اجتماعی

سه شنبه  ۲۵مرداد ۱۴۰۱
 ۱۸محرم .۱۴۴۴شماره ۲۱۰۰۹

یک توئيت

مدرسهسازیبرای«ژینا»هایایران

تعداد مدارس بنیاد برکت ،تا پایان امسال به  2000مدرسه خواهد رسید ،اما این پایان کار نیست و طی سال های آینده
 700مدرسه دیگر نیز برای میزبانی از دانش آموزان روستاها و مناطق محروم احداث خواهد شد .این یعنی ژینا و امثال او
حاال می توانند درس بخوانند .ماجرای ژینا چیست؟

رسانه های جهان

رویــــــــتــــــــرز:
تــنــظــیـمکــنــنــده
مقررات دارویــی
انـــــگـــــلـــــیـــــس
( )M H R A
واکــــــــــســــــــــن
دوظرفیتی تولیدی شرکت دارویی
مدرنا را به عنوان واکسن یادآور برای
بزر گساالن تایید کرد .این تصمیم
بر اساس دادههای کارآزمایی بالینی
است که نشان میدهد واکسن یادآور
«واکنش ایمنی قوی» علیه کرونای
ُا میکرون ( )BA.1و ویــروس اصلی
 ۲۰۲۰ایجاد میکند .تنظیمکننده
مقررات دارویی انگلیس همچنین به
یک تحلیل اکتشافی اشــاره کرد که
در آن تزریق واکسن میتواند واکنش
ایمنی خوبی در برابر شاخههای غالب
ُا میکرون موسوم به  BA.4و BA.5
ایجاد کند« .جون راین» ،مدیر اجرایی
 MHRAگفت :نسل اول واکسنهای
کووید ۱۹که در این کشور استفاده
مـیشــود ،همچنان مصونیت قابل
توجهی در برابر این بیماری و نجات
جان انسانها ایجاد میکند .آن چه
این واکسن دوظرفیتی در اختیار ما
قرار میدهد ،ابزاری بااهمیت است
تا از ما در برابر این بیماری محافظت
کند؛ زیرا ویــروس همچنان در حال
تکامل است.
دیلی میل:یکی
از اســاتــیــد بــرتــر
استرالیا خواستار
آگــاه ـیبــخــشــی
بــیــشــتــر دربـــــاره
تأثیرات کووید19
برسالمتروانکودکانونوجوانانشده
است.پروفسوریانهیکی،مدیراجرایی
مؤسسه تحقیقات مغز و ذهن دانشگاه
سیدنی ،گفت :والدین باید از افزایش
شدیدمشکالتروانیکهجوانانتجربه
میکنندبهدلیل«تأثیرعمیق»کووید19
آگاه باشند .پروفسور هیکی افزود :این
بیماری همهگیر بر نسلهای جوانتر
تأثیر عمیقتری گذاشت ،زیرا آنها در
مرحله رشــد زندگی خــود بودند .وی
توضیح داد که سطح اضطراب در بین
کودکان به شدت افزایش یافته است.
چراکه آنــان در مقایسه با افــراد مسن
تجربهمقابلهبابحرانراندارند.
دویــچــه ولـــه:در
ســــــــال جــــــاری
میالدی که هنوز
چــهــارمــاه و نیم
به پایان آن باقی
مانده است۶۶۰ ،
هــزار هکتار از جنگلهای اروپــا در
آتش سوختهاند .این باالترین رکورد
ثبتشده از ســال  ۲۰۰۶تاکنون
است که آمــار جنگلسوزی در اروپا
ثــبــت مــیش ــود .هماهنگکننده
موسسه آتشسوزی جنگلهای اروپا
میگوید ،سال  ۲۰۲۲تاکنون در
این زمینه رک ــورددار بــوده اســت .به
گفته یزو سسان ـ میگل «خشکی و
درجه حــرارت به شدت باال سرتاسر
اروپـــا را دربــرگــرفــتــه و ایـــن ،عامل
افـــزایـــش خــطــر آتــشس ــوزیه ــای
غیرعادی در جنگلهاست .وضعیت
همچنان ن ــاآرام اســت و ما هنوز در
میانه فصل آت ـشســوزی هستیم».
در سال جاری میالدی بیش از همه
اسپانیا در معرض جنگلسوزی قرار
گرفت و تاکنون  ۲۲۵هزار هکتار از
جنگلهای این کشور سوختهاند .پس
از آن رومانی با  ۱۵۰هزار و پرتغال
با  ۷۷هــزار هکتار زمین سوخته در
ردههای بعدی قرار دارند.

مدرسهسازی بنیاد برکت قرار دارد .خوب
است این را هم بدانیم که هماکنون  250هزار
دانشآموز در مدارس برکت تحصیل میکنند؛
مــدارســی کــه در آن تمامی استانداردها،
الزامات آموزشی و ضوابط فنی و زیربنایی نیز
به دقت رعایت شده و بنیاد برکت برای ساخت
آنها تا به امروز  9150میلیارد ریال پرداخت
کرده است.

عبدالهی  -اگرچه رفع محرومیت به ویژه در
حوزه آموزشی ،وظیفه دولتها بوده و هست،
امــا نقش پررنگ مجموعههایی مانند بنیاد
برکت و جامعه خیران مدرسهساز را هرگز
نمیشودنادیدهگرفت؛دومجموعهایکهثمره
تالشهایشان ،نجات هزاران دانشآموز از فقر
امکانات آموزشی بوده و مسیر زندگی شان را
تغییردادهاست.
▪ 15سالگی یک بنیاد

ســال  86بــود که در راســتــای اجــرای دستور
رهبر معظم انقالب به رئیس ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) ،بنیاد برکت تاسیس
شد تا توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی،
در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته را دنبال
کند .این هدف کالن ،برگرفته از همان دستور
رهبر انقالب به رئیس وقت ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) بود که در آن فرموده بودند« :در ذهنم
حــل مشکالت محرومین ب ــوده اس ــت .مث ً
ال
مشکالت هزار روستا را کام ً
ال حل کنید .چقدر
خوب است هزار نقطه ،آباد شود یا هزار مدرسه
در کشور ساخته شود ،این دستگاه را برای این
کار آماده کنید» (به نقل از پایگاه اطالعرسانی
بنیادبرکت).
ای ــن بــنــیــاد بــا همین ه ــدف و چــشــم انـــداز،
فعالیتهای خود را در حوزههای مدنظر آغاز
کرد؛ توانمندسازی اقتصادی بنگاهمحور در
مشارکتباکارآفرینانبومی،احیایکارگاههای
تولیدی ،حمایت از کسبوکارهای کوچک
و متوسط با اعطای تسهیالت ارزان قیمت،
اجــرای بیش از  100هزار طرح اشتغالزایی
ُخردوخانگی،اجرایطرحهایجامعپیشرفت
منطقهای در  25نقطه هدف برای پوشش 3
هزار روستا ،ساخت  1320مرکز فرهنگی و
مذهبیشاملمسجد،حسینیه،خان هعالم،حوزه
علمیه ،مصلی و دارالــقــرآن ،ساخت  40هزار
واحد مسکونی محرومان ،مشارکت با وزارت
بهداشتدرتکمیل 14بیمارستانو 230مرکز
و خانه بهداشت ،تکمیل  565پروژه آبرسانی
روستایی و البته عقد قرارداد همکاری با وزارت
آموزشوپرورشوسازماننوسازیمدارسبرای
ساخت 2000مدرسه.
▪ 1800مدرسهساختهشد

بــدون تردید یکی از مهمترین خدمات بنیاد
برکت ،احــداث مــدارس در مناطق محروم و
روستایی کشور بــوده اســت؛ به ویــژه در نقاط
دورافــتــاده و صعبالعبور استانهایی مانند
سیستان و بلوچستان و کرمانشاه .آنطــور
که «محمد ترکمانه» مدیرعامل بنیاد برکت
در اردیبهشت امسال اعــام کــرد ،این بنیاد
ساخت  2700مدرسه در کشور را متعهد شده
که تاکنون  1800مدرسه را به بهرهبرداری
رسانده و تا پایان امسال نیز  200مدرسه دیگر
را بــرای حضور دانـشآمــوزان تکمیل خواهد
کرد که اولویت این طرح ،جایگزین با مدارس
کانکسی اســت 700 .مدرسه دیگر نیز در

▪ 60هزار دانش آموز از تحصیل باز نماندند

تعداد مدارس دارای قرارداد ساخت
تعداد کالس درس دارای قرارداد ساخت
تعداد استان های تحت پوشش
تعداد روستاهای تحت پوشش

 2000مدرسه
 11000کالس درس
 31استان
3750روستا

ظرفیت مدارس ساخته شده و در حال ساخت

 250000دانش آموز

تعداد مدارس بهره برداری شده
تعداد مدارس در دست ساخت

سالهای آینده احداث میشود تا تعهد بنیاد
برکت بــرای ساخت  2700مدرسه به طور
کامل اجرایی شود.
▪ 3750روستا 250 ،هزار دانش آموز

نکته مهم دربــاره ایــن خدمت بنیاد برکت،

یکی از زیباترین داستانهای مــدارس برکت،
مــربــوط بــه مــدرســهای اســت کــه در روســتــای
سفیدبرگجوانرود،دراستانکرمانشاهاحداث
شده است .ژینا رحیمی ،دختر 9سالهای که به
خاطر ت ََرک دیوارهای مدرسه قدیمی و ترس از
فروریختن آن ،تصمیم به ترک تحصیل گرفته
بود،قبلازترکتحصیلتصمیمدیگریگرفت
و به پیشنهاد پدرش ،نامهای برای رهبر انقالب
نوشت:
«پدربزرگوارم؛ رهبرفرزانهانقالب
سالم  -من ژینا کالس سوم ابتدایی دبستان
فتحالمبینسفیدبرگازتوابعشهرستانجوانرود
استانکرمانشاهمیباشم.روستایما17کیلومتر
از شهرستان جوانرود فاصله دارد .مدرسه ما در
سال 1360ساختهشدوازهرچهارطرفت ََرک
برداشتهونشستکردهوهرلحظهاحتمالدارد
با یک رعد و برق که زمین تکان میخورد خراب
شود .من میترسم که در کالسهای آن درس
بخوانم.بارهابهمامانوبابایمگفتهامجرئتدرس
خواندندرچنینمدرسهایراندارم».
▪ نامهایکهبیپاسخنماند

ایندلنوشتهژینا،بهمقصدرسیدوبیپاسخهم
نماند.ستاداجراییفرمانامام(ره)،مسئولیت

جریمهیکشرکتهواپیمایی
برایتاخیرپرواز

▪بازگرداندن  ۳۰درصد مبلغ و بلیت
رایگان

سید اکبر حسینیمؤخر ،بازر سکل امور
راه و شهرسازی سازمان بازرسی در این
زمینه اظهار کــرد :بعد از تأخیر بیش از
10ساعته پروازهای شرکت هواپیمایی
آتا در روز چهارشنبه و پنجشنبه گذشته و
اطالع از موضوع ،با ورود سازمان بازرسی
کــل کشور جلسهای بــا حضو ر مسئوالن
سازمان هواپیمایی و مدیرعامل شرکت
هواپیمایی آتا برگزار و در زمینه تخلفات

تــاش آنهــا بــرای عــادالنــه کــردن امکانات
آموزشی است و به همین دلیل است که حضور
پررنگ آ نهــا در مناطق محروم و روستاها
هدفگذاری شده است.
به گفته ترکمانه هماکنون  3750روستا
در سراسر کشور تحت پوشش فعالیتهای

ساخت مدرسه در روستای سفیدبرگ بعد از نامه کودک کرمانشاهی به رهبر انقالب

ورود سازمان بازرسی به تخلفات شرکتهای هواپیمایی

شرکت هواپیمایی آتــا بــا ورود سازمان
بازرسی به بازگرداندن ۳۰درصــد مبلغ
بلیت به مسافران بهعنوان جریمه تأخیر
پـــرواز تــهــران بهمقصد بــغــداد و نــجــف و
همچنین اهدای یک بلیت رایگان یکطرفه
سفر مشهد به تمام مسافران این پروازها
محکوم شد.
به گــزارش تسنیم ،در پی تأخیر بیش از
10ساعته چندین پــرواز تهران ـ بغداد و
تهران ـ نجف شرکت هواپیمایی آتا که با
سرگردانی مسافران در فرودگاه بغداد و
فرودگاه امام خمینی(ره) و نجف همراه
شد ،سازمان بازرسی کل کشور به موضوع
ورود کرد.

 1800مدرسه
 200مدرسه

شنیدن این خبر هم بسیار مسرتبخش است
که بنیاد برکت توانسته با احــداث مدارس
در مناطق دو رافتاده و صعبالعبور ،از یک
اتفاق تلخ جلوگیری کند .آ نطور که محمد
ترکمانه گفته ،فقدان یا دوری مدرسه ،معضل
تردد ،نبود وسیله رفت و آمد ،کمبود امکانات
و فقر معیشتی ،منجر به ترک تحصیل هزاران
دانشآموز در کشور شده بود اما بنیاد برکت
با اقداماتی همچون ساخت مدرسه ،احداث
خوابگاه شبانهروزی ،تامین وسیله نقلیه و
اهدای کتاب و وسایل کمک آموزشی ،سبب
شده تا به امروز  ۶۰هزار دانشآموز که مجبور
به ترک تحصیل شده بودند ،دوباره به مدرسه
بازگردند و درس خواندن را از سر بگیرند.
با هر نگاه و باور ،نمیتوان بر خدمات بزرگ
بنیاد برکت ،به خصوص ساخت مدرسه و ایجاد
شرایط تحصیل دانشآموزان محروم چشم
بست و آن را نادیده گرفت؛ خدمتی که البته
همچنان ادامه خواهد داشت. ...

و کوتاهیهای ایــن شرکت هواپیمایی
بررسی الزم انجام شد.
وی افــزود :حسب جلسه مذکور ،مقرر شد
شرکت هواپیمایی آتا عالوه بر بازگرداندن
 30درصــد مبلغ بلیت بهعنوان جریمه ،به
کل مسافران یک بلیت رایگان یکطرفه
سفر مشهد هدیه دهد .همچنین مقرر شد
مجوزهای پرواز خارجی شرکت هواپیمایی
آتا نیز مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.
وی تأکید کرد :با عوامل این شرکت که
در برخورد با مسافران وظایف قانونی
خود را عمل نکرد هاند ،برخورد انضباطی
صورت خواهد گرفت.
بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان
بازرسی به مسافران محترم هوایی نیز
این اطمینان را داد که سازمان بازرسی
مدافع حقوق ایشان است و رعایت حقوق
مسافر را در پروازهای داخلی و خارجی
از سازمان هواپیمایی و شرکتها مطالبه
میکند.
ایــن خبر حاکی اســت ،در شرایطی که
قــرار بود پــرواز شرکت هواپیمایی آتا از
فرودگاه امام خمینی(ره) به نجف ساعت
 23تاریخ  19مرداد انجام شود با حدود
 12ساعت تأخیر در ساعت  11روز بعد
انجام شد.

۹
گزیده

گذرنامههایفاقداعتبارالزمزائران
اربعینبهمدت ۶ماهتمدیدمیشود
رئیسستادمرکزیاربعینازتمدیدگذرنامههای
فاقداعتبارالزمزائرانتوسطپلیسگذرنامهدرمرز
خبر داد .میراحمدی ،معاون وزیر کشور و رئیس
ستاد مرکزی اربعین ،دیروز با اشاره به مطالبی
که درخصوص تردد زائران اربعین با وسایل نقلیه
به گوش میرسد ،اظهار کرد :از بیستم محرم به
بعد ،ضوابط و مقررات خاصی از جمله در مورد
اتوبوسها و خودروهای شخصی اعمال میشود
و هیچ امکانی برای عبور این دستگاهها نیست و
آنچهدررسانههااعالممیشود،فاقداعتباراست.
میراحمدی افــزود :بر اساس آخرین هماهنگی
که با وزارت کشور عــراق صــورت گرفت ،بنا شد
گذرنامههایی که کمتر از شش ماه اعتبار دارند یا
حتی فاقد اعتبار هستند ،با تمهیداتی که اتخاذ
شده توسط پلیس گذرنامه فراجا در مرز به مدت۶
ماه تمدیدشود و زائران میتوانند بدون نگرانی در
مرزگذرنامهخودراتمدیدکنند.معاونوزیرکشور
و رئیس ستاد مرکزی اربعین در پاسخ به سوالی
دربارهبیمهزائراناربعینتصریحکرد:مابرمبنای
تاکیدریاستمحترمجمهوردرجلسهستادمرکزی
اربعیناصلارزانسازیاینسفررابرایخودمان
سرلوحهقراردادیم؛بنابراینمبلغبیمهرانسبتبه
سال  ۹۸ثابت نگاه داشتیم ،اما خدمات را  ۳۴تا
 ۱۰۰درصدافزایشدادیم.

عطاریها زیر ذرهبین پلیس
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ،
از برخورد پلیس با فــروش و عرضه محصوالت
غیرمجاز و اعتیادآور در برخی عطار یها خبر
داد .سرهنگ آذین اظهار کرد :طر حهایی که
برای نظارت بر عطاریها اجرا میشود ،تکرار و
کاملتر خواهد شد و این طور نیست که با انجام
یک طرح ،عطاریها را رها کنیم و دیگر نظارتی
نداشته باشیم .وی گفت :همچنین برای نظارت
بر عطاریها ،اتحادیه و اصناف مربوط را پای کار
میآوریم و آنها را هوشیار میکنیم تا نسبت به
تکلیفی که دارند ،دقت بیشتری داشته باشند.

پیشبینی استاندار از وجود
۲۵هزار معتاد متجاهر در پایتخت

مدرسه قدیمی فتح المبین پیش از تخریب

مدرسه جدید «برکت» که پس از نامه نگاری ژینا رحیمی
به رهبر انقالب در روستای سفید برگ احداث شد

نشاندنلبخندبرصورتژیناوهمکالسیهایشرا
برعهدهگرفتویکیازمدارسبرکتدرروستای
آنهاساختهشد.ایندخترشیرینکرمانشاهی
هم از شدت خوشحالی ،دست به قلم شد و نامه
دومشرانوشت:
«پدربزرگوارم،سالم
مــن ژیــنــا دانـــشآمـــوز کــاس
چ ــه ــارم ابــتــدایــی روســتــای
ســفــیــدبــرگ هــســتــم .همان
دخــــتــــری کــــه بــــــرای شــمــا
نــامــه نوشته بــود کــه دیــگــر به
مــدرســه نــم ـیروم .االن مــن و
همکالسیهایم خیالمان
راحت شده که مدرسه قدیمی

و ت ََرکهایش دیگر روی سر ما خراب نمیشود
یا مجبور نیستیم در کانکس درس بخوانیم،
چرا که دیگر برای خودمان یک مدرسه جدید
داریــم با کلی کالس و کتابخانه و آزمایشگاه
و نمازخانه .من االن خوشحال هستم که هر
روز به مدرسه برکت مـیروم و میخواهم در
آیندهدکتردندانپزشکبشوم.
از طــرف خــودم و دوستانم از
شما رهبر و پدر بزرگوارم تشکر
میکنم که نامه مرا خواندید و
برای ما یک مدرسه ساختید.
آرزو میکنم همه بچههای
ایــــران م ــدرســهای بــه خوبی
مدرسه ما داشته باشند».

توسط بنیاد برکت

خبرخوش برای درس خوان ها

رتبههای برترکنکور و المپیادیها
بورسیه هیئت علمی میشوند
سخنگوی دولت گفت :با تفاهم صورت گرفته
میان وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری ،رتبههای برتر کنکور و
المپیادیها ،بورسیه هیئت علمی میشوند.
بــه گـــزارش خــراســان ،بــهــادری جهرمی،
سخنگوی دولــت دیــروز در صفحه شخصی
خود در توئیتر نوشت:زمینه و بخش مهمی از
شرایط بروز استعدادهای برتر ایرانی در داخل
کشور عملیاتی شد ،با تفاهم صور تگرفته
بین وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری

ریاستجمهوری ،رتبههای برتر کنکور و
المپیادیها ،بورسیه هیئت علمی میشوند.
ارائه تسهیالتی برای دوره پسادکتری از دیگر
مفاد این تفاهمنامه است.
این خبر حاکی است ،روزهای قبل نیز معاون
علمی و فناوری رئیسجمهور به این خبر اشاره
کرده بود :در المپیاد ریاضی ،فیزیک و شیمی
تفاهمنامهای داریم که دانشآموزان المپیادی
تا دکتری بورسیه شوند و در دانشگاهها با
حمایت وزارت علوم اشتغال یابند.

استاندار تهران از پیشبینی وجود حدود ۲۵هزار
معتاد متجاهر در استان تهران خبر داد .محسن
منصوری گفت :جلسات قرارگاه اجتماعی به
عنوان برنامهای ثابت به صورت مستمر برگزار
میشودودرآنموضوعاتمختلفحوزهاجتماعی
استان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .یکی از
مسائلیکهموردپیگیریمستمرقرارگرفتهاست،
موضوع ساماندهی معتادان متجاهر است که
پیشبینی میشود بین  ۲۴تا  ۲۵هــزار معتاد
متجاهر در استان تهران وجود داشته باشد.

الیحه حفظ کرامت زنان دربرابر
خشونت به زودی در صحن مجلس
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت:
با توجه به اقــدامــات مثبتی که دربـــاره الیحه
حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت
در کمیسیو نهای تخصصی مجلس صورت
گرفته ،قرار است این الیحه به زودی به صحن
علنی مجلس بــرود .فاطمه قاسمپور به ایرنا
گفت :پیشبینی ما این است که در هفتههای
آینده اقدامات نهایی مرتبط با این الیحه انجام
شود تا با این اقدامات جدی که انجام شده است،
در صحن علنی مجلس شــورای اسالمی برای
تکمیل شــدن در دستور کــار قــرار گیرد ،چون
فرایند بررسی آن تمام شده است.

تأمیناجتماعی  ۹۰درصد
هزینههای بستری در دولتی ها
را پرداخت میکند
  مــدیــرکــل درمـــــان غــیــرمــســتــقــیــم ســازمــان
تأمیناجتماعی گفت :سازمان تأمیناجتماعی
 ۹۰درصدهزینههایدرمانبستریبیمهشدگان
در بیمارستانهای دولــتــی و دانشگاهی را
پــرداخــت میکند .به گــزارش ســازمــان تامین
اجتماعی ،شهرام غفاری با بیان اینکه سازمان
تأمیناجتماعی در بیمارستانهای ملکی
متعلق به این سازمان ،همه بیمهشدگان از جمله
بیمهشدگان بیمه سالمت را پذیرش میکند،
افــزود :خدمات درمانی بیمارستانها و مراکز
درمانی ملکی تأمیناجتماعی برای بیمهشدگان
اجباری و بازنشستگان و مستمریبگیران رایگان
است؛ اما در مراجعه به مراکز درمانی دولتی و
دانشگاهیطرفقراردادسازمانتأمیناجتماعی
بخش اندکی از هزینه درمان را با عنوان فرانشیز
پرداخت میکنند و بخش عمده هزینه خدمات
در این مراکز برعهده سازمان تأمیناجتماعی
است .وی افزود :سهم سازمان تأمیناجتماعی
در تقبل هزینههای درمان بستری بیمهشدگان
در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی طرف
قرارداد ۹۰ ،درصد است.

