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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

پس خطای انسانی بوده!
 حســام الدین کاظمی: »آمریکا اعالم کرده علت ســقوط هواپیماش توی 
افغانســتان خطای انسانی بوده. ِکی؟ درســت بعد از یکسال! اون وقت اینجا 
میگن چرا ســه روز طول کشید تا هواپیمای اوکراینی اعالم بشه. حاال بماند 
که طالبان میگه ما زدیم و عالوه بر دو خلبان آمریکایی، افسران سازمان سیا 
هم داخلش بودن. خطای انســانی مورد ادعــای آمریکایی ها هم جالبه: اون 
یکی موتور خراب شده بوده خلبان اشتباهی موتور سالم رو خاموش کرده.«

معروف نیستیم اما خدا می بیند
 کاربری نوشت: »برخی از ما تو هر شرایطی قانون رو زیر پا می زاریم، ورود 
ممنوع می ریم، خالف جهت حرکت می کنیم. اما مشــهور نیستیم که همه 
مطلع بشــن. نماینده مردم نیستیم اما الگوی فرزندان خودمون که هستیم! 

هشتگی تو دنیای مجازی برامون نمی زنن اما خدا که میبینه!«
مجلس جلوی بد نامی اش را بگیرد

 علی جعفــری: »رهبر انقالب فرمودند: »در مجلس خود نظارتی بگذارید. 
این، همان تقوای جمعی اســت. یک نماینده کج رفتار ممکن است مجلس 
شورای اسالمی را بدنام کند.« مجلس یازدهم اگر نمی خواهد بدنام شود باید 
سیلی محکم تری به گوش نماینده کج رفتارش بزند و ثابت کند انقالبی بودن 

فقط پسوند لیست انتخاباتی نبود.«
چرا اصرار دارند نفهمند؟!

 ایمانی: »فرانســیس فوکویاما دو دهه قبل مدعی بود لیبرال دموکراســی 
آمریکا، قله و پایان تاریخ است؛ اما حاال می گوید نظام آمریکا تا ریشه پوسیده 
است. درخت وقتی تا ریشه پوسیده باشد، برای سقوط، به تکانه ای بند است. 
ایــن را خیلی ها در آمریکا فهمیده اند؛ اما آمریکا زدگان در ایران نمی خواهند 

بفهمند. چرا؟!«
اینم نتیجه واکسن فایزر

 علــی چاهخوزاده: »هاآرتص: بیش از 12400 اســرائیلی دو هفته پس از 
دریافت واکســن فایزر، به کرونا مبتال شــده اند. 69 تن از این تعداد دوز دوم 
واکســن را نیز دریافت کرده بودند. 5348 یک هفته پس از دریافت واکسن 

مبتال و 5585 آنها نیز بین 8 تا 14روز دوباره به کرونا مبتال شدند.«

۳۵۵ هزار 
زندانی

مبتال به کرونا

آمار ها نشــان می دهد که زندان های آمریکا
آمریکا، اعم از ایالتــی و فدرال یکی از 
اصلی شیوع ویروس کرونا در  کانون های 

این کشور به شمار می روند.
به گــزارش خبرگزاری میــزان به نقل از 
»مارشال پراجکت«، تا روز 19 ژانویه )30 دی(، 
355 هــزار و 95۷ نفر از زندانیان در زندان های سرتاســر آمریکا به ویروس 
کرونا مبتال شــده اند. این آمار نشــان دهنده افزایــش 3 درصدی مبتالیان 
در مقایســه با هفته گذشته آن اســت. زندان های کالیفرنیا، کنتاکی، نوادا و 
پنسیلوانیا بیش از هزار مورد ابتالی روزانه را در روز های گذشته ثبت کرده اند.

بر اساس آمارها، زندان های کالیفرنیا با بیش از 45 هزار مورد، زندان های 
فدرال با بیش از 44 هزار مورد، تگزاس با بیش از 32 هزار مورد و میشیگان 
با بیش از 23 هزار مورد بیشترین تعداد مبتالیان کلی از زمان آغاز همه گیری 

کرونا در آمریکا را در میان زندان ها ثبت کرده اند.
تاکنون دســت کم دو هزار و 232 نفر از زندانیان در زندان های آمریکا به 

دلیل ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند.
همچنین نــرخ مرگ و میر زندانیان در هفته منتهــی به 19 ژانویه در 

مقایسه با هفته گذشته 4 درصد افزایش یافته است.
بر اســاس گزارش ها، تقریبا تمامی زندان های آمریکا، مرگ های ناشی از 
ویروس کرونا در میان زندانیان را ثبت کرده اند. همچنین آمارها نشان می دهد 
زندان های فدرال آمریکا با 216 مورد مرگ، زندان های فلوریدا با 205 مورد 
مرگ، تگزاس با 1۷۷ مورد مرگ و کالیفرنیا با 1۷5 مورد مرگ، بیشــترین 

تلفات کرونایی را در میان زندان های آمریکا ثبت کرده اند.
در حالی که بیشتر تمرکز ها بر روی بیماری زندانیان است، گروه دیگری 
از افــراد در این مراکز در معرض خطر قرار دارند، افســران پلیس زندان ها، 
پرستاران و ســایر کارکنان زندان ها در آمریکا؛ این افراد نه تنها با زندانیان، 

بلکه با دنیای خارج از زندان ها هم در ارتباط هستند.
از زمان آغاز همه گیری ویروس کرونا در آمریکا، تاکنون 94 هزار و 138 
نفر از کارکنان زندان ها به ویروس کرونا مبتال شــده اند.همچنین 162 نفر از 

این افراد بر اثر ابتال به این ویروس جان خود را از دست داده اند.

کرونا ویروس 
جدید کشنده تر 

است؟

که انگلیس می دهد  نشان  جدید  بررسی های 
کروناویروس انگلیسی می تواند کشنده تر 

باشد.
به گزارش ایســنا، مقامات انگلیسی اعالم 
کردنــد که نوع جهش یافتــه کروناویروس در 
این کشور می تواند نســبت به گونه های دیگر 
ویروس کشنده تر باشــد هرچند آنها همچنان 
تاکید کردند که هنوز شواهد کافی برای تایید قطعی این موضوع وجود ندارد.
نوع جهش یافته کروناویروس در انگلیس اولین بار در سپتامبر 2020 در 
منطقه کنت شناســایی شد و سپس به دیگر نقاط جهان گسترش پیدا کرد. 
این ســویه جهش یافته از قابلیت ســرایت بیشتری برخوردار است و شواهد 
حاکی از آن است که این گونه از کروناویروس 50 تا ۷0 درصد بیش از دیگر 

گونه ها قابلیت انتقال دارد.
همچنین بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی تاکید کرده 
است: شواهدی به دست آمده مبنی بر اینکه سویه جهش یافته عالوه بر اینکه 

سریعتر منتقل می شود با افزایش احتمال مرگ و میر نیز همراه است.
این اطالعات بر اســاس بررســی مطالعات اولیه صورت گرفته در مورد 
میزان مرگ و میر در میان افراد آلوده به ســویه جهش یافته در مقایســه با 
بیماران مبتال به انواع دیگر کروناویروس به دست آمده است. به طور مثال در 
مطالعــه ای دوهزار و 583 مورد فوت در میان 1.2 میلیون نفر از مبتالیان به 
کروناویروس در انگلیس مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد افراد آلوده به 
سویه جهش یافته کرونا در انگلیس حدود 30 درصد بیشتر احتمال دارد در 
بازه زمانی 28 روزه در مقایســه با افراد آلوده به گونه های دیگر ویروس جان 

خود را از دست بدهند.
همچنین مشاور علمی ارشد دولت انگلیس در یک کنفرانس خبری گفته 
اســت که در جمعیت هزار نفری از افراد 60 سال به باال که به کروناویروس 
آلوده باشند احتمال فوت 10 نفر وجود دارد اما در افرادی که به سویه جدید 

آلوده شده اند این رقم به 13 نفر در هر هزار نفر می رسد.
پاتریک واالنس، تاکید کرده اســت: با این حال این شواهد قطعی نیست 
و تردیدهایی در مورد آمار منتشر شده وجود دارد و الزم است برای مشخص 

شدن جزئیات بررسی های بیشتری انجام شود.

اولین سالگرد 
اعمال قرنطینه 
در مبدأ کرونا

چین ســاکنان شــهر ووهان در چین در 
قرنطینه  اعمال  ســالگرد  اولین  مراسم 
برای کنترل شیوع ویروس کرونا شرکت 

کرده اند.
به گــزارش ایســنا، گفته می شــود این 
قرنطینه که برای بیش از دو ماه اعمال شــد، 

باعث جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در میان ساکنان منطقه شد.
به دنبال اعمال محدودیت های شــدید برای ساکنان ووهان، بسیاری از 
مردم در سراســر جهان از حجم این محدودیت ها ابراز شگفتی کردند اما با 
گذشــت چندین هفته ، بیشتر نقاط جهان نیز محدودیت های مشابهی برای 
جلوگیری از شــیوع ویروس و مرگ ومیر ناشی از بیماری کووید-19 اعمال 

کردند.
با گذشــت یک سال از این محدودیت ها، زندگی در ووهان این روزها به 

حالت عادی برگشته اما وضعیت در بسیاری از نقاط دیگر دنیا وخیم است.
هنوز نمی توان به دقت در منشــا ویروس کرونا نظــر داد اما گروهی از 
متخصصان سازمان جهانی بهداشت هم اکنون در ووهان به سر می برد تا در 
این مورد تحقیق کنند. این گروه هم اکنون در قرنطینه به سر می برد و پس 

از پایان این دوره تحقیقات خود را آغاز خواهد کرد.
ووهان در استان هوبی چین به عنوان مرکز شیوع و انتشار ویروس کرونا 
معرفی می شود هرچند هنوز اطالعات قطعی در این زمینه حاصل نشده است.

72 ساعت 
زندگی با 

مارهای سمی

هند مردی در هند با حضور سه روزه خود 
در قفسی با ۷۲ مار سمی رکورد گینس را 

از آن خود کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، »نیالم 
کومار« مرد هندی ســه روز را با ۷2 مار سمی 
گذرانــد تا نظریه خــود را ثابت کند که مار ها 

فقط هنگام تحریک گاز می گیرند.
کومار پس از گذراندن ۷2 ساعت با ۷2 مار سمی در قفسی شیشه ای و 
بدون هیچ آسیبی رکورد گینس را ثبت کرد. رکورد ثبت شده قبلی از سوی 
»پیتر سنیماریس« از آفریقای جنوبی را بود که 50 ساعت را با 18 مار سمی 

سپری کرد.

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.

مرگ ناشی از سرطان در ایران نسبت به متوسط جهانی کمتر است

ثبت ساالنه 135 هزار ابتال به سرطان 
در کشور

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت از 
ثبت ساالنه 135هزار ابتال به سرطان در کشور خبر داد و گفت: 5۲ 

درصد ابتال به مردان و 48 درصد به زنان مربوط می شود.
به گزارش وبدا، افشــین استوار درباره آمار ابتال و مرگ و میر سرطان در 
کشــور، اظهارداشت: بروز و مرگ و میر ساالنه ناشی از این بیماری در ایران 
نســبت به متوسط جهانی کمتر است، بروز سرطان به ازای هر 100هزار نفر 
 جمعیت در کشــور در مــردان نزدیک به 155درصد هــزار و در زنان 128

در صد هزار است.
اســتوار ادامه داد: براســاس نتایج برنامه ملی ثبت ســرطان که آخرین 
گزارش آن مربوط به ســال 96 است، ســاالنه نزدیک به 135 هزار ابتال در 
کشــور ثبت می شود که 52درصد ابتال به مردان و 48 درصد به زنان مربوط 

می شود.
به گفته وی، سرطان های پستان، پروستات، روده بزرگ، پوست و معده؛ 
پنج ســرطان شایع در کشــور هســتند که باالترین بروز در مردان سرطان 
پروســتات، پوست، معده، روده بزرگ و مثانه و در زنان سرطان پستان، روده 

بزرگ، پوست، تیروئید، و معده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت با اشاره به 
اینکه تغییر سبک زندگی در سال های اخیر سبب شده است که از سال 90 
تاکنون سرطان پروستات در مردان جایگزین سرطان معده شود، درباره نتایج 
ثبت سرطان جمعیتی طی چهار سال در کشور، توضیح داد: براساس این آمار 
بروز ســرطان از 112 در 100هزار در سال 93 به 135 در 100هزار در سال 

96 افزایش پیدا کرده است.
اســتوار با بیان اینکه 16 درصد مرگ و میرها به سرطان مربوط می شود 
که بعد از بیماری های قلبی عروقی دومین عامل مرگ و میر در کشور است، 
عنوان کرد: نزدیک به 51 هزار مرگ ناشــی از ســرطان در کشــور را شاهد 

هستیم.
وی با اشــاره به اینکــه 14درصد افراد در ایــران در طول زندگی خود 
به ســرطان مبتال می شــوند که این آمار در دنیا 20درصد است، بیان کرد: 
درصد افراد به دلیل ابتال به ســرطان جان خود را از دست می دهند و  هفت 

احتمال بهبودی در مبتالیان 50درصد است.
مدیرکل دفتــر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشــت درباره 
پیش بینی صورت گرفته در یک بازه زمانی 20 ساله در حوزه سرطان گفت: 
متاســفانه شاهد افزایش حدود 115درصدی در ابتال به سرطان خواهیم بود 

که این آمار بسیار نگران کننده و قابل تامل است.
اســتوار با اشــاره به اینکه سرطان بیماری اســت که در افراد مسن رخ 
می دهد، یادآور شــد: افزایش امید به زندگی و پیر شــدن جمعیت از عوامل 
افزایش آمار مبتالیان در کشــور اســت. امید به زندگی در سال های اخیر از 
45 به ۷6 سال افزایش پیدا کرده است که در خانم ها از آقایان بیشتر است.

وی افزود: کمبود مصرف میوه و ســبزی، کاهش فعالیت بدنی نسبت به 
گذشــته، چاقی، کلسترول باال، مصرف مواد مخدر و سیگار و عوامل محیطی 
از دیگر دالیل افزایش تعداد مبتالیان به ســرطان است. در برنامه ریزی های 
بین المللی برای بیماری های غیرواگیر، آلودگی هوا در سال گذشته به عنوان 

یکی از عوامل خطر اصلی اضافه شده است.

١٩٧ مسمومیت با مونوکسیدکربن 
و ٧ مرگ طی 3 روز

سخنگوی ســازمان اورژانس کشور از مسمومیت 1٩۷ نفر با گاز 
مونوکسید کربن و جان باختن هفت نفر در پی آن خبر داد.

مجتبی خالدی درباره مســمومیت با مونوکســید کربن طی ســه روز 
چهارشــنبه تا جمعه گذشته، به ایســنا گفت: بر اساس آخرین گزارش های 
دریافتی طی این مدت 19۷ نفر در ســطح کشور دچار مسمومیت شدند که 

از این تعداد 139 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.
خالدی افزود: 51 نفر نیز در محل درمان شــدند و متاسفانه ۷ نفر جان 

خود را از دست دادند. 
وی اظهار داشت: تهران با 34 نفر در صدر آمار گازگرفتگی و پس از آن 
خراسان رضوی با 2۷ و آذربایجان شرقی با 21 نفر هستند. همچنین خراسان 
رضوی با چهار کشــته در صدر آمار جانباختگان و پس از آن اصفهان با سه 

جانباخته قرار دارد.

کشف 300 کیلو کابل برق فشار قوی 
از وانت نیسان

 سر کالنتر دهم پلیس پیشگیری از دستگیری دو سارق و کشف 
300 کیلو کابل برق فشــار قوی در عملیات ماموران کالنتری 15۲ 

خانی آباد خبر داد. 
 به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ عباس مرادی اظهار داشــت: 
با حضور نماینده اداره برق منطقه مبنی بر وقوع چندین فقره ســرقت کابل 
برق فشــار قوی در منطقه خانی آباد بررســی موضوع در دســتور کار تیمی 
از ماموران کالنتــری 152 خانی آباد قرار گرفت. مــرادی افزود: ماموران به 
محل های سرقت مراجعه و اطالع به دست آوردند که راننده و سرنشین یک 
دستگاه خودروی نیسان آبی رنگ کابل برق فشار قوی را سرقت کرده اند. وی 
ادامه داد: تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا اینکه روز جمعه ماموران کالنتری 
152 خانی آباد، هنگام گشت زنی در محدوده بزرگراه شهید کاظمی به راننده 
و سرنشــین یک دستگاه خودروی نیسان مشــکوک و برای بررسی دستور 
توقف خودرو را اعالم کردند. این مقام انتظامی گفت: با اعالم دســتور توقف 
خودرو، راننده خودروی نیسان که متوجه حضور ماموران کالنتری در نزدیکی 
خود شده بود، بر ســرعت خودرو افزود و سعی کرد با حرکات مخاطره آمیز 
از محل متواری شــود که پس از مدتی تعقیب و گریز پلیســی، هر دو متهم 
دســتگیر شدند. مرادی با اشاره به اینکه متهمان در همان بازجویی اولیه به 
ســرقتی بودن کابل های برق فشــار قوی متعلق به اداره برق منطقه معترف 
 شدند، اظهار داشت: متهمان به همراه محموله کشف شده به کالنتری انتقال 

یافتند.
وی با بیان اینکه در بررسی های بیشتر مشخص شد که محموله نیسان ، 
300 کیلو کابل فشار قوی سرقتی است، خاطرنشان کرد: هر دو متهم پس از 
تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

صفحه 10
یک شنبه ۵ بهمن 1۳99
10 جمادی الثانی 1۴۴2 - شماره 2266۸

تفاهم نامه ســاخت10 هزار واحد مســکن برای 
محرومان در روستاها و شــهرهای زیر ۲5 هزار نفر 
جمعیت به امضای رؤسای بنیاد مستضعفان و کمیته 

امداد امام خمینی)ره( رسید.
 رئیس بنیاد مستضعفان در مراســم امضای تفاهم نامه 
دو جانبه میان بنیاد مستضعفان و کمیته امداد برای احداث 
10هزار واحد مسکن محرومان گفت: توانمند سازی محرومان 
در دو بعد اشتغال و تامین مسکن از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت و همکاری و هم افزایی نهاد ها می تواند تاثیر بسزایی 
در تحقق اهداف توانمند سازی داشته باشد. بنیاد مستضعفان 
و کمیته امداد در چند سال گذشته قدم های بزرگی در این 
جهت برداشــته اند که در آینده با نگاه مثبت دو نهاد تقویت 

می شود.
حمایت 500 میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان 

از پروژه احداث مسکن محرومان
به گزارش بنیاد مستضعفان، سید پرویز فتاح با اشاره به 
توافق سه جانبه بنیاد، بهزیستی و بنیاد مسکن برای ساخت 
14 هــزار واحد برای خانواده های دو معلــول و باالتر افزود: 
نزدیک به 10 هزار واحد تاکنون به واجدین شــرایط تحویل 
شده اســت و ســه هزار واحد نیز در حال احداث است که 
پیشرفت فیزیکی قابل توجهی داشته است. با این تفاهم نامه 

تمام خانواده های دو معلول و باالتر دارای خانه می شوند.
فتاح با اشاره به کمک 230 میلیاردی بنیاد مستضعفان 
برای رهن و اجاره مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ادامه 

داد: تامین رهن و اجاره این عزیزان یک راهکار موقت است و 
امروز با همکاری این دو نهاد حمایتی ساخت 10 هزار واحد 
مســکن مددجویی در شهر های زیر 25 هزار جمعیت ظرف 

مدت دو سال آغاز می شود.
وی با تاکید بر لزوم زمان بندی دقیق و تحویل به موقع 

واحد های احداثی اظهارداشت: تمام این واحد ها باید در زمان 
مقرر تحویل واجدین شرایط شود و از مقاومت الزم برخوردار 
باشد. بنیاد تالش می کند، تعهد 500 میلیارد تومانی خود را 
طبــق قرارداد، دقیق و کامل انجام دهد. با وجود اینکه تعهد 
بنیاد مســتضعفان به صورت نقدیست، اما این توانایی وجود 

دارد که برخی مواد اولیه مانند ســیمان مورد نیاز واحد ها را 
هم به صورت رایگان تامین نماید. همچنین بنیاد اگر زمین 
مناسب از دید کارشناسان برای احداث این واحد ها در اختیار 

داشته باشد قطعاً مضایقه نخواهد کرد.
رئیس بنیاد مســتضعفان با اشــاره سخت شدن شرایط 
معیشتی اقشار محروم در شرایط اقتصادی و کرونایی فعلی 
گفت: به گفتــه امام)ره(این انقالب متعلــق به محرومان و 
مســتضعفان است و در چنین شــرایطی بنیاد مستضعفان 
خالصانــه با توجه بــه وظیفه ذاتی خود و بــا تمام توان در 

خدمت حمایت از اقشار محروم است.
کمک ۷30 میلیارد تومانی بنیاد 

به معیشت مددجویان کمیته امداد
رئیس کمیته امداد نیز در این مراسم از حمایت های بنیاد 
مستضعفان از مددجویان کمیته امداد در بحران کرونا تقدیر 
کرد و گفت: بنیــاد بیش از ۷30 میلیارد تومان برای کمک 
به وضعیت معیشتی مددجویان کمیته امداد تخصیص داده 
اســت که در این شرایط اقتصادی رقم قابل توجهی است و 
نقش چشــمگیری در بهبود وضعیت مددجویان کمیته در 

شرایط سخت کرونایی داشت.
مرتضی بختیاری با بیان اینکه این واحد های مســکونی 
در روســتا ها و شــهر های زیر 25 هزار نفر جمعیت ساخته 
خواهد شــد، افزود: واحد های احداث شــده با اولویت ایتام، 
خانواده های روستایی و ســه نفره به باال تحویل مددجویان 

خواهد شد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

هیچ شهر قرمزی در کشور نداریم، اما این وضعیت به معنای ضعیف شدن ویروس نیست
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 
در حال حاضر هیچ شــهر قرمزی در سطح کشور 
نداریم، درخصوص افزایش میزان بیماران سرپایی 

مبتال به کووید 1٩ در برخی شهرها، هشدار داد.
به گزارش وبدا، علیرضا رئیســی در حاشــیه جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا، در گفت و گوی زنده با رسانه ها و 
مردم، ضمن قدردانی از مردمی که در رعایت پروتکل های 
بهداشــتی همراهی و همــکاری داشــتند، درخصوص 
جدیدترین وضعیت بیماری کرونا در کشور گفت: ماحصل 
رعایت پروتکل ها و شــیوه های بهداشتی باعث شده که 
در مقایســه با کشــورهای دیگر وضعیت بهتری داشته 
باشــیم. کشــور انگلیس مرز هزار و 800 مرگ روزانه را 
گذرانــد، آلمان باالی هزار مرگ و آمریکا نیز مرگ باالتر 
از چهــار هزار نفر در روز را تجربه کردند. اما در کشــور 
ما خوشــبختانه وضعیت به گونه  ای اســت که با رعایت 
پروتکل ها وضعیت نســبتا خوبی داریم و باید اعالم کنیم 
امروز هیچ شهر قرمزی در سطح کشور نداریم و شهرهای 
قرمز اســتان مازندران امروز به نارنجی تبدیل شدند و در 
مجموع 19 شهر نارنجی، 15۷ شهر زرد و 256 شهر آبی 
داریم و این موضوع جای خرسندیست. اما باید این نکته 
را تذکر دهم که برخی از عدم رعایت پروتکل ها در هفته 
گذشته مشــاهده و گزارش شده است. موارد متعددی از 
شهرهای مختلف داشــتیم که گزارش هایی در این مورد 

داشتند. یکی از شهرها کاشان بود که قطعا تذکرات الزم 
را دریافت خواهند کرد و امیدواریم رعایت این پروتکل ها 

را به صورت سختگیرانه جبران کنند.
رشد 4۷ درصدی ترددها

رئیســی ادامــه داد: یکــی از نگرانی های ما رشــد 
ترددهاست. این ترددها نسبت به اول دی ماه 4۷ درصد 
افزایش پیدا کرده است و این وضعیت نگران کننده است. 
هرگونه عــدم رعایت پروتکل ها، وضعیت را به شــرایط 
قبــل بازمی گرداند. این افتخار که مــردم عزیز ما درباره 
کنترل بیماری آفریدند، کم نظیر اســت. از طرفی حتما 
باید مراقبت کنیم؛ چراکه در غیر این صورت، کســب و 
کارها و همه شهرها تحت تاثیر محدودیت ها قرار گرفته و 
محدودیت ها مجدد تشدید می شود و تعطیلی مشاغل را 

در پی خواهیم داشت.
خروج از وضعیت قرمز به معنای ضعیف شدن

 یا از بین رفتن ویروس نیست
وی تاکید کــرد: خروج از وضعیــت قرمز به معنای 
ضعیف شــدن یا از بین رفتن ویروس نیســت. برعکس، 
ویروس در ســطح دنیا نه تنها ضعیف نشده، بلکه جهش 
پیدا کرده و قوی تر شــده است. ویروس انگلیسی حدود 
60 کشــور دنیا را درگیر کرده است. در آفریقای جنوبی 
هــم ویروس کرونــا جهش یافته و 23 کشــور را درگیر 
کرده است. می  دانیم ویروس جهش یافته قدرت سرایت 

بیشــتری دارد، جوانان را بیشــتر درگیر می کند. قدرت 
کشندگی و میزان مرگ و میر مبتالیان به ویروس جدید 

نیز بیشتر است.
هرگونه تجمعی باعث انتشار بیماری 

و افزایش مرگ و میر می شود
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اگر پروتکل ها 
را به دقت رعایت نکنیم می تواند منجر به مشکالتی شود. 
در فصل زمستان و هوای سرد هستیم. باید قاطعانه جلوی 
دورهمی های خانودگی و هر نوع تجعی ایســتاد و نباید 
بگذاریم این تجمعات رخ دهد؛ چه خانوادگی، مســافرت 
یا هر نوع تجمع دیگــر باعث بیماری و منجر به افزایش 

مرگ و میر می شود.
رئیســی افزود: ما وظیفه داریم هشدارهای الزم را به 
مردم عزیز بدهیم؛ چراکه مسئول سالمت مردم هستیم. 
در مقوله ســالمت هیچ معامله ای نخواهیم کرد، محکم 
می ایســتیم و هشــدارها را می دهیم و اطمینان دارم که 
همــه مردم نیز حمایت می کننــد و پروتکل ها را رعایت 

می کنند.
احتمال بازنگری پروتکل ها و محدودیت ها 

وی ادامــه داد: این هفته احتماال جلســات دیگری 
در ســتاد خواهیم داشــت و درباره بازنگری پروتکل ها و 
محدودیت ها صحبت می کنیم، زیرا با تغییر رنگ شهرها 
و وضعیت مناســب تر شــاهد افزایش تجمعات و ترددها 

هســتیم. به نظر می رسد، ســاده انگاری و عادی انگاری 
اتفاق می افتد و این موضوع خطرناک است. یادمان نرود 
که در تیر و مرداد چه وضعیتی پیدا کردیم و موج جدید 

شکل گرفت و مرگ و میر افزایش یافت.
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: در هر 
موج جدید شــیوع کرونا بیــش از 10 هزار مرگ جدید 
رخ می دهــد و 10 هــزار خانواده را داغــدار می کند. لذا 
خانواده هــا به هیچ وجه کوتــاه نیاینــد و پروتکل ها را 
خودشان جدی بگیرند. ویروس جدید جوان ترها را درگیر 
می کند و باید مراقبت کنیم. امیدوارم با رعایت پروتکل ها 

و مسئولیت های اجتماعی این کار را انجام دهیم.
ویروس کرونا قوی تر شده است

رئیسی اظهارداشت: ویروس کرونا ضعیف نشده، بلکه 
قوی تر شــده است. همه باید دست به دست هم دهیم و 
محکم بایســتیم. به هیچ وجه نمی شود با سالمت مردم 

شوخی کنیم.
در برخی استان ها میزان 

بیماران سرپایی افزایش پیدا کرده است
وی تاکید کرد: اکنون براســاس آخریــن ارزیابی ها 
در برخی اســتان ها میزان بیماران سرپایی افزایش پیدا 
کرده و این موضوع می تواند زنگ خطری باشــد، چراکه 
اگر بی توجهی کنیم، افزایش بستری ها به سمت افزایش 

موارد بستری و مرگ و میر منتهی خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

دریافت پول از مردم تحت عنوان »خدمات دارویی« توسط داروخانه ها وجاهت قانونی ندارد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: دیوان 
عدالت اداری بحث تعرفه حق فنی داروخانه ها را 
ابطال کرده است، ولی برخی داروخانه ها مبالغی را 
تحت عنوان »خدمات دارویی« از بیماران دریافت 

می کنند که وجاهت قانونی ندارد.
بــه گــزارش خبرگزاری میــزان، حجت االســالم 
حسن درویشــیان در دیدار با وزیر بهداشت با تشکر از 
تالش های دســت اندرکاران حوزه سالمت اظهارداشت: 
امروز خط مقدم مبارزه با کرونا وزارت بهداشــت است 
 که باید از تالش های صورت گرفته در این حوزه تشــکر 

کرد.
درویشیان با اشــاره به همکاری سازمان بازرسی با 
بخش درمان و ســالمت کشور در مبارزه با کرونا افزود: 
یکی از اولویت های مهم سازمان بازرسی در کل کشور از 
ابتدای اسفند سال گذشته بحث پیگیری اقدامات مؤثر 
در راستای مبارزه با ویروس کرونا بود. در ستاد سازمان 
کمیتــه ای بدین منظور تشــکیل و در تمام اســتان ها 
همکاران بازرســی مرتباً در جلسات مربوط به حمایت 
از بخش ســالمت حضور پیداکرده و بــا پیگیری های 
میدانی و عملیاتی تالش کردند تا مشــکالت این حوزه 
مرتفع شود به طوری که همکاران ما در برخی استان ها 
شــخصاً پیگیــری کردند تا دســتگاه اکسیژن ســاز و 

 تجهیزات پزشکی موردنیاز برای بیماران کرونایی تأمین
 شود.

وی با اشــاره به اهمیت جان و سالمت مردم ادامه 
داد: همه دســتگاه ها و مسئوالن باید برای رفع نیاز های 
بخش بهداشــت و درمان در راستای نجات جان مردم 
و ســالمت جامعه تالش کنند. از طرف دیگر دشــمن 
به شــدت فعالیت های شما را به خصوص در حوزه تولید 
واکســن کرونا زیر نظر دارد و چه بسا بخواهند اختالل 

ایجاد کنند و باید مراقبت نمود.
لزوم اجرای اصالح تعرفه دندانپزشکی

رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور تأکید کرد: 
اگرچه مبارزه با کرونا اولویت نخســت وزارت بهداشت 
است، اما ســایر تکالیف نیز باید موردتوجه قرار بگیرد. 
یکــی از موضوعاتی که با پیگیری وزارت بهداشــت به 
سرانجام رسید، بحث تعرفه دندانپزشکی است که اصالح 
آن صورت گرفته و ابالغ شــده و ضروری اســت در اجرا 
توجه الزم صورت گیرد، چون جامعه هدف گسترده ای 
مشــمول این طرح اســت، هزینه های دندانپزشکی هم 
خیلی باال است، بسیاری به خاطر آن مراجعه نمی کنند 
و مشــکالت دیگری ایجاد می شــود، نظارت و اصرار بر 
اجرای طرح تعرفه دندانپزشکی یک خدمت بسیار بزرگ 

به جامعه است.

درویشــیان از وزیــر بهداشــت خواســت بحــث 
یکپارچگــی ســامانه ها در وزارت بهداشــت از جمله 
ســامانه  TTAC و هماهنگی آنها با ســایر ســامانه های 
جامع از جمله سامانه تجارت، بانک مرکزی و گمرکات 
تســریع شــود تا مانع قاچاق دارو و کاال های ســالمت 
محور و ویژه خواری بالوجــه در تخصیص ارز به برخی 
شــرکت ها شــود و از طرف دیگر زمینــه اجرای کامل 
پرونده الکترونیک سالمت و نسخه الکترونیک و نظارت 
 بر مصــرف منطقــی دارو و تجهیزات پزشــکی فراهم

 شود.
اجرای سیاست های کلی جمعیت 

هنوز نیاز به کار بیشتر دارد
وی بــا تشــکر از همراهی وزیر و وزارت بهداشــت 
باسیاست های کلی جمعیت گفت: رهبر معظم انقالب و 
همچنین رئیس محترم قوه قضائیه بر اجرای سیاست های 
کلی جمعیت تأکید بســیار دارند. البته وزارت بهداشت 
خدمات و اصالحیه های خوبی در راســتای اجرای این 
سیاست ها انجام داده، ولی هنوز نیاز به کار بیشتر دارد. 
برخی دستورالعمل ها مانند غربالگری مادران دنبال شده 
اســت و برخی دیگر از حوزه ها مانند پوشــش بیمه ای 
بیماران نابارور هنوز به طور کامل اجرایی نشده اســت. 
همچنین باید روی اجرا این دستورالعمل ها نظارت شود.

رئیس سازمان بازرسی با اشــاره به گزارشی درباره 
تحقیقات انجام شده در بخش های وزارت بهداشت گفت: 
در حوزه بهداشت و درمان نیاز به کار تحقیقی کاربردی 
وجــود دارد؛ بنابراین این موضوع بایــد موردتوجه قرار 
گیرد که اگر هزینه ای صرف تحقیقات می شــود، منافع 
آن به جامعه بازگردد و فقط به درج مقاله در ژورنال های 

علمی بسنده نشود.
در ادامه این نشست وزیر بهداشت درخصوص برخی 
موضوعات توضیحاتی ارائه کرد و قرار شــد گزارش های 

تکمیلی برای سازمان بازرسی ارسال شود. 
دکتر نمکی درباره ســامانه TTAC کــه مربوط به 
رهگیری دارو و کاال های سالمت محور است، با اشاره به 
مشکالت پیش روی راه اندازی این سامانه، ابراز امیدواری 

کرد به زودی این سامانه تکمیل شود.
وی تصمیم شــورای رقابت دربــاره توقف آیین نامه 
تأســیس و اداره داروخانه ها را خالف سیاست های کلی 
ســالمت دانست و افزود: این تصمیم در نهایت منجر به 
این می شود که افراد در مرغوب ترین نقطه شهر داروخانه 
تأسیس کنند و مردم حاشیه شهر از دسترسی عادالنه به 
مراکز پزشکی بازبمانند. البته وزارت بهداشت پای حفظ 
منافع مردم ایســتاده و از دیوان عدالت خواستار اعمال 

ماده 91 شده است.

امضای تفاهم نامه بنیاد مستضعفان و کمیته امداد 
برای احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی برای محرومان

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
که در روز پنجشــنبه مورخ 1399/12/14 در محل شــرکت واقع در کرج- جهانشهر- بلوار موالنا- جنب 

پارکینگ پارک خانواده پالک 85 ساعت 14 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دســتور جلســه: 1- انتخاب اعضای جدید هیئــت مدیره اصلــی و علی البدل 2- انتخــاب روزنامه 
کثیراالنتشــار 3- تغییر بند 5 از فصل ب مبنی بر ســهام و ســهامداران از آئین نامه داخلی مصوب سال  

رئیس هیئت مدیره گروه پزشکی نوردیدگان کرج1393، 4- سایر موارد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت گروه پزشکی نوردیدگان کرج به شماره ثبت ۵۵۸۴ 

و شناسه ملی 101002790۳2

معاون آموزشی وزارت علوم:

 ترم آینده دانشگاه ها مجازی است
معاون آموزشــی وزارت علوم با تاکید بر اینکه 
آموزش دانشجویان در ترم آینده مجازی خواهد بود، 
گفت: در صورتی که ســتاد مقابله با کرونا، مصوبه ای 
مبنی بر حضور دانشجویان اعالم کند شیوه آموزش 

تغییر خواهد کرد.
علی خاکی صدیق در گفت و گو با ایسنا، درباره جزئیات 
برگزاری امتحانات پایان ترم دانشــجویان و همچنین نحوه 
آموزش دانشــگاه ها در ترم آینده اظهارداشت: نحوه آموزش 
دانشــجویان در ترم آینده کامال بستگی به تصمیمات ستاد 
ملــی مقابله با کرونــا دارد و تاکنون مصوبــه ای به منظور 
آموزش حضوری دانشــگاه ها از سوی این ستاد صادر نشده 
است. بنابراین براساس روند ترم قبل، کالس های ترم آینده 

به شــکل مجازی برگزار خواهد بود، مگر اینکه مجوز حضور 
دانشجویان را از سوی ستاد دریافت کنیم.

خاکی صدیق همچنین درخصوص نحوه آموزش دروس 
عملی دانشــجویان نیز گفت: ما درخواســت هایی به منظور 
اعطای مجوز برای دانشگاه هایی که دانشجویان بومی دارند 
نظیر دانشــگاه فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی داریم تا 
این دانشــگاه ها دروس عملی خود را به شــکل حضوری در 
محــل زندگی خود برگزار کنند، اما هنــوز این مجوز صادر 

نشده است.
وی با اشــاره به تقاضای تصویب آییــن نامه دورکاری 
از ســوی برخی دانشــگاه ها افزود: در جریــان جزئیات این 
آیین نامه نیســتم اما به نظر می رسد این موضوع درخصوص 

فعالیت کارکنان دانشگاه ها باشد که تصمیم گیری درخصوص 
آن با معاونت آموزشی وزارت علوم نیست.

معــاون آموزشــی وزارت علوم درخصــوص امتحانات 
پایان ترم دانشــجویان بیان کــرد: در حال حاضر امتحانات 
دانشجویان به شــکل مجازی برگزار می شود و برای ارزیابی 
دوره های الکترونیکی ما از قبل دســتورالعملی به دانشگاه ها 
ابالغ کردیم و آن این بود که ارزیابی نباید منوط به امتحان 
پایان ترم باشد بلکه باید دانشجویان در طول ترم و به صورت 
مستمر ارزیابی شوند تا مقداری صحت ارزشیابی افزایش یابد 
و برای امتحان پایان ترم نیز که بخش کوچکی از ارزیابی ها 
را پی دارد نیز اعالم کردیم دانشگاه ها از امکانات نرم افزارهای 

موجود برای باال بردن امنیت امتحانات استفاده کنند.

قاضی»مسعودی مقام«:

ادعای متوقف شدن روند رسیدگی به پرونده »هفت تپه« صحت ندارد
اقتصادی  جرایم  به  رسیدگی  ویژه  رئیس مجتمع 
به شــایعه توقف روند رسیدگی به پرونده موسوم به 
هفت تپه، واکنش نشــان داد و گفت این ادعا صحت 

ندارد.
قاضی مســعودی مقام در گفت وگو با خبرگزاری میزان 
در واکنــش به شــایعه توقف روند رســیدگی بــه پرونده 
موســوم به هفت تپه، اظهار داشــت: در پرونده موســوم به 
هفت تپه، با دو قســم موضوع مواجه ایم؛ نخست بحث رشاء 
و ارتشــاء اســت که مربوط به کارکنان بانک مرکزی است 
 و دوم، بحث قاچاق ارز دریافتی متهمین از سیســتم بانکی 

می باشد.
وی افــزود: بخش مربوط بــه موضوع ارتشــاء پرونده 
فوق الذکر در شــعب بدوی مــا در شــعبه 1063 در حال 
رســیدگی اســت که برای هفتم بهمن مــاه، متهمینی که 
 دفاعیات از آنها گرفته نشــده به جلســه دادرســی، احضار 

شده اند.
رئیس مجتمع ویژه رســیدگی به جرایم اقتصادی ادامه 
داد: قســمت دیگــر پرونده، در رابطه با قاچــاق ارز نزدیک 
به یک میلیــارد و 500 میلیون یورو اســت؛ در این بخش 

از پرونده از آن جهت که مشــخصات ارز، ثبت ســفارش ها، 
اسناد حمل و... در مرحله تحقیقات و کیفرخواست مشخص 
نشده بود، لذا پرونده به هیئت پنج نفره کارشناسان رسمی 
دادگســتری ارجاع شده و کارشناســان تقریباً دوسوم کار 
خودشــان را در امر کارشناسی انجام دادند و تاکنون حدود 
هزار و 300 صفحه گزارش تنظیم شده و قرار است که یک 
 ســوم باقی مانده گــزارش مزبور نیز در مــاه جاری تکمیل 

شود.
قاضی مســعودی مقام گفت: قطعاً بعــد از ارائه نظریه 
کارشناســان رسمی دادگستری که در راستای روشن شدن 
ابعاد پرونده و بررســی احتمال منابــع مالی متعددی مورد 
قاچــاق قرار گرفته و نحوه مداخله برخی از متهمین صورت 
گرفته، ما جلســه علنی دادگاه را تشکیل خواهیم داد؛ فلذا 
ادعای متوقف شــدن روند رسیدگی به پرونده مزبور، صحت 

ندارد.
وی بیان داشــت: همچنین ما تا همین االن به متهمین 
دیگر پرونده هم رســیدیم؛ در واقع بعد از اخذ نظریه کامل 
کارشناسی، تمام متهمین )چه در حوزه بانکی یا گمرکی یا 
صرافی ها( که در این پرونده دخالت داشتند و تحت تعقیب 

قرار نگرفتنــد را جهت تعقیب به دادســرای تهران معرفی 
می کنیم.

مســعودی مقام در ادامه در واکنش به ادعای غیرعلنی 
شدن جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به هفت تپه 
بعد از طرح ادعا هایی در آن از ناحیه امید اســدبیگی، گفت: 
هیچ جلســه غیرعلنی در شــعبه 3 دادگاه مفاسد اقتصادی 
برگزار نشده است و محاکمه پرونده موسوم به هفت تپه چه 
در بخش رشــاء و ارتشــاء و چه در بحث قاچاق ارز به نحو 

علنی بوده است.
وی افــزود: از تمــام افراد مطــرح در پرونده تحقیقات 
صورت می گیرد و چنانچه اتهامی متوجه آنها باشــد، تحت 
تعقیب قرار می گیرنــد؛ چه این افراد کارکنان بانک مرکزی 

باشند و چه منتسب به اشخاص باشند.
رئیس مجتمــع ویــژه رســیدگی به جرایــم اقتصادی 
خاطرنشان کرد: علی ایحال، بعد از وصول نظریه کارشناسی، 
ابعــاد گوناگــون پرونده مشــخص می شــود و چنانچه امر 
کارشناسی پرونده در این ماه تمام شود در انتهای همین ماه 
یا اسفند ماه جلســات علنی پرونده مزبور را برگزار خواهیم 

کرد.

فوتی های روزانه کرونا 
به 69 نفر کاهش یافت

ســخنگوی وزارت بهداشــت از فوت ۶٩ بیمار 
کرونایی دیگر در کشور خبر داد.

به گزارش وبدا، ســیما سادات الری دیروز گفت: از 3 تا 
4 بهمن ماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 6 هزار و 
20۷ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد 

که 495 نفر از آنها بستری شدند.
الری افزود: مجموع بیماران کووید19 در کشور به یک 

میلیون و 36۷ هزار و 32 نفر رسید.
وی با بیان اینکه متاســفانه در طول این بازه زمانی، 69 
بیمــار کووید19 جان خود را از دســت دادند، مجموع جان 

باختگان این بیماری را 5۷ هزار و 294 نفر اعالم کرد.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: خوشبختانه تا کنون 
یک میلیون و 158 هزار و 4۷5 نفر از بیماران، بهبود یافته یا 

از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
الری با اشــاره به اینکه چهار هزار و 106 نفر از بیماران 
مبتال به کووید19 در وضعیت شــدید ایــن بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند، گفــت: تاکنون 8 میلیون و 850 هزار و 
281 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.

به گفته وی، بر اساس آخرین تحلیل ها، 18 شهرستان 
کشور در وضعیت نارنجی، 154 شهرستان در وضعیت زرد و 

2۷6 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران اظهارداشت: 
موارد ذکر شــده در مورد دو شهردار دستگیر شده 

منطقه ۲ و 8 تهران هنوز در حد اتهام است.
زهرا نژادبهرام درباره ســرانجام دســتگیری دو شهردار 
منطقــه 2 و 8 تهران به خبرگزاری فــارس گفت: ماجرای 
دستگیری حســن رحمانی و مهناز اســتقامتی دو شهردار 
منطقــه 2 و 8 در قــوه قضائیــه در حال پیگیری اســت و 

نمایندگان حقوقی شهرداری هم پیگیر این قضیه هستند.
وی افزود: موارد ذکر شده در مورد این دو شهردار فعاًل 
در حد اتهام اســت و سرپرست از ســوی شهردار برای این 

مناطق ابالغ شده است.

وضعیت شهرداران 
دستگیر شده 
2 منطقه تهران


