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اجتماعی

اخبار

مجلس بهدنبال اصالح قانون مهریه

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:
مجلس به دنبال بررسی موضوع مهریه بر اساس عدالت
است تا هیچ کدام از زن و مرد در این بین آسیب نبینند.
سیدکاظم دلخوش در گفتوگو با تسنیم ،درباره کاهش
سقف مهریه به  14سکه که این روزها زمزمه آن از مجلس
به گوش میرس��د ،اظهار داشت :موضوع کاهش سقف
مهریه به  14سکه هنوز در دستور کار کمیسیون حقوقی
و قضایی مجلس قرار نگرفته است .سخنگوی کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس افزود :قطعا کمیسیون حقوقی
و قضایی برای بررس��ی موضوع مهریه باید دنبال عدالت
پیاده شود که هیچ کدام
باشد و این عدالت باید بدرستی 
از زن و مرد در این بین آسیب نبینند ،لذا این کار دشوار
بوده و مستلزم یک کار کارشناسی و دقیق است .دلخوش
درباره ریلگذاری مجلس برای تسریع روند رسیدگی به
پروندههایقضاییبابیاناینکهمجلسبرایتصویبقوانین
تسهیلکننده رسیدگی به پروندهها اقدام میکند ،گفت:
اهتمام داریم قوانینی به تصویب برسد که کمکحال قوه
قضائیه در رسیدگی به پروندهها باشد.

بهروزرسانی نسخهوب «شاد»

دبیرکل دفت��ر فناوری اطالع��ات و ارتباطات وزارت
شوپرورش با اش��اره به بهروزرس��انی نس��خه وب
آموز 
اپلیکیش��ن شاد گفت :امکانات بیش��تری به نسخه وب
افزوده ش��د .محمود حبیبی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
بهروزرسانی نسخه وب شاد افزود :نسبت به سال گذشته
امکانات بیشتری به نسخه وب افزوده شده و دائم در حال
بهروزرس��انی هستیم .سعی کردیم خدمات بیشتری به
نسخه وب اضافه کنیم .وی همچنین با اشاره به امکانات
جدید پلتفرم آموزشی شاد در سال تحصیلی جدید که
اواخر ش��هریورماه رونمایی شد ،اظهار کرد :اتاق یا گروه
صوت��ی با رهبری و هدای��ت معلم راهاندازی و به ش��اد
افزوده شده است .حبیبی ادامه داد :بر اساس این قابلیت
تعاملی ،امکان صحبت مستقیم همزمان معلم با حداقل ۵
دانشآموز فراهم است و ما را به هدف توسعه تعامالت میان
دانشآموز و معلم در شاد نزدیکتر کرده است .سرویس
حضور و غیاب هم بهینه شده است .وی با اشاره به قابلیت
جدید دیگری تحت عنوان آزمونساز در شاد ،اظهار کرد:
سرویس آزمون هم طراحی شده که احتماال اواخر مهرماه
ارائه میشود .این افزونه ،به مرور زمان کاملتر میشود تا
برای امتحانات دیماه هم مورد استفاده قرار بگیرد.

رشد  ۱۱درصدی تلفات تصادفات
در  ۵ماه نخست امسال

سازمان پزشکی قانونی ضمن اعالم رشد  ۱۱درصدی
تلفات تصادفات در  ۵ماه نخست امسال در عین حال از
کاهش  5/1درصدی تلف��ات حوادث رانندگی در مرداد
امسال خبر داد .اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد :در مرداد امسال
آمار تلفات حوادث رانندگی با کاهش  5/1درصدی مواجه
بود .در این ماه  ۱۳۹۸نفر که  ۱۱۱۹نفر مرد و  ۲۷۹نفر زن
بودند ،در تصادفات جان باختند ،در حالیکه آمار تلفات
در مدت مشابه سال قبل  ۱۴۷۳نفر بود .در این ماه ۲۵
هزار و  ۳۹۵مصدوم تصادفات نیز به مراکز پزشکی قانونی
مراجعه کردند که نسبت به سال قبل  7/4درصد کاهش
یافته است .بر اساس این گزارش در  ۵ماهه نخست سال
جاری آمار تلفات تصادفات با افزایش مواجه بود .در این
مدت  ۷۰۳۲نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست
دادند ،این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار
تلفات  ۶۳۳۱نفر بود 11/1 ،درصد افزایش یافته است .در
این مدت اس��تانهای فارس با  ،۵۵۳خراسان رضوی با
 ۴۷۱و تهران با  ۴۶۹فوتی بیشترین و استانهای ایالم با
 ،۵۶کهگیلویه و بویراحمد با  ۹۰و قم با  ۹۸فوتی کمترین
آمار تلفات را داشتند .در  ۵ماه نخست امسال  ۱۲۷هزار
و  ۹۴۰نف��ر ( ۹۴ه��زار و  ۳مرد و  ۳۳هزار و  ۹۳۷زن) از
مصدومان حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه
کردند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9
درصد بیشتر شده است.

هشدار سازمان زمینشناسی
درباره فرونشست زمین در ایران

رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی با بیان
اینکه میزان آبی که درون زمین فرومیرود ،با میزان آب
استخراج شده متناسب نیست ،گفت :همین امر باعث بروز
پدیده فرونشست در همه جای کشور به جز استانهای
گیالن و مازندران شده است.
دکتر علیرضا ش��هیدی با تاکید بر اینکه پیشبینی
میشود استانهای گیالن و مازندران نیز طی سالهای
آینده دچار فرونشست شوند ،افزود :از  ۶۰۶دشت موجود
در کشور بیش از  ۳۰۰دشت ممنوعه هستند ،به گونهای
که این دشتها دچار وضعیت قرمز شدهاند و بقیه دشتها
نیز ش��رایط مناسبی ندارند .وی با بیان اینکه دشتهای
اس��تان اصفهان یکی از بحرانیترین مناطق کشور است
که با فرونشس��ت جدی مواجه است ،اظهار کرد :میزان
فرونشست در شهر اصفهان حدود  ۱۶سانتیمتر است و
متاسفانه زبانههای فرونشست وارد شهر شده و قسمتهای
مرکزی و بافت تاریخی شهر نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
شهیدی با بیان اینکه در تهران نیز میزان فرونشست بسیار
زیاد است ،گفت :گفته میشود تهران روزی یک میلیمتر
دچار فرونشست میشود که عدد بسیار زیادی است .رئیس
ت معدنی کشور یادآور
س��ازمان زمینشناسی و اکتشافا 
شد :بر اساس آمارهای موجود در اتحادیه اروپایی ،اگر در
منطقهای  ۴میلیمتر فرونشست ایجاد شود ،آن منطقه
وارد شرایط بحرانی میشود و وقتی ما در ایران صحبت از
سانتیمتر میکنیم ،باید متوجه شویم دچار شرایط بسیار
حادی شدهایم.

رفع محدودیتهای کرونایی برای دارندگان کارت واکسن دیجیتال

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت گفت :برخی محدودیتها در زمینه مسافرت ،حضور در اماکن آموزشی و ورزشی و محدودیتهای مشاغل و اصناف بزودی برای دارندگان
کارت واکسن دیجیتال فارسی برداشته خواهد شد .مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت ،از آغاز صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی برای همه هممیهنان
خبر داد و اعالم کرد :هماکنون تمام افرادی که یک یا  ۲نوبت واکسن زدهاند میتوانند در سامانه  salamat.gov.irکارت واکسن دیجیتال فارسی خود را به رایگان دریافت کنند.

اهدای یک جلد قرآن مجید با دستنوشته رهبر انقالب در حاشیه آن توسط رئیس رسانه ملی به خانواده نوجوان فداکار ایذهای

تکریم ویژه خانواده علی لندی

گ�روه اجتماعی :مقام معظم رهبری با اهدای یک جلد قرآن
مجید با دستنوشتهای در حاشیه آن از خانواده شهید «علی
لندی» نوجوان قهرمان ایذهای تقدیر کردند.
به گزارش «وطنامروز» ،نخستین سفر رئیس جدید سازمان
صداوسیما به استان خوزستان ،همراه پیامی مهم از سوی مقام
معظم رهبری به خانواده نوجوان فداکار شهید «علی لندی»
بود که با نثار جان خود ،نماد از خودگذشتگی را مشق کرد.
در این سفر رئیس رسانه ملی با حضور در منزل این شهید
فداکار ،یاد و خاطره این نوجوان دالور را گرامی داش��ت و به
خانواده وی تسلیت گفت.
پیم��ان جبل��ی در این دیدار یک جل��د کالماهلل مجید با
دستنوش��ته رهبر انقالب اس�لامی را که حامل پیامی برای
خانواده شهید علی لندی بود به آنها اهدا کرد.
در متن دستنوش��ته رهبر معظم انقالب اس�لامی آمده
است« :اهدا به خانواده گرامی و صبور نوجوان شجاع و فداکار
آقای علی لندی که توانست خود را در جایگاه الگوی جوانان
و نوجوانان نسل خود به همه نشان دهد؛ رحمت خدا بر او و
بر پدر و مادر و دیگر کسانش.
سیدعلی خامنهای »1400/۷/9
اق��دام فداکارانه نوجوان ایذهای در نج��ات  ۲زن از آتش
که منجر به مرگش شد ،موجب شد طی پیامهایی جداگانه
رؤسای قوا شهادت این نوجوان ایذهای را به خانواده داغدیدهاش
تسلیت بگویند.
شوپرورش از گنجانده شدن
حاال سرپرس��ت وزارت آموز 
موضوع رش��ادتهای این نوجوانان فداکار در کتب درس��ی
خبر داده است.
آنطور که حسن ملکی ،رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی
شوپرورش گفته در کتابهای درسی
آموزش��ی وزارت آموز 
که مهر  1401عرضه میشود ،مطالبی درباره فداکاری شهید
لندی گنجانده میشود اما سال جاری مطالب مربوط به این
شهید در مجالت رشد ،جشنواره فیلم رشد و انتشارات مدرسه

فضاهای آموزش��ی کشور بعد از گذش��ت  19ماه از ورود
کرونا به کش��ور همچنان بسته هستند و با وجود آغاز سال
تحصیلی  1400 -1401آموزشها مبتنی بر فضای مجازی
پیگیری میشود .به منظور تسهیل در امر آموزش و جبران
کمبودهای آموزشی ،دولت تاکید ویژه بر بازگشایی مدارس و
مراکز آموزشی دارد؛ بر همین اساس حجتاالسالم والمسلمین
سیدابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که روز
گذشته برگزار شد ،بر ضرورت سرعتبخشی واکسیناسیون
دانشآموزان باالی  12سال تاکید کرد.
رئیسجمهور با بیان اینکه تمهیدات آغاز آموزش حضوری
در مدارس اندیشیده شده است ،گفت :در کنار اقدامات انجام
ش��ده برای واکسیناس��یون معلمان ،کادر مدارس ،والدین
و رانندگان س��رویس مدارس ،الزم اس��ت واکسیناس��یون
دانشآموزان باالی  12سال نیز با سرعت انجام شود.
حجتاالسالم رئیسی هماهنگی وزارتهای بهداشت و
شوپرورش را در واکسیناسیون دانشآموزان باالی 12
آموز 
س��ال ضروری دانست و گفت :برای سرعت گرفتن این کار،
شوپرورش مس��اعدت کند مدارسی که شرایط
وزارت آموز 
مناسبی برای واکسینه کردن دانشآموزان دارند ،در اختیار
وزارت بهداشت قرار دهد.
رئیسجمهور گفت :با توجه به اینکه برای واکسیناسیون12
سال به پایین ،نظرات علمی مختلفی وجود دارد ،لذا تا زمانی که
به قطعیت علمی نرسیم ،نباید اقدامی در این زمینه انجام شود.
رئیسی در ادامه ،عادیانگاری و کمتوجهی به رعایت اصول
بهداشتی در مبارزه با ویروس کرونا را بسیار خطرناک دانست
و گفت :اینکه عدهای تصور کنند با تزریق واکسن از خطرات
ویروس کرونا در امان هس��تند ،نادرس��ت است و با توجه به

خواهد آمد ،چرا که وی با فداکاری خود یک تکلیف به گردن
همه ما نهاده است و آن تکلیف اشاعه جانبازی ،قهرمانی و از
خودگذشتگی این نوجوان ،از طریق منابع آموزشی و تربیتی
است .بنابراین یک کار کوتاهمدت برای سال جاری و یک اقدام
بلندمدت برای سالهای آتی برای بازتاب فداکاریهای شهید
لندی خواهیم داشت.
وی ادامه داد :فداکاری این شهید در کتابهایی مانند زبان
و ادبیات فارسی ،آمادگی دفاعی ،مطالعات اجتماعی و حتی
کتابهای هنر قابل طرح است.
شوپ��رورش افزود :یک برنامه بلندمدت
معاون وزیر آموز 
نیز خواهیم داش��ت که این برنامه ،خاص آن میدان ارزش��ی

فوت  ۲۱۷نفر دیگر از هموطنان بر اثر ابتال به «کووید»19-

رئیس جمهور :واکسیناسیون دانشآموزان سرعت گیرد
نظرات علم��ی همچنان باید
ش��یوهنامهها بین عموم مردم
و گروهه��ا و مراکز مختلف ،با
جدیت رعایت شود.
رئیس��ی هرگون��ه ورود و
خ��روج از کش��ور را نیازمند
تزریق واکسن کرونا دانست و
گفت :حساسیت به این اقدام
در حقیقت صیانت از سالمت
مس��افران و زائران عزیز است و به مقطع خاصی هم مربوط
نمیشود .رئیسجمهور با اشاره به اینکه برای مقابله با ویروس
کرونا محدودیتهای هوشمند به مرور جای تعطیلی مراکز
را میگیرد ،گفت :در شرایط کنونی مراکز علمی و پژوهشی
باید برای جبران عقبماندگیهای ناشی از شیوع کرونا ،در
مسائل اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی ،نسخهها و
راهکارهای مناسب تدوین و ارائه کنند.
■■واکسیناسیون مادران باردار در منزل

به منظور تسریع در روند واکسیناسیون در تهران ،فرمانده
ستاد کرونای این کالنشهر از طرحریزی برنامه واکسیناسیون
مادران باردار در منزل خبر داد .علیرضا زالی ،فرمانده س��تاد
مدیریت مقابله با بیماری کرونا در کالنش��هر تهران با اشاره
به واکسیناسیون مادران باردار در کشور اظهار کرد :در حال
حاض��ر اطالعات مادران باردار در تمام مراکز بهداش��تی به

آبگرفتگی معابر و خسارت به زیرساختهای شبکه برق سیستانوبلوچستان

توفان حارهای در جنوب ایران

با وجود هشدار سازمان هواشناسی نسبت به توفانی شدن
دری��ا و بارشهای سیلآس��ا در پی ناپای��داری جوی متأثر از
پدی��ده چرخند حارهای جنوب سیستانوبلوچس��تان ،دیروز
صبح توفان ،ش��هرهای چابهار ،کنارک ،نگور ،راسک و پالن را
درنوردید و باعث آبگرفتی معابر ،کوچهها ،ایجاد خس��ارات به
ی به مراکز درمانی شد .به
زیرساختهای شهری و مراجعه برخ 
گزارش «وطنامروز» ،هشدارهای سازمان هواشناسی درباره وقوع
نوبلوچستان مدارس
توفان در شهرهای جنوبی استان سیستا 
برخی شهرها را تعطیل کرد و خیلی از ساکنان این منطقه نیز به
جاههای امن پناه بردند .از طرفی همه
ارگانه��ای امدادی نی��ز به صورت
آمادهباش کامل درآمدند و با ایجاد
اسکان اضطراری برای خیلیها مانع
بروز بحران احتمالی در این منطقه
شدند .به گفته مس��ؤوالن استانی،
مخاطرات جوی مورد انتظار از توفان
شامل بارشهای شدید ،رعدوبرق،
تندبادهای شدید ،سیالب ،باالآمدن
آب دریا و رودخانههای فصلی ،افزایش ارتفاع موج و متالطم شدن
دریا است که باید مورد توجه قرار گیرد .البته مسؤوالن طی ۲
روز گذشته تاکید کردند برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی
توفان ،شهروندان به هیچ عنوان برای عکاسی یا تفرج به سواحل
نزدیک نشوند ،چرا که در حال حاضر بهترین اقدام در خانه ماندن
است و هیچ فعالیت دریایی نباید در جنوب استان انجام شود،
چرا که برخی اثرات مخاطرهآمیز این چرخند به احتمال زیاد
شهرستانهای چابهار ،کنارک ،دشتیاری ،زرآباد ،فنوج ،قصرقند،
سرباز ،نیکشهر ،جنوب ایرانشهر ،بزمان ،سراوان ،سیب سوران و
مهرستان را با شدتهای مختلف تحت تأثیر قرار میدهد .در پی
احتمال وقوع حوادثی چون بارندگی شدید و جاری شدن سیل
و آبگرفتگی معابر ،استاندار سیستانوبلوچستان از مردم خواست
به توصیههای ایمنی و اطالعیههایی که از سوی ستاد بحران
استان صادر میشود توجه کنند .حسین مدرسخیابانی اظهار
کرد :هر چند امیدواریم بر اساس پیشبینیهای هواشناسی،
تداخل توفانهای تابستانی منطقه سیستان از اثرات تخریبی

است که شهید لندی در آن پرورش و معنا پیدا کرده است.
در چنی��ن زمینهای باید کارگروه��ی تحت عنوان ارزشها و
کتابهای درسی یا شایستگیها و کتابهای درسی تشکیل
شود تا نسبت به فضای ارزشی و کتابهای درسی تحلیل و
طبقهبندی داشته باشیم .وی افزود :مطرح شد که بحث شهید
علی لندی در کنار بحث شهید فهمیده مساله ظریفی است،
چرا که ما از این طریق میتوانیم به بچههایمان نشان دهیم
مس��ال ه ایثار همیش��ه وجود دارد؛ چه در جنگ و چه در غیر
جنگ ،بنابراین پرداختن به این  ۲رشادت میتواند به بچههای
ما بگوید که هر جا الزم باشد باید ایثار کنید.
ملکی گفت :همچنین مطرح شد اقدام شهید علی لندی

توفند شاهین در شهرستانهای جنوبی استان بکاهد اما الزم
است تمام دستگاههای اجرایی و ستاد بحران استان برای برخورد
با بدبینانهترین ش��رایط جوی آماده باشند .وی افزود :در کنار
آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی و خدماتی استان از مردم
عزیز درخواست میکنیم به توصیههای ایمنی گوش کنند تا
خدایی نخواسته با مشکل مواجه نشوند.
■■تخریب بخشی از زیرساختهای شبکه برق

طبق بررسیها تاکنون تلفات جانی ناشی از توفان موسوم به
چرخند حارهای در جنوب کشور گزارش نشده و فقط 2لنج در
پی وقوع توفان مذکور غرق شدهاند و
آبگرفتگی معابر در برخی شهرهای
جنوبی اتف��اق افتاده اس��ت .البته
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
سیستانوبلوچستان نیز ضمن بیان
اینکه توفان به زیرساختهای شبکه
برق خساراتی وارد کرده است ،گفت:
 ۱۳مورد خس��ارت به شبکه توزیع
برق شهرستانهای چابهار ،کنارک،
نگور ،راسک و پالن طی وقوع توفان حارهای وارد شد .خلیل
عوضزاده با بیان اینکه  ۲۰اصله پایه فشار متوسط و ضعیف
برق تخریب شده است ،گفت :پرسنل عملیاتی امور توزیع برق
این مراکز جهت رفع خسارت و پایداری مجدد شبکه برق در
منطقه حضور دارند و تمام پرسنل و تیمهای عملیاتی توزیع برق
نوبلوچستان به حالت آمادهباش کامل درآمدهاند .وی
سیستا 
ادامه داد :به دنبال هشدار سطح قرمز در پی وقوع توفان حارهای،
جهت مقابله با حوادث احتمالی همه نیروهای عملیاتی ،کارکنان
ستادی و شهرستانی در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند
و تجهیزات الزم برای مقابله با حوادث احتمالی در نظر گرفته
شده است .همچنین طی این هشدار ،تمام مرخصیهای پرسنل
مراکز درگیر این اتفاق لغو شد و افرادی که در حال مرخصی
بودند نیز به امور مربوطه بازگشتند .معاون توسعه و پیشبینی
نوبلوچستان نیز درباره توفان حارهای جنوب
هواشناسی سیستا 
گفت :تحلیل آخرین خروجی نقش��ههای پیشیابی و تصاویر
ماهوارهای نشان میدهد حرکت چرخند حارهای شاهین متمایل

ثبت رس��یده و مادران باردار
بهتر است در همان مرکز که
کارهای غربالگریشان را انجام
دادهاند ،واکسن تزریق کنند.
او بی��ان ک��رد :بر اس��اس
مطالعات��ی که روی واکس��ن
سینوفارم در دنیا انجام شده،
این واکسن اثربخشی خوبی در
بین مادران باردار داشته است
و مادران باردار باالی  ۱۲هفته میتوانند برای تلقیح واکسن
سینوفارم اقدام کنند.
فرمانده مدیریت مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر تهران
تاکی��د کرد :م��ا در حال طراحی پروژهای هس��تیم که کار
تزریق واکسن ویژه مادران باردار در منزل به کمک نیروهای
فوریتهای پزشکی انجام شود تا مادران باردار از خانه برای
انجام واکسیناسیون خارج نشوند و این طرح در صورت تایید
نهایی به اطالع مردم خواهد رسید.

■■ورود  ۶۰میلیون دوز واکسن کرونا در یک ماه آینده

از مجموع  80میلیون دوز واکسن وارداتی کرونا به کشور
جمعیت هاللاحمر تاکنون بیش از 52میلیون دوز واکسن وارد
کشور کرده است و آنطور که سخنگوی جمعیت هاللاحمر
گفته تا یک ماه آینده  ۶۰میلیون دوز دیگر واکسن کرونا وارد
کشور خواهد شد .محمدحسن قوسیانمقدم با بیان اینکه طی

را ب ه عنوان یک عمل قهرمانانه معرفی کنیم ،زیرا بچهها عمل
قهرمانانه را دوست دارند .این هم ایده خوبی است .یک پیشنهاد
هم درباره س��اختن موشنگرافی مطرح شد که این هم یک
ش��یوه میتواند تلقی شود .بحث دیگر مربوط به ارتباط این
اقدام با زمینههای اعتقادی اس��ت .یعنی ما داستان شهامت
شهید لندی را مطرح کنیم و بعد هنرمان این باشد که آن را
به امور اعتقادی وصل کنیم.
وی افزود :ب ه نظر میآید محل طرح داس��تان شهید علی
لندی در کتابهای دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه باشد .از
مجالت رشد و سایر ابزارها هم میتوان برای طرح این اقدام
شجاعانه استفاده کرد.
 ۲هفته گذشته  12میلیون دوز واکسن ویژه دانشآموزان و
افراد زیر  20س��ال وارد کشور شد ،گفت :تمام واکسنهای
واردات��ی در اختیار وزارت بهداش��ت قرار میگیرد و فرآیند
واکسیناسیون از طریق این وزارتخانه انجام میشود.
س��خنگوی جمعیت هاللاحمر با اش��اره به اینکه بنا بر
برنامهریزی انجام شده از دهم مهرماه تا دهم آبانماه 60میلیون
دوز واکس��ن وارد کشور میش��ود ،گفت :نوع این واکسنها
سینوفارم بوده و طی این زمانبندی وارد کشور میشود و در
اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد.
وی اظه��ار کرد :طی هفته آینده و ب��ا توجه به ورود 60
میلیون دوز واکسن در یک ماه میزان واکسنهای وارداتی به
 140میلیون دوز واکسن میرسد.
■■ ۲۱۷تن دیگر جان باختند

همچنان آمار متوفیان روزانه کرونا باالتر از  200نفر است.
بر اس��اس اعالم وزارت بهداشت از ظهر جمعه تا ظهر شنبه
 ۱۰مهرماه  ۱۴۰۰بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی۱۰ ،
ه��زار و  ۱۳۵بیمار جدید مبتال به «کووید »۱۹-در کش��ور
شناسایی و یکهزار و  ۶۷۳نفر از آنها بستری شدند .مجموع
بیماران «کووید »۱۹-در کش��ور به  ۵میلیون و  ۶۱۱هزار و
 ۷۰۰نفر رسید.
متاسفانه در این بازه زمانی ۲۱۷ ،بیمار «کووید »۱۹-جان
خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به
 ۱۲۰هزار و  ۸۸۰نفر رسید ۵ .هزار و  ۸۰۲نفر از بیماران مبتال
ش مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
به «کووید »۱۹-در بخ 
مراقبت قرار دارند .در حال حاضر  ۱۶شهر کشور در وضعیت
قرمز ۱۹۸ ،شهر در وضعیت نارنجی ۱۷۶ ،شهر در وضعیت
زرد و  ۵۸شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

غرق شدن  2فروند لنج صیادی بر اثر توفان

علیرضا شهرکی ،مدیرکل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان در گفتوگو با «وطنامروز» با اشاره به وقوع توفان
سیستانوبلوچستان گفت :ما در طول  ۲روز گذشته شاهد شدت گرفتن توفان در سطح نوار

حارهای در نوار ساحلی استان
ساحلی مرز و مترادف آن درگیری شهرهای ساحلی با پدیده توفان شن بودیم .وی ادامه داد :سامانه جوی مربوط به توفان
حارهای با تمام قدرت در منطقه حاکم شده و وزش باد و امواج سنگین در منطقه مشاهده میشود .مدیرکل مدیریت بحران
نوبلوچستان در پاسخ به این سوال که چه شهرهایی از استان درگیر این توفان شدهاند ،اظهار داشت :عمال
استان سیستا 
شهرستانهای ساحلی استان از جمله دشتیاری ،کنارک ،زرآباد و چابهار با این پدیده روبهرو شدهاند اما شهرستانهای دیگر
با شعاع  100کیلومتری از نوار ساحلی هم از این پدیده بینصیب نماندهاند و درگیر توفان هستند .وی ادامه داد :بر اساس
پیشبینیها این جریان جوی تا عصر روز یکشنبه ادامه خواهد داشت و بعد از آن روند نزولی به خود گرفته و از استان خارج
خواهد شد .شهرکی با بیان اینکه در آمادگی کامل برای ارائه خدمات امدادی به مردم هستیم ،اظهار داشت :هماکنون تمام
تجهیزات سازمان مدیریت بحران در حوزه پشتیبانی در منطقه مستقر است .جلسه ستاد مدیریت بحران استان با حضور
استاندار و معاون عمرانی استانداری برگزار شد و طی آن تمام دستگاهها موظف به مستقر کردن امکانات پشتیبانی خود
در منطقه ش�دند .وی در پاس�خ به این س�وال که آیا این توفان تلفات جانی با خود به همراه داش�ت یا خیر ،اظهار داشت:
خوشبختانه تا این لحظه گزارشی از تلفات جانی نداشتیم اما بر اساس اخبار به دست آمده  ۲فروند لنج صیادی بر اثر توفان
دچار غرقشدگی شدهاند .امیدواریم در ادامه این جریان جوی ،ما شاهد تلفات جانی نباشیم .مدیرکل مدیریت بحران استان
سیستانوبلوچستان خاطرنشان کرد :به منظور مدیریت هر چه بهتر حادثه ،رایزنیهای الزم با استانهای معین انجام شده و
دیگر شهرستانهای استان در آمادگی کامل هستند تا در صورت نیاز اقدام الزم را در دستور کار قرار دهند که در این زمینه
تعریف سورتی پروازها به منظور خدماترسانی و امدادرسانی پیشبینی شده است.

به سواحل جنوب استان است به طوری که از جمعه تاکنون
حدود  100کیلومتر دیگر به سواحل ما نزدیکتر شده است.
دوس��تمحمد کلیم اظهار داشت :در حال حاضر چرخند
حارهای در نزدیکترین فاصله به سواحل استان از زمان تشکیل
قرار گرفته است که حدود  120کیلومتر با بندرگوادر چابهار و
کمتر از  200کیلومتر با بندر چابهار فاصله دارد .وی افزود :از
دیروز تاکنون زبانههای توفان وارد استان شده و در حال توسعه
است که ضمن وزش بادهای شدید و گردوخاک ،موجب وقوع
بارش در حدود  20ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی استان
شده است.
کلیم ادامه داد :تاکنون بیشینه بارشها با مقدار  44میلیمتر
از بندر «بریس» گزارش شده است .پس از آن از ایستگاههای
«بل ریمدان» و «نگور» در جنوب استان  « ،26/5باهوکالت»
دش��تیاری « ،18کمبل س��لیمان» چابهار  13و شهر چابهار
 11میلیمتر گزارش ش��ده است .وی افزود :وزش باد شدید و
گردوخاک مخاطره دیگر متأثر از چرخند حارهای شاهین است
که سواحل جنوب شرق استان را درنوردید.

■■مراجعه  ۵۲نفر به مراکز درمانی زابل

وقوع توفان در شهرهای جنوبی سیستانوبلوچستان  52نفر
را راهی بیمارس��تان کرد .سخنگوی سازمان اورژانس کشور از
مراجعه  ۵۲نفر به مراکز درمانی در برخی مناطق سیستان در
پیتوفانهای  ۱۲۰روزه خبر داد .مجتبی خالدی با بیان اینکه
 ۵۲نفر از ساعت  ۳بامداد شنبه به مراکز درمانی زابل مراجعه
کردهاند ،افزود :در این مناطق  ۳نفر به دلیل توفان بستری شدند.
خالدی با اشاره به وقوع بادهای  ۱۲۰روزه سیستان که بومی
منطقه جنوب ش��رق کشور است ،گفت :جز توفان  ۱۲۰روزه
سیستان که در منطقه زابل ،زهک ،هیرمند ،نیمروز و هامون
اتفاق افتاد ،هیچگونه حادثه غیرمترقبه دیگری گزارش نشده
است .سخنگوی سازمان اورژانس با بیان اینکه  ۵۲نفر طی ۲
روز گذشته به مراکز درمانی شهرهای فوقالذکر مراجعه کردهاند،
افزود :در مناطق زابل ،زهک ،هیرمند ،نیمروز و هامون  ۳نفر به
دلیل توفان بستری شدند .به گفته وی ،به دنبال این توفان در
ن مناطق ،عمده مشکالت ،چشمی و تنفسی و قلبی بوده و
ای 
بیماران بعد از دریافت خدمات درمانی الزم ،ترخیص شدهاند.

