واکسن فایزر از بلژیک وارد کشور میشود

یکشنبه  4مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3313

مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو گفت :واکسن فایزر از بلژیک وارد کشور میشود اما زمان مشخصی برای ورود آن مشخص نشده است .سیدحیدر
محمدی در گفتوگو با ایرنا افزود :با توجه به هماهنگیهای انجام شده ،مجاز شدیم واکسن فایزر به کشور وارد کنیم .وی افزود :واکسن فایزر که دارای تاییدیه
سازمان جهانی بهداشت است برای زنان باردار و بخشی از کادر درمان به عنوان دوز سوم (یادآور) تزریق خواهد شد و برای سایر گروههای سنی استفاده نمیشود.

اجتماعی

اخبار

خدمات رایگان مترو
به جاماندگان اربعین در پایتخت

نایبرئیس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
متروی تهران و حومه اعالم کر د شهروندان و مسافرانی که
در راهپیمایی اربعین در تهران شرکت میکنند میتوانند
از ابتدا تا پایان مراس��م از تمام ایستگاههای خط یک به
صورت رایگان استفاده کنند .علی عبداهللپور با بیان تسلیت
فرارسیدن اربعین گفت :مترو طبق سنوات گذشته آماده
ارائه خدمات حداکثری به عزاداران و شرکتکنندگان در
مراسم دلدادگان و جاماندگان اربعین حسینی در پایتخت
اس��ت .وی تصریح کرد :ایس��تگاههایی که در مسیر این
مراسم قرار دارند ،بویژه ایستگاههای امام حسین(ع) واقع
در خطوط  ۲و  ۶و ایس��تگاه شهر ری واقع در خط یک
آماده ارائه خدمات حداکثری به عزاداران و شهروندان در
این روز هس��تند .عبداهللپور افزود :در روز دوشنبه پنجم
مهرماه  ۱۴۰۰با کاهش فاصله حرکت قطارها در این خط،
خدماتدهی به مس��افران در ساعات پرتردد با حداکثر
توان انجام میشود و در صورت نیاز قطارهای فوقالعاده
اعزام خواهد ش��د .وی با اشاره به اینکه مراسم پیادهروی
اربعینحسینی از میدان امام حسین(ع) آغاز میشود و
ع��زاداران پس از طی مس��یر  ۱۷کیلومتری هنگام نماز
ظهر و عص��ر به حرم حضرت عبدالعظیم حس��نی(ع)
میرس��ند ،خاطرنش��ان کرد :در پایان این مراس��م نیز
ایستگاه متروی شهر ری واقع در خط یک تا جابهجایی
کامل شرکتکنندگان ،آماده ارائه خدمات به عزاداران و
مسافران است.

امکان ثبتنام حضوری در مدارس
برای جاماندگان از تحصیل

مع��اون آم��وزش ابتدای��ی وزارت
شوپرورش با اشاره به آخرین
آموز 
روند ثبتنام دانشآموزان در مدارس
گفت :امکان ثبتنام حضوری را برای
خانوادههای��ی ک��ه به ه��ر دلیلی
جاماندهاند فراهم کردهایم .رضوان حکیمزاده در گفتوگو
با ایسنا اظهار کرد :خوشبختانه روند ثبتنامها بخوبی جلو
رفته است .بر اساس آمار دریافتی تا  ۳۰شهریور ،در پایه
اول ابتدایی نسبت به آمار پیشبینی ما 96/75 ،درصد از
کل دانشآموزان ثبتنام کردهاند اما نسبت به موالید اعالمی
از سوی ثبت احوال ،آمار ما از  ۱۰۰درصد عبور کرده که
نرخ ثبتنام ناخالص است .وی افزود :در بقیه پایهها باالی
 ۹۶درصد ثبتنام داریم .در دوره اول و دوم متوسطه نیز
در مجموع  ۹۰درصد ثبتنامها انجام شده است ،البته در
متوسطه دوم ثبتنامها در پایه دهم هنوز تکمیل نشده
است .در مجموع ثبتنام حدود  ۹۳درصد دانشآموزان به
اتمام رسیده است .حکیمزاده در پاسخ به اینکه ثبتنام تا
چه زمانی ادامه دارد و آیا س��امانه «پادا» بسته میشود؟
اظهار کرد :تا زمانی که تش��خیص دهیم دانشآموزانی
هستند که به هر دلیلی ثبتنام نکردهاند این امکان را فراهم
میکنیم .احیانا اگر نتوانند فعالیتهای ثبتنام را در سامانه
انجام دهند ،امکان ثبتنام حضوری را برای خانوادههایی
که به هردلیلی جاماندهاند فراهم کردهایم اما در حال حاضر
همچنان سامانه فعال است ،چون مدیران هم باید آنها را
که ثبتنام اولیه انجام دادهاند تایید کنند.

رشد  ۴۱درصدی کشفیات مواد مخدر
توسط ایران در سال ۲۰۲۰

رئی��س پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در نشس��ت
روس��ای پلیس و آژانسهای مبارزه با مواد مخدر آس��یا
و اقیانوس��یه اعالم کرد :جمهوری اسالمی ایران بهرغم
وجود محدودیتهای پاندمی ویروس کرونا و نیز اعمال
تحریمهای ظالمانه از س��وی برخی کشورها ،با تالش و
مجاهدتهای خالصانه نیروهای مقابلهای ،موفق به ثبت
رکورد بیسابقه کشف بیش از  ۱۱۴۰تن انواع مواد مخدر
در س��ال  ۲۰۲۰میالدی شد که این مقدار در مقایسه با
سال  ۲۰۱۹نشاندهنده رشد  ۴۱درصدی کشفیات است.
سردار مجید کریمی ،ضمن تش��ریح اقدامات مقابلهای
جمهوری اس�لامی ایران در عرصه مبارزه با قاچاق مواد
مخدر به بررس��ی پیامد این بالی خانمانسوز در سطح
جهان پرداخت و گفت :از آنجایی که تولید و قاچاق مواد
مخدر در سراسر جهان به تجارتی پرسود تبدیل شده و
حاکمیت دولتها را در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و ...خدش��هدار کرده ،الزم است به پدیده شوم
قاچاق مواد مخدر به عنوان تهدیدی فرا ملی و بینالمللی
پرداخته شود و همهجانبه با آن مقابله شود .وی تصریح
کرد :تالش جمهوری اسالمی همواره بر این است که از
ورود مواد مخدر از مرزهای ش��رقی و قاچاق آن به سایر
کشورها جلوگیری کند و در این راه ،متحمل هزینههای
مادی و معنوی بسیاری شده است.

سارقان مسلح تحت تعقیب
دستگیر شدند

سارقان مسلحی که چندی پیش در
بزرگراه شهید همت با شلیک گلوله،
مامور پلیس و یک عابر پیاده خانم
را مجروح کرده و س��پس با سرقت
یک دس��تگاه پژو از محل گریخته
بودند با تالش ماموران پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر
شدند .به گزارش فارس 18 ،شهریورماه سال جاری باندی
از سارقان مسلح با تعدادی از ماموران پلیس درگیر شده
و با ش��لیک تیر به سمت آنان یکی از ماموران پلیس را
مصدوم کردند و در ادامه با زورگیری یک دستگاه سواری
پژو در بزرگراه همت ،سراسیمه با به جا گذاشتن خودروی
خود پا به فرار گذاشتند که با انجام کار گسترده اطالعاتی
و میدانی ،توسط پلیس آگاهی فاتب شناسایی شده و در
عملیاتهای جداگانه دستگیر شدند .در آخرین عملیات
نیز روز گذشته  ۳نفر از سرکردگان و اعضای اصلی این
باند دستگیر شدند ،ضمن اینکه پیش از این  8عضو دیگر
این باند در عملیاتهای مختلف پلیس��ی دستگیر شده
بودند .گفتنی است سارقان عالوه بر تهران در استانهای
فارس ،اصفهان ،قم و غرب استان تهران نیز تحت تعقیب
بودند و عمده س��رقتهای خود را در مناطق ش��مالی و
مرفهنشین شهر تهران انجام میدادند.

پیکرعلیلندی،نوجوانفداکارایذهای
باحضورگستردهمردمدرزادگاهشبهخاکسپردهشد

وداع با نوجوان فداکار
گروه اجتماعی :پیکر نوجوان فداکار  ۱۵ساله ایذهای که برای
نجات جان  ۲نفر ،ش��جاعانه به دل آتش زد و بر اثر ش��دت
جراحات وارده جان خود را از دس��ت داد ،در میان اس��تقبال
پرش��ور مردم ،عصر دیروز در زادگاهش تش��ییع و در گلزار
ش��هدای روس��تای بلوطک لندی ایذه به خاک سپرده شد.
حضور گس��ترده مردم ایذه ب��رای بدرقه این قهرمان ملی به
سوی منزل ابدی از نکات برجسته این مراسم بود .به گزارش
«وطنامروز» ،علی لندی ،قهرمان ش��جاع و فداکار  ۱۵ساله
که چندی پیش برای نجات  ۲تن از همس��ایگانش به آتش
زده بود ،روز جمعه بر اثر ش��دت جراحات ناشی از سوختگی
آسمانی شد و نام خود را در تاریخ جاودانه کرد 18 .شهریور
آتشسوزی در خانهای در یکی از محالت شهر ایذه منجر به
گرفتاری  ۲خانم میانسال و مسن در خانه شد .در این میان
علی  15ساله تا پیش از رسیدن نیروهای امداد و آتشنشانی
به محل ،به کمک  ۲بانوی گرفتار در آتش رفت و برای خاموش
کردن آتش به یاری آنها شتافت؛ اقدام شجاعانهای که به قیمت
جان این نوجوان قهرمان تمام شد.
ای��ن نوجوان پس از کمک به این  ۲زن ،خود گرفتار آتش
ش��د و پس از  2هفته بس��تری در بیمارس��تان با  91درصد
س��وختگی ،روز جمعه ش��ربت ایثار و از خودگذشتگی را سر
کشید و آسمانی شد .علی لندی ،نوجوان فداکار ایذهای برای
نجات مادر و دختری به میان آتش رفت که مادر ۴۰سال پیش
فرزندش را برای حفظ اقتدار و استقالل کشورمان راهی جبهه
و تقدیم اس�لام و انقالب اسالمی کرده بود .با اینکه بزرگمرد
کوچکمان او را از آتش نجات داد اما او خواهان پایان دوری و
دلتنگی فرزندش بود و به علت میزان سوختگی باال به فرزند
شهیدش پیوست .علی آن روز سربلند از حادثه بیرون آمد اما
خودش زخم خورده آتش شد.
عموی علی لندی در گفتوگو با رسانهها اعالم کرد :علی
بسیار مشتاق زیارت امام حسین(ع) بود و سالها پیش که به
همراه برادرانم به زیارت حضرت اباعبداهللالحسین میرفتیم،
درخواستکرد که همراه ما بیاید.علی مشق ایثار و فداکاری را
با زیبایی تمام به تصویر کشید و با تمام کردن درس انسانیت
به دنبال آرزویش ،زیارت س��رور و س��االر ش��هیدان حضرت
اباعبداهللالحسین دوید .علیجان درس افتخارآفرینی و رشادت

تو را از همین روزهای نخس��تین کالس و مدرس��ه با عش��ق
میخوانیم اما تو نقطه پایان خط نگذار تا ما هم راه پرافتخار تو
را از یاد نبریم .با آسمانی شدن علی فداکار ،سرپرست فرمانداری
ایذه به مناسبت درگذشت این نوجوان از خود گذشته ،دیروز
ش��نبه سوم مهرماه را در ایذه عزای عمومی اعالم کرد .شکوه
ایثار ،رش��ادت و از خودگذشتگی این نوجوان فداکار تا جایی
بود که رهبر معظم انقالب اسالمی در پی عروج شهادتگونه
وی به خانواده او تسلیت گفتند.

■■تسلیت رهبر انقالب به خانواده علی لندی قهرمان نوجوان
ایذهای

در تماس��ی از دفتر رهبر انقالب اس�لامی با خانواده علی
لندی ،نوجوان غیور ایذهای ،مراتب تس��لیت حضرت آیتاهلل
العظمی خامنهای ابالغ و با این خانواده داغدیده همدردی شد.
در تماسی از دفتر رهبر انقالب اسالمی با خانواده علی لندی
نوجوان غیور ایذهای ،مراتب تسلیت حضرت آیتاهلل خامنهای
ابالغ و با این خانواده داغدیده همدردی شد.
■■«علی لندی» نشان داد روح شجاعت همچنان جاری است

فرمانده کل سپاه گفت :عروج آسمانی علی لندی ،نوجوان
غیرتمند و شجاع ایذهای در میدان ایثار و فداکاری برای نجات
هموطنان عزیز خود نشان داد روح شجاعت همچنان جاری
و حیاتبخش است .در پی درگذشت نوجوان فداکار و شجاع
ایذهای ،سرلشکر حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه در پیامی
با تسلیت این ضایعه با خانواده وی ابراز همدردی کرد .متن
پیام او به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم

عروج آس��مانی علی لندی ،شیرمرد خوزستانی و نوجوان
غیرتمند و ش��جاع ایذهای در میدان ایث��ار و فداکاری برای
نجات هموطن��ان عزیز خود که یادآور جاودانگی حماس��ه
شهیدان افتخارآمیز میهن اسالمی محمدحسین فهمیده و
بهنام محمدی در دفاعمقدس است ،نشان داد روح شجاعت
و پیشتازی در خطرپذیریهای شکوهمند در جامعه ایمانی
و اس�لامی ایران همچنان جاری و حیاتبخش است .ضایعه
فقدان ای��ن قهرمان جاودانه ایران زمین در موس��م اربعین
حس��ینی را به خان��واده عالیقدر و داغدی��ده وی و مردمان
ش��ریف اس��تان خوزستان تس��لیت عرض نموده و از درگاه

پیشنهاد ثبت اقدام شجاعانه «علی لندی» در کتب درسی

شوپرورش بنا بر این شد که با
شوپرورش اس�تان خوزس�تان گفت :با هماهنگی با سرپرست وزارت آموز 
مدیرکل آموز 
هماهنگی ادار ه کل نوسازی مدارس خوزستان یک بنای آموزشی به نام «علی لندی» نامگذاری شود و پیشنهاد بدهیم در
صفحات مربوط به اقدامات مهم شخصیتها در کتب درسی از این دانشآموز یاد شود .کورش مودت در آیین نمادین آغاز
سال تحصیلی  ۱۴۰0-۱۴۰1که دیروز در دبیرستان «بقیهاهلل عیندو» اهواز برگزار شد ،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
دفاعمقدس ،مدافع حرم ،امنیت ۳۰۵ ،شهید فرهنگی و ۲هزار و  ۸۳۴شهید دانشآموز ،اظهار کرد :یاد و خاطره دانشآموز
شوپرورش
شجاع خوزستانی علی لندی که اقدامی شجاعانه انجام داد را گرامی میداریم .با هماهنگی با سرپرست وزارت آموز 
بنا بر این ش�د که با همکاری ادارهکل نوس�ازی مدارس خوزستان یک بنای آموزشی به نام «علی لندی» نامگذاری شود و
پیشنهاد بدهیم در صفحات مربوط به اقدامات مهم شخصیتها در کتب درسی از این دانشآموز یاد شود.

خدای کریم و نعیم برای آن ابرمرد کوچک ،رحمت و رضوان
الهی و همنشینی با حماسهساز کربال حضرت علیاکبر(ع) و
برای مصیبتدیدگان گرانقدر صبر و شکیبایی توأم با پاداش
ن طلب میکنم.
صابری 

■■موافقت رهبر انقالببا درخواس�ت رئیس بنیاد شهید برای
در حکم شهید تلقیشدن علی لندی

رهبر معظم انقالب اس�لامی با درخواس��ت رئیس بنیاد
ش��هید و ام��ور ایثارگران مبنی بر «در حکم ش��هید» تلقی

وداع با قهرمان فداکار ایذهای

گزارش تصویری

با وجود آنکه کشور عراق برای ایران مجوز حضور  60هزار نفر
در مراسم اربعین حسینی را صادر کرده بود اما خبرهای رسیده
از مرز شلمچه حکایت از آن دارد که زائران اربعین حسینی که
دارای روادید اضطراری هستند ،به صورت محدود میتوانند خود
را به سیل مش��تاقان زیارت اربعین برسانند .همچنین داشتن
کارت واکسیناسیون و برگه آزمایش «پیسیآر» ۲ ،شرط اصلی
دیگر برای ورود به عراق اعالم شده است .در همین زمینه محمد
حیدری ،معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه خرمشهر در گفتوگو
با ایرنا ،با بیان اینکه زائ��ران دارای گذرنامه بدون روادید امکان
خروج از مرز ش��لمچه را ندارند ،اظهار داشت :زائران اربعین که
روادید سفر هوایی به عراق را دارند ،بر اساس موافقت دولت عراق
میتوانند روادید خود را به زمینی تبدیل کنند .وی افزود :در این
راستا نماینده کشور عراق برای تبدیل روادید هوایی به زمینی در
بخش عراقی مرز شلمچه مستقر شده است .حیدری با بیان اینکه
جمعهشب افرادی که روادید هوایی را باطل و روادید جدید زمینی
دریافت کردند ،موفق به عبور از مرز ش��لمچه شدند ،افزود :مرز
شلمچه برای زائران فاقد روادید که فقط گذرنامه در دست دارند
بس��ته است و این افراد امکان خروج از مرز را ندارند .وی گفت:
در صورتی که کشور عراق موافقت خود را برای بازگشت زائران
اربعین از مرز شلمچه اعالم کند ،امکانات الزم برای خدماترسانی
به زائران در این گذرگاه مرزی فراهم خواهد شد .حیدری با بیان
اینکه تا این لحظه اجازه برپایی موکب برای خدماترسانی به زائران
مجموع واکسیناسیون کرونا در کشور از مرز  49میلیون و
 700هزار نفر گذشت و آنطور که رئیسجمهور گفته در آستانه
رسیدن به حدنصاب واکسیناسیون  ۷۰درصدی جمعیت قرار
گرفتهایم .با رسیدن به این حدنصاب میتوان این توقع را داشت
که تا حد چشمگیری بیماری کرونا کنترل شود اما همچنان
رعایت پروتکلهای بهداشتی و توجه به فاصلهگذاری اجتماعی
دستورالعملی اجتنابناپذیر به منظور جلوگیری از اوجگیری
دوباره بیماری در کشور است.
در همین زمینه حجتاالسالم والمسلمین سیدابراهیم
رئیسی روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره
به هفته دفاعمقدس و همچنین تسلیت اربعین حسینی گفت:
رمز عبور از مشکالت کشور ،برخورداری از روحیه بسیجی و
جهادی و همان روحیهای اس��ت که دفاعمق��دس را اداره و
آن روزهای سخت را به روزهای روشن پیروزی تبدیل کرد.
رئیسجمهور با بیان اینکه اگر روحیه جهادی به میدان
بیاید ،نه تنها کرونا که همه س��ختیها و مش��کالت پشت
سرگذاشته خواهد شد ،گفت :با تالشهای ارزشمند انجام شده
برای واکسینه کردن سراسری به  ۵۰میلیون رسیدهایم و الزم
است برای کسبوکارها مطابق شرایط جدید برنامهریزی شود.
رئیسی همچنین با قدردانی از دستاندرکاران طرح شهید
سلیمانی اظهار داشت :این طرح باید با سرعت ادامه یابد ،چرا
که نظام بهداشتی کشور را از جایگاه واکنشی و انفعالی به موضع
فعال در مقابل گسترش بیماری ارتقا داده است.
رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد :نکته مهم در
کنار گسترش واکسیناسیون این است که رعایت شیوهنامههای
بهداشتی کاهش پیدا نکند .اعمال قانون و نظارت بر اجرای

شدن علی لندی ،نوجوان فداکار ایذهای موافقت کردند .آقای
قاضیزادههاشمی ،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نامهای
به رهبر انقالب اس�لامی با اش��اره به فداکاری علی لندی که
با ایثار و ازخودگذشتگی برای نجات جان  ۲نفر از هموطنان
به دل آتش زد و روز گذش��ته بر اثر شدت جراحات ناشی از
س��وختگی جان باخت ،درخواست کرد این نوجوان غیور در
حکم شهید تلقی ش��ود که حضرت آیتاهلل خامنهای با این
درخواست موافقت کردند.

بازگشایی محدود مرز شلمچه به روی زوار اربعین
در مسیر شلمچه داده نشده است،
گفت :پیشبینی میش��ود برای
بازگشت زائران از مرز شلمچه و
خدمترسانی به آنها اجازه برپایی
موکب در این مرز داده ش��ود .در
حال حاضر تعداد زیادی از زائران
ب��دون روادید در مرز ش��لمچه
حضور دارند و نیروی انتظامی در
حال بازگش��ت دادن آنان از مرز
است .نیروی انتظامی از مردم خواست به مرزهای شلمچه و چذابه
مراجعه نکنند ،زیرا مرزها به روی افراد بدون روادید بسته است.

■■زائران به مرز مراجعه نکنند

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت :صبح شنبه سوممه ر
طی توافقات انجامشده با عراق ۵ ،هزارزائر از کشورمان به عراق
اعزام شدند .سردار صالحی ،فرمانده انتظامی استان خوزستان
ظهر دیروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صبح امروزشنبه
سوممه ر طی توافقات انجامشده با کشور عراق 5 ،هزارزائر از
کشورمان به عراق اعزام شدند ،اظهار داشت:با توجه به تکمیل
ظرفیت اعالم شده ،در حال حاضر مرزها بسته است و امکان

افزای��ش ظرفیت وجود ندارد ،از
هموطنان عزیز میخواهیم که
به مرزها مراجعه نکنند.

■■خدمترسانیبهزائراناربعین
در پایانه «برکت»

درجریانسفرمحمدترکمانه،
مدیرعامل بنیاد برکت به استان
ای�لام ،پایانه برک��ت در منطقه
م��رزی ایران و عراق با راهاندازی
خط  20کیلومتری انتقال آب از ش��هر مهران به این پایانه به
بهرهبرداری رسید .مدیرعامل بنیاد برکت درباره این طرح توضیح
داد :عالوه بر خط  20کیلومتری انتقال آب ،نسبت به احداث
و تکمیل  ۲مخزن با ظرفیت  2هزار مترمکعب در شهر مهران
و  700مترمکعب در پایانه برکت اقدام شده است که نخستین
مخ��زن به طور کامل تکمیل ش��ده و دومین مخزن ،مراحل
پایانی ساخت را پشت سر میگذارد .ترکمانه خاطرنشان کرد:
برای انتقال آب از شهر مهران به پایانه برکت  300میلیارد ریال
اعتبار تکمیلی هزینه شده و قرار است زائران حسینی از نتایج
و برکات آن بهرهمند شوند .مدیرعامل بنیاد برکت در تشریح

فوت  280نفر دیگر از هموطنان بر اثر ابتال به ویروس کرونا در کشور

واکسیناسیون به مرز  ۵۰میلیون دوز رسید
شیوهنامهها همزمان با گسترش
واکسیناسیون باید تشدید شود
تا واکسیناسیون سراسری به نحو
احسن اثربخش باشد.
رئیسجمه��ور ب��ا تاکید بر
ض��رورت کنترل دقی��ق ورود و
خروج افراد از کشور گفت :افرادی
که در این کنترلها مشکوک به
ابتال باشند ،حتما باید قرنطینه شوند.
حجتاالسالمرئیسیبابیاناینکهمحدودیتهایهوشمند
بوکارها را بگیرد و این
باید جای محدودیتها و تعطیلی کس 
موضوع نیازمند برنامهریزی دقیق است ،گفت :سامانه هوشمند
طراحی شده برای کنترل کرونا باید به شکل آزمایشی اجرا
شود و همه دستگاهها با هماهنگی کامل اطالعات الزم برای
تکمیل این سامان ه را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.
رئیسجمهور با استقبال از پیشنهاد استفاده از کارشناسان
هوش مصنوعی برای تکمیل این سامانه اظهار داشت :نکته مهم
دیگر ،تهیه پیوست اطالعرسانی درباره کارآمدی این سامانه
اس��ت تا همزمان با اجرای آزمایش��ی سامانه ،از عملکرد آن
اطمینان حاصل شود و به نگرانیها درباره عملکرد آن نیز پاسخ
داده شود .رئیسی گفت :مسؤوالن کمیته اطالعرسانی ستاد
ملی مقابله با کرونا و همه کسانی که تریبون در اختیار دارند،

باید با اطالعرسانی دقیق جامعه
را از ش��رایط جدید و اقتضائات
آن و لزوم رعایت شیوهنامههای
بهداشتی با وجود بهبود وضعیت
و کاهش محدودیتها اقناع کنند.
رئیسجمه��ور اف��زود :برای
موفقی��ت این کار باید از رویکرد
دس��توری پرهیز شود و تبیین
و اقناعس��ازی برای جلب همکاری بی��ش از پیش مردم در
دستور کار قرار گیرد.
رئیس س��تاد ملی مقابله با کرونا همچنین با اش��اره به
تدابیر اجرا ش��ده برای اعزام زائران اربعین با همکاری دولت
ع��راق گفت :با وجود تاکید فراوان ،عدهای یا به دلیل اطالع
نداشتن از محدودیتها یا به هر دلیل دیگری به سوی مرزها
عزیمت کردهاند .موکدا تاکید میکنم با این افراد که به عشق
زیارت اباعبداهللالحسین(ع) به طرف مرزها رفتند ،در نهایت
احترام و با حفظ کرامت برخورد شود و درباره محدودیتهای
موجود در تعداد سهمیه اختصاص داده شده از سوی دولت
عراق مطلع و اقناع شوند.
دکتر رئیسی با بیان اینکه باید خداوند را به خاطر کاهش
آمار ابتال و فوتیهای کرونا شکر کنیم ،گفت :الزمه شکرگزاری
ب��ه درگاه خداوند تالش مضاعف ب��رای کاهش آمار ابتال و

دالیل احداث پایانه برکت در منطقه مرزی مهران اظهار داشت:
بنیاد این پایانه را در مساحت  30هکتار و عملیات راهسازی 8
کیلومتر با هدف ساخت سولههای اسکان موقت ،احداث محل
پذیرایی و پارکینگ برای زوار حسینی در دست ساخت دارد.
ترکمانه اضافه کرد :ساخت مرکز جامع سالمت ،تامین و نصب
مخازن آب و  20دستگاه آبسردکن ،احداث نمازخانه  200متر
مربعی ،ساخت  200چشمه سرویس بهداشتی و احداث  5هزار
متر مربع سایهبان از دیگر امکانات و خدمات در نظر گرفته شده
برای زائران در پایانه برکت اس��ت .وی یادآور شد :سال 1397
بیش از  2میلیون و  300هزار نفر برای ورود به کش��ور عراق
جهت شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین از مرز مهران عبور
کردند که این رقم در س��ال  98به  3میلیون و  700هزار نفر
رسید .احساس نیاز برای خدمترسانی به زائران حسینی ،بنیاد
برکت را به احداث پایانه در این منطقه ترغیب کرد .مدیرعامل
بنیاد برکت بیان کرد :با بهرهبرداری از طرح آبرسانی به پایانه
برکت ،امکان خدماترس��انی به راهیان کربال و زائران اربعین
حس��ینی بیش از پیش فراهم آمده است .گفتنی است ،بنیاد
برکت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام  7هزار و  857طرح
با حجم س��رمایهگذاری  9هزار و  291میلی��ارد ریال را در در
حوزههای توانمندس��ازی اقتصادی ،امور زیربنایی ،فرهنگی و
خدمات بیمهای در مناطق روس��تایی و محروم استان ایالم به
بهرهبرداری رسانده یا در دست اقدام دارد.
جانباختگان و تسکین آالم مردم ناشی از این بیماری است.

■■تزریق بیش از  ۶۸۸هزار دوز واکسن کرونا طی  ۲۴ساعت

بناب��ر اع�لام روابط عموم��ی وزارت بهداش��ت ،مجموع
واکس��نهای کرونای تزریق شده در کشور به  ۴۹میلیون و
 ۷۸۹هزار و  ۵۰۴دوز رس��یده اس��ت .بنا بر اعالم دیروز این
وزارتخانه ،تاکنون  ۳۴میلیون و  ۵۶۹هزار و  ۶۸۰نفر دوز اول
واکس��ن کرونا و  ۱۵میلیون و  ۲۱۹هزار و  ۸۲۴نفر نیز دوز
دوم را تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای تزریق شده در
کشور به  ۴۹میلیون و  ۷۸۹هزار و  ۵۰۴دوز رسیده است.
همچنین از ظهر جمعه تا ظهر شنبه سوم مهرماه ۶۸۸هزار
و  ۸۳۲دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.
■■کرونا جان  280نفر دیگر را گرفت

بنا بر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،طی  24ساعت
 ۱۰۸۴۳بیمار جدید «کووید »۱۹-در کشور شناسایی شدند
و در همین بازه زمانی متاس��فانه  ۲۸۰نفر نیز به دلیل این
بیماری جان باختند .بر اس��اس این گزارش از ظهر جمعه
تا ظهر ش��نبه  ۳مهرماه  ۱۴۰۰بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۰ ،هزار و  ۸۴۳بیمار جدید مبتال به «کووید»۱۹-
در کشور شناسایی و یکهزار و  ۵۶۷نفر آنها بستری شدند.
به این ترتیب مجموع بیماران «کووید »۱۹-در کشور به ۵
میلیون و  ۵۱۹هزار و  ۷۲۸نفر رسید .متاسفانه در طول ۲۴
ساعت  ۲۸۰بیمار «کووید »۱۹-جان خود را از دست دادند
و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۱۱۹هزار و  ۷۲نفر
رسید .همچنین در حال حاضر  ۲۹شهر کشور در وضعیت
قرمز ۲۲۴ ،شهر در وضعیت نارنجی ۱۶۵ ،شهر در وضعیت
زرد و  ۳۰شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

