن؛ محــور تحــول و خودباوری
جهان اسالم» در محل اجالس سران
در تهران برگزار شــده بود ،با اشاره به
تجــاوز صورت گرفته بــه یمن طی
ســالهای اخیر ،گفت :تجاوز و حمله
به یمــن یک خطای راهبــردی بود
و متجاوزان تصور بر این داشــتند که
در مدت کوتاهی میتوانند به اهداف
خود دســت پیدا کنند ،در حالیکه این
جنگ حدود هفت سال طول کشیده
و اکنون در این نبرد ،مردم یمن دست
برتر را دارند.
وی با بیان اینکه هفت ســال اســت
که ملت رشــید یمن با دستان خالی
در برابر جهان اســتکبار و متجاوزان
ایستاده است ،افزود :ملت عظیم یمن
با ایستادگی خود پیامهای مختلفی را
از جمله پیام ایستادگی و مقاومت را به
جهان مخابره کرده اند.
وی ادامه داد :هر بار عربستان و دیگر
هم پیمانان و دست نشاندههایش دست
به اقدامی در یمن میزنند ،مردم یمن
دســت پنهان آمریکا و اسرائیل را در
پشت آن میبینند و رژیم صهیونیستی
و آمریــکا را محکوم میکنند و آنها را
عامل اصلی این جنایتها میدانند.
بــه گفته زاکانی ،در ایــن تحوالت ،
عربستان دست نشاندهای بیش نیست
و در واقع رژیم آل سعود لکه ننگی بر
پهنه سرزمینهای اسالمی به ویژه در
مکانهای شــریفی که آنها را غصب
کرده است.
شــهردار تهران با اشــاره به مقاومت
هفت ســاله مــردم یمــن در برابر
متجاوزان ،افزود :مقاومت هفت ساله
مردم یمن نشــان داد که مردم یمن
در اوج بصیــرت ،ایمــان ،خودباوری
قــرار دارند .وقتی متجــاوزان به این
کشــور حمله کردند ،آنها این تصور را
داشتند که مردم یمن ضعیف هستند و
نمیتوانند از خود دفاع کنند ولی اکنون
میبینیم که این متجاوزان هستند که
مجبور شده اند مناطق اشغالی را رها
کنند .در همین چهارچوب چندی پیش
شاهد بودیم که امارات اطراف منطقه
الحدیده را ترک کرد و عربســتان نیز
در برابر مقاومتهای مردم یمن دست
خالی است .امروز در صحنه یمن دست
برتر از آن مردم یمن است.
وی با اشاره به حمله جریان مقاومت
یمن به آرامکــو و تاثیر این حمله در
کاهــش اعتبار آرامکــو ،گفت :امروز
شــریانهای حیاتی متجــاوزان در
اختیار جریــان مقاومت اســت .اگر
متجاوزان زمانی تالش میکردند که
بر بابالمندب و دریای ســرخ تسلط
پیدا کنند ،امروز به التماس افتادهاند و
تالش دارند که هــر چه زودتر از این
بحران خارج شوند.
زاکانی با بیان اینکه مقاومت هفت ساله
مردم یمن در آستانه پیروزی قرار دارد
و ما این مقاومت ،هوشیاری و انسجام
ملت یمن را به آنها تبریک میگوییم،
اظهار کرد :ما بــه مردم بزرگ یمن
افتخــار میکنیم ،مقاومت آنها در اوج
محاصره شــکل گرفته است و ما در
این منطقه شاهد غلبه مستضعفان بر
مستکبرانهستیم.
شــهردار تهران همچنیــن در پایان
صحبتهای خود یاد شهدای مقاومت
و سردار سلیمانی را گرامی داشت و فرا
رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.
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پوشش وسیع واکسیناسیون
با کمک بسیج بینظیر است

وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :پوشش وسیع واکسیناسیون علیه کرونا
با کمک نیروهای بسیجی و مردم ایران در
دنیا بینظیر است.
به گزارش ایرنا ،بهرام عین اللهی روز ســه
شــنبه در مراسم هفته بســیج و تجلیل از
بسیجیان نمونه مدافع سالمت که در وزارت
بهداشــت برگزار شد ،افزود :تا به امروز ۱۵۰
میلیون دز واکسن به کشور وارد و  ۲۰میلیون
دز واکسن داخلی تولید کرده ایم و با کمک
نیروهای بسیجی و قشرهای مختلف مردم
به خصوص دانشــجویان که داوطلبانه پای
کار آمدند ،پوشــش وســیع تزریق واکسن
انجام شد.
وی با بیان اینکه اکنون کمبود واکســن در
کشور وجود ندارد ،اظهار داشت :در صدمین
روز شروع بکار دولت به تزریق  ۱۰۰میلیون
دز واکسن رسیدیم و اکنون  ۸۴درصد گروه
هدف دز اول و  ۶۸درصد دز دوم را دریافت
کرده اند.
عین اللهی با بیان اینکــه همه پایگاههای
بسیج در بحث واکسیناسیون پای کار آمدند،
تاکید کــرد :در واقع مردم بعد از دوران دفاع
مقدس بار دیگر به کمک دولت آمدند و در
این پایگاه ها نیروهای بســیجی و مردمی
حضور دارند.
وزیر بهداشت گفت :قبل از آغاز به کار دولت
ســیزدهم تا تیر ماه امسال ،بیش از پنج تا ۶
میلیون دز واکسن در کشور تزریق نشده بود
و در پیک پنجم روزانه  ۵۰هزار بیمار کرونا
شناسایی می شد و  ۱۵هزار بیمار بستری و
 ۷۰۰مرگ و میر در روز را داشتیم که فاجعه
ملی بود.
وی افزود :با آغاز به کار دولت سیزدهم کار
بســیجی برای واردات واکسن در وزارتخانه
های مختلف از جمله بهداشت ،امور خارجه،
بانک مرکزی ،هالل احمر و غیره آغاز شد و
هفته ای  ۲تا  ۳جلسه مستمر در این زمینه
داشتیم و توانستیم در  ۲۴تا  ۴۸ساعت پنج
میلیون دز واکسن وارد کنیم.
وزیر بهداشت تصریح کرد :کار بسیجی باعث
موفقیت ما در پوشــش وسیع واکسیناسیون
علیه کرونا شــد و در واقع حضور نیروهای
جــوان به خصــوص دانشــجویی در کنار
نیروهای بسیجی قدیمی ،باعث تعامل و رفع
بیگانگی بین دو نسل شد.
وی اظهار داشــت :این تعامل نسل قدیم و
جوان باعث می شود الگویی برای نسل آینده
انقالب باشد و تاریخ ثابت کرده هر حرکتی از
مردم باشد شاهد پای کار آمدن نیروی جوان
هستیم.
به گفته عین اللهی ،اکنون دنیا و نیز برخی
کشــورها از جمله آمریکا ،آلمان و روســیه
گرفتار کرونا هســتند و روند واکسیناسیون
کشور بی نظیر است و این به خاطر حمایت
مردم بوده و می توانیم آینده خوبی داشــته
باشیم.
وی ادامه داد :هفته بسیج یاد آور حماسهای
دفاع مقدس است و نسل جوان باید بداند که

در تاریخ کشورمان چه ایثارگری هایی انجام
شده و باید بیشتر به حماسه های نیروهای
بسیجی پرداخته شود.
به گفته وی ،گروههای پزشــکی کارهای
بزرگی در دفاع مقدس انجــام دادند و باید
ایثارگرای های آنها ثبت و الگویی برای نسل
آینده باشند.
وزیر بهداشت تصریح کرد :در وضعیت امروز
نیاز به نیروهای بســیجی داریم بسیجی به
معنای نظامی و اســلحه به دســت نیست
اســلحه ما علم و دانش اســت که باید در
وزارت بهداشت انجام شود.
عین اللهی اظهار داشت :بسیجی در وزارت
بهداشــت نیروی جهادی اســت در کشور
محرومیــت های زیادی داریــم و مردم در
روستاهای دور افتاده نیاز به کمک دارند باید
با کار جهادی در دانشگاهها ،مراکز درمانی و
غیره این مناطق رسیدگی شود.
نام درخشان ایران در دنیا
وزیر بهداشت با بیان اینکه ایران نام درخشان
در دنیا دارد ،افزود :مجروحان شیمیایی زیادی
از دوران دفــاع مقدس داریــم و نیروهای
بســیجی درمان آنها را پیدا کردند و در این
زمینه در دنیا صاحب نظر هستیم.
وی تصریح کــرد :کرونا یک امتحان الهی
است و نیروهای بســیجی در کشورمان از
این امتحان سربلند بیرون آمدند و البته افراد
زیادی را از دست دادیم و بیمارستان محلی
برای مبارزه با کرونا بود و  ۲۰۵شهید سالمت
را تقدیم کردیم.
عین اللهی اظهار داشت :مردم از گروههای
جهادی و داوطلب در مبارزه با کرونا حمایت
کردنــد و داوطلبانه به گروههای پزشــکی
کمک می کردند.
گسترش بسیج علمی در کشور
وزیر بهداشت گفت :اکنون پنج نوع واکسن
از جمله فخرا ،رازی ،پاستور ،سیناژن و برکت
در کشــور تولید شده و در زمینه سلولهای
بنیادی جزو پنج کشور اول دنیا هستیم.
وی تصریح کرد :در دانشــگاهها باید بسیج
علمی فعال باشــد و در توسعه علم و دانش
تالش کنیم.
استفاده از هوش مصنوعی
عین اللهی با اشــاره به اســتفاده از هوش
مصنوعی در حــوزه بیماریها گفت :باید از
تکنولوژیهای جدید دنیا در زمینه اســتفاده
از هــوش مصنوعی برای ثبــت عالئم و
بیماریها در کشور استفاده کرد تا در آینده
در فضایی بهتری در این زمینه تالش شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد با کم شدن
کرونا ،مشکالت و محرومیت ها را با حرکت
بسیجی رفع کنیم و مردم نیز همچنان شیوه
نامه های بهداشتی را رعایت کنند.
در پایان این مراسم از تمبر بسیج رونمایی و
بسیجیان مدافعان سالمت مورد تجلیل قرار
گرفتند.

تلفات کرونا بار دیگر  ۳رقمی شد
 ۱۳۲بیمار کووید ۱۹طی  ۲۴ســاعت گذشته جان خود را از
دست دادند و شمار تلفات کرونا در کشور به  ۱۲۹هزار و ۱۷۷
رسید.
به گزارش ایرنا ،تلفات روزانه کرونا روز گذشته(دوشــنبه) پس
از  ۲۳۴روز به  ۹۷نفر رســید و دو رقمی شد اما امروز بار دیگر
سه رقمی شد.
 ۱۲فروردین ســال  ۱۴۰۰رقم تلفات روزانه کرونا  ۹۴نفر بود
اما از روز  ۱۳فروردین سال  ۱۴۰۰روند مرگ های کرونایی تا
روز گذشته سه رقمی ماند و در خیز پنجم کرونا باالترین فوت
سه رقمی از ابتدای شیوع ویروس کرونا (اسفند  )۹۸در کشور
را تجربه کرد.
خیز پنجم و مرگبار کرونا از ابتدای تیر ماه در کشور آغاز شد و
وزارت بهداشت هشتم مهر ماه از عبور این خیز از کشور خبر
داد.ایــن خیز در  ۲۸مرداد و و هفتم مهر ماه به ترتیب شــمار
تلفات از یکصد و  ۱۲۰هزار نفر عبور کرد.
همچنین رکورد تلفات روزانــه کرونا در این مدت چندین بار
شکسته شد و روز دوم شهریور ماه با  ۷۰۹مورد مرگ روزانه به
باالترین شمار تلفات از ابتدای شیوع کرونا(اسفند  )۹۸در کشور
رسید.به هر روی افزایش  ۳۵فوتی طی  ۲۴گذشته ،نشان داد

که ویروس کرونا قصدی برای کوتاه آمدن ندارد و باید ضمن
تداوم واکسیناســیون ،رعایت پروتکل های بهداشتی را جدی
گرفت.بر اســاس اعالم وزارت بهداست ،از دیروز(دوشنبه) تا
امروز ســه شنبه دوم آذر ســال  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ۵ ،هزار و  ۱۴۴بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد که  ۷۶۲نفر از آنها بستری شدند.
طی  ۲۴ساعت گذشــته ۱۳۲ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۲۹هزار
و  ۱۷۷نفر رسید.
تا کنون  ۵میلیون  ۸۰۷هزار و  ۸۹نفر از بیماران نیز بهبود یافته
و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
همچنین سه هزار و  ۳۸۶نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار
دارند.تا کنون  ۳۷میلیون و  ۹۹۶هزار و  ۹۰۴آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنین  ۵۶میلیون و  ۹۴۴هزار و  ۷۷۴نفر ُدز اول ۴۵ ،میلیون
و  ۳۸۲هزار و  ۷۳نفر ُدز دوم و  ۸۳۳هزار و  ۶۰۵نفرُ ،دز ســوم
واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق
شده در کشور به  ۱۰۳میلیون و  ۱۶۰هزار و ُ ۴۵۲دز رسید.

