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اخبار
در ماه رمضان  ۱۴۰۱ثبت شد؛

افزایش  ۵۶درصدی اهدای خون
تهرانی ها

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت:
تهرانی ها در ماه رمضان امسال و نسبت به وضعیت
زمانی مشابه در سال گذشته ،حدود  ۵۶درصد
بیشتر خون اهدا کردند.محمدرضا مهدی زاده،
با اشاره به مراجعه  ۳۹هزار و  ۹۷۳نفری مردم
پایتخت در ایام ماه مبارک رمضان به مراکز اهدای
خون ،خاطرنشان کرد :از بین این مراجعه کنندگان،
 ۳۱هزار و  ۸۳۹نفر موفق شدند که با اهدای خون
به نجات جان بیماران کمک کنند و این آمار ،نشان
دهنده رشد  ۵۶درصدی اهدای خون در استان
تهران نسبت به ماه رمضان در سال گذشته است.وی
ادامه داد :از جمع اهداکنندگان خون استان تهران
در ماه رمضان ۱۵ ،هزار و  ۱۱۱نفر جز اهداکنندگان
مستمر هستند که در طول سال ،حداقل دو بار این
کار انسان دوستانه را انجام داده اند و همچنین ۱۰
هزار و  ۸۷۹نفر نیز از دسته اهداکنندگان با سابقه
بودند که در سالهای گذشته هم موفق به انجام
این کار شده بودند .مهدی زاده افزود ۵ :هزار و
 ۸۴۹نفر برای اولین بار در ماه مبارک رمضان به
جمع اهداکنندگان خون پیوستند که امیدواریم
این نسل جدید و جوان به صورت مستمر ،این کار
حیاتی و نجات بخش برای بیماران را برنامه زندگی
و مسئولیتهای اجتماعی خود قرار دهند .مدیرکل
انتقال خون استان تهران در پایان و ضمن اشاره به
رشد  ۴۶درصدی اهدای خون بانوان تهرانی در ماه
رمضان سال  ۱۴۰۱نسبت به ماه رمضان سال قبل،
خاطرنشان کرد :نیاز بیماران به اهدای خون ،یک
نیاز روزانه و همیشگی است که امیدواریم همچنان
شاهد مشارکت مطلوب پایتخت نشینان نوعدوست
و وفادار برای انجام این کار خداپسندانه و انسان
دوستانه باشیم.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار تصویب دولت

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری
توضیح داد و گفت :افزایش حقوق بازنشستگان
را در سازمان تامین اجتماعی متناسب با افزایش
حقوق مصوب کارگران در شورای عالی کار تعیین
کردیم که به دولت ارسال شده است و امیدواریم
در جلسات آتی هیئت دولت مطرح و تصویب شود.
حجت عبدالملکی در سخنرانی پیش از
خطبه نماز جمعه تهران ،ضمن مروری بر جایگاه و
ارزش کارگران در انقالب اسالمی گفت :در دولت
سیزدهم ،کار و کارگر جایگاه ویژهای دارد.
وی افزود :چهار کالن پروژه یا برنامه اساسی
مربوط به چهارعرصه از زندگی مردم را در وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دنبال میکنیم .عرصه
نخست ،کا ِر مردم است که به اشتغال و کیفیت کار
برمیگردد .عرصه دوم ،آتیه مردم یا همان نظام
تامین اجتماعی و بازنشستگی ،عرصه سوم رفاه
مردم است یا رفع و خشکاندن ریشههای فقر و
عرصه چهارم ،صیانت از اموال مردم است که به
مدیریت سالم و کارآمد شرکتها و زیرمجموعههای
این وزارتخانه مرتبط است که همه آنها امانت
مردماند و شرکت های دولتی نیستند.
عبدالملکی در ادامه مروری بر اقدامات انجام
شده در حوزه کار و اشتغال داشت و گفت :افزایش
مناسب حقوق کارگران با همکاری جامعه کارگری
و کارفرمایی را دنبال کردیم که در شورای عالی کار
به سرانجام رسید .مسئله معیشت کارگران از جمله
محورهای مهم در دولت سیزدهم است که پیگیر
آن هستیم .دیگری سالمت و بهداشت محیط کار
است ۱۱۰ .خانه بهداشت کارگری را با همکاری
کارفرمایان راهاندازی کردیم که  ۵۰۰هزار نفر تحت

خدمات بهداشتی این مراکز قرار گرفتند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :امنیت
شغلی جزو محورهای مهم دیگر است؛ ۱۰۶۷
کارخانه و شرکت که مشکل اقتصادی داشتند را در
همین مدت رسیدگی کردیم و با حل مشکالت آنها
برای حدود  ۵۰۰هزار کارگر امنیت شغلی ایجاد
شد.
وی با بیان اینکه بیمه ،بسیار مهم است و
متاسفانه تعداد زیادی از کارگران بدون بیمه و آتیه
کار میکنند ،گفت :سال گذشته اقدام خوبی انجام
شد و یک میلیون و  ۱۴۴هزار نفر به آمار بیمه
شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شد که از
این تعداد  ۴۰۰هزار نفر از شاغلین جدید هستند و
بیش از  ۷۰۰هزار نفر کسانی بودند که قبال بدون
بیمه کار میکردند و تحت پوشش قرار گرفتند۷۰ .

معاون وزارت رفاه اعالم کرد

اثرات مصرف «کدو تنبل» بر سیستم
ایمنی بدن

رژیم غذایی سرشار از سبزی و میو ه
میتواند فشارخون ،خطر ابتال به بیماریهای
قلبی و سکته مغزی و خطر مشکالت چشمی و
گوارشی را کاهش دهد ،از برخی از انواع سرطان
پیشگیری کند و تأثیر مثبتی نیز بر قند خون
داشته باشد که میتواند به حفظ اشتها کمک
کند .خوردن سبزیها و میوههای غیر نشاستهای
مانند سیب ،گالبی و سبزیهای برگ سبز حتی
ممکن است باعث کاهش وزن شود.دستکم ۹
خانواده مختلف از میو ه و سبزیها وجود دارد
که هر کدام دارای صدها ترکیب گیاهی مختلف
بوده و برای سالمتی مفید هستند .افراد می
بایست انواع و رنگهای متنوعی از محصوالت را
مصرف کنند تا ترکیبی از مواد مغذی موردنیاز
بدن فراهم شود .یکی از این میوههای بسیار مفید
کدو تنبل است .این کدو سرشار از بتاکاروتن
است که یک کاروتنوئید (رنگدانه گیاهی) نیز
محسوب میشود .بتاکاروتن در بدن به ویتامین
 Aتبدیل شده و در تولید آنتیبادیهایی که
با عفونت مبارزه میکنند ،استفاده میشود.
بتاکاروتن همچنین برای حفظ یکپارچگی
سلولهای چشم ،پوست ،ریهها و روده نیز الزم
است.در مطالعات انجام شده به مدت  ۱۰سال یا
بیشتر ،افرادی که بیشترین مصرف غذاهای غنی
از بتاکاروتن مانند کدوتنبل ،هویج ،سیبزمینی
شیرین و سبزیهای برگدار را داشتند ،در
مقایسه با کسانی که کمترین میزان مصرف را
دارند ،هشت تا  ۱۹درصد کمتر در معرض خطر
ابتال به بیماری قلبی ،سکته مغزی یا مرگ به
هر دلیلی بودند.

«اورژانسیار»؛ طرح جدید اورژانس تهران

رئیس مرکز اورژانس تهران از برنامه ریزی
و انجام هماهنگیهای الزم جهت اجرای طرح
جدید این مرکز خبر داد.
دکتر یحیی صالح طبری درباره طرحی که
این سازمان قصد اجرای آن را دارد و به دنبال
انجام هماهنگیهای الزم جهت به سرانجام
رساندن آن است اظهار کرد :طرح جدیدی را در
نظر داریم که فعال برای آن عنوان «اورژانسیار»
را در نظر گرفتهایم .وی گفت :طی این طرح
قصد داریم با افرادی که پزشک و پرستار هستند
یا تحصیالت مرتبط با فوریتهای پزشکی دارند،
همکاری کنیم .این همکاری به نحوی خاص
انجام خواهد شد که البته باید شرایط آن بررسی
و پس از در نظر گرفتن تمام شرایط و تمهیدات
الزم نسبت به انجام آن اقدام کنیم .اورژانس در
نظر دارد در هر کوچه یا محلهای چند اورژانسیار
داشته باشد تا در زمان ضروری به اورژانس کمک
کنند.رئیس مرکز اورژانس تهران با بیان اینکه
قصد داریم از افرادی که دارای تحصیالت مرتبط
و داوطلب هستند در این طرح استفاده کنیم
گفت :البته این طرح بدون مزایا نیست و حتما
مزایایی برای افرادی که با اورژانس همکاری
میکنند در نظر میگیریم که البته جزییات آن
باید بررسی شود تا به نتیجه قطعی برسیم .در
واقع اورژانسیار فعالیت داوطلبانهای نخواهد بود
که هیچگونه مزایایی به افراد تعلق نگیرد .فعالیت
این افراد با امدادگران داوطلب سایر سازمانها
که حقوق و مزایایی دریافت نمیکنند ،کامال
متفاوت است.
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درصد این عملکرد مربوط به شش ماهه دوم سال
گذشته است.
عبدالملکی همچنین درباره افزایش حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری
توضیح داد و گفت :افزایش حقوق بازنشستگان
را در سازمان تامین اجتماعی متناسب با افزایش
حقوق مصوب کارگران در شورای عالی کار تعیین
و تصویب کردیم که به دولت ارسال شده است و
امیدواریم در جلسات آتی هیئت دولت مطرح و
تصویب شود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد :در
بخش درمان نیز ،سهم سازمان تامین اجتماعی از
حق بیمه تکمیلی را از  ۳۰به  ۵۰درصد افزایش
دادیم .در حوزه وامهای قرضالحسنه نیز سال
گذشته شاهد افزایش  ۴۰درصدی مبلغ وام بودیم

که امسال نیز افزایش قابل مالحظه ای خواهد
داشت.
وی با بیان اینکه یک اتفاق خوب نیز برای
بیمه شدگان زن تحت پوشش تامین اجتماعی رخ
داد ،گفت :در چارچوب برنامه کشور برای جوانی
جمعیت ،سال گذشته پرداخت ماهانه حقوق
و مستمری مرخصی ایام بارداری را در تامین
اجتماعی اجرایی کردیم .در سنوات گذشته روال
این گونه بود که پس از پایان مرخصی ،حقوق
یکجا واریز میشد .اما اکنون غیر از حقوق اول که
دوماه طول میکشد ،مابقی به طور ماهانه پرداخت
میشود.
عبدالملکی درباره مبارزه با فساد در
شرکتهای زیرمجموعه از جمله شرکتهای
وابسته به صندوقهای بازنشستگی نیز گفت :ما
امانتدار مردم هستیم و عهد کردیم دست افراد
ناسالم را کوتاه کرده و مجاری فساد را ببندیم .در
مدت هشت ماه گذشته سامانه سوتزنی راهاندازی
شده و با بررسیهای بازرسی و حراستی میدانی
بیش از  ۱۰۰۰مورد تخلف و فساد شناسایی شد
که بیش از  ۷۰۰مورد قابل اعتنا بود و در حال
پیگیری است تا پروندههای آنها تکمیل و به مراجع
قانونی ارسال شود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :تعدادی
از این پروندهها به مراجع قانونی ارسال شده و مابقی
نیز در دست انجام است؛ تکمیل این پروندهها قدری
زمانبر است .ما عهد کردیم دست مفسدان و غارتگران
را از اموال مردم در وزارت تعاون کوتاه کنیم و این کار
را انجام خواهیم داد .از هیاهوهایی که در این زمینه
به راه میافتد هراسی نداریم و این برنامه را به صورت
جدی دنبال خواهیم کرد.

واکسیناسیون بود .اینکه حجم زیادی از واکسن در مدت کوتاهی
تزریق شد توانست ایمنی ایجاد کند و ما رکورد یک میلیون و ۶٠٠
هزار دوز واکسن در روز و  ۸میلیون و  ۶٠٠هزار دوز واکسن در هفته
را داریم .در این مدت مردمی شدن واکسیناسیون و کمک مردم،
دانشجویان و همه نهادهای نظامی و مردمی باعث شد حجم زیادی از
واکسن در کشور تزریق شود.
عیناللهی ،سومین عامل موفقیت ایران در مدیریت کرونا را شرح
داد و گفت :موضوعی که در این موفقیت ما را یاری کرد نوع واکسن
تزریقی بود چون امروزه ثابت شده است واکسنهایی که از ویروس
کشته شده استفاده میشود اثر بهتری دارد و واکسنهای نوترکیب و
پروتئینهای نوترکیب ،اثربخشی نداشتند.
وی افزود :به مردم توصیه میشود که حتماً واکسیناسیون خود
را ادامه دهند و کسانی که دوز دوم یا سوم واکسن را تزریق نکردهاند
حتماً واکسیناسیون خود را تکمیل کنند .ثابت شد که واکسیناسیون
اثربخشی زیادی در پیشگیری از کرونا دارد و از این رو شنبه گذشته
در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شده که همه افراد باالی  ٧٠سال
یک دوز دیگر را تزریق کنند و کسانی که بیماری زمینهای و نقص

ایمنی دارند نیز حتماً این تزریق واکسن کرونا را انجام دهند.
وزیر بهداشت گفت :پیشنهاد ما این است که امسال همه مردم
حداقل یک دوز دیگر واکسن کرونا را تزریق کنند چون این واکسن
میتواند بسیار ایمنیبخش باشد .نمیتوان این طور قضاوت کرد که
ویروس در جهان غیر فعال شده ،چون ویروس در دنیا فعال است و
همچنان در جاهای مختلف مرگ و میر دارد.

به اختیار و گروههای متدین در قالبهای مختلف،
بخشی از سند را در گوشهای از کشور پیاده
میکنند .بر آنیم تا برای پاسخ به فرمان مقام معظم
رهبری ،با دو قید مبنی بر اینکه برنامه عملیاتی
داشته باشیم و شاخصمند باشد ،اقدام کنیم.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد :این کار
در تعدادی از مناطق خارج از کشور و تعدادی
از مناطق داخل کشور با استفاده از ظرفیتهای
بیرونی و همه عوامل اعم از نهاد رسانه ،خانواده،
حکومت ،دانشگاهیان و دستگاههای دیگر اجرا
میشود و همه باید دست به دست هم دهیم تا این
سند به دغدغه ملی تبدیل شود تا این فرمان رهبر
معظم انقالب محقق شود.
نوری با بیان اینکه بسیاری از مناطق دور
ما از نصیب برابر آموزشی کم بهره بردهاند ،گفت:
همچنین به مناطق دور نیز معلم آماده ندادهایم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه
فارغالتحصیالن تربیت معلم در سال ۱۳۹۴
سه هزار و  ۵۰۰نفر است ،گفت :در همان سال
 ۳۵هزار نفر بازنشسته داشتهایم و  ۱۰۰هزار
دانشآموز جدید به دانشآموزان کشور اضافه شد و
هماکنون  ۲۶هزار فارغالتحصیل دانشگاه فرهنگیان
داریم؛ این در حالیست که سال گذشته  ۷۱هزار
بازنشسته داشتیم و  ۲۰۰هزار دانشآموز به تعداد

دانشآموزان کشور اضافه شده است.
نوری با بیان اینکه حل مشکل کمبود نیروی
انسانی اینگونه بوده است که به مناطق دور نیرو
ندادیم و از طریق نیروهای برفانباری ،ورود پیدا
کردند ،اذعان کرد :در این راستا با وزارت علوم
هماهنگیهایی صورت گرفته که ظرفیت دانشگاه
فرهنگیان را افزایش دهیم و نیرو صرفاً از دانشگاه
فرهنگیان گرفته شود.
وی با اشاره به ایجاد قرارگاه عدالت تربیتی و
نصیب برابر آموزشی برای عدالت آموزشی تصریح کرد:
در این دولت عزم جدی داشت و با همکاری مجلس
و شورای نگهبان ،رتبهبندی را که به یک شعار تبدیل
شده بود ،از شعار به عمل تبدیل کرد و از هفته آینده
در کمیسیون دولت مطرح خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه
رتبهبندی فعلی از جهت کمی و کیفی با رتبهبندی
که قب ً
ال دولت پیشنهاد کرده بود ،متفاوت است،
گفت :اقدامات الزم برای ارتقای کیفیت نظام
تربیتی شروع شده و امیدواریم شاهد ارتقای نظام
آموزشی و ما بهازای معیشت معلمان باشیم.
وزیر آموزش و پرورش از بازگشت تغذیه
رایگان در مناطق محروم پس از  ۱۰سال خبر داد
و گفت :در حوزه تحصیل و تهذیب و ورزش که
شعار محوری است ،کارهایی در حال انجام است.

جزییات پروژههای بهداشتی و درمانی نیمهتمام

فرسودگی ۵۰هزار تخت بیمارستانی در کشور
مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی
و امور عمرانی وزارت بهداشت با اشاره
به وضعیت پروژههای عمرانی نیمهکاره
وزارت بهداشت ،گفت :در حال حاضر در
کشور حدود  ۵۰هزار تخت بیمارستانی
در وضعیت فرسودگی هستند .در
صورت تأمین منابع اعتباری ساالنه
معادل  ۳۰هزار میلیارد تومان برای
ساخت و تجهیز بیمارستانها ،امکان
نوسازی بیمارستانهای فرسوده ظرف
پنج سال وجود دارد.
مهندس امیر ساکی درباره وضعیت
پروژههای عمرانی نیمهکاره وزارت
بهداشت ،گفت :حدود  ۵هزار و ۱۰۰
پروژه عمرانی جهت توسعه زیرساخت
بهداشت و درمان با زیربنای بالغ بر
 ۱۲میلیون مترمربع شامل پروژههای
بهداشتی،
درمانی،
بیمارستانی،
آموزشی ،کمک آموزشی ،خوابگاه،
ورزشی و  ...در سراسر کشور در دست

پیشرفت فیزیکی  ۶۰درصد در کل
کشور و همه استانها ،از جمله مناطق
محروم در دست اجرا قرار دارد .اعتبار
مورد نیاز برای ساخت این پروژهها بالغ
بر  ۵۰هزار میلیارد تومان و اعتبار مورد
نیاز برای تجهیزات آنها ۴۵ ،هزار
میلیارد تومان برآورد شده است.
 ۵۰هزار تخت بیمارستانی در کشور
فرسودهاند
امکان نوسازی بیمارستانهای
فرسوده ظرف  ۵سال ،به شرط...

اجرا قرار دارد.
وی درباره اعتبار مورد نیاز برای
اتمام این پروژهها ،گفت :اعتبار مورد
نیاز جهت تکمیل این پروژهها بالغ بر
 ۱۱۰هزار میلیارد تومان است و اعتبار
مورد نیاز برای تجهیز آنها نیز حدود
 ۵۰هزار میلیارد تومان برآورد شده

است.

 ۲۵۸پروژه بیمارستانی در دست
اجرا

ساکی ادامه داد :در حال حاضر
تعداد  ۲۵۸پروژه بیمارستانی با ظرفیت
بالغ بر  ۴۸۰۰۰تخت کل و زیربنای
بالغ بر  ۴.۸میلیون مترمربع با میانگین

عملیات اجرایی روکش مکانیزه آسفالت در
بلوار ابوذر منطقه  ۱۴انجام شده است.
به گزارش امتیاز ،در این خصوص نماینده
معاونت امور مناطق شهرداری تهران از روند
عملیات اجرایی روکش مکانیزه آسفالت در
محورهای عبوری منطقه ۱۴بازدید کرد.
در این بازدید شبانه،عملیات اجرایی
روکش آسفالت مکانیزه محور ابوذر از محورهای
عبوری و مهم بخش شرقی منطقه که به متراژ
۱۴هزار متر مربع و با صرف ۲۷۵۰تن آسفالت
انجام شده است ،مورد بررسی قرار گرفت.
یادداور می شود:با هدف تسهیل در تردد و
روانسازی ترافیک منطقه ،۱۴تاکنون بیش از۶۵
هزار مترمربع آسفالت در خیابان ها و محورهای
اصلی و فرعی منطقه  ۱۴انجام شده است.
در این راستا و جهت تسهیل تردد
شهروندان ،این عملیات در محور شهید کاظمی
نیز انجام و مقرر شد پس از محور ابوذر روکش
آسفالت مکانیزه در محور های دیگر منطقه با
نظارت و بازدید های مستمر انجام شود.

سیل و آبگرفتگی در  ۷۳شهرستان
امدادرسانی توسط  ۲۲۱تیم

رتبهبندی فعلی از جهت کمی و کیفی متفاوت است

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه
رتبهبندی فعلی از جهت کمی و کیفی با رتبهبندی
که قب ً
ال دولت پیشنهاد کرده بود ،متفاوت است،
گفت :اقدامات الزم برای ارتقای کیفیت نظام
تربیتی شروع شده است.
یوسف نوری در سخنرانی پیش از خطبه نماز
جمعه این هفته با گرامیداشت روز معلم گفت:
معلمی یک هدیه الهی است که خداوند به انسانها
داده است و پیامبران ،معلمان بودند که برای
تزکیه ،تالوت و حکمت نازل شدند تا انسانها را
هدایت کنند.
وزیر آموزش و پرورش به جایگاه و مقام معلم در
روایات اهل بیت (ع) اشاره و خاطرنشان کرد :آموزش و
پرورش در امر امروز مقام معظم رهبری مبنی بر تولید،
دانشبنیان و اشتغالآفرین ،در تحقق بخش دوم آن
نقش دارد .به عبارت دیگر؛ آموزش و پرورش ،جامعه
دانشبنیان را ایجاد میکند و جامعهای که دانشبنیان
شد بهطور قطع و یقین تولید بهرهورانه و اشتغال
فراوان خواهد داشت.
وی اظهار کرد :تا زمانی که جامعه دانشبنیان
نباشد بهرهوری تمام بخشهای اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی آن پایین خواهد بود.
نوری عنوان کرد :نظام آموزش و پرورش با
 ۱۵.۲میلیون نفر جمعیت واجبالتعلیم ۷ ،میلیون

سازه  ۱۰۰تنی مجتمع تجاری پاالدیوم در
شمال تهران با کار شبانه روزی  ۹۰۰متخصص،
کارشناس و عوامل فنی با گذشت نزدیک به دو
ماه با مهندسی معکوس جمع آوری کامل شد.
به گزارش امتیاز ،حمید رضا حاجوی
شهردار این منطقه با بیان مطلب فوق اظهار کرد:
مجتمع تجاری پاالدیوم در سنوات قبل بدون
مالحظات ترافیکی و محلی با تغییر کاربری از
حوزه مسکونی به حوزه تجاری در خیابان الف
ساخته شد که به دلیل تخلفات ،کمیسیون ماده
صد در چند موضع نکاتی را در قالب رای قطعی
به مالکین اعالم کرد.
وی افزود :با اعالم رای قطعی ،منطقه یک
وارد عمل شد و نسبت به انسداد دو تونل نفر
رو و خودرو که در زیر زمین بدون مجوز احداث
شده بود پس از تشریفات قضایی و اداری الزم,
در  ۱۸اسفند ماه اقدام نمود.
حاجوی این اقدام را یکی از فاخرترین
اقدامات فنی شهرداری دانست و گفت :برچیدن
سازه ای که به لحاظ فنی ابعادی در حدود ۴۱
متر طول و عرض معادل  ۶تا  ۸متر و همچنین
ارتفاع حدود  ۸متر و به لحاظ وزنی حدود ۱۰۰
تن بود در حدود دو ماه تالش شبانهروزی
همکاران در منطقه به اتمام رسید.
شهردار منطقه یک تصریح کرد :این نوع
تخلفات ساختمانی به جهت اینکه به لحاظ
اصول شهرسازی و معماری تداخالت زیادی
را در شهر به همراه دارد زیبنده شهر نیست و
شهرداری منطقه یک همه تالش خود را بکار می
بندد تا شاهد اینگونه تخلفات گسترده در شهر
که متعلق به همگان هست نباشیم.

رئیس سازمان امداد و نجات مطرح کرد؛

وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد؛

نفر پیش از دبستان ،با  ۹۷۰هزار معلم شاغل و
 ۹۷۰هزار معلم پیشکسوت و بازنشسته خدمات
ارائه میکند که این جمعیت نقش بیبدیل در
تمدن نوین اسالمی دارد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش
و پرورش در دورانی دچار نامالیماتی شد ،اظهار
کرد :در سال  ۱۳۹۰زمانی که سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش به تصویب شورای عالی انقالب
فرهنگی رسید و باید اجرایی میشد ،متأسفانه
گروهی سند  ۲۰۳۰را آوردند که این موضوع با
تیزبینی و درایت مقام معظم رهبری به جامعه
منتقل شد و در جامعه ،حلقهای میانی و متدینین
در مقابل آن ایستادند.
وی با بیان اینکه در کنفرانس آیسسکو همه
کشورها تعهد کرده بودند تا سال  ،۲۰۳۰اهداف
توسعه هزاره یعنی همان سند  ۲۰۳۰را اجرا کنند
و کشور ما در آن کنفرانس بوده است ،خاطرنشان
کرد :در سال  ،۱۳۹۲مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی ایجاد تحول بنیادین در نظام
آموزش و پرورش را ابالغ کردند؛ اما اقدام بایستهای
که در مدرسه دیده شود ،صورت نگرفت.
نوری با اشاره به انجام مطالعات آسیبشناسی
و بررسی همه جانبه عنوان کرد :در این مدت
متوجه شدیم که حلقههای میانی خودجوش ،آتش

با دوماه تالش شبانه روزی

سازه غیر مجاز پاالدیوم
جمع آوری کامل شد

 ۱۴هزار متر مربع عملیات روکش
آسفالت مکانیزه در بلوار ابوذر

 ۳عامل موفقیت ایران در کنترل کرونا

وزیر بهداشت گفت :پیشنهاد ما این است که امسال همه مردم
حداقل یک دوز دیگر واکسن کرونا را تزریق کنند چون این واکسن
میتواند بسیار ایمنیبخش باشد.
بهرام عیناللهی ،افزود :دو سال پرتالش و پرتالطم را در دوره
کرونا طی کردیم و در درجه اول باید از رئیس جمهوری تشکر کنیم
که اولین کار خود را مبارزه با کرونا قرار داد و پس از آن باید از مردم
که حمایت عالی را در انجام واکسیناسیون و کمک به واکسن زدن
داشتند ،تشکر شود .این حمایت سبب شد که ما رکورد واکسیناسیون
نسبت به جمعیت را در جهان داشته باشیم .از طرفی کادر سالمت هم
حرکت زیبا و جالبی را در تاریخ کشور ایجاد کردند که با فداکاری آنها
حتی  ٣٠٠نفر شهید سالمت تقدیم شد.
وی ،اولین علت موفقیت ایران در مبارزه با کرونا را بنا به اظهار
سازمانهای بینالمللی ،حجم باالی واکسیناسیون خواند و ادامه داد:
امروزه بیش از  ۹۰درصد از جمعیت هدف یک دوز و حدود  ۸۵درصد
دو دوز واکسن تزریق کرده اند و تقریباً میزان واکسیناسیون ما از
متوسط جهانی باالتر است.
وزیر بهداشت افزود :دومین عامل موفقیت ما مدت کوتاه

خبر کوتاه

با بیش از  ۲۷۰۰تن آسفالت مناسب سازی شد؛

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

ارسال لیست کمدرآمدها به بیمه
سالمت جهت پوشش بیم ه درمانی

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی از شناسایی و تهیه فهرست افراد
کمدرآمد فاقد بیمه و ارسال آن به سازمان بیمه
سالمت جهت برخورداری از پوشش بیمهای خبر
داد .داریوش ابوحمزه در صفحه شخصیاش
در توییتر نوشت« :به جهت تسهیل دسترسی
هموطنان کمدرآمد به خدمات درمانی ،وزارت
رفاه فهرست افراد کمدرآمد فاقد بیمه را شناسایی
و جهت بیمهشدن به سازمان بیمه سالمت ارائه
کرد».وی همچنین نوشت«:اهتمام سازمان بیمه
سالمت به این امر نویدبخش پوشش حداکثری
بیمه درمان برای عموم مردم است».

اجتماعی

وضعیت
درباره
ساکی
بیمارستانهای فرسوده در کشور و
برنامه وزارت بهداشت برای نوسازی
یا بازسازی این بیمارستانها ،گفت:
مطابق با بررسیهای انجام شده ،در
حال حاضر در کشور حدود  ۵۰هزار
تخت بیمارستانی در وضعیت فرسودگی
هستند .طبق برنامهریزیهای انجام شده
و تأمین اعتبارات مورد نیاز باید ساالنه

 ۱۰هزار تخت بیمارستانی تکمیل شود.
در صورت تأمین منابع اعتباری ساالنه
معادل  ۳۰هزار میلیارد تومان برای
ساخت و تجهیز بیمارستانها ،امکان
نوسازی بیمارستانهای فرسوده ظرف
 ۵سال وجود دارد.
میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل
و تجهیز پروژههای بهداشتی
اولویتدار

وی درباره وضعیت عمرانی
پروژههای بهداشتی و اعتبار مورد نیاز
برای این مراکز با توجه به تاکید وزیر
بهداشت بر تقویت حوزه بهداشت ،اظهار
کرد :در حال حاضر تعداد  ۲۰۳۵پروژه
بهداشتی اولویتدار با زیربنای ۷۲۶
هزار و  ۶۲۰متر مربع در کشور وجود
دارد ،که جهت تکمیل این پروژهها
اعتباری بالغ بر  ۳۸.۳۹۰میلیارد ریال
و جهت تجهیز آنها اعتباری بالغ بر
 ۱۱.۲۴۴میلیارد ریال مورد نیاز است.

رئیس سازمان امدادونجات از وقوع سیل
و آبگرفتگی در  ۷۳شهرستان  ۱۷استان کشور
خبر داد و گفت :تاکنون  ۲۲۱تیم امدادی
حادثهدیدگان را امدادرسانی کردند.
مهدی ولیپور از امدادرسانی به
حادثهدیدگان سیل و آبگرفتگی در  ۱۰روز
گذشته خبر داد و گفت :از روز ششم تا ۱۶
اردیبهشت ماه  ۱۷استان آذربایجان شرقی،
آذربایجان غربی ،اردبیل ،اصفهان ،ایالم،
چهارمحال و بختیاری ،خراسان شمالی ،جنوبی
و رضوی ،زنجان ،سمنان ،کرمان ،کرمانشاه،
کهگیلویه و بویراحمد ،لرستان ،یزد و تهران
دچار سیل و آبگرفتگی شده که تاکنون ۷۳
شهرستان از خدمات امدادی جمعیت هالل
احمر بهره مند شدند .رئیس سازمان امداد و
نجات با اعالم اینکه  ۲هزار و  ۶۴۵نفر تاکنون
امدادرسانی شدهاند ،بیان کرد ۲۲۱ :تیم امدادی
شامل  ۷۲۴نجاتگر جمعیت هالل احمر در
این مدت در  ۱۵شهر ۷۶ ،روستا ۲۸ ،منطقه
عشایرنشین و  ۱۴محور خدمات امدادی ارائه
کرده و  ۳۱۶نفر را اسکان اضطراری دادهاند .وی
از انتقال  ۱۱۵نفر به منطقه امن خبر داد و گفت:
تاکنون  ۲۳۲واحد مسکونی از آب تخلیه شده و
 ۶۲دستگاه چادر ،هزار و  ۲۰۱کیلوگرم نایلون،
 ۹۶۳تخته پتو ۲۴۲ ،تخته موکت ۸۴ ،بسته
غذایی ۴۵ ،ست ظروف ۵۲ ،شعله والوور۴۱۱ ،
قوطی کنسروجات ۳۱۰ ،قرص نان ۲۶ ،کیلوگرم
خرما و  ۳۱۲کیلوگرم برنج میان حادثه دیدگان
توزیع شده است.

کشف  ۲۹۰تن روغن و  ۳۱۲تن گندم و
آرد احتکار شده در  ۴۸ساعت گذشته

سخنگوی ناجا گفت :در  ۴۸ساعت گذشته،
طرح ضربتی مقابله با احتکار در دستور کار
پلیس سراسر کشور قرار گرفته و تا امروز عصر
 ۲۹۰تن روغن و  ۳۱۲تن گندم و آرد احتکاری
از انبارها کشف و ضبط شده است.
سردار مهدی حاجیان گفت :بر اساس
دستور فرمانده انتظامی کشور ،قرارگاهی
برای شناسایی اقالم احتکار شده تشکیل شده
و همکاران ما در پلیس در ماه گذشته و با
عملیاتهای ضربتی توانست بیش از دو میلیون
و  ۸۶۳میلیون لیتر روغن خوراکی ،سه هزار
تن آرد و گندم کشف و ضبط نماید این مقام
انتظامی خاطرنشان کرد :در  ۴۸ساعت گذشته
هم همکاران ما در سراسر کشور توانستند ۲۹۰
تن روغن خوراکی و  ۳۱۲تن هم گندم و آرد
احتکار شده را از سودجویان کشف نمایند.
سردار حاجیان ادامه داد :شهروندان هرگونه
اطالعاتی درباره کاالهای اساسی احتکار شده
و یا فروشندگانی که از عرضه کاالهای اساسی
کوتاهی میکنند را با پلیس در میان بگذارند.

