شهادت یکی از مدافعان امنیت لرستانی در اغتشاشات اخیر
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وطنامروز شماره 3590

یکی از مدافعان امنیت لرستانی در اغتشاشات اخیر به شهادت رسید .شهید استوار یکم فرید کرمپور از مدافعان امنیت که چند روز پیش در اغتشاشات
زخمی و در بیمارستان بستری شده بود ،عصر روز سهشنبه ،پنجم مهرماه به درجه رفیع شهادت نایل شد .مراسم یادبود این شهید واالمقام روز گذشته
در نیروی انتظامی رباط کریم برگزار شد و پس از برگزاری مراسم ،پیکر ایشان برای تشییع و خاکسپاری به لرستان منتقل شد.

اجتماعی

اخبار

ایمنی  ۸۰درصد مدارس پایتخت
در وضعیت زرد و قرمز

معاون بازیابی ،توانمندسازی و مشارکت جامعهپذیر
سازمان پیش��گیری و مدیریت بحران شهر تهران اعالم
کرد حدود  ۸۰درصد مدارس این شهر در وضعیت زرد و
قرمز ایمنی قرار دارند.
شاهین مظفری در گفتوگو با ایسنا ،ضمن اشاره
به اجرای طرح «مدرسه آماده» در سطح شهر تهران،
اظهار کرد :کارشناسان سازمان پیشگیری و مدیریت
بحران ش��هر تهران از  ۳۸۰۰مدرسه دولتی در سطح
ش��هر تهران بازدیدهای ایمن��ی الزم را انجام داده و
وضعیت آنها را با  ۳رنگ سبز ،زرد و قرمز درجهبندی
کردهاند.
وی درباره آخرین وضعیت ایمنی مدارس تهران برابر
ارزیابیهای انجامشده ،اظهار کرد :حدود ۳۰درصد مدارس
شهر تهران وضعیتی با رنگ قرمز دارند ،حدود  ۵۰درصد
مدارس هم در وضعیت زرد بوده و تنها  ۲۰درصد مدارس
دارای وضعیت سبز هستند .وی درباره مهمترین ضعف
مدارسی که در این طرح از آنها بازدید شده است ،گفت:
بس��یاری از س��اختمانهای مدارس بازدید شده دارای
سازههای فرس��وده هستند .در شهر تهران بیشتر بافت
فرسوده در نقاط مرکزی مستقر است و درگیری بیشتر
در حوزه فرسودگی سازهها و ناایمنی آنهاست .همچنین
این س��اختمانها در برابر آتشس��وزی نی��ز تا حدودی
ناایمن هستند.

انهدام یک تیم تروریستی
در آذربایجان شرقی

فرمانده مرزبانی انتظامی کش��ور با بیان اینکه هر
گونه تحرک در آن س��وی مرزه��ا را رصد میکنیم،
گفت :بتازگی یک تیم تروریستی توسط مرزبانان هنگ
مرزی خداآفرین در اس��تان آذربایجان شرقی منهدم
شد .سردار احمدعلی گودرزی در بازدید از یگانهای
مرزی هنگ خداآفرین در جمع خبرنگاران با اش��اره
به توان دفاعی و اطالعاتی باالی مرزبانان ،گفت :تمام
مرزهای کشور زیر رصد اطالعاتی و عملیاتی مرزبانی
قرار دارد .وی با بیان اینکه با هر گونه تردد غیرقانونی
و اقدام مس��لحانه در مرزهای کش��ور بشدت برخورد
میکنیم و پاسخ ما به متجاوزان سخت و کوبنده خواهد
بود ،افزود :اخیرا یک تیم تروریستی  7نفره به همراه
تجهیزات نظامی و مقادیری س�لاح و مهمات توسط
مرزبانان هنگ مرزی خداآفرین در استان آذربایجان
شرقی منهدم شد.
گ��ودرزی همچنین به عملیات موفقیتآمیز دیگر
مرزبانان در مرزهای استان آذربایجان غربی اشاره کرد
و گف��ت :مرزبانان مجاهد هنگ مرزی ارومیه با انجام
اقدامات پیچیده اطالعاتی و رصد ش��بانهروزی معابر
مرزی ،در شرایط بسیار سخت و نامساعد جوی موفق
ش��دند در منطقه آلوده به اش��رار و عناصر ضدانقالب
 30قبضه سالح شکاری را از قاچاقچیان کشف و آنها
را زمینگیر کنند.

رشد  ۲۳درصدی اهدای خون
در استان تهران

سرپرست اداره کل انتقال خون استان تهران از رشد
 ۲۳درصدی اهدای خون از ابتدای س��ال جاری تا پایان
شهریور  ۱۴۰۱نسبت به وضعیت مشابه زمانی سال قبل
خبر داد .سیدمنتظر شبر با اشاره به اینکه تهرانیها در نیمه
نخست امسال  ۲۳درصد بیشتر از وضعیت مشابه زمانی
سال گذشته به یاری بیماران نیازمند به خون شتافتند،
اظهار کرد :از نوروز تا پایان شهریور  ،۱۴۰۱آمارها نشان
میدهد که  ۲۴۶هزار و  ۸۱۳نفر به مراکز اهدای خون در
سطح پایتخت مراجعه کردهاند که نسبت به نیمه نخست
سال  ۱۴۰۰با افزایش  ۲۵درصدی همراه بوده است .وی
ادامه داد :از میان مراجعهکنندگان ۱۹۵ ،هزار و  ۸۰۹نفر
موفق به اهدای خون ش��دند که نش��اندهنده رشد ۲۳
درصدی اهدای خون پایتختنشینان در  ۶ماه اول امسال
نسبت به سال قبل است.

رسیدساز جعلی؛ شیوه جدید
کالهبرداران اینترنتی

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات تهران
بزرگ از شناسایی و دستگیری یک کالهبردار اینترنتی
که با اپلیکیشن رسیدساز جعلی اقدام به کالهبرداری
از تعدادی از شهروندان کرده بود خبر داد.
س��رهنگ داوود معظمیگودرزی در گفتوگو با
مهر گفت :یکی از ش��هروندان به پلیس فتای تهران
بزرگ مراجعه کرد و مدعی ش��د قصد فروش لوازم
خانگی خود در س��ایتهای خرید و فروش کاالهای
دست دوم را داشته که مورد کالهبرداری قرار گرفته
اس��ت .این مقام انتظامی اظهار داش��ت :شاکی در
ادام��ه گفت یکی از لوازم منزل خود را با قیمت ۱۰
میلی��ون تومان آگهی کردم و پس از دقایقی فردی
خوشصحب��ت با بنده تماس گرفت و پس از توافق
ابتدای��ی و اخذ آدرس به درب منزل ما مراجعه کرد
و پس از توافق نهایی شماره کارت بانکیام را گرفت
و با اعالم مشخصات بنده و نشان دادن رسید پرداخت
مبلغ مورد نظر در تلفن همراهش لوازم خانگی بنده
را با خود برد اما بعد از بررسی حساب بانکی متوجه
کالهبرداری شدم.
س��رهنگ گودرزی بیان داشت :کارشناسان پلیس
فتای تهران ب��زرگ ردپای مجرم را در فضای مجازی
شناسایی کردند و پس از تشریفات قضایی ،این شیاد در
حالی که مشغول کالهبرداری از یکی دیگر از شهروندان
بود دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

پیام تقدیر فراجا از حمایتهای مردم :عهد میبندیم در دفاع از مردم به وظیفه انقالبی خود عمل کنیم

کاهش  ۲۰درصدی جرائم به عنف
با راهاندازی گشتهای ویژه پلیس

زنده باد پلیس

ایثار و ازخودگذش��تگی پلیس در راس��تای حفظ امنیت و
آرامش جامعه با خدمات و زحمات شبانهروزی بر کسی پوشیده
نیس��ت؛ آنطور که در مقابله با افرادی که باعث سلب آسایش
مردم میشوند یا با آشوب و اغتشاش سعی بر آسیب رساندن
به مال و جان مردم را دارند ،نیروهای انتظامی مخاطرات را به
جان میخرند و سینه خود را در برابر خطر سپر میکنند .به
گزارش «وطنامروز» ،در پی اغتشاشات اخیر توسط برخی افراد
فریب خورده و همچنین اوباش و ضد انقالب که مشکالتی را
برای مردم ایجاد کردند ،فرمانده کل انتظامی کشور به صراحت
تاکید کرد اغتشاشگران بدانند امنیت کشور خطقرمز پلیس
اس��ت و کارکنان انتظامی با تمام وجود از این امنیت حراست
میکنن��د .هر چند طی روزهای گذش��ته نیروهای پلیس در
برابر اغتشاشگران ایستادند و دچار مجروحیت شده و به فیض
شهادت و جانبازی رسیدند اما پلیس در مقابله با برهمزنندگان
نظم و امنیت کشور کوتاه نمیآید و اجازه نمیدهد خدشهای
به امنیت کشور وارد شود.
در همی��ن ارتب��اط فرمانده��ی انتظامی کش��ور با صدور
پیامی اعالم کرده است این فرماندهی وظیفه خود میداند از
حمایتهای مردم والیتمدار و انقالبی ایران اسالمی و خادمان و
مدافعان امنیت صمیمانه تقدیر کند .در پیام فرماندهی انتظامی

آمده است :با خدای بزرگ عهد میبندیم بیش از هر زمان دیگر
مخلصانه و مقتدرانه ،با ایمان راسخ در دفاع از آرمانهای انقالب
و امنیت مردم در میدان مبارزه با خائنان ،اش��رار و دش��منان
قسمخورده نظام مقدس جمهوری اسالمی به وظیفه سازمانی
و انقالبی خود عمل کنیم.
همچنین فرماندهی انتظامی کش��ور در بیانیهای با تشکر
از حمایتهای نیروهای مسلح اعالم کرد کارکنان انتظامی تا
آخرین لحظه برابر توطئههای معاندان و ضدانقالب ایستادگی
و ب��ا برهمزنندگان نظم و امنیت برخورد میکنند .فرماندهی
انتظامی کشور در پیامی از حمایتهای نیروهای مسلح (ارتش،
سپاه و بسیج) قدردانی کرد.
متن پیام بدین شرح است« :فرماندهی انتظامی کشور به
عنوان حافظان جان ،مال و ناموس مردم و به فرموده نایب بر
حق امام زمان(ع��ج) مقام عظمای والیت امام خامنهای عزیز
مدظلهالعالی که این خدمتگزاران مردم را از ستون استوار امنیت
دانستهاند ،امروز بیش از هر زمان دیگری مخلصانه ،شجاعانه،
دلسوزانه ،بیادعا ،با ایمان و اعتقاد راسخ ،شبانهروز تمام توان خود
را صرف تامین امنیت مردم شریف ایران اسالمی خواهد کرد.
امروز دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و عدهای
آشوبگر با هر بهانه و حربهای به دنبال بر هم زدن نظم ،امنیت

و آسایش ملت آگاه و بصیر ایران اسالمی هستند .این در حالی
است که توطئههای شیطانی آنها در برابر اتحاد نیروهای مسلح و
انسجام ،وحدت و هوشیاری ملت ایران که بموقع صف خود را از
اغتشاشگران و آشوبگران جدا کردند ،ناکام مانده است .فرماندهی
انتظامی کشور به پشتوانه نیروهای مسلح ،ارتش ،سپاه و بسیج
و ملتی انقالبی و شهیدپرور و غیور که همواره در کنار خادمان
خود هستند و از مجموعه انتظامی کشور حمایتهای خالصانه
میکنند ،اجازه نخواهد داد دشمنان قسم خورده نظام مقدس
جمهوری اس�لامی ایران به آسایش و آرامش مردم خدشهای
وارد کنند .عزت ،اس��تقالل و اقتدار ایران عزیز امروز به برکت
خون شهیدان گلگونکفنی است که از جان خود گذشتند و با
پاسداری از ارزشهای واالی انقالب اسالمی و آرمانهای امام
راحل امنیت را برای ما به ارمغان آوردند ،از این رو به پشتوانه
مردم انقالبی هرگز اجازه جوالن دادن به دشمنان را نخواهیم داد
و راهبردهای شیطانی آنها در راستای تضعیف این نظام مقدس
راه به جایی نخواهد برد و همه آنها نقش بر آب خواهد شد.
فرماندهی انتظامی کش��ور در این پی��ام ضمن قدردانی از
حمایتهای مجاهدانه نیروهای مسلح (ارتش ،سپاه و بسیج) و
ملت سربلند و سرافراز ایران اسالمی از برادران و خواهران خود
یدارد کارکنان انتظامی کشور
در مجموعه انتظامی کشور ،اعالم م 

با راهاندازی گش�تهای ویژه پلی�س جرائم به عنف
در پایتخت  20درصد کاهش یافته است .سردار حسین
رحیم�ی ،فرمانده انتظام�ی تهران ب�زرگ پیشتر طی
گفتوگویی با مهر درباره راهاندازی گشتهای ویژه پلیس
بیان کرده بود« :گشت ویژه پلیس در تهران بزرگ در 3
سطح وارد عمل میشود .بزرگراهها ،محورهای سطح یک
و محورهای سطح 2محل اصلی مأموریت و گشتزنی این
گشتهای ویژه هس�تند» .وی افزود« :در تهران حدود
ه�زار و  ۳۰۰کیلومتر محور بزرگراه�ی داریم که بالغ بر
 ۴۰محور مهم و بزرگ شناسایی شدهاند و به گشتهای
ویژه مأموریت داده ش�ده است که در بزرگراهها همواره
گشتزنی کنند» .رئیس پلیس پایتخت بیان کرد« :عم ً
ال
پلیس بزرگراه انتظامی در کنار پلیس بزرگراه راهنمایی و
رانندگی قرار میگیرد تا بزرگراهها در امنیت کامل باشند
و البته مطمئن هستیم که با به میدان آمدن این گشتها
بزرگراهه�ای پایتخت امن میش�ود» .رحیمی ادامه داد:
«محل دیگر مأموریت گش�تهای ویژه پلیس در تهران
 ۳۰محور سطح یک هستند و بعد از آن محورهای سطح
 2هستند ،البته منظور از سطح یک و  2دستهبندیهای
انتظامی اس�ت نه محلهای ب�اال و پایی�ن» .وی با بیان
اینکه گشتهای ویژه پلیس با جرائم خشن ،زورگیری و
موبایل قاپی بشدت و با قاطعیت برخورد میکنند ،گفت:
«گشتهای ویژه در خیابانهای شهر دنبال شکار هستند،
شکار مجرمان و اراذل و اوباش و افرادی که مخالن نظم و
امنیت هستند .گشتهای ویژه مجرمان خشن و خطرناک
را شکار میکنند» .فرمانده انتظامی پایتخت با بیان اینکه
در تهران  ۱۲۰گشت ویژه در حال گشتزنی هستند ،بیان
کرد« :گشتهای ویژه پلیس اصال توقف ندارند ،یعنی در
کنار خیابان منتظر اعالم مأموریت نیس�تند و سراس�ر
در حال گش�تزنی هس�تند».همچنین سرهنگ علی
ولیپورگودرزی ،رئیس پلیس آگاهی تهران درباره نتیجه
این گشتزنیهای بیوقفه با اشاره به اینکه کشف دقیق
ب�ر کاهش وقوع تأثیر دارد ،تصریح کرد :کم کردن زمان
وقوع جرم تا کشف جرم از مهمترین اهداف ما در پلیس
آگاهی تهران است که کارآگاهان این موضوع را سرلوحه
کار خود قرار دادهاند؛ آنطور که جرائم به عنف که شامل
موبایلقاپی ،کیفقاپی و سرقتهای خرد میشوند ،بعد از
راهاندازیگشتهایویژهپلیسدرپایتختیعنیدرهمین
بازه زمانی  ۱۵روزه حدود  ۲۰درصد کاهش داشته است.

تا آخرین لحظه در برابر توطئههای معاندان و ضد انقالب با تمام
توان ایستادگی و با برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی از مرز تا
مرکز برخورد قاطعانه خواهند کرد و با دلگرمی به وجود نیروهای
مسلح که در این شرایط حساس در کنار مجموعه انتظامی کشور
بودند ،این خادمان جان برکف همراه مردم عزیز ایران اسالمی و
در کنار آنها خواهند بود .انشاءاهلل.

اخذ مبلغ بیش از نرخ مصوب سرویس مدارس تخلف است

هزینه  3تا  8میلیونی کرایه سرویس مدارس
افزایش نرخ سرویس مدارس در سال جدید تحصیلی با
انتقادات والدین همراه شده است .رانندگان سرویس مدارس
نیز در مقابل معتقدند با توجه به رشد نرخ تورم و هزینهها،
کرایه ایاب و ذهاب دانشآموزان باید رضایت آنها را جلب کند.
در این باره معاون فنی و بهرهبرداری سازمان تاکسیرانی شهر
تهران درباره گالیه والدین از گرانی نرخ سرویس مدرسه در
پایتخت توضیحاتی ارائه کرد و گفت :بر اساس آخرین مصوبه
کارگروه ماده  ،۱۸نرخ نهایی س��رویس مدارس اعالم ش��ده
و اخذ مبلغ بیش از نرخ مصوب ش��ورای شهر تهران تخلف
است .علی محتشمیپور در واکنش به گالیه برخی والدین
دانشآموزان درباره گرانی نرخ کرایه سرویس مدرسه گفت:
سرویس مدرسه تابع آییننامه سرویس مدارس و دستورالعمل
اجرایی سرویس مدرسه مصوب هیات وزیران است که تکالیف
مشخصی را برای دستگاههای مختلف در نظر گرفته است ،بر
سربازان اکنون هم مهارت میآموزند و هم حقوق مناسب
دریافت میکنند به طوری که پس از گذراندن دوران مقدس
سربازی مهارت و حرفهای را یاد خواهند گرفت که میتوانند
از آن به عنوان یک شغل بهره ببرند .بنا بر این گزارش ،خدمت
سربازی هماکنون دیگر چون سالهای پیشین سنتی نیست که
جوانی  2سال خدمت کند و پس از پایان دوران سربازی فقط
ل بزرگی در دوران
کارت پایان خدمت را دریافت کند بلکه تحو 
خدمت سربازی ایجاد شده که سربازان عالوه بر مهارتآموزی
و دریافت حقوق مناس��ب ،سابقه کار و پیشهای را برای خود
کسب میکنند .در این باره معاون تربیت و آموزش ارتش گفت:
سربازان با شرایط خدمت در مناطق کمتربرخوردار و متاهل
حدود  ۱۰الی  ۱۲میلیون تومان حقوق دریافت میکنند.
امیر سرتیپ علیرضا شیخ اظهار داشت :هر کشوری قانونی
برای سربازی دارد تا در دفاع از کشور نیروی الزم دفاعی را مهیا
کند ،در کشور ما نیز فعال قانون مبنایش بر آموزش نیروی جوان

این اساس سازمان تاکسیرانی شهر تهران مرجع صدور پروانه
برای پیمانکار س��رویس مدرسه و صدور مجوز برای ناوگان
س��رویس اس��ت .وی با بیان اینکه بر اساس آخرین مصوبه
کارگروه ماده  ،۱۸مقرر شد نرخ کرایه سرویس مدرسه  ۳تا ۸
میلیون تومان باشد که در بیشترین حالت برای هر دانشآموز
برای  ۹ماه استفاده از سرویس مدرسه  ۸میلیون تومان باید
پرداخت شود ،گفت :با محاسبه این نرخ برای  ۴دانشآموزی
که سوار سرویس مدرسه میشوند ،مشخص میشود هزینه
ت و آمد روزانه هر دانشآموز با سرویس مدرسه  ۱۴۰هزار
رف 
تومان اس��ت که باید گفت درآمد راننده سرویس مدرسه به
ازای جابهجایی هر دانشآموز ۷۰ ،هزار تومان اس��ت که این
نرخ معادل یک سفر تکسفره معمولی در یک مسیر نزدیک
در مسافربرهای اینترنتی است .محتشمیپور با بیان اینکه بر
اساس مسافت ،ترافیک و ...نرخ کرایه سرویس مدرسه بین  ۳تا

 ۸میلیون تومان در  ۹ماه تعیین شده است که البته گزارشاتی
از اخذ کرایههای  20،18و  ۳۰میلیون تومان نیز به ما رسیده
است ،به ایسنا گفت :دقت داشته باشید که مبنای تعیین نرخ
کرایه سرویس مدرسه ،سال  ۱۴۰۰است و براساس مصوبه
شورا اجازه داده شده بود تا سقف  ۳۵درصد به میانگین ۲۵
درصد نرخ افزایش یابد که این اختالف  3تا  ۸میلیونی نرخ
کرایه س��رویس مدرس��ه هم از اینجا نشأت میگیرد که در
شوپرورش ،از لحاظ
برخی مناطق همچون منطقه  ۱۹آموز 
جغرافیایی تراکم جمعیت باال نیست و ترافیک کمی در معابر
ش��اهد هستیم و همچنین تمرکز مدارس و منازل را شاهد
هستیم ،پس برای سرویسهای مدرسه این منطقه افزایش
نرخ کمتری را شاهد هستیم و به طور متوسط نرخ کرایه همه
سرویسهای مدارس بین ۱۷تا ۳۰درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه در س��الهای اخیر گرانی و افزایش قیمت

معاون تربیت و آموزش ارتش :اکنون سربازان نیز مانند کارمندان حقوق دریافت میکنند

آموزش حرفه و پرداخت حقوق مکفی به سربازان

است تا در راستای تقویت بازدارندگی
و ایجاد ظرفی��ت و قدرت ملی اقدام
کند .در ایران بخشی از عمر جوانان
به سربازی اختصاص داده میشود و ما
به آنها آموزشهای الزم برای چگونگی
دفاع میدهیم .ما مدیون س��ربازان
خود هستیم ،چرا که آنها مهمترین
رک��ن و عنصر دفاعی در یک نیروی
مس��لح تلقی میشوند .وی افزود :تربیت ما روندی  ۲۴ساعته
دارد تا بتوانیم سربازان را به بهترین شکل مناسب برای دفاع از
کشور تربیت کنیم .شیخ اظهار داشت :ما در تربیت سربازان،

رویک��ردی را در پی��ش میگیریم تا
مهارته��ای الزم به اف��راد آموزش
داده ش��ود .از سال  ۹۶به بعد نگاه به
سربازی تغییر کرد .هر سرباز باید در
این دوران مهارتهای زندگی و حداقل
یک مهارت برای ش��غل بیاموزد .وی
اظهار کرد :اکنون سربازان نیز مانند
کارمندان حقوق دریافت میکنند به
طوری که سربازان با شرایط خدمت در مناطق کمتربرخوردار و
متاهل تحت شرایطی از قبیل تعداد فرزند ،نوع مدرک تحصیلی
و حق ماموریت حدود  ۱۰الی  ۱۲میلیون تومان حقوق دریافت

 7نفر دیگر از هموطنان بر اثر ابتال به «کووید »19-جان باختند

موج هفتم کرونا در سراشیبی سقوط
موج هفتم کرونا تقریبا به شکل
کام��ل فروکش ک��رده اما به گفته
کارشناسان بهداشت نباید با کاهش
آم��ار فوتیه��ا و مبتالی��ان به این
بیم��اری ،پروتکلهای بهداش��تی
فراموش شود ،چرا که معلوم نیست
این بیماری در ماههای آینده چگونه
خود را نشان دهد؛ بیماریای که تنها
راه مقابله با آن خودمراقبتی و تزریق
واکسن است .در همین ارتباط روابط عمومی وزارت بهداشت
دیروز اعالم کرد طی  ۲۴س��اعت گذش��ته (ظهر سهشنبه تا
ظهر چهارشنبه)  ۷بیمار مبتال به «کووید »۱۹-در کشور جان
ش
خود را از دست دادند و  ۱۶۱نفر از بیماران مبتال نیز در بخ 

روی زندگی رانندگان سرویس مدرسه نیز تأثیر گذاشته است،
افزود :در این میان شاهدیم که مبالغ بیشتری بین والدین و
شرکتهای سرویس مدارس منتقل میشود که این برخالف
مصوبه شورا و تخلف است اما بر اساس قانون ،ناظر قراردادهای
شوپرورش شهر تهران است
سرویس مدارس ،اداره کل آموز 
که باید بر این مبالغ میلیونی نظارت کند؛ اگر تخلفی درباره
نحوه خدماتدهی بود همچون عدم نصب برچسب سرویس
مدرسه و ...رسیدگی آن برعهده شهرداری تهران و مشخصا
سازمان تاکسیرانی است.

مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
درمان قرار دارند.
همچنین طبق معیارهای قطعی
تشخیصی ،در این مدت  ۲۶۲بیمار
جدی��د مبتال به «کووی��د »۱۹-در
کش��ور شناسایی و از این تعداد ۷۸
نفر در بیمارستانهای بستری شدند.
با حساب آمار مبتالیان اخیر شمار
بیماران مبتال شده به «کووید»۱۹-
در کشور از زمان شناسایی نخستین مورد تاکنون به  ۷میلیون
و  ۵۴۷هزار و  ۹۶۸نفر رسیده است.
متاس��فانه با فوت  ۷بیمار مبتال به «کووید »۱۹-در کشور
طی  ۲۴س��اعت یادشده مجموع جانباختگان این بیماری در

میکنند .شیخ افزود :جنگ علمی است که فراگیری آن فرآیند
خاص خود را دارد ،به دنبال این مساله ما سربازان را به محیطهای
واقعی کار میبریم تا به صورت تخصصی افراد را آموزش دهیم
به همین علت آموزشهای علمی و تخصصی ما بسیار بهروز و
جدید هستند .ما یافتههای علمی میدانی داریم و این مساله برای
تحلیلگران خارجی بسیار خاص و باارزش است .ما توانستهایم
با کسب تجربه از جنگهای مختلف و دفاعمقدس خود را به
باالترین س��طح آموزشی و تخصصی برسانیم .معاون تربیت و
آموزش ارتش گفت :فناوریهای نوظهور در عرصه دفاع سبب
ش��ده تا ارتش جمهوری اسالمی در حوزههای مختلف مانند
کوانتوم ،هوش مصنوعی و علومشناختی و سایر علوم قدرتآفرین
و شالوده شکن پیشرو و پیشگام باشد .دانشجویان نخبه بسیاری
وجود دارند که به بدنه ارتش میپیوندند و باعث رشد روزافزون
فناوریهای دفاعی میشوند .امروز افتخار ما ارتباط نزدیک با
بدنه علمی و دانشگاهی کشور است.

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 3مهر

416

12

143

389

 4مهر

308

8

103

377

 5مهر

309

7

106

382

 6مهر

262

7

78

317

کشورمان به  ۱۴۴هزار و  ۴۱۶نفر رسید.
خوش��بختانه تاکنون  7میلیون و  ۳۲۵ه��زار و  ۵۹نفر از
بیماران کرونایی نیز طی این مدت از این بیماری بهبود یافته
یا از بیمارستانها ترخیص ش��دهاند .در حال حاضر  ۱۶۱نفر
ش مراقبتهای ویژه
از بیم��اران مبتال به «کووید »۱۹-در بخ 
بیمارستانها تحت درمان قرار دارند.
بر اس��اس آنچه روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرده
است ،تاکنون  ۵۴میلیون و  ۸۷هزار و  ۸۹آزمایش تشخیص

«کووید »۱۹-در سطح کشور انجام شده است.
وزارت بهداشت روز گذشته همچنین درباره میزان واکسن
کرونای تزریق شده در کشور اعالم کرد تاکنون  ۶۵میلیون و
 ۸۱هزار و  ۶۸۵نفر دوز اول واکسن کرونا ۵۸ ،میلیون و ۴۸۰
هزار و  ۶۵۷نفر دوز دوم واکسن کرونا و  ۳۱میلیون و  ۲۰۷هزار
و  ۹۱۵نفر دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کردهاند و با
این حساب مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به ۱۵۴
میلیون و  ۷۷۰هزار و  ۲۵۷دوز رسیده است.

