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اجتماعی

فراخوان همایش «کرونا ،دانشجویان و سالمت روانی ،اجتماعی و معنوی»

همایش «کرونا ،دانشجویان و سالمت روانی ،اجتماعی و معنوی» توسط دانشکده رفاه تهران با همکاری دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان ،مرکز مشاوره دانشگاه تهران ،انجمنهای
علمی روانشناسی و مشاوره ایران و نیز همکاری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور  21و  22مهرماه سال جاری برگزار میشود .اساتید و دانشجویان میتوانند چکیده مبسوط مقاالت خود را
تا تاریخ  2مهر به دبیرخانه همایش ارسال کنند .عالقهمندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  http://corona.refah.ac.irمراجعه کنند.

اخبار

وزیر بهداشت از واردات  40میلیون دوز واکسن جدید به کشور در مهر ماه خبر داد

بهبود وضعیت دارویی کشور

رئیس داروخانه مرکزی هاللاحمر با اشاره به اینکه وضعیت
دارویی در کشور نسبت به ماههای گذشته به مراتب بهتر شده،
گفت :چندین ماه است دیگر در حوزه داروی مختص بیماران
دیابتی با کمبود مواجه نیستیم و داروخانه مرکزی هاللاحمر
به اندازه  ۴ماه ذخیره انس��ولین و اقالم انسولین دارد .جواد
شمسایی درباره آخرین وضعیت خدماترسانی این داروخانه
گفت :داروخانه مرکزی هاللاحمر تا ساعت  ۹شب در حال
خدمترسانی به مردم است .این در حالی است که با اوجگیری
شیوع کرونا خدماترسانی داروخانههای هاللاحمر تا ساعت
 ۲۴وحتی در روزهای تعطیل ادامه یافت وبا عبور از پیک
وکاهش ش��دید مراجعان به روال س��ابق یعنی ساعت ۲۱
بازگشت .وی افزود :در داروخانه ما در یک قسمت خدمات
عمومی خود را ارائه میدهیم و در قسمت دیگر نیز بیماران
کرونایی پذیرش میشوند .مراجعات بیماران کرونایی نسبت به
هفتههایگذشتهکاهشیافتهاست.مجموعاداروخانهمرکزی
هاللاحمر در اوج کرونا به حدود  ۲۵۰۰نفر خدمترسانی
میکرد که این تعداد مراجعهکننده اکنون به حدود ۱۵۰۰
نفر کاهش پیدا کرده اس��ت .این مقام مسؤول در جمعیت
هاللاحمر خاطرنشان کرد :خدمات ما به بیماران کرونایی
به صورت مجزا تا پایان همهگیری ادامه دارد و خوشبختانه
در این باره نیز با کمبودی مواجه نیستیم .درباره سایر داروها
نیز هماهنگیهای خوبی صورت گرفته است تا نیاز بیماران
به صورت کامل برطرف شود.

اعمال تغییرات جدید
در سامانه نسخه الکترونیک

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سالمت
ایران ،امکان تجویز نسخه برای آینده و تغییرات مرتبط
با ارجاع و دسترس��ی به سوابق بیمهشده را از مهمترین
تغییرات اعمالشده در پنل نسخه الکترونیک عنوان کرد.
دکتر حنان حاجیمحمودی گفت :همه پیشنهاداتی که در
راستای بهبود استقرار نسخه الکترونیک مطرح میشود در
کارگروههای مربوط بررسی شده و اولویتبندی میشوند.
تاکنون نیز تغییرات زیادی جهت سهولت استفاده کاربران
در سامانه ایجاد شده است .به گفته وی ،بیشتر مشکالت
مراکز درمانی در ثبت نسخ الکترونیک برطرف شده است
و هر ماه نیز شاهد اعمال تغییرات جدید در سامانه هستیم.
وی افزود :هماکنون نیز بسیاری از موارد از جمله استعالم
از س��امانه نظام پزشکی در ثبت نسخه کاغذی ،قوانین
و تعرفههای دندانپزش��کان متخصص و جداسازی فیلد
تجهیزات پزشکی از داروها در سامانه نسخه الکترونیک
در محیط تس��ت مستقر ش��دهاند و پس از بررسیهای
کارشناس��ی این موارد به محیط اصلی منتقل میشوند.
او ادامه داد :یکی از تغییراتی که در س��امانه اضافه شده
است ،امکان مشاهده سوابق بیمه شده برای پزشک است.
برای استفاده از این امکان ،با درخواست پزشک ،پیامکی
برای بیمه ش��ده ارسال میش��ود و در صورتی که بیمه
شده دسترسی پزشک به محتوای سوابق درمانی وی را
تایید کند ،دسترسی پزشک برای آن ایجاد میشود .وی
گفت :امکان ثبت اصالت برای داروهای غیربیمهای نیز در
سامانه فراهم است.

برگزاری پویش «مهر عاطفهها»
در شبکه شاد

مشاور وزیر و قائممقام سازمان دانشآموزی از برگزاری
جشن عاطفهها در قالب پویش مهر عاطفهها و با شعار «مهر،
ماه مهربانی» برای دانشآموزان سراسر کشور در بستر فضای
یزاده ضمن اعالم
مجازی (شبکه شاد) خبر داد .اسماعیل بحر 
این خبر اظهار کرد :این سازمان در پی تحقق بسته تحولی
هر دانشآموز یک نقش اجتماعی و در راستای تحققبخشی
از اهداف دورههای تحصیلی مبتنی بر سند تحول بنیادین
شوپرورش ،با هم��کاری و همیاری کمیته امداد امام
آموز 
خمینی(ره) طبق سنوات گذشته ،جشن عاطفهها را با توجه
به ش��رایط درگیری اکثر استانهای کشور با بیماری کرونا
در قال��ب پویش مهر عاطفهها برگ��زار میکند .وی اهداف
برگزاری این پویش را کمک به ترویج و ارتقای فرهنگ انفاق،
نوعدوستی ،مسؤولیتپذیری و مشارکتجویی ،دستگیری
از دانشآموزان نیازمند و محروم و همچنین برقراری عدالت
اجتماعی برش��مرد .بحریزاده در ادامه از ایجاد پایگاههای
دریافت هدایا در مناطق ،شهرس��تانها و مراکز استانها با
هم��کاری کمیته امداد امام خمین��ی(ره) خبر داد و گفت:
دانشآموزان همچنین میتوانن��د از طریق درگاه پرداخت
آنالین یا ش��ماره حس��اب مدرس��ه هدایای نقدی خود را
پرداخت کنند .مشاور وزیر و قائممقام سازمان دانشآموزی
افزود :اهدای هدایای خریداری ش��ده متناسب با فهرست
نیاز دانشآموزان حمایتپذیر (ترجیحا تلفن همراه یا تبلت
برای دانشآموزان نیازمندی که امکان استفاده از شبکه شاد
را ندارند و س��پس لوازمالتحریر و پوشاک) و توزیع آن بین
خانوادههای دانشآموزان حمایتپذیر با رعایت شأن و منزلت
ایشان صورت میپذیرد.

سفارش  ۲۰۰میلیارد تومانی مترو
برای خرید تجهیزات مورد نیاز

مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری شهر گفت :شرکت
بهرهبرداری مترو ،سفارشی به ارزش  ۲۰۰میلیارد تومان
برای خرید تجهیزات مختلف مانند سیگنالینگ ناوگان،
برق ،تأسیسات و مخابرات ثبت کرده است تا خرید این
تجهیزات از سوی شرکت سرمایهگذاری شهر انجام شود که
بخشی از آن به مناقصه عمومی گذاشته شده است .هادی
علیرضایی در این باره اظهار کرد :بهرغم اینکه در  ۲سال و
نیم گذشته به دلیل تحریمها و شرایط کالن اقتصاد کشور،
فعالیتهای شرکت سرمایهگذاری شهر توقف داشته ،با این
حال با تغییر مدیریت شرکت و تغییر رویکرد در  ۳ماهه
چهارم سال  ۱۳۹۹تالشهای مستمر برای پویایی دوباره
شرکت انجام و منجر به بسترسازی امضای تفاهمنامه با
سازمان آتشنشانی ،شرکت مترو و شرکت کنترل کیفیت
هوا ش��د .سال  ۱۴۰۰هم تفاهمنامههایی به ارزش ۳۵۰
میلیارد تومان امضا شد .به گفته وی ،شرکت بهرهبرداری
مترو ،سفارشی به ارزش  ۲۰۰میلیارد تومان برای خرید
تجهیزاتمختلفمانندسیگنالینگناوگان،برق،تأسیسات
و مخابرات ثبت کرده است تا خرید این تجهیزات از سوی
شرکت سرمایهگذاری شهر انجام شود که بخشی از آن به
مناقصه عمومی گذاشته شده است.

گروه اجتماعی :میزان تزریق واکسن در کشور به بیش از 39
میلیون و  200هزار دوز رس��یده و حج��م واردات این داروی
اس��تراتژیک با احتس��اب محموله  5میلیون دوزی واکس��ن
سینوفارم که جمعیت هاللاحمر وعده ورود آن در روز جاری
را داده ب��ه  55میلیون دوز خواهد رس��ید .با ورود این تعداد
واکس��ن به ایران و انجام رایزنی برای واردات  40میلیون دوز
دیگر تا پایان مهرماه ،تحقق اتمام واکسیناسیون عمومی تا دهه
فجر که وزیر بهداشت وعده آن را داده چندان دور از دسترس
به نظر نمیرسد.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی وزارت بهداشت ،ایران بعد از
آلمان در رتبه دوم میزان تزریق هفتگی واکسن قرار دارد و حاال
بر اساس گفته بهرام عیناللهی ،وزیر بهداشت طی روزهای آینده
قرار است ایران رکورد  ۶میلیون و  ۷۵هزار دوز تزریق هفتگی
آلمان را شکسته و به جایگاه اول جهان در این حوزه دست یابد.
ایران در شرایطی به سوی رکوردشکنی تزریق واکسن حرکت
میکند که طبق دادههای علمی ،با افزایش واکسیناسیون در
گومیر در جامعه هدف هم کاهشی چشمگیر
کشور میزان مر 
داش��ته و تمام اس��تانهای کش��ور از پیک پنجم کرونا عبور
کردهاند .این مهم در حالی محقق شده که بر اساس گفتههای
حمیدرضا خانکه ،رئیس دانش��گاه علوم توانبخشی و سالمت
اجتماعی ،حدود  ۴۰درصد ش��هروندان ایرانی دوز اول واکسن
کرون��ا را تزریق کردهاند و حدود  ۱۸درصد هم دوزهای اول و
دوم را دریافت کردهاند.
گومیرها را به بیش از 700
بر اساس آمار ،دلتا کرونا تعداد مر 
گوميرها به ازاي هر  100نفر8 ،
نفر در روز رسانده بود؛ ميزان مر 
نفر بود که اين رقم با توجه به افزایش واکسیناسیون در کشور و
رعایت پروتکلهای بهداشتی به  ۲نفر رسيد .بدون شک ادامه
این مسیر تنها با همراهی حداکثری مردم برای حضور در مراکز
تزریق واکسن با توجه به زمانبندی مشخص شده محقق خواهد
شد و هر میزان این مشارکت در تزریق واکسن شیبی صعودی
به خود بگیرد ،محافظت از مردم در برابر ویروس منحوس کرونا
سهلتر خواهد شد.
■■رکورد تزريق واکسن کرونا در جهان را ميشکنيم

واکسیناس��یون در ایران در حالی جهش قابل مالحظهای
داشته و متولدین  60و قبل از آن مجوز دریافت واکسن را به
دست آوردهاند که وزیر بهداشت از رکوردشکنی تزریق هفتگی
واکسن در جهان خبر داده است.
دکتر بهرام عیناللهی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با اش��اره به س��یل ورود واکسن کرونا در کنار تولیدات داخلی
گفت :مهرماه  ۴۰میلیون دوز واکسن جدید وارد کشور میشود.
وی افزود :همانطور که قبال قول داده شد تا پایان شهریور
 ۵۰میلیون دوز واکسن وارد میشود و در مهرماه هم  ۴۰میلیون
دوز دیگر وارد میکنیم ،البته این میزان واردات عالوه بر تولیدات
داخلی است و ما سعی میکنیم همه مردم واکسن کرونا را در
اسرع وقت دریافت کنند.
وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی گفت :در دولت
جدید مجوز تولید داخلی  5واکس��ن سیناژن ،رازی ،پاستور،
فخرا و برکت داده شده است.
عیناللهی درباره دالی��ل افزایش ورود محمولههای جدید
واکسن به کشور ،گفت :من هیچ وقت درباره گذشته صحبت
نمیکنم ،بلکه صحبت من درباره آینده است ،از وقتی نمایندگان
به ما رای اعتماد دادند و تکلیف به دوش ما افتاد ،شبانهروز برای
تامین واکسن کرونا کار کردیم.
وزیر بهداشت افزود :مهمترین مساله که باعث موفقیت شد
تالشهای شخص رئیسجمهور ،معاون اول ،بانک مرکزی و سایر

ماه پر واکسن

فوت  ۴۵۲بيمار کرونایی در

پایان شهریور به وزارت بهداشت خبر داد.
س��یدمصطفی سیدهاش��می با اع�لام اینک��ه تاکنون با
بهرهبرداری از فاز اول تولید واکس��ن کرونا در کشور بیش از
 ۵میلیون و  ۲۰۰هزار دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل
شده است ،گفت :طی چند روز آینده نیز بیش از  ۴میلیون
دوز دیگر تحویل وزارت بهداشت میشود و تعداد واکسنهای
تحویلی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به وزارت بهداشت
تا پایان شهریور به  ۱۰میلیون دوز میرسد.
این مقام مسؤول همچنین از راهاندازی فاز دوم تولید واکسن
برکت طی روزهای اخیر خبر داد و گفت :فاز سوم نیز بعد از
فاز دوم راهاندازی میش��ود تا بخشی از نیاز کشور به واکسن
کرونا تامین شود.
سیدهاش��می با اش��اره به اینکه فاز دوم واکسن برکت با
حضور رئیس س��تاد اجرایی افتتاح رسمی خواهد شد ،گفت:
بزودی آمار دقیقی از این خط تولیدی و تجهیزات بسیار وسیع،
منظ��م و دقیق فاز دوم واکس��ن برکت با حضور متخصصان
اعالم خواهد شد.
معاون هماهنگی س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام در
پایان افزود :بهگفته رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
تا زمانی که نیاز داخلی به واکسن وجود داشته باشد ،اقدامی
برای صادرات واکس��ن برکت نخواهد ش��د و اولویت با مردم
خودمان است.

شبانهروز

آخرین آمار وزارت بهداشت میزان تزریق روزانه واکسن در کشور را یک میلیون و  348هزار و  183نشان میدهد ،این در حالی
است که همچنان آمار مرگومیر  24ساعته باالی  400نفر در روز است .بنا بر اعالم وزارت بهداشت ،متاسفانه طی  24ساعت ۴۵۲
بيمار «کوويد »۱۹-در کشور جان خود را به دليل اين بيماري از دست دادند .بر اساس این گزارش ،در یک شبانهروز يک ميليون
و  ۳۴۸هزار و  ۱۸۳دوز واکسن کرونا در کشور تزريق شده است .بنا بر اعالم مرکز روابط عمومي و اطالعرساني وزارت بهداشت،
تاکنون  ۲۶ميليون و  ۱۳۹هزار و  ۱۳۳نفر دوز اول واکسن کرونا و  ۱۳ميليون و  ۷۵هزار و  ۶۰۱نفر نيز دوز دوم را تزريق کردهاند
و مجموع واکسنهاي تزريقشده در کشور به  ۳۹ميليون و  ۲۱۴هزار و  ۷۳۴دوز رسيده است .به گزارش مرکز روابط عمومي و
اطالعرساني وزارت بهداشت ،از ظهر سهشنبه تا ظهر چهارشنبه  ۲۴شهريور  ۱۴۰۰و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي۱۹ ،
هزار و  ۷۳۱بيمار جديد مبتال به «کوويد »۱۹-در کشور شناسايي شدند که ۳هزار و  ۱۶نفر از آنها بستري شدند .متاسفانه در طول
 ۲۴ساعت ۴۵۲ ،بيمار «کوويد »۱۹-جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به  ۱۱۵هزار و  ۶۱۹نفر رسيد.
همچنین  ۷هزار و  ۵۴نفر از بيماران مبتال به «کوويد »۱۹-در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .در
حال حاضر  ۱۶۸شهر کشور در وضعيت قرمز ۲۰۹ ،شهر در وضعيت نارنجي و  ۷۱شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 18شهریور

26821

505

3638

28163

 19شهریور

21114

445

3187

28091

 20شهریور

16654

444

2704

28514

 21شهریور

20219

487

2747

29817

 22شهریور

22541

448

3163

28979

 23شهریور

22329

408

3436

29812

 24شهریور

19731

452

3016

27531

وزارتخانهها بود و این همکاری و همدلی موجب شد تا شاهد
ورود محمولههای جدید واکسن به کشور باشیم.
عینالله��ی ب��ا تاکید بر اینک��ه این هفته رک��ورد جهانی
واکسیناسیون کرونا در کشور را میشکنیم ،تصریح کرد :این
رک��ورد هماکنون در اختیار آلمان با تزریق بیش از  6میلیون
دوز در یک هفته اس��ت که تا پایان هفته رکورد آنها شکسته
خواهد شد.

■■تحویل  ۴میلیون دوز واکسن برکت تا پایان شهریور

در کنار این اخبار ،تحویل  ۴میلیون دوز واکسن برکت به
وزارت بهداشت تا پایان شهریور خبر خوش دیگری است که
حکایت از روند رو به رشد مبارزه با بیماری کرونا با استفاده از
تمام ظرفیتهای داخلی و خارجی دارد.
در همی��ن زمینه معاون هماهنگی س��تاد اجرایی فرمان
حضرت امام از تحویل بیش از  ۴میلیون دوز واکسن برکت تا

■■رکوردشکني پايتخت در تزريق روزانه واکسن

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران از فعاليت ۱۵
مرکز واکسيناسيون شبانهروزي و رکوردشکني جديد تزريق
روزانه واکسن کرونا در تهران خبر داد.
دکتر عليرضا زالي با اشاره به انجام واکسيناسيون بر اساس
گروههاي س��ني در اين کالنش��هر اظهار داشت :شهروندان
تهراني بايد پس از ثبتنام در سامانه نوبتدهي واکسيناسيون
و دريافت پيامک براي تزريق واکسن به مراکز مراجعه کنند.
وي افزود :مراجعه افراد با توجه به پيامکهاي اعالم شده
باعث نظم و ترتيب در برنامه واکسيناسيون ميشود اما مراجعه
افراد بدون دريافت نوبت به مراکز باعث ايجاد ازدحام و اختالل
در اجراي کار ميشود.
به گفته زالي ،عالوه بر گروههاي سني ۱۰ ،گروه از مشاغل
لونقل عمومي و رانندگان
پرخطر مثل رانندگان ناوگان حم 
تاکسي ،کارکنان اداري ،دانشجويان ،کارکنان بانکي ،اساتيد
دانش��گاهها ،معلمان ،کارکنان پسماند ش��هرداري ،کارکنان
بهشتزهرا و ...واکسن دريافت ميکنند.
وي يادآور شد :براساس پروتکل جهاني و با توجه به بروز
گومير باال در سالمندان باالي  ۶۵سال ،واکسيناسيون از
مر 
اين سنين شروع شده است و بتدريج واکسيناسيون گروههاي
سني جوانتر نيز انجام ميشود.
زالي از فعاليت  ۱۵مرکز  ۲۴ساعته واکسيناسيون در تهران
خب��ر داد و گفت :در هفت��ه آتي تعداد قابل توجهي از مراکز
به صورت شبانهروزي به مدار واکسيناسيون خواهند پيوست
و هماکنون  ۹۰درصد مراکز دوشيفته هستند که هر روز به
صورت سرزده از آنها بازديد ميکنيم.
به گفته وي ،تزريق واکسن در تهران از  ۲۴۵هزار دوز در
روز گذشت که این عدد يک رکورد است.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران خاطرنشان
کرد :هماکن��ون در تهران بيش از ۶ميليون و  ۳۰۰هزار دوز
ق شده که از اين آمار  ۲ميليون و  ۲۰۰هزار نفر
واکسن تزري 
هر  ۲دوز را دريافت کردهاند .خوشبختانه اکثر مشاغل پرخطر
هر  ۲دوز واکسن را دريافت کردهاند.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد

مديرکل منابع طبيعي استان کهگيلويهوبويراحمد :علت آتشسوزي عامل انساني و عمدي است

ضرورت ورود مجلس به موضوع سند خودرو

جنگلهای «نير» در دام آتش

گروهاجتماعی :با گذشت یک هفته از
اعالم نظر رسمی دادستان کل کشور
مبنی بر وجاهت قانونی برگ س��بز
خودرو و شناسایی آن به عنوان سند
شوقوسها
مالکیت ام��ا همچنان ک 
در ای��ن زمین��ه ادام��ه دارد و کانون
سردفتران به اعتراضات خود در این
زمینه ادامه میدهد .این در حالی اس��ت که کمیس��یون
اصل  90مجلس ش��ورای اسالمی نیز برگ سبز خودرو را
به عنوان سند مالکیت شناسایی کرده است .عدم تمکین
سردفتران از دستور دادستان در حالی است که این رویکرد
آنان تخلف محسوب شده و دادستان میتواند با توجه به
اختیارات خود پیگیری قانونی الزم را در این زمینه انجام
دهد .در ادامه واکنشها بر وجاهت قانونی برگ سبز خودرو
به عنوان سند مالکیت ،موضوع برگ سبز خودرو مورد سوال
از سخنگوی قوه قضائیه نیز قرار گرفت و وی در پاسخ گفت:
بهتر است مشکلي که درباره اعتبار يا عدم اعتبار برگ سبز

خودرو به وجود آمده است از طريق
مجلس رفع شود.
ذبيحاهلل خداييان ،سخنگوي قوه
قضائيه با اشاره به مباحثي که درباره
برگ سبز خودرو و اعتبار يا عدم اعتبار
آن در محاف��ل حقوقي و رس��انهاي
مطرح شده اس��ت ،گفت :اخيرا هم
که دادستان کل کشور بخشنامهاي را صادر کرده که برگ
سبز صادره از نيروي انتظامي سند مالکيت خودرو محسوب
ميشود ،اين نش��ان ميدهد درباره ماده  ۲۹اختالفنظر
وجود دارد؛ حداقلش اين است که از طرف رياست وقت قوه
قضائيه و دادستان کل کشور  2بخشنامه مغاير صادر شده
است؛ به نظر بنده بهتر است اين مشکل از طريق مجلس
رفع شود ،چراکه اختالفنظر درباره ماده  ۲۹است و تفسير
قانون عادي نيز بر عهده مجلس شوراي اسالمي است که
بايد در اين باره نظر تفسيري خواسته شود و ما بر اساس
نظر مجلس اقدام کنيم.

گروهاجتماعی :جنگلهاي کوه «نير»
شهرستان بويراحمد در ساعات پایانی
روز سهش��نبه ،طعمه حریق شدند؛
آتش��ی که به صورت عمدی به جان
جنگلهای نیر افتاده و باعث شده تا
یک بار دیگر منابع طبیعی و زیست
حیوانی در این بخش با مخاطره روبهرو
شود .با آنکه عملیات مهار آتش از همان ساعات اولیه آغاز
شد اما حجم باالی آتشسوزی کنترل آن را با چالش مواجه
کرده و اعزام بالگرد و نیروهای امدادی بیشتر جهت مهار
این حادثه بیش از پیش احساس میشود .در همین رابطه
مديرکل منابع طبيعي استان کهگيلوي هوبويراحمد از وقوع
يک فقره آتشسوزي در جنگلهاي کوه «نير» شهرستان
بويراحمد خبر داد .غالمحسين حکمتياناصل گفت :اين
آتشس��وزي از س��اعت  ۲۰سهشنبهشب در جنگلهاي
ک��وه نير بخش لوداب از توابع شهرس��تان بويراحمد آغاز
ش��د .وي اظهار کرد :نيروهاي بخش ل��وداب و مردمي و

دهياران و شوراهاي منطقه از همان
ساعات اوليه حادثه به محل اعزام و با
تالش و کوشش خود اقدام براي مهار
آتش کردند .مديرکل منابع طبيعي
استانکهگيلويهوبويراحمدخاطرنشان
کرد ۲ :اکيپ از نيروهاي شهرستان
بويراحمد و  ۵اکيپ از نيروهاي اداره
کل منابع طبيعي استان کهگيلوي هوبويراحمد جهت کمک
ب��ه اطفاي حريق به منطقه اعزام ش��دند .حکمتياناصل
تصريح کرد :درخواست بالگرد کردهايم و اعزام نيرو با بالگرد
به محل آتشسوزي ادامه دارد .وي درباره علت آتشسوزي
ادامه داد :طبق شواهد و برخي گزارشها علت آتشسوزي
عامل انساني و عمدي است ،چرا که طبق گفته شاهدان،
ديده ش��ده يک نفر در تاريکي ش��ب در حال آتش زدن
ل است .مديرکل منابع طبيعي استان
نقطه به نقطه جنگ 
کهگيلوي هوبويراحمد بيان کرد :ميزان خسارات وارده هنوز
مشخصنيست.

فرمانده انتظامی تهران :طی  ۲عملیات جداگانه در طرح برخورد ضربتي با سارقان  4شرور مسلح دستگیر شدند

برخورد قاطع پلیس با اشرار مسلح

انتش��ار تصاویر شرارتهای مسلحانه در فضای مجازی و
نمایش قدرت و سلب آسایش عمومی توسط اراذل و اوباش،
نمایانگر تغییر در نوع بزههای صورتگرفته در سطح جامعه
است .شاید پیش از این نیز وقوع جرائم و اوباشگری با سالح
گرم در جامعه وجود داشت اما پخش تصاویر مربوط به این
نوع جرائم در فضای مجازی به شکل معناداری امنیت روانی
مردم را مورد هدف قرار داده است.
طبق اعالم پلیس ،برخورد با شرارتهای مسلحانه بدون
هیچ گونه اغماضی در دستور کار قرار دارد که در همین زمینه
فرمانده انتظامي تهران بزرگ از دس��تگيري سارقان مسلح
پايتخت در اجراي طرح برخورد ضربتي با سارقان خبر داد.
سردار حس��ين رحيمي در حاشيه اجراي طرح برخورد
ضربتي با سارقان گفت :به دنبال وقوع چندين مورد سرقت
مسلحانه از سوي س��ارقان و افراد شرور در سطح پايتخت،
طرح برخورد با سارقان مسلح به صورت ويژه در دستور کار

ماموران فرماندهي انتظامي تهران
بزرگ قرار گرفت.
وي با بيان اينکه در راس��تاي
اجراي اين طرح تيمهاي گش��ت
ضربت خودرويي و موتوري پليس
در نقاط مختلف ش��هر مس��تقر
شدند ،گفت :اين تيمها در صورت
وقوع هرگونه حادثهاي به سرعت
وارد عمل شده و با سارق يا سارقان برخورد خواهند کرد .در
همين راستا نيز چندی پیش عوامل گشت کالنتري قلهک
به سرنش��ينان يک دستگاه موتوسيکلت با پالک مخدوش
مشکوک شده و براي بررسي موضوع وارد عمل شدند اما اين
افراد با مشاهده ماموران با موتوسيکلت متواري شدند.
رحيمي با اش��اره به آغاز تعقيب و گريز ميان اين افراد و
ماموران ادامه داد :مجرمان که همراه با خود سالح نيز داشتند

در جريان تعقيب و گريز شروع به
تيراندازي به سمت ماموران کردند
که در واکنش به آن ماموران نيز
الس��تيک موتوسيکلت مجرمان
را م��ورد هدف ق��رار داده و آنان
را متوق��ف و دس��تگير کردند .با
دس��تگيري اين افراد و بررس��ي
سوابقشان مشخص شد يکي از
آنان داراي  ۲۴فقره سابقه سرقت ،شرارت و ...بوده و فرد ديگر
نيز داراي چندين مورد سابقه بود .رئيس پليس پايتخت به
پروندهاي ديگر نيز اشاره کرد و گفت :در اجراي طرح برخورد
ضربتي با سارقان ،عوامل ضربتي کالنتري ولنجک به رفتار
مشکوک فردي که با ماسک در حال زاغزني مراجعان يکي
از اماکن تجاري بود و همدستش نيز با موتوسيکلت روشن
و پالک مخدوش در کنارش ايس��تاده بود ،مشکوک شده و

براي رس��يدگي به موضوع وارد عمل شدند که اين افراد نيز
به محض مشاهده ماموران پا به فرار گذاشتند .وي ادامه داد:
با اقدام متقابل ماموران پليس ،اين افراد دقايقي پس از آغاز
تعقيب و گريز متوقف و دس��تگير ش��دند که در جريان آن
يک قبضه سالح کمري از آنان کشف و ضبط شد .همچنين
در اين عمليات يکي از سارقان که سالح به همراه داشت از
ناحيه پا هدف گلوله پليس قرار گرفت .رحيمي با بيان اينکه
اين سارقان نيز داراي سوابق متعدد سرقت و شرارت بودند،
پرونده تشکيل شده و

گفت :براي هر  4سارق دستگير شده،
آنان براي ادامه روند رسيدگي به جرمشان روانه دادسرا شدند.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ با تاکيد بر اينکه طرح برخورد
با جرائم خشن به صورت ويژه در دستور کار ماموران کالنتريها
و گشتهاي يگان امداد قرار دارد ،گفت :پليس اجازه نخواهد
داد سارقان با آسودگي خاطر مرتکب اعمال مجرمانه شوند و
اجراي چنين طرحهايي را ادامه خواهد داد.

