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در وصف امام عسکری)ع(
 حامد کاشــانی: »امام عسکری علیه الســام حتی به سائل ثروتمندی که 
ســرمایه اش را پنهان کرده بود صد دینار طا! بخشید. کاش ما شیعیان این 
امام مظلوم و غریب حتی بین شیعیان، برای عرض تسلیت به حضرت حجت 
ارواحنا فداه، نیت کنیم به اندازه توانمان دســت شیعیان نیازمند و مسلمانان 

محروم را بگیریم.«
باز هم سپاه

 علی رنجبر با انتشــار این تصویر نوشــت: »ســپاه حضرت ولیعصر )عج( 
خوزســتان با کمک جهادی های بســیجی داره بــرای ۱۰۰ خانواده محروم 
ماهشــهری خونه میســازه؛ در کنار خونه ها درمانگاه و مدرسه هم در حال 
 ســاخته؛ امیدواریــم زودتر کار به پایان برســه و این محرومیــن خونه دار 

بشن.«
از این عصبانیت بمیرید

 محسن محسنی: »اگر هر روز هم توهین و تمسخر کنید، کاریکاتور بکشید 
و یا زمین را هم که به زمان بدوزید باز هم گرایش به اسام روز به روز بیشتر 
می شــود و خدا نور خودش را کامل می کند. از این حقیقت عصبانی باشید و 

از عصبانیت بمیرید.«
آزادی به سبک غرب

 عبداله گنجی: » چندی پیش در فرانسه به پیامبر اسام توهین شد. مکرون 
گفت آن را محکوم نمی کند چون آزادی بیان است. حاال اردوغان یک عبارت 
درباره مکرون گفته که بوی اهانت می دهد، فرانســه ســفیر خود از آنکارا را 
فراخوانده است. در آزادی غربی حرمت رئیس جمهور فرانسه از پیام آور الهی 

با ۱.5 میلیارد پیرو بیشتر است.«
دیپلماسی ذلت

 ســید: » مکرون با وقاحت تمام گفته به انتشار کاریکاتور علیه پیامبر)ص( 
ادامه می دهد! کویت و بعضی کشورهای اسامی کاالهای فرانسوی را تحریم 
کردند. مــا هم به برکت دولِت شــیفته غرب، به  مذاکره بــا غرب و آمریکا 

دلبسته ایم!!« 

ممنوعیت »سقط 
جنین« برای مبارزه 

با کاهش جمعیت

بــا توجه به اینکه لهســتان یکی از لهستان
کشورهای اروپایی دچار کاهش شدید نرخ 
باروری است، دادگاه عالی این کشور طی 
حکمی »سقط جنین« را حتی در صورت 

بیماری  مادرزادی، ممنوع اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادگاه عالی 

لهستان طی حکمی سقط جنین حتی در صورت بیماری  مادرزادی را ممنوع 
اعام کرد.

حکم جدید دادگاه عالی لهستان قطعی و الزم  االجراست و به این ترتیب 
سقط جنین تقریباً به طور کامل در لهستان ممنوع خواهد شد.

لهســتان یکی از کشــورهای اروپایی دچار کاهش نرخ باروری است و با 
بحران جمعیتی و باال رفتِن میانگین سنی مواجه شده است.

به گزارش »world population review« از حدود ســال ۱999، 
جمعیت لهســتان به آرامی در حال کاهش است و در حال حاضر به 38.57 
میلیون نفر کاهش یافته است؛ انتظار می رود در دهه های آینده جمعیت این 
کشــور با سرعت بسیار بیشــتری کاهش یابد و در پایان این قرن به 23.۱7 
میلیون نفر کاهش یابد.این بدان معناســت که لهستان تقریباً 4۰ درصد از 

جمعیت خود را تا پایان قرن از دست خواهد داد.

 افزایش 
تلفات سیالب 

به 130 نفر

شــمار جان باختگان سیل و حوادث ویتنام
مرتبط با آن در چند هفته اخیر در ویتنام 

به ۱۳۰ نفر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سازمان مقابله 
با حوادث غیرمترقبه ویتنام اعام کرد؛ شــمار 
قربانیان بارندگی های شدید موسمی که منجر 
به جاری شــدن سیل و رانش زمین در اســتان های کوانگ، توا تین-هوئه و 

کوانگ نام شده است تاکنون به ۱3۰ تن افزایش یافته است.
همچنین در حوادث مرتبط با ســیل ۱8 نفر مفقود شده اند که عملیات 

جست وجو و نجات آنها همچنان ادامه دارد.
حدود هزار و 5۰۰ هکتار شالیزار و حدود 8 هزار هکتار زمین زراعی زیر 

آب مانده و حدود 935 هزار راس دام و طیور نیز تلف شده اند.
همه ســاله صدها نفر در ویتنام در جنوب شــرق آسیا بر اثر بارش های 

آسا جان خود را از دست می دهند. سیل 

پدر 
»سامسونگ « 

در گذشت

کره جنوبی »لــی کان هــی« که سامســونگ 
کره جنوبی را به یک قدرت جهانی تبدیل 

کرد، در 78 سالگی درگذشت.
به گــزارش خبرگــزاری فــارس به نقل 
از رویترز، بنا بر اعام شــرکت سامســونگ، 
»لــی کان هی«، که سامســونگ الکترونیک 

KS.۰۰593۰ را به عنوان یک قدرت جهانی در تلفن های هوشمند، تراشه های 
حافظه و تلویزیون ها مبدل ساخته است، روز یکشنبه پس از گذراندن بیش 
از 6 ســال بیماری در بیمارســتان و در پی حمله قلبی درگذشت. »لی کان 
هی« در ســال ۱987 ریاست سامسونگ را برعهده گرفت. شعار وی،»برتری 
کیفیت بر کمیت« بود. همین شــعار سامسونگ الکترونیک را به بزرگترین 
تولید کننده تلفن های هوشمند، تراشه های حافظه و تلویزیون در جهان بدل 
کرد. سامســونگ در ســال ۱938 ایجاد شد. »لی« در ســال ۱968 به این 
تجارت خانوادگی پیوست و پس از مرگ پدرش ریاست آن را برعهده گرفت.
رهبر کاریزماتیک گروه سامســونگ، نه تنها این شرکت را به بزرگترین 
مجتمع کره جنوبی بلکه به عنوان رقیب اصلی »اپل« غول الکترونیکی آمریکا 
تبدیل کرد. »لی« در تبدیل تجــارت کوچک پدرش به بزرگترین مجموعه 
اقتصادی کره جنوبی کــه در زمینه های مختلف از جمله بیمه و حمل ونقل 

فعالیت داشت، نقش مهمی ایفا کرد.
گفتنی اســت وی در اواخر عمر به اتهام رشــوه خــواری و فرار مالیاتی 

محکوم شده بود.

ماسکی 
برای 

کشتن کرونا

آمریکا  محققان موسسه فناوری ماساچوست 
آمریکا ماســکی برای صــورت طراحی 
کردند که دارای یک توری مســی است 
و با گرم شــدن ویروس کرونا را در هوا 

می کشد.
بــه گزارش خبرگــزاری ایرنا بــه نقل از 

روزنامه دیلی میل، این ماســک صورت به جــای فیلتر کردن ذرات ویروس 
کرونا با عبور دادن هوایی که تنفس می شــود از میان یک توری مســی که 
تا دمای ۱94 درجه فارنهایت )9۰ درجه ســانتیگراد( گرم می شــود، ذرات 
ویروس کرونا را می کشــد. این توری مســی درون عایقی به نام »نئوپرین« 
قــرار دارد. نئوپرین ماده ای عایق اســت که مانع از گرم شــدن بیش از حد 
ساختار بیرونی ماسک می شود. ایده این ماسک این گونه است که همان طور 
که کاربر ماســک را می  پوشد و عملیات دم و بازدم را انجام می  دهد، هوا به 
طور مکرر از این توری مســی عبور می کند و هر ذره ویروسی که در این هوا 
وجود داشــته باشد از بین می رود. چنین ماسکی می  تواند برای متخصصان 
مراقبت  های بهداشتی و افراد در شرایطی مانند اتوبوس شلوغ که دستیابی به 
برانگیز است، مفید باشد. همچنین پس از استفاده از  فاصله اجتماعی چالش 

این ماسک نیازی به دور انداختن یا ضدعفونی کردن آن نیست.
مایکل اســترانو استاد مهندسی شــیمی ام. آی. تی درمورد این ماسک 
گفت: ماسک  هایی که اکنون استفاده می  کنیم برای گرفتن برخی ویروس ها 
طراحی شــده اند. آنها از ما محافظــت می کنند اما هیچ کس تاکنون به فکر 
غیرفعال کردن ویروس و استریل کردن هوا نبوده است که این موضوع باعث 
تعجب من شد. وی معتقد است درصورتی که این ماسک باتری دار به مرحله 
تجاری  ســازی برسد، قیمت آن به مراتب بیشــتر از ماسک های پارچه ای یا 
ماسک های جراحی و N95 است. محققان موسسه فناوری ماساچوست اکنون 
طراحی این ماســک را به ثبت رسانده و ســاخت نمونه های اولیه آن را آغاز 

کرده اند تا بعد آن تحت آزمایش های فیزیکی قرار گیرد.

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
دو شنبه ۵ آبان 13۹۹
۹ ربیع االول 1۴۴۲ - شماره ۲۲۵۹۴

سخنگوی سازمان غذا و دارو اعالم کرد
تحریم و عمل نکردن یک شرکت 

تولیدی داخلی به تعهدات، 
علت اصلی کمبود انسولین قلمی

سخنگوی سازمان غذا و دارو دلیل اصلی کمبود انسولین قلمی 
در کشــور را تحریم های آمریــکا و در درجه بعدی عدم عمل یک 
 شــرکت به تعهدات خود در تولید این دارو در داخل کشور عنوان 

کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو، کیانوش جهانپور، با اشاره به 
اینکه یک شرکت به تازگی خط تولید انسولین قلمی تحت لیسانس در کشور 
را راه اندازی کرده اســت، گفت: این شرکت عما مونتاژ این دارو را در داخل 
انجام می داد و متاســفانه اخیرا با عدم عمل به تعهدات خود باعث تشــدید 

کمبود و بروز مشکل در دسترسی بیماران دیابتی به این دارو شده بود.
وی افزود: براین اساس، سازمان غذا و دارو برای جبران کمبودهای ایجاد 
شــده، اقدام به واردات فوریتی انواع انسولین قلمی با قیمت یک سوم قیمت 
داروی وارداتی شــرکت مذکور کرده است و مشــخص شد در شرایطی که 
تخصیص و تامین ارز مورد نیاز دارو با چالش هایی مواجه اســت، شــرکت 
مذکور هزینه های مضاعفی را به سیستم تحمیل کرده و تداوم چنین رفتاری 

به هیچ وجه قابل قبول نیست.
آغاز توزیع ۶۰۰ هزار انسولین قلمی در داروخانه ها

مدیــرکل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غــذا و دارو از آغاز توزیع 
6۰۰هزار انسولین قلمی در داروخانه ها خبر داد.

به گزارش ایســنا، حیدر محمدی درباره وضعیت واردات انسولین قلمی، 
گفت: تعداد زیادی انســولین قلمی در حدود 6۰۰ هزار تا از گمرک ترخیص 

شده و از شنبه گذشته توزیع آن را در داروخانه ها انجام شده است.
محمدی افزود: شــرکتی که تامین کننده این انســولین ها بود، قرار بود 
در داخل کشــور انسولین قلمی را در حجم انبوه تولید کند، اما متاسفانه به 
تعهداتش عمل نکرد و مجبور شــدیم، واردات انجام دهیم.بنابراین در حال 
حاضر واردات انسولین قلمی را آغاز کردیم تا زمانیکه تولیدکنندگان داخلی 
بتوانند تولیدشــان را انجام داده و کفاف بازار را بدهنــد، ما واردات را انجام 

می دهیم.
وی ادامه داد این انسولین های قلمی در داروخانه های منتخب و با قیمت 
ارزان تر نســبت به گذشته عرضه می شــوند. در عین حال مردم می توانند از 
طریق اپلیکیشن یا سامانه تیتک نوع انسولین مورد نیاز خود را جست و جو 
کرده و نزدیک ترین داروخانه عرضه کننده آن را پیدا کنند.بیماران می توانند 

با ارائه کارت ملی انسولین قلمی مورد نیازشان را از داروخانه دریافت کنند.

مالکان تاکسی های مدل 88 به قبل 
در شهر تهران برای نو سازی ثبت نام کنند

معاون فنــی و بهره برداری ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهر تهران گفت: مالکان تاکسی های مدل 88 به قبل 
بایســتی برای نو سازی تاکسی خود به دفاتر هماهنگی امور اداری 

مراجعه و ثبت نام کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی محتشمی پور افزود: برای نو سازی 
تاکســی می بایست اطاعات تاکســی داران مشــمول طرح نو سازی اعم 
از اطاعات هویتی مالک و تاکســی فرســوده وی در ســایت حمل ونقل و 
سوخت کشور ثبت شود. لذا برای تسهیل و تسریع کار تاکسیرانان، تمامی 
 دفاتر هماهنگی امور اداری تاکســیرانی شــهر تهران به این سامانه متصل 

شده اند.
محتشــمی پور ادامه داد: مشموالن طرح نو سازی تاکسی های فرسوده 
برای ثبت درخواست خود به همراه سند مالکیت خودرو و پروانه تاکسیرانی 
بــه دفاتر هماهنگی امور اداری مراجعه و ثبت نام کنند تا فرآیند تشــکیل 

پرونده آنان آغاز شود.
وی با اشاره به اینکه نو سازی تاکسی های فرسوده همواره از اولویت های 
ســازمان تاکسیرانی بوده اســت، گفت: تاکنون بیش از ۱5 هزار تاکسیران 
تقاضای نو ســازی تاکسی فرســوده خود را ثبت کرده اند و فرآیند تشکیل 

پرونده آنان به جریان افتاده است.
وی اظهارداشــت: ســازمان بر حســب ثبت نام های انجام شده، ضمن 
ارزیابــی روزانــه و مســتمر فراینــد نو ســازی، پیگیری ایفــای تعهدات 
 خودروســاز در تولید و تحویل به موقع تاکسی ها را در دستور کار قرار داده 

است.

قاتل خاموش جان ۲ نفر را در اهر گرفت
سخنگوی اورژانس آذربایجان  شرقی گفت: بر اثر مسمومیت با 

گاز منواکسید کربن دو نفر در اهر جان خود را از دست دادند. 
وحید شــادی نیا ، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این حادثه  به سامانه 
اورژانس ۱۱5 اهر اطاع داده شــد و بافاصله کارشناسان اورژانس به محل 

اعزام شدند.
وی ادامه داد: کارشناســان اورژانس پس از حضور در محل و براســاس 
شــواهد موجود اعام کردند چندین ساعت از فوت مادر 34 ساله و پسر دو 
ساله اش بر اثر نشت گاز کشنده مونوکسید کربن آبگرمکن سپری شده است. 

وی اظهار کرد: شهروندان با مشاهده عائم اولیه مسمومیت با گاز کشنده 
و نامریی مونوکســید کربن، ســریعاً از محل خارج شده و با اورژانس تماس 

گرفته و یادرب و پنجره را برای ورود هوای تازه باز کنند .
وی عائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن را سردرد، سرگیجه ، تهوع ، 

ضعف عمومی و شبیه سرماخوردگی، تاری دید و تنگی نفس برشمرد. 

5۰ درصد کارمندان در تهران تا پایان آبان ماه دورکار شدند

تعطیلی یک هفته ای 3 گروه از مشاغل
در 43 شهر بحرانی

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در ۴۳ شهرستان 
بحرانی کشور که بیشــترین میزان ابتال به کرونا را 
دارند، از روز دوشنبه به مدت یک هفته محدودیت های 

شدید اعمال می شود.
به گزارش وبدا، سیما سادات الری اظهارداشت: براساس 
اعام کمیته های درمان و اجتماعی امنیتی در 43 شهرستان 
بحرانی کشــور که بیشترین میزان ابتا به کرونا را دارند، به 
مدت یک هفته محدودیت های شــدید اعمال می شود و در 
صورت لزوم در هفته بعد نیز این محدودیت ها اعمال خواهد 

شد.
الری دربــاره دســتور رئیس جمهوری دربــاره اعمال 
محدودیت هــا در شــهرهای بحرانــی کرونــا افــزود: این 
محدودیت ها در گروه مشاغل دو، سه و چهار از روز دوشنبه 

پنجم آبان ماه به مدت یک هفته اعمال می شود.
وی ادامه داد: شهرستان های آذرشهر، جلفا، چاراویماق، 
عجــب شــیر، مراغه و مرند از اســتان آذربایجان شــرقی، 
شهرســتان های پیرانشهر، ماکو و مهاباد از استان آذربایجان 
غربی، شهرستان های خوانسار، سمیرم، شاهین شهر و میمه، 
گلپایگان و نجف آباد از استان اصفهان و شهرستان های ایوان 
و دره شهر از استان ایام، شهرستان های دماوند و ورامین از 
استان تهران، درگز از استان خراسان رضوی، مسجد سلیمان 
از اســتان خوزستان، خرمدره از اســتان زنجان، شاهرود از 
استان سمنان، استهبان از استان فارس، بانه و بیجار از استان 
کردستان، بافت، بردسیر و رفسنجان از استان کرمان، اسام 
آباد غرب، پاوه و گیان غرب از اســتان کرمانشاه، گچساران 
از اســتان کهگیلویه و بویراحمد، الیگودرز، پلدختر، دورود 
و کوهدشــت از استان لرســتان، دلیجان از استان مرکزی، 

تویسرکان، رزن و نهاوند از اســتان همدان، ابرکوه، خاتم و 
مهریز از استان یزد مشمول اعمال محدودیت ها خواهند بود.

دورکاری 5۰ درصدی در تهران
سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: همچنین در جلسه 
روز پنجشنبه گذشته رئیس جمهوری با رؤسای کمیته های 
ســتاد ملی مقابله با کرونا مقرر شــد که بر اساس پیشنهاد 
وزارت بهداشــت و کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی مقابله با کرونا، از روز دوشنبه )امروز( تا پایان آبان ماه، 
حضور کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی در تهران تا 5۰ 

درصد کاهش پیدا کند.
الری افزود: بر اساس دستور رئیس جمهوری، این اقدام 
به ترتیبی خواهد بود که با استفاده از روش های الکترونیک و 

دورکاری، ارائه خدمات با مشکلی مواجه نشود.
فعالیت کدام شغل ها از امروز ممنوع است؟

بر اســاس مصوبه اباغی ســتاد ملی مدیریت و مقابله 
با بیماری کرونا مشــاغل به چهار گروه تقســیم شده اند که 
بر مبنای وضعیت شــهرها به فعالیتشان ادامه می دهند. در 
ایــن مصوبه چهار رنگ برای نشــان دادن وضعیت شــیوع 
کرونا در اســتان های مختلف مشخص شــده و مطابق آن 
رنــگ برای فعالیــت چهار گروه شــغلی در آن اســتان ها 
تصمیم گیری می شــود. به عنوان مثال در شرایط سفید هر 
چهار گروه فعالیت دارند، در شــرایط نارنجی گروه ســه از 
فعالیت منع شده اســت، در شرایط زرد فعالیت گروه چهار 
 ممنوع شــده و در شرایط قرمز تنها گروه یک امکان فعالیت 

دارد.
به گزارش ایسنا، فهرست کسب و کارها و گروه شغلی دو 
که کمی گسترده تر است و از امروز مشمول اعمال محدودیت 

می شــود، به مراکز خرید، پاساژها، مال های فروش غیرمواد 
غذایی، مراکز شــماره گذاری اتومبیــل، مراکز تهیه و طبخ 
غذا با پذیرش مشــتری، مراکز متبرکه و زیارتگاه ها، مساجد 
و مصلی ها، مراکز تمرین و انجام مســابقات ورزشی، مراکز 
فروش لوازم خانگی، قنادی و شیرینی فروشی ها، آب میوه و 
بستنی فروشی ها، آرایشگاه های مردانه، بازار فروش خودرو، 
فرش و موکت فروشــی ها، خدمات چاپ دیجیتال، تزیینات 
داخلی ساختمان، کادویی فروشی ها، اسباب بازی فروشی ها، 
عمده فروشی و خرده فروشی پوشاک، پارچه فروشی ها، پرده 
ســراها، مراکز فروش مبلمان، کیــف و کفش، مراکز فروش 
لوازم التحریر، خیاطی و خرازی، آتلیه و عکاسی ها، مشاوران 
اماک، فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی و مراکز فروش 

و عرضه خشکبار و آجیل اختصاص دارد.
گروه شغلی سه، مدارس، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، 
آموزشــگاه های فنی حرفه ای، زبان ســراها، آموزشــگاه ها و 
کتابخانه ها، مهدهای کودک، استخرهای سرپوشیده، سینما 
و تئاتر، موزه ها و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه های 
زنانه و سالن های زیبایی و کاهش فعالیت مترو و حمل ونقل 

عمومی درون شهری را شامل می شود.
گروه شــغلی چهارم نیز شــامل همایش هــا، برگزاری 
مراســم اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، مدارس شبانه روزی، 
باشگاه های ورزشی مربوط به ورزش های پر برخورد از جمله 
کشــتی، کاراته و جودو، کافه ها، چایخانه ها و قهوه خانه ها با 
عرضه مواد دخانی، باغ وحش ها، شهربازی ها و مراکز تفریحی 

آبی می شود.
محدودیت هــا در گروه هــای شــغلی پیــش گفته در 
حالــی از امروز اعمال می شــود که تنها گروه شــغلی یک 

امکان ادامه فعالیت دارد؛ بر این اســاس مشــاغل حیاتی و 
ضروری مرتبط بــا زندگی روزمره مردم نظیر مراکز امدادی 
و درمانی، اورژانس ها، مراکز امنیتی، مراکز اداری و خدماتی، 
فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها و مراکز تامین ارزاق 
و مایحتاج عمومی، نانوایی ها و داروخانه ها طی این مدت باز 

هستند و می توانند به فعالیت و ارائه خدمات بپردازند.
وزیر بهداشت: تصمیمی

 برای تعطیلی حرم ها گرفته نشده است
وزیر بهداشت در گفت وگو با خبرگزاری فارس درخصوص 
تصمیمات جدید ستاد مقابله با کرونا برای تعطیلی حرم های 
متبرکه، اظهار داشت: تغییری در تصمیمات ستاد کرونا برای 
تعطیلی این اماکن مقدس ایجاد نشــده است و کارشناسان 
ما درحال انجام مطالعات بــر روی اجرای بهتر پروتکل های 

بهداشتی در این اماکن هستند.
سعید نمکی افزود: کماکان صحن  حرم ها با نظارت های 
بهداشــتی باز اســت و ما بر رعایت پروتکل های بهداشتی، 
فاصله گــذاری، عدم تجمعات باز صحن هــا نظارت خواهیم 

داشت.
نمکی با بیان اینکه محدودیت های اعام شده برای یک 
هفته اجرایی خواهد شــد و وضعیت را بررسی خواهیم کرد، 
ادامه داد: نظارت ها بر رعایت پروتکل ها از طریق دانشگاه های 
علوم پزشــکی و کارشناسان بهداشت محیط صورت خواهد 

گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که واکسن های آنفلوآنزا چه 
زمانی در داروخانه ها توزیع خواهد شد، گفت: مسئوالن تمام 
تاش خود را به کار بسته اند تا این محموله ها به کشور وارد 

شود و امیدواریم طی روزهای آتی این اتفاق رخ دهد.

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت: مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور بــه 5۶8 هزار و 8۹۶ 
نفر رســید کــه تاکنــون ۴55 هــزار و 5۴ نفر از 
 آنها، بهبــود یافته یــا از بیمارســتان ها ترخیص 

شده اند.
به گزارش وبدا، ســیما سادات الری دیروز اظهارداشت: 
از ســوم تا چهارم آبــان ماه و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، 6 هزار و ۱9۱ بیمــار جدید مبتا به کووید۱9 
در کشــور شناسایی شد که دو هزار و 4۱ نفر از آنها بستری 

شــدند، بر این اساس مجموع بیماران کووید۱9 در کشور به 
568 هزار و 896 نفر رســید. وی افزود: متاســفانه در طول 
این مدت، 296 بیمار کووید۱9 جان خود را از دســت دادند 
و مجمــوع جان باختگان این بیماری به 32 هزار و 6۱6 نفر 
رســید. سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه خوشبختانه 
تاکنــون 455 هزار و 54 نفر از بیمــاران، بهبود یافته یا از 
بیمارســتان ها ترخیص شده اند، ادامه داد: چهار هزار و 969 
نفر از بیمــاران مبتا به کووید۱9 در وضعیت شــدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند. الری با بیان اینکه تاکنون 

چهار میلیون و 7۱9 هزار و 597 آزمایش تشخیص کووید۱9 
در کشور انجام شده است، گفت: استان های تهران، اصفهان، 
قم، آذربایجان شــرقی، خراسان جنوبی، ســمنان، قزوین، 
لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، 
گیان، بوشــهر، زنجان، ایام، خراســان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیــاری، البرز، آذربایجــان غربی، مرکزی، 
کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت 
قرمز و اســتان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و 

بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

رکوردشکنی  دوباره کرونا با شناسایی ۶۱۹۱ بیمار جدید

زالی:

آمار مرگ و میر کرونا در تهران همچنان افزایشی است
فرمانده ســتاد مقابله با بیماری کرونای کالنشهر 
تهران گفت: ۶ هزار و 5۰ نفر در بیمارستان ها و مراکز 
درمانی استان تهران با تشخیص کرونا بستری هستند 
که هــزار و 8۰۰ بیمار در بخش های مراقبت های ویژه 

قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، علیرضا زالی، روز 
گذشته در نشست هماهنگی در چارچوب اجرای منویات و 
فرمایش های رهبر انقاب مبنی بر اقدامات حداکثری برای 
مقابله با بیماری کرونا در پایتخت که با حضور فرمانده سپاه 
تهران، مدیران مساجد و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و 
نماینده ای از شهرداری تهران برگزار شد، اظهارداشت: از نظر 
مرگ و میر نیز نســبت به روز های گذشته کاهشی مشاهده 
نمی شــود و همچنان آمار ها در تهران افزایشی است و همه 
اقداماتی که برای مقابله با بیماری صورت می گیرد ســه تا 

چهار هفته طول می کشد تا اثر کاهشی خود را نشان دهد.
زالی افزود: به ســتاد ملی مقابله با کرونا قول داده ایم در 
انتهــای هر هفته تحلیل عمیقی از وضع بیماری در تهران و 
میزان اثربخشی مداخاتی که صورت می گیرد، داده شود تا 

اطاعات دقیق تری در این زمینه جمع آوری کنیم.
استفاده از ظرفیت مساجد و بسیج 

برای مبارزه با کرونا
وی ادامه داد: امروزه برخی از محله ها در تهران می تواند 
کانون انتشــار بیماری کرونا باشد که بنا بر فرمایش رهبری 
باید نگاه ویژه ای به محات تهران داشته باشیم. فرمانده ستاد 
مقابله با بیماری کرونای کانشهر تهران گفت: در شهر تهران 
354 محلــه وجود دارد که باید یک برنامه ریزی و ترســیم 
نقشــه ای در حوزه بهداشــتی و درمانی با محوریت مساجد 
و کمک نیرو های بســیجی و داوطلب داشته باشیم. مساجد 
نقاط معروف و شناخته شده ای در محله ها محسوب می شود 

و ما باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
زالی بــا بیان اینکه بایــد محله ها را بــه خوبی از نظر 
انتشــار بیماری کرونا و دیگر مسائل آسیب شناسی کنیم، 
اظهارداشت: آموزش همگانی باید بهتر از گذشته انجام شود 
و امروزه ســازمان بهداشــت جهانی تاکید جدی به موضوع 

آموزش همگانی دارد.
وی تاکید کرد: اقدامات بازدارنده شکل جدیدی به خود 

می گیرد، بنابراین آموزش ها باید بهتر از قبل شــود تا میزان 
تاب آوری مردم در تهران افزایش پیدا کند.

فرمانده ســتاد مقابله با بیماری کرونا کانشــهر تهران 
افزود: با اجرای طرح آزمایشی بر روی 54 هزار نفر از ساکنان 
شــهر تهران ما نقاط آلوده را شناســایی کردیم و اقدامات 
پیشــگیرانه درخصوص عدم انتشــار بیمــاری کرونا انجام 
گرفته اســت.با کمک مراقبان بهداشت، فهرست بیماران با 
تســت کرونای مثبت در اختیار بســیج و نیرو های داوطلب 

قرار می گیرد.
نوع غربالگری تغییر پیدا می کند

زالــی ادامه داد: مــا بایــد در انتهای هفتــه تحلیلی 
درخصوص میزان ابتای افراد در محات داشــته باشیم. در 
آینده بنا بر فرمایش رهبری نوع غربالگری تغییر پیدا می کند 
و مراقبان سامت در محله ها کار شناسایی بیماران را انجام 

خواهند داد.
وی افــزود: در آینده میــزان تســت pcr افزایش پیدا 
می کند، اما این موضوع بدین معنا نیســت که هر فردی به 
مراکز بهداشتی بیاید از او تست خواهیم گرفت.اگر بیماری 

توزیع ۸0 هزار بسته غذایی 
در طرح   آمران سالمت 

هالل احمر
سخنگوی جمعیت هالل احمر از توزیع 8۰ هزار بسته 
غذایی در بین افراد نیازمند و متاثر از ویروس کرونا در 
طرح   آمران سالمت از پنجم تا پانزدهم آبان ماه با هدف 

دعوت مردم به  رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد.
محمد نصیری با اعام این مطلب در گفت وگو با ایرنا، اظهار 
داشــت: این شمار بســته غذایی با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد 
تومان از محل کمک های مردمــی که به جمعیت هال احمر 
شــده خریداری و برای توزیع در میان نیازمنــدان در اختیار 
تمامی شعب جمعیت هال احمر در سراسر کشور قرار خواهد 
گرفــت تا در طی ایــن ۱۰ روز در بین افــراد نیازمند و متاثر 
از ویروس کرونا در سراســر کشــور توزیع شوند. نصیری ادامه 
داد: جمعیت هال احمــر این آمادگی را دارد که طبق اهداف 
راهبــردی خود که نجات زندگی افراد، حفاظت از معاش آنها و 
تقویت بازتوانی پس از سوانح و بحران ها پل و رابطی بین توان 
و توانمندان و نیاز نیازمندان باشد تا افرادی که از بیماری کرونا 
آســیب دیده اند را حمایت کند. وی افــزود: در اجرا و برگزاری 
طــرح   آمران ســامت از پنجم تا پانزدهــم آبان ماه از ظرفیت 
جوانان و داوطلبان پر شــور و همراهان همیشگی هال احمر 

استفاده خواهد شد.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو از ترخیص محموله حدود 2۰۰ هزار عددی واکســن 

آنفلوآنزا و تحویل آن به معاونت بهداشت خبر داد. 
ســید حیدر محمــدی در گفت و گو با فارس، با اشــاره به 
روند تأمین واکســن آنفلوآنزا، افزود: محموله تحویل شــده به 
معاونت بهداشــتی، برای تزریق به اولویت گروه اول یعنی زنان 
باردار و بیماران خاص بوده اســت و هنوز واکسنی برای ارائه به 
اولویت بعدی در داروخانه ها توزیع نشــده است. محمدی افزود: 
به دلیل مشــکات عدیده ناشــی از تحریم های ظالمانه آمریکا 
برای انتقال منابع مالی، حمل ونقل، بسته شدن کانال های انتقال 
منابع بافاصله پس از شناســایی و تهدید و تحریم شرکت های 
همکاری کننده با ایران، هنوز تکلیف چهار میلیون دوز واکســن 
آنفلوآنزا مشــخص نیســت و تاش ها برای تأمین آن با جدیت 
هرچه بیشــتر ادامه دارد. به گفته وی، در صورت تأمین واکسن 
آنفلوآنزا، در مرحله بعدی ســالمندان باالی 65 سال و کودکان 
بین 6 ماه تا 5 ســال با ثبت کد ملی، واکســن را از داروخانه ها 

دریافت خواهند کرد.

بالتکلیفی ۴ میلیون دوز 
واکسن آنفلوانزا 
به دلیل تحریم ها

فرمانده نیروی انتظامی خبرداد

هوشمند  سازی تمامی خدمات پلیس 
به شهروندان تا ۱۴۰۰

فرمانده ناجا با اشاره به اینکه تا سال ۱۴۰۰ تمامی 
خدمات پلیس هوشمند  سازی می شود، گفت: یکی از 
کارهای خوبی که پلیس فتا انجام داده، ایجاد رمز دوم 
پویا بوده که با انجام آن تا ۶۰ درصد از تخلفات در این 

بخش کاسته شده است.
به گزارش ایســنا سردار حسین اشتری در آخرین روز از 
هفته نیروی انتظامــی در برنامه تلویزیونی نگاه یک، درباره 
هوشمند سازی نیروی انتظامی اظهارداشت: نیروی انتظامی 
ـ انتظامی و خدمتگزار اســت و نیمی از  یــک نهاد امنیتیـ 
فرصت های همکاران ما برای خدمت رســانی به مردم است. 
ما بــرای ارائه خدمت باید از روش هــای روز و فناوری های 
 نویــن اســتفاده کنیــم و ســرعت خدمت رســانی را باال 

ببریم.
اشتری ادامه داد: در حال حاضر ارائه خدمات الکترونیک 
نیروی انتظامی به خوبی انجام می شود و قبل از اینکه دولت 
الکترونیک در کشور مطرح شود پلیس به این سامانه ها مجهز 

شده بود.
وی افزود: اصاح فرآیند هوشمند سازی جزو اولویت های 
ماســت و در حال حاضر برای دریافت گذرنامه دیگر نیازی 
به مراجعه به دفاتر »پلیس+۱۰« نیست البته به شرطی که 
احراز هویت برای پلیس در ســایت POLICE.ir انجام شــده 
باشــد و بعد از آن مردم می توانند گذرنامه خود را در منازل 

تحویل بگیرند.
فرمانده ناجا گفت: با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان 
ســال ۱4۰۰ تمامی خدمات هوشمند خواهد شد و در حال 
حاضر دریافت گذرنامه، اســتعام خروج از کشــور، شماره 

گذاری و تعویض پاک خودرو، خدمات گواهینامه و خافی 
خودرو به صورت هوشمند انجام می شود.

اشــتری اظهارداشت: در صورت ســرقت خودرو دیگر 
نیازی به مراجعه به کانتری نیست و افراد می توانند از طریق 
ســامانه پلیس اعام کنند که پلیس در صورت مشــاهده، 

خودرو را متوقف خواهد کرد.
کاهش ۶۰ درصدی کالهبرداری های اینترنتی 

با ایجاد رمز دوم پویا
وی دربــاره برنامه های پلیس فتــا نیز گفت: افرادی که 
در فضــای حقیقی یا مجازی تجاوز به حقوق مردم می کنند 
پلیس وظیفه شناسایی و برخورد با آنها را دارد مانند موضوع 
شــرط بندی در فضای مجازی که موجب آسیب رساندن به 
زندگی بعضی از مردم و جوانان شده است و همچنین کسانی 
که اوباش گری را در فضای مجازی انجام می دهند شناسایی 

و از فعالیت آنها جلوگیری شده است.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه کاهبرداری های 
صورت گرفته در فضای مجازی هم شناسایی شده اند افزود: 
یکی از کارهای خوبی که پلیس فتا انجام داده رمز دوم پویا 
درصــد از تخلفات در این  بوده اســت که با انجام آن تا 6۰ 

بخش کاسته شد.
اشــتری ادامه داد: در فضای حقیقی هــم، افرادی که 
تجاوز به حقوق مردم، تجاوز به عنف و ســرقت داشتند و به 
نوعــی بعضی از محیط ها را نا امن کرده بودند پلیس با ورود 
خود، اشراف اطاعاتی و کار هوشمندانه نسبت به شناسایی و 

دستگیری این افراد اقدام کرد.
وی تاکید کرد: پلیس با افرادی که در حال نا امن کردن 

یک محیط هستند در صورت تسلیم نشدن در صحنه، با آنها 
برخورد جدی و مقتدرانه خواهد کرد.

فرمانده ناجا درباره چرخاندن تعدادی از اراذل هم گفت: 
 مردم از این طرح اســتقبال کردند و این طرح اثر گذار هم 

بود.
پلیس کانادا 

برای دستگیری »خاوری« همکاری نکرد
وی همچنیــن درباره عدم اســترداد برخی از متهمان 
فراری، بیان کرد: مشــکل ما دســتگاه قضائی و پلیس آن 
کشــورها اســت که با ما همکاری نمی کنند، پروتکل هایی 
برای استرداد مجرمان وجود دارد که هر جا پلیس بین الملل 
بــه اینترپل اعــام کرد که فــردی مجرم اســت، باید آن 
متهم به کشــور مدنظر استرداد داده شــود، در بحث مدیر 
بانــک ســرمایه، اینترپل و پلیس آن کشــور با ما همکاری 
 کرد البته اشــراف داشــتیم که آن شــخص دقیقاً کجا قرار 

دارد.
به گزارش تســنیم، سردار اشــتری خاطرنشان کرد: دو 
بار تا محل ســکونت خاوری رفتیم و حتــی به پلیس آنجا 
)کانادا( گفتیم که محل وی کجاســت اما پلیس آن کشــور 
وی را بازداشــت نکرد، در همین موضوع استرداد مدیرعامل 
بانک ســرمایه، پلیس اینترپل نیز تعجب کرد که ما از کجا 
می دانیم این متهم در کجا زندگی می کند، محل ســکونت 
درصد باالیی از این متهمان شناســایی شده و حتی پلیس 
آن کشورها محل سکونت آنها را نمی داند البته برخی مواقع 
موضوع حالت سیاسی پیدا می کند و همکاری مدنظر صورت 

نمی گیرد.

فرمانده سپاه:   برخورد پلیس با اراذل و اوباش 
مورد قبول مردم بود

فرمانده سپاه گفت: برخورد پلیس با اراذل و اوباش 
بسیار پسندیده و مورد قبول مردم بود؛ باید برخورد 
مقتدرانه با مجرمان ضمــن رعایت حقوق آنها ادامه 

یابد.
به گزارش فارس،   سرلشــکر پاســدار حسین سامی به 
اتفــاق هیئت همراه برای تبریک هفتــه نیروی انتظامی در 
ســتاد فرماندهی ناجا حضور یافت و با سردار حسین اشتری 

فرمانده نیروی انتظامی دیدار و گفت و گو کرد.
ســامی در این دیدار با تقدیر و تشکر از سردار اشتری 
فرمانده ناجا گفت: ما به عنوان پاسداران انقاب اسامی هیچ 
انفکاکی بین خود با شما نمی بینیم؛ همه ما پاسداران انقاب 
اسامی هستیم اگر چه در دو سازمان جدا قرار گرفته ایم اما 
قلب های ما با هم اســت. وی با بیان اینکه انقاب اســامی 
دشــمنان زیادی دارد، افزود: ما برادران واقعی هســتیم که 
کارکــردن کوچکترین تعامل ما اســت؛ ما بــرای هم ایثار 

می کنیم و برای یکدیگر می میریم و به دنبال این نیســتیم 
که کارها را برای خودمان و به اســم خودمان بکنیم. ما برای 

توفیقات همدیگر دعا می کنیم و به خود می بالیم.
فرمانــده ســپاه ادامه داد: امــروز تمامی دشــمنان و 
کشورهای متخاصم دست به دست هم دادند تا امنیت کشور 
را خدشــه دار کنند، اما تاش و زحمات شما موجب شده تا 
امروز کشــور ما در برون مرزها توسط پلیس بین الملل و در 
مرزها توســط پلیس مرزبانی و در داخل توسط سایر عوامل 
انتظامی، آگاهی، فتا، راهور، پلیس راه کشور و پلیس مبارزه 

با مواد مخدر از یک امنیت مطلوب برخوردار باشد.
سامی با اشــاره به اینکه نیروی انتظامی درگاه اعتماد 
به نظام اســت، گفــت: برخورد شــما بــا اراذل و اوباش و 
برهم زنندگان نظم عمومی بســیار پســندیده و مورد قبول 
مردم بــود که باید با هوشــیاری و هوشــمندی و برخورد 

مقتدرانه با مجرمان ضمن رعایت حقوق آنها ادامه یابد.

 فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی 
در هر شرایط و مأموریتی کنار هم هستند

در این دیدار رئیس پلیس کشــور با تقدیر و تشــکر از 
حمایت های فرمانده ســپاه پاســداران گفت: دوران طایی 
تعامل و همکاری نیروهای مســلح را شاهدیم چراکه در هر 
شــرایط و مأموریتی فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی کنار 

هم هستند.
ســردار حسین اشــتری افزود: تعامــل و همدلی بین 
نیروهای مســلح و ســایر بخش ها می تواند تاش دشمنان 
را نــاکام و توطئــه آنــان را خنثی کند و وظیفــه همه ما 
 این اســت کــه چنین تعامــل و همدلی را حفــظ و ارتقاء 

دهیم.
وی تأکید کرد: امروز نیروهای مسلح باعث افتخار کشور 
هستند و در هر حادثه ای در کنار مردم بوده و خواهند بود و 

مردم هم آنها را دوست دارند.

مدیر کسب و کار یک شــرکت دانش بنیان از تولید 
کیت های تشخیص سریع در این شرکت خبر داد و گفت: 

این کیت ها تا ماه دیگر در خط تولید قرار می گیرند.
وحید یونســی، مدیرعامل توســعه کســب و کار شرکت 
تولید کننده کیت های تشخیص کووید ۱9 اظهارداشت: یکی از 
کیت هایی که در این شرکت قرار است به تولید برسد، کیت های 
تشخیص سریع بر اساس آنتی ژن است. یونسی با بیان اینکه این 
کیت ها به ســرعت نتیجه را نشان می دهند، به خبرگزاری مهر 
گفت: این کیت های سریعRapid هنوز وارد فاز تولید نشده و در 
حال اخذ مجوز است. وی با بیان اینکه تست های رپیدتست در 
حال تحقیق و توســعه است، افزود: نتیجه این تست ها، کمتر از 
یک ماه دیگر مشــخص خواهد شد. به گفته مدیر توسعه کسب 
و کار این شــرکت، این تست ها در کشــور قابل استفاده است 
 و رئیس جمهــور هم بــه تولید و هم به واردات آن اشــاره کرده 

است. 
یونسی خاطرنشــان کرد: این تست های ســریع، استفاده 
شــخصی ندارند و عمدتاً در مراکز بهداشــتی، خانه بهداشت و 
بیمارستان ها می توانند از این تست ها بهره ببرند. وی با اشاره به 
مقایسه کیت های سریع چینی با این کیت های در حال ساخت 
گفت: کیت های ســریع چینی ارزش تشخیص ندارند آنها تست 
آنتی بادی بودند اما این کیت های تشــخیصی سریع بر اساس 

آنتی ژن هستند که قرار است به تولید برسند. 
مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه این کیت ها تا ۱5-۱۰ 
روز دیگر در حال ارزیابی اســت، ادامه داد: نهایتاً ماه دیگر این 
کیت ها که ظرف ۱5 دقیقه کرونا را تشخیص می دهند، در خط 
تولید قرار می گیرنــد. همچنین امکان زیاد دارد که تا ماه دیگر 
مجوزهــای تولید را با توجه به فوریــت موضوع اخذ کنیم. وی 
با اشاره به ظرفیت تولید گفت: ما در این شرکت می توانیم ماهانه 
2 الی 3 میلیون تســت تشخیص سریع به تولید برسانیم و نیاز 

کشور را تامین کنیم.

کیت های تشخیص سریع کرونا 
تا ماه آینده تولید می شوند

کرونای فردی مسجل شــود از چهار نفر از اعضای خانواده 
وی و دو نفر از همکاران در وحله اول تســت می گیریم که 
این تســت در مرحله بعدی از ده نفر از اطرافیان فرد بیمار 

گرفته خواهد شد.

https://www.irna.ir/news/84086678/قاتل-خاموش-جان-۲-نفر-را-در-اهر-گرفت
https://www.irna.ir/news/84086678/قاتل-خاموش-جان-۲-نفر-را-در-اهر-گرفت

