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وضعیت ساختمانهای ناایمن مناطق  ۱۴و  ۱۵تهران با حضور سیفاهلل باباگلزاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقالب ناحیه ،۱۴محمدامین
ساالریپور شهردار منطقه و همراهی مدیران شهری و اعضای کمیته ایمنی مناطق ۱۴و  ۱۵بررسی شد .در این جلسه ضمن ارائه گزارش درباره تعداد اماکن
ناایمن و پرخطر در این  ۲منطقه همجوار ،اهتمام بر ایمنسازی و تعیینتکلیف وضعیت ساختمانهای ناایمن اولویتدار در دستور کار قرار گرفت.

اجتماعی

اخبار

تشکر فرمانده کل انتظامی
از رهبر انقالب

فرمانده کل انتظامی طی مرقومهای از حمایت حضرت
آیت اهلل العظم��ی خامنهای از عملکرد فرماندهی انتظامی
جمهوری اسالمی در کشف س��رقت صندوق امانات بانک
ملی تش��کر کرد .در متن نامه سردار حسین اشتری آمده
است« :عنایت و حمایت حضرت مستطاب عالی از عملکرد
فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در کشف سرقت
صندوق امانات بانک ملی که در دیدار دستاندرکاران کنگره
شهدای جامعه عشایری کشور بیان فرمودید ،باعث مسرت
و دلگرمی بیش از پیش کارکنان این فرماندهی ش��د .برای
سربازان والیت چه عزتی باالتر از اینکه رضایت خاطر فرمانده
و ولیامرشان را جلب کنند .فرمایشات حکیمانه ،ناصحانه و
پدرانه حضرت عالی همچون گذشته روشناییبخش مسیر
همه مس��ؤوالن کشوری و لش��کری به خصوص فرزندان و
سربازانتان در فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
از مرک��ز تا مرز گردید .بار دیگر ب��ا ولی امر و فرمانده خود
تجدیدمیثاق میکنیم و با ش��هدا عهد و پیمان میبندیم
در مسیر دفاع از عزت و آرمانهای مقدس انقالب اسالمی
و صیانت از جان و مال و ناموس مردم ایران اسالمی تا پای
جان دفاع کرده و همچون گذشته با جهاد مومنانه و روحیه
انقالبی اهل اقدام و عمل باشیم».

تردد انفرادی زائران کربال
از مرز مهران ممنوع است

مدیر حج و زیارت استان ایالم با اعالم پذیرش زائران از
مرز مهران در قالب کاروان ،گفت :امکان تردد زائران در مرز
مهران ب ه صورت انفرادی امکانپذیر نیست .سجاد رحمانی
در گفتوگو با تسنیم ،با اعالم پذیرش زائران از مرز مهران
در قال��ب کاروان ،گفت :امکان تردد زائران در مرز مهران به
صورت انفرادی امکانپذیر نیست .مدیر حج و زیارت استان
ایالم گفت :زمینه ثبتنام زائران عتبات در دفاتر حج و زیارت
استان ایالم مهیاس��ت و  4دفتر در شهرستانهای مهران،
درهشهر ،چرداول و ایالم نیز به این امر اختصاص یافته است.
وی با تأکید بر اینکه شهروندان با ثبتنام در قالب کاروانهای
رسمی حج و زیارت با اطمینانخاطر عازم کشور عراق شوند،
افزود :از روز چهارشنبه (دیروز) کاروانهای حج و زیارت به
تعداد روزانه یکهزار و  850نفر عازم عتبات عالیات خواهند
شد .بهگفته رحمانی ،در جلسهای با حضور مسؤوالن عراقی
و رئیس اداره گذرنامه ،تمام تمهیدات جهت آسودگی خاطر
زائران اندیشیده شده است .مدیر حج و زیارت استان ایالم
اضافه کرد :متولی امر زائرین ،سازمان حج و زیارت است و اگر
مسالهای رخ دهد سازمان هاللاحمر ،بیمه و سایر دستگاهها
به این موضوعات رسیدگی میکنند .رحمانی با بیان اینکه
این زیارت فقط کاروانی اس��ت ،یادآور شد :امکان زیارت به
صورت انفرادی امکانپذیر نیست.

ورود اسکوتر برقی در معابر تهران
منوطبهتصویبآییننامهوتأییدپلیس

لونقل
لونقل پاک و آموزش سازمان حم 
معاون توسعه حم 
و ترافیک ،درباره آخرین وضعیت ورود اس��کوترهای برقی
اش��تراکی در تهران گفت :مدتی است اسکوترهای برقی در
برخی بوستانهای تهران فعال هستند و مردم میتوانند از
این وس��یله اس��تفاده کنند اما آن چیزی که ما در معاونت
لونقل به دنبال آن هستیم این است که از اسکوتر برقی
حم 
لونقلی استفاده کنیم .یعقوب آزادهدل
به عنوان یک مد حم 
در گفتوگو با ایسنا افزود :در حال تدوین آییننامه استفاده
از اسکوتر به عنوان یک مد حملونقلی هستیم که البته به
طور موازی پلیس نیز در حال بررسی ورود اسکوترهای برقی
به خیابان برای تردد عموم است تا پس از بررسی ،نظر نهایی
خود را در این مورد اعالم کند .وی افزود :براساس این آییننامه
اسکوتر به عنوان یک مد حملونقلی مثل دوچرخه ،موتور،
خودرو و ...توسط مردم استفاده میشود .ما در این آییننامه
نوع اسکوتر ،شاخصها ،مسیرها و ...را تعیین میکنیم و پس
از آن در ص��ورت موافقت پلیس این آییننامه در س��ازمان
حملونقل ترافیک تصویب میشود و بعد از تصویب نسبت به
فراخوان شرکتها بر اساس الزاماتی که در آییننامه مشخص
شده ،اقدام میکنیم.

اعالم آمادگی ایران برای کمک
به زلزلهزدگان افغانستان

رئیس جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران از اعالم
آمادگی کامل این جمعیت جهت کمکرسانی به زلزلهزدگان
افغانس��تانی خبر داد .در پی وقوع زمین لرزه  6.1ریشتری
در ش��رق افغانس��تان و جان باختن دهها نفر از شهروندان
افغانستانی،رئیسجمعیتهاللاحمرجمهوریاسالمیایران
از آمادگی کامل جهت امدادرسانی ،ارائه کمکهای بهداشتی
و درمانی و پش��تیبانی از عملیات امدادرسانی به شهروندان
افغانس��تانی خبر داد .در همین راستا تیمهای جستوجو
و نج��ات ،درمان اضطراری ،نیروهای ام��دادی ،داوطلبان و
کادر درمان جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران در
آمادگی کامل به سر میبرد تا در صورت درخواست کمک،
نیروهای جمعیت هاللاحمر به محل سانحه اعزام شوند .منابع
محلی در افغانستان اعالم کردند تعداد قربانیان زلزله اخیر در
والیات پکتیا و خوست به بیش از هزار نفر افزایش یافته است.
زمینلرزه در ولسوالیهای گیانی و برمل این والیت نیز تلفات
و خسارات زیادی بر جا گذاشته است.

پوشش  ۹۰درصدی خدمات ناباروری

وزیر بهداشت از پوش��ش  ۹۰درصدی خدمات درمانی
ناباروری خبر داد .بهرام عیناللهی ،در حاشیه برگزاری اجالس
معاونان دانش��گاههای علوم پزشکی سراس��ر کشور ،درباره
اقدامات حمایتی وزارت بهداشت در زمینه درمان ناباروری
گفت :یکی از اولویتهای اصلی وزارت بهداشت ،بحث جوانی
جمعیت اس��ت .وی ادامه داد :سه و نیم میلیون فرد نابارور
در کشور داریم و این افراد چنانچه از خدمات درمانی خوبی
بهرهمند شوند ،میتوانند صاحب فرزند شوند .وزیر بهداشت
افزود :با توجه به اهمیت این اولویت ،به بیمهها تاکید شد
هزینه افرادی را که نابارور هستند پرداخت کنند و باید
این مژده را به ملت عزیز بدهیم که  ۹۰درصد خدماتی
که برای افراد نابارور انجام میش��ود ،تحت پوشش بیمه
قرار میگیرد.

رئیس پلیس راهور :خودروسازان برنامه زمانی استانداردسازی خودرو را اعالم نمیکنند

نجات جانها با ایمنی خودرو

استفاده از دانش روز و فناوری های نوین در تولید خودروی
اس��تاندارد نهتنها س��طح کیفی و ایمنی خودروها را افزایش
میده��د ،بلکه موجب کاهش آمار جانباختگان در تصادفات
جادهای نیز میش��ود .به گ��زارش «وطنامروز» ،بحث ایمنی
خودروهای س��اخت داخل از زمس��تان س��ال گذشته توسط
رئیس پلیس راهور مطرح شد و توجه رسانهها ،افکار عمومی و
کارشناسان را به این موضوع جلب کرد.
س��ردار س��یدکمال هادیانفر اما برای انتقاد از عدم ایمنی
ک بار اکتف��ا نکرد و در
خودروه��ای داخلی فق��ط به همان ی 
فرصتهای مختلف به گالیه از نبود تجهیزات ایمنی برای حفظ
جان رانندگان و سرنشینان خودروها پرداخت.
بنا به اعالم کارشناسان و دستگاههای مسؤول ،هر اقدامی که
باعث حفظ جان مردم در تصادفات شود ،بسیار ارزشمند است
و باید برای تداوم و استمرار آن تالش کرد.
در ش��رایطی ک��ه برخی در حمای��ت از تولید داخل توجه
چندانی ب��ه واردات خودروی کیفی و ایمن نمیکنند اما باید
توجه داش��ت واردات خودروی باکیفیت موجب میشود تا نه
تنها میزان جانباختگان جادهای کاهش یابد بلکه خودروسازان
در مسیر رقابت بر استحکام ،ایمنی و استاندارد خودرو متمرکز
شوند ،چرا که اکنون خودروهای داخلی ایمنی و کیفیت الزم
را ندارند .س��ردار سیدکمال هادیانفر در جمع خبرنگاران ،در
پاس��خ به پرسش��ی درباره وضعیت ایمنی و کیفیت خودروها
و اراده خودروسازان برای ارتقای کیفیت خودرو ،گفت :مدتی
قبل مسؤوالنی از شرکت ایران خودرو پیش ما آمدند و گفتند
اقدام��ات و بحثهای اصالحی را درباره خودروها انجام دادهاند
که من به آنها گفتم این موضوعات داخلی است و نتیجه برای ما
مهم است .آنچه جزو مطالبات پلیس راهور ،مردم و مقام معظم
رهبری اس��ت افزایش ایمنی و کیفیت خودروهاست و من به
خودروس��ازان گفتم که برنامه زمانیتان را به ما اعالم کنید تا
ما بدانیم چه زمانی خودروی ایمن خواهیم داشت .وی افزود:
تصادف یک امر اجتنابناپذیر است اما این مهم است که کیفیت
و ایمنی خودرو به گونهای باشد که جان راننده و سرنشین را
حفظ کند ،نه اینکه بدتر آن را به خطر بیندازد .سردار هادیانفر
در پاسخ به پرسشی درباره واردات خودرو نیز به ایسنا ،گفت :ما
پیش از این هم چه در رسانهها و چه به دولت اعالم کردیم که
موافق واردات خودرو هستیم .اتفاقا یکی از مواردی که منجر به
کاهش  ۱۰هزار نفری جانباختگان حوادث رانندگی از سال ۸۵
تا سالهای اخیر شد واردات خودرو بود و در واقع واردات خودرو
سبب شد تا خودروسازان داخلی نیز به ایمنی توجه بیشتری
داش��ته باشند و در فضای رقابتی و به مرور امکاناتی همچون
ترمز  ،ABSکیسه هوا و ...را نیز به تولیدات خود اضافه کنند.
در واقع واردات سهم زیادی در افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت

دپو شده و قصد دارند آنها را وارد کنند .از این رو تاکید میکنم
دستورالعمل وزارت صمت برای واردات باید مناسب و متناسب
باش��د و شامل واردات چنین خودروهایی نشود .وی ادامه داد:
یک موضوع دیگر این است که شرطهایی برای واردات خودرو
میگذارند که عمال ش��دنی نیست .مثال میگویند که واردات
خودرو باید در ازای صادرات خودرو یا قطعه انجام شود .خب! ما
میخواهیم قطعات پراید را صادر کنیم؟ این شرط یعنی واردات
خودرو هم انجام نشود .ما نباید شروطی بگذاریم که واردات را
محدود کنیم و در این صورت قطعا اتفاق معناداری رخ نخواهد
داد .هادیانفر تاکید کرد :بار دیگر تاکید میکنم که برای واردات
خودرو باید سراغ خودروهای باکیفیت و ایمن برویم .وی در پاسخ
به پرسشی درباره واردات اتوبوسهای دست دوم نیز گفت :در
دولت قبل مصوبهای مبنی بر واردات اتوبوسهای کمتر از  ۳سال
ساخت وجود داشت ،مثال اتوبوسهای سال  ۲۰۱۸ ،۲۰۱۹و...
که در حال حاضر نیز حدود  ۲۰۰۰اتوبوس وارد و پالک شده
است .این اتوبوسها دست دوم و کار کرده به آن معنایی که در
ذهن ایجاد میشود نیستند.
■■اغاز دوباره طرح «همیار پلیس» در سال تحصیلی جدید

کاهش  18درصدی تصادفات با طرح همیار پلیس

شوپرورش در همایش «کودکان را در تصادفات نجات دهیم» از طرح همیار پلیس
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموز 
شوپرورش با سایر دستگاهها نام برد .اصغر باقرزاده افزود :ایجاد موقعیتهای مختلف
به عنوان الگویی موفق از همکاری آموز 
شوپرورش است .در دنیای کنونی فقط کالس درس برای یادگیری نکات تربیتی کافی
تربیتی جزو رویکردهای اصلی آموز 
نیست و باید برای دانشآموزان مسؤولیتهای اجتماعی مانند همیار پلیس را در نظر بگیریم و به آنها آموزشهای الزم را یاد
دهیم .وی ادامه داد :مسؤولیتپذیری اجتماعی نکته مهمی است که باید در کودکان نهادینه شود .نتیجه اقدامات فرهنگی
در درازمدت خود را نشان میدهد و نتیجه آن درباره کودکان را سالهای بعد و در بزرگسالی خواهیم دید .معاون پرورشی
شوپرورش با اشاره به اینکه با کمک همیاران پلیس ،آمار تصادفات ۱۸درصد کاهش داشته است،
و فرهنگی وزارت آموز 
افزود :همیار پلیس تاثیر مستقیم بر جامعه و نیز فراگیری باالیی دارد و کمهزینه و موثر است .باقرزاده پیشنهاد داد عالوه
بر همیار پلیس ،برای راهاندازی همیار نظم اجتماعی برنامهریزی شود و با معرفی چند مؤلفه دیگر از کودکان بخواهیم در این
موارد نیز مشارکت کنند.

خودروس��ازان یا به عبارتی مونتاژکاران داخلی دارد و موجب
ایجاد احس��اس رقابت میشود .هادیانفر با قدردانی از مجلس
شورای اسالمی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...که شرایط
واردات خودرو را تسهیل کردند ،افزود :البته این بسیار مهم است
که حتما خودروی ایمن وارد شود .متاسفانه در برخی خبرها
شنیدهام که میخواهند خودروی  ۶۰۰۰دالری از هند بیاورند
که ما قطعا مخالف چنین اقدامی هستیم .رئیس پلیس راهنمایی

و رانندگی با تاکید بر اینکه امروز در هیچ جای دنیا خودروی
ایمن کمتر از  ۱۰هزار دالر نداریم ،گفت :یک خودروی ایمن
که تمام امکانات را داش��ته باشد دستکم باالی  ۱۰هزار دالر
قیمت دارد .اینکه میگویند میخواهند از هند خودروی ۶۰۰۰
دالری بیاورند کار درستی نیست .صرفا اسم خودروی خارجی
که ایمنی ایجاد نمیکند ،اگرنه همین پراید و تیبا را داشتیم
و دیگر نیازی به واردات نبود .شنیدهام چندین خودرو در هند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور
اعالم کرد پس از وقفه  ۲س��الهای که در
پی شیوع کرونا ایجاد شد ،پلیس راهور با
آغاز سالتحصیلی جدید طرح همیاران
پلیس را با قوت در سراس��ر کش��ور اجرا
خواهد کرد .کمال هادیانفر در همایش «کودکان را در تصادفات
نجات دهیم» گفت :معتقدیم به جای اقدامات سلبی و بیاثر
باید به سمت اقدامات ایجابی حرکت کنیم .اقدامات ایجابی بسیار
اثربخش است ،البته نیازمند فرهنگسازی است.
وی با بیان اینکه  ۱۱میلیون دانشآموز در کشور داریم ،افزود:
آینده کشور به دست این دانشآموزان است و هر آموزشی که
امروز ببینند در آینده ،خود را نشان خواهد داد.
رئیس پلیس راهور ادامه داد :نتیجه اقداماتی که  ۱۰س��ال
پیش با کمک همیاران پلیس انجام ش��د ،امروز س��بب شد تا
تعداد کشتهشدگان حوادث رانندگی در کشورمان از  ۲۷هزار
نفر در سال  ۸۵به  ۱۷هزار نفر در سالهای اخیر برسد .تعداد
مصدومان هم از  ۵۰۵هزار نفر به  ۳۰۰هزار نفر رسید که اینها
تاثیر همیاران پلیس است .هادیانفر با اشاره به وقفه  ۲سالهای
که به دلیل شیوع کرونا در اجرای طرحهای همیار پلیس ایجاد
شد ،گفت :با آغاز سال تحصیلی جدید و در مهرماه ،پلیس راهور
همایش طالیهداران ترافیک را در ورزشگاه آزادی و دیگر استانها
برگزار خواهد کرد و طرح همیاران پلیس با قوت اجرا خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای طرحهایی نظیر همیار پلیس
و فرهنگسازی ترافیکی شاهد کاهش تصادفات رانندگی باشیم.

در پاسخ به «وطنامروز» درباره چگونگی توسعه خدمات الکترونیک قضایی مطرح شد

راهاندازی خدمات جهادی قوهقضائیه در مناطق محروم
خدمات جه��ادی قوهقضائیه در مناطق مح��روم راهاندازی
میشود .محمد کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات
قوه قضائیه در نشستی خبری گفت :در قوه قضائیه با استفاده از
فناوریهای نوین ،محدودیت زمانی و مکانی از بین رفته است و
در ۲۴ساعت روز و همه روز هفته پاسخگوی کاربران هستیم .برای
نخستینبار حتی ایرانیان خارج از کشور میتوانند  ۲۴ساعته به
صورت الکترونیک از ابالغیه خود مطلع شوند .وی در ادامه افزود:
سال گذشته  ۲۲۵هزار جلسه الکترونیکی داشتیم و هماکنون
زندانیان به صورت الکترونیک��ی میتوانند با خانوادههای خود
مالقات کنند .همچنین گواهی عدم سوءپیشینه به راحتی در ۲
روز کاری صادر میشود ،طوری که سال گذشته  ۲میلیون گواهی
عدم سوءپیشینه صادر کردیم .کاظمیفرد در ادامه اظهار داشت:
ارجاع پرونده به قضات و کارمندان نیز تا پایان س��ال به صورت
هوشمند انجام خواهد شد .وی درباره استفاده از پابند الکترونیک
نی��ز گفت :س��ال  ۱۴۰۰حدود  ۶۹۰۰نف��ر از زندانیان از پابند

الکترونیک استفاده کردند ،البته
هماکنون  ۱۴هزار نفر در رابطه با
بحث محکومیتشان از این ابزار
استفاده میکنند .وی ادامه داد :در
 ۱۵استان کشور در دفاتر خدمات
الکترونیک این امکان فراهم شده
ک��ه خانواده زندان��ی با زندانی به
صورت الکترونیکی مالقات کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه در پاسخ به
سؤال خبرنگار «وطن امروز» درباره توسعه خدمات الکترونیک
قضای��ی ،با بیان اینک��ه درصدد افزایش می��زان دفاتر خدمات
قضایی الکترونیکی هس��تیم و هماکنون  1100دفتر در سطح
کشور خدمات الکترونیکی به مردم ارائه میکنند ،افزود :بحث
ارائه خدمات جهادی الکترونیکی در مناطق محروم فاقد خدمات
قضایی در دستور کار قرار دارد تا بتوان در جای جای ایران خدمات

آلودگی هوا در اهواز و کارون به ۶برابر حد مجاز رسید

آسمان غرب و مرکز کشور غبارآلود میشود
مطابق پیشبینی هواشناسی ،تودهای
از گرد و خاک روی کشور سوریه و شمال
عراق شکل گرفته است که با انتقال آن به
نوار غربی و برخی مناطق مرکزی کشور،
آس��مان این مناطق ط��ی  ۲روز آینده
غبارآل��ود خواهد بود .رئیس مرکز ملی
پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات
وضع هوا از وزش باد ش��دید و خیزش گرد و خاک در غرب
کشور و وقوع رگبار و رعد و برق در برخی استانها خبر داد.
توگو با ایس��نا درباره ش��رایط جوی
صادق ضیاییان در گف 
کشور اظهار کرد :بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی
هواشناسی ،طی روزهای آینده در ارتفاعات خراسان رضوی
و خراسان شمالی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت
رخ خواهد داد .وی افزود :همچنین در ارتفاعات اس��تانهای
کرمان،برخیمناطقسیستا نوبلوچستانوهرمزگاندرساعات
بعدازظهر رشد ابر و رگبار پراکنده ،گاهی رعد و برق و وزش
باد رخ خواهد داد .جمعه ( ۳تیر) جو پایدار و آس��مان صاف
بر بیشتر مناطق کشور حاکم است و شنبه و یکشنبه ( ۴و ۵
تیر) در شمال استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی
و اردبیل رشد ابر همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید
موقت پیشبینی میشود .به گفته رئیس مرکز ملی پیشبینی
و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ،طی  ۲روز آینده برخی
مناطق غرب ،جنوب غرب ،مرکز و دامنههای جنوبی البرز وزش
باد شدید پدیده غالب خواهد بود که در مناطق مستعد احتمال
خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
وی افزود :توده گرد و خاک روی کشور سوریه و شمال عراق
شکل گرفته است و با انتقال آن به نوار غربی و برخی مناطق
مرکزی کشور ،آسمان این مناطق طی  ۲روز آینده غبارآلود
خواهد بود .به گفته ضیاییان ،طی  ۳روز آینده دریای عمان
و تنگه هرمز و روز پنجشنبه دریای خزر و خلیجفارس مواج
پیشبینی میش��ود .رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت

بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت
جوی تهران طی امروز و فردا اظهار کرد:
آسمان تهران پنجشنبه ( ۲تیر) صاف و
گاهی وزش باد شدید با احتمال گرد و
خاک با حداقل دمای  ۲۴و حداکثر دمای
 ۳۶درجه س��انتیگراد وجمعه ( ۳تیر)
صاف و گاهی وزش باد شدید با احتمال
گ��رد و خاک با حداقل دمای  ۲۵و حداکثر دمای  ۳۴درجه
سانتیگراد پیشبینی میشود.

■■گرد و غبار در اهواز و کارون به  ۶برابر حد مجاز رسید

میزان آلودگی ناش��ی از توده گرد و غبار با منش��أ کشور
عراق که از دیروز وارد خوزستان شد ،در شهرستانهای اهواز
و کارون به  ۶برابر حد مجاز رسید .بر اساس شاخص AQI
که از سوی سامانه پایش کیفی هوای کشور اعالم شد ،دیروز
شاخص کیفی هوای شهرهای اهواز ،آبادان ،اندیمشک ،ایذه،
بندرامام ،حمیدیه ،شادگان و کارون در شرایط خطرناک ،در
سوسنگرد در شرایط بسیار ناسالم و در رامشیر و شوشتر در
شرایط ناسالم برای گروههای حساس گزارش شد.
اداره کل هواشناس��ی خوزستان با صدور هشدار نارنجی،
تشکیل توده گرد و خاک در کشورهای عراق و سوریه و نفوذ
آن به خوزستان را برای امروز پیشبینی کرده است .به دنبال
ورود گرد و غبار به کشور رئیس اداره حفاظت محیطزیست
سردش��ت نیز گفت :میزان غلظت گرد و خاک در هوای این
شهرس��تان در وضعیت بحرانی بوده و به  ۱۱برابر حد مجاز
رسیده است .خالد بایزیدی اظهار کرد :بر اثر وقوع پدیده گرد و
غبار ،هوای این شهرستان در وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک
قرار گرفته و شهروندان تا حد امکان باید از رفتن به بیرون از
خانه پرهیز کرده و در صورت لزوم حتما از ماس��ک استفاده
کنند .وی افزود :میزان آالیندگی هوا به هزار و  ۶۰۰میکروگرم
بر مترمکعب رسیده است که این میزان  ۱۱برابر بیش از حد
مجاز و میزان استاندارد است.

قضایی را به مردم ارائه کرد ،البته
این خدم��ات برای اف��راد تحت
پوشش نهادهای حمایتی (کمیته
امداد و بهزیستی) رایگان است.
وی درب��اره شهادتفروش��ی
در دادگاهها نیز گفت :س��امانهای
در اختیار قضات ق��رار دادهایم تا
پروندههایی که شهادت داده شده
است در آنجا ثبتشود .ما در ادامه تعداد را بررسی میکنیم و
وقتی قاضی کد ملی ش��خص را میزند ،میگوییم که چند بار
ش��هادت داده اس��ت .بنابراین حدود  ۸هزار نفر از کسانی را که
بیش از  ۳بار در طول یک سال شهادت دادند شناسایی کردیم؛
ی هستند ولی این امر به قضات کمک
نه اینکه این افراد حرفها 
میکند تا بدانند این شخص بیش از  ۳بار در سال شهادت داده
است .کاظمیفرد ضمن بیان رونمایی پنجره واحد قوه قضائیه در

هفته جاری گفت :یکی از چالشهای مردم این است که در یک
نقطه باید به تمام خدمات قضایی دسترسی یابند .در این پنجره
تمام خدماتی که قوه قضائیه به صورت الکترونیک به مردم ارائه
میدهد  ۲۰خدمت است که البته در آینده این خدمات افزایش
ک مجرمان متواری
خواهد یافت .وی در ادامه گفت :همچنین بان 
و محکومان مالی را آماده کردهایم و در اختیار دستگاههای مربوط
ک مرکزی نیز در این زمینه
میگذاریم ،این در حالی است که بان 
اقدامات خوبی داشته است .وی درباره ممنوعالخروجی افراد نیز
گفت :هر ممنوعالخروجیای که توسط قوهقضائیه انجام شود،
پیامک ممنوعالخروجی آن به فرد نیز ارسال میشود و در پنجره
واحد ،امکان استعالم ممنوعالخروجی را هم میگذاریم .وی درباره
سامانه سامع (درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضائیه) هم
گفت :این سامانه برای ارتباط مردم با قوه قضائیه ایجاد شده و
اگر مردم انتقاد ،اعتراض و درخواست مالقاتی دارند ،میتوانند
به این سامانه رجوع کنند و در آنجا این کارها انجام میشود.

شمراقبتهایویژه
 ۲۵۱بیمارمبتالبهکرونادربخ 

اخراج  5هزار پرستار در شرایط کمبود 100هزار نیرو
چند وقت اس��ت موضوع اخراج  ۵تا ۶
هزار پرستار قراردادی از بیمارستانها ،مطرح
ش��ده است اما اظهارنظر اخیر معاون وزیر
بهداشت مبنی بر استخدام چند هزار پرستار
چنین ادعایی را رد میکند .جامعه پرستاری
کشور که همواره در صف مقدم خدمت به
مردم و بیماران قرار دارد ،در دوران ش��یوع
کرونا نیز با مردم همراه بودند و توانستند با ایثار و تالشی که در
کنار سایر کادر درمان به خرج دادند ،از بیماران کرونایی مراقبت
کنند .حاال با عبور از بحران کرونا و خالی شدن تختهای کرونایی
در بیمارستانها ،شنیده میشود  ۵هزار پرستار قراردادی و طرحی،
اخراج شدهاند .در همین باره رئیس کل سازمان نظام پرستاری در
گفتوگو با مهر ،از چنین رفتاری که برخی بیمارستانها نسبت به
پرستاران روا داشتهاند ،بشدت گالیه و انتقاد کرد .محمد میرزابیگی
افزود :متأسفانه رفتاری در بدنه هست که آدم شک میکند فکر
و برنامه آنها در راستای برنامهها و اهداف نظام سالمت باشد ،لذا
موضع سازمان نظام پرس��تاری این است که در حق این نیروها
کملطفی شده و باید از آنها عذرخواهی شود و با عزت و احترام به
کار بازگردند .وی ادامه داد :این پرستاران باید بازگردند ،سازمان نظام
پرستاری هم پیگیری خواهد کرد .فعال در مسیر مذاکره هستیم
اما اگر الزم باش��د ش��کایت هم خواهیم کرد .رئیس کل سازمان
نظام پرستاری افزود :ما االن بیش از  ۱۰۰هزار نفر کمبود پرستار
یدانم بیمارستانها با چه جراتی این نیروها را اخراج
داریم و من نم 
کردهاند ،لذا اخالقی نیست پرستارانی را که در دوران کرونا به مردم
خدمت کردهاند اکنون اخراج کنیم .در همین حال ،سعید صدرائیان،

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور
با تشریح نحوه استخدام پرستاران جدید و
همچنین پرستارانی که با قراردادهای ۸۹
روزه در برهه شیوع کرونا فعالیت داشتند،
گفت :روند جذب پرستاران جدید منوط بر
تأمین بودجه و ارائه اطالعات مبنی بر نیاز
وزارت بهداشت است.

■■ ۲۵۱بیمار مبتال به کرونا در بخشهای مراقبتهای ویژه

وزارت بهداشت دیروز اعالم کرد در شبانهروز گذشته ۲۶۵بیمار
«کووید »۱۹-در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۳بیمار نیز جان
خود را از دست دادند .بر این اساس از ظهر سهشنبه  31خرداد
تا ظهر چهارشنبه اول تیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۲۶۵بیمار جدید مبتال به «کووید »۱۹-در کش��ور شناسایی و
 ۶۷نفر از آنها بس��تری شدند .متاسفانه طی این مدت ۳ ،بیمار
مبتال به «کووید »۱۹-در کش��ور جان خود را از دس��ت دادند و
مجموع جانباختگان این بیماری به  ۱۴۱هزار و  ۳۷۳نفر رسید.
همچنین خوشبختانه تاکنون  ۷میلیون و  ۶۰هزار و  ۹۸۹نفر از
بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .از سویی
ش مراقبتهای
 ۲۵۱نفر از بیماران مبتال به «کووید »۱۹-در بخ 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .همچنین تاکنون ۵۲
میلیون و  ۵۳۷هزار و  ۴۶۱آزمایش تشخیص «کووید »۱۹-در
کشور انجام شده است .این در حالی است که تاکنون  ۶۴میلیون
و  ۶۱۹هزار و  ۲۸۶نفر دوز اول ۵۷ ،میلیون و  ۹۶۳هزار و ۱۸۷
نفر دوز دوم و  ۲۷میلیون و  ۶۹۰هزار و  ۶۷۸نفر نیز دوز س��وم
واکسن کرونا را در کشور تزریق کردهاند.

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا
روز
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