هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند همهگیری کرونا تمام شده است
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مدیر کل سازمان جهانی بهداشت با اشاره به بحران کرونا در دنیا گفت :هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند که همهگیری تمام شده است .به گزارش مهر« ،تدروس آدهانوم»
در نشست مطبوعاتی اظهار داشت :توصیه به در خانه ماندن و سایر محدودیتها مواردی است که برخی کشورها برای کاهش فشار روی بخشهای درمانی خود باید انجام
دهند .وی افزود :واقعیت این است که ویروس کرونا براحتی گسترش مییابد و میتواند برای افراد در هر سنی کشنده باشد و اکثر افراد همچنان حساس هستند.

اجتماعی

اخبار

حقوق گروههای پرستاری
افزایش مییابد

معاون توس��عه مدیریت ،مناب��ع و برنامهریزی وزارت
بهداش��ت از افزایش  ۵۰درصدی امتیازات فصل هشتم
آییننامه اداری -اس��تخدامی کارکنان غیرهیأت علمی
ب��رای تمام کارکنان دولتی گروه پرس��تاری خبر داد .به
گزارش تس��نیم ،سیدکامل تقوینژاد افزود :این افزایش
حقوق ب��ه تمام کارکنان دولتی گروه پرس��تاری اعم از
رس��می ،پیمانی ،طرحی ،ضریبکا ،پزش��ک خانواده و
بیمه روستایی و همچنین نیروهای قراردادی کار معین
تعلق گرفته و میانگین 12میلیون ریال به حقوق کارکنان
اضافه ش��ده است .وی همچنین درباره افزایش حقوق و
مزایای گروه پرستاری شرکتی (بخش خصوصی) شاغل
در مجموعه وزارت بهداشت نیز گفت :جلسات کارشناسی
انجام و گزارش و راهکارهای پیشنهادی آن ارائه شده که
اقدامات الزم با توجه به رهنمودهای وزیر بهداش��ت در
جلسه کارشناس��ی در حال انجام است ،از جمله انعقاد
قرارداد همه مؤسس��ات وابسته به ش��رکت کارآفرین و
تدوین دس��تورالعمل واحد برای اجرا در مجموعه وزارت
بهداشت که به طور متوسط  9میلیون ریال به حقوق و
مزایای مشموالن اضافه میشود.

 3/5میلیون دانشآموز امکانات الزم
را برای آموزش مجازی ندارند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت :هنوز
 3/5میلیون دانشآموز امکانات الزم را برای آموزش مجازی
را در اختیار ندارند .به گزارش فارس ،مهدی اسماعیلی در
گفتوگوی ویژه خبری شبکه  2سیما درباره بازگشایی
مدارس از  15شهریور ،اظهار کرد :در اعالم  15شهریور به
عنوان آغاز سال تحصیلی چندان هماهنگی با مجلس انجام
نشده است و الزم بود هماهنگی بیشتری انجام میگرفت
که آمادگیها را رصد کنیم ،چرا که در شرایط عادی ،شروع
سال تحصیلی از اول مهر است .وی ادامه داد :چندین جلسه
شوپرورش و وزارت علوم گذاشته بودیم و به
با وزارت آموز 
نظر میرسد طبق بررسیها آمادگی ،امکانات و تجهیزات
الزم را برای آموزش مجازی نداریم .وی افزود :بررسیهای
ما حاکی از آن است که همچنان دغدغه قبلی سر جای
خودش است و هنوز  3/5میلیون دانشآموز امکانات الزم
ب��رای آموزش مجازی در اختیار ندارند و ما بعد از ماهها
نتوانستهایم این امکانات را فراهم کنیم.

مدرسه در تمام روزهای تحصیل
باز است

شوپرورش گفت :مدرسه
وزیر آموز 
باید در تمام روزهای تحصیل باز و
فعال باشد؛ هیچ مدرسهای حتی در
شرایط قرمز نمیتواند بسته باشد.
محسن حاجیمیرزایی در افتتاحیه
یوچهارمین اجالس ساالنه رؤس��ا و مدیران وزارت
س�� 
شوپرورش کش��ور که بهصورت مجازی در بس��تر
آموز 
ش��بکه «شاد» برگزار شد ،اظهار کرد :در سال تحصیلی
جدید اصل بر حضور دانشآموزان است ،چون با سال قبل
متفاوت است و دانشآموزان هنوز معلم را نمیشناسند
بویژه در انتقال به مقاطع تحصیلی بعدی همه چیز برای
دانشآموز جدید است و اگر حضور نباشد نمیتوانیم کار
را بخوبی مدیریت کنیم و هیچ روش��ی جایگزین حضور
شوپرورش گفت :اگر بتوانیم کالس
نیس��ت .وزیر آموز 
حضوری داشته باشیم بسیاری از مشکالت حل میشود
و کار آسانتر است .مدرسه باید در تمام روزهای تحصیل
باز و فعال باش��د و هیچ مدرسهای حتی در شرایط قرمز
نمیتواند بسته باشد ،مگر اینکه ستاد ملی کرونا تعطیل
عمومی اعالم کند .حاجیمیرزایی متذکر ش��د :حاال که
مدرس��ه باز است کالسهای درس را دایر میکنیم ،اگر
تعداد دانشآموزان اندک اس��ت و میتوان پروتکلها را
رعایت کرد روال عادی اس��ت اما اگر تعداد دانشآموزان
زیاد اس��ت باید آنها را گروهبندی و ورود و خروجشان را
کنترل کنیم ،نه اینکه بگوییم چون نمیشود پس مدرسه
تعطیل شود .وی اعالم کرد :برای اینترنت ایمن با  2اپراتور
صحبت شده است و هر دو این روزها سیمکارت شاد برای
دانشآموزان عرضه میکنند که اینترنت ایمن دارد.

نامه وارده

گالیه اهالی دهستان چوبر شفت
از بیتوجهی مسؤوالن به این منطقه

ما اهالی دهستان چوبر شهرستان شفت از توابع استان
گیالن این روزها که هفته دولت را پشتسر گذاشتیم ،بد
ندانستیم درددلی با مسؤوالن دولتی داشته باشیم .دهستان
زیبای چوبر یکی از نقاط گردشگری استان سرسبز گیالن ،با
محرومیتهایبسیاریدستبهگریباناستوپیگیریهای
اهالی برای رفع این محرومیتها تا به حال ره به جایی نبرده
است .نبود فضاهای آموزشی و ورزشی مناسب ،نوسانات
در شبکه برق ،وضعیت نامناسب روکش آسفالت راه اصلی
و آسفالت نبودن معابر داخل دهستان ،کیفیت پایین آب
ش��رب ،ناایمن بودن حریم رودخانه و ...از جمله مشکالت
مردم شریف این منطقه است و متاسفانه مسؤوالن توجهی
به خواستههای بحق اهالی برای رفع این معضالت ندارند.
به نظر میرسد عدم مراجعه مسؤوالن دولتی به این منطقه،
خاک فراموشی بر آن پاشیده است؛ گواه این ادعا هم اینکه
در دوره دولت فعلی ش��اهد اجرای هیچ پروژه عمرانیای
در دهستان چوبر نبودهایم .این وضعیت ،اهالی را کامال از
مسؤوالن دولت ناامید کرده و شاید باید منتظر دولتی جوان
و انقالبی بود که آستین همت باال زده و باری از دوش این
اهالی غیور ،شهیدپرور و زحمتکش بردارد.
ابوالحسنفکریثابتچوبری

بنیادبرکتوابستهبهستاداجراییفرمانحضرت امام(ره) امسال
 ۱۶هزار طرح اشتغالزایی را در سراسر کشور محقق کرده است

اشتغالزایی پربرکت
بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام همچنان
با خدماترس��انی در مس��یر برق��راری عدال��ت اجتماعی و
توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم و کمبرخوردار گام بر
میدارد .به گزارش «وطن امروز» ،ایجاد اشتغال با تحقق 16
هزار طرح اشتغالزایی در سراسر کشور ،معیشت پایدار روستاها،
ساخت انبوه مسکن و مدرسه ،همراه با تامین زیرساختهای
عمرانی و خدماتی رویکردی است که با هدف محرومیتزدایی
مناطق کمبرخوردار مورد توجه ویژه بنیاد برکت ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) قرار دارد .مدیرعامل بنیاد برکت ستاد
اجرایی فرمان امام(ره) دیروز در نشستی خبری از افتتاح ۱۵۰
مدرسه در هفته آینده خبر داد .امیرحسین مدنی بیان کرد :ما
در حوزههای عمرانی و زیربنایی تاکنون با  ۱۹۰۰مدرسه قرارداد
بس��تهایم که از این تعداد  ۱۲۵۰باب از آن افتتاح شده است
و  ۱۵۰مورد آن نیز هفته آینده افتتاح میشود .همچنین تا
پایان سال نیز  ۱۰۰مدرسه دیگر را افتتاح خواهیم کرد .به گفته
وی ،بیش از  ۱۱۰۰مجموعه فرهنگی ساخته شده و به بیش
از  ۱۰۰۰نقطه روستایی در کشور آبرسانی شده است .مدنی
افزود :همچنین  ۱۲بیمارستان  ۲۰۰۰تختخوابی در مجموعه
بنیاد برکت ساخته شده است ۴۷ .هزار قرارداد ساخت مسکن
محرومان در کشور داریم و  ۱۸هزار مسکن را تحویل دادهایم.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه
یکی از کارهایی که در مجموعه بنیاد برکت انجام شده است،
بحث اش��تغالزایی و ورود در عرصه تولید اس��ت ،گفت :ما از
 ۱۱سال قبل به حوزه اشتغالزایی ورود کردیم .مدنی افزود:
تاکنون در  ۳۶۰شرکت سرمایهگذاری کردهایم ،بنا بر این است
که بین  ۳تا  ۵سال در شرکت حضور داشته باشیم و پس از
آن از شرکت خارج شویم و سهام را به بخش خصوصی واگذار
کنیم .مدنی در بخش دیگری از این نشست گفت :در مقاطع
بعدی به این نتیجه رسیدیم که وضعیت تولید در حوزه تولید
روس��تایی باید مورد توجه قرار گیرد .وی در ادامه با اشاره به
سرشماری سال  ،۱۳۵۰بیان کرد :جمعیت روستا به شهر ۷۰
به  ۳۰بوده است؛ به عبارتی ما  ۳۰درصد جمعیت شهری و
 ۷۰درصد جمعیت روستایی داشتیم که جمعیت روستا هم
ب��رای خود و هم برای جمعیت ش��هرها ،تولیدات انجام داده
است و شاید در مقاطعی تولیداتی داشته که ظرفیت صادرات
هم داشته است اما اکنون وضعیت برعکس است؛ حدود ۲۵
درصد جمعیت ،روستایی و  ۷۵درصد جمعیت ،شهری است و
روستا مایحتاج خود را تامین نمیکند و در بحث امنیت غذایی

دچار مشکالتی هستیم .وی با اشاره به اینکه بحث معیشت
پایدار در نقاط روس��تایی برای ما اهمیت داشت ،افزود :ما در
حوزه آب ،سالها در کشور دچار خشکسالی شدیم و این باعث
تخلیه روستاها شد ،زیرا شغلی در آنجا وجود نداشت ،در این
راستا از  ۴سال گذشته برنامهریزیهایی انجام شد و مطالعاتی
در حوزه طرحهای خرد خانگی انجام شد .حدود یک سال بر
روی حوزه اش��تغال خانگی مطالعه کردیم و طرحهایی تحت
عنوان مدلهای س��حاب ،آس��مان و آفتاب اجرا شد؛ از سال
 ۹۷این کار آغاز شد .به گفته مدنی ،در  6ماه دوم سال ،۹۷
حدود  ۱۰هزار طرح خرد خانگی در کش��ور اجرا ش��د ،سال
 ۹۸این رقم به  ۴۰هزار طرح رس��ید .مدیرعامل بنیاد برکت
یادآور شد :با توجه به اینکه امسال ،سال جهش تولید است و
از سوی دیگر ویروس کرونا نیز موجب بیکاری حاشیهنشینان
شد ،با برنامهریزیای که داشتیم ،اهدافمان را  2برابر کردیم.
برنامهریزی ما برای سال  ،۹۹اجرای  ۶۰هزار طرح است که هر
طرحی به طور میانگین  3نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم
دارد .بنا بر اظهارات مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان
امام ،امسال تاکنون  ۱۶هزار طرح از  ۶۰هزار طرح محقق شده
است .در کشور ما یکی از مشکالتی که در بحث امنیت غذایی
داریم ،موضوع تامین پروتئین است که پروتئین را از گوشت
قرمز تامین میکنیم .در س��ال  ۱۶۰هزار تن واردات گوشت
قرمز انجام میدهیم .مدنی ادامه داد :این  ۱۶هزار طرح که از
طرحهای خرد خانگی روس��تایی بوده است ،منجر به کاهش
 ۱۰درصدی واردات در کشور شده است .هدفگذاری امسال ما
برای تامین پروتئین  ۴۰هزار تن است اما برنامهریزی داشتیم
که تامین پروتئین را در محصوالت مختلف تقسیم کنیم و این
پروتئین از این طریق تامین شود که کشور جلوی واردات را
بگیرد و به حوزههایی که دارای ظرفیت است ،ورود جدیتری
داشته باشیم .وی یادآور شد :با توجه به اینکه  ۶۰هزار طرح
در کش��ور اج��را میکنیم که حدود  ۴۵درص��د آن در حوزه
دام سبک و سنگین است ،در سال جاری برنامهریزی ما این
است که  ۲۵هزار تن گوشت قرمز را از طریق طرحهای خرد
و خانگی تامین کنیم .مدنی در بخش دیگری از این نشست
با بیان اینکه س��رانه مصرف آبزیان در کشور و گوشت سفید
از آبزیان  ۱۲کیلوگرم اس��ت ک��ه در نرم جهانی این رقم ۲۲
کیلوگرم است ،گفت :ما ظرفیت خوبی برای تولید در کشور
داریم .مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با بیان
اینکه موضوع دیگر نرم تامین پروتئین از آبزیان است که ۶۰

 3رویداد بزرگ اشتغالزایی بنیاد برکت کلید خورد

معاون مشارکتهای اقتصادی بنیاد برکت از آغاز اجرای  3رویداد بزرگ این بنیاد برای افزایش اشتغال خبر داد .هادی
جوهری در مراسم رونمایی  3رویداد ملی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت 3 :رویداد مهم در دست
اقدام بوده اس�ت .وی ادامه داد :بنیاد برکت ماموریت ایجاد اش�تغال و توانمندی اقتصادی در کل کشور را با اولویت مناطق
کمتربرخوردار بر عهده دارد .جوهری افزود :بنیاد برکت برای آنکه این مهم را در همه ابعاد بتواند به سرانجام برساند ،تالش
کرده است از مشارکت مردمی در عرصههای مختلف بهرهمند شود .معاون مشارکتهای اقتصادی بنیاد برکت تصریح کرد:
یکی از جاهایی که استفاده از این ظرفیت و مشارکت مردمی مهمتر قلمداد میشود ،همین رویدادهای اقتصادی و اشتغالمحور
است .وی با اشاره به اهمیت توجه به مشکالت کولبران گفت :رویداد اول ،رویداد کاک برکت است که با هدف ایجاد اشتغال
برای کولبران  3استان غربی ( 3استان کردستان ،کرمانشاه و آذربایجان غربی) آماده شده است .جوهری ادامه داد :رویداد دوم
رویداد چرخ برکت است که به موضوع تولید پوشاک توجه دارد و این ناشی از تأکیدات مقام معظم رهبری است که میتواند
به افزایش تولید ملی کمک کند .معاون مشارکتهای اقتصادی بنیاد برکت گفت :رویداد سوم هم رویداد دریای برکت است
که در حوزه تولید و پرورش آبزیان تعریف شده است و به دلیل داشتن خط ساحلی زیاد در کشور ،میتواند در حوزه تولید
آبزیان تحولی شگرف ایجاد کند .وی افزود :در این  3رویداد ،برنامه ما این است که  ۱۲۰میلیارد تومان سرمایهگذاری را جذب
و حمایت کنیم و  ۱۶هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را برنامهریزی و اجرا کنیم.

درصد پروتئین از آبزیپروری است و  ۴۰درصد از صید ،افزود:
این موضوع ما را بر آن داش��ت ک��ه در این حوزه ورود جدی
داش��ته باشیم و سرمایهگذاری ویژهای انجام دهیم .وی اعالم
کرد در حوزه آبزیان برنامهریزی شده است که امسال ۵۰۰۰
تن محصول را از طریق مشاغل خرد تامین کنیم .مدیرعامل
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام همچنین گفت :هدفگذاری
ما تولید  ۵۰۰۰تن محصول از طریق بنگاهها و مجموعههای
بزرگی است که در حوزه آبزیان فعالیت میکنند و  ۵هزار تن
نیز از طریق مشاغل خرد .مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی

فرماندهستادمقابلهباکرونادرکالنشهرتهران احتمالداد

افزایش مبتالیان به کرونا در هفتههای آینده
آم��ار مرگومی��ر ناش��ی از بیم��اری
درمان
«کووی��د »۱۹-در ادام��ه رون��د نزولی
خ��ود به مرز  100نفر در یک ش��بانهروز رس��ید .به گزارش
«وطن امروز» ،س��خنگوی وزارت بهداشت دیروز از شناسایی
 ۱۶۸۲بیمار مبتال به کروناویروس در کش��ور طی  24ساعت
خبر داد .سیماساداتالری گفت :بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ،یکهزار و  ۶۸۲بیمار جدید مبتال به «کووید»۱۹-
در کش��ور شناسایی شدند که  ۷۸۶نفر از آنها بستری شدند.
وی ادامه داد :مجموع بیماران «کووید »۱۹-در کشور به ۳۷۶
هزار و  ۸۹۴نفر رسید.الری گفت :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت
گذشته ۱۰۱ ،بیمار «کووید »۱۹-جان خود را از دست دادند و
مجموع جانباختگان این بیماری به  ۲۱هزار و  ۶۷۲نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود :خوشبختانه تاکنون  ۳۲۵هزار
و  ۱۲۴نفر از بیماران ،بهبودیافته یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند .وی گفت ۳۷۰۹ :نفر از بیماران مبتال به «کووید»۱۹-
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند .الری
افزود :تاکنون ۳میلیون و  ۲۵۶هزار و  ۱۲۲آزمایش تشخیص
«کووید »۱۹-در کش��ور انجام ش��ده است .سخنگوی وزارت
بهداش��ت همچنین گفت :براساس آخرین اطالعات کرونا در
کشور ،استانهای تهران ،مازندران ،گیالن ،قم ،اصفهان ،خراسان
رضوی ،آذربایجان ش��رقی ،کرمان ،خراسان شمالی ،سمنان،
یزد ،زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند .وی ادامه داد:
همچنین استانهای آذربایجان غربی ،البرز ،فارس ،لرستان،
هرمزگان ،اردبیل ،بوش��هر ،کرمانشاه ،کهگیلوی هوبویراحمد،
در گام دوم پویش «ایران همدل» قرار است تا پایان مهرماه
 50هزار تبلت بین دانشآموزان نیازمند توزیع شود .به گزارش
«وطن امروز» ،کرونا باعث شده است در سال تحصیلی جدید در
خیلی از مناطق کشور مدارس به صورت حضوری برگزار نشود
و دانشآموزان از طریق تلویزیون یا با استفاده از برنامه «شاد»
آموزش ببینند .در این باره رئیس قرارگاه اطعام و اکرام حسینی
ضمن تشریح اقدامات کمیته امداد در پویش ایران همدل ،از
تهیه  ۵۰هزار تبلت برای دانشآموزان و دانشجویان نیازمند و
تحت پوشش کمیته امداد در گام دوم این پویش خبر داد .مجید
باجالن در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه پس از فرمایشات مقام
معظم رهبری در نیمهشعبان سال جاری 2 ،رزمایش به موازات
همدلی و کمکهای مومنانه شکل گرفت ،اظهار کرد :در این

عکسنوشت

خراسان جنوبی ،مرکزی ،ایالم ،چهارمحا لوبختیاری ،گلستان
و خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.
■■پیشبینی شرایط شکننده کرونا در استان تهران

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به
رشد  ۱۰درصدی سفرهای شهروندان تهرانی در تعطیالت
ماه محرم نسبت به سال قبل ،گفت :باالترین میزان سفرها
در استان تهران رخ داده است که تاثیر آن بر آمار ابتال و فوت
ناش��ی از کرونا را طی روزهای آتی شاهد خواهیم بود .دکتر
علیرضا زالی گفت :پیشبینی میکنیم با توجه به جریانات
اخیر بویژه مسافرتهای پرتراکم در تهران ،زودتر از فصل پاییز
شرایط متفاوتی را تجربه کنیم .این موضوع به دلیل شکنندگی
اوضاع با توجه به ماهیت استان تهران رخ میدهد .وی با اشاره
به اینکه باالترین میزان ترددها در سفرهایی که طی 4روز اخیر
در کشور رخ داد ،مربوط به استان تهران بوده است ،تصریح
کرد :میزان این سفرها حتی در مقایسه با سال قبل نیز بسیار
بیشتر بوده؛ در واقع شاهد رشد  ۱۰درصدی سفرها در این
ایام نسبت به سال قبل بودیم .فرمانده ستاد مقابله با کرونا
در کالنشهر تهران درباره اینکه از چه زمانی تاثیر این سفرها
گومیر کرونا را مشاهده خواهیم کرد ،گفت:
بر آمار ابتال و مر 
تغییر آمار مبتالیان که منجر به فوت شود حدود  ۴تا  ۶هفته
بعد مشخص خواهد شد اما درباره بیماران سرپایی بین  ۵تا
 ۱۴روز بع��د از تماس اولیه با فرد ناقل کرونا ،عالئم بیماری
مشاهده میشود و افزایش بیماران بستری را نیز بین  ۲تا ۳
هفته دیگر ممکن است مشاهده کنیم.

آمار مبتالیان ،فوتیها ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا در چند هفته اخیر
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 24مرداد

2501

169

1173

1753

 25مرداد

2245

161

943

1819

 26مرداد

2133

147

1019

1856

 27مرداد

2247

165

1225

1671

 28مرداد

2385

168

1066

1724

 29مرداد

2444

153

1132

1647

 30مرداد

2279

153

1038

1708

 31مرداد

2206

112

1071

1630

اول شهریور

2028

126

707

1836

 2شهریور

2113

141

882

1762

 3شهریور

2245

133

1132

1901

 ۴شهریور

۲۲۱۳

۱۲۵

۱۰۵۹

1693

 ۵شهریور

2243

119

1121

1812

 ۶شهریور

۲۱۹۰

۱۱۷

۱۰۶۳

۱۷۶۸

 ۷شهریور

۲۱۱۵

۱۱۲

۹۴۱

۱۶۳۲

 ۸شهریور

۱۹۰۵

۱۱۰

۸۵۷

۱۵۷۷

 ۹شهریور

۱۷۵۴

۱۰۳

۷۱۸

۱۵۷۴

 ۱۰شهریور

۱۶۴۲

۱۰۹

۵۷۳

۱۸۱۲

 ۱۱شهریور

1682

101

۷۸۶

1891

رئیسقرارگاهاطعامواکرامحسینیخبرداد

توزیع  ۵۰هزار تبلت بین دانشآموزان و دانشجویان نیازمند
راستا پویشی ملی تحت عنوان «پویش ایران همدل» راهاندازی
شد که کمیته امداد به عنوان یکی از ارکان اصلی این پویش
فعالیت میکند .وی ادامه داد :در این پویش نهادهایی همچون
بنیاد مستضعفان ،ستاد اجرایی فرمان امام ،بسیج مستضعفان،
سازمان بهزیستی و وزارت ارتباطات مشارکت دارند .باجالن با
اشاره به پویش اول ایران همدل تحت عنوان «اطعام مهدوی»
که در نیمهش��عبان و ماه مبارک رمضان برگزار شد ،افزود :در
پویش اطعام مهدوی بیش از  ۱۱میلیون غذای گرم در مناطق

هجوم مسافران به مازندران در وضعیت قرمز کرونایی /عکس :ایسنا

فرمان امام در ادامه با بیان اینکه سال گذشته  ۵درصد طرحها
در حوزه منسوجات و پوشاک بوده است ،گفت :هزینه ساالنه
پوشاک هر خانواده شهری یک میلیون و  ۲۵۰هزار تومان و
هر خانواده روستایی  ۸۵۰هزار تومان است .وی افزود :امسال
هدفگذاری بنیاد برکت این است که از طریق طرحهای خرد
 ۵میلیون دست لباس تولید کنیم .مدیرعامل بنیاد برکت ستاد
اجرایی فرمان امام در ادامه به رویداد «کاک برکت» اشاره کرد
و توضیح داد :یکی از نقاط سیاه در کشور ،حوزه کولبری است،
لذا در این راستا ما رویداد کاک برکت را کلید زدیم.

شهری و مراکز استانها و  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار بسته غذایی به
ارزش  ۵۴۰میلیارد تومان در مناطق روستایی و مرزی و مناطق
صعبالعبور توزیع شد .وی در ادامه با اشاره به کمکهای کمیته
ام��داد در عید غدیر خم توضیح داد :در عید غدیر مقام معظم
رهبری مجددا در راس��تای پویش ایران همدل به شاد کردن
کودکان و خانوادههای آسیبپذیر تاکید کردند که کمیته امداد
در گام دوم این پویش موضوع تهیه لوازم آموزشی برای کودکان
نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد را در دستور کار خود قرار

داد .رئیس قرارگاه اطعام و اکرام حسینی با بیان اینکه هماکنون
 ۷۵۰هزار تا  ۸۰۰هزار دانشآموز و دانش��جو تحت پوش��ش
کمیته امداد هستند ،گفت :در مرحله اول  ۲۵۰هزار دانشآموز
و دانشجو شناسایی شدند و  ۵۰هزار تبلت تهیه شد که در این
باره بنیاد مستضعفان  ۲۴میلیارد تومان به کمیته امداد کمک
کرد و همچنین ستاد اجرایی فرمان امام نیز برای تهیه حدود
 ۱۰هزار تبلت تعهد داد .به گفته باجالن ،تا پایان مهرماه این
تبلتها تهیه و میان دانشآموزان و دانشجویان شناساییشده
توزیع میشود .همچنین قرار است روی این تبلتها ،بستههای
فرهنگی خانوادهها ،نرمافزارهای داخلی و شبکه شاد نصب شود.
وی این را هم گفت که برای این تبلتها سیمکارت رایگان در
نظر گرفته شده است.

