اخبار
کاهش  ۴تا  ۸درجهای دمای هوا در
برخی مناطق کشور

مدیرکل پیشبینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناس��ی از حاکمیت جو پایدار در بیشتر
مناط��ق کش��ور خب��ر داد و گف��ت :دمای
ه��وا ط��ی هفته ج��اری بین  ۴ت��ا  ۸درجه
سانتیگراد در برخی مناطق کاهش مییابد.
ص��ادق ضیایی��ان در گف��ت و گو با ایس��نا
اظهار داش��ت :سه شنبه ( 6آبان) در سواحل
مرکزی و غربی دریای خزر و روز چهارشنبه
و پنجش��نبه ( ۷و  ۸آب��ان) دراس��تان های
گیالن ،مازندران و گلس��تان بارش پراکنده
پیشبینی میش��ود.وی ادامه داد :چهارشنبه
( ۷آب��ان) دمای هوا در س��واحل دریای خزر
بین  ۴تا  ۶درجه س��انتیگراد کاهش مییابد
و از روز سهش��نبه تا پنجشنبه ( ۶تا  ۸آبان)
دمای هوا در ش��مال شرق بین  ۵تا  ۸درجه
س��انتیگراد کاهش خواهد یافت.ضیاییان در
ادامه با بیان اینکه تا روز پنجش��نبه ( ۸آبان)
با توجه به ش��رایط پایداری و سکون نسبی
جو امکان کاهش کیفیت هوا در ش��هرهای
صنعتی و پرجمعیت ب��ه ویژه تهران و کرج
دور از انتظ��ار نیس��ت ،اظهارک��رد :طی بعد
ازظهر روزهای چهارش��نبه و پنجشنبه ( ۷و
 ۸آبان) در مناطقی از اس��تان های خراسان
جنوبی ،سیستان و بلوچستان ،شرق کرمان
و شرق هرمزگان وزش باد شدید با احتمال
خیزش گ��رد و خ��اک رخ میدهد.مدیرکل
پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی
گفت :آسمان تهران سه شنبه ( ۶آبان) صاف
تا کمی ابری و در بعضی س��اعات همراه با
غب��ار محلی با حداقل دم��ای  ۱۲و حداکثر
دمای  ۲۵درجه س��انتیگراد و روز چهارشنبه
( ۷آب��ان) نیز صاف تا کمی ابری ،در بعضی
س��اعات همراه با غبار محلی و گاهی وزش
باد با حداق��ل دمای  ۱۲و حداکثر دمای ۲۴
درجه سانتیگرادپیشبینی میشود.
مهارت آموزی سربازان
از سر بیکاری نیست

مش��اور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی
سربازان نیروهای مس��لح به اظهارات مطرح
شده در یک برنامه تلویزیونی در مورد مهارت
آموزی به س��ربازان واکنش نش��ان داد.سردار
موسی کمالی در گفتوگو با ایسنا ،دراین باره
گفت :متاسفانه برنامهای از صداوسیما پخش
ش��د که در آن مج��ری برنام��ه در اظهاراتی
عجی��ب و ب��ه دور از انصاف مدعی ش��د که
«چون سربازان بیکار هستند و کاری برای آنها
وجود ندارند ،میخواهند به آنها کار یاد بدهند».
این در حالی اس��ت که سربازان یکی از ارکان
توان رزم نیروهای مسلح و بنیه دفاعی کشور
هستند و طرح مهارت آموزی سربازان نه برای
بیکار بودن آنان بلکه در راس��تای خوش��ایند
سازی س��ربازی و حمایت از سربازان دارای
مهارت اجرایی شده است.کمالی با بیان اینکه
س��ربازان در دفاع از عزت ،استقالل ،تمامیت
ارضی و نظام مقدس جمهوری اسالمی نقش
پر رنگ و اثرگذاری داشته و دارند ،گفت :امروز
س��ربازان از نقاط صفر مرزی تا مرکز شهرها
در تامین نظم و امنیت کشور نقشی موثر ایفا
میکنند و این کاری بزرگ است.وی با انتقاد
از بیکار تلقی کردن سربازان ،ادامه داد :موضوع
توانمند سازی و مهارت آموزی و کمک برای
ورود سربازان به بازار کار نیز در راستای حمایت
از سربازان و نیز تاکیدات مقام معظم رهبری
انجام شده است.
آمار فوت رانندگان تاکسی
به دلیل کرونا در پایتخت

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با اشاره
به اینکه  27نفر از تاکسیرانان پایتخت به علت
ابت�لا به ویروس کووی��د ـ  19جان باختهاند،
گفت :تاکنون بیش از  20هزار کاور جداکننده
میان رانندگان تاکسی توزیع شده است.علیرضا
قنادان ،مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در
گفتوگو با فارس ،درباره توزیع ماسک و اقالم
بهداش��تی به رانندگان تاکس��ی اظهارداشت:
این موضوع در پایتخت در حال انجام اس��ت
و رانن��دگان میتوانند جه��ت دریافت اقالم
بهداشتی به دفاتر تاکسیرانی مناطق مختلف
تهران مراجعه کنن��د.وی درباره توزیع کاور یا
قاب جداکننده برای تاکسیها گفت :این مسأله
طی یک مرحل��ه به صورت گس��ترده انجام
گرف��ت و در حال حاضر توزیع مجدد آن آغاز
شده است و رانندگان میتوانند از طریق سایت
رفاه تاکس��یرانان این موض��وع را مدنظر قرار
دهند.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران بیان
داشت :اولویت برای توزیع کاورهای جداکننده
به تاکسیهای اشتراکی یا تاکسیهای فعال
در مناطق پرتقاضا است همچنین رانندگانی که
دارای بیماریهای زمینهای هستند در اولویت
قرار دارند.

چگونه از بروز مسمومیت دارویی پیشگیری کنیم؟

رئیس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطالع
رسانی فرآورده های سالمت سازمان غذا و
دارو ضمن ارائه آمار و ارقام مربوط به مرگ
های ناش��ی از مسمومیت با دارو در کشور،
چگونگی پیشگیری از این مسمومیتها را نیز
تش��ریح کرد .دکتر یسنا به منش در گفت
و گو با ایس��نا ،با بیان اینکه داروها یکی از
خطرناکترین عوامل مس��مومیتزا در منازل
هستند ،گفت :عدم توجه به میزان مصرف

شیوع باالی مسمومیتهای دارویی در کشور

دارو ،مص��رف داروها در تاریکی و همراه با
خواب آلودگی و مصرف خودسرانه داروها،
همگی می توانند به مسمومیتهای دارویی
منجر ش��وند .وی تاکید کرد :بنابراین باید
از مصرف خودس��رانه داروها ،اجتناب کنیم
و همچنین بدانیم که مقادیر باالی برخی از
داروهای به ظاهر کم خطر ،می توانند برای
فرد خصوص ًا کودکان و افراد مسن کشنده
باش��ند .به من��ش با بیان اینک��ه هر چقدر

آگاهی جامعه نس��بت به عوارض ناخواسته
داروه��ا خصوص��ا در مقادیر بی��ش از حد
درمانی افزایش یابد ،شاهد کاهش مرگ و
میر ناشی از مسمومیت دارویی خواهیم بود،
گفت :از دیگر اقدامات پیشگیرانه در حوزه
مسمومیت با دارو ،حذف دسترسی کودکان
به داروها و نظارت دقیق بر مصرف داروی
س��المندان و بیماران مبتال به مش��کالت
اعص��اب و روان اس��ت .در عی��ن حال در
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هنگام مراجعه به پزش��ک و یا داروساز باید
داروهای مصرفی خود را نام ببریم تا پزشک
با اطالع از داروهای مصرفی ،اقدام به تجویز
داروهای جدید کند .این موضوع باعث می
ش��ود ،مقدار داروی دریافتی بیم��ار از حد
درمانی بیشتر نش��ود و از بروز مسمومیت
جلوگیری ش��ود .وی درب��اره داروهایی که
بیشتر منجر به مسمومیت می شوند ،گفت:
در راس داروهای��ی که اغلب منجر به بروز

مسمومیت میشوند ،در بزرگساالن داروهای
موثر در بیماریهای اعصاب و روان خصوصا
داروهای آرامبخش ،ضد افس��ردگی و ضد
جنون و سپس مس��کن های غیر مخدر ،
عه��ده دار نزدیک به  70درص��د از موارد
مس��مومیت دارویی هس��تند .در کودکان
مس��مومیت با مس��کن های غی��ر مخدر
مانند اس��تامینوفن نس��بت به بزرگساالن
شایع تر است.

ابتال و مرگ و میر در کشور اوج گرفت؛

روند صعودی کرونا در  ۱۵استان

گ�روه اجتماعی  :بر اس��اس اعالم کمیت��ه اپیدمیولوژی
وزارت بهداش��ت ،در هفته منتهی ب��ه  ۲آبـان ماه موارد
ابتال و مرگومیر در کش��ور ب��اال و روند نیز مختصری
صعودی شده است.
به گزارش ایسنا،اس��تانها بر اساس میزان بروز در هفته
آخر موارد بیماری به س��ه دس��ته پرگزارش ،با گزارش
متوس��ط و با گزارش پایین تقسیم شدند و روند بیماری
در آن ه��ا در جدول و نمودارهای مرتبط مورد بررس��ی
قرار گرفت .تحلیل بر اس��اس این شاخص ها ،احتمالی
ب��وده و انتظار اس��ت تیم کمیته اپیدمیولوژی اس��تانها
همراه با س��ایر شاخصها و تحلیلهای دقیقتر ،شواهد
بهت��ری از رون��د اپیدمی در اس��تانها و دانش��گاههای
علوم پزشکی کش��ور ارائه دهند .بر اساس اعالم کمیته
اپیدمیولوژی وزارت بهداشت ،در هفته منتهی به  ۲آبـان
ماه موارد ابتال و مرگومیر در کش��ور باال اس��ت و روند
نیز مختصری صعودی ش��ده اس��ت .در  ۱۵استان یزد،
خراس��ان جنوبی ،قم ،کردستان ،کرمانش��اه ،آذربایجان
ش��رقی ،البرز ،مرکزی ،خراسان رضوی ،اردبیل ،قزوین،
مازندران ،گیالن ،گلس��تان و هرم��زگان روند صعودی
یا ش��روع پیک جدید مش��اهده ش��د .در هشت استان
لرستان ،همدان ،چهارمحال و بختیاری ،کرمان ،زنجان،
اصفهان ،فارس و سیس��تان و بلوچس��تان روند ثبات با
تغییرات مختصر صعودی مش��اهده شد .در چهار استان
خراسان شمالی ،بوش��هر ،خوزستان و تهران روند ثبات
با تغییرات مختصر و نامنظم وجود داش��ته است.به نظر
میرس��د استان کهگیلویه و بویراحمد اخیراً یک پیک را
پشت سر گذاشته است .در استان آذربایجان غربی روند
نزولی آغاز شده اس��ت .در دو استان ایالم و سمنان نیز
ناسازگاری دادهها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی
را نمیدهد .باید مدنظر داش��ت که یک استان میتواند
چندین پیک منحنی را تجربه کند.

گلس��تان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی
و زرد قرار دارند.

یک س�وم مبتالیان به کرونا تا  ۶ماه دچار س�ندروم

خستگی مزمن میشوند

تع�داد جان باختگان کرونا در کش�ور ب�ه  ۳۲هزار و

 ۹۵۳نفر رسید

دکتر س��یما س��ادات الری س��خنگوی وزارت بهداشت
در اع�لام آخرین آماره��ای کرونا در کش��ور ،گفت :از
روزیکشنبه تا دوشنبه  ۵آبان  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای
قطعی تشخیصی ۵۹۶۰ ،بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد که  ۲۱۳۵نفر از آنها بستری شدند.
بر این اساس مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به ۵۷۴
هزار و  ۸۵۶نفر رس��ید.وی افزود :متاسفانه در طول این
مدت  ۳۳۷ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجم��وع جانباختگان این بیماری به  ۳۲هزار و  ۹۵۳نفر
رسید.به گفته الری ،خوشبختانه در طی این مدت ۴۵۹
هزار و  ۲۵۰نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها

ترخیص شده اند.وی با بیان اینکه  ۴۹۸۲نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در وضعیت ش��دید این بیماری تحت
مراقب��ت قرار دارند ،گفت :تا روز دوش��نبه چهار میلیون
و  ۷۵۳ه��زار و  ۳۵۷آزمای��ش تش��خیص کووید ۱۹در
کش��ور انجام ش��ده است.س��خنگوی وزارت بهداشت
درباره وضعیت کرونا در اس��تانها نیز گفت :استان های
تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی،
سمنان ،قزوین ،لرس��تان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه،
کهگیلوی��ه و بویراحمد ،گیالن ،بوش��هر ،زنجان ،ایالم،
خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و بختیاری ،البرز،
آذربایج��ان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراس��ان ش��مالی،
همدان ،یزد و کردس��تان در وضعیت قرمز قرار دارند.به
گفته الری ،همچنین اس��تان های هرم��زگان ،فارس،

بهروزی نیا عنوان کرد؛

پیش بینی افزایش  ۵۰درصدی یارانه مراکز توانبخشی

رئیس هی��ات مدیره انجمن عالی مراکز توانبخش��ی
غیردولت��ی معلولین گفت :عق��ب ماندگی مزمن مالی
مراکز توانبخشی باید جبران شود و دنبال این هستیم
ک��ه یاران��ه این مراک��ز در  ۱۴۰۰حداق��ل  ۵۰درصد
رش��د داشته باش��د.به گزارش مهر ،مجید بهروزی نیا
در جمع خبرنگاران گف��ت :در رابطه با افزایش یارانه
مراکز توانبخش��ی غی��ر دولتی در س��ال  ،۹۹چندی
قبل جلس��های با حضور رئیس س��ازمان بهزیس��تی
کش��ور برگزار ش��د و تمام تالش ما در انجمن عالی
مراکز توانبخش��ی غیر دولتی معلولین و هیأت مدیره
انجمن این اس��ت که موضوع افزای��ش یارانه مراکز
هر چه سریعتر در کمیس��یون اجتماعی هیئت دولت
طرح ش��ده و پس از تصویب نهای��ی در هیئت دولت
به س��ازمان بهزیستی ابالغ ش��ود.وی افزود :صورت
جلس��ه ارائه شده به نحوی تنظیم شده که در صورت
تأمین اعتبار ،افزایش  ۲۰درصدی یارانه از تاریخ اول
فروردین س��ال  ۹۹اعمال و به مراکز پرداخت ش��ود.
رئیس هیئ��ت مدیره انجمن عالی مراکز توانبخش��ی
غیردولتی معلولین کش��ور با اشاره به انتقال مشکالت
مراکز توانبخش��ی به س��ازمان برنامه و بودجه اظهار
داشت :در تالش هستیم تا مسائل و مشکالت مراکز
توانبخشی اعم از شبانه روزی ،روزانه و سایر کاربریها
به سازمان برنامه و بودجه انتقال پیدا کند و امیدواریم
در بودجه  ۱۴۰۰رش��د قابل توجه��ی در بحث یارانه
مراکز توانبخشی داشته باشیم.بهروزی نیا در خصوص

پیشنهادات ارائه شده در رابطه با افزایش یارانه مراکز
توانبخشی در سال  ۱۴۰۰خاطرنشان کرد :با توجه به
قیمت تمام شده خدمات در مراکز توانبخشی ،پیشنهاد
افزایش  ۱۰۰درصدی یارانه مراکز در سال  ۱۴۰۰ارائه
شده و با توجه به اینکه این رقم افزایش دشوار خواهد
بود ،امیدوار هستیم حداقل  ۵۰درصد افزایش یارانه در
س��ال  ۱۴۰۰محقق شود.وی تاکید کرد :انجمن عالی
مراکز توانبخش��ی غیردولتی معلولین کشور در تالش
است تا عقب ماندگی مزمن مالی مراکز توانبخشی در
س��ال  ۱۴۰۰برطرف شود.رئیس هیأت مدیره انجمن
عالی مراکز توانبخش��ی غیردولتی معلولین کش��ور در
خص��وص پیگیریهای صورت گرفت��ه برای دریافت
یارانه مراکز شبانه روزی و ویزیت در منزل و مراقبت
در من��زل تصریح کرد :مش��کالتی در رابطه با یارانه
مراکز ش��بانه روزی و ویزیت در من��زل و مراقبت در
منزل ایجاد ش��ده بود که با پیگیریهای انجام شده،
یارانه مهر ماه مراکز به حساب آنها واریز شد.بهروزی
نیا افزود :سرانهای برای  ۵ماه توانخواه های مجهول
الهویه مراکز ش��بانه روزی در نظر گرفته شده که آن
هم به حس��اب ای��ن مراکز واریز خواهد ش��د.وی در
رابطه با مشکالت مراکز شبانه روزی و آسایشگاههای
سالمندان و معلولین در ایام بیماری کرونا اذعان کرد:
توقف پذیرش مددجو در ایام بیماری کرونا اعالم شده
بود که همین موضوع مشکالتی را برای مراکز ایجاد
کرده بود.

کام��ران آزما متخصص طب فیزیکی و توانبخش��ی نیز
در این راس��تا اظهار داش��ت :با وجود اینکه تعداد زیادی
از اف��راد عالمت دار مبتال به کرونا دو تا س��ه هفته بعد
از بهب��ودی به زندگی عادی برمی گردند ،تعداد دیگری
از بهبودیافتگان کرونایی تا مدتها بعد از آن از مشکالت
فیزیک��ی و حرکتی رنج می برن��د.وی ادامه داد :در واقع
برگش��ت به وضعیت عادی فیزیکی و شغلی برای عده
ای از مبتالی��ان به کووید  ۱۹طوالن��ی تر از حد انتظار
است .کاهش یا پیشگیری از این مشکالت و برگشت به
زندگی نرمال بس��تگی به علل زمینه ای آن دارد .در این
خصوص می توان عوامل مختلفی از جمله عوارض طبی
و طوالنی مدت کرونا را مطرح کرد .این مش��کالت می
تواند هزینه های اقتصادی و فشار های بیشتری را برفرد
و سیس��تم بهداش��ت و درمان وارد کند.متخصص طب
فیزیکی و توانبخشی گفت :تعدادی از مبتالیان به کرونا
ماهها بعد از بهبودی عالئمی شبیه آنچه به آن سندروم
خستگی مزمن می گوییم از خود نشان می دهند .در واقع
گاهی به دنبال ابتال به یک بیماری ویروسی یا استرس
های طوالنی مدت سندروم خستگی مزمن رخ می دهد.
وی افزود :این افراد عالوه بر خس��تگی ش��دید در طول
روز ،از درد و کوفتگ��ی در بدن و اختالل خواب رنج می
برند .این نوع خستگی که شیوع آن در خانم ها بیشتر از
آقایان اس��ت معموال با فعالیت جسمی و ذهنی افزایش
یافته اما با اس��تراحت کاهش نمی یابد .خستگی ناتوان
کننده اصطالحی است که در توصیف این نوع خستگی
به کار برده می شود و عالوه بر جسم بر سالمت ذهنی
و حتی اعتماد به نفس فرد تاثیرگذار است.

مردم فریب سرمایه گذاری به بهانه سود باال را نخورند؛

کالهبرداری  310میلیاردی در کاشان

جانش��ین فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان از
دس��تگیری عامل کالهبرداری  310میلیاردی با
شگرد س��رمایه گذاری در خرید و فروش گوشی
تلفن همراه در شهرستان کاشان خبر داد.سرهنگ
محمدرضا هاش��می فر در گف��ت و گو با پایگاه
خبری پلیس اظهار داشت :در پی شکایت تعدادی
از ش��هروندان کاش��انی مبنی ب��ر کالهبرداری
صورت گرفته از آنان ،تحقیقات در این خصوص
به صورت ويژه در دس��تور کار کارآگاهان پلیس
آگاه��ی این شهرس��تان قرار گرف��ت.وی گفت:
پ��س از تحقی��ق از مال باخت��گان و جمع آوری
مدارک و مستندات الزم مشخص شد عامل این
کالهبرداری با تاسیس یک دفتر سرمایه گذاری
در خصوص خرید و فروش گوشی تلفن همراه با
وعده پرداخت س��ود  10درصد به صورت ماهیانه
مبالغ��ی از  300میلیون تا  20میلی��ارد ریال را از
ش��اکیان اخ��ذ و در قبال آن به س��رمایه گذاران
چک ارائه کرده است.جانشین فرماندهی انتظامی
اس��تان اصفهان با بیان اینکه متهم با این شگرد
بالغ بر  310میلیارد ریال از  18نفر دریافت کرده
بود ،گفت :س��هامداران در زمان سر رسید وصول
چک های خود متوجه خالی بودن حس��اب متهم
ش��ده و هنگامی که ب��ه دفت��ر وی مراجعه می
کنند با تعطیلی دفتر و عدم پاس��خگویی وی به
تماس های تلفنی خود مواجه می شوند.این مقام

انتظامی تصریح ک��رد :بالفاصله کارآگاهان وارد
عمل ش��ده و با انجام یک س��ری کارهای ویژه
پلیس��ی و اقدامات هوش��مندانه موفق شدند در
ی��ک عملیات ضربتی فرد مذکور را هنگام خروج
از شهرستان دس��تگير کنند.سرهنگ هاشمی فر
خاطر نشان کرد :متهم در تحقیقات صورت گرفته
با اعتراف به بزه انتسابی ادعا کرد که تمامي چک
ه��ا و وجوه مرب��وط به مال باخت��گان را تحویل
یکی از همدس��تان خود داده که وی نیز در حال
حاضر متواری بوده و هیچ گونه خبری از او ندارد.
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت:
کارآگاهان پلیس آگاهی با اس��تفاده از سیس��تم
رص��د هوش��مندانه مجرمان و همچنی��ن انجام
تحقیقات علمی و اقدامات خاص پلیسی مخفیگاه
همدس��ت متهم را نیز شناسایی و وی را در یک
عملی��ات ضربتی دیگر با هماهنگی مقام قضائی
دس��تگیر و پ��س از تکمیل پرونده ه��ر  2متهم
را ب��رای اقدامات قانونی تحوی��ل مرجع قضائی
دادند.سرهنگ هاش��می فر در پایان با هشدار به
ش��هروندان گفت :قبل از هرگونه سرمایه گذاری
از مبادی قانونی استعالم گرفته و صرف ًا به نصب
یک تابلو و مجوز تأسیس دفتر و شرکت سرمایه
گذاری اعتماد نکنند و مطمئن باش��ند افرادی که
در شرایط حاضر وعده پرداخت سود باال می دهند
نیتی جز کالهبرداری ندارند.

رئیس کمیته امداد مطرح کرد؛

رئیس کمیته امداد امام خمینی ،به تش��ریح
خدمات ص��ورت گرفت��ه در قال��ب پویش
«ای��ران همدل» پرداخت.ب��ه گزارش مهر،
مرتضی بختیاری ،روز دوش��نبه در نشست
خبری که به منظور ارائه گزارشی از اقدامات
ص��ورت گرفت��ه در قال��ب پوی��ش «ایران
همدل» برگزار ش��د ،گف��ت :در مرحله دوم
ای��ران همدل در قالب طرح اطعام حس��ینی
طی دو ماه محرم و صفر  ۱۵میلیون و ۸۸۵
هزار پرس غذا به ارزش  ۲۲۶میلیارد تومان
میان نیازمندان توزیع شد.وی افزود :در طرح
احسان حس��ینی نیز در  ۲۵۸۱محله ۱۶۹۵
هزار بس��ته حمایتی توزیع شد.رئیس کمیته
امداد در خصوص مرحله دوم ایران همدل و
جم��ع آوری کمک های مردمی ،گفت :طی
این مرحله در قالب طرح احس��ان حس��ینی
 ۳۰۶میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی
جمع آوری شد و مجموع پویش مرحله اول

توزیع  ۴میلیون بسته حمایتی در بین نیازمندان

و دوم  ۵۷۲میلی��ارد کمک های مردمی بود
که البته این میزان کمک مردمی به کمیته
امداد انجام ش��د و کمک های س��ایر ارگان
ها و نهادها به جز این است.وی تأکید کرد:
همچنین در سه طرح اطعام مهدوی ،اطعام
حس��ینی و احسان حس��ینی در مرحله اول
و دوم  ۲۷میلی��ون پرس غ��ذای گرم میان
نیازمندان به ارزش  ۴۲۸میلیارد تومان توزیع
ش��د.بختیاری تصریح کرد :مجموع
بس��ته های حمایتی معیشتی نیز ۴
میلیون بسته طی مرحله اول و دوم
بود که ارزش آن  ۷۵۰میلیارد تومان
است که میان نیازمندان توزیع شد.به
گفت��ه وی ،مجموع کمک هایی که
ب��ه نیازمندان ط��ی دو مرحله انجام
شد ،هزار و  ۱۷۸میلیارد تومان بوده
است.رئیس کمیته امداد در خصوص
مرحله سوم پویش ایران همدل نیز

گفت :جلساتی طی هفته گذشته برگزار شد
و پیشنهاد شده است که مرحله سوم پویش
ای��ران همدل با عن��وان اش��تغال و درمان
برگزار ش��ود.بختیاری در پاسخ به این سوال
که آی��ا در خصوص جهیزیه و ازدواج نیز در
پوی��ش ایران همدل  ۳اقدام خواهد ش��د یا
خیر گفت :یکی از پیش��نهادهایی که ما می
دهیم ،جهیزیه برای زوج های جوان خواهد

بود که در صورت تصویب و موافقت نهایی
پویش مرحله سوم با عنوان اشتغال ،درمان و
جهیزیه برای زوج های جوان برگزار خواهد
شد.وی به اش��تغال مددجویان اشاره کرد و
گف��ت :تصمیمات خوب��ی در این خصوص
اتخاذ ش��ده و قرار اس��ت اگر کارفرمایی هر
تع��داد نیرو از مددجویان جذب کند ،در ازای
هر نفر  ۵۰میلیون توم��ان به او وام بدهیم.
رئیس کمیته امداد در خصوص تبلت
دانش آموزان نیز گفت :دانش آموزان
تحت پوشش امداد نیاز به  ۲۵۰هزار
تبلت دارند که م��ا در مرحله اول ۵۰
هزار تبل��ت تولید داخ��ل اختصاص
داده ایم و  ۱۰هزار تبلت نیز از سوی
بنیاد مستضعفان اهدا شده است و در
برخی از استان ها قرار شده  ۵۰درصد
هزینه تبل��ت را خیرین و مابقی را ما
پرداخت کنیم.وی با اش��اره به اینکه

مکاتباتی ب��رای تهیه تبلت دان��ش آموزان
نیازمند در سراسر کش��ور انجام شده است،
گفت :بیش از س��ه میلیون دان��ش آموز در
کش��ور نیازمند تبلت هس��تند که امیدواریم
بتوانیم ب��ا هماهنگی دس��تگاه ها و کمک
ه��ای خیرین این مش��کل را برطرف کنیم.
بختیاری در مورد برنامه اش��تغال در س��ال
جاری گفت :یکی از برنامه های محوری ما
در اش��تغال اس��تفاده از راهبران شغلی است
که ای��ن افراد از طرح ،آموزش ،تس��هیالت
و غیره در خدم��ت مددجویان خواهند بود و
به آنه��ا کمک خواهند ک��رد و در پایان نیز
برای اش��تغال آنها بازاریاب��ی خواهند کرد.
وی ادامه داد :امس��ال برنامه ما این اس��ت
ک��ه  ۵۰درصد اش��تغال در رابطه با راهبران
ش��غلی باشد و بسیاری از مراکز دانش بنیان
برای انعقاد قرارداد با راهبران ش��غلی اعالم
آمادگی کردهاند.
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سقوط مرگبار باالبر
در کارگاه ساخت مترو

مدیر روابط عمومی شرکت متروی تهران در مورد
حادثه در ایستگاه در حال ساخت متروی توحید و
مرگ سه نفر توضیحاتی ارائه کرد.حمید هیدارن
در گفت وگو با ایسنا ،در مورد حادثه در ایستگاه در
حال ساخت متروی نواب گفت :در کارگاه ایستگاه
در حال ساخت مترو ( ایستگاه توحید ) ،ساعت ۱۰
روز دوشنبه پنجم آبان ماه  ۱۳۹۹بر اثر وقوع یک
حادثه ۳ ،تن از کارگران پیمانکار کارگاه (متاسفانه
دو جوشکار نیروی پیمانکار و یک اپراتور دستگاه
باالبر پیمانکار )ایستگاه( R7تقاطع خیابان های
آزادی و شهید نواب صفوی) جان به جان آفرین
تسلیم کردند.وی با بیان اینکه بر اساس اطالعات
اولیه ،علت حادثه مذکور خروج کابین دس��تگاه
باالب��ر پیمانکار پروژه از روی ریل و س��قوط آن
بوده اس��ت ،اظهار کرد :البته اطالعات تکمیلی
پس از انجام تحقیقات تیم کارشناسی حادثه که
در محل مس��تقر هستند ،حاصل خواهد شد.وی
گفت :در این حادثه با تالش نیروهای س��ازمان
آتش نش��انی ،نفراتی که در کارگاه ایستگاه R۷
مش��غول کار بودند ،از محل به سالمت به خارج
کارگاه منتقل ش��دند اما متاسفانه اپراتور دستگاه
باالبر و دو نفر جوش��کار بر اثر س��قوط آسانسور
کارگاهی فوت کردند.
قاتل خاموش در «اهر»  2قربانی گرفت

فرمان��ده انتظامی شهرس��تان اه��ر از مرگ 2
ش��هروند اهری بر اثر گاز گرفتگي خبر داد.به
گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ “قدرت
آقاپور” اظهار داش��ت :در پي تماس شهروندی
با مركز فوريت هاي پليسي  110مبني بر حادثه
گاز گرفتگی در یک مجتمع مسکونی بالفاصله
گشت انتظامي به همراه ديگر نيروهاي امدادي
به محل حادثه اعزام ش��دند.وی با بیان اینکه
هنگامی که ماموران به محل رسیدند مشاهده
کردن��د یک زن جوان  30س��اله و پس��ر بچه
 18ماه��ه ب��ه علت گازگرفتگ��ی داخل حمام
منزل فوت کرده ان��د ،افزود :با تأييد مرگ این
 2شهروند توسط عوامل اورژانس  ،115اجساد
آنان برای اقدامات قانونی به پزش��کی قانونی
انتقال داده شدند.
اعتراف  3مجرم حرفه ای به سرقت
از ساختمان های نیمه ساز

فرمانده انتظامي شهرستان كاشان ،از دستگيري
 3نفر از اعضای باند سارقان حرفه اي ساختمان
های نیمه ساز و کشف  31فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ حسين بساطي در گفت وگو با پایگاه
خبری پلیس اظهار داشت :در پي وقوع چندين
فقره س��رقت از س��اختمان های نیمه س��از در
شهر “كاش��ان” بررسی موضوع به صورت ويژه
در دس��تور کار ماموران انتظام��ي و آگاهی اين
فرماندهی ق��رار گرفت.اين مقام انتظامي گفت:
مام��وران پليس آگاهي اين شهرس��تان پس از
انجام یک سري اقدامات تخصصي موفق شدند
یک سارق را شناسایی و دستگیر کنند.سرهنگ
بساطی بیان داشت :سارق دستگیر شده هنگامی
که با مس��تندات پلیس روبه رو شد به  31فقره
سرقت از ساختمان های نیمه ساز با همدستی 2
سارق دیگر اعتراف کرد.وی ادامه داد :بالفاصله
اكيپي مجرب از ماموران در اين خصوص تشكيل
و همدس��تان متهم را در يك عمليات ضربتي و
غافلگيرانه شناس��ايي و دستگير كردند.فرمانده
انتظامي شهرستان “كاشان” در پایان با اشاره به
اینکه این پرونده برای کشف دیگر سرقت های
احتمالی در دست بررسی است ،گفت :جديت و
مشاركت ش��هروندان در تامين امنيت ،نقش به
س��زايي دارد که امید اس��ت شهروندان عزیز به
محض مشاهده و آگاهي از حضور افراد مشكوك
در اماك��ن خصوصي و نيم��ه كاره ،بالفاصله با
پلیس تماس و موضوع را اعالم کنند.
کشف 29هزار ليتر
سوخت قاچاق در «سراوان»

فرمانده انتظامي شهرستان “سراوان” از توقیف
یک دستگاه تریلی سوختکش حامل 29هزار
ليتر سوخت قاچاق خبر داد.سرهنگ “داریوش
س��رگلزایی” در گف��ت و گو با پاي��گاه خبري
پليس ،در تش��ريح اين خبر گفت :روز یکشنبه
مأموران ايس��ت و بازرس��ي “گش��ت” هنگام
کنترل خودروه��اي عبوري در محور “خاش-
س��راوان” به یک دس��تگاه تريلي سوختکش
مشکوک شدند.این مقام انتظامی خاطر نشان
کرد :مأموران پس از متوقف کردن خودرو ،در
بازرس��ي از آن 29ه��زار لیتر”گازوئیل” قاچاق
خارج از ش��بکه قانونی توزیع را کشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان “سراوان” با اشاره
به توقیف خودروی تریلی خاطر نشان کرد :در
این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده
روانه دادسرا شد.

