تداوم آلودگی هوای تهران

یکشنبه  12تیر 1401
وطنامروز شماره 3523

شاخص کیفیت هوا دیروز روی عدد  125قرار گرفت تا هوای تهران برای گروههای حساس جامعه آلوده گزارش شود.
همچنین این شاخص در روز جمعه نیز روی عدد  116قرار داشت و کیفیت هوای تهران ناسالم برای گروههای حساس بود.
پایتخت از ابتدای سال فقط  ۲روز هوای پاک داشته و هوای اکثر روزهای تهران آلوده و قابل قبول بوده است.

اجتماعی

اخبار

زلزله بازهم در هرمزگان؛ زلزله  6,3ریشتری در بندر خمیر  ۵کشته و  93مصدوم برجا گذاشت

زلزله در بندر لنگر انداخت

حذف آزمون از شرایط
رتبهبندی معلمان

در دیدار اعضای فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای
اس�لامی با وزیر آموزش و پرورش ،روند اجرایی ش��دن
س��ند تحول ،آخری��ن مراحل ابالغ آییننام��ه اجرایی
رتبهبندی معلمان و تامین و توزیع نیروی انسانی بررسی
شد .یوسف نوری در دیدار اعضای فراکسیون فرهنگیان
مجلس شورای اسالمی که در اردوگاه فرهنگی -تربیتی
شهید باهنر برگزار شد ،اظهار کرد :وضعیت نیروی انسانی
آموزشوپرورش در ترازی که سند تحول بنیادین بیان
کرده ،نیست ،لذا توجه بیش از پیش به این موضوع جزو
نیازه��ای آموزشوپرورش اس��ت و به حمایت مجلس
شورای اسالمی و دولت نیاز دارد.
وی در ادامه افزود :در همراهی با س��ایر دستگاههای
مشارکتکننده در آییننامه اجرایی رتبهبندی معلمان
و تامین نظرات آنها ،این آییننامه تا زمان آماده شدن به
دولت ۲۶ ،بار ویرایش شد و در کمیسیون اجتماعی دولت
هم به آن بندهایی اضافه شد که با دستور رئیسجمهور
و در جلس��ه هیات دولت آن بندها لغو ش��د که میتوان
به حذف آزمون از شرایط نظام رتبهبندی معلمان اشاره
کرد .نوری اظهار کرد :از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم،
موضوع خدمات رفاهی و بیمه تکمیلی فرهنگیان در دستور
کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و تاکنون اقداماتی
در این زمینه صورت گرفته است که تغییر بیمه فرهنگیان
از روش صندوقی به بیمهگری یکی از این موارد است.

تخلف تاکسیها برای اخذ کرایه
اضافی دوران کرونایی

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر
تهران اعالم کرد هنوز س��تاد کرونا درباره افزایش تعداد
مسافران تاکس��ی ابالغیهای به شهرداری نداشته است.
وحید سرلک در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه با افزایش
مبتالیان به کرونا و در راس��تای فاصلهگذاری اجتماعی،
تعداد مسافران تاکسیها از  ۴نفر به  ۳نفر کاهش یافت و
این اتفاق در تاکسیهای ون هم رخ داد و تعداد مسافران
آنها نیز کاهش یافت ،گفت :البته براساس تصمیم جدید
به ناظران خطوط اعالم کردیم در ساعات پیک مسافران
که معموال صبح و عصر اس��ت و شاهد ازدحام مسافران
در پایان ه و خطوط هستیم ،در صورت رضایت مسافران،
تاکسیها میتوانند ۴مسافر سوار کنند اما به شرط رضایت
تمام مس��افران باید این اتفاق رخ دهد .وی با بیان اینکه
این اتفاق تنها در ساعات پیک و با جلب رضایت مسافران
تاکسی باید رخ دهد ،افزود :البته رانندگان هنگامی که ۴
مسافر سوار میکنند نباید کرایه  ۳نفر را بگیرند و باید بر
اساس برچسبهای نصب شده در تاکسیها کرایه  ۴نفر
را دریافت کنند.

ذخیرهسازی  4هزار رأس دام
برای عرضه در عید سعید قربان

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران
از تعیین مراکز ثابت عرضه بهداشتی دام در  ۳پهنه شهر
تهران در روزهای عرفه و عید سعید قربان در مناطق ،4
 15و  ،18با نرخ مصوب ،وزن دقیق و زیر نظر دامپزشکان
حاضر خبر داد .ایوب فصاحت در سومین جلسه ستادی
عرضه بهداشتی دام به مناسبت عید سعید قربان ،با بیان
اینکه اقدامات الزم برای تس��هیل خری��د و ذبح دام در
جایگاههای عرضه بهداش��تی دام برای شهروندان انجام
ش��ود ،گفت :ب��رای اطمینان خاطر و آس��ودگی خیال
شهروندان از تامین دام مورد نیاز برای انجام مراسم قربانی،
پیشبینیهای الزم برای ذخیرهسازی  3هزار تا  4هزار
رأس دام برای عرضه در روزهای عرفه و عید سعید قربان
در دستور کار قرار دارد.
مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت میادین ش��هرداری
تهران با تاکید بر اینکه در صورت تامین زمین مناسب
و هم��کاری ش��هرداریهای مناطق بیس��تودوگانه،
سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران برای احداث
جایگاهه��ای عرض��ه بهداش��تی دام ،از آمادگی کامل
برخوردار اس��ت ،افزود :در مناطقی که ش��هرداریها
همکاری خوبی با این سازمان داشتند ،فرآیند ساخت
جایگاههای عرضه بهداش��تی دام تسریع شده است و
پیشرفت  30تا  40درصدی دارد.

خدمات الکترونیک قو ه قضائیه
 35درصد ارزانتر است

رئی��س مرکز آمار و فن��اوری اطالعات قوهقضائیه از
راهاندازی س��امانه اس��تعالم مجرمان متواری در آینده
نزدیک خبر داد و گفت :خدمات الکترونیک قوه قضائیه35
درصد ارزانتر به مردم ارائه میشود .محمد کاظمیفرد در
گفتوگو با فارس ضمنگرامیداشتهفته قوهقضائیه اظهار
کرد :اهداف این مرکز که بر اساس دستورات موکد مقام
معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست محترم قوهقضائیه
تهیه و تدوین شده است ،یکی از مهمترین اهداف دسترسی
آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی است.
وی در تش��ریح اقدام��ات صورت گرفته ب��رای ارائه
خدمات آس��ان و رایگان قضایی ب��ه مردم گفت :اکنون
م��ردم در مراجعه به کالنتری تنها هزینههای قانونی را
پرداخت میکنند؛ بس��یاری از پروندههای قوه قضائیه از
این درگاه تشکیل میشود .کاظمیفرد با اشاره به سامانه
ثنا اظهار کرد :افراد با ثبتنام در سامانه ثنا میتوانند ۳۵
درص��د ارزانتر از مراجعه حض��وری از خدمات قضایی
استفاده کنند .هزینه تمام خدمات قضایی که به صورت
الکترونیک به مردم ارائه میشود  ۳۵درصد ارزانتر است.
کاظمیفرد گفت« :استعالم ممنوعالخروجی» و «مراحل
گواهی انحصار» ۲خدمت الکترونیک قضایی به مردم است
که بزودی ارائه خواهد شد.

توگو با «وطن امروز» :مردم کمکهای خود به زلزلهزدگان را به شوراهای محلی تحویل دهند
رئیس جمعیت هاللاحمردر گف 
گروه اجتماعی :زمینلرزه  6.1ریش��تری که ساعت  ۲و  ۲دقیقه
بامداد دیروز در استان هرمزگان حوالی بندر خمیر رخ داد ،تاکنون
منجر به مرگ  5نفر و مصدومیت  93نفر شده است .به گزارش
«وطنامروز» ،این زلزله در عمق ۱۰کیلومتری سطح زمین در حالی
رخ داد که دمای هوا هماکنون در این منطقه  44درجه است .در پی
وقوع زلزله دیروز  20پسلرزه رخ داد که قویترین آن  ۶.۳ریشتر
قدرت داشت که در ساعت  ۳و  ۵۵دقیقه بامداد دیروز اتفاق افتاد.
ش��دت زمینلرزه به حدی بود که در بخشهایی از کشور امارات
نیز احساس ش��د .به دنبال این رخداد تمام دستگاههای امدادی
و خدماتی در همان س��اعات اولیه به حالت آمادهباش درآمدند و
تیمهای ارزیاب از س��ازمان ام��داد و نجات جمعیت هاللاحمر،
بخش��داریها ،فرمانداریها و ...نیز به مناطق متأثر از حادثه اعزام
ش��دند .همچنین دستگاههای دولتی و سایر ارگانها چون سپاه،
بسیج و ارتش و سایر نهادها به یاری زلزلهزدگان شتافتند .معاون
اول رئیسجمهور در تماس با استاندار هرمزگان دستور داد تمام
امکانات و ظرفیتهای اس��تان برای کمک به زلزلهزدگان بهکار
گرفته شود .طبق گزارش رسانهها ،همه نیروهای امدادی هاللاحمر،
اورژانس ،بس��یج ،سپاه ،ارتش و پلیس در مناطق زلزلهزده حاضر
شده و در حال امداد و خدماترسانی هستند .عالوه بر امدادرسانی
و آواربرداری ،پخت غذای گرم نیز از ساعت  ۸صبح دیروز آغاز و
اغذیه مورد نیاز زلزلهزدگان بویژه نان ،آب ،یخ و امکانات اولیه نظیر
پتو ،موکت و چادر تهیه شده است .در این باره رئیس سازمان امداد
و نجات جمعیت هاللاحمر با بیان اینکه تاکنون گزارشی از وقوع
خس��ارات و ارزیابیها اعالم نشده است ،گفت :دقایقی پس از این
زلزله  ۳تیم ارزیاب از سوی جمعیت هاللاحمر استان هرمزگان به
مناطق متاثر از زلزله اعزام شدند .وی با اشاره به اطالعات جمعیتی
در شعاع  ١٥کیلومتری کانون وقوع زلزله گفت :در این محدوده
 ۲۰۵۱خانوار و در مجموع ٧٨٦٦نفر ساکن هستند .همچنین تعداد
آبادیه��ای واقع در محدوده  ۱۵کیلومتری کانون زلزله حدود ٩
روستاس��ت که ارزیابی از آنها در حال انجام است .به گفته رئیس
سازمان امداد و نجات جمعیت هاللاحمر ،بر اساس گزارش تیمهای
ارزیاب ،تعداد قابل توجهی از منازل در روستای سایهخوش از توابع
شهرستان بندرلنگه تخریب شده است .همچنین صبح دیروز رئیس
اورژانس کشور برای نظارت بر روند امدادرسانی به زلزلهزدگان راهی
بندرعباس شد .میعادفر گفت :اورژانس کشور تمام بیمارستانهای
منطقه را به حالت آمادهباش درآورده و بالگردهای اورژانس نیز در
کنار آمبوالنسها در آمادهباش قرار دارند .روستای سایهخوش که
کانون وقوع زمینلرزه بوده بر اس��اس برخی اخبار به طور کامل
از بین رفته اس��ت .همچنین مجتبی خالدی ،سخنگوی سازمان
اورژانس گفت ۹۳ :نفر در زمینلرزه هرمزگان دچار آسیب شدهاند.
■■حضور وزیر کشور در روستای «سایهخوش»

احمد وحیدی دیروز در بدو ورود به منطقه زلزلهزده بندر لنگه،
مستقیم به روستای سایهخوش ،کانون اصلی زلزله رفت و ضمن
بررس��ی میزان خس��ارت وارده در این روستا ،با مردم منطقه به
گفتوگو پرداخت و دستور فوری برای رفع مشکالت زلزلهزدگان
را صادر کرد .وزیر کشور همچنین ضمن حضور در برخی منازل
تخریبشده ،بر روند امدادرسانی نظارت کرد و از مسؤوالن خواست
با تمام قوا در خدمت مردم باشند تا هیچ کمبودی نداشته باشند.
وحیدی همچنین بعد از بازدید از روستای «سایهخوش» در مراسم
تشییع 5جانباخته زلزله حضور یافت و با خانوادههای جانباختگان
به گفتوگو پرداخت.
وی افزود :به دنبال زلزله  6ریشتری بامداد شنبه در هرمزگان
(روستای سایهخوش) بیشتر خانهها تخریب یا دچار ترکخوردگی
با آنکه آمار مرگومیر ناشی از ابتال به بیماری «کووید»19-
در کشور بشدت پایین آمده است و در برخی روزها نیز فوتی
ناشی از کرونا به ثبت نمیرسد اما کارشناسان بهداشت همچنان
تا پایان این پاندمی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی تاکید دارند.
وزارت بهداشت دیروز اعالم کرد ،در یک شبانهروز  ۲۵۱بیمار
جدید مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند .بر این اساس از
ظهر روز جمعه تا ظهر روز شنبه  ۱۱تیرماه  ۲۵۱بیمار جدید
مبتال به «کووید »19-در کش��ور شناس��ایی و  ۶۵نفر از آنها
بستری شدند .خوشبختانه در طول این مدت ،هیچ بیمار مبتال
به «کووید »19-در کش��ور جان خود را از دست نداد .بر این
اساس ،مجموع جانباختگان این بیماری ،همچنان در عدد۱۴۱
هزار و  ۳۹۰نفر ماند .همچنین تاکنون  ۷میلیون و  ۶۳هزار و
 ۴۹نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
از سویی  ۱۹۵نفر از بیماران مبتال به «کووید »19-در بخش
مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .تاکنون

آوار و در ادامه اسکان ،رفع محدودیت راهها و معابر در دستور کار
قرار گرفت .وی همچنین از اعزام ماشینآالت عمرانی و ساختمانی
به مناطق زلزلهزده خبر داد و گفت :نیروهای امدادی سپاه پس از
بازگشایی معابر در کنار نیروهای هاللاحمر برای استقرار و نصب
چادرها جهت اسکان زلزلهزدگان هستند .فرمانده سپاه امام سجاد(ع)
تأکید کرد :سپاه استان با استفاده از تمام ظرفیتهای خود در گام
بعدی نیز برای اسکان موقت و همچنین زمینهسازی برای احداث
منازل زلزلهزدگان در کنار سایر مجموعهها یاریرسان و در خدمت
مردم خواهد بود.
■■آمادهباش برای خدمترسانی به زلزلهزدگان هرمزگان

های خود به زلزلهزدگان را به شوراهای محلی تحویل دهند

مردم

رئیس جمعیت هاللاحمر گفت :از همه ظرفیتهای موجود برای امدادرسانی به متاثرین از وقوع زمینلرزه استان هرمزگان
استفاده شده و تا برقراری آرامش کامل در منطقه در این استان خواهیم ماند .پیرحسین کولیوند در گفتوگو با «وطنامروز»،
اظهار داشت :عملیات جستوجو و آواربرداری در منطقه زلزلهزده به اتمام رسیده و امکانات الزم اولیه همچون توزیع چادر و
تامین و توزیع اغذیه برای زلزلهزدگان همچنین اسکان آنها انجام شده است .وی اظهار داشت :با توجه به شرایط جوی هرمزگان،
چادر امدادی ویژه با ابعاد بزرگ (راب هال) مجهز به سیستمهای تهویه و خنککننده به مناطق زلزلهزده ارسال شده تا بخش
عمدهای از زلزلهزدگان در این چادرها اسکان یابند .وی خاطرنشان کرد :عالوه بر تامین چادر و نیازهای اولیه ،با سازمان مسکن
انقالب اسالمی همچنین سازمان مدیریت بحران خواستهایم تا کانکسهای مورد نیاز نیز برای این منطقه تامین شود .رئیس
جمعیت هاللاحمر در پاسخ به این سوال که آیا نیازی به کمکهای مردمی برای تامین نیازهای اولیه و اقالم زیستی زلزلهزدگان
احساس میشود ،افزود :هر چند هاللاحمر در کنار سایر ارگانها و نهادها نیازهای زلزلهزدگان را تامین کردهاند اما چنانچه
کسی میخواهد به زلزلهزدگان کمک کند از طریق شوراهای محلی کمکهای خود را به جمعیت هاللاحمر استانی ارائه دهد.

ش��دهاند .همچنین در پی این زلزله متاسفانه  5نفر جان باختند.
وی با بیان اینکه مسؤوالن از ابتدا پای کار بودهاند ،افزود :فرماندار،
استاندار و فرماندهان سپاه و ناجا هماکنون در منطقه حضور دارند.
همچنین عملیات آواربرداری انجام شده و کسی زیرآوار نیست .آب
و برق نیز وصل شده و بر کسانی که خانههایشان تخریب شده،
س نیز برای
چادر نصب شده است .از سویی تالش میشود که کانک 
اسکان موقت به منطقه ارسال شود .همچنین از نظر تأمین آب و
غذای گرم در روستا مشکلی وجود ندارد.
■■دستور فرمانده نیروی دریایی سپاه برای امدادرسانی همهجانبه
به زلزلهزدگان بندرلنگه

فرمانده نیروی دریایی سپاه از امدادرسانی این نیرو در کنار سایر
دستگاههای خدماترسان در زلزله منطقه مهران بندرلنگه خبر
داد .سردار دریادار علیرضا تنگسیری بامداد دیروز به محض وقوع
زلزله در حوالی بندر خمیر استان هرمزگان ضمن تماس با سردار
عظمایی فرمانده منطقه پنجم ندسا تأکید کرد سریعا گروههای
جهادی ،مهندس��ی و امدادرسان به محل وقوع حادثه اعزام شده
و تالش کنند از مش��کالت و آالم مردم عزیز آن منطقه کاسته و
هرگونه کمکرسانی الزم به مردم انجام شود .دریادار تنگسیری در
این تماس تاکید کرد :با امداد هوایی توسط بالگردهای هوادریای
نیروی دریایی سپاه به سرعت مصدومان حادثه به بیمارستانهای
بندرعباس منتقل شوند .وی همچنین در تماس با مهدی دوستی،
استاندار هرمزگان بیان کرد :نیروی دریای سپاه با بسیج امکانات و

ق زلزلهزده
■■اعزام  50گروه جهاد ،بسیج و سپاه به مناط 

فرمانده س��پاه امام س��جاد(ع) هرمزگان نیز دی��روز در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :از ابتدای وقوع زلزله با استفاده از ظرفیت
ش��هرهای همجوار ،نیروهای س��پاه از شهرستانهای لنگه ،بندر
خمیر و گروههای بس��یجی و جهادی به منطقه اعزام ش��دند که
امدادرسانی با اولویت نجات جان مردم از زیر آوار آغاز شد .سردار
اباذر ساالری با اشاره به حجم بسیار گسترده تخریب منازل گفت:
در برخی مناطق خسارتها بیشتر است که تمرکز بر امداد سریع
قرار گرفت .ساالری ادامه داد :سپاه با استفاده از تمام ظرفیتهای
خود در گام بعدی نیز برای اسکان موقت و همچنین زمینهسازی
برای احداث منازل زلزلهزدگان در کنار سایر مجموعهها یاریرسان
و در خدمت مردم خواهد بود.
فرمانده سپاه امام س��جاد(ع) از اعزام  50گروه جهادی بسیج
و س��پاه در س��اعات اولیه وق��وع زلزله به مناطق خس��ارتدیده
غرب هرمزگان خبر داد و گفت :نیروهای امدادی س��پاه و بسیج
در کنار سایر دس��تگاههای امدادرسان در خدمت مردم زلزلهزده
هستند .سردار ساالری افزود :با تعامل و همکاری با سایر نهادها و
دستگاههای خدماترسان ،امدادرسانی و نجات گرفتارشدگان زیر

علت افزایش آمار مبتالیان به بیماری «کووید »19-در هفته گذشته چه بود؟

تکرار روزهای بدون فوتی کرونا

 ۵۲میلی��ون و  ۶۲۹هزار و ۱۱۳
آزمایش تشخیص «کووید»19-
در کش��ور انجام ش��ده است .در
حال حاضر  ۱۰۵شهرس��تان در
وضعیت زرد و  ۳۴۳شهرستان در
وضعیت آبی قرار دارند .همچنین
تاکنون  ۶۴میلیون و  ۶۴۷هزار و
 ۴۸۸نف��ر دوز اول ۵۸ ،میلیون و
 ۹۲۱نف��ر دوز دوم و  ۲۷میلی��ون و  ۷۵۴هزار و  ۱۷۲نفر دوز
سوم واکس��ن کرونا را تزریق کردهاند .بر این اساس ،مجموع
واکسنهای تزریقشده در کشور به  ۱۵۰میلیون و  ۴۰۲هزار

رئیسسازمانملیپرورشاستعدادهایدرخشانخبرداد

شناسایی استعدادهای برتر در مسابقه دانشآموزی «نور»
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای
درخشان گفت :شناس��ایی استعدادهای
برتر ،هدایت دانشآموزان ،هویتس��ازی
و ایجاد فضای مناس��ب برای شبکهسازی
از جمله اقدامات پنجمین دوره مس��ابقه
بینالمللی دانشآموزی «نور» است .الهام
یاوری در نشست خبری پنجمین دوره مسابقه دانشآموزی نور
و گرامیداش��ت ابوریحان بیرونی اظهار کرد« :سمپاد» به عنوان
شوپرورش در این زمینه همکاری میکند
نماین��ده وزارت آموز 
و ما متولی پرورش استعداد فراگیر دانشآموزان هستیم .وی با
اشاره به  4اقدام مهم در این زمینه گفت :شناسایی استعدادهای
برتر ،هدایت دانشآموزان ،هویتس��ازی و ایجاد فضای مناسب
برای شبکهسازی از جمله اقداماتی است که در حال انجام است و
ما کمک میکنیم تا ایدههای این دانشآموزان را به مرحله عمل
برسانیم .در ادامه این نشست «سیدعلی عمرانی» مدیر اجرایی
بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) نیز گفت :به دنبال این هستیم
که بازیگران عرصه علم و فناوری با یکدیگر در جهان اسالم همصدا
ش��وند .سمپاد جزو جلوداران این حوزه است و امیدواریم با این
همکاری ،مجموعه فاخری در این عرصه در حد بینالمللی تولید
شود .وی خاطرنشان کرد :مجموعههای مختلف دیگر هم به منظور
گسترش و جذب مشارکت ،همکاری مناسبی با این مسابقه دارند.
همچنین اعتباربخشی یکی از مهمترین مأموریتهای ما است که

امدادرسانی منطقه پنجم ،در حال کمکرسانی است و در صورت
نیاز بیشتر آمادگی دارد از ظرفیت مهندسی نیرو هم استفاده کند
و نیروی دریایی سپاه مثل همیشه برای رفع مشکالت مردم عزیز
در کنار آنان خواهد بود.

در این زمینه اعطای جایزه مصطفی(ص)
باعث میش��ود الگوهای عل��م و فناوری
معرفی ش��وند .حازم فریپور ،دبیر مسابقه
دانشآموزی نور نیز با بیان اینکه مسابقه
نور با ساخت فیلم یک دقیقهای محفلی پویا
از رقابت علمی ایجاد میکند ،تصریح کرد:
بنیاد علم و فناوری با هدف امیدبخشی ،هویتسازی و ترویج علم
در میان نوجوانان جهان اسالم و مشارکت مراکز آموزشی و علمی
اقدام به برنامهریزی رویدادی با عنوان مسابقه دانشآموزی نور با
رویکرد ساخت فیلمهای علمی و آموزشی  60ثانیهای کرد .وی
افزود :مسابقه دانشآموزی نور در ادوار گذشته با مشارکت نزدیک
به  17هزار دانشآموز از  11کشور شامل مراکش ،الجزایر ،مالزی،
هند ،ترکیه ،عراق ،تانزانیا ،تونس ،پاکستان ،افغانستان و ایران در
قالب ساخت فیلمهای کوتاه از آزمایشهای علمی برگزار شده است.
فریپور خاطرنشان کرد :در این دوره  777اثر از  28استان کشور به
دست ما رسیده است همچنین مهلت ارسال آثار تا  31تیرماه بود
که با توجه به مجازی بودن آموزش و اطالع محدود دانشآموزان
تا  25مرداد تمدید شد .فریپور گفت :این دوره از مسابقه شامل
ساخت فیلمهای 60ثانیهای با موضوع عمومی «بینایی و خطاهای
بینایی» و موضوع ویژه «س��اخت مدلهای واقعی برای مفاهیم
ریاضی» است که در موضوع عمومی به یکصد اثر شایسته و  ۳اثر
منتخب بخش ویژه هدایای نفیسی تعلق میگیرد.

و  ۵۸۱دوز رسید.

■■عل�ت افزایش آم�ار کرونا در
هفتهگذشته

معاون درمان وزارت بهداشت
به تشریح وضعیت پاندمی کرونا
در کشور پرداخت و درباره روند
صعودی آمار مبتالیان در هفته
گذش��ته ،توضیحاتی ارائه کرد.
سعید کریمی گفت :هنوز ویروس کرونا از بین نرفته و مردم
نباید س��ادهانگاری کنند .وی افزود :در حال حاضر با وجود
ایمنی در بیشتر کشورها ش��رایط کرونا مطلوب نبوده ولی

امیر دریادار شهرام ایرانی ،فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت:
از ساعات اولیه بامداد دیروز و پس از زلزله استان هرمزگان ،تیم
آواربرداری و امداد و نجات نیروی دریایی ارتش در منطقه حاضر و
مشغول امدادرسانی به مردم زیاندیده و داغدار استان هرمزگان شد.
وی ضمن تسلیت به مردم داغدار و آسیبدیده استان هرمزگان،
با اعالم خبر اعزام تیمهای تخصصی این نیرو به منطقه گفت :با
وقوع زلزله صبح دیروز تیمهای تخصصی امداد و نجات به محل
حادثه اعزام و مشغول امدادرسانی شدهاند .ایرانی خاطرنشان کرد:
منطقه یکم دریایی با احداث بیمارستان صحرایی در منطقه در
حال ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به آسیبدیدگان این حادثه
است .همچنین آشپزخانه صحرایی این نیرو با طبخ غذای گرم در
حال خدمترسانی به مردم آسیبدیده است .فرمانده نیروی دریایی
ارت��ش در ادامه افزود :بالگردهای نیروی دریایی ارتش نیز آماده
انتقال تجهیزات و نیروهای بیشتر در صورت نیاز به منطقه هستند.
■■دستور وزیر نیرو برای تأمین نیاز آبی مناطق زلزلهزده هرمزگان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در بازدید از مناطق
زلزلهزده اظهار داشت :زلزله بامداد امروز (دیروز شنبه) باعث وارد
آوردن خس��ارت به تاسیسات آبفا شده است .وی افزود :وزیر نیرو
از هم��ان ابتدای حادثه موضوع آبرس��انی به مناط��ق زلزلهزده را
رصد و دستور بسیج امکانات برای رفع نیاز آبی آنها را صادر کرد.
عبدالحمی��د حمزهپور تصریح کرد :با توجه به ش��رایط حاکم بر
روس��تای «سایهخوش» و با هدف تامین نیاز آبی مردم ،آبرسانی
سیار در حال انجام است.
■■ 450واحد روستایی آسیب کامل دیدهاند

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان نیز در گفتوگو با فارس اظهار
کرد :در پی این زلزله که کانون آن در سایهخوش بوده ۴۵۰ ،واحد
یزاده افزود :چند
مسکونی  ۱۰۰درصد خسارت دیدهاند .شهریار نور 
روستای اطراف نیز همچون کنخ و دژگان نیز خسارات دیدهاند که
در حال بررس��ی میزان خسارات در این روستاها نیز هستیم .وی
همچنین از بررسی وضعیت منازل مردم و خسارات وارد شده توسط
 10تیم تخصصی در منطقه خبر داد.
■■استاندارهرمزگان:چندچادرخنکبرایاسکانبچههانصبشد

اس��تاندار هرمزگان گفت :برق آبش��یرینکنها وصل شده و
نگرانی برای تامین آب رفع شده است .تنها برق  ۱۷روستا مانده تا
وصل شود .مهدی دوستی افزود :همچنین وزیر بهداشت با صدور
دستور رسیدگی فوری از رئیس سازمان اورژانس کشور خواست
جهت پیگیری وضعیت مصدومان زلزله به این استان سفر کند.

■■مشکلی در تأمین آب نداریم

عبدالحمید حمزهپور ،مدیرعامل آبفای هرمزگان گفت :مردم
در این مناطق همیشه آب ذخیره میکنند و در حال حاضر هم
ب ه خاطر ذخیره آب ،مشکلی از این بابت ندارند .درصورت نیاز هم
ب ه طور مداوم آبرسانی خواهیم کرد .بهمحض وصلشدن برق نیز
آب مناطق متصل میشود.
در ایران شرایط مناسب است .یکشنبه هفته گذشته میزان
مراجعه افراد دارای عالئم کرونا به مراکز درمانی به  ۵هزار نفر
رسید که امروز این آمار کاهش پیدا کرده و میزان بستری به
 ۳۵٠عدد در روز رسیده است .معاون درمان وزارت بهداشت
گفت :علت افزایش میزان مبتالیان این اس��ت که از سویی
شیوع بیماری در کشورهای همجوار بیشتر است و از سوی
دیگر میزان انجام تس��تها در ایران بیشتر شده و به همین
علت تعداد موارد شناسایی افزایش پیدا یافته است .وی افزود:
میزان جواب کاذب هم در تستها افزایش یافته و به همین
دلیل آمار کرونا در هفته گذشته زیاد شده بود؛ به نظر نمیرسد
شرایط خطرناک و باعث نگرانی باشد .کریمی گفت :تاکنون
 ۱۵٠میلیون دوز واکسن تزریق شده که  ۶۴میلیون نفر یک
دوز ۵۷ ،میلیون نفر  ۲دوز و  ۲۸میلیون نفر  ۳نوبت واکسن
کرون��ا را تزریق کردهان��د و امروز بهترین زمان برای تکمیل
واکسیناسیون است.

ستاداجراییفرمانحضرتامام(ره)بهزوجهاینیازمندهدیهداد

 ۴۰۰۰جهیزیه هدیه ازدواج

آیی��ن اه��دای بیس��تویکهزارمین
جهیزیه بنیاد احس��ان وابس��ته به ستاد
اجرای��ی فرمان حضرت ام��ام به زوجهای
نیازمند برگزار شد .همزمان با سالروز پیوند
آسمانی امام علی(ع) و حضرت زهرا(س)
و هفته ازدواج ،دیروز در مراسمی با حضور
معاون اول رئیسجمهور ،معاونان ارشد ستاد اجرایی فرمان امام،
رئیس کمیته امداد امام خمینی و مدیرعامل بنیاد احسان ،مراسم
پویش احسانه و آغاز توزیع مرحله جدید جهیزیههای اهدایی ستاد
اجرایی فرمان امام به زوجهای نیازمند برگزار شد .معاون اجتماعی
ستاد اجرایی فرمان امام در این مراسم گفت :یکی از سیاستهایی
که در س��الهای اخیر توسط ستاد اجرایی فرمان امام با جدیت
دنبال شده ،توجه به بحث تسهیل ازدواج و فرزندآوری و جوانی
جمعیت بوده که از طریق بنیاد احسان و بنیاد 15خرداد در بحث
توزیع جهیزیه و درمان ناباروری و ارائه تسهیالت و مشوقها برای
فرزندآوری در حال اجراس��ت .علی عسگری افزود :امسال2000
جهیزیه را از طریق کمیته امداد بین نوعروس��ان مددجوی این
کمیت��ه توزیع کردیم و از امروز (دیروز)  2000س��ری جهیزیه
دیگ��ر را تا قب��ل از ماه محرم از طریق گروههای جهادی همکار
بنیاد احسان به زوجهای نیازمند در سراسر کشور اهدا میکنیم.
وی افزود :در مراس��م شکرانه پویش احسانه ،با اهدای همزمان
جهیزیه در چند استان ،بیستویک هزارمین جهیزیه اهدایی ستاد

با حضور دکتر مخبر اهدا و مرحله جدید
این پویش در کشور آغاز میشود .معاون
اول رئیسجمهور نیز در این مراسم گفت:
این نخستین بار است که به عنوان میهمان
در مراسم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
شرکت میکنم و به همه دستاندرکاران
پرتالش این مجموعه خداقوت میگویم .محمد مخبر ادامه داد :با
ابتکار حضرت امام خمینی(ره) و هدایتهای رهبر معظم انقالب،
نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام وکمیته امداد ،با تأسی
از امیرالمومنین وارد بحث عملیاتی کردن مسؤولیت اجتماعی
حکومت ش��دند .وی افزود :حمالتی که در این سالها از سوی
دش��من و ضدانقالب به این نهادها میشود یک دلیلش همین
نقشآفرینی در مس��ؤولیتهای اجتماعی مانند اشتغالزایی و
احیای کارخانهها و توزیع بستههای معیشتی ،جهیزیه و کمک
به مردم است .در ادامه مراسم ،از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی
با استانهای آذربایجانغربی ،البرز ،سیستانوبلوچستان و ایالم
و با دستور معاون اول رئیسجمهور ،توزیع  2000جهیزیه بین
نوعروسان کمبرخوردار آغاز شد .در این مراسم رئیس کمیته امداد
امام خمینی(ره) گفت :سال گذشته تصمیم گرفتیم  ۸۲۰۰سری
جهیزیه بین نوعروسان مددجوی کمیته توزیع کنیم ،قدم اول را
مثل همیشه دکتر مخبر برداشت و به مدد ما آمد ۲۰۰۰ ،سری
جهیزیه را ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تقبل کرد.

