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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

عاقبت هشتگ زدن
 جواد آقایی: » گوشی دختر مهراب قاسمخانی رو با تهدید قمه، دزدیدند و 
با حالی نزار مطالبه امنیت کرده! جناب قاسمخانی! تا وقتی که دوستان شما 
با هشتگ بازی، سیستم قضایی کشور رو زیر سؤال می برند ازین دست توقعات 
نداشته باشید! عجالتا مشغول هشتگ نه به اعدام باشید که فردا قاتل ناموس 

شما امنیت داشته باشه.«
شناخت جریان تحریف

 داوود باقرزاده: » شــناخت  جریان تحریف گاهی بسیار مشکل است، آنها با 
تغییــر معانی و بزک کردن تعاریف، موریانــه وار پایه های فکری و اعتقادی را 
سست کرده و فرو می پاشند و بر فراز ویرانه های آن بنایی از  انحراف می سازند!«

بریدن سر برای خدمت به انگلیس
 کاربری نوشت: »به دستور رضاخان ، سر بریده میرزا کوچک خان جنگلی 
را چندین ماه در محل انبار نفت برادران نوبل، برای تماشای عموم به نمایش 
گذاشــتند تا درس عبرتی باشد برای کسانی که در مقابل استعمار انگلستان 

می ایستند.«
ترامپ حساب باز کرده است

 علیرضــا گرائــی: » ترامپ: بعــد از انتخابات، ایران بــرای توافق پا پیش 
می گذارد!۵۰ درصد حرفش التماس برای رأی است اما؛۵۰ درصدش حساب 
ویژه او روی بی غیرتی غربزده های ایران اســت. مدت هاســت پروژه مذاکره 
مجدد توســط امثال تاج زاده دنبال می شود و دولت هم برایش له له می زند. 

همین تفکر کمر اقتصادمان را شکسته است.«
نگران از اعتماد به دستگاه قضا

 سید نظام الدین موسوی: » جنجال اخیر به بهانه قصاص یک قاتل، عمدتا 
ناشــی از نگرانی برخی جریان ها نســبت به اعتماد فزاینده مردم به تحوالت 
آیت اهلل رئیسی در قوه قضائیه است. آقایان به جای جنجال، مثل ۸ میلیاردی 
سال قدمی  که دوروزه برای رهایی شــهردار سابق تهران پرداختند، در این ۲ 

برای کسب رضایت خانواده مقتول بر می داشتند.«
حیف روحانی رای نیاورد

 امیرحسین ثابتی: »حسن روحانی امروز گفته: قیمت مواد غذایی در بازار 
غیرمنصفانه  است، چرا مردم  باید در فشار باشند؟ به نظرم روحانی آدم خوبی 
اســت و واقعا هم دلش با مردم هست، فقط حیف که مردم بهش رای ندادند 

تا رئیس جمهور شود و مشکالت را حل کند!«
ایرانخوار

 حاج کمال با انتشــار این تصویر نوشت: »مردک بی سواد تو  سفارت هلند 
پاالن خرها رو عوض می کرده، با پاچه خواری انگلیسی ها شد شاه بعد قمپوز 
در می کرده که ارتش نوین داره ولی ۴۸ ســاعت هم نتونست جلوی متفقین 
دووم بیاره آخرشم انگلیسی ها با یه تیپا بیرونش کردن. بعد یه عده فلج مغزی 

پیدا میشن میگن رضا شاه روحت شاد.«
پهلوی پرست های بی منطق

 حاج امیر: »پهلوی پرســت ها موجودات جالبی هستند! دم از قرارداد ۲۵ 
ساله ایران و چین و خیانت می زنند در حالی که هنوز متن قرارداد را نخواندند، 
هرچند از داد و فریادهای آمریکا می شــود فهمیــد این قرارداد به نفع ایران 
هست اما چشم خود را بر خیانت بزرگ رضاخان در قرارداد دارسی می بندند.«

شکست خورده!
 محمد ایمانی: »ترامپ مقابل ایران شکســت خــورد. ترامپ مقابل چین 
شکست خورد. ترامپ مقابل روسیه شکست خورد. ترامپ مقابل کره شمالی 
شکست خورد. ترامپ در شورای امنیت شکست خورد. آیا او می تواند دیکته 
به بحرین و امارات و دومنیکن را به عنوان دستاورد سیاست خارجی فاکتور 
کند؟ ترامپ درباره ابرقدرتی چی فکر می کرد و چی شــد؟! آن اوایل که سر 
کار آمده بود، حتی به چین زور می گفت و پای میز مذاکره می آورد اما حاال 
رونویســی از توافق های مُرده و پوســیده ای مثل کمپ دیوید، اسلو، مادرید، 

شرم الشیخ و آناپولیس را تنها دستاورد خارجی خود می داند.«

بسته شدن بیش 
از ۸۰ مدرسه 

و ۱۰ دانشگاه

منابع آگاه اعالم کردند ۱۵ روز پس از فرانسه
آغاز سال تحصیلی در فرانسه، در مجموع 
۸۱ مدرســه و حدود ۱0 دانشگاه به ویژه 
دانشکده های پزشکی به دلیل موارد ابتال 

به کرونا بسته شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از 

خبرگزاری فرانســه، وزیر آموزش فرانسه اعالم کرد: کمی بیش از دو هزار و 
1۰۰ کالس درس تعطیل شــد که حدود ۰/13 از مجموع6۰ هزار موسسه 
آموزشی فرانسه اســت. »ژان میشل بالنکه« افزود: این آمار بسیار محدود و 
یک شروع سال تحصیلی خوب است  . با توجه به بحران سالمت این بهترین 
حالت ممکن است. بالنکه با یادآوری اینکه به عنوان یک قاعده کلی، »ما یک 
کالس را با ســه مورد ابتال تعطیل می کنیم« ادامه داد: ما در مقایسه با هفته 
قبل حدود هزار و ۲۰۰ مورد دانش آموز مبتال به کرونا داریم. فردریک ویدال 
 وزیر تحصیالت عالی نیز اعالم کرد: بیشــتر موارد ابتال به کرونا در حدود 1۰ 
دانشــگاه به تجمعات خصوصی )تجمعات دانشجویی( مرتبط است در حالی 

که در برخی از آنها سال تحصیلی هنوز آغاز نشده است.
در دانشــکده پزشــکی مونپلیه )جنوب شــرقی(، بعد از یک مراســم 
شب نشــینی و مثبت شدن تســت کرونای حدود 6۰ دانشــجو، بخشی از 
کالس ها ســه شــنبه به مدت دو هفته به حالت تعلیق درآمد. دانشگاه رن1 
)غرب( فرانســه، ۴3 مورد کرونا را در میان دانشجویان پزشکی، دارو سازی و 
دندانپزشکی تأیید کرد و تصمیم گرفت ۵۰۰ دانشجوی دیگر را در این هفته 
آزمایش کند. این دانشگاه همچنین کالس های حضوری را برای دانشجویان 

سال دوم و سوم به مدت هفت روز به حالت تعلیق درآورد.
اریک بلیســان، رئیس دانشکده پزشــکی رن1 اظهارداشت: از سرگیری 

کالس های حضوری به میزان موراد تست مثبت بستگی دارد. 
در همین حال طبق آمار در کشور انگلیس، از هر ۹ دانش آموز انگلیسی، 
یک نفر به علل گوناگون از جمله نگرانی از مبتال شدن به ویروس کووید1۹، به 
مدرسه نمی رود. وزارت آموزش انگلیس اعالم کرد: پس از بازگشایی مدارس 
در ســال تحصیلی جدید، ۸۸ درصد از دانش آموزان به مدارس بازگشته اند. 
به گزارش وزارت بهداشــت انگلیس، غیبت دانش آمــوزان هم به علت همه 
گیری کووید 1۹ و هم به علل دیگر اســت. به نوشته گاردین، اگرچه وزارت 
آمــوزش انگلیس، علل غیبت دانش آموزان را اعالم نکرده اســت، در پاره ای 
از نظرســنجی های پیش از آغاز ســال تحصیلی، تعدادی از والدین از حضور 
فرندانشــان در مدارس، ابراز نگرانی کرده بودند. براساس نظرسنجی موسسه 
پرنت کایند )Parentkind( در انگلیس، ۲6 درصد از والدین گفته بودند به علت 
هراس از همه گیری ویروس کرونا، مایل نیستند فرزندانشان به مدرسه بروند.
در گــزارش وزارت آموزش انگلیس آمده اســت با اینکه ۹۹/۹ درصد از 
مدارس اکنون باز هستند، ۹۲ درصد کامال باز محسوب می شوند و به عبارت 
دیگر، ۸ درصد از مدارس قادر نیستند آموزش رو در رو به همه دانش آموزان 
ارائه دهند. گاردین نوشــت به حدود 1۰ درصد از دانش آموزان انگلیسی نیز 

توصیه شده است خود را در منزل قرنطینه کنند.
شــماری از اولیای دانش آموزان علت جلوگیری از حضور فرزندانشان در 
مدرســه و آموزش حضوری را وجود افراد کهنسال و دارای بیماری زمینه ای 
دانســتند که فرزندان آنان می توانند به عنوان ناقل از مدرســه ویروس را به 

خانواده و این افراد منتقل کنند.
برخی دیگر نیز معتقدند ضوابط بهداشــتی در مدارس آنگونه که باید و 
پزشــکان اعالم کرده اند رعایت نمی شــود و برخی دیگر گفته اند با توجه به 
تناقض ها در برنامه هــای دولت برای همه گیری ویروس کرونا به برنامه های 

دولت اعتماد ندارند.

آمارکرونایی ها 
از ۵ میلیون تن 

گذشت

هند با  وزارت بهداشــت هند اعالم کرد 
ثبت ۹0 هزار و ۱۲۳ مورد ابتالی جدید به 
کرونا در یک روز، آمار کل ابتال به کرونا 
در این کشور به پنج میلیون و ۲00 هزار 

نفر رسیده است.
بــه گزارش ایرنا به نقل از شــبکه خبری 

ایندیا تودی، وزارت بهداشــت هند دیروز اعالم کرد در یک روز گذشته یک 
هزار و ۲۹۰ نفر در هند بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند که به 
این ترتیب تاکنون ۸۲ هزار و 66 نفر در این کشور قربانی این بیماری شده اند. 
هند هم اکنون دارای ســریع ترین نرخ رشد ابتال به کرونا در جهان است 
و تنها در 1۲ روز گذشــته بیش از یک میلیون نفر در این کشور به ویروس 
کووید-1۹ مبتال شــده اند. پس از آمریــکا، هند در جایگاه دوم جهان از نظر 

بیشترین مبتالیان به کرونا می باشد. 
یک مقام ارشــد در وزارت بهداشــت هند گفت: حداقل 6 درصد از یک 

میلیون مورد ابتالی فعال کرونا در هند به اکسیژن احتیاج دارند. 
در مراحل اولیه رشد کرونا در هند، این کشور در میان معدود کشورهای 
جهان قرار داشت که یک قرنطینه سراسری را وضع کرد. در واقع هند بیش 

از یک میلیارد و 3۰۰ میلیون نفر را قرنطینه کرد. 
هــدف اولیــه وضع قرنطینه در این کشــور شکســت زنجیــره انتقال 
ایــن ویروس اعالم شــده بود؛ در نتیجه کاهش رشــد اقتصــادی به عنوان 
نتیجه این قرنطینه قابل پیش بینی بود. اما اکنون مشــخص شــده اســت 
 کــه این قرنطینه تنها گســترش ویروس کرونا در هنــد را به تاخیر انداخته 

است.
در صورتــی که نرخ کنونی ابتال به کرونا در هند تا پایان ماه اکتبر ادامه 
یابــد، انتظار می رود که هند تا ماه آینده از آمریکا )با 6 میلیون و ۷۰۰ هزار 
مــورد ابتال به کرونا( عبور کرده و در جایــگاه اول جهان از نظر ابتال به این 

ویروس قرار می گیرد. 
در ماه جاری )سپتامبر( بیش از یک میلیون و 3۰۰ هزار نفر در هند به 
کرونا مبتال شــده اند که این بیشترین آمار ابتالی ماهانه به کرونا در هند از 

زمان آغاز انتشار این بیماری است. 

تشکیل اورژانس بانوان در عملیات ویژه

وزیربهداشت:2هزارنیرویجدیددراورژانسکشوراستخداممیشوند

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد

واریزدومینمرحلهکمکهزینهمعیشتبرایافراددارایمعلولیتوفاقدشغل

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تایید همه آنها از سوی کیهان نیست.

صفحه ۱۰
پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
۲۸ محرم ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵۶۵

شمار جان باختگان روزانه افزایش یافت
فوت۱۷۹بیماردیگرمبتالبهکرونادرکشور

ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی دو هزار و ۹۸۱ بیمار 
جدید کووید۱۹ و فوت ۱۷۹ بیمار دیگر خبر داد.

 به گزارش وبدا، سیما سادات الری دیروز گفت: از ۲۵ تا ۲6 شهریورماه 
و بر اساس معیارهای قطعی تشــخیصی، دو هزار و ۹۸1 بیمار جدید مبتال 
به کووید1۹ در کشــور شناسایی شد که یک هزار و ۷۲6 نفر از آنها بستری 
شــدند. الری با  اشــاره به اینکه مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به ۴1۰ 
هزار و 33۴ نفر رسیده است، افزود: متاسفانه در طول این مدت، 1۷۹ بیمار 
کووید1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۲3 هزار و 63۲ نفر رسید. وی با  اشاره به اینکه خوشبختانه تاکنون 3۵۲ هزار 
و 1۹ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند، اظهار 
داشــت: سه هزار و ۸۲۷ نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. همچنین تاکنون ســه میلیون و 6۴1 

هزار و ۵۸1 آزمایش تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.
به گفته ســخنگوی وزارت بهداشت، بر اســاس آخرین اطالعات کرونا در 
کشــور، اســتان های تهران، مازندران، گیالن، قم، اصفهان، خراســان رضوی، 
آذربایجان شــرقی، کرمان، خراسان شمالی، ســمنان، یزد، زنجان و قزوین در 
وضعیت قرمز و اســتان های آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، 
اردبیل، بوشــهر، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، 
ایالم، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

کشف۱00هزارماسکغیربهداشتی
درپایانهغربتهران

رئیــس کالنتری ۲0۹ پایانــه غرب تهران از کشــف ۱00 هزار 
ماسک های غیربهداشتی خبر داد. 

به گــزارش پایگاه خبری پلیس، ســروان مهدی کیاشمشــکی گفت: 
در رصد هــای اطالعاتی به دســت آمد که فردی با اســتفاده از اتوبوس های 
مسافربری بسته هایی از ماسک را از سنندج به تهران منتقل و در انباری پایانه 
غرب دپو و جمع آوری کرده اســت که بررسی موضوع در دستور کار تیمی از 

ماموران کالنتری پایانه غرب قرار گرفت.
کیاشمشکی افزود: در تحقیقات پلیســی مشخص شد بسته بندی های 
انجام شده به صورت غیربهداشتی بوده و در صورت توزیع آن در بازار مصرف، 

سالمت شهروندان به مخاطره می افتد.
وی ادامه داد: مالک محموله شناســایی و نتیجه تحقیقات انجام شده به 

مرجع قضایی منعکس و دستگیری متهم و بازرسی از انباری اخذ شد.
رئیس کالنتری ۲۰۹ پایانه غرب تهران اظهار داشــت: تیمی از ماموران 
روز سه شنبه موفق شدند ضمن دستگیری متهم، تعداد 1۰۰ هزار ماسک غیر 
بهداشتی را کشف کنند. کیاشمشــکی افزود: متهم در بازجویی اولیه اظهار 
داشت قصد داشته ماسک های غیربهداشتی را با استفاده از پیک های باربری 

در بازار مصرف به قیمت واقعی توزیع کرد. 
وی به شــهروندان توصیه کرد: ماسک مورد نیاز خود را از داروخانه و در 

صورت لزوم از فروشگاه های معتبر تهیه کنند.

روابط عمومی دادگستری استان فارس در پاسخ 
به شبهات مطرح شده در مورد پرونده »نوید افکاری« 

اطالعیه ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری میــزان، در  متن اطالعیه روابط 
عمومی دادگســتری اســتان فارس در پاســخ به شبهات 
مطرح شــده در مورد پرونده نوید افکاری آمده اســت:»با 
توجه به مطالب خالف واقِع منتشر شده طی روز های اخیر 
که یا حکایــت از عدم اطالع انتشــاردهندگان از جزئیات 
حقوقی پرونده مرحوم نوید افکاری دارد یا نشــانگر برخی 
غرض ورزی های سیاســی است، ضرورتا و جهت تنویر افکار 

هموطنان عزیز توضیحاتی ارائه می گردد.
پرونــده آقای نویــد افکاری در چندیــن مرجع صالح 
قضایی و با بررســی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته 
و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه 
کیفری تشکیل شــده، رای صادره نیز در دیوان عالی کشور 
مورد بررســی مجدد قرار گرفته و پــس از طی این مراحل 
قضایــی، برای تمامی قضات بررســی کننده ارتکاب جرم از 
ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید 

افکاری به قصاص محکوم شده است.
ادلــه قضات بــرای رای در این پرونــده متعدد بوده و 
علم محکمه با دالیل متنوع و متعدد حاصل شــده اســت، 
از اقرار هــای صریــح در مراحل مختلف پرونــده گرفته تا 
بررســی های فنی مخابراتی و شواهد شــهود و ...، به فرض 
محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که 
در مورد این پرونده چنین نیست حکم صادر شده به دلیل 

تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سؤال نمی رود.
شــبهه  بروز خطای فاحش در تمامی ایــن مراحل از 

بازجویی و دادرســی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد 
پرونده در دیوان عالی کشــور امــری نزدیک به محال بوده 
و ارائه پیشــنهاد بررســی پرونده از ناحیه »هیئت حقوقی 
بی طرف« پیشــنهادی غیرحقوقی اســت که در هیچ نظام 

قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد.
عالوه بر آن برخی درخصوص این پرونده به جای عنوان 
قصاص که حق الناس و حق شخصی اولیای دم است از واژه 
و اصطالح اعدام اســتفاده کردند که از لحاظ حقوقی کاماًل 
اشــتباه اســت، مرحوم افکاری به دلیل قتل نفس و بنا به 
درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که 6 نفر از 
بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم نیز 

اجرا گردیده است.
قباًل نیز اعالم شــده فرآیند رسیدگی به این پرونده، از 
تاریخ وقوع قتل و دستگیری متهم تا صدور حکم قطعی دو 
ســال طول کشــیده و در این مدت مراجع قضایی مختلف 
روی پرونده بررســی کارشناســی دقیق انجام داده اند و در 
هریک از این مراحل نیز همانند بسیاری از پرونده های دیگر 
امکان جلب رضایت و گذشــت اولیای دم وجود داشته که 
ظاهرا در این مورد متأســفانه از ناحیه خانواده قاتل اقدامی 
انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم مکررا 
در مراجعه به مراجع قضایی استان اصرار به قصاص و اجرای 
آن نموده اند. این درحالی اســت کــه در برخی پرونده های 
قصاص در همان ماه های ابتدایی، گذشــت خانواده مقتول 
حاصل شــده و در این پرونده هم زمان برای جلب رضایت 

اولیای دم به اندازه کافی وجود داشته است.
در مورد شــبهات طرح شــده پیرامون وکالت در این 
پرونده نیز تصریح می شــود، آقای افکاری در این پرونده و 

از همان مرحله دادسرا دارای وکیل تعیینی )انتخابی توسط 
متهم( بوده است.

در مورد نظریه پزشکی قانونی طرح برخی ادعا های مبهم 
و کلی خدشه ای به رسیدگی های پزشکی صورت گرفته وارد 
نمی کنــد، مرحوم افکاری در نوبــت اول و در حضور وکیل 
تعیینی خود حاضر نمی شود به پزشکی قانونی مراجعه کند 
و این مسئله را در حضور وکیلی که خودش برای رسیدگی 
به پرونده تعیین کرده مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده 
است، طی هفته گذشته نیز توسط هیئتی 3 نفره از پزشکی 
قانونی و در حضور رییس کل دادگستری استان از نامبرده 
معاینه به عمل آمده و نتیجه رســمی آن مبنی بر »مشاهده 
نشــدن هیچ گونه آثاری دال بر آزار جسمی )شکنجه( نظیر 
ســوختگی، اسکار جراحت و شکستگی استخوان و. ..« قباًل 

در رسانه ها منتشر شده است.
 تماس تلفنی نوید افکاری

 با خانواده قبل از اجرای حکم
در مورد شــرایط اجرای حکم، تأکید می شود آیین نامه 
اجرای احکام از جمله حکم قصاص مصوب رئیس قوه قضائیه 
شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم 
قصاص منتفی اســت و در این مورد خاص نیز شرایط انجام 
حکم بر اساس فصل دوم )مواد 3۲ تا 3۵( آیین نامه اجرای 

احکام عینا رعایت گردیده است.
بر اســاس قانون، قاضی اجرای احــکام پیش از اجرای 
حکم بایــد موضوع را بــه محکوم اطالع دهــد تا وی اگر 
می خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعالم کند 
که این مهم از ســوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته 

است.

بــه مرحوم افکاری اعالم می شــود قبل از اجرای حکم 
خواستار مالقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعالم 
می کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای 
این موضوع شماره موبایلی را اعالم و با خانواده خود صحبت 

می کند.
اتفاق مورد  اشــاره صورت جلسه شده و مرحوم افکاری 
نیز آن را امضا کرده و اثر انگشــت زده اســت. ضمن آنکه 
عالوه بــر آقای افــکاری 6 نفر از مقام های زنــدان نیز پای 
صورت جلســه را امضا کرده اند و تمامی مراحل قانونی قبل 
از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای 

احکام به مرحله اجرا درآمده است.
درخصوص شبهه مطرح شــده در خصوص لزوم عدم 
اجرای حکم در ماه محرم نیز تصریح می شــود  هیچ قانون، 
دســتورالعمل و یا آیین نامه ای که تکلیف کند در ماه محرم 

نباید حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد.
در پایــان تأکید می شــود رویه دســتگاه قضایی و از 
جمله دادگستری اســتان فارس طی ماه های اخیر در عفو، 
مرخصــی و تقویــت گروه های مردم نهاد صلح و ســازش، 
نشــان می دهد موضوع عفو و گذشــت جایــگاه باالیی در 
راهبــرد قــوه قضائیــه دارد، در خصوص ایــن پرونده نیز 
خانــواده مرحوم افــکاری و وکالی وی بیش از دو ســال 
فرصت داشــتند تــا از خانــواده مرحوم  ترکمــان رضایت 
 بگیرند که متأســفانه ایــن اتفاق صورت نگرفته اســت و 
بر اســاس اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط 
و تکالیف قانونی اجرایی شــده است، قصاص یک حق برای 
 خانواده مقتول اســت و دستگاه قضایی نمی تواند از اجرای

این حق جلوگیری نماید.«

پاسخبهشبهاتمطرحشدهدرموردپرونده»نویدافکاری«

با بیان اینکه در طول سال  وزیر بهداشــت 
۱۳۹۸ بیش از 4/۵ میلیون ماموریت در اورژانس 
کشور انجام شده است، گفت: قرار است دو هزار 
نیروی جدید را در اورژانس کشور استخدام کنیم.
 بــه گــزارش ایســنا، ســعید نمکی در مراســم 
چهل و پنجمین ســالروز تاســیس ســازمان اورژانس 
کشور، اظهار داشت: ما در طول سال 13۹۸ پاسخگوی 
بیــش از 1۸ میلیون تلفن در اورژانس کشــور بودیم و 
همکاران ما در اورژانس کشــور بیــش از ۴/۵ میلیون 
ماموریــت انجــام دادند. در ســیالب ها و زلزله ســال 
گذشــته و اتفاقات دیگری مانند اربعین خدمت رسانی 
کردند. در اربعین نیروهای اورژانس کشور 3/۵ میلیون 
زائــر را در پایگاه های مختلفی که بر ســر راه زوار بود، 
مدیریت کردند البته امسال داغ این عدم مسافرت را بر 

دل هایمان داریم. 
نمکی ادامه داد: در اورژانس کشــور توانستند بیش 
از ۹6 هزار مورد بیمار قلبی را از طریق کد ۲۴۷ نجات 
دهند و بیش از ۲6 هزار مورد سکته مغزی را در دقایق 

اولیه از مرگ حتمی نجات دهند.
وی با بیان اینکه قرار است دو هزار نیروی جدید را 
در اورژانس کشور استخدام کنیم، افزود: یکی از اقدامات 
زیبایی که ســال گذشــته اتفاق افتاد، آمبوالنس های 

دریایی بود که برای ساکنین جزایر خلیج همیشه فارس 
به کار آمد و امسال هم در راه اندازی اورژانس ریلی اقدام 
شــد که عید غدیر اولین مورد آن را در اســتان زنجان 
راه اندازی کردیم و امروز دومین مورد آن را در اســتان 

فارس افتتاح کردیم.
 افزایش پذیرش بانوان در اورژانس

وزیر بهداشــت گفت: در عین حــال اتفاق دیگری 
کــه افتاد این بود که از روز نخســتین کــه به وزارت 
بهداشت آمدم، همواره یکی از نگرانی هایم این بود که ما 
نیازمند پرســنل زن و بانوان در اورژانس کشور هستیم 
تا خدمت رسانی به بانوان حادثه دیده راحت تر باشد، بر 
همین اساس بحث به کارگیری بانوان در اورژانس کشور 
مطرح شد که 1۰ پایگاه در تهران و برخی شهرستان ها 
در این زمینه اختصاص داده شــد و همچنین قرار شد 
از مهر امســال 3۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجویان 
فوریت های پزشکی از میان بانوان باشد که این موضوع 

حلقه خدمت رسانی ما را تکمیل می کند.
 سرعت خدمات رسانی در ۵ سال گذشته

 به اندازه 40 سال قدمت اورژانس 
خبر دیگر اینکه، رئیس اورژانس کشور به مناسبت 
فرارســیدن ۲6 شــهریور، روز اورژانس و فوریت های 
پزشکی، در نشست خبری که به صورت ویدیوکنفرانس 

در استودیو ســالمت وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار 
داشت: ما در طی سال های گذشته، توانستیم موقعیت 
اورژانس را توسعه داده و کیفیت و سرعت خدمت رسانی 
به بیماران و مصدومــان را ارتقا دهیم به طوری که در 
سطح بین المللی مطابق با استانداردهای سازمان جهانی 

بهداشت، در رده گروه اول کشورهای دنیا قرار داریم.
به گزارش وبدا، پیرحســین کولیوند افزود: در پنج 
سال گذشته ســرعت خدمات رســانی ما به اندازه ۴۰ 
ســال قدمت اورژانس بوده اســت، به طور مثال، تعداد 
پایگاه های اورژانس از  هزار و ۹۰۰ پایگاه به ســه هزار 
و 3۰۰ پایــگاه و تعداد آمبوالنس هــا از دو هزار و۴۰۰ 
دســتگاه به پنج هزار و ۷۰۰ دستگاه آمبوالنس رسیده 
اســت، موتور آمبوالنس نداشتیم و در حال حاضر 33۰ 
دستگاه  داریم و بالگرد هایمان نیز به ۴۵ فروند رسیده 

است.
کولیونــد بیان کرد: امروز خدمات اســتقرار بالگرد 
اورژانس در اســتان خراسان شــمالی نیز انجام شده و 
چهل و ششــمین پایگاه بالگــرد اورژانس خواهد بود و 

فعالیت خود را آغاز می کند.
تشکیل اورژانس بانوان در عملیات ویژه

وی ادامــه داد: همچنین تربیت نیروی انســانی از 
تیم های عملیــات ویژه تا تشــکیل اورژانس بانوان در 

معاون کل وزارت بهداشت درباره شیوع موج سوم 
کرونا در کشور هشدار داد و گفت: تهران به چهار راه 

تبادل بیماری کرونا در کشور تبدیل شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ایرج حریرچی با 
اشاره به اینکه متاسفانه شرایط خوبی نداریم،  اظهار داشت: 
این هفته و هفته گذشــته بیماری با شــیب بسیار شدیدی 
افزایش یافته، میزان موارد بســتری در تهران دو برابر شده 

و در کل کشور هم نیز موارد بیماری رو به افزایش است.
حریرچی با اشــاره به اینکه ما و کشورهای دیگر درگیر 
امواج طوفانی هستیم، ادامه داد: بیماری بدون هیچ شوخی 
و تســامحی منتظر غفلت های ماست، فرقی نمی کند تجمع 
به چه صورتی باشــد تجمع مترادف با افزایش بیماری است 
و لذا جامعه ای هوشمند است که تجمعات غیرضروری را به 

صفر برساند. 
وی افزود: رفتن به مدرســه، دانشگاه و سر کار ضروری 
است و با مدیریت می توان این امور را برگزار کرد اما هرگونه 
تجمعی که غیر ضروری است موجب انتقال بیماری می شود.

معاون کل وزیر بهداشــت با اشــاره به اینکه تهران به 
چهارراه تبادل بیماری کرونا در کشــور تبدیل شــده است، 
گفت: کشــورهای مختلف محدودیت های سفت و سختی را 

در نظر گرفته اند، در انگلیس تجمع 6 نفر جرم است.
حریرچی با اشــاره به اینکه در این چند ماهه چه زمانی 
مراسم خانگی را جرم انگاری کردیم، اظهار داشت: در تاسوعا 
و عاشورا برخی از مردم بساطشان را جمع کردند و به شمال 
رفتند، لذا ممکن اســت تصمیمات ســختی گرفته شــود، 
کشــورهایی همچون فرانسه و انگلیس تصمیمات سختی را 

اعمال کردند، در استرالیا شبه حکومت نظامی اعمال شد.
وی با بیان اینکه پاســاژها یکی از مکان هایی است که 
در آن موارد مقابله با کرونا کمتر رعایت می شود، بیان کرد: 
تهران پایتخت کشور است و از لحاظ باسوادی باالترین است 
چون اکثر دانشــگاه ها و وزارتخانه هــا در تهران قرار دارد اما 
از لحاظ رعایت یکی از ضعیف ترین نقاط کشــور در رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی است.
معاون کل وزیر بهداشــت درباره میزان ابتال و بستری 
بیماری آنفلوآنزا گفت: جوان ها نیاز به تزریق واکسن ندارند، 
درصــدی از مردم که موارد بهداشــتی را رعایت نمی کنند 
می توانند موجب افزایش شیوع کرونا شوند اما استفاده بیش 
از ۸۰ درصدی از ماســک، تاثیر معنــی داری بر میزان ابتال 

خواهد داشت.

معاون کل وزارت بهداشت:

تهرانبهچهارراهتبادلبیماریکرونادرکشورتبدیلشدهاست

رئیس سازمان بهزیستی کشــور از واریز کمک 
هزینه معیشــت برای افراد دارای معلولیت شدید و 
خیلی شدید که به سن ۱۸ سال رسیده و فاقد شغل 

هستند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وحید قبادی دانا گفت: 
در اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و برای اجرای 
ماده ۲۷ این قانون روز سه شــنبه کمک هزینه معیشت برای 
افراد دارای معلولیت شــدید و خیلی شــدید که به سن 1۸ 
ســال رسیده اند، اما فاقد شــغل و درآمد هستند به حساب 

بانکی آنها واریز شد.
قبادی دانا ادامه داد: مجمــوع مبلغ واریزی ۵۰ میلیارد 
تومان اســت و برای 1۲۵ هزار خانوار در سراسر کشور این 
مبلغ به عنوان کمک هزینه معیشــت به حساب آن ها واریز 

شده است.
وی خاطرنشــان کرد: مبلغ واریزی از 36۰ هزار تومان 
تا ۴۹۰ هزار تومان بوده اســت که ایــن مبلغ به صورت هر 
سه ماه یک بار عالوه بر مبالغ واریزی که به صورت ماهانه و 

برای پرداخت مســتمری به حساب این افراد واریز می شود، 
بوده است.

رئیس ســازمان بهزیستی کشــور افزود: نوبت قبل هم 
برای ســه ماهه ابتدای ســال در فروردین ماه واریز شده بود 
این واریزی به  عنوان دومین واریزی در سال جاری است که 
برای سه ماهه دوم سال پرداخت می شود. امیدواریم با کمک 
مجلس و ســازمان برنامه و بودجــه و تامین اعتبارات مالی 
مــورد نیاز بتوانیم قانون حمایــت از افراد دارای معلولیت را 

اجرا کنیم.
قبادی دانا گفت: برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای 
معلولیت مبلغ 3۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است البته 
بودجه ای که تامین اعتبار شــده است برای سال جاری هزار 
و 3۰۰ میلیارد تومان اســت. البته قانون جامع افراد دارای 
معلولیت در ســال ۸3 مصوب شــده بود و قانون جدید که 
قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اســت در ســال ۹6 

مصوب شده است.
وی ادامه داد: سال ۹۸ برای اولین بار اعتبار این قانون به 

مبلغ هزار و 1۰۰میلیارد تومان تعیین شد که ۷۷6 میلیارد 
تومان تامین اعتبار و تخصیص داده شــده است و امیدواریم 
در سال جاری با حمایت های خوب سازمان برنامه و بودجه 
و سازمان هدفمندی یارانه ها، اعتبار این قانون به مبلغی که 
در نظر گرفته شــده یعنی هزار و 3۰۰ میلیارد تومان به طور 

کامل تخصیص داده شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: همچنین از 
نمایندگان مجلس و سازمان برنامه بودجه درخواست داریم، 
برای بودجه سال 1۴۰۰ مبلغ مورد نظر برای اجرای قانون را 
در نظر بگیرند و با توجه به اینکه فاصله زیادی است بین هزار 
و 3۰۰ میلیــارد تومان تا 3۰ هزار میلیارد تومان این فاصله 
برای سال آینده در بودجه سال 1۴۰۰ توجه شود تا بتوانیم 
بند هــای مختلف قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را به 
شایســتگی اجرایی کنیم. طبیعتا وقتی اعتبار در نظرگرفته 
شــده کمتر از 1۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون 
باشد اجرای مواد مختلف قانونی هم دچار مشکل خواهد شد 

و امیدواریم با تمهیدات الزم این مشکل برطرف شود.

وزیر آموزش وپرورش از تعیین کمیســیونی ویژه 
برای ارائه پیشــنهاد هایی در مورد وحدت مدیریت؛ 
نظارت و کنترل محتوای آموزشی مهدکودک ها خبر 

داد.
به گزارش مرکز اطالع رســانی وزارت آموزش وپرورش، 
محســن حاجی میرزایی در گفت وگو با شبکه خبر در مورد 
نشست خود با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: 
دو هفته قبل در اجالس روســا و مدیران آموزش وپرورش، 
رهبر معظم انقالب رهنمون هایی به آموزش وپرورش داشتند 
که این رهنمون ها در دســتور کار مجلس شــورای اسالمی 

قرارگرفته است.
حاجی میرزایی با بیان اینکه یکی از رهنمون های  رهبر 
معظــم انقالب در مورد مهدکودک هــا بود و این موضوع در 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مورد بررســی قرار گرفت، 
اظهــار داشــت: دوره صفر تا 6 ســالگی کــودکان یکی از 
دوره های مهم زندگی و تربیت انســان است، در حال حاضر 
مهدکودک ها دارای انضباط خوبی نیســتند بنابراین مصوب 
قانونی داریم کــه تعیین محتوای آموزشــی مهدکودک ها 
و مســئولیت شــاخص های آموزشی و پرورشــی این دوره 
بر عهده آموزش وپرورش گذاشــته شــود. همچنین دولت 
تعیین شاخص های آموزشی وپرورشــی و تعیین صالحیت 
 کادر مهدکودک هــا را بــر عهده آموزش وپرورش گذاشــته 

است.
وی افزود: در نشست سه جانبه ای که با اعضای کمیسیون 
آمــوزش، ســازمان بهزیســتی و وزارت آموزش وپــرورش 
برگزار شــد، بر ســر این موضوعات تفاهم کامل بر وحدت 
مدیریت؛ نظارت و کنترل محتوای آموزشــی وجود داشت 
 و مصوب شــد تا کمیســیونی ویژه پیشــنهادهای الزم را 

آماده کند.

عضو هیئت  رئیسه مجلس گفت: هنوز افراد و تصمیم  گیرانی در بدنه 
دولت هستند که قصد دارند سند ۲0۳0 را به صورت چراغ خاموش اجرا 

کنند.
حجت االســالم علیرضا ســلیمی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به 
برخی اخبار مبنی بر اجرای سند ۲۰3۰ در بدنه وزارت آموزش و پرورش و برخی 
مهدهای کودک اظهار داشــت: با وجود اینکه بارها فریاد زدیم که برخی افراد در 
حال اجرای سند ۲۰3۰ هستند اما نه تنها به آن توجه نشد بلکه مفاد این سند به 
برخی کتب درسی نیز وارد شده است. سلیمی افزود: طبق ارزیابی ها و اطالعالتی 
که ما در مجلس کســب کردیم، دولت به دنبال اجرای ســند ۲۰3۰ در یک سال 

گذشته بود اما برخی با آن مخالفت  و این موضوع را انکار می کردند.
وی ادامه داد: با پیگیری ها و هشــدارهای نمایندگان مجلس نسبت به اجرای 
ســند ۲۰3۰ در آموزش و پرورش، روند اجرای آن متوقف شــد اما هنوز افراد و 
تصمیم  گیرانی در بدنه دولت هســتند که قصد دارند این ســند را به صورت چراغ 
خاموش اجرا کنند. نماینده مردم محالت در مجلس، تغییر در شــکل و شــمایل 
برخی کتب درســی را در راستای اجرای چراغ خاموش سند ۲۰3۰ ارزیابی کرد و 
گفت: ما در مجلس به صورت مکرر و در جلســاتی که با دولت داشته ایم، خواستار 
تغییر در محتوای کتب درســی شــده ایم اما با بی توجهی به تذکرات نمایندگان 
مجلس، تغییراتی جزئی و شکلی اِعمال کرده اند که مورد رضایت نمایندگان و عامه 
جامعه نیست. سلیمی خاطرنشان کرد: اجرای چراغ خاموش سند ۲۰3۰ در دولت 
باید متوقف شود زیرا این سند نسل نوآموز و آینده کشور را هدف قرار داده است.

عضو هیئت  رئیسه مجلس هشدار داد
اجرایچراغخاموش»سند20۳0«

دربدنهدولت

وزیر آموزش وپرورش خبر داد
تعیین کمیسیون ویژه برای 

نظارت و کنترل محتوای 
آموزشی مهدکودک ها

رئیس دســتگاه قضایی بر لزوم احیای »پلیس 
قضایی« و استفاده از نیروهای پلیس آشنا به حقوق 
و قضا برای پیگیری مأموریت های این حوزه تأکید 

کرد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل ســید 
ابراهیم رئیسی دیروز در گردهمایی سراسری فرماندهان، 
رؤسا و معاونان نیروی انتظامی  که در محل فرماندهی این 
نیرو برگزار شــد، با تأکید بر لزوم استفاده از فناوری های 
روز گفت: هرچه یک ســازمان بــه ابزارهای های نوین و 
ســامانه های الکترونیک مجهزتر شــود،  اشراف اطالعاتی 
بیشــتری پیدا می کند و افزایش  اشــراف اطالعاتی ناجا 

موجب کاهش عملیات می شود و نقش بازدارنده دارد.
رئیسی افزود: وقتی یک مالباخته به کالنتری مراجعه 
می کند، نباید به او گفته شــود ما برای پیگیری موضوع و 
دنبال کردن ســارق امکانات نداریم و یا اینکه ما برخورد 
کردیم اما فالن دســتگاه با ما همکاری نکرده است؛ این 
نوع برخورد ها و بیان مشــکل برای مردم هیچ دردی را از 

جامعه دوا نمی کند.
 اقتدار به معنی استفاده قانونمند از توانایی 

برای خدمت به مردم است
وی با  اشــاره بــه تعامالت و همکاری های گســترده 
پلیس با دستگاه قضایی از »مهربانی«، »اقتدار« و »تدبیر« 
به عنوان سه نکته مهم در رفتار سازمانی مشترک این دو 
مجموعه یاد کرد و اظهار داشت: نیروی انتظامی  هم باید 

مانند عدلیه، ملجأ و پناه مردم باشــد و با مردمی که برای 
تظلم خواهی به آنها مراجعه می کنند، مهربان باشند.

رئیــس قــوه قضائیه افــزود: مردم خواهــان پلیس 
مقتدر هســتند اما همان طور که مهربانی به معنی ضعف 
و سســتی نیســت، اقتدار هم به معنی ظلم و اجحاف و 
تعدی و تضییع حقوق مردم نیســت که ما امروز شــاهد 
نمونه هــای آن در آمریکا و اروپا هســتیم بلکه اقتدار به 
 معنی اســتفاده قانونمند از توانایی برای خدمت به مردم 

است.
رئیسی با  اشاره به تقدیر رهبر معظم انقالب از عملکرد 
خوب ناجا، از اقدامات ارزنده پلیس و همکاری های سازنده 
این نیرو با دســتگاه قضایی قدردانی کرد و از فرماندهان 
و کارکنــان نیــروی انتظامی  خواســت با حســن انجام 
مأموریت های خود، قوه قضائیه را در رسیدگی به پرونده ها 

و کاهش اطاله دادرسی در نظام قضایی یاری دهند.
وی با بیان اینکه هرچه پلیس در انجام مأموریت های 
خود در تحقیقات اولیــه در پرونده ها دقیق تر عمل کند، 
احکام قضایی از اتقان بیشــتری برخوردار خواهند بود، از 
فرمانده نیروی انتظامی  خواســت که سازوکاری را برای 
رسیدگی هرچه بهتر به موضوعات ارجاعی دستگاه قضایی 

به ناجا طراحی نماید.
رئیس قوه قضائیه در همین زمینه از لزوم تشــکیل 
»پلیس قضایی« ســخن گفت و با  اشاره به انحالل پلیس 
قضایی پس از ادغام کمیته انقالب اســالمی و شهربانی و 

ژاندارمری و شکل گیری نیروی انتظامی  گفت: با توجه به 
همکاری تنگاتنگ پلیس و قوه قضائیه، باید احیای پلیس 
تخصصی قضایی که به حقوق و قضا و علوم روز آشنا باشد، 

با جدیت پیگیری شود.
رئیســی، »نظارت بر بازداشــتگاه های پلیس و محل 
نگهداری موقت متهمان« و »اطالع رســانی« را نیز مورد 
تأکید قرار داد و ادامه داد: مردم باید از اقدامات امیدبخش 
پلیس و دستگاه قضایی و سرنوشت پرونده ها مطلع شوند 
اما اطالع رســانی نباید مخل روند رســیدگی به جرایم و 

موجب مکتوم ماندن واقعیت های یک پرونده شود.
 تأکید بر برخورد قاطع با  اشرار،

 فروشندگان مواد مخدر و معتادان متجاهر
وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر برخورد 
قاطع با  اشرار، فروشندگان مواد مخدر و معتادان متجاهر و 
لزوم پاکسازی تمام نقاط شهرها و روستاها از این افراد، در 
عین حال خاطرنشان کرد که دستگیری آنها باید حساب 
شــده و با دقت انجام شود تا دستگاه قضایی مجبور نشود 
پس از شکل گیری پرونده، آنها را به خاطر فقدان مستندات 

و ادله الزم آزاد کند.
 اولویت های ۹ گانه پلیس به روایت فرمانده ناجا

پیش از ســخنان رئیس دستگاه قضا، فرمانده نیروی 
انتظامــی  با تبییــن اولویت هــای ۹ گانه ناجا در ســال 
۹۹، »ارتقاء و توســعه  اشــراف اطالعاتی« بــا تمرکز بر 
اطالعاتی داخلی«، »توسعه  بانک های  »یکپارچه ســازی 

کمــی و کیفی خدمــات انتظامــی« با تمرکــز بر اصل 
»پیشگیری«، »توسعه و تشدید اقدامات مقابله ای با قاچاق 
کاال، ارز و ســالح و مهمات« و »مبارزه با جرایم به عنف« 

را از جمله این اولویت ها عنوان کرد.
ســردار حسین اشتری از »تشــدید مبارزه با مفاسد 
اقتصادی« به عنوان یکی دیگــر از اولویت های مأموریتی 
ناجا در ســال جاری یاد کرد که بــا ایجاد پلیس امنیت 
اقتصادی پیگیری می شــود و با  اشــاره به مأموریت های 
پلیس در برخورد با مواد مخدر و ضربه زدن به بنیان های 
اقتصــادی ســوداگران مرگ، از کشــف ۵۰۰ تُــن انواع 

موادمخدر در پنج ماه اخیر خبر داد.
اشــتری یکــی از مهم تریــن اولویت هــای ناجا را 
»هوشمندسازی پلیس و شــکل گیری پلیس هوشمند« 
عنوان کرد که قرار است در یک پروسه سه ساله و تا پایان 

سال 1۴۰۰ تحقق یابد.
 وی خاطرنشان کرد: دســتیابی به پلیس هوشمند، 
موجب افزایش ســرعت و دقت در ارائه خدمات انتظامی 
 می شــود و در تأمین امنیت مردم تأثیر مستقیم خواهد 

داشت.
سردار  اشتری با  اشاره به کثرت و تنوع مأموریت های 
ناجا، خواســتار افزایش حمایت هــای قضایی از نیروهای 
انتظامی  شــد و در این راســتا لزوم اصالح و به روزرسانی 
برخی قوانین از جمله »قانون حمل و به کارگیری سالح« 

و موادی از آئین دادرسی کیفری را مورد تأکید قرار داد.

رئیس قوه قضائیه در گردهمایی فرماندهان ناجا:

»پلیس قضایی« باید احیا شود

عملیات ویژه نیز انجام شــده است. برای نخستین بار 
نیز در دانشگاه های علوم پزشکی و در رشته فوریت های 

پزشکی از تکنسین های خانم پذیرش شد.
رئیس اورژانس کشــور اظهار داشت: همچنین، در 
پنج ســال اخیر، پنج دستگاه شناور به ناوگان اورژانس 
کشور اضافه شد که در حال حاضر در آب های نیلگون 
خلیج فارس خدمت رسانی می کنند. این خدمات رسانی 
بسیار ارزشمند است چراکه افرادی که در سطح آب ها 
برای ماموریت ها تردد دارند و نیازمند خدمات اورژانسی 
می شوند، توسط اورژانس شــناور خدمت رسانی انجام 

می شود. 
روحیه داوطلبی و جهادی در ایام کرونا 

در سازمان اورژانس
کولیونــد گفت: همچنین، خدماتــی که در دوران 
شــیوع ویروس کرونا ارائه می شــود نیز وصف ناشدنی 
است. بسیاری از همکاران اورژانس در این دوران دچار 
بیماری کرونا شده  اند. روحیه داوطلبی و جهادی در این 
ایام به خصوص در سازمان اورژانس کشور شکل گرفت 
که برگرفته از روحیه ایثار و شهادت و از جان گذشتگی 
است که در تمامی کادر اورژانس کشور وجود دارد و با 

جانفشانی به خدمت رسانی مشغول هستند.
تکمیل پایگاه های اورژانس ریلی، در سال آینده

وی بیان کرد: برای سال آینده نیز برنامه هایی داریم 
کــه از جمله آن می توان به تکمیل پایگاه های اورژانس 
ریلی که پیش تر در اســتان زنجان و امروز در شــیراز 

راه اندازی می شود، اشاره کرد.


