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خدارا شکر از درایت رهبر
 ابراهیم علیپور: »چه تضمینی هســت کشورهایی که قبال خون آلوده به 
ویروس HIV به ما دادند و مارو سال ها تحریم دارویی کردند و به کودکان ما 
هم رحم نکردند حاال واکســن های سالم و غیر آلوده به ما بفروشند؟ خدارو 

شکر که رهبر انقالب خرید واکسن خارجی رو ممنوع کردند.«
شما با عقل مشکل دارید

 کاربری نوشــت: » اونی که تو رو تحریم دارویی و پزشــکی کرده و اونایی 
که تجهیزات تقلبی و خون آلوده بهت دادن از نظر عقلی قابل اعتماد نیستن؛ 

حاال اینکه شما با عقل مشکل دارید یه حرف دیگه س.«
یک سؤال

 محسن پورپیر: »سؤال اینه وقتی بخاطر تحریم های آمریکا داروی بیماران 
پروانه ای نایاب شده، چطور قراره واکسن فایزر با وجود موفق نبودن تو آمریکا، 

وارد کشور ما بشه؟«
نشانه های افول آمریکا

 صمصام: »کســی که در خود آمریکا نســبت به تعــادل روانی او، تعادل 
فکری او، تعادل اخالقی او این همه حرف هســت، وقتی رئیس یک کشوری 
می شود، نشــان دهنده  افول آن کشور است! آتشی که چندین سال است به 
جان جهان انداخته حاال به جان خودش افتاده. جامعه سیاســی آمریکا دچار 

انحطاط شدید شده«
تناقض رسانه ای در بالد مدعی آزادی بیان!

 رویا راعی: »بی بی ســی هیچ تصویری از زنی که در جریان حمله هواداران 
ترامپ به ســاختمان کپیتول در واشنگتون کشته شد رو منتشر نکرده؛ اگر 
چنین اتفاقی در ایران می افتاد، فریاد حمایت از حقوق بشرشون گوش عالم 

رو کر می کرد.«
کاربرد مغفول شبکه های اجتماعی 

 سیاوش آقاجانی: »سرعت تبدیل شبکه های اجتماعی به ابزاری برای مهار 
اعتراضــات آمریکا را دیدید؟ همان ابزارهایی که در اعتراضات ایران، ســالح 
ســهمگین تهییج مردم، ترویج خشــونت و خرابکاری، آموزش ساخت بمب 
دســتی و درگیری با پلیس، کشته  سازی، هماهنگی آشوب و ترویج خشونت 

و قانونشکنی بودند.«
 ندا آقاسلطان و اشلی بابیت

 سعید قاسمی: »امیدوارم همانگونه که کنگره برای درگذشت ندا آقاسلطان 
ســوم و چهلم برگزار کرد. برای مردم آمریکا هم احترام قائل شده و مجلسی 
در خور برای اشــلی بابیت برگزار نماید. اگر هزینه های مجلس هفتم  را هم 

صرف نیازمندان آمریکایی بکنند راه دوری نمی رود.«
مطالبه گران مذاکره با ترامپ کجا هستند؟

 علی شمخانی: در انتخابات 2016، سالمت روانی ترامپ مورد سؤال واقع 
شــد. پس از وقایع واشینگتن و با همان استدالل برخی سناتورها درخواست 
کردند که بنابر متمم 2۵ قانون اساسی، ترامپ عزل شود.پاسخ افرادی که در 

ایران از مذاکره و توافق با این دیوانه سخن می گفتند چیست؟
علت پرکشیدن قیمت مرغ

 سعید جلیلی: »پرکشیدن قیمت مرغ با وجود ارز ۴200 تومانی! سؤال از 
مسئوالن دولت: در کاالیی مثل گوشت مرغ، ارز ۴200 تومانی برای واردات 
نهاده ها اختصاص پیدا کــرد و واردات نیز صورت گرفت؛ توضیح بدهند چرا 
قیمت مرغ باال رفت؟مسئله فروش یا عدم فروش نفت نیست؛ مسئله مدیریت 

صحیح درآمدهای نفتی کشور است.«
چرا اینطوری هستید؟

 مجید: »چطور در ســالگرد هواپیمای ایرباس پرواز 6۵۵ واکنش نشــون 
نمیدیــن؟ مگر فرقی داره براتون؟ آهان. اون رو آمریکا عمدا زده و هواپیمای 
اوکراینی رو ج ا ]ســهواً[ زده. پس بگو مشکل شما با سقوط هواپیما نیست 

با علت سقوطه.«
یه تکونی بخور

 سید مرتضی: »رئیســی رفته کرمانشاه و به واسطه حضورش چند نفر از 
قصاص نجات پیدا کردن و جورایی ثابت کرده با پشــت میز نشینی و حضور 
مداوم تو پایتخت نمیشــه مشــکالت خلق اهلل و مملکت رو حل کرد، آقای 

مخاطب خاص حواست باشه یه تکونی بخور اون صندلی یه نفسی بکشه.«

مرگ یک پزشک 
پس از دریافت 

واکسن فایزر

یک پزشک آمریکایی سه هفته پس آمریکا
از تزریق واکســن کرونای »فایزر« بر اثر 

سکته مغزی جان خود را از دست داد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس به نقل از 
یو اس تــودی، براســاس اطالعــات موجود، 
 »دکتر گروگری میشــل« که در مرکز پزشکی 

ساحل  در   »Mount Sinai«
میامی مشــغول به فعالیت بود، 
پس از ســکته مغزی که ناشی 
از کمبــود پالکت خــون بود، 
درگذشــت. این در حالی است 
که او هیچ نوع ســابقه بیماری 

نداشته است.
در  فلوریدا  بهداشت  وزارت 
بیانیــه ای اعالم کرد: بازرســان 
پزشکی میامی در حال بررسی 
پزشــک ۵6 ســاله  این  مرگ 

هستند.
هفته گذشــته نیز »سونیا 

آسویدو« از کارکنان بخش بهداشت پرتغال، ۴۸ ساعت پس از تزریق واکسن 
کرونای شــرکت بیوان تک-فایزر به ناگهان درگذشت. این زن ۴1 ساله پس 
از اینکه در ۳0 دســامبر)10 دی ( واکسن کرونای شرکت بیوان تک-فایزر را 
تزریق کرد هیچ عارضه جانبی را احســاس نکرد، امــا در اول ژانویه ناگهان 

درگذشت. 
در نروژ نیز هفته گذشته، دو زن پس از دریافت واکسن فایزر جان خود 

را از دست دادند.

نجات از شرایط 
بحرانی به کمک 

پهپاد شخصی

گرفتار استرالیا از  پس  استرالیایی  جوان  مرد 
شــدن در یک منطقه سیل زده به علت 
خرابــی خــودروی خود، بــا تصمیمی 

هوشمندانه جان خانواده اش را نجات داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، قرار 
گرفتــن در موقعیت های ســخت و خطرناک 
ممکن اســت برای هر فردی اتفاق بیفتد. اما آنچــه در این موقعیت ها حائز 
اهمیت است این است که فرد بتواند ضمن حفظ خونسردی، بهترین راهکار 
را برای خالصی از چنین موقعیتی پیدا کند، مانند یک جوان استرالیایی که 

با تصمیم هوشمندانه خود توانست جان خود و خانواده اش را نجات دهد.
این مرد ۳0 ساله که به همراه چهار نفر از خانواده اش از جمله یک نوزاد 
6 ماهه پس از خرابی خودرو در منطقه ای سیل زده به مدت یک شب گرفتار 
شده بود با کمک پهپاد توانست از این موقعیت خطرناک جان سالم ببرد. در 
حالی که همه تالش های این مرد برای تماس با مرکز نجات و امداد بی نتیجه 
ماند او و خانواده اش مجبور شدند تا شب را در داخل چادر و در یک منطقه 

سیل زده در »تولی« واقع در ایالت کوئینزلند استرالیا سپری کنند.
ایــن مرد جوان روز صبح روز بعد و در حالی که به دلیل دورافتاده بودن 
مسیر امکان تماس با تلفن همراه وجود نداشت تصمیم گرفت از پهپاد خود 
کمک بگیرد. او با قــرار دادن موبایل خود روی یک پهپاد و به پروازدرآوردن 
آن توانســت پیامی را به پدرش در مورد خرابی خودرو و نیاز فوری به کمک 

ارسال کند.
وی در این پیام به پدرش تاکید کرد که همه خانواده در سالمت هستند، 
اما به دلیل وقوع سیل در منطقه نیاز به کمک فوری دارند. پس از ارسال این 
پیام، پلیس محلی اســترالیا و گروه های امداد عملیات جست وجو و نجات را 
آغاز کردند. ســرانجام آنها روز بعد این خانواده را در جاده ای در یک منطقه 

جنگلی پیدا کردند.

قرنطینه
 یک 
شهر

چین در شــهر شــیجیاژوانگ چین با ۱۱ 
میلیون نفر جمعیت، پس از کشــف ۱۲۰ 
مورد ابتال به ویــروس کرونا قرنطینه و 

حکومت نظامی اعالم شد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان به 
نقل از اسپوتنیک، این خبر از سوی تلویزیون 

دولتی چین اعالم شــده اســت. 120 مورد باالترین میزان ابتال به کرونا در 
پنج ماه گذشــته در چین اســت. مدارس و مجتمع های مســکونی در شهر 
شــیجیاژوانگ و راه های ورود به این شــهر بسته و رساندن بسته ها پستی و 
نامه ها به مدت سه روز متوقف شده است. عالوه بر این، پنج هزار مرکز تست 

کرونا در شیجیاژوانگ برای مهار شیوع ویروس افتتاح شده است.
معاون مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری های چین )CDC(، اعالم کرد 
این شیوع به احتمال زیاد در رابطه با نوع جدید ویروس کروناست که از اروپا 

وارد چین شده است.
سازمان جهانی بهداشــت روز 11 ماه مارس سال 2020 شیوع ویروس 
جدید کرونا را »همه گیر« اعالم کرد. گفته شــد ویروس کرونا ابتدا در اواخر 

دسامبر سال 201۹ میالدی در شهر ووهان چین شیوع پیدا کرده است.

ثروتمندترین 
مرد

 جهان

آمریکا ایــالن ماســک مدیــر شــرکت 
 ۱۹۱ خالص  دارایی  با  تسال،  خودرو سازی 
میلیــارد دالر، در جایگاه ثروتمندترین 

فرد جهان قرار گرفت.
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
از نشریه بلومبرگ، ایالن ماسک مدیر شرکت 

خودرو ســازی تسال از جف بیزوس 
بنیانگذار آمازون پیشــی گرفت و 
در جایگاه ثروتمندترین فرد جهان 
ماسک،  دارایی خالص  قرار گرفت. 
1۹1 میلیــارد دالر برآورد شــده 
است. بیزوس با 1۸۷ میلیارد دالر 

و بیل گیتس با 1۳2 میلیارد دالر در رده های دوم و ســوم ثروتمندترین های 
جهان قرار دارند.

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.

اجرای حکم تخریب غیرمجاز ردیف بودجه ندارد
خبرگزاری صدا و سیما- دادستان کل کشور درباره هزینه تخریب ساخت 
و ساز های غیرمجاز گفت: قوه قضائیه در بحث اجرای احکام تخریب و یا تغییر 
کاربری های که صادر می کند مشکالت متعدد و فراوانی دارد که یکی از این 
مشــکالت همین هزینه تخریب اســت که احکام تخریب صادر می شود، اما 
به دلیل هزینه بر بودن تخریب اجرا نمی شــود.اینکه این هزینه تخریب باید 

توسط چه کسی یا دستگاهی پرداخت شود در قانون مشخص نشده است.
اجرای طرح فوریتی بازدید و رسیدگی 

به مشکالت محله های منطقه۲۲
طرح فوریتی بازدید و رســیدگی به مسائل و مشکالت محله های سطح 
منطقه22 با حضور و نظارت مســتقیم مرتضی رحمان زاده شهردار منطقه و 
کلیه معاونت ها انجام شــد. تامین ماشــین آالت مورد نیاز نواحی برای کلیه 
فعالیت های اجرایی و طرح مکانیزاســیون خدمات شــهری در بحث رفت و 
روب و جمع آوری زباله ها، مبارزه با جانوران موذی، الیروبی انهار و پاک سازی 
مســیل ها و جوی ها از جملــه اقداماتی بود که در طــرح فوریتی با جدیت 

بیشتری از سوی شهرداری منطقه انجام شد.
دیوان عدالت اداری یک حکم صنفی را ابطال کرد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای مقرر کرد محدودیت عضویت 
بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه های صنفی 

شرط زمانی ندارد و مشمول پیش از تصویب قانون نظام صنفی هم می شود. 
 مورد ابتال به کرونای انگلیسی در کردستان تایید نشد

وبدا- رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشــت با بیان اینکه مورد ابتالی 
به کرونای انگلیسی تاکنون در یکی از بیمارستان های خصوصی تهران شناسایی 
شــده و هنوز مورد جدیدی گزارش نشده است، گفت: بیماری که در غرب کشور 
به کرونا مبتال شده بود و به تازگی از سفر انگلیس برگشته است، مبتال به واریانت 
کرونای انگلیسی نبوده و آزمایشات وی و موارد تماس نزدیک با وی تایید نشد. 
واریز 76۲ میلیارد ریال به حساب فرهنگیان بازنشسته 

از سوی صندوق ذخیره
وزیر آمــوزش و پرورش و رئیس هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، 
از پرداخت ۷62 میلیارد ریال به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان که از دوم 
مهر تا اول آبان 1۳۹۹به افتخار بازنشســتگی نائل آمده یا با صندوق تصفیه 
حساب کرده اند، خبر داد و گفت: این رقم تمام دریافتی فرهنگیان بازنشسته 
نیست و سود ســال مالی ۳1 شــهریور1۳۹۹ نیز پس از برگزاری مجمع و 

تقسیم سود بین اعضا، به حساب این عزیزان واریز می شود.
اجرای برنامه مدیریت بحران در ساختمان های مسکونی

ایسنا- معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران از اجرای طرح مدیریت بحران ساختمان خبر داد و درباره 
شرایط ثبت نام این طرح گفت: مدیران ساختمان های واجد شرایط می توانند با 
مراجعه به مدیریت بحران و ســامانه این سازمان درخواست خود را ثبت کرده 
و اطالعات تکمیلی را دریافت کنند. در نخســتین مرحله اقدام به شناســایی 
مخاطرات ساختمان و ارائه برنامه کاهش مخاطرات خواهد شد و یک کارشناس 
ارزیاب بر اســاس چک لیستی با ۴۸ سؤال، ســاختمان را صرف نظر از واحدها 

ارزیابی کرده و در نهایت اطالعات چک لیست را در سامانه طرح وارد می کند.
دستگیری سارق زورگیر از زنان ورزشکار

پایگاه خبری پلیس- معاون مبارزه با ســرقت های خاص پلیس آگاهی 
تهران بزرگ از دســتگیری زورگیر خشن پارک ها خبر داد. اکثر مالباختگان 
زنان ورزشــکار بودند که حین پیاده روی و ورزش در پارک توســط سارق با 

تهدید سالح سرد اموالشان از قبیل تلفن همراه و طال سرقت شده است.
کشف 48 میلیارد تومان کاالی احتکاری در 3 انبار تهران

پایگاه خبري پلیس- جانشــین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف 
بیش از ۴۸0 میلیارد ریال کاالی احتکار شــده شــامل ۵۹ هزار و ۹۷ حلقه 
الستیک سبک و سنگین ، ســه میلیون و ۴2۵ هزار کیلو برنج وارداتی، ۷1 
هزار و 6۵0 کیلو پودر شیر خشک و 100 تن شکر احتکار شده در سه انبار 

بزرگ کاال در جنوب تهران خبر داد. 

اخبار کوتاه اجتماعی

صفحه 10
 شنبه 20 دی 1۳۹۹
2۵ جمادی االول 1۴۴2 - شماره 22۶۵۷

موسسه فرهنگی موزه های بنیاد در نظر دارد، تامین نیروی انسانی )۴۸ نفر 
کارشناس راهنمای موزه( اماکن خود در شهرهای تهران و رامسر را به شرح زیر 
از طریق مناقصه عمومی و برای مدت یکسال به شرکت های واجد صالحیت 

واگذار نماید.
1- اماکن موسسه در شهر تهران به تعداد 1۴ نفر.

2- مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر به تعداد ۳۴ نفر.
متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک مناقصه و کسب اطالعات به سایت 
تلفن  با  یا  و  مراجعه   www.cio-museums.org آدرس  به  موسسه 

86۰8۲۹34- 86۰88۰۲5 – ۰۲۱ تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت و محل تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ 

۹۹/11/0۵ در محل دبیرخانه
موسسه به آدرس بزرگراه رسالت، نرسیده به بلوار آفریقا، بنیاد مستضعفان، 

ساختمان شماره 1، طبقه چهارم

آگهی مناقصه

دادستان نظامی اســتان تهران از اتمام بررسی های 
7 گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری 
درباره فرضیه های مختلف درخصوص علل وقوع سانحه 

هواپیمای اوکراینی خبر داد.
غالمعباس ترکی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و ســیما از 
اتمام بررسی های ۷ گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی 
کشوری درباره فرضیه های مختلف درخصوص علل وقوع سانحه 
هواپیمای اوکراینی خبر داد و گفت: بخشــی از این احتماالت 
ناظر بر عملکرد هواپیما، خلبان و کروی پروازی بود و بخشــی 
دیگر به مســائلی مانند خرابکاری، فریب دشــمن، تأثیر سایبر 
الکترونیک و جنگ الکترونیک بر هواپیما و سامانه های پدافندی 
همچنین عملیات لیــزری و انفجار در داخل هواپیما اختصاص 
داشــت. ترکی افزود: ۷ گروه کارشناسی در حوزه سامانه تور ام 
یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و ســایبر الکترونیک، 
مواد منفجره و محترقه و مســائل امنیتی بــه تحقیق در ابعاد 
مختلف پرداختند و بخشــی از بررسی های فنی نیز در سازمان 
هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، 
مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکاالت و ضعف های احتمالی و 

پیشگیری از سوانح انجام شد.
وی ادامه داد: همچنین این سانحه با حضور ۴0 متخصص با 
انجام دو پرواز و رعایت کلیه مختصات پرواز سانحه دیده، شبیه 
 سازی شــد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصر به 
فرد بود و اطالعات جعبه های سیاه نیز در آزمایشگاه BEA پاریس 
با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی کشور های ذی ربط 
به طور شفاف با رعایت استاندارد های بین المللی پیاده  سازی شد.

خطای انسانی تأیید شد
دادستان نظامی تهران در تشریح نتایج تحقیقات این پرونده 
در مرحله دادســرا، اظهارداشــت: تحقیق گسترده از مطلعان و 
متهمان در سطوح گوناگون لشکری و کشوری، معاینات محلی 
و میدانی از همه مراکز مرتبط، نظرات کارشناسان و متخصصان 
نظامی و ســازمان هواپیمایی کشــوری، اطالعــات حاصل از 
پیاده  ســازی محتوای جعبه های ســیاه و نتایج عملیات شبیه 
 سازی، همگی بر نقش خطای انسانی در بروز این سانحه داللت 
دارد. ترکی درباره اســتدالل های مطــرح قضایی درباره خطای 
انســانی گفت: مطابق دستورالعمل ها، سامانه پدافندی به دلیل 
آنکه از نظر دســتور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، 
به هیچ وجه بدون دســتور شــبکه پدافندی و پست فرماندهی 
مربوط، مجاز به شــلیک نبوده و با توجه به دســتورالعمل ها و 
محدودیت های ســامانه در تشــخیص نوع اهداف و دوســت از 
دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها برعهده 

شبکه پدافندی بوده است.
وی، اشــتباه در تعیین ســمت شــمال را خطای انسانی 
فاحش دیگر فرمانده ســامانه برشمرد و افزود: بر اساس گزارش 
کارشناسان، بررسی های سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل 
از عملیات شبیه  سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابجایی 
تاکتیکی، موقعیت شــمال ســامانه را به علت فراموشی تنظیم 
نمی کند و بــه همین دلیل اهداف را در صفحــه رادار با تغییر 
فاحش موقعیت مشاهده می کرده است. دادستان نظامی تهران 
ادامه داد: کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان 
جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی می دیدند و چون رادار 
آن قادر به تشــخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده است، 
وضعیت برای آنها این گونه تداعی می شود که هدف متخاصمی 
به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد 
کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمی آیند، به دلیل برقرار نشدن 
ارتباط و مبادله پیام، فرمانــده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با 

خطر، شخصاً تصمیم به شلیک می گیرد.
ضرورت تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی 

در سانحه هواپیمای اوکراینی
ترکی، تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی را در وقوع 
این ســانحه ضروری برشــمرد و گفت: خطای عامل انسانی که 
موجب وقوع سانحه شــده خیلی مشهود و روشن است، ولی با 
ضعف و اشــکالی در خود سامانه، دستورالعمل ها و ساختار های 
شــبکه پدافندی کشور و هواپیمایی کشــوری مواجه نشدیم و 
معتقدیم به رغم ســخت بودن تصمیم گیــری به دلیل فضای 
حاکم در شب حادثه، اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت الزم را به 

خرج می دادند این حادثه اتفاق نمی افتاد.
به گفته وی، فرضیه هایی که درباره حمله ســایبری، هک 
ســامانه پدافندی، اختالل در ســامانه های هواپیما و شــبکه 

پدافندی مطرح شد، با دالیل متقن به اثبات نرسید.
دادگاه محل وقوع سانحه هوایی 

صالح  به رسیدگی است
این مقام قضایی بــا رد برخی اظهارنظر ها درباره صالحیت 
مراجع قضایی کشــورمان در رســیدگی به پرونده این سانحه 
اظهارداشــت: مهم ترین اصل در صالحیت های رســیدگی در 
حقوق بین الملل، اصل صالحیت ســرزمینی است و در قوانین 
جمهوری اســالمی ایران و قوانین بین المللی از جمله ماده یک 
کنوانسیون شــیکاگو هم به این موضوع تأکید شده که دادگاه 
محل وقوع ســانحه هوایی صالح به رسیدگی است.ضمن آنکه 
موضوع مربوط به نظم عمومی ایران بوده و 1۵2 نفر از شــهدا 
و جانباختــگان و نیز متهمان این حادثه ایرانی هســتند و برابر 

قوانیــن داخلی و قواعد مســلم بین المللــی، دادگاه های ایران 
صالحیت انحصاری دارند لــذا رفتار های برخی مراجع خارجی 

مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.
ترکــی، همچنیــن درباره پرداخــت غرامات بــه خانواده 
جانباختگان این ســانحه هوایی گفت: با توجــه به اینکه پرواز 
بین المللی بوده و اتباع ســایر کشــور ها هم در هواپیما حضور 
داشــتند، ســازمان قضایی نیرو های مســلح مطابق با مقررات 
بین المللی به این تصمیم رسید که خسارات و غرامات به صورت 
یکســان بر اســاس کنوانســیون هایی که ایران عضو آن هست 

همچنین عرف بین المللی پرداخت شود.
وی افزود: با پیگیری های مستمر سازمان قضایی نیرو های 
مسلح و مساعدت دولت و نیرو های مسلح، مبلغ 1۵0 هزار دالر 
بابت غرامات و خســارات هر جان باخته تأمین شــد و غرامات 
جانباختگان و خســاراتی که به اموال آنها وارد شــده در قالب 
سازوکار و چهارچوب حقوقی مشخص، پرداخت می شود و بعد 
از یک سال از وقوع این ســانحه غمناک می توانیم اعالم کنیم 
که آماده پرداخت غرامات و خسارات هستیم و تفاوتی هم بین 
اتباع ایرانی و غیرایرانی و همچنین از نظر جنسیت وجود ندارد.

تأکید رهبر انقالب بر رسیدگی دقیق 
به سانحه هواپیمای اوکراینی

دادســتان نظامی تهران با بیان اینکه در تحقیقات پرونده 
ســانحه هواپیمای اوکراینی خط قرمزی برای کشف حقیقت و 
اجــرای قانون و عدالت وجود ندارد، افــزود: تأکید رهبر معظم 

انقالب بر رسیدگی دقیق بوده است.
ترکی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور 
نیز بر این موضوع تصریح کردند، ادامه داد: دادسرا و دادگاه های 
نظامی مستقل از نیرو های مسلح هستند و وظیفه ذاتی دادسرای 
نظامی رســیدگی عادالنه، دقیق، موشــکافانه و شفاف بود و با 
همکاری بخش های مختلف توانستیم ظرف یک سال تحقیقات 

خودمان را به سرانجام روشنی برسانیم.
وی اظهارداشت: عالوه بر آن تاکنون خانواده گرانقدر بیش 
از 1۳0 شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته اند و 
مراحل اداری مربوط در حال انجام است. البته دریافت غرامات و 
خسارت همچنین قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید، تأثیری 

بر رسیدگی کیفری نخواهد داشت.
دادستان نظامی تهران تصریح کرد: در این سانحه به صورت 
خاص شاهد همکاری بســیار نزدیک ستادکل نیرو های مسلح 
و دســتگاه های مختلف در حوزه کارشناســی بودیم و اگر این 
همکاری ها نبود، قادر نمی شــدیم این سانحه پیچیده و دارای 
ابعاد مختلف را در این مدت زمان محدود در مرحله دادســرا به 

خطای عامل انسانی علت سانحه است نه دستورالعمل ها و ساختار های شبکه پدافندی 

توضیحات دادستان نظامی تهران
درباره گزارش نهایی بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی

آغاز به کار ناوگان ویژه بانوان 
در اتوبوسرانی پایتخت

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آغاز به 
کار ناوگان ویژه بانوان در اتوبوسرانی پایتخت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتوبوســرانی تهران، محمود ترفع 
درباره آغاز به کار ناوگان ویژه بانوان اظهارداشــت: ناوگان ویژه 
بانوان شامل10 دســتگاه اتوبوس جدید اختصاصی برای بانوان 
در خــط ۷ بی.آر.تی در امتداد خیابــان حضرت ولی عصر )عج( 
به عنوان یکی از دو خط پُرمســافر و پُرتردد اتوبوسرانی تهران 
است و عالوه بر این، 10 دســتگاه مینی بوس جدید نیز در این 
خط پیش بینی شــده که نسبت به جا به جایی اختصاصی بانوان 
یا آقایان با توجه به تعداد مسافران در ایستگاه ها اقدام می کنند. 
ترفع با اعالم این که اتوبوس ها و مینی بوس های جدید، عالوه بر 
کمک به رعایت فاصله گذاری، در افزایش آرامش و راحتی بانوان 
نیز موثر اســت، افــزود: ورود ناوگان ویژه بانــوان و جابه جایی 
بخشی از مسافران این خط پُرتراکم توسط آن، در کاهش تعداد 
مســافرانی که از هر دستگاه اتوبوس استفاده می کنند نیز مؤثر 
است. وی با اشاره به این که اتوبوس ها و مینی بوس ها در ساعات 
اوج تردد صبحگاهی و عصرگاهــی فعالیت می کنند، ادامه داد: 
ناوگان ویژه بانوان در توزیع مســافران و کاستن از حجم آن در 
ایســتگاه ها و کاهش تراکم مسافر در ساعات پیک، مؤثر بوده و 
تا زمانی که به خدمات این اتوبوس ها و مینی بوس ها نیاز باشــد 
و شــهروندان از این طرح استقبال کنند، آنها به خدمات رسانی 
خود ادامه می دهند . مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
با تأکید بر این که بانوان، بخش قابل توجهی از مسافران ناوگان 
اتوبوســرانی تهران را تشــکیل می دهند و در جهت آسایش و 
رفاه حال عموم شــهروندان از هیچ تالش و کوششــی فروگذار 
نمی کنیم، خاطرنشان کرد: بانوان برای استفاده از این اتوبوس ها 
و مینی بوس ها نباید کرایه اضافه تر یا هزینه جداگانه ای پرداخت 

کنند.

بعد از دستور رهبر انقالب

ورود ۱5۰ هزار دوز واکسن کرونا از آمریکا توسط هالل احمر منتفی شد
ورود ۱5۰  احمر گفت:  سخنگوی جمعیت هالل 
هزار دوز واکسن کرونا شرکت فایزر از آمریکا توسط 

هالل احمر منتفی شد.
محمدحسن قوسیان مقدم در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم، با اشاره به فرمایشــات رهبر معظم انقالب درباره 
ممنوعیت ورود واکســن آمریکایی و انگلیســی به کشور، 
اظهارداشت: ایشان در صحبت هایشان به این موضوع اشاره 
کردند که »اگر آمریکایی ها توانسته بودند، واکسن درست 

کرده بودند، وضعیت خودشــان اینگونــه نبود«، جمعیت 
هالل احمر بر اساس صحبت های رهبر معظم انقالب عمل 
خواهد کرد و صحبت های ایشان در هر موضوعی از جمله 

ورود واکسن کرونا فصل الخطاب است.
قوسیان مقدم افزود: پیش از این چند انجمن خیریه در 
کشور آمریکا بنا داشتند 1۵0 هزار واکسن کرونا )شرکت 
فایــزر( را در اختیار جمعیت هــالل احمر قرار بدهند که 
البته آن هم صرفا توافق اولیه بود و موضوع قطعی نشــده 

بــود که با توجه به صحبت های رهبــر معظم انقالب این 
موضوع منتفی است.

وی ادامه داد: براســاس برنامه ریزی قرار اســت یک 
میلیون واکســن کرونا از یکی از کشورهای شرق )احتماال 
روســیه، چین یا هند( در اختیار جمعیت هالل احمر قرار 
گیــرد که در ایــن زمینه جمعیت هالل احمر براســاس 
سیاســت های وزارت بهداشــت در امر توزیع عمل خواهد 

کرد.

به  موکوزیفت  گیاهی  شربت 
عنوان دارویی برای کنترل عالئم 
بیماری کرونا در کشور تولید شد.

به گــزارش خبرگــزاری صدا و 
ســیما، اثربخشی فرموالسیون شربت 
موکوزیفت بر اساس مطالعات و منابع 

علمی معتبر طراحی شده و طی یک 
طرح پژوهشی ثبت شــده در وزارت 
بهداشــت و کارآزمایی بالینی کنترل 
شــده با دارونما بر عالئم مبتالیان به 
است. شده  بررســی   SARS-CoV-2
در ایــن مطالعــه عالئــم مبتالیان 

تنگی نفس، خستگی  مانند ســرفه، 
و بی اشــتهایی، قبل و پس از مصرف 
فرآورده بررســی شــد که بهبود این 
عالئم به طور معنی داری در گروه دارو 
در مقایســه با گروه کنترل مشاهده 
شــد. همچنین طول مدت بستری به 

طور معنی داری در گروه دارو کاهش 
یافت.

بر اســاس نتایج این مطالعه و با 
تحلیــل آماری دقیق، شــدت عالئم 
بیماران نظیر تنگی نفس، خســتگی 
و بی اشــتهایی در گروه دارو نسبت به 

گروه کنترل کاهش چشمگیری داشته 
است. همچنین این مطالعه نشان داده 
است که بیماران دریافت کننده دارو به 
شکل معنی داری زودتر از بیمارستان 

مرخص شده اند.
اثربخشــی شــربت  از  بخشــی 
موکوزیفــت مربوط به تاثیــر آن بر 
تنظیم سیســتم ایمنی است. مطالعه 
بالینــی فوق نشــان داده اســت که 
شــربت موکوزیفت می تواند به شکل 
معنی داری سبب افزایش لنفوسیت ها 
شود. همچنین احتمال دارد آثار ریوی 
این شــربت از جمله بهبود معنی دار 
 TGF-beta تنگی نفس از مسیر تاثیر بر 

باشد.
 به نظر می رسد این دارو می تواند 
در کنترل عالئم شاخص این بیماری 

به طور چشمگیری موثر واقع شود.
گفتنی است، 1۹ آبان ماه امسال 
دکتر کیانــوش جهانپور با بیان اینکه 
چهار فرآورده طبیعی با اجزای گیاهی 
مصوبه کمیسیون قانونی سازمان غذا 
و دارو را برای بهبــود عالئم بیماری 
کووید 1۹ اخذ کرده انــد، اعالم کرد 
مجوز تولید دو مورد از این فرآورده ها 
صادر شــده اســت کــه موکوزیفت 
 دومیــن دارویی اســت کــه عرضه 

شده است.

تولید داروی گیاهی کنترل عالئم کرونا در کشور

انهدام  از  رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ 
پاتوقی که از سوی مالخران و مواد فروشان به محلی 
برای رفت و آمد سارقان و افراد معتاد بدل شده بود، 

خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفه ای به ایسنا گفت: مدتی قبل خبر 
سرقت از یک مغازه صافکاری در حوزه استحفاظی کالنتری 
1۵1 یافــت آباد به مرکز فوریت های پلیســی 110 گزارش 
شد که در پی آن تیمی از ماموران کالنتری در محل حاضر 
شــده و رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند. 
در جریان تحقیقات انجام شده، ماموران از طریق شگردهای 
پلیسی به هویت یکی از سارقان پی برده و با مراجعه به بانک 
اطالعاتی افراد سابقه دار اقدام به شناسایی محل رفت و آمد 
و حضــور این فرد کردند. موقوفه ای بــا بیان اینکه ماموران 
متوجه شــدند که این فرد به خانه ای قدیمی در محله یافت 
آباد رفت و آمدهای زیادی دارد، افزود: در همین راســتا این 
خانه که شبیه به پاتوق این فرد بود تحت نظر قرار گرفت و 
ماموران متوجه رفت وآمد افراد معتاد و ســارق به این محل 
شدند، به طوریکه روزانه چندین نفر با وسایلی نظیر قطعات 
داخلی خودرو، لباس و... به این محل مراجعه کرده و دقایقی 

بعد بدون این وسایل از محل برمی گشتند.
وی با بیان اینکه این موضوع شک ماموران را نسبت به 
اینکه محل به پاتوقی برای حضور مالخران بدل شده تقویت 
کــرد، ادامه داد: نتایج تحقیقات به مقام قضایی ارائه و مجوز 
عملیات صادر شد. در همین راستا تیمی از ماموران کالنتری 
1۵1 یافت آباد به این محل اعزام شده و در عملیاتی پلیسی 
اقدام به دســتگیری 6 تن شامل پنج مرد و یک زن در این 

محل کردند.
رئیس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ با بیــان اینکه 

دستگیرشــدگان، ســارق، مالخــر و مواد فــروش بودند، 
اظهارداشت: محل نیز مورد بازرسی قرار گرفته و در جریان 
آن مشخص شد که شــک ماموران درست بوده و این خانه 
به پاتوقی برای دریافت اموال مســروقه از سارقان بدل شده 
و با توجه به اینکه عمده ســارقان خــرد، دارای اعتیاد نیز 
هستند، مالخران در ازای اموال مسروقه مقادیری موادمخدر 

به سارقان می دادند.
موقوفه ای با بیان اینکه محل مذکور با دســتور قضایی 
پلمب شــد، افزود: این خانه مملو از انواع اموال مسروقه بود، 

بــه طوری که در ارزیابی و بررســی اولیه ارزش ریالی اقالم 
مســروقه کشف شده در آن بیش از 10 میلیارد ریال برآورد 
شــد. همچنین در این محل نزدیک به یک کیلوگرم مخدر 

شیشه نیز کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه یکی از دستگیرشدگان در محل سارقی 
بود که یک حلقه الستیک سرقتی را برای معاوضه با مخدر 
شیشــه به محل آورده بود، گفت: هر 6 فرد دستگیر شده به 
کالنتری منتقل شــده و تحت بازجویی قرار گرفتند که در 

جریان آن به جرم خود اعتراف کردند.

انهدام پاتوق مالخران و سارقان در یافت آباد

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد از 
ارائه 35 هزار سری جهیزیه به زوج های جوان تحت 

حمایت از ابتدای سال جاری خبر داد .
به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، حســین 
خدرویسی با اشــاره به اهمیت خدمات مددکاری در حفظ 
کرامت مددجویان گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی 
و شــیوع کرونا، تمامــی امدادگران با تالش شــبانه روزی و 
جهادی در کنار ماموریت های اصلی خود به کمک رســانی 
در حوزه های مختلف می پردازند.  خدرویســی با اشــاره به 
اهدای ۳۵ هزار ســری جهیزیه به زوج های جوان در ســال 
جاری افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۵ هزار قلم لوازم 
ضروری منزل و 2۵ هزار قلم کاالی اساسی میان خانواده های 
تحت حمایت توزیع شــده اســت. وی با اشــاره به تشکیل 
صندوق جبران خســارت بیمه مددجویان اظهارداشت: در 
ســال جاری با تمرکز بر توســعه بیمه اجتماعی، ۳۵0 هزار 
خانوار عشــایری و روستایی تحت پوشــش بیمه اجتماعی 
قرار گرفتند. معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد 
با اشاره به ارائه کمک هزینه ســوء تغذیه کودکان و مادران 
شیرده ادامه داد: ارائه بســته خدمتی به خانواده های دارای 

چندقلو، از دیگر خدمات جدید این نهاد است.

ارائه ۳۵ هزار جهیزیه 
به زوج های جوان تحت حمایت 

کمیته امداد از ابتدای امسال

نتیجه برسانیم که از همه آنها تشکر می کنم.
فعاًل یک متهم در بازداشت است

ترکی درباره برخورد با مقصران وقوع این ســانحه گفت: در 
فرآیند تحقیــق، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی احتیاطی و 
بی مباالتی و رعایت نکردن نظامات و مقررات، متهم شــناخته 
شــدند و در حال حاضر تنها یک متهم در بازداشــت اســت و 
ســایرین با تودیع وثیقه و ســایر قرار های مناسب آزاد شده اند؛ 
جزئیات بیشــتر بعد از صدور کیفرخواســت و معرفی مقصران 
به دادگاه اعالم خواهد شــد. وی در همین ارتباط با اشــاره به 
تفاوت هــای موجود بین خطای کیفری و اداری گفت: یک خطا 
می تواند هم جنبه مجرمانه به لحاظ کیفری داشــته باشد و هم 
به لحاظ یک تخلف در مراجع اداری و کمیسیون های انضباطی 
مورد رسیدگی قرار گیرد.در این پرونده ستاد کل نیرو های مسلح 
نیز به طور جدی وارد عمل شــد و افــرادی را که از نظر گروه 
بررسی سانحه این ســتاد، مرتکب تخلفاتی مانند بی مباالتی و 
اجرای ناصحیح دستورالعمل ها و مقررات شده بودند، در سطوح 

مختلف از مسئولیت خود عزل یا با تنزیل درجه مواجه کرد.
دادســتان نظامی تهران از نهایی شــدن گزارش گروه های 
کارشناســی ایــن پرونده خبــر داد و افزود: گزارش ســازمان 

هواپیمایی کشوری برای کشور های ذی ربط ارسال شده است.
به گفتــه ترکی، همکاری های فنی و قضایی دوجانبه ایران 
و اوکراین در چارچوب موافقتنامه همکاری های قضایی بین دو 
کشــور با حسن نیت و شفافیت ادامه دارد. وی گفت: تحقیقات 
دادسرا به اتمام رسیده و بزودی پرونده با صدور کیفرخواست به 
دادگاه نظامی تهران ارسال می شود و مرحله رسیدگی در دادگاه، 

مستقل از دادسرا صورت خواهد گرفت.

85 بیمار کرونایی دیگر جان باختند
سخنگوی وزارت بهداشــت از جان باختن 85 بیمار دیگر کرونا در 

کشور خبر داد.
به گزارش وبدا، ســیما ســادات الری دیروز گفت: از 1۸ تــا 1۹ دی ماه و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 6 هزار و 2۵1 بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در 
کشــور شناسایی شد که ۵۸1 نفر از آنها بستری شدند. الری با بیان اینکه مجموع 
بیماران کووید1۹ در کشــور به یک میلیون و 2۷۴ هزار و ۵1۴ نفر رســید، افزود: 
متاســفانه در طول این مدت، ۸۵ بیمار کووید1۹ جان خود را از دســت دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۵6 هزار و 1۸ نفر رسید. وی با اشاره به اینکه 
خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۵۸ هزار و 6۵۴ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از 
بیمارســتان ها ترخیص شده اند، ادامه داد: چهار هزار و ۷2۹ نفر از بیماران مبتال به 
کووید1۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند، همچنین تا کنون 
۸ میلیون و ۴۴ هزار و ۷۹۹ آزمایش تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است. 
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل ها، چهار 
شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز، ۴۳ شهرستان در 

وضعیت نارنجی و ۴01 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.


