کشف بیش از  ۱۰۵تُن انواع مواد مخدر در کشور از ابتدای سال

پنجشنبه  29اردیبهشت 1401
وطنامروز شماره 3488

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت :سال جاری مجموعه فرماندهی انتظامی کشفیات بیش از  ۱۰۵تن
انواع مواد مخدر را داشته است .سردار رضایی افزود :آمار و ارقام نشان میدهد بیش از  ۹۰درصد کشفیات
جهان توسط ایران انجام میشود .خط مقدم مقابله در بحث مبارزه با مواد مخدر ایران اسالمی است.

اجتماعی

اخبار
محدودیتهای ترافیکی پایان هفته اعالم شد

ممنوعیتتردددرآزادراهتهران-شمال

گزارش «وطنامروز» از روند پیچیده و پرهزینه معاینه فنی خودروهای گازسوز

هزینههای جانسوز دوگانهسوزی

تا  850هزار تومان است.

■■بهای امنیت!

پلیس راهور محـدودیتهای تـــرافیکی پایان هفته را
اعالم کرد و بر این اساس تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت
 ۱۵ال��ی  ۲۴روز جمعه  ۳۰اردیبهش��ت از کرج و ابتدای
آزادراه تهران -شمال به سمت مرزنآباد ممنوع بوده و در
صورت اعالم مأموران پلیس راه در محل ،تردد انواع وسایل
نقلیه از ساعت  ۱۸الی  ۲۴همان روز از مرزنآباد به سمت
کرج و تهران به صورت یکطرفه خواهد بود .بر اساس اعالم
پلیس راهور ،تردد موتوس��یکلت از س��اعت  ۱۲ظهر روز
چهارش��نبه مورخ  1401/02/28الی ساعت  ۶روز شنبه
م��ورخ  1401/02/31از محورهای ک��رج -چالوس ،هراز،
فیروزکوه و محور تهران -سمنان -مشهد و بالعکس ممنوع
است .همچنین در محور کرج  -چالوس تردد انواع تریلر،
کامیون و کامیونت از محور کرج -چالوس کماکان ممنوع
است .در محور هراز نیز تردد همه تریلرها کماکان ممنوع
است .تردد همه کامیونها وکامیونتها به استثنای حامالن
مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت  ۱۲الی  ۲۴چهارشنبه
 1401/02/28و همچنی��ن از س��اعت  ۶الی  ۲۴روزهای
پنجشنبه و جمعه تاریخهای  1401/02/29و 1401/02/30
از محور هراز ممنوع است .تردد همه وسایل نقلیه از ساعت
 ۱۴ال��ی  ۲۲روز جمعه مورخ  1401/02/30از رودهن به
سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت  ۱۶الی  ۲۲همان روز در
صورت اعالم مأموران مستقر در محل ،از آب اسک به رودهن
(محدوده مشاء) به صورت یکطرفه خواهد بود.

اختصاص  ۳۸هزار میلیارد تومان
به رتبهبندی معلمان

شوپرورش با اشاره به اینکه از  ۶ماه
معاون وزیر آموز 
گذشته تاکنون ۳۸هزار میلیارد تومان برای طرح رتبهبندی
معلمان اختصاص داده ش��ده اس��ت ،گفت :قطعا نظام
شوپرورش و دیگر
برنامهریزی و پشتیبانی در وزارت آموز 
دستگاههای دولتی برای حضور ثمربخش معلم ،ماموریت
ویژهای برعهده دارند که بر این اساس میتوانند دانشآموز
در ت��راز انقالب تربیت کنن��د .احمد محمودزاده با بیان
اینکه معلمان امروز باید مجهز به شایستگیهای مربوط
به دانش تربیت��ی ،دانش تخصصی و حوزههای عمومی
باش��ند ،ادامه داد :مقام معظم رهبری در تمام جلساتی
که با اصحاب تعلیم و تربیت در حوزه آموزشوپرورش و
وزارت علوم برگزار شده است ،به موضوع امیدآفرینی در
بین جوانان و شاگردپروری تاکید ویژهای داشتهاند .این
مقام مسؤول افزود :نگاه دولت سیزدهم به رتبهبندی در
شوپرورش در عدد و ارقام دیده میش��ود و
موضوع آموز 
افزای��ش اعتب��ارات از  9.2درصد به بیش از  ۱۳درصد و
اختصاص  ۳۸هزار میلیارد تومان از  ۶ماه گذشته تاکنون
کمک خواهد کرد هر معلمی به جایگاه اصلی در موضوع
معیشت ،نگاه و مرجعیت قرار گیرد؛ این موضوع باید در
مدارس غیردولتی نیز مدنظر باشد.

نشست مجمع شهرداران
کالنشهرها در کرمان

رئیسکمیسیونمالیواقتصادشهریمجمعشهرداران
کالنشهرها گفت :تعامل خوبی بین مدیریت شهری تهران
و مجلس شورای اسالمی وجود دارد .ابوالفضل فالح با بیان
اینکه حرکت در راستای انسجامبخشی ،همافزایی و استفاده
حداکثری از حداقل ظرفیتها میتواند زمینه همکاری
و تعامل ما باش��د ،در هفتا دودومین نشست کمیسیون
مالی و اقتصاد شهری کالنشهرهای ایران تصریح کرد :ما
آمادگی داریم در موضوعات مشترک ،با مجلس شورای
اسالمی همکاری کنیم .وی ادامه داد :مجمع شهرداران
کالنش��هرها با پتانس��یلی که دارد میتوان��د در تحقق
رسالتهای شهرداریها که برگرفته از رأی مردم هستند،
کمک بسزایی داشته باشد .امیدوارم با انتقال تجارب بین
کالنشهرهای کشور بتوانیم ضمن صیانت از منابع درآمدی
موجود و پیشبینی منابع جدید درآمدی برای شهرداریها
در کسب درآمدهای پایدار گامهای مؤثری برداریم .گفتنی
است هفتا دودومین نشس��ت کمیسیون مالی و اقتصاد
شهری کالنشهرهای ایران با حضور احسان متولیان ،دبیر
کل مجمع ،شهردار کرمان ،نمایندگان مجلس و معاونان
مالی و اقتصاد شهری شهرداریهای کالنشهرهای کشور
به مدت  ۲روز به میزبانی شهرداری شهر کرمان برگزار شد.

بازدید رایگان از برج میالد
در هفته میراث فرهنگی

همزمان با آغاز هفته می��راث فرهنگی و روز جهانی
موزهها بازدید از برج میالد به عنوان یکی از اماکن فرهنگی
و گردشگری ایران به مدت  ۴روز رایگان است .مدیر عامل
برج میالد گفت :همزمان با هفته میراث فرهنگی بازدید
از این مجموعه از روز شنبه  ۳۱اردیبهشتماه الی سوم
خردادماه از س��اعت  ۱۰تا  ۱۵برای همه گردش��گران و
بازدیدکنندگان رایگان اس��ت .عباس حیدری ادامه داد:
ب��رج میالد یادمان ملی ایرانیان اس��ت ک��ه جاذبههای
بسیار زیاد گردشگری از جمله موزه مشاهیر ایران ،گنبد
آسمان و تماشای تهران از ارتفاع  ۲۸۰متری از جمله این
جاذبههاس��ت .وی همچنین از رایگان بودن بازدید برج
میالد در روز سوم خردادماه همزمان با سالروز آزادسازی
خرمشهر خبر داد.

یکی از مراجعان ب��ه این مراکز به خبرنگار «وطنامروز»
میگوید« :انتظار ما این اس��ت که بازرس��ی و ارزیابی دقیق
درباره ایمنی خودروهایمان انجام ش��ود و پرسنل مراکز به
قدری دقت داشته باشند که کوچکترین اشتباهی حتی در
بستن پیچ و مهرهها رخ ندهد».
وی میافزاید« :من شخصا در چنین مراکزی یا هر مرکز
تعمیرگاهی ،از باب احتیاط هر هزینهای را پرداخت میکنم
تا امنیت خودرو به خاطر یک لجبازی احتمالی زیر س��وال
نرود .بنابراین وقتی هزینهای اضافه برای تعمیرات خاصی که
حتی ضروری به نظر نمیرس��د به من اعالم شود ،به نوعی
مجبور به پرداخت این هزینهها هستم».
■■خودروی دوگانهسوز میصرفد؟

محمدرض�ا جوفار :روال پیچیده و هزین ه بیش از  800هزار
تومانی معاینه فنی خودروهای دوگانهسوز موجب گالیه مالکان
این خودروها شده است.
به گزارش «وطنامروز» ،مالکان خودروهای دوگانهس��وز
ابت��دا باید معاینه فنی مخصوص خودروهای دوگانهس��وز را
دریافت کنند و سپس مانند خودروهای دیگر ،فرآیند معاینه
فنی اصلی را انجام دهند .درست است که این موضوع برای
امنیت این خودروها ضروری اس��ت ام��ا فرآیند چندروزه و
هزینههای باالی معاینه فنی مخصوص خودروهای دوگانهسوز
موجب میش��ود مالکان بعد از تجربه این فرآیند ،از تملک
چنین خودروهایی پشیمانشوند.
در صورتی که شما یک خودروی دوگانهسوز داشته باشید،
برای دریافت معاینه فنی خودروی خود باید به مراکز رسمی
مکانیزه معاینه فنی ش��هرداریها مراجعه کنید اما فقط در
برخی مراکز معاینه فنی رس��می ،ایستگاههای معاینه فنی
چش��می خودروهای دوگانهسوز وجود دارد و در صورتی که
شما به این مراکز مراجعه کنید ،متوجه میشوید ساعت کاری
این ایستگاهها به نسبت مراکز اصلی معاینه فنی ،بسیار کم
است ( 8صبح تا  4بعد از ظهر).
در شرایطی که هجوم ریزگردها از عصر روز دوشنبه به
کشور هوای اغلب استانهای کشور را تحت تاثیر قرار داده و
آلودگی هوا موجب ش��ده است مدارس و ادارات چند استان
تعطیل شود ،رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران
مخاطرات وضع هوا از ورود توده جدید گرد و خاک به غرب
و جنوب غرب کش��ور طی روز جمعه ( ۳۰اردیبهش��تماه)
خبر میدهد.
صادق ضیاییان در این باره گفت :بر اساس تحلیل آخرین
دادههای تصاویر ماهوارهای ،گرد و خاک منتقل شده از کشور
عراق دیروز ( ۲۸اردیبهشتماه) نیمه غربی و بخشهایی از
جنوب کشور در بوشهر و خلیجفارس ،همچنین استانهای
البرز و تهران را فراگرفت که ساکنان این مناطق شاهد کاهش
کیفی��ت هوا و کاهش دید افقی بودن��د .در روز جمعه (۳۰
اردیبهش��ت) نیز دوباره با شکلگیری توده گرد و خاک در
کشور عراق ،شرایط برای انتقال آن به مناطق غرب و جنوب
غرب کشور مهیا میشود.
وی در ادامه گفت :برای پنجشنبه (امروز) نیز در استانهای
خراس��ان شمالی ،نیمه شمالی خراسان رضوی و بهصورت
پراکنده ش��مال اس��تانهای اردبیل و آذربایجان شرقی ،در
بعضی س��اعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد ش��دید موقت
پیشبینی میشود .همچنین برای جمعه ( ۳۰اردیبهشت)
در غرب س��واحل دریای خزر و شمال استانهای آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل بارشهای پراکنده و شنبه
( ۳۱اردیبهشت) در سواحل دریای خزر ،خراسان شمالی ،نیمه
شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات البرز شرقی رگبار و رعد

میش��ود!) به مراکز تعمیرگاهی استاندارد مخصوص تس 
ت
در ادامه ،شما باید در صف خودروهای دوگانهسوز بایستید
هیدرواستاتیک خودروهای دوگانهسوز ارجاع داده میشوند.
تا نوبت خودروی ش��ما فرا برسد .سپس کارشناس ایستگاه،
در س��طح ش��هر تهران ،تعداد محدودی از مراکز در این
بعد از دریافت  27هزار تومان اطالعات خودرویتان را ثبت
زمینه فعال هستند و البته آنها هم از شما
میکند و از شما میخواهد صندق عقب
هزینههای بسیاری دریافت میکنند که در
و کاپوت خودرو را باز کنید تا از آن بازدید
با توجه ب�ه هزینههای ب�اال برای
ادامه به آن اشاره میکنیم.
کند .این بازدید تنها بازدید چشمی است و
گرفت�ن معاین�ه فن�ی س�االنه و
بهعنوان مثال  ۳س��ال ی��ک بار باید
در صورت تایید کارشناس ،شما در مرحله
همچنین این نکته که خودروهای
کپس��ول گاز خودرو به طور مجزا تست
بعد به اپراتور مراجعه و ادامه معاینه فنی را
دوگانهس�وز ماهانه تنه�ا  30لیتر
شود .این فرآیند ،به این صورت است که
طی میکنید .نکته جالب این است که در
س�همیه بنزی�ن دارن�د ،در طول
در مراکز تعمیرگاهی استاندارد ،کپسول
مراکز معاینه فنی پرمراجعه ،مانند مرکز
یک س�ال ،صرفهجویی حاصل از
گاز خودرو باز و تس��ت میش��ود ،این در
معاینه فنی پارکینگ بیهقی ،کارشناس
اس�تفاده از گاز به جای بنزین چه
حالی اس��ت که روی هر کپسول خودرو
و اپراتور ایستگاه خودروهای دوگانهسوز
میزان خواهد بود که برای مالکان
تاریخ تولید و انقضای آن حکاکی ش��ده
یک فرد است ،لذا کندی این فرآیند چیز
خودروهای دوگانهسوز استفاده از
اس��ت .در هر صورت این فرآیند یک روز
عجیبی نیست.
این خودروها توجیهپذیر باشد؟
طول میکشد و شما روز بعد برای دریافت
■■هزینههای  200و  800هزار تومانی
مخزن خ��ودرو و پرداخت هزینه حداقل
بع��د از این فرآین��د ،اکثر خودروها به
 550هزار تومان ،به همان مرکز مراجعه میکنید .در صورتی
بهانههای متعدد همچون دیاگ زدن و برطرف شدن اتصال
که هم که خودروی شما نیاز به تست کپسول نداشته باشد،
کپسول به فلز (که فقط با چسب زدن بین کپسول و ستون
در این مراکز هزینههای دیگری دریافت میشود که معموال
نگهدارنده آن و دریافت هزینه بالغ بر  200هزار تومان انجام
سازمان هواشناسی پیشبینی کرد

مدیرعاملبنیادبرکتخبرداد

 ۶۰هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل زیر چتر برکت
بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان
حضرت ام��ام اقدامات قابل توجهی
را در مناط��ق کمبرخ��وردار با هدف
محرومیتزدای��ی انجام داده اس��ت
که مهمترینش��ان ساخت مسکن،
مدرسه و اشتغالزایی گسترده است.
مدیرعامل بنیاد برکت از حمایت این
بنی��اد از دانشآموزان بازمانده از تحصیل خبر داد و گفت :تا
امروز  ۶۰هزار دانشآموز که مجبور به ترک تحصیل ش��ده
بودن��د ،دوباره به مدارس خود بازگش��ته و درس خواندن را
از س��ر گرفتهاند .محمد ترکمانه در این باره اظهار کرد :بنیاد
برکت برای بازگشت به تحصیل دانشآموزان مناطق دورافتاده
نوبلوچستان و
و صعبالعبور در اس��تانهایی مانند سیستا 
خراسان جنوبی که به علت مشکالتی مانند فقدان یا دوری
مدرسه ،معضل تردد ،نبود وسیله رفتوآمد ،کمبود امکانات
و فقر معیش��تی مجبور به ترک تحصیل ش��دهاند ،اقدامات
متنوع و متعددی همچون س��اخت مدرسه ،احداث خوابگاه
شبانهروزی ،تامین وسیله نقلیه و اهدای کتاب و وسایل کمک
آموزش��ی را عملیاتی کرده است .وی در تشریح جزئیات این
اقدامات اظهار داش��ت :بنیاد برکت اقدام به ساخت و تکمیل
 ۱۴۰مدرسه در مناطق صعبالعبور کشور کرده است .به گفته
مدیرعام��ل بنیاد برکت ۶ ،هزار و  ۳۰۰دانشآموز از خدمات
آموزشی این مدارس بهرهمند میشوند .ترکمانه ادامه داد :بنیاد
همچنین  ۱۹خوابگاه شبانهروزی را با ظرفیت  ۲هزار و ۱۵۰
دانشآموز در مناطق روستایی و صعبالعبور کشور احداث و
تکمی��ل کرده و در اختیار دانشآموزان این مناطق قرار داده
است .وی با تاکید بر رفع مشکل تردد دانشآموزان در مناطق
صعبالعبور گفت :بنیاد برای تسهیل در رفتوآمد دانشآموزان

■■افزایش گرد و خاک نتیجه عملکرد خودمان است

ورود توده جدید گرد و خا به کشور از فردا

و برق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود .ضیاییان
اضافه کرد :یکشنبه (اول خرداد) در اغلب مناطق کشور بویژه
جنوب غرب و جنوب وزش باد شدید پیشبینی میشود که
در بعضی س��اعات با گرد و خاک همراه خواهد بود .نواحی
مرکزی و ش��رقی خلیجفارس و تنگه هرمز نیز تا روز جمعه
( ۳۰اردیبهشت) مواج خواهد بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات

به مدارس اقدام به خرید و تحویل ۱۹
دس��تگاه خودروی ون (مینیبوس)
کرده است .مدیرعامل بنیاد برکت در
تشریح دیگر خدمات این بنیاد برای
دانشآموزان بازمانده از تحصیل اظهار
داش��ت :تاکنون انواع اقالم تحصیلی
شامل کتاب ،لوازمالتحریر و وسایل
کمک آموزشی به  ۵۰هزار نفر از این دانشآموزان اهدا شده
اس��ت .ترکمانه یادآور شد :بنیاد برکت عالوه بر فراهم آوردن
امکان بازگشت به مدرسه برای کودکان بازمانده از تحصیل،
برای خانواده این دانشآموزان نیز ایجاد شغل میکند .هدف از
این اقدام توانمندسازی اقتصادی و تامین معیشت پایدار برای
خانوادههای این دانشآموزان اس��ت .وی افزود :بنیاد تا پایان
س��ال گذشته  ۲هزار طرح اشتغالزایی اجتماعمحور را برای
خانوادههای کودکان بازمانده از تحصیل راهاندازی کرده است
و یکهزار طرح دیگر را نیز در دست اجرا دارد .مدیرعامل بنیاد
برکت با تاکید بر تداوم نهضت مدرسهسازی در کشور گفت:
بنیاد برای س��ال جاری ساخت  ۲۰۰مدرسه جدید با ۱۰۰۰
کالس درس را با اولویت جایگزینی با مدارس کانکس��ی در
دستور کار دارد و  ۲هزار میلیارد ریال اعتبار برای این منظور
تخصیص داده اس��ت .ترکمانه یادآور شد :با افتتاح این ۲۰۰
مدرسه جدید ،تعداد مدارس آماده بهرهبرداری و تکمیل شده
برکت تا پایان سال  ۱۴۰۱به  ۲هزار مدرسه با  ۱۱هزار کالس
درس میرسد .بر اساس گزارش روابط عمومی بنیاد برکت ،وی
در پایان خاطرنشان کرد :در حال حاضر  ۳هزار و  ۷۵۰روستا
در سراسر کشور تحت پوشش فعالیتهای مدرسهسازی بنیاد
برکت قرار دارند و  ۲۵۰هزار دانشآموز نیز در مدارس برکت
مشغول به تحصیل هستند.

در ادام��ه در صورتی ،که مش��کل خ��اص دیگری وجود
نداشته باشد ،دوباره به ایستگاههای دوگانهسوز معاینه فنی
مراجعه میکنید و اپراتور یا کارشناس ،فقط با دریافت برگه
مرکز استاندارد ،معاینه فنی خودروی شما را تایید میکند.
در نهایت ش��ما با پرداخت هزینهای نزدیک به  800هزار تا
ی��ک میلیون و  200هزار تومان و طی کردن فرآیندی یک
تا  2روزه (که البته ممکن اس��ت به دلیل تاخیر در دریافت
معاینه فنی ،جریمه شده باشید) تازه به صف خودروهای دیگر
برای دریافت معاینه فن��ی اصلی میپیوندید .این در حالی
اس��ت که ممکن است خودروی شما مشکالت فنی دیگری
داشته باشد ،در نتیجه مجبور به انجام تعمیرات دیگر روی
خ��ودروی خود خواهید بود ،از این رو مبالغ دیگری به کل
هزینهها اضافه خواهد شد.
حال پرسش این است :با توجه به هزینههای اشاره شده
و همچنین این نکته که خودروهای دوگانهس��وز ماهانه تنها
 30لیتر سهمیه بنزین دارند ،در طول یک سال ،صرفهجویی
حاصل از اس��تفاده از گاز به ج��ای بنزین چه میزان خواهد
بود که برای مالکان خودروهای دوگانهس��وز استفاده از این
خودروها توجیهپذیر باشد؟
برخی مالکان خودروهای دوگانهسوز اظهار میدارند علت
هزینههای هنگفت تس��تهای کپسول و هیدرواستاتیک را
نمیدانند و فقط مجبورند این هزینهها را برای دریافت معاینه
فنی پرداخت کنند .همچنین مراکز تست هیدرواستاتیک نیز
از ارائه هر گونه فاکتور یا حتی رس��ید کارتخوان به مالکان
خودداری میکنند.

وضع هوا درباره وضعیت جوی پایتخت طی روزهای آینده
اظهار کرد :آس��مان تهران فردا (امروز پنجش��نبه) صاف تا
کمی ابری گاهی غبارآلود ،همراه با وزش باد و احتمال وزش
باد ش��دید با حداقل دم��ای  ۱۵و حداکثر دمای  ۳۱درجه
سانتیگراد و طیروز جمعه ( ۳۰اردیبهشت) صاف و گاهی
وزش ب��اد با حداقل دمای  ۱۶و حداکث��ر دمای  ۳۲درجه
سانتیگراد پیشبینی میشود.

رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با انتقاد از فعالیت
صنایع پیر و فرسوده در کشور گفت :صنایع و معادن در سال
دانشبنیان خود را بازسازی کنند و برای این کار از ظرفیت
شرکتهای دانشبنیان بهره بگیرند .علی سالجقه اظهار کرد:
چالشهای زیس��تمحیطی که امروز با آن دست به گریبان
هستیم ،جزای عملکرد گذشته خودمان است .نمونه آن همین
گرد و خاکی اس��ت که پایتخت را تعطیل کرد و  ۲۵استان
کشور را تحت تاثیر قرار داد.
وی افزود :گسترش صنایع در سده بیستم به جای آنکه
برای انس��انها شرایط بهتری به وجود بیاورد ،باعث تخریب
منابع طبیعی و بر هم خوردن نظم طبیعت شد .سالجقه با
اشاره به عزم مجموعه دولت برای ساماندهی  ۴۶لکه صنعتی
در اطراف شهر تهران تصریح کرد :مصارف آب و انرژی توسط
این صنایع و خروجی پسماند و پساب آنها و آلودگیهایی که
در زمینه امواج و اصوات به وجود میآورد ،شرایط نامطلوبی
را رقمزده است که باید اصالح شود.
معاون رئیسجمهوری تولید قطعات خودرو با تکنولوژی
 ۳۰س��ال قبل ش��رق آس��یا را از دیگر عوامل آلودگیهای
زیس��تمحیطی دانس��ت و گفت :دیگر اجازه نخواهیم داد
صنایع پیر و فرسوده با این شرایط به تولید خود ادامه دهند.
وی با تاکید بر لزوم استانداردس��ازی سوخت خودروها،
خاطرنش��ان ک��رد :حتم��ا ش��یوهنامهها و آییننامههای
زیس��تمحیطی مبتنی بر قوانین هوای پاک و پسماند و...
منطبق با شرایط امروز دنیا و کشور بهروزرسانی خواهند شد.

آمارجانباختگان«کووید»19-طییکشبانهروزبه 8نفررسید

ابتال به کرونا در دنیا افزایشی و در ایران  کاهشی است
ب��ه گفته معاون وزیر بهداش��ت،
کشور هماکنون شرایط قابل قبولی
در کنت��رل کروناوی��روس دارد و از
س��وی دیگر هیچ نگران��یای درباره
تامین یا کمبود واکسن کرونا در آینده
وجود ندارد.
به گ��زارش «وطنامروز» و بنا بر
اعالم مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،در
شبانهروز منتهی به  ۲۸اردیبهشت  ۱۴۰۱بر اساس معیارهای
قطعی تش��خیصی ۲۸۸ ،بیمار جدید مبتال به «کووید»19-
در کش��ور شناس��ایی و  ۵۶نفر از آنها بستری شدند .به این
ترتیب مجموع بیماران «کووید »19-در کشور به  ۷میلیون و
 ۲۲۹هزار و  ۷۴نفر رسید .همچنین در طول این  24ساعت،
متاسفانه  8بیمار «کووید »19-جان خود را از دست دادند و
مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۴۱هزار و ۲۴۴نفر رسید.
خوش��بختانه تاکنون  ۷میلیون و  ۲۶ه��زار و  ۷۳۳نفر از
بیماران بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه  ۷۵۲نفر از بیم��اران مبتال به
ش مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
«کووید »19-در بخ 
مراقبت قرار دارند .همچنین تاکنون  ۵۱میلیون و  ۸۷۷هزار
و  ۸۷۸آزمایش تشخیص «کووید »19-در کشور انجام شده
است .در حال حاضر  259شهرستان در وضعیت زرد و 189
شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
درباره آخرین آمار رس��می واکسیناسیون نیز تاکنون ۶۴
میلی��ون و  ۴۶۴هزار و  ۴۴۵نفر دوز اول ۵۷ ،میلیون و ۷۴۷
هزار و  ۲۵۷نفر دوز دوم و  ۲۷میلیون و  ۳۷۷هزار و  ۱۸۲نفر
دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای
تزریق شده در کشور به  ۱۴۹میلیون و  ۵۸۸هزار و  ۸۸۴دوز

رسیده است .همچنین در شبانهروز
منتهی به  28اردیبهش��ت  ۳۵هزار
و  ۵۹۹دوز واکس��ن کرونا در کشور
تزریق شده است.

■■نگرانکمبودواکسنکرونانیستیم

مع��اون درمان وزارت بهداش��ت
گف��ت :هماکنون  ۵۰میلی��ون دوز
واکس��ن ذخیره در کشور وجود دارد و نگران کمبود واکسن
کرونا نیستیم .سعید کریم اظهار داشت :خوشبختانه در حال
حاضر تعداد مراجعان و بستریشدگان مشکوک ،محتمل و
قطعی کاهش یافته و وضعیت کشور در حالت نسبتا باثباتی
گومیر در اثر ابتال به ویروس کرونا
قرار گرفته است و سیر مر 
در کشورمان نزولی شده است.
وی با اش��اره به افزایش موارد ابتال و آمار بیماران در سایر
کشورهای دنیا از جمله آمریکا و آفریقای جنوبی گفت :رتبه
کنونی کش��ور در سطح دنیا کاهش یافته و در رتبه  ۳۹قرار
گرفته است ،در حالی که در چند ماه گذشته همواره جزو 10
کشور اول در رتبهبندی تعداد موارد ابتال قرار داشتیم.
معاون درمان وزارت بهداش��ت درب��اره تزریق دوز چهارم
واکسن کرونا افزود :در حال حاضر تزریق دوز چهارم برای افراد
باالی  ۷۰سال و افرادی که بیماری زمینهای یا ضعف سیستم
ایمنی دارند با فاصله  ۴ماه از تزریق نوبت سوم صورت میگیرد.
وی ادامه داد :کارکنان حوزه نظام سالمت و افرادی که در
تماس مستقیم با بیماران هستند با فاصله  ۴تا  ۶ماه بعد از
تزریق نوبت سوم میتوانند دوز چهارم را تزریق کنند.
کریمی درباره واکسیناس��یون کودکان نیز گفت :در حال
حاضر تزریق واکسن برای کودکان  ۵تا  ۱۸سال برای  ۲نوبت
توصیه میشود.

