اطفای حریق جنگلها با بیل و کلنگ!

توضیحات وزارت رفاه درباره تسهیالت وام یک میلیون تومانی

ایسنا :با توجه به وقوع بیش از  1100فقره آتشسوزی در جنگلها و مراتع کشور از ابتدای سال جاری و تالش نیروهای مردمی برای
اطفای آن ،یک عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور میگوید :ســازمانهای ذیربط باید نیروهای مردمی را
سازماندهی کنند و آموزش دهند تا این نیروها هنگام وقوع آتشسوزی از آمادگی الزم برای اطفای حریق برخوردار باشند اما متاسفانه
مردم و سازمانهای مردم نهاد با ابتداییترین وسایل مانند بیل و کلنگ وارد عمل میشوند که در برخی موارد منجربه مصدومیت یا مرگ
هموطنان میشود .احمد رحمانی با بیان اینکه مردم ما دلسوز طبیعت هستند و اگر بهخاطر سازمانهای مردمنهاد نبود حجم خسارات
وارد شده به طبیعت بیش از این بود اظهارکرد :در این شرایط الزم است نیروهای مردمی از امکانات،تخصص و آموزشهای الزم در زمینه
اطفای حریق برخوردار باشند.

شهر خبر :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با صدور اطالعیــهای توضیحاتی درخصوص پرداخت تسهیالت وام یک میلیون تومانی
ارائه کرد .در این اطالعیه آمده است :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی روز هفتم تیر برای  ۹10هزار خانوار متقاضی دریافت تسهیالت
یک میلیون تومانی که در زمان ثبتنام برای دریافت این تسهیالت به هر شکل کدملی خود را به صورت اشتباه به سامانه پیامکی ۶۳۶۹
فرستادهاند پیامکی با سرشماره  V.Refahارسال کرد .این اطالعیه میافزاید :سرپرستان خانوار دریافت کننده پیامک این وزارتخانه
حداکثر تا پنج روز از زمان دریافت پیامک مطابق با دستوری که در آن آورده شده نسبت به ارسال درخواست خود اقدام کنند .همچنین
در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی عنوان شده این پیامک مرحله دوم پرداخت تسهیالت یک میلیون تومانی است که این موضوع
صحت ندارد.
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دادستان نظامی اســتان تهران طی دیدار
با جمعی از خانوادههای شــهدای سانحه
هواپیمای اوکراینی و تعــدادی از وکالی
آنان کــه در ســازمان قضایــی نیروهای
مســلح برگزار شــد ،گفت :از خانوادههای
شهدای سانحه هوایی تشــکرمیکنم که
دعوت ســازمان قضایی نیروهای مسلح را
پذیرفتنــد هرچند پرداختــن به جزئیات
سانحه در حضور بازماندگان و خانوادههای
شهدا سخت است .غالمعباسترکی با بیان
اینکه ســازمان قضایی نیروهای مسلح در
این حادثه همدرد خانوادههای شهداست
افزود  :تشــریح حادثه در جلسه به منظور
طبیعی جلوه دادن یا توجیه آن نیســت.
دادستان نظامی اســتان تهران در تشریح
اقدامات به عمل آمده بعد از وقوع این سانحه
گفت :حضــور نیروهــای انتظامی و هالل
احمر با مدیریت فرماندار شهریار در محل
سانحه ،ازجمله اولین اقدامات بعد از سقوط
هواپیما بود و گروههای دوازدهگانه بررسی
سانحه هواپیمایی کشــوری بالفاصله در
صحنه حاضر شدند و اقدامات اولیه را انجام
دادند .ترکی با بیان اینکه در همان روز وقوع
ســانحه پروندهای در دادســرای عمومی
شهریار تشکیل شــد گفت :سه روز بعد در
 21دیماه که ستاد کل نیروهای مسلح بعد
از بررسیهای اولیه علت سانحه را شلیک
سامانه پدافندی بر اثر خطای انسانی اعالم
کرد ،به دســتور رئیس قوه قضائیه پرونده
به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال و
هیئت قضایی دادسرای نظامی در همان روز
تشکیل شد .وی درمورد تأخیر سه روزه در
اعالم وقوع حادثه و شلیک سامانه پدافندی
گفت :از جمله دالیلی که مسئوالن مربوط در
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تشریح دالیل تأخیر در اعالم هدفقرارگرفتنِ هواپیمای اوکراینی طی دیدار دادستان
نظامی تهران با جمعی ازخانوادههای شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی و وکالی آنان

رازی در پرواز شماره ۷۵۲نیست

عکس:تسنیم

مهر :یک فوقتخصص عفونی با اشــاره به
اظهارات برخی افراد درباره موارد غیرمعمول
مانند درد زانــو و پس از آن رخــداد مرگ
ناگهانی بــه علت ابتال به کرونــا اظهار کرد:
این موارد مربوط به افرادی اســت که کرونا
داشتهاند ولی به هر دلیلی به پزشک مراجعه
نکردهاند و بیماری به نوع شدید آن گسترش
پیدا کرده و به علت عدم دسترسی به پزشک،
بیمارســتان و درمان مناســب دچار مرگ
شدهاند.
دکتر مســعود مردانی،عضــو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به
طیف متنوع عالئم بیماری کرونا تصریح کرد:
اگرچه بیماری کووید 1۹در ابتدا با تب وتنگی
نفس ظاهر میشود ولی در صورت گسترش
میتواند سایر اندامها مانند کلیه،کبد و مغز را
نیز درگیر کند و حتی منجر به سکته مغزی
یا قلبی شــود .وی با اشــاره به برخی عالئم
غیرمعمــول کووید 1۹اظهار کــرد :اگرچه
عالئم غیرمعمول کرونا شــایع شده ولی هر
عالمتی نشانه کرونا نیست و در این شرایط
مردم باید ابتدا صبر کننــد؛ چراکه در اغلب
مــوارد بیماری خودبهخود خوب میشــود
ولی اگر عالئم شدید شــد حتماً به پزشک
متخصص مراجعه کنند .مــردم در صورت
مشــاهده عالئم غیرمعمول مانند ســردرد
شــدید یا اســهال و ...به پزشک متخصص
مراجعه کنند .به عنوان نمونه برای ســردرد
به پزشک مغزواعصاب،برای اسهال و استفراغ
به متخصص عفونی یا گوارش،برای درد در
قفسه سینه به پزشک قلب و برای تنگی نفس
یا فیبروز ریه به پزشک ریه مراجعه کنند.

جـامـعـه
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این زمینه اعالم کردهاند ضرورتِ تحقیق و
بررسی حداقلی برای روشن شدن چگونگی
شلیک و وقوع ســانحه ازجمله تحقیق از
افراد مرتبط ،پیاده شــدن نوار مکالمات و
فیلمهای ضبط شــده ،تطبیق گرافهای
راداری و بررســی احتماالت و فرضیههای
مطرح اســت که موضوع در دست بررسی
است .دادســتان نظامی اســتان تهران در
عین حال گفت :بررسیهای اولیه در حداقل
زمان ممکن انجام شــده بــه نحوی که در

حوادث مشابه پذیرش شلیک در این مدت
زمان بیسابقه بوده؛ با این حال جمعبندی
نهایی دادسرای نظامی در این خصوص پس
از تکمیل تحقیقات خواهد بود .وی در تبیین
مسائل مطرح شده درخصوص علت وقوع
این سانحه با استناد به نظریات کارشناسی
گفت :احتمال برخوردهای آســیبزننده
شامل پرتوهای لیزری و الکترومغناطیس به
هواپیمای اوکراینی منتفی به نظر میرسد و
نظریه اولیه کارشناسان تا این لحظه حاکی

از عدم انفجار یا احتــراق دیگری در لحظه
وقوع سانحه در هواپیماست .ترکی افزود:
به هیچ شواهدی برای احتمال خرابکاری
و جاسوســی در هواپیما نرسیدیم و آثاری
از قطعات موشک شلیک شــده روی بدنه
هواپیما مشهود است و هواپیما بر اثر برخورد
با زمین منفجر شــده و قطعات آن تا شعاع
وســیعی از محل اصابت پراکنده شده که
بهلحاظ مسکونی بودن محل با مشکالتی
از نظر جمــعآوری قطعات هواپیما و حفظ

صحنه مواجه شدیم.
دادسرای نظامی در بررسیها به
یکسری از خطاها رسید
دادســتان نظامی تهــران با اعــالم اینکه
دادسرای نظامی در بررسیها به یکسری
از خطاها رســیده اســت یکی از خطاهای
تاثیرگذار و عمده در این ســانحه را چنین
عنوان کرد :ســامانه ســیاری که موشک
شــلیک کرده پس از راهانــدازی مجدد به
دلیل شرایط میدانی،شمال واقعی را دقیق
تعیین نمیکند و همین اشــتباه فاحش
موجب میشود که سمت اهداف شناسایی
شده توسط سامانه با اختالفی حدود 105
درجه توسط اپراتور مشــاهده شود و این
خطا مبنای یک سلســله اشتباهات دیگر
قرارمیگیرد و درنتیجه ســامانه پدافندی
دچار اشــتباه میشــود .ترکی افزود :این
خطای انسانی در تنظیم مختصات موجب
میشود اپراتور سامانه پدافند هوایی،هواپیما
را به عنوان هدفی که از ناحیه شمالغربی
در حال نزدیک شدن به تهران است و محل
و سمت حرکت آن ارتباطی با باند پروازی
فرودگاه ندارد ،در رادار خود مشاهده کند
و خط سیر هواپیما با خط سیری که کاربر
مشــاهده میکرده متفاوت بوده است .وی
افزود :کاربر ســامانه پدافندی مشخصات
هدف شناسایی شده را به مرکز هماهنگی
مربوط اعالم میکند ولی پاسخی دریافت
نمیکند و اطالعات ثبت شده نشان میدهد
که پیام ســامانه دفاعی با مرکز هماهنگی
مبادله نشده و قبل از مبادله پیام و دریافت
پاسخ متأسفانه کاربر اقدام به شلیک کرده
درحالیکه این قطع ارتباط تنها در حد چند
ثانیه بود.

کوتاه از جامعه
استرداد کالهبردار میلیاردی به
کشور

شهرخبر :جانشین رئیس پلیس بین الملل
ناجــا از اســترداد متهمی به کشــور به جرم
کالهبرداری،خیانت در امانت و پولشویی خبر
داد .ســردار کاظممجتبایی اظهار داشت :این
متهم بیش از چهار سال تحت تعقیب پلیس
بینالملل ناجا بوده و با درخواست اعالن قرمز
از اینترپل جهانی ،فرآیند تعقیب و تالش برای
دستگیری وی آغاز شد.

توضیح حناچی به ورود
شهرداری برای ساخت مسکن

پارسیک :شــهردار تهران درمورد احتمال
ورود شهرداری به حل مشکل مسکن در تهران
توضیحاتی را ارائه کرد .پیروزحناچی گفت :در
قانون شهرداریها به مسکن اجتماعی خیلی
ضعیف اشارهای شده اما به مانند یک مأموریت
برای شهرداری به این موضوع پرداخته نشده
است .وی گفت :اگر منابعی که اختصاص داده
میشود همچون تســهیالت بانکی مربوط به
مسکن،به شهرداریها هم تخصیص داده شود
و درکل پشــتیبانی کنند،چراکه نه .ابزارهای
این موضــوع مثل همه جای دنیــا در اختیار
شهرداری است همچون صدور پروانه ،زمین
اختصاص یافته به این موضوع و حتی به جهت
اجارهداری بعد از بهرهبرداری که معموالً توسط
شهرداریها صورت میگیرد.

کاهش ۲۳.۴درصدی تلفات
تصادفات

مهر :سازمان پزشکی قانونی کل کشور اعالم
کرد :در دو ماهه نخست سال جاری هزار و ۹۷۳
نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دســت
دادند .در این مدت اســتانهای تهران با 1۶۳
فارس با  1۴۹و کرمان با  1۴۸فوتی بیشترین
و استانهای چهارمحالوبختیاری و ایالم هر
کدام با  1۹کهگیلویهوبویراحمد با  21و اردبیل
با  2۴کمترین آمار تلفات تصادفات را داشتهاند.
آمار تلفات حوادث رانندگی در اردیبهشــت
با هــزار و  1۴1متوفی،کاهش  1۴.۴درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
در این ماه  22هــزار و  ۹۶۸مصدوم حوادث
رانندگی نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه
کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25.۳
درصد کاهش یافته است.

