ممنوعیت فعالیت دستفروشان در شهرهای قرمز و نارنجی

پنجشنبه  1۴اسفند 1399
وطنامروز شماره 316۲

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در اطالعیهای اعالم کرد دستفروشان در شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی اجازه فعالیت ندارند .دستفروشان از مسؤوالن
بخواهند جاهایی که برای فعالیت آنها در نظر گرفته شده است ترجیحا در محلهای روباز باشد .دستفروشان از شهرداری منطقه خود بخواهند سطلهای زباله به تعداد
مورد نیاز در محل فعالیت آنها قرار دهند .بر اساس توصیه وزارت بهداشت ،تمام دستفروشان باید از وسایل حفاظت فردی (ماسک و دستکش) استفاده کنند.

اجتماعی

اخبار

پاسخگویی به شایعات و هجمههای
رسانهای دشمن در دستور کار پلیس

فرمانده ناجا گفت :پاسخگویی به شایعات و برخی
هجمههای رسانهای دشمن باید با جدیت دنبال شود؛
گاهی یک فیلم س��اختگی یا تقطیعش��ده در راستای
هجمه به پلیس منعکس و منتش��ر میشود و عدهای
بدخ��واه ،عملی��ات روانی علیه پلی��س راه میاندازند.
توسومین گردهمایی
سردار حسین اش��تری در بیس 
تخصصی معاونان و مدیران حوزه اجتماعی ناجا با اشاره
به تنوع و گستردگی ماموریتهای ناجا اظهار داشت:
هیچ س��ازمانی این حجم گستردگی ،تنوع ماموریتی
و اختی��ارات نیروی انتظامی را ن��دارد .وی ادامه داد:
نیروی انتظامی یک نهاد اجتماعیمحور است و به دلیل
گستردگی و طیف ارتباطی و تعاملی که با مردم دارد،
رویکرد ناجا نیز اجتماعیمحور اس��ت .فرمانده نیروی
انتظام��ی در ادامه با بیان اینکه مردم پش��توانه عظیم
پلیس هس��تند ،بر لزوم حفظ و ارتقای این س��رمایه
ارزشمند تاکید کرد و افزود :برای ارتقای امنیت ،نظم
و جلوگیری از بیقانونی باید مردم در صحنه باشند و
مش��ارکت کنند .یکی از راههای��ی که میتوانیم مردم
را به مش��ارکت تشویق کنیم ،استفاده از ظرفیتهای
اطالعرس��انی و تولیدات هنری اعم از فیلم ،انیمیشن،
موشنگرافی و ...است.

ادامه رسیدگی
به پرونده شهرداران مناطق ۲و ۸تهران

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداران
مناطق  ۲و  ۸تهران با قید وثیقه آزاد ش��دهاند ،گفت:
این افراد متهمند و بررس��ی و رسیدگی به پرونده آنها
همچنان ادامه دارد .محس��ن هاش��می در پاس��خ به
این پرس��ش که آیا این  ۲شهردار به فعالیت خود در
ش��هرداری تهران بازمیگردند ،گفت :این موضوع را از
پیروز حناچی ،شهردار تهران سوال کنید .به هر حال
این  ۲نفر متهم هس��تند و باید مسائل مربوط به آنها
رسیدگی شود.

ساماندهی  90درصد معتادان متجاهر
در سال آینده

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به جزئیات
اص�لاح قانون مبارزه با مواد مخدر ،گفت:تاکنون 70
درصد معتادان متجاهر ساماندهی شدهاند و سال آینده
این میزان به  90درصد خواهد رسید .به گزارش فارس،
اس��کندر مؤمنی در پاس��خ به این پرسش که «قانون
جدید مبارزه با مواد مخدر چه ویژگیای دارد؟» اظهار
داشت :ضربه زدن به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان،
خردهفروشان و توزیعکنندگان مواد مخدر و کارآموزی
و اشتغال از جمله محورهای اصلی اصالحات اعمالشده
در قانون جدید است؛ همچنین اقدامات پیشگیرانه و
الزام همه دستگاهها نسبت به آن مورد توجه قرار گرفته
اس��ت .وی در ادامه با اشاره به برنامه این ستاد جهت
س��اماندهی معتادان متجاهر گفت :بیش از  70درصد
معتادان متجاهر ساماندهی شدهاند؛ معتادان متجاهر
باقیمانده نیز با اجرای قانون جدید مبارزه با مواد مخدر
و ایجاد مراکز نگهداری ،سال  1400تا حدود  90درصد
ساماندهی میشوند.

هدفگذاری بنیاد برکت برای پوشش
بیمهای خانههای روستایی

مدیرعام��ل بنی��اد برک��ت با بی��ان اینکه امس��ال
هدفگذاری ش��ده که خانههای روس��تایی  ۱۵تا ۱۶
استان کشور بیمه حوادث شوند ،گفت :همچنین مقرر
شده است تا  ۲سال آینده در شهرستان دنا و منطقه
زلزلهزده سیس��خت ه��زار طرح اش��تغالزایی ایجاد
ش��ود .سیدامیرحسین مدنی اظهار کرد :ستاد اجرایی
ی در بحرانهای کشور
 ۳سال میش��ود که ورود جد 
داش��ته است .وی با بیان اینکه هر اتفاقی که رخ دهد
ما از طریق ش��بکه جهادی ورود پیدا میکنیم ،افزود:
از همان شب وقوع زلزله در سیسخت ،ما با هماهنگی
با استاندار کهگیلوی هوبویراحمد و نماینده ولی فقیه در
استان ،شبکه جهادی و مدیران ستاد در منطقه حاضر
ش��دیم .مدنی گفت ۹ :مرکز مدیریت بحران در کشور
داریم که کاالها و اقالم ضروری در آنجا دپو میشوند
که از همان شب وقوع زلزله از نزدیکترین مکانها اقالم
به سیسخت ارسال شد .مدیرعامل بنیاد برکت با بیان
اینکه امسال هدفگذاری شده که خانههای روستایی
 ۱۵تا  ۱۶استان کشور بیمه حوادث شوند ،تصریح کرد:
استانداران ،بنیاد برکت و مسؤوالن استان سهمهایی را
گذاش��تند تا این خانهها بیمه شوند .وی ادامه داد :در
استان کهگیلوی هوبویراحمد و شهرستان سیسخت ۳۲
هزار خانوار روستایی بیمه شده بودند که از این تعداد ۵
هزار و  ۷۹۱خانه بیمه شده آسیب دیدند.

طرح ترافیکی نوروز
 ۲۰اسفند آغاز میشود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از آغاز طرح ترافیکی
نوروز  ۱۴۰۰از  ۲۰اس��فند س��ال جاری خبر داد .سردار
سیدکمال هادیانفر در نشست جلسه کمیته هماهنگی
ت در نوروز
طرحهای ترافیکی نوروز  ۱۴۰۰گفت :مسافر 
 ۱۳۹۹کاهش  ۶۸درصدی داش��ت و در ش��رایط خاص
امسال ،قرارگاه سفرهای نوروزی با مشارکت همه دستگاهها
طرحهای مختلفی را اجرا میکند .وی ادامه داد :راهداری،
اورژانس ،هاللاحمر و پلیس در طول  ۲۳۶هزار کیلومتر
جادههای اصلی ،فرعی و روستایی انجام وظیفه میکنند.
رئیس پلیس راهور گفت :بهترین کاهش تردد را در نوروز
ت ترددها و طرحهای ش��بانه
 ۱۳۹۹داش��تیم ،محدودی 
باعث کاهش ش��یوع کرونا شد و هر جا پروتکلها نقض
شد ،افزایش ابتال به این بیماری را شاهد بودیم .هادیانفر
اف��زود :بخش زیادی از مردم پروتکلهای بهداش��تی را
رعایت کردند و س��فری انجام نش��د اما با توجه به اینکه
آستانه تحمل مردم به دلیل سفر نکردن در سال جاری
به سر آماده است ،باید تمهیدات الزم در این زمینه برای
سال بعد در نظر گرفته شود.

گروه اجتماعی :تعداد مبتالیان به کرونا بر اساس آمار وزارت
بهداشت رو به افزایش است و زنگ خطر با توجه به عدم رعایت
پروتکلهای بهداشتی به صدا درآمده است ،طوری که معاون
وزیر بهداشت از ممنوعیت سفر به استانهای میهمانپذیر خبر
میدهد .به گزارش «وطنامروز» ،بیم شیوع کرونای انگلیسی
و سرایت آن به دیگر استانها باعث شده است تصمیمگیریها
برای سفرهای نوروزی به جلسه هفته آینده ستاد ملی مبارزه
با کرونا موکول شود .خوزستان هماکنون در وضعیت هشدار
کرونایی قرار گرفته و این ش��ائبه وج��ود دارد که همزمان با
ایام نوروز  ،1400کرونای انگلیس��ی گریبانگیر مردم شود .از
طرفی ترس از شیوع این بیماری و گسترش آن در استانهای
همجوار خوزستان در حال حاضر به عنوان یک موضوع جدی
مطرح شده است.
معاون کل وزیر بهداش��ت گفت :با توجه به وضعیت حاد
کرونای انگلیس��ی ،سفر به شهرهای مس��افرپذیر مازندران،
گیالن ،گلستان ،هرمزگان ،بوشهر ،خوزستان ،شیراز ،خراسان
و اصفهان ممنوع است .ایرج حریرچی با اشاره به اینکه در هر
صورت اس��تقرار در پارکها ،چادر زدن در خیابان ،حضور در
مدارس و س��ایر اماکن دولتی ممنوع است ،افزود :با توجه به
وضعیت شهرها اگر به هتلها مجوز داده شود آنها میتوانند با
رعایت دستورالعملها و با  ۵۰درصد ظرفیت فعالیت کنند .ایرج
حریرچی خاطرنشان کرد ۱۱ :شهرستان قرمز ۳۲ ،شهرستان
نارنجی ۲۵۱ ،شهرستان زرد و  ۱۵۴شهرستان در وضعیت آبی
ن کل وزیر بهداشت با بیان اینکه
بیماری کرونا هستند .معاو 
س�لامت مردم مهمتر از مسافرت است ،افزود :در جلسه ۴۴
ستاد ملی مقابله با کرونا سند کنترل هوشمند محدودیتها
مصوب شد .حریرچی با اشاره به اینکه فعال برنامهریزی جدی
برای سفرهای نوروزی نداشته باشید ،عنوان کرد ۲:نوروز گذشته
سفری انجام نشده و میزان تحرک خیلی از افراد جامعه کم بوده
اما در کل تغییر محسوسی وجود نداشته است ،چون برخیها
به شیوهنامهها پایبند نبودند .وی با بیان اینکه سفر به شهرهای
قرمز و نارنجی ممنوع است ،اضافه کرد :سفر به شهرهای زرد در
استانهای مسافرپذیر هم ممنوع اعالم شده است ،در کرونای
معمولی  ۲هفته زمان نیاز بود تا بیشتر جامعه درگیر ویروس
شود اما در کرونای جهشیافته این زمان خیلی کمتر است و
مثل قبل  ۲هفته طول نمیکشد.
از س��ویی وزیر بهداش��ت ب��ا بیان اینکه وضعیت اس��تان
خوزستان در حالت آتشین شیوع کرونا قرار دارد ،از عدم رعایت
پروتکلهای بهداشتی گالیه کرد .سعید نمکی روز گذشته درباره
آخرین وضعیت بیماری «کووید »۱۹-در کشور افزود :بدانید که
ما در کنار مردم هستیم .اگر کسی قصور کرده باشد ،حتی اگر
پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکرده باشد ،هرگز هنگام بیماری
م��ورد بیتوجهی قرار نمیگی��رد و خودمان را برای موجهای
سنگین آماده کردهایم .تقاضای ما این است که مردم خود را
گرفتار تختهای بیمارستان وآیسییو نکنند .وزیر بهداشت
اظهار کرد :در ویروس جهشیافته بهسرعت شدت بیماری باال
رفته و افراد بدحال شده و جوانترها گرفتار میشوند .ابتدا فکر
میکردیم افراد دیر مراجعه میکنند اما بعد دیدیم کس��انی
که زود مراجعه میکنند نیز در عرض  ۴۸س��اعت به مرحله
گرفتاری س��خت ریوی وارد میشوند .از  ۷۰بیمار انتوبهشده

وزیر بهداشت :مردم بار سفر نبندند ،وضعیت کرونا در کشور نامشخص است

سفر   بیسفر؟

 ۲۵۱شهرستان زرد و  ۱۵۴شهرستان در وضعیت آبی بیماری
هستند .به گفته وی ،ش��هرهای آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر،
خرمشهر ،دزفول ،دشت آزادگان ،رامهرمز ،شادگان ،شوشتر،
کارون و هویزه در وضعیت قرمز بیماری «کووید »19-قرار دارند.
■■نگرانی شدید از واریانتهای آمریکایی

س��خنگوی س��ازمان غذا و دارو درباره آخرین تغییرات و
جهشهای ژنتیکی در کروناویروس گفت :این روزها س��خن
از واریانتهای جدید یا جهشهای اساس��ی در کروناویروس
بسیار اس��ت و البته درباره واریانتهای ( B.1.1.7اولین بار در
انگلستان شناسایی شد)( B.1.351 ،اولین بار در آفریقای جنوبی
شناسایی شد) و( P.1در برزیل شناسایی شد) شنیدهایم اما تیپ
یا واریانتهای دیگری نیز ظاهر و گزارش شدهاند و متاسفانه
هیچکدام از این یافتهها از خاموشی کرونا حکایت ندارند .از جمله
واریانتهای آمریکایی در نیویورک که  B.1.526نام دارد ،حاوی
همان جهش  E484Kاس��ت و باعث ایجاد نگرانی بسیار شده
است .کیانوش جهانپور افزود :تصور میشود این جهش حداقل
به کروناویروس اجازه میدهد از برخی واکنشهای ایمنی بدن
فرار کند .واکسنهای تولید شده علیه ویروس اصلی و نخستین
نیز در برابر واریانت  B.1.351کمتر اثرگذارند و در هفته اخیر
بس��یاری از محققان اذعان داشتند که این نوع در چند هفته
گذشته به طرز نگرانکنندهای در جمعیت بیماران ایاالتمتحده
نیز افزایش یافته است و البته ظاهرا بیماران با این نوع جدید به
طور متوسط پیرتر بوده و بیشتر در بیمارستان بستری میشوند.
■■اعالم زمان قطعی تعیینتکلیف سفرهای نوروزی

در بیمارستانهای خوزستان ،متاسفانه در یک شبانهروز ۳۰
نفر فوت کردند که این نشاندهنده هجوم سنگین بیماری به
ریههاس��ت .وی ادامه داد :امیدواریم مردم نوروز کمخطری را
طی کنند اما از حاال باروبندیل سفر را نبندید ،زیرا اصال معلوم
نیست چه وضعیتی داریم و تدارک سفر را حتی در ذهن هم
تصور نکنید ،ولی اگر اسفند بیخطری را طی کنیم ،میگوییم
با چه پروتکلهایی میتوانید به س��فر بروید .نمکی گفت :به
استانداران و مس��ؤوالن اجرایی در استانهایی مثل لرستان،
کهگیلویهوبویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،اصفهان ،هرمزگان
و بوشهر که با خوزستان همجوار هستند هشدار میدهیم .مردم
ترددهای بیناستانی دارند و نباید اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد.
اگر ناچار هستیم و این اتفاق میافتد ،حداقل میتوانیم خواهش
کنیم که مراقب باشند تا آتش بیماری به استانهای همجوار
خوزستان نیفتد .در آن شرایط نقشه قرمز گستردهتر میشود،
زیرا در این صورت کار بسیار دشوارتر خواهد شد.
■■افزایش تعداد مبتالیان به کرونا در  24ساعت

سخنگوی وزارت بهداشت دیروز با اشاره به درگذشت ۸۶

بیمار مبتال به کرونا در کشور طی  24ساعت ،بیان کرد :با این
حساب مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به  ۶۰هزار
و  ۳۵۳نفر رس��ید .به گزارش ایسنا ،سیماسادات الری گفت:
طی  24ساعت (ظهر سهشنبه تا ظهر چهارشنبه) و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۸ ،هزار و  ۵۲۵بیمار جدید مبتال
به «کووید »۱۹-در کشور شناسایی شدند که  ۷۶۴نفر از آنها
بستری ش��دند .به گفته وی ،مجموع بیماران «کووید»۱۹-
در کشور به یک میلیون و  ۶۵۶هزار و  ۶۹۹نفر رسید .الری
افزود :خوش��بختانه تاکنون یک میلیون و  ۴۱۳هزار و ۷۱۷
نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
وی ادامه داد :متاسفانه  ۳هزار و  ۷۴۷نفر از بیماران مبتال به
ش مراقبتهای ویژه بیمارس��تانها
«کووید »۱۹-نیز در بخ 
تحت مراقبت قرار دارند .سخنگوی وزارت بهداشت همچنین
گفت :تاکنون  ۱۰میلیون و  ۳۲هزار و  ۳۱۰آزمایش تشخیص
«کووید »۱۹-در کشور انجام شده است .وی در ادامه با اشاره به
وضعیت شهرهای مختلف کشور از نظر میزان درگیری با کرونا
افزود :در حال حاضر  ۱۱شهرستان قرمز ۳۲ ،شهرستان نارنجی،

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا

روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 11اسفند

8510

108

812

6809

 12اسفند

8495

86

784

6911

 13اسفند

8525

86

764

6872

سیدحسین ذوالفقاری ،رئیس کمیته امنیتی ،اجتماعی و
انتظامی ستاد ملی کرونا گفت :روز شنبه در ستاد ملی مقابله
با کرونا ،ما تکلیف مردم را برای سفرهای نوروزی از  ۲۵اسفند
تا  ۱۵فروردین س��ال ۱۴۰۰روشن خواهیم کرد تا آنها بدانند
ورود به چه ش��هرهایی ممنوع و به چه شهرهایی مجاز است.
وی در ادامه ضمن اش��اره به تالشهای کادر درمان در زمان
شیوع کرونا ،بیان کرد :کار ما بسیار به فعالیتهای ستاد کرونا
مرتبط است .ذوالفقاری افزود :االن زمان برنامهریزی برای سفر
نیست و تکلیف این موضوع را مسؤوالن نمیتوانند روشن کنند،
بلکه تکلیف را وضع بیماری روش��ن میکن��د .هر روز وزارت
بهداش��ت ،کشور را رصد میکند و کسی نمیتواند بگوید در
 ۱۵روز آینده وضعیت به چه صورت خواهد بود ،پیشبینیها
بر این است که موج چهارم خواهیم داشت اما تالشها بر این
است وارد موج چهارم نشویم .وی ادامه داد :از نظر متخصصان
وزارتخانه ،پیک چهارم پیشبینی شده است و در نهایت اعالم
کردیم وضعیت در ایام نوروز هفتگی اعالم نشود ،بلکه از ۲۵
اسفند تا  ۱۵فروردین سال  1400را هر چه بود یکباره اعالم
کنیم تا مردم بدانند که به آن ش��هرها سفر نکنند .این مقام
مسؤول بیان کرد :بنابراین به ستاد ملی کرونا اعالم کردیم اگر
شرایط بیماری در کشور کنترلشده باشد ،تردد در شهرهای
قرمز و نارنجی ممنوع شود اما در شهرهای زرد و آبی با رعایت
پروتکلهای بهداشتی بالمانع باشد ،همچنین در شهرهای زرد
و آبی محدودیت تردد از ساعت  ۲۱تا  ۳صبح برداشته شود تا
این محدودیت متمرکز بر شهرهای قرمز و نارنجی باشد ولی اگر
وضعیت بیماری به سمت صعودی باشد محدودیتها کماکان
ادامه پیدا خواهد کرد.

 54هزار پایگاه کمیته امداد در«جشن نیکوکاری» فعالیت دارند

رشد  61درصدی
امسال نیز همچون سنوات قبل مردم نیکوکار ایرانزمین به
استقبال «جشن نیکوکاری» میروند؛ جشنی که قرار است از
امروز (چهارشنبه) به مدت یک هفته در  54هزار پایگاه کمیته
امداد امام خمینی(ره) برگزار شود .در همین رابطه علیرضا
عسکریان ،معاون توسعه مشارکتهای کمیته امداد با اشاره
به برگزاری جش��ن نیکوکاری اظهار داشت :از  14اسفند به
مدت یک هفته جشن نیکوکاری در کل کشور برگزار میشود.
وی با بیان اینکه جشن نیکوکاری یکی از قدیمیترین و
پرسابقهترین جشنها در کشور است ،گفت :از مردم خواهش
میکنیم در شرایط سخت به صورت ویژه احساسات خود را

به همنوعان ابراز کنند.
عسکریان از ایجاد  54هزار پایگاه جمعآوری کمکهای
مردمی در روز جشن نیکوکاری در کل کشور خبر داد و گفت:
این پایگاهها با رعایت پروتکلهای بهداشتی آماده جمعآوری
کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم هستند.
معاون توس��عه مش��ارکتهای کمیته امداد با اش��اره به
روشهای جمعآوری کمکهای مردمی به نیازمندان ،بیان
داشت :مردم میتوانند به مراکز نیکوکاری در مساجد ،دفاتر
کمیته امداد و درگاه کمیته امداد مراجعه کرده و کمکهای
خود را ارائه کنند.

مردم به نیازمندان

وی با اشاره به اجرای طرح ایران مهربان در راستای کمک
به نیازمندان ،خاطرنشان کرد :مبالغ نقدی جمعآوریشده از
س��وی مردم بالفاصله بین نیازمندان توزیع میشود ،ضمن
اینکه اجناس کمکشده نیز با یک روز تأخیر بین نیازمندان
توزیع خواهد شد .عسکریان با اشاره به مشارکت دانشآموزان
در کمکرسانی به نیازمندان ،ابراز داشت :امسال در شبکه شاد
این موضوع ارائه و بارگذاری میشود تا دانشآموزان بتوانند
کمکهای خود را ارائه کنند ،ضمن اینکه به همه دستگاهها
نیز فراخوان داده شده است.
معاون توسعه مشارکتهای کمیته امداد با اشاره به طرح

اک��رام ،افزود :بی��ش از  1300میلیارد توم��ان در این طرح
جمعآوری شده ،ضمن اینکه  1400میلیارد تومان نیز زکات
جمعآوری شده است.
وی با اشاره به کمک  2500میلیارد تومانی مردم به صورت
مستقیم به نیازمندان ،گفت :تاکنون میزان صد قات جمعآوری
شده به  400میلیارد تومان رسیده است.
عسکریان در پایان تصریح کرد :در کل با اجرای طرحهای
ای��ران همدل و برنامههای مختل��ف جمعآوری کمک برای
نیازمن��دان ،حدود  61درصد افزای��ش را در کمک مردم به
نیازمندان در سال جاری نسبت به سال گذشته شاهد هستیم.

توگوبا«وطنامروز»:سپاه تاتکمیلهمهخانههایتخریبشدهوآسیبدیده کنارزلزلهزدگانمیماند
مسؤولبسیجسازندگیسپاهفتحاستانکهگیلوی هوبویراحمددرگف 

آغاز ساخت سیسخت

اسداهلل خس�روی :آواربرداری در مناطق زلزلهزده سیسخت
در شرایطی حال انجام است که سرمای طاقتفرسا امان مردم
منطقه را بریده است .به گزارش «وطنامروز» ،با گذشت  ۲هفته
از وقوع زلزله سیسخت و تخریب بسیاری از واحدهای مسکونی،
مردم همچنان نیازمند کانکس هستند.
عمده گالیه آنها معطوف به چادرهای غیراستانداردی است
که در اختیارشان قرار گرفته و کانکسهایی که هنوز برخالف
وعدههای داده شده به دستشان نرسیده است .در این میان اما
همدلی برای تامین نیازهای اولیه زلزلهزدگان در دل گروههای
جهادی موج میزند و آنها برای بازسازی مناطق زلزلهزده و کمک
به زلزلهزدگان آرام و قرار ندارند.
طبق آخرین گزارشها ،بیش از  1200واحد مسکونی در
این منطقه کامال تخریب و حدود  ۳هزار واحد دچار آس��یب
جدی شدهاند که نیازمند تعمیرات اساسی هستند .هر چند
زلزله  5/2ریش��تری سیس��خت و روستاهای اطراف ،تلفات
جانی نداشت اما مردم این منطقه در سرمای جانسوز زمستان
زیر چادرهایی که به گفته خیلی از زلزلهزدگان کیفیت الزم
را برای جلوگیری از س��رما ندارند ،شب را به روز میرسانند.
خواسته عمده زلزلهزدگان از مسؤوالن ،فراهم کردن سرپناهی
مناسب اس��ت ،چرا که در شرایط حاضر چیزی جز کانکس
نمیتواند جوابگوی سرما در دمای زیر صفر درجه این منطقه
باشد .البته ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هفته گذشته
 100کانکس به این منطقه ارسال کرد تا کانکسها با اولویت
بیماران صعبالعالج ،معلوالن و ...توزیع ش��ود اما این تعداد
اندک کانکس چندان کارساز نیست.
در این باره ناصر صالحی ،مسؤول بسیج سازندگی سپاه فتح
استان کهگیلوی هوبویراحمد در گفتوگو با «وطنامروز» گفت:
پس از وقوع زلزله در منطقه سیسخت ،برای تسهیل در امور
خدماترسانی ،این منطقه به  9بلوک قرارگاهی تقسیم شد تا
هر کدام از بلوکها تحت نظر یک ناحیه مقاومت بسیج استان
اداره شود.
وی افزود :در نخستین روز پس از زلزله سیسخت ،فهرستی
از زلزلهزدگان این منطقه تهیه کردیم تا بنا به میزان خساراتی
که به آنها وارد شده است کمک و امدادرسانی صورت گیرد.
صالحی ادامه داد :از همان روزهای اولیه عالوه بر راهاندازی
درمانگاه سیار 2 ،آشپزخانه بزرگ برای تهیه و توزیع غذای گرم

تاسیس شد و روزانه بین  2تا  4هزار
پرس غذای گ��رم بین زلزلهزدگان
توزیع میشود.
مسؤول بس��یج سازندگی سپاه
فتح اس��تان کهگیلوی هوبویراحمد
اضاف��ه کرد :عالوه بر این س��پاه با
همکاری س��ایر نهادها کمکهای
معیش��تی و بهداش��تی را در بین
زلزلهزدگان توزیع میکند تا در این شرایط سخت کمکحال
زلزلهزدگان شود.
صالحی با بیان اینکه س��پاه در فصول مختلف و تا تکمیل
همه خانههای تخریبشده و آسیبدیده کنار زلزلهزدگان باقی
خواهد ماند ،افزود :کار آواربرداری خانههای آسیبدیده از زلزله در
سیسخت از روز گذشته شروع شده است و طی روزهای آینده
مؤسسه مسکن و عمران بسیجیان نیز کار ساختوساز و مرمت
را با حمایت سایر دستگاهها انجام خواهد داد .وی ادامه داد :هر
چند جهادگران بسیجی برای خدمترسانی به زلزلهزدگان اعالم
آمادگی کرده و مدام برای کمک به زلزلهزدگان با قرارگاه تماس

    

میگیرند اما با توجه به قرار گرفتن
این منطقه روی گسل زلزله ،اقدامات
اجرایی باید کامال مهندسی و اصولی
انجاموازنیروهایبسیجیمتخصص
توساز و تکمیل واحدهای
برای ساخ 
مسکونی و سایر زیرساختها شهری
و روستایی استفاده شود.
همچنین سردار حمید خرمدل،
فرمانده سپاه فتح استان کهگیلوی هوبویراحمد در گفتوگو با
«وطنام��روز» گفت :با وجود توج��ه به اینکه هوا در منطقه
زلزلهزده سیسخت نامناسب و بسیار سرد است ،سپاه ،نیروهای
جهادی ،ارگانها و دستگاههای امدادرسان ،چادر مورد نیاز،
وس��ایل گرمایش��ی و مواد غذایی الزم را ب��رای زلزلهزدگان
تامین کردهاند.
وی با بیان اینکه بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی ،موسسه
عمران و مسکن بس��یجیان و قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا با
فرستادن ماشینآالت و تجهیزات سنگین و نیمهسنگین مدرن
کار آواربرداری منازل را شروع کردهاند ،گفت :ساخت واحدهای

بالعوض بنیاد مستضعفان به زلزلهزدگان برای تأمین مسکن و لوازم خانگی  

بنیاد مستضعفان امکانات خود را در راستای تامین مسکن و لوازم خانگی زلزلهزدگان سیسخت و دنا به کار گرفته است.
معاون بنیاد مستضعفان جزئیات کمک بالعوض بنیاد مستضعفان برای تامین مسکن و لوازم خانگی زلزلهزدگان تحت پوشش
بهزیستی در شهرستان دنا و منطقه سیسخت را تشریح کرد .محسن منصوری با اشاره به کمکهای اخیر بنیاد مستضعفان به
زلزلهزدگان شهرستان دنا و منطقه سیسخت ،اظهار کرد :به دنبال وقوع زمینلرزه اخیر در منطقه سیسخت و شهرستان دنا و
تخریب منازل و لوازم خانگی برخی ساکنان ،بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی برای احداث و بازسازی منازل آسیبدیده و لوازم
خانگی تخریب شده خانوادههای تحت پوشش بهزیستی در این مناطق ،بیش از  ۴میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان به آنها به صورت
بالعوض پرداخت کرد .مدیرعامل بنیاد علوی ادامه داد :بر اس�اس آمار ارس�الی از سوی سازمان بهزیستی ،در این حادثه تلخ،
 ۴۸واحد مسکونی مددجویان بهزیستی به طور کامل تخریب شده ۲۲۸ ،واحد مسکونی نیازمند تعمیر و بازسازی است و لوازم
خانگی بیش از  ۲۵۰خانوار تحت پوشش نیز تخریب کامل شده یا بخشی از آن تخریب شده است .وی گفت :بنیاد مستضعفان
بر همین اساس برای تمام خانوادههای تحت پوشش بهزیستی که منازلشان به صورت کامل تخریب شده ۲۰ ،میلیون تومان
بالعوض ،خانههای نیازمند تعمیر ۱۰میلیون تومان و برای تامین لوازم خانگی نیز ۵میلیون تومان به صورت بالعوض پرداخت کرد.
به گفته منصوری ،بنیاد مستضعفان عالوه بر این کمکها ،سیمان رایگان برای بازسازی مناطق آسیبدیده از این زلزله را تامین
خواهد کرد و در روزهای ابتدایی این حادثه نیز یک محموله امدادی معیشتی را برای زلزلهزدگان سیسخت ارسال کرده بود.

مس��کونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان
بهزیس��تی توس��ط قرارگاه خاتماالنبیا در حال انجام است و
بسیاری از مستاجران یا افرادی که دچار مشکل جسمی و ...در
این منطقه هستند ،طی روزهای آینده با تکمیل زیرساختهایی
نظیر آب ،برق ،سرویس بهداشتی و ...در اردوگاههای کانکسی
اسکان داده میشوند.
سردار خرمدل به فعالیت نیروهای جهادی در منطقه زلزلهزده
سیسخت اشاره کرد و گفت :با وجود اینکه گروههای جهادی
و نیروهای امدادرسان هماکنون در منطقه سیسخت در حال
فعالیت و کمکرس��انی به زلزلهزدگان هستند اما جهادگران
اس��تانهای دیگر نی��ز اعالم آمادگی کردهاند ت��ا با حضور در
منطقه و خدمترسانی ،کمک حال مردم زلزلهزده برای مرمت
توس��از واحدهای مس��کونی باش��ند اما از آنجایی که
و ساخ 
هماکنون ش��هر در مرحله خاکبرداری قرار دارد ،فعال از ورود
آنها ممانعت میشود.
فرمانده سپاه فتح استان کهگیلوی هوبویراحمد در ادامه افزود:
قرار است تا پایان سال  2بسته معیشتی -بهداشتی میان مردم
زلزلهزده این منطقه توزیع شود .همچنین 800بیمار صعبالعالج
نیز مورد حمایت بهداشتی و مالی قرار میگیرند .در بحث تامین
وسایل گرمایشی و نیازهای ضروری زلزلهزدگان نیز حدود ۳هزار
دستگاه وسیله گرمایشی توسط سپاه سیدالشهدای استان تهران،
سپاه شهرکرد ،شیراز ،خوزستان ،کرمان ،بوشهر ،هاللاحمر و
برخی شرکتها چون گروه صنعتی ایرانخودرو به این منطقه
ارسال و توزیع شده است.
خ��رمدل اضافه کرد :همچنین مرمت ش��بکههای آبیاری
وکانالهای آبرسانی به باغات و مزارع کشاورزی که بر اثر زلزله
تخریب یا دچار آس��یب شدهاند ،مدنظر قرار گرفته که بسیج
سازندگی اکنون در حال اصالح و رفع این مشکل است .همچنین
در بحث درمان و رسیدگی به بیماران ،سپاه با راهاندازی درمانگاه
صحرایی ،در حال خدماترسانی رایگان به زلزلهزدگان است .در
همین رابطه پزشکان بسیجی روزانه بیش از  800بیمار را ویزیت
میکنند .وی در ادامه افزود :با توجه به پای کار بودن جهادگران
بسیجی ،سپاه ،بنیاد علوی ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)،
بنیاد مس��تضعفان و دستگاهها و نهادهای اجرایی ،پیشبینی
توساز واحدهای مسکونی زلزلهزده در تابستان
میشود ساخ 
به اتمام برسد.

