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با گذشت یک هفته؛
آتش در »بوزین و مره خیل« 

همچنان شعله ور است
مدیــرکل محیط 
زیست استان کرمانشاه 
با بیان اینکه با گذشت 
یــک هفتــه،  آتــش 
همچنان در دو منطقه 

از محدوده حفاظت شــده »بوزیــن و مره خیل« 
شعله ور است، گفت: ارتفاع آتش در برخی نقاط به 
یک متر هم می رســد و این شرایط روند مهار آتش 
را دشوار کرده است. فریدون یاوری در گفت و گو با 
ایسنا، درباره آخرین وضعیت آتش سوزی منطقه 
حفاظت شده بوزین و مره خیل افزود: به رغم همه 
تالش های انجام شده، آتش همچنان در دو منطقه 
اصلی شعله ور اســت. وی از حضور نیروهای یگان 
حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در منطقه 
خبر داد و افزود: قرار است حدود 30 نفر از ورزشکاران 
استان نیز برای کمک به مهار آتش به منطقه بیایند. 
یاوری خاطرنشان کرد: از ســوی دیگر شیب این 
محدوده زیاد و دره ها عمیق است و حضور نیروهای 
انســانی در عمق دره به دلیل تجمع دود می تواند 

باعث خفگی آنها شود.
    

با جداسازی داوطلبان مشکوک به کرونا؛ 
کنکور در موعد مقرر برگزار می شود

رئیــس ســازمان 
ســنجش آمــوزش 
کشور درباره برگزاری 
کنکور سال ۹۹ با توجه 
به افزایــش آمار ابتال به 

کرونا گفت:  آزمون ها طبق برنامه زمانی که مصوب 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا است برگزار خواهد شد، 
زیرا در غیر اینصورت کل سیستم آموزشی کشور به 
هم می خورد. ابراهیم خدایی در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا، خاطرنشــان کرد: ما باید تمام پروتکل های 
بهداشــتی و موازینی که اعالم شده است را رعایت 
کنیم و مراقب باشیم و در عین حال باید بتوانیم با این 
شرایط زندگی کنیم. خدایی خاطرنشان کرد:  امسال 
حوزه های برگزاری آزمون کنکور سراسری افزایش 
پیدا کرده و از ایــن رو فاصله داوطلبان از یکدیگر را 
هم افزایش دادیم، به عنوان مثال دانشگاه امیرکبیر 
سال گذشته بر اساس یکسری موازین صندلی ها 
را می چید و امســال باید بر اســاس فاصله گذاری 
اجتماعی صندلی ها را بچینند، بــه همین دلیل 

مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
    

 تفاوت  این دو میوه برای مردم 
قابل تشخیص نیست 

فروش پالنتین به جای موز در 
برخی واحدهای فروش میوه 

 مدیر کل دفتر امور 
میوه های گرمسیری و 
نیمه گرمسیری وزارت 
جهاد کشاورزی در مورد 
خبر فروش پالنتین به 

جای موز در برخی از واحدهای فروش میوه با تشریح 
تفاوت های موز و پالنتین گفت: پالنتین، در مقایسه 
با موز، نشاسته بیشتر و قند دارد. تفاوت دیگر آن با موز 
در شیوه استفاده است که بیشتر طبخ می شود و کمتر 
به صورت خام خورده می شود. زهرا جلیلی مقدم، در 
گفت وگو  با ایلنا  در مورد اختالف قیمت موز و پالنتین 
افزود: بستگی به سایز، کیفیت و کشور مبدا دارد. در 
کل متوسط قیمت پالنتین، تفاوت چندانی با متوسط 
قیمت موز دسری یا تازه خوری ندارد. براساس آمار 
فائو، در جهان، تولید موز دسری یا تازه خوری چیزی 
حدود سه برابر  تولید پالنتین است. وی با اشاره به 
اینکه در کشــور ما تقاضای مصرف برای پالنتین 
به اندازه موز تازه خوری نیســت، تصریح کرد: البته 
مصرف پالنتین عوارضی ندارد، فقط ممکن است بعد 
از مصرف برای برخی افراد حس سنگینی ایجاد کند.

    
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری:
۱۹۲ هزار تاکسی فرسوده است

مدیرعامل اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری 
کشور گفت: اکنون ۱۹۲ 
هزار از 3۱۸ هزار دستگاه 
تاکسی فعال در کشور 

فرسوده است. مرتضی ضامنی در گفت و گو با ایرنا 
افزود: این میزان فرســودگی ناوگان تاکسیرانی 
در ســال ۱۴00 بــه ۲۴۲ هزار دســتگاه خواهد 
رسید و نیاز اســت که در خصوص نوسازی ناوگان 
تاکســیرانی یک عزم ملی به وجود آید. وی تاکید 
کرد: مصوباتی از جمله ارتقای سطح آالینده ها از 
یورو ۴ به یورو ۵ می تواند مانعی برای تحقق نوسازی 
این تعداد تاکسی باشد که حل آن نیازمند مشارکت 
و هماهنگی دولت و محیط زیســت و شــرکت 

خودروسازی و تاکسیرانی است.

از گوشه و کنار

در پی انفجــار و آتش ســوزی در 
کلینیک ســینا اطهر در شمال تهران، 
۱۹ نفر شــامل ۱۵ زن و ۴ مرد کشته و 

دستکم ۱۴ نفر مصدوم شدند. 
روسای  جمهوری، قضائیه و مجلس، 
وزیر بهداشت، معاون اول رئیس جمهور 
و شمار کثیری از مسئوالن این حادثه را 
تسلیت گفتند و خواهان روشن شدن 

علت این آتش سوزی شدند. 
مجتبــی خالــدی، ســخنگوی 
سازمان اورژانس ایران نیز گفت: بیشتر 
کشته شدگان از کادر درمانی بودند که 
در طبقه های فوقانی ساختمان کلینیک 

حضور داشتند.
همزمان مدیرکل پزشــکی قانونی 
استان تهران از شناسایی تمام اجساد 
حادثه دی کلینیک سینا اطهر خبر داد 
و گفت: ۱۴ جسد به بستگان درجه یک  

تحویل داده  شده اند.
مهــدی فــروزش در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا ادامه داد: خانواده های ۵ 
نفر دیگر نیز اعالم کرده اند، طی روزهای 
آینده برای تحویل اجســاد به پزشکی 

قانونی مراجعه خواهند کرد.
 صدور دستور احضار 

۵ مقصر احتمالی 
 دادستان تهران در تشریح آخرین 
جزئیات از پرونده آتش سوزی کلینیک 
سینا اطهر گفت: دستور احضار پنج نفر 
از مقصران احتمالی حادثه صادر و یک 
نفر نیز در این رابطه بازداشت شده است.

علی القاصی مهر بــا تاکید بر اینکه 
پرونده آتش ســوزی کلینیک ســینا 
اطهر با دقت و ســرعت در دادســرا در 
حال رسیدگی اســت، افزود: از همان 
ابتدای وقوع حادثه دادستانی با همراهی 
بازپرس و دادسرای جنایی و همکاران 
قضایی در صحنه حضور یافتند و یک 
تیم کارشناسی بنا به دستور بازپرسی 
ماموریت پیدا کرد که ابعاد مختلف این 
حادثه را سریعا بررسی و اظهارنظر کنند.

وی ادامه داد: کار شناسایی اجساد 
با حضور دادسرای جنایی تهران آغاز و 
اجساد به پزشکی قانونی منتقل شدند و 
تعیین علت فوت در دست بررسی است.

دادســتان تهــران اضافــه کرد: 
دســتورات قضایی الزم بــرای حفظ 
و نگهــداری صحنه و عدم تــردد افراد 
غیرمرتبط توســط اوامر پلیس صادر 
شده و یک تیم کارشناسی بنا به دستور 
بازپرســی ماموریت پیــدا کردند که 
ابعاد مختلف این حادثه را بررسی و در 
خصوص علت و چگونگی حادثه سریعا 

بررسی و اظهارنظر کنند.
 انفجار دوسیلندر گاز بزرگ 
و چهار سیلندر گاز کوچک

ازسوی دیگر، شــهردار منطقه یک 
اعالم کرد که دستورالعمل های عمومی و 
اخطارهای آتش نشانی درباره ساختمان 
کلینیک سینا اطهر صادر شده و بخشی از 

دستورالعمل های ایمنی نیز انجام شد.
حمید موسوی درباره آتش سوزی 
کلینیک درمانی سینا اطهر در خیابان 
شــریعتی تهران با بیان اینکه سازمان 
آتش نشانی در حال بررسی علل اصلی 
حادثه اســت که متعاقبــا نتیجه این 
بررسی ها اعالم خواهد شد، گفت: به نظر 
می رسد که دلیل این آتش سوزی انفجار 
کپسول های گاز بوده و اکنون بررسی 
این نکته که دلیل انفجار نشت گاز بوده 
یا اتصالی برق و یــا اینکه دلیل دیگری 

داشت، در حال انجام است.
وی با اشــاره به وجود سیلندرهای 
گاز در ایــن درمانگاه، عنــوان کرد: دو 
سلیندر گاز بزرگ و چهار سیلندر گاز 
کوچک منفجر شده است. یک مخزن 
بزرگ هلیوم در این مکان وجود داشت 
که با حضور به موقــع مأموران و خنک 
نگه داشتن این مخزن اتفاقی رخ نداد و 
اگر بموقع این امر مدیریت نمی شد، ابعاد 

حادثه گسترش بیشتری پیدا می کرد.

عابــران و همســایگان اطــراف 
بیمارستان مصدوم نشدند

رئیس اورژانس تهران از مصدومیت 
۲۴ نفر در حادثه شــب گذشــته در 

دی کلینیک سینا اطهر خبر داد.
پیمان صابریان، در نشست خبری 
با اشــاره به حادثه انفجار در ساختمان 
دی کلینیک سینااطهر گفت: متاسفانه 
در سر صحنه ۱۸ نفر فوت شدند و یک 

نفر نیز در حین سی پی آر فوت شد. 
رئیس ارژانس تهران در مورد شدت 
حادثه در کلینیک ســینا ضمن اشاره 
به اینکه افــراد حادثه دیــده همه در 
ساختمان حضور داشتند و افرادی که 
در همسایگی و عابر اطراف ساختمان 
بودند مصدوم نشدند، گفت: در حادثه  
دیروز اغلب افرادی که در حادثه دچار 
آتش سوزی شــده بودند در ساختمان 
حضور داشــتند و برای همســایه ها و 
عابرین مشکلی پیش نیامده و یا حداقل 
مصدوم نشــدند و خســارت  در حد 
شکستگی شیشــه منزل بوده است. 
صابری در مــورد علت احتمالی حادثه 
گفت: در مورد انفجــار، آنجا که مرکز 
تصویربرداری بــود و گاز هلیوم وجود 
داشت احتمال انفجار هم وجود داشته 

است. 
  پرتاب سیلندر گاز 

در حیاط ساختمانی دیگر
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی 
نیز جزئیات حریــق در دی کلینیک 
سینا اطهر را اعالم کرد. مهدی داوری 
درباره جزئیات حادثه در دی کلینیک 
سینا اطهر گفت: آتش سوزی در طبقه 
همکف ورودی ســاختمان شــروع 
شــده و این محل نیز رله سیلندرهای 
اکسیژن نیز بوده اســت. وی ادامه داد: 
آتش سوزی از این نقطه شروع شده و با 
توجه به حجم موادی که در آنجا وجود 
دارد، سریعا گســترش پیدا می کند. 
هنگامی که آتش به سلیندرها می رسد 

 نیز باعث بروز انفجار هایی می شــود. 
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی 
شــهرداری تهران خاطرنشــان کرد: 
انفجارها باعث گسترش آتش به دیگر 
طبقات ساختمان و همچنین ساختمان 
ضلع شرقی می شــود و همچنین دو 
ســاختمان روبروی این کلینیک نیز 
متاثر از آتش سوزی و انفجار بودند و به 
همین دلیل شدت آتش سوزی ناگهان 

زیاد می شود.
داوری با بیان اینکه ساختمان  های 
مجاور آسیب جدی ندیده بودند، تصریح 
کرد: تیم هــای کارشناســی در حال 
بررسی هستند و حداکثر تا ۲۴ ساعت 
آینده علت حادثه اعالم خواهد شــد. 
وی ادامه داد: شدت انفجار سیلندرها 
به حدی بود که تکه های ســلیندرها را 
در فاصله ۵0 متــری این کلینیک و در 
پارکینگ و حیاط یک ساختمان دیگر 
پیدا کردیم. با توجه به شدتی که آتش 
داشت، خوشبختانه در مدت زمان 30 
دقیقه شعله زنی انجام و آتش خاموش 

شد.
تکذیب وجود مرکز پزشکی 

هسته ای در کلینیک 
معاون کل وزارت بهداشــت وجود 
مرکز پزشکی هسته ای در کلینیک سینا 

اطهر را تکذیب کرد.
به گــزارش خبرنگار ایلنــا، ایرج 
حریرچــی گفت: این مرکــز یک دی 
کلینیک و دارای ۵ طبقه اســت.علت 
سانحه اولیه را مسئوالن مربوطه بررسی 
می کنند. معاون کل وزارت بهداشــت 
خاطرنشان کرد: دی کلینیک سینا یک 
مرکز دندانپزشکی و تصویربرداری است 
و برخی اعمال جراحی سبک در آن انجام 
شده است. حریرچی در واکنش به اخبار 
منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر 
وجود مواد رادیو اکتیو در محل انفجار 
کلینیک سینا اطهر در خیابان شریعتی 
تهران گفت: این خبر را تکذیب می کنم. 
رادیولوژی معمولی در این کلینیک دایر 
بوده است و بیشتر MRI بوده که اشعه 

ایکس هم ندارد.
جانباختگان حادثه سینا دچار 

خفگی شدند نه سوختگی
رئیس بیمارستان شهدای تجریش 
گفت: علت فــوت جانباختگان حادثه 
کلینیک سینا اطهر ســوختگی نبود 
و آنان به دلیل شــدت دود غلیظ دچار 

خفگی شدند.
رضا جلیلی خشنود در گفت وگو با 
ایرنا افزود: دود بسیار قابل توجهی پس از 
صدای انفجار از کلینیک سینا اطهر بلند 
شد و پس از آن صدای انفجار دیگر را هم 
شنیدیم و تمام نیروهای اورژانس این 
بیمارستان به حالت آماده باش درآمدند.

وی با بیان اینکه دقایقی بعد متوجه 
وقوع حادثه در کلینیک ســینا اطهر 
شدیم، یادآورشد: تمام مجروحان این 
سانحه فقط به بیمارســتان شهدای 

تجریش منتقل شدند.

مغایرت های آیین نامه ای و ایمنی 
در کلینیک 

در پی حادثه حریق کلینیک سینا 
اطهر، مشــاور رییس دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشتی با اشــاره به 
وضعیت ایمنی سازه ای بیمارستان ها و 
مراکز درمانی کشور، گفت: هیچ گاه در 
بیمارستان شاهد نگهداری سیلندرها و 
کپسول های گاز زیر اتاق عمل نیستیم؛ 
زیرا این موضوع یکــی از مغایرت های 
ایمنی  ما در بیمارســتان ها محسوب 
می شــود، اما می بینیم کــه در مرکز 
ســینا اطهر دقیقا این اتفــاق افتاده و 
کپســول های اکســیژن زیر قسمت 

جراحی نگهداری می شدند.
علی ماهر در گفت وگو با ایســنا، با 
اشاره به وضعیت ایمنی مراکز درمانی 
و بیمارستان های کشور، گفت: به طور 
کلی در کشور وضعیت مناسبی از نظر 
سازه ای و ایمنی ساختمان ها در بخش 

سالمت نداریم. 
باید توجه کرد که بیش از ۵0 درصد 
ســاختمان های بیمارستان های کل 
کشــور بیش از ۴0 ســال عمر دارند 
که اصــال برای بیمارســتان وضعیت 
مناسبی نیست. حال وقتی این شرایط 
به سایر مراکز درمانی و مراکز جراحی 
محدود هم تعمیم می یابد، شرایط بدتر 
هم می شود. متاســفانه حادثه حریق 
شب گذشته نیز در یک مرکز جراحی 
محــدود رخ داده که به نظــر می آید 
بسیاری از آیتم های آیین نامه ایمنی 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی در این 

مرکز رعایت نشده بود.
 اشکال در سیستم برق نگهداری 

سیلندرهای اکسیژن
رئیس کمیته ایمنی شــورای شهر 
تهران نیز در این زمینه اعالم کرد: طبق 
گزارش اولیه آتش نشــانی اشکال در 
سیســتم برق نگهداری سیلندرهای 
اکسیژن علت وقوع حادثه کلینیک سینا 

اطهر بوده است.
زهرا صدراعظم نوری در گفت وگو با 
ایسنا، در مورد حریق در کلینیک سینا 
اطهر گفت: متأسفانه شاهد حریق در 
ساختمان پنج طبقه مرکز درمانی سینا 
اطهر بودیم که منجــر به فوت تعدادی 
از همشهریان و مصدوم شدن تعدادی 

دیگر از همشهریان و آتش نشانان شد.
وی با بیان اینکه این ســاختمان از 
جمله ساختمان های ناایمنی بوده که 
وضعیت نامناسب شــبکه برق داخلی 
ساختمان را در آن شاهد بودیم، گفت: 
اتاقک انباری غیراصولی برای نگهداری 
ســیلندرهای اکســیژن در مجاورت 
ورودی و محل دسترسی به ساختمان 
استفاده می شده اســت و این در حالی 
است که لوازم قابل اشــتعال در پلکان 
دسترسی به پشت بام دپو شده بود که 
این مسئله امکان تردد مناسب را سلب 

کرده و موجب توسعه حریق شده بود.
وی با بیان اینکه در پشت بام فضایی 
را با کاربری انبــاری ایجاد کرده بودند، 
گفت: پلکان دوربند کافی نداشت و این 
مسئله باعث انتقال سریع دود به طبقات 

از طریق راه پله شده بود.
نوری با تأکید بر اینکه این ساختمان 
پنج طبقه ۱۴00 مترمربع زیربنا داشت، 
گفت: این ســاختمان ایمنــی الزم را 
نداشته است به گونه ای که آتش نشانان 
در سال ۹۴ اخطاریه ای را برای این واحد 
صادر کرده و دستورالعمل هایی را نیز در 
راستای ایمن سازی به آن اعالم می کنند 

اما مورد توجه مالک قرار نمی گیرد.
رئیس کمیسیون سالمت شورای 
شــهر تهران با تأکید بر اینکه در سال 
۹۶ سازمان آتش نشانی با توجه به اینکه 
در این ساختمان دســتورالعمل های 
ایمنی قبلی رعایت نشــده بود مجددا 
ضمن تذکر به مالک، نامه اســتنکاف 
از دســتورالعمل های ایمنی را مجددا 
ابالغ می کند، گفت: در ســال ۹۷ یکی 
از واحدهای بازرسی آتش نشانی دوباره 
هشــداری به ســاختمان می دهد که 
متأسفانه تمکین نمی کند و نهایتا در 
سال ۹۸ شهرداری منطقه یک ضمن 
ابالغ دســتورالعمل ها در اخطار جدی 
به مالک اعالم می کنــد که اگر اقدامی 
در این خصوص صورت نگیرد ذینفعان 
باید در مقابل حوادث احتمالی پاسخگو 
باشند. هر چند که مالک اقداماتی ناقص 
همچون نصب خاموش کننده آتش یا 
اجرای سیستم اعالم و اطفای حریق را 
انجام می دهد اما این اقدامات به صورت 
ناقص اجرا شده و دســتورالعمل را به 

صورت کامل اجرا نکردند.

نظر اولیه کارشناسی درخصوص دالیل بروز آتش سوزی در کلینیک سینا اطهر 

بیتوجهیبهاخطارهایایمنسازی

خبر

معاون کل وزارت بهداشت، از ابالغ اعمال محدودیت های 
کرونایی به استانداران ۱۱ استان کشور خبر داد.

ایرج حریرچی، گفت: اقدامــات محدودیتی برای مقابله 
با کرونا به اســتانداران استان های خوزســتان، سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، بوشــهر، فارس، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، خراســان رضوی، کرمــان، تهران و البرز 

ابالغ شده است.
وی افزود: با توجه به احتمال شیوع بیشتر، برخی اقدامات 

با دستور رئیس جمهور اجرایی می شود.
حریرچی گفت: عمده مشکالت ما مراسم جشن، ترحیم و 
دورهمی ها است و همین باعث شیوع بیشتر کرونا شده است.

وی افزود: خوزستان یک سوم بســتری ها و فوتی ها را به 
خود اختصاص می دهد و خواهش مــا از مردم رعایت موارد 

بهداشتی است.
به گفته حریرچی، تنها با توصیه نمی شود، باید در مواردی 

اعمال قانون شود.

 اعمال محدودیت های کرونایی 
در هفت شهر قرمز هرمزگان 

استاندار هرمزگان گفت: ممنوعیت ها و محدودیت های 
جدید کرونایی در هفت شــهر قرمز این استان از روز جمعه 

هفته جاری اعالم می شود.
فریدون همتی افــزود: بندرعباس، حاجی آباد، قشــم، 
رودان، بندرلنگه، میناب و کیش شــهرهای قرمز هرمزگان 
هســتند که بنا داریم از جمعه هفته جاری این شــهرها را 
تعطیل کنیم. وی بیان داشت: همچنین با اعالم معاون وزیر 
بهداشت و درمان با توقف تمامی فعالیت های بازار سرپوشیده 
و بازار روز و کاهش کارکنان تا ســقف ۵0 درصد و مرخصی 

بیماران زمینه ای دستگاه های اجرایی موافقت شد.
به گفته استاندار هرمزگان، تا اوایل خرداد امسال شرایط 
استان عادی بود، اما از اواخر این ماه وضعیت از حالت هشدار 

به قرمز رسید.
همتی یادآورشد: تجزیه و تحلیل های صورت گرفته نشان 

می دهد، گسترش بیماری کرونا در هرمزگان بیشتر به علت 
برپایی مجالس عروســی، ختم و دورهمی و رعایت نکردن 

پروتکل های بهداشتی بوده است.
وی ضمن تاکید بر زدن ماسک در مکان های عمومی ادامه 
داد: زنان خانه دار بیشــترین ابتال به کرونا را در هرمزگان به 

خود اختصاص داده اند.
افزایش قابل توجه ابتال و بستری  در تهران

 سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در استان تهران 
افزایش قابل توجه موارد ابتال و بســتری گزارش شده است، 
گفت: از سه شنبه تا ظهر چهارشنبه ۱۱ تیر، دو هزار و ۵۴۹ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد و یک 

هزار و ۶۲۱ مورد بستری شدند.

به گفته سیماسادات الری، مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشور به ۲30 هزار و ۲۱۱ نفر رسید و ۱۴۱ بیمار کووید۱۹ 

جان خود را از دست دادند.
الری افزود: 30۸۱ نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹ در 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشــت همچنین گفت: استان های 
خوزســتان، کردســتان، آذربایجان های غربی و شــرقی، 
هرمزگان، بوشهر، خراســان رضوی و کرمانشاه در وضعیت 
قرمز و استان های اصفهان، همدان، زنجان، کرمان، خراسان 
شمالی و کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت هشدار قرار دارند.
الری با بیان اینکه کرونا همچنان واکسن و دارو و درمان 
اختصاصی ندارد، گفت: اما با رعایت فاصله گذاری تا ۱.۵ متر، 
شست وشوی مرتب دست ها و استفاده از ماسک می توان تا 

۹۷ درصد در مقابل این بیماری ایمن شد.
پیشنهاد استاندار تهران برای توقف طرح ترافیک

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران صبح دیروز در 
حاشــیه همایش روز دهیاری ها از تشکیل جلسه ویژه ستاد 
کرونا برای بررسی پیشنهادهای استانداری خبر داد و گفت: 
پیشنهاد دادیم طرح ترافیک متوقف شود و تاالرهای پذیرایی 

اجازه فعالیت نداشته باشند.

ابالغ محدودیت های کرونایی به ۱۱ استان ازجمله تهران

هرمزگان از جمعه تعطیل می شود
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درپی حادثه  تلخ آتش سوزی در یکی از مراکز درمانی تهران رهبر انقالب با صدور 
پیام تسلیت، دستگاههای مسئول را موظف کردند ضمن بررسی موضوع، تدابیر 

الزم را برای کاستن از آسیبها و خسارت ها به کار گیرند.
به گزارش ایلنا، درپی حادثه ی بسیار تلخ آتش سوزی در یکی از مراکز درمانی 
تهران که به جان باختن جمعی از شهروندان انجامید حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور پیام تسلیت، دستگاههای مسئول را موظف 
کردند ضمن بررسی موضوع، تدابیر الزم را برای کاستن از آسیبها و خسارتها بکار 

گیرند.
متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حادثه ی بسیار تلخ آتش سوزی در یک مرکز درمانی را که به جان باختن تعدادی 
از مردم عزیزمان انجامید به خانواده های مکّرم آنان صمیمانه تسلیت عرض میکنم 
و تســاّل و آرامش قلبی آنان و رحمت الهی برای درگذشتگان را از خداوند متعال 
مسئلت میکنم. دستگاههای مسئول باید همه ی تالش خود را برای جلوگیری از 
وقوع چنین حوادث دلخراش و نیز تدابیر الزم برای کاستن از آسیب ها و خسارتهای 
آن به کار گیرند و مانع چنین ضایعات بی جبرانی شوند. بررسی درست این حادثه ی 

مرکز درمانی نیز باید به وسیله ی دستگاههای مسئول سریعاً انجام گیرد.

 پیام تسلیت رهبر انقالب 
درپی حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر


