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ایرانخوار
 آســید: »درآمد رضاخان از یک و نیم میلیون هکتار اراضی کشــاورزی و 
جنگلی، مراتع، باغات و شــکارگاه ها در سراسر ایران )۱۰ درصد کل اراضی 
کشــاورزی ایران( به ســاالنه ۷۰۰ میلیون تومان می رسید. این درآمد برای 
رضا پاالنی ســت که پیش از قدرت گرفتن با کمک انگلیس ها، آهی در بساط 

نداشت!«
کارنامه ترامپ

 حسن عابدینی با انتشــار این تصویر نوشت: »مردم روزانه در اعتراض به 
بی عدالتی به خیابانها می آیند. قربانیان کرونا به۲۰۰هزار نفر رســید. بدهی 
ملی از ۷/۲۶ تریلیون دالر گذشت. یک میلیون هکتار جنگل دچار حریق شد 
و ناو و کارخانه در آتش ســوخت. دروغ هایش از ۲۰هزار تا فراتر رفت. ترامپ 

موتور محرکه افول آمریکا.«
متشکریم

 فرید ابراهیمی: »روحانی: علت اعتماد مردم این اســت که در این شرایط 
آب و برقشان قطع نمی شود. حاجی! آب و برق که ِهچ، همینکه با وجود این 
شــرایط نفس میکشــیم و نمردیم، موجب تعجب خودمون و تشکر و تقدیر 

فراوان از شماست. جنابعالی کماکان ادامه بده!«
تصویری برای همه فصول

 معصومه نصیری با انتشــار این تصویر نوشــت: »تصویری را که خودشان 
ســال ۹۳ با عنوان »گزارشــی از قتل یک شهروند بلوچ با وجود آثار ضرب و 
شتم« منتشر کرده بودند، امروز با عنوان تصویر نوید افکاری بازنشر می دهند 
و احتماال بازهم شــاهد بازنشر این تصویر برای القای دروغ و تحریف و جعل 
خواهیم بود. تصاویر را راســتی آزمایی کنید. شــایعه سازان روی زودباوری 
مخاطبان حساب ویژه ای باز کرده اند. زودباوری هم پاشنه آشیل مخاطب در 

فضای بی دروپیکر مجازی است.

ارسال ۹ 
ماهواره از دریا 

به فضا

چین به طور موفقیت آمیز یک موشک چین
همراه ۹ ماهــواره از روی یک پلتفرم در 

دریا به فضا فرستاد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس به نقل از 
ســی تی جی ان، چیــن به طــور موفقیت آمیز 
موشــکی را همراه ۹ ماهواره از روی عرشه یک 

یدک کش به نام Debo۳ در دریای زرد به مدار زمین پرتاب کرد.
براساس اطالعات موجود، یک موشک»Long March-۱۱«، ۹ ماهواره را 

صبح روز سه شنبه از یک سکو در دریای زرد پرتاب کرد.
ماهواره ها با موفقیت در مدار قرار گرفتند؛ حدود ۱۳ دقیقه پس از پرتاب 
و در ارتفاع ۵۳۵ کیلومتری زمین، ۹ ماهواره مذکور در فضا رها شــدند. این 
ماهواره ها زمین را رصد می کنند. سه دستگاه از ماهواره های مذکور ویدئو و ۶ 

مورد دیگر از زمین عکس ثبت می کنند.
 این نخســتین پرتاب تجاری از یک ســکوی دریایی برای یک موشک

Long March-۱۱ است.

3 کشته در حادثه 
غرق شدن قایق 

مهاجران

گارد ساحلی یونان از جان باختن سه یونان
تن و نجات یافتن ۵۶ تن دیگر در پی غرق 
شــدن قایق مهاجران در نزدیکی ساحل 
جزیره کرت در اواخر روز دوشــنبه خبر 

داد.
به گزارش ایسنا، گارد ساحلی یونان اعالم 

کرد که در پی وقوع این حادثه ســه جســد را پیدا کــرده و بنابر گزارش ها 
قربانیــان یک زن و دو کــودک بوده اند. چهار ناو گارد ســاحلی و نظامی و 
دو بالگرد همچنان در میان وزش باد شــدید منطقه سواحل شرقی کرت را 

جست وجو کرده و مشخص نیست که مبدا این قایق کجا بوده است.
یونان در ســال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میــالدی در خط مقدم بحران مهاجران 
اروپا قرار داشت، زمانی که بیش از یک میلیون نفر از مناطق مختلف دنیا به 
این کشور فرار کردند. اردوگاه ها و مراکز پذیرش یونان در جزایر دور افتاده رو 
به ترکیه به شدت شلوغ است. بنا بر گزارش رویترز، طبق اعالم کمیساریای 
عالی پناهندگان ســازمان پناهندگان سازمان ملل متحد، بیش از ۷۴ هزار و 
۵۰۰ مهاجر و پناهنده در سال ۲۰۱۹ میالدی به یونان راه یافتند که بیشتر 

آنها از طریق دریا مهاجرت کرده اند.

سقوط
 هواپیمای نظامی 

در پنجاب 

پاکستان نیروی هوایی  یک فروند جنگنــده 
پاکستان روز گذشته حین یک ماموریت 

آموزشی در استان پنجاب سقوط کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سایت 
خبری جیو تــی وی، اعالم کــرد: هواپیمای 
نیروی هوایی پاکســتان روز ســه شنبه حین 

پرواز آموزشــی در نزدیکی منطقه »پندی گهیــب« از نواحی ایالت پنجاب 
این کشور سقوط کرد.

منابــع خبری با بیان اینکه این حادثه هیچ گونه تلفاتی نداشــته، اعالم 
کردنــد: خلبان این هواپیما که از مدل »جی اف ۱۷ تندر« بود، توانســت با 

استفاده از چتر نجات هنگام سقوط جان خود را نجات دهد.
به گفته منابع خبری علت ســقوط این هواپیما اعالم نشده، با این حال 
نیروی هوایی پاکستان کمیته ای را برای تحقیق و بررسی این حادثه تشکیل 

داده است.

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 10
چهارشنبه ۲۶ شهریور 13۹۹
۲۷ محرم 1۴۴۲ - شماره ۲۲۵۶۴

۲ مامور انتظامی در درگیری
 با قاچاقچیان موادمخدر مجروح شدند

ســتاد انتظامی سیســتان و بلوچســتان در اطالعیه ای 
اعــالم کــرد دو مامــور نیــروی انتظامــی در درگیری با 
 قاچاقچیــان مواد مخدر در شهرســتان ایرانشــهر مجروح 

شدند. 
به گزارش ایرنا، یک کاروان مســلح با همراه داشتن مقادیری قابل 
توجه مواد مخدر قصد تحویل و تبادل آن را در حوالی ایرانشهر داشتند 
که به محض ورود به منطقه کمین ماموران انتظامی به ایست و اخطار 
آنها توجهی نکرده و ناجوانمردانه اقدام به شــلیک به ســمت ماموران 
 انتظامی کردند که در این تیراندازی دو نفر از ماموران انتظامی مجروح 

شدند.
بالفاصلــه مامــوران در اقدامــی قاطعانــه بــا مقابله بــه مثل و 
شــلیک به ســمت قاچاقچیــان ضمن بــه هالکت رســاندن چهار 
قاچاقچی، موفــق به توقیف دو دســتگاه خودروی پژو ۴۰۵ شــده و 
 مقادیری قابل توجهی موادمخدر، ســالح و مهمات جنگی را کشــف 

کردند.
سرتیپ قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی طی تماس 
تلفنی با مجروحان عملیات پلیس ایرانشهر از وضعیت جسمانی و روند 

درمانی آنها مطلع شد. 

هالکت 4 قاچاقچی مواد مخدر
فرمانده انتظامی استان ســمنان گفت: در عملیات مسلحانه و 
مشترک با پلیس سیستان و بلوچستان ۹11 کیلوگرم تریاک کشف و 

چهار  قاچاقچی مواد مخدر به هالکت رسیدند. 
ســرتیپ »عبداهلل حســنی« اظهار داشــت: با اقدامات و پیگیری های 
تخصصی و اطالعاتی ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
ســمنان، سرنخ هایی از انتقال یک محموله ســنگین مواد در شرق کشور به 

دست آمد. 
وی افــزود: پس از بررســی های دقیــق و فنی ماموران مبــارزه با مواد 
مخدر اســتان ســمنان و تجمیع اطالعات به دســت آمده، هماهنگی های 
 الزم بــا پلیــس سیســتان و بلوچســتان برای اجــرای عملیــات صورت 

گرفت.
وی تصریح کرد: ســوداگران مرگ که با دو دستگاه سواری این محموله 
را حمل می کردند در میدان امام حســین)ع( شهرستان ایرانشهر، شناسایی 

شدند.
حســنی ادامــه داد: قاچاقچیان به محض مشــاهده پلیــس اقدام به 
 تیراندازی به ســمت ماموران کردند که با واکنــش ماموران انتظامی مواجه 

شدند.
 در این درگیری مســلحانه ، با شــلیک دقیق ماموران انتظامی هر چهار 

قاچاقچی مواد به هالکت رسیدند.
فرمانده انتظامی اســتان ســمنان گفت: عالوه بر هالکت چهار سوداگر 
مرگ ، دو دســتگاه خودروي سواري توقیف و دو قبضه سالح کالش و تعداد 

قابل توجهی مهمات مربوط به آن نیز کشف شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت از خیز مجدد کرونا 
در تهران و برخی اســتان های دیگر خبر داد و گفت: هر 
زمان میزان رعایت پروتکل های بهداشتی پایین می آید، 

خیز بیماری شروع می شود.
به گزارش وبدا، علیرضا رئیسی، درخصوص وضعیت بیماری 
کرونا در کشــور اظهار داشت: در حال حاضر و بعد از تعطیالت 
اخیر، عده قلیلی از مردم رعایت نکردند و مســافرت ها آغاز شد. 
این در حالی است که ثابت شده مسافرت رفتن باعث خیز مجدد 
بیماری می شود و این اتفاق متأسفانه دارد می افتد؛ به طوری که 
هفته پیش نسبت به هفته قبل از آن، شروع خیز مجدد بیماری 
را شــاهد هستیم و به عنوان مثال در تهران در مقایسه دو هفته 
اخیــر با یکدیگر، میزان بیمــاران از روزانه ۹۰۰ بیمار به هزار و 
8۰۰ بیمار افزایش یافت؛ یعنی طی یک هفته میزان بیماران و 

بستری ها دو برابر شد.
رئیســی افزود: در برخی اســتان های دیگر هم شاهد خیز 
بیماری هســتیم و امیدواریم بتوانیم دوباره با رعایت پروتکل ها 

این خیز را مهار کنیم و به آرامش نسبی بازگردیم.
 واکسن آنفلوآنزا 40 درصد در پیشگیری موثر است

وی درخصوص واکســن آنفلوآنزا نیز بیان کرد: کشورهایی 
که اکنون در فصل ســرما هســتند و در گذشته شاهد اپیدمی 
 آنفلوآنزا در آن کشورها بودیم، اکنون به طور خیلی چشمگیری 
میزان شــیوع این بیماری در آن کشــورها کاهش یافته است؛ 
یعنی میزان شــیوع آنفلوآنزا تقریبا یک دهم قبل شــده است، 
زیرا رعایت مسائل بهداشتی برای بیماری  های تنفسی واگیردار 
همین مســائلی اســت که برای عدم ابتال بــه کرونا نیز رعایت 

می  شــود؛ مواردی مانند فاصله گذاری اجتماعی، عدم تجمع و 
زدن ماســک در کاهش موارد ابتال به آنفلوآنزا نیز بســیار موثر 

است.
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت ادامــه داد: با توجه به 
اینکه بیش از ۷۴ درصد مردم در کشــور در حال اســتفاده از 
ماسک هســتند، انتظار ما هم این اســت که در پائیز پیش رو 
میزان شــیوع بیماری آنفلوآنزا بســیار پایین تر از ســال قبل 
باشــد. همین اقداماتــی که برای جلوگیــری از انتقال بیماری 
 کرونــا انجام می شــود برای عدم ابتــال به آنفلوآنــزا هم موثر 

است.
رئیســی گفت: نباید فراموش کنیم این واکسن حدود ۴۰ 
درصد در پیشگیری از بیماری نقش دارد؛ این یعنی افرادی که 
واکســن آنفلوآنزا تزریق می  کنند، در برابر بیماری ۱۰۰ درصد 
ایمن نخواهند بود؛ زیرا آنفلوآنزا ویروسی است که مرتباً خود را 
تغییر می  دهد و می تواند از دست سیستم ایمنی بدن فرار کند؛ 
البته این موضوع تازه  ای نیست و هرسال واکسن آنفلوآنزا همین 

میزان ایمنی ایجاد می  کرده است.
 واکسن آنفلوآنزا برای چه کسانی الزم است؟

وی در پاسخ به این سؤال که تزریق واکسن آنفلوآنزا به چه 
کسانی توصیه می  شود، اظهار داشــت: افراد در معرض خطر و 
کسانی که از نظر ابتال به بیماری آسیب  پذیر هستند، باید واکسن 
را تزریق کنند. خانم های باردار، افرادی که تحت شیمی درمانی 
هستند، کسانی که بیماری تنفسی مزمن دارند، کسانی که تحت 
عمل پیوند قرار گرفتند، افراد دیالیزی و افراد ســالمند باالتر از 

۶۵ سال واجد شرایط دریافت واکسن آنفلوآنزا هستند.

 ارائه واکسن رایگان به مادران باردار
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت افزود: برای افراد تحت 
پوشــش مــا در ســطح مراکز بهداشــتی درمانی روســتاها و 
حاشیه شهرها تصمیم  گیری شــد تا مادران باردار همگی مورد 
واکسیناســیون رایگان قرار گیرند، حتی مادران باردار که تحت 
پوشش ما نیستند، می  توانند به مراکز ما در سطح شهر یا روستا 
مراجعه کنند و پس از ثبت کد ملی واکســن آنفلوآنزا دریافت 
کنند. به جز افراد نام برده شده برای سایر افراد توصیه نمی  کنیم 
که اقدام به تزریق واکسن کنند. به نوجوانان، میانساالن و افراد 

سالم توصیه می کنیم نکات بهداشتی را رعایت کنند.
آمار مبتالیان تهرانی به کرونا رو به افزایش است

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران 
از افزایش آمار مبتالیان بــه کرونا، طی روزهای اخیر در تهران 
خبر داد و گفت: آمار مبتالیان به کووید ۱۹ با شــیبی مالیم رو 

به افزایش است.
 علیرضا زالی با  اشــاره به ضرورت اعمال قوانین دورکاری 
کارکنــان ادارت با هدف کنترل پاندمــی کرونا در تهران اظهار 
داشــت: اســتمرار دورکاری کارکنان می تواند از افزایش شیوع 

کرونا پیشگیری کند.
زالــی با تأکید بر افزایش آمار مبتالیان، بستری شــدگان و 
فوتی های با تشخیص کرونا در مقایسه با هفته های قبل، ضرورت 
اعمال محدویت ها را خواستار شــد و افزود: دورکاری کارکنان 
ادارات عــالوه  بر کاهــش حضور کارمندان از تولید ســفرهای 
درون شــهری و افزایش بار  ترافیک می کاهــد بنابراین کماکان 
پیشنهاد ســتاد عملیات مقابله با کرونا استمرار محدودیت در  

ترددهاست.
 وی ادامــه داد: از مجمــوع افــرادی که به عنــوان بیمار 
بیمارستانی نیز به مراکز درمانی تهران با تشخیص کرونا مراجعه 
کرده اند ۲۱ درصد در بخش های مراقبت های ویژه تحت درمان 

قرار گرفته اند.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران 
همچنین از افزایش آمــار مبتالیان به کرونا، طی روزهای اخیر 
در تهران خبر داد و گفت: آمار مبتالیان به کووید ۱۹ با شــیبی 

مالیم رو به افزایش است.
 زالی با  اشــاره به اینکه پیش بینی می شود تهران به سمت 
موج سوم کرونا در حرکت باشــد، افزود: در استان تهران ورود 
موج سوم کرونا بسیار زودتر از سایر استان ها شکل خواهد گرفت 
و در هفته های پیــش رو با افزایش آمار بیماران کرونایی تهران 

شرایط جدیدی را تجربه می کند.
وی با  اشــاره به اینکه محدودیــت در  ترددها و دورکاری 
کارکنان ادارات به میزان قابل توجهی می تواند از سرایت پذیری 
کرونا بکاهد، تأکید کرد: کاهش حضــور و فعالیت کارکنان در 
ادارات پیشــنهاد فنی و کارشناسی ســتاد فرماندهی عملیات 

مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران است.
رای پرونده » زم« در دیوان عالی کشور صادر شد

همچنین رئیس دیوان عالی کشور در جمع خبرنگاران در 
خصوص آخرین وضعیت پرونــده روح اله زم که به حکم اعدام 
خود اعتراض کرده است، گفت: رای داده شده و اعالم می شود.

حجت االسالم مرتضوی مقدم، در خصوص رای سه محکوم 
آبان ماه نیز بیان کرد: پرونده در حال رسیدگی است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت هشدار داد

خیز مجدد کرونا در تهران و چند استان دیگر 

دیوان عالی کشور قتل »میترا استاد« به دست »محمدعلی نجفی« را قتل عمد اعالم کرد
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد 
رای اصراری پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق 

برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس دیوان عالی کشــور 
در ابتدای این جلســه گفت: پرونده مطروحه که مورد بحث 
است ویژگی خاصي ندارد و مثل همه پرونده هایي است که 
به صورت اصراری مطرح می شــود؛ اما چون افکار عمومی 
موضوع این پرونده را دنبال می کرد و سرنوشت آن را دنبال 
مــی کنند، این موضوع جلوه پیدا کرده اســت وگرنه ما هر 

هفته جلسه داریم.
حجت االســالم مرتضــوی مقــدم، خاطرنشــان کرد: 
پرونده های اصراری که در هیئت عمومی مطرح می شــود 
پرونده هایی اســت که بعد از اظهار نظر دیوان عالی کشور 
بر ایراد به رای دادگاه ها نظر دیگری دارند که باید در هیئت 

عمومی مطرح و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: پرونده در حال حاضر شاکی خصوصی ندارد 
و قصاص و دیه منتفی اســت و آنچه که باید تعیین تکلیف 
شود جنبه عمومی جرم است؛ چرا که برخی از جنایات جنبه 
عمومــی دارد. جنبه عمومی این پرونــده از دو حیث مورد 
توجه اســت که اگر جنایت واقع شده به صورت عمد تلقی 
شــود و یا غیرعمد و شبه عمد باشــد، نوع دیگری مجازات 
دارد، از این جهت بین دادگاه ها و شــعبه دیوان عالی کشور 

اختالف افتاده است.
در ادامــه رئیس شــعبه مربوطه دیوان عالی کشــور و 

تعــدادی از قضات دیوان عالی کشــور نظرات کارشناســی 
 خــود را در مــورد عمــدی یا غیر عمــد بودن قتــل ارائه 
کردند. پس از آن رئیس  دیوان عالی کشور، اظهارداشت: این 
جلســه گویای این مطلب است که چقدر قضات دیوان عالی 
کشــور موضوعات را موشــکافی می کنند و در دیوان عالی 
کشــور پرونده ها چقدر با دقت مورد بررسی قرار می گیرد و 

قضات با استقالل کامل هرکس حرف و نظری داشته باشد با 
استقالل کامل نظر خود را می دهند.

 دادستان کل کشور: 
جنایت کامال حساب شده بوده است

در این جلسه دادستان کل کشور نیز گفت: خوشبختانه 
هم بنده استفاده کردم و هم نشان دهنده آن است که فضای 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع 
قضایی در فضایی آزاد منطقی و استداللی و حقوقی حرکت 
می کند. تعدادی از بدخواهان تصور می کنند دستگاه قضایی 
در راســتای اهدافی که به دنبال آن هستند به گونه دیگری 
حرکت می کند که نشان دهنده اندیشه های غلط آنهاست.

حجت االسالم منتظری افزود: انتخاب حمام برای ارتکاب 
جنایت کامال حساب شده بوده است. اسلحه را مسلح می کند 
و اگر بنا بر ترســاندن داشــته اوال در اتاق هم می توانســت 
بترســاند. ثانیا اگر بنا بر ترســاندن صرف بوده می توانسته 
اسلحه را نشان دهد؛ اما اسلحه را از ضامن خارج می کند. آقای 
قاتل در برخی از اظهارات تاکید داشته قصد کشتن نداشته، 
بعد وارد حمام می شود و فرض کنیم می خواسته بترساند و 
یک گلوله هم شلیک می کند، اگر قصدش ترساندن بوده می 
توانسته با یک شلیک بترساند آیا تکرار شلیک نشان دهنده 
آن نیســت که این آقا می خواهد به هدف کشتن برسد. وی 
ادامــه داد: همه مولفه های مندرج در بند »ب« از ماده ۲۹۰ 
قطعــاً در این حادثه عیان و از نظر بنده قتل عمد اســت. در 
ادامه رئیس دیوان عالی کشــور گفت: هفت نفر در تایید رای 
شعبه دیوان عالی کشــور و هفت نفر در تایید شعب دادگاه 
صحبت کردند. در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور 
مطرح شد و در نهایت از مجموع قضات شرکت کننده که ۶۶ 
نفر بودند ۳۹ نفر رای کیفری یک و ۲۷ نفر رای دیوان عالی را 
تایید کردند و بر این اساس، هیئت عمومی دیوان عالی کشور 

قتل میترا استاد را قتل عمد اعالم کرد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی و مشاغل شهر:

   ۶ هزار دستفروش در 40 بازار محلی تهران جا نمایی شدند

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی دو هزار و 
۷0۵ بیمار جدید کووید1۹ در کشور خبر داد.

به گزارش وبدا، ســیما سادات الری دیروز گفت: از ۲۴ 
تا ۲۵ شــهریور ماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هــزار و ۷۰۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور 
شناسایی شد که یک هزار و ۲۹۹ نفر از آنها بستری شدند.

الری با اشــاره به این که مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشور به ۴۰۷ هزار و ۳۵۳ نفر رسیده است، افزود: متاسفانه 
در طول این مدت، ۱۴۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۳ هزار و ۴۵۳ 
نفر رسید. وی با بیان این که خوشبختانه تا کنون ۳۴۹ هزار 
و ۹8۴ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص 
شــده اند، ادامه داد: ســه هزار و8۱۱ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارنــد  همچنین تاکنون ســه میلیــون و ۶۱۳ هزار و 8۹۱ 

آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

به گفته ســخنگوی وزارت بهداشــت، بر اساس آخرین 
اطالعات کرونا در کشور، استان 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، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، 
خراســان جنوبی، مرکزی، ایالم، چهارمحــال و بختیاری، 

گلستان و خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.
 واکسن آنفلوآنزا از هفته اول مهرماه توزیع می شود

الری درباره توزیع واکسن آنفلوآنزا برای گروه های پرخطر 
و سایر افراد جامعه بیان کرد: تعداد ۲.۵ میلیون واکسن آنفلوآنزا 
برای گروه های پرخطر در اختیار معاونت بهداشت قرار می گیرد 
تا برای مادران باردار، ســالمندان، زندانی ها، کادر بهداشــت و 
درمان، بیماران خاص و زمینه ای و نیروهای مســلح به صورت 
رایگان تزریق شود. وی افزود: با تمهیدات در نظر گرفته شده، 
هــر فرد با ارائه کارت ملــی و ثبت کد ملی می تواند فقط یک 

واکســن آنفلوآنزا دریافت کند و امیدواریم با این اقدام از ایجاد 
تقاضای القایی جلوگیری شود. سخنگوی وزارت بهداشت ادامه 
داد: بیماران خاص و زمینه ای و زنان باردار باید واکسن آنفلوآنزا 
را از مراکز بهداشــت دریافت کــرده و تزریق کنند. حدود ۵۰ 
هزار نفر از افراد باالی ۶۵ ســال که در مراکز بهداشــت ثبت 
شــده اند نیز این واکسن را به صورت رایگان از مراکز بهداشت 
دریافت می کنند و ۴.۵ میلیون نفر دیگر از افراد باالی ۶۵ سال 
هم واکســن آنفلوآنزا را از داروخانه های سراســر کشور با ارائه 
کارت ملی دریافت خواهند کرد. الری درباره قیمت واکســن 
آنفلوآنزا نیز گفت: هزینه ۲/۵ میلیون واکســن که در اختیار 
معاونت بهداشت برای تزریق افراد پرخطر و بیماران زمینه ای و 
مادران باردار قرار می گیرد، رایگان است. بقیه واکسن ها که در 
داروخانه ها توزیع می شود و تا سقف ۱۶ میلیون واکسن است، 
حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خواهد داشت. اگر نیاز به 
واردات بیش از این میزان واکسن آنفلوآنزا باشد، ممکن است با 

قیمت غیریارانه ای و ارز آزاد وارد شود.

شناسایی ۲۷0۵ مورد ابتالی جدید و فوت 140 بیمار کرونایی دیگر

تأمین ۸0 درصد کیت های کرونا 
از شرکت های دانش بنیان 

و داخلی
ارزی در معالجه  امنای صرفه جویی  رئیس  هیئت 
بیماران از توزیع بیش از ســه میلیــون و ۷00 هزار 
کیت کرونا بین دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر 
 کشــور و مراکز درمانی دولتی طی ۶ ماه امسال خبر 

داد.
به گزارش وبدا، مهدی یوسفی درباره آمار توزیع کیت های 
کرونا اظهار داشت: حدود 8۰ درصد خرید کیت های کووید 
۱۹ از شــرکت های دانش بنیان و تولید داخل بوده است و با 
توجه به اینکه کشور با تحریم  های ظالمانه مواجه است پشتکار 
و دانش علمی جوانان در این دوره حساس نشان از توانمند 
بودن آنها در عرصه های مختلف از جمله حوزه های پزشکی 
 دارد. یوســفی با بیان اینکه بیش از دو میلیون و ۱۶۰ هزار

کیت تشخیصی بین مراکز درمانی دولتی توزیع شده است، 
افزود: بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار کیت اســتخراج نیز 
در ۶ ماه اول ســال جاری برای دانشــگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور ارسال شده است. وی خاطر نشان کرد: تمامی 
کیت های خریداری شده توسط هیئت امنا دارای مجوزهای 
الزم از اداره کل تجهیزات پزشــکی بوده و تاییدیه انستیتو 
پاســتور را گرفته اند و از لحاظ کیفیت با کیت های خارجی 

برابر بوده و حتی در مواردی برتری دارند.

هنوز  گفت:  اسالمی  نماینده مجلس شورای  یک 
حقوق ماهیانه برخی فرهنگیان بازنشسته کمتر از دو 
میلیون تومان است و افزایش حقوق متناسب با نرخ 

تورم نداشته اند.
روح اله عباســپور در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم با 
انتقاد از میزان حقوق دریافتی فرهنگیان بازنشســته، اظهار 
داشت: برخی از بازنشستگان آموزش و پرورش که ۱۵ سال 
قبل بازنشسته شده اند، هنوز افزایش حقوق متناسب با نرخ 

تورم نداشته اند و نسبت به همان زمان، دریافتی ماهانه دارند.
عباسپور، افزایش نیافتن حقوق ماهانه برخی فرهنگیان 
متناســب با نرخ تورم را ظلمی در حق این قشر زحمتکش 
دانست و تصریح کرد: حقوق برخی فرهنگیان بازنشسته در 
حالــی ثابت مانده که قیمت مســکن در  کوتاه مدت ۶ برابر 

افزایش یافته است.
وی با تأکید بر اینکه برخی معلمان بازنشســته حقوق 
دریافتی ماهانه شــان کمتر از دو میلیون تومان است، افزود: 

این وضعیت باید اصالح شود، نباید یک معلم که همه عمر، 
سرمایه و جوانی اش را برای اعتالی نسل این کشور قرار داده، 

امروز از کمترین حقوق برخوردار باشد.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: بایــد عدالت در پرداخت حقوق  ها رعایت شــود، امروز 
بسیاری از اقشار نسبت به رعایت نشدن عدالت در پرداخت 
حقوق هایشان گالیه هایی را به نمایندگان مجلس دارند که 

واقعاً این گالیه ها به جاست و باید رسیدگی شود.

یک نماینده مجلس:

حقوق برخی فرهنگیان بازنشسته کمتر از ۲ میلیون تومان است

معاونت آموزشی وزارت بهداشت هرگونه تغییر در 
سیاست های پذیرش این رشته را تکذیب کرد.

به گزارش وبدا، معاونت آموزشــی وزارت بهداشــت با 
صدور اطالعیه ای به شایعات منتشر شده درخصوص پذیرش 
دســتیاری تخصصی بیماری های زنــان و زایمان )پذیرش 
 مرد در برخی رشــته محل های بیماری زنان( واکنش نشان 

داد.
در این اطالعیه آمده اســت: پیرو ابهامات ایجاد شــده 
درخصوص پذیرش دســتیاری تخصصــی بیماری های زنان 
و زایمان اعالم می شــود همان گونه که در دفترچه شــماره 
۱ پذیرش دســتیاری به صراحت ذکر شده است دستیاران 
تخصصــی بیماری های زنــان و زایمان صرفــاً از بین بانوان 
متقاضی جذب خواهند شــد و در این سیاســت هیچگونه 
تغییری ایجاد نشــده اســت بنابراین شــایعات پخش شده 
 در فضای رســانه ای در این زمینه بی اســاس بوده و تکذیب 

می شود.

وزارت بهداشت:
تغییر سیاست پذیرش 

دستیاری تخصصی بیماری های 
زنان و زایمان صحت ندارد

مدیرعامل شرکت ساماندهی و مشاغل شهر گفت: 
رویکرد ما حمایت از دستفروشــان به گونه ای است که 
فعالیتشان را بدون آســیب به حقوق شهروندان ادامه 

دهند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ســید علی مفاخریان با بیان 
اینکه تا کنون ۶ هزار دستفروش در تهران شناسایی و جانمایی 
شــده اند، اظهار داشــت: در مجموع اطالعات ۱۰ هزار نفر در 
ســامانه مربوط ثبت شده اســت که بخش عمده افراد احراز 

هویت و در ۴۰ بازار محلی ایجاد شده جانمایی شدند.
مفاخریان افزود: ســامانه ای به اســم ســامان بازار و به 
آدرسhttp://Samanbazar.tehran.ir را فعال کرده ایم و کســانی 

که بخواهند از دستفروشــی کسب درآمد کنند باید اطالعات 
خود را در این ســامانه فعال کنند. وی ادامه داد: فهرســتی از 
دستفروشــان فعال در پایتخت وجود دارد امــا اطالعات آن 
غیرقابل اعتماد است چراکه افراد نگران ارائه اطالعات کسب و 
کار خود به مجموعه های مدیریت شهری هستند، بنابراین باید 
در ابتدا اعتمادسازی انجام شود. مدیرعامل شرکت ساماندهی 
صنایع و مشــاغل شــهر با بیان اینکه دو گروه دستفروشی و 
بســاط گســتری در پایتخت وجود دارد، گفت: کسانی که با 
خرده فروشی قصد امرار معاش دارند و افرادی که سازمان یافته 
و سودجو هســتند. مفاخریان افزود: در دو سال گذشته، پس 
از مصوبــه مرتبط، در این زمینه مطالعات خوبی انجام شــده 

و کار نگارش دستورالعمل های اجرایی در کمیته های مربوطه 
در حال بررســی اســت. وی با تأکید بر اینکه شهرداری تنها 
یکی از دســتگاه های مخاطب این مصوبه است، اظهار داشت: 
دســتگاه های مختلفی درباره این مصوبــه وظایفی را برعهده  
دارند،اداره صنعت و معدن، تعزیرات، پلیس و... باید در اجرایی 

شدن این مصوبه کمک کنند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تأکید 
کرد: مشــاغل ســیار و بی کانون، صنف و اتحادیه ندارند که از 
آنها حمایــت کند، ما این کار را انجــام می دهیم تا این افراد 
ساماندهی شوند و کسب و کارشان در نقاط مجاز ادامه داشته 

باشد.

رئیس مرکز توســعه حل اختالف کشــور گفت: 
حدود 1۲ هزار درخواســت تخلیه به شوراهای حل 
اختالف رســیده است و به طور کلی موارد تخلیه سه 

هزار و 141 مورد بود است.
به گــزارش خبرگــزاری میزان، حجت االســالم  هادی 
صادقی در نشســت خبری خود بیان کرد: صدور دســتور 
تخلیه اماکن مســکونی در جایی که بین موجر و مســتاجر 
بوده و پایان یافته و مســتاجر تخلیه نکند با شوراهای حل 

اختالف است.
صادقی افزود: ســتاد ملی مقابله با کرونا مصوبه ای دارد 
و در بنــد نهم آن دربــاره منازل مســکونی در آن مصوبه 
توضیحاتی داده شده و خواسته شده در موارد عمومی و برای 
حمایت از قشر آسیب پذیر، اجاره ها به شکل خودکار تمدید 
شــود و تا پایان شــرایط اضطراری کرونا این  موارد تمدید 
می شــود و پس از پایان این شــرایط وزارت بهداشت اعالم 

می کند و سه ماه بعد فرصت تخلیه داده می شود.
وی اظهار داشــت: بعضی از مصادیق به ما رسیده و ما 
از وزیر راه، مســکن شهرسازی درخواســت کردیم که این 
مصادیق در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح شود که یکی از 

این مصادیق نیاز موجر اســت. نکته مهم دیگری که باید در 
اصالح مصوبه لحاظ شود، این است که  مربوط به مستاجرانی 
باشد که جزو اقشار آسیب پذیر هستند. وجه دیگر این مصوبه 
میزان سقف افزایش ســقف اجاره بهاست که در شهر تهران 
۲۵ درصد و در شــهرهای بزرگ ۲۰ درصد و ســایر شهر ها 

۱۵ درصد است.
رئیس مرکز توســعه حل اختالف کشور با تشریح چهار 
اســتثنای مصوبه مذکور گفت: در فصل تابســتان شرایط 
ویژه تری وجود دارد و بیشــتر نقل و انتقاالت در این شرایط 
صورت می گیرد و شــوراهای حل اختــالف مواجه با حجم 
بیشــتری از پرونده ها هســتند. حدود ۱۲ هزار درخواست 
تخلیه به شــوراهای حل اختالف رسیده است و به طور کلی 

موارد تخلیه سه هزار و ۱۴۱ مورد بود است.
 ورود شوراهای حل اختالف به پرونده های قصاص 

صادقی یادآور شد: چندی پیش در برنامه مثل ماه موفق 
شــدیم ۱۲ مددجوی ســازمان زندان ها را آزاد کنیم که با 

حمایت اعضای ستاد ملی صبر بود.
وی افزود: یکی از کارهای شــوراهای حل اختالف ورود 
به پرونده های مربوط به قصاص است و خانواده حق قصاص 

دارند و می توانند گذشت کنند. در طول سال تالش زیادی از 
سوی شوراهای حل اختالف صورت می گیرد و در مواردی که 
قتل از قبل برنامه ریزی نشده ای صورت گرفته، هم شوراهای 

حل اختالف و هم ستاد ملی صبر ورود می کنند.
رئیس مرکز توسعه حل اختالف کشور ادامه داد: در چند 
ماه گذشــته پرونده های متعددی از قتل را به رضایت ختم 
کردیم که بیشترین آنها در استان فارس واقع شده و استان 
فارس یکی از استان هایی است که تالش می کنند و به صلح 
و سازش می رسانند. سال گذشته نیز استان فارس رتبه اول 

را در این زمینه داشته است.
صادقی بیان داشــت: همین امــروز در خوی خبر اخذ 
رضایت در یک پرونده قتل را شنیدید و اگر از مسیر درست 

صورت گیرد توفیقات بیشتر خواهد بود.
وی درخصوص ورود شورای حل اختالف به پرونده های 
کثیرالشاکی اقتصادی نیز گفت: در هر پرونده ای که یکی از 
طرفین درخواســت صلح و سازش کند، امکان این است که 
به شــورای حل اختالف مراجعه کنند و پرونده های حقوقی 
زیادی داریم که میلیارد ها تومان ارزش پولی اســت که در 
آن پرونده مطرح اســت و یکی از طرفین خواسته اند و یا به 

تشخیص قاضی به شوراهای حل اختالف ارجاع می شود و در 
موارد متعددی به صلح و سازش ختم می شود.

وی خاطرنشــان کرد: رئیس قوه قضائیه بخشــنامه ای 
در ۲8 مرداد ســال گذشــته صادر کرد که بر اســاس آن 
پرونده هایی که احتمال صلح و ســازش وجود دارد حتما به 
شوراهای حل اختالف ارجاع شــود و حدود ۴۵ درصد این 

پرونده ها نیز به صلح و سازش ختم شده است.
رئیس مرکز توســعه حل اختالف کشــور درخصوص 
توسعه نهاد داوری گفت: در مورد نهاد داوری و میانجی گری 
که به تازگی مســئولیت آن به مرکز توســعه حل اختالف 
واگذار شــده، برنامه ما این اســت که این دو نهاد در عمل 
فعال تر شوند. ما به لحاظ قانونی نهاد داوری را از قدیم االیام 
در قوانین داشته ایم ولی چنان که باید و شاید از ظرفیت نهاد 

داوری استفاده نشده است.
وی افــزود: یکی از نقایصی که در این زمینه وجود دارد 
پیش بینی نشدن موسسات داوری است و ما در الیحه جدید 
شوراهای حل اختالف که در کمیسیون لوایح دولت در حال 
بررسی اســت این موضوع را پیش بینی کردیم تا موسسات 

داوری هم بتوانند شکل بگیرند و مجوز بگیرند.

١۲ هزار درخواست تخلیه به شوراهای حل اختالف رسیده است

ابربدهکار مالیاتی
 در دام پلیس کرمانشاه گرفتار شد

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری یک ابربدهکار مالیاتی 
در شهر کرمانشاه با تالش پلیس امنیت اقتصادی خبر داد که میزان بدهی 

وی به بیش از 111 میلیارد ریال می رسد. 
سرتیپ »علی اکبر جاویدان« اعالم کرد: پلیس امنیت اقتصادی پس از دریافت 

نام یک بدهکار مالیاتی، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار داد.
وی ادامــه داد: ماموران پــس از هماهنگی با مقام قضایی و با انجام تحقیقات 
گســترده موفق به شناســایی مخفیگاه متهم در یکی از محالت حاشیه ای شهر 
کرمانشــاه شــده و در عملیاتی حساب شــده وی را دســتگیر کردند. وی با بیان 
اینکه فرد دستگیرشــده در بازجویی ها عنوان کرد پس از دریافت کارت بازرگانی، 
آن را به شــخص دیگری اجاره داده و تاکنون نیز بابت این کار مبلغ ۴۰۰ میلیون 
ریال از آن شــخص دریافت کرده است، گفت: طبق قانون صاحب کارت بازرگانی 
مشــمول پرداخت مالیات بوده و این فرد حتی پس از اجاره دادن کارت خود نیز 
باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام می کرد که از این کار امتناع کرده بود. فرمانده 
انتظامی اســتان کرمانشاه یادآور شــد: طبق اعالم مراجع ذیصالح، میزان بدهی 
مالیاتی این فرد به بیش از ۱۱۱ میلیارد و ۳۷۴ میلیون ریال می رسد. وی همچنین 
از معرفی این ابربدهکار مالیاتی به دستگاه قضایی جهت صدور حکم الزم خبر داد.

۳۲۲ رأس دام قاچاق در مرزهای 
کرمانشاه کشف شد

جانشین فرمانده مرزبانی اســتان کرمانشاه از کشف ۳۲۲ راس دام 
قاچاق به همراه تعداد زیادی پوشــاک و ســیگار قاچاق در نوار مرزی 

شهرستان های پاوه و ثالث  باباجانی خبر داد. 
ســرهنگ »امیرهوشنگ نظری« اعالم کرد: شب سه شنبه مرزبانان پاوه حین 
حراســت از مرزهای منطقه، به تعــدادی قاچاقچی برخورد کردند که قصد انتقال 
تعداد زیادی احشــام به خارج از مرزها را داشــتند اما با دیدن نیروهای مرزبانی 
و رهــا کردن دام ها و بارهای خود متواری شــدند. وی ادامه داد: مرزبانان پاوه در 
ایــن ماموریت ۱۷۳ راس دام به همراه ۱۷۰ دســت انواع پوشــاک و 8۰ هزار نخ 
سیگار قاچاق کشف کردند. سرهنگ نظری تصریح کرد: ماموران هنگ مرزی ثالث 
باباجانی نیز در ماموریتی دیگر موفق به کشف ۱۵۰ راس دام قاچاق در نقطه صفر 
مرزی شدند. جانشین فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه ارزش محموله های قاچاق 
کشــف شده در شهرستان های پاوه و ثالث باباجانی را ۱۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون 
ریال عنوان کرد. وی در پایان با اشــاره به شناســایی قاچاقچیان متواری از تالش 

برای دستگیری آنها خبر داد


