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کاش کمی اراده
 رحیمــی: »کل درآمد ارزی ما از »فقط افغانســتان« حــدود 4 برابر کل 
درآمد ارزی مان از 26 کشــور اروپایی اســت. کاش به جای وقت کشــی 8 
ساله با غربی ها، کمی هم اراده! دولت صرف توسعه بازار در کشورهای منطقه 

می شد.«
بس کنید

 محمد: »چرا روحانی اهل فهم عبرت ها نیســت؟! آیــا روحانی تجربه ی 
اوباما را فراموش کرده؟! رئیس جمهوری که حتی با روحانی تماس تلفنی هم 
برقرار کرد اما اجازه نداد قِرانــی از کرور کرور انتظارات برجاِم آقایان نصیب 
 مردم ایران بشــود و فورا دست به تحریم ایران زد! یا تجربه  سازش با ترامپ 

قاتل!«
اینها افراد چه کسانی هستند؟

علی: » طبق آمار سازمان ملل ۱۳۰ کشور هنوز یک دوز واکسن نزدند. کانادا 
که بزرگترین مرز مشترک با آمریکا را دارد و ماه ها پیش چند برابر جمعیتش 
واکسن ســفارش داده بود، هنوز برای دریافت آن مشکل دارد . بعد یک  عده 
ایرانی تالش کشورشــان که تحت تحریم  به دنبال تولید واکسن است را نقد 

و تحقیر)!( می کنند.«
بی اثر کردن تحریم یعنی...

 قصری: »شــما فکر کن از این مدل سند همکاری ها نه فقط با چین بلکه 
بیای با حداقل 2۰ تا کشور دیگه ببندی، مگه دیگه آمریکا میتونه تحریمت 
کنه؟ این همون بی اثر کردن تحریمه که تازه شروع شده نه برجام بی فرجام.«

این افتخار برای شما نیست
کاربری نوشــت: »افتخار ساقط کردن پهپاد آمریکایی برا اونیه که مسئولیت 
هواپیمــای اوکراینی رو هم پذیرفت. نه اون که شــعار روی موشــک رو هم 

محکوم می کرد...«
قابل توجه مدیران سازمان مالیات

 فاطمه: »ســالن زیبایی... )یکــی از گران ترین آرایشــگاه های تهران( در 
منطقه زعفرانیه با دو شعبه؛ برای فرار مالیاتی، تابلو ندارد. پشتش گرم است 
کــه اینطور بی هراس به کارش ادامه می دهــد. او با درآمد چند صدمیلیونی 
 معاف اســت و اداره مالیات ازکارگر و کارمند مالیات می گیرد. چشم همه ما 

روشن!«
پیشنهادی به دولت

کاربری نوشــت: »دولت به جای گره زدن معشــیت مردم به تحریم و تکرار 
تجربه تلخ برجام، بهتره اول با رفع مشکالت ساده ای که به تحریم ربط نداره 
و با پیگیری هایی ساده مثل جناب رئیسی حل شد به دنبال ثبت کارنامه ای 

مثبت باشد.«

توقف آزمایش 
واکسن آسترازنکا 

بر روی کودکان

دانشــگاه آکســفورد اعالم کرد که اروپا
روی  بر  آســترازنکا  واکســن  آزمایش 

کودکان را متوقف کرده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این تصمیم 
در حالی اتخاذ شــد که یک مقام اداره دارویی 
اروپا روز سه شنبه از وجود ارتباط بین لختگی 

خون و تزریق واکســن آسترازنکا سخن گفت. واکســن آسترازنکا محصول 
همکاری این شرکت دارو سازی با محققان دانشگاه آکسفورد است.

بنا به اعالم دانشگاه آکســفورد، آزمایش این واکسن بر روی کودکان تا 
زمان اعالم نظر اداره نظارت بر دارو و محصوالت پزشــکی در بریتانیا متوقف 
شده است. این نهاد در حال بررسی گزارش های دریافتی از لختگی خون در 

افرادی است که با واکسن آسترازنکا واکسینه شده بودند.
به گــزارش یورونیوز، در مجموع از ۱8 میلیون بریتانیایی که واکســن 
آســترازنکا به آنها تزریق شده است ۳۰ نفر دچار لختگی خون شدند. از این 

تعداد هفت نفر جان خود را از دست دادند.
یکی از مقام های ســازمان جهانی بهداشــت تاکید کــرد که از نظر این 
سازمان همچنان فواید تزریق واکسن آســترازنکا بسیار بیشتر از خطر بروز 

عوارض جانبی آن است.
انتشــار گزارش هایی مبنی بر مشــاهده لختگی خون در افراد واکسینه 
شده با واکسن آسترازنکا چند هفته پیش باعث شد تا بسیاری از کشورهای 
اروپایی اســتفاده از این واکســن را موقتا به حالت تعلیق در آورند. اکثر این 
کشورها اکنون واکسیناسیون با استفاده از این واکسن را برای گروه های سنی 

خاص از سر گرفته اند.
با این حال تعلیق اســتفاده از واکســن آســترازنکا همچنان در برخی 

کشورهای اروپایی مانند نروژ و دانمارک ادامه دارد. 

سقوط مرگبار 
هواپیمای 

نظامی

ترکیه هواپیمای  ترکیه سقوط  دفاع  وزارت 
در  کشور  این  هوایی  نیروی  آموزشــی 
اســتان »قونیه« را تایید کرد و از جان 

باختن خلبان آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، روز گذشته 
یک هواپیمای آموزشی نیروی هوایی ترکیه در 

اســتان »قونیه« در جنوب مرکزی این کشور دچار سانحه شد و خلبان آن 
کشته شد. 

وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد علت این حادثه نامشخص است و تحقیقات 
در این خصوص آغاز شده است.

بر اســاس گزارش ها، این هواپیما از نوع »نورثــروپ اف-۵« بوده که به 
نیــروی هوایی ترکیه تعلق دارد. در گزارش های اولیه نوع آن جنگنده »اف-

۱6« اعالم شده بود. 
در تصاویر منتشر شده از سوی رسانه های ترکیه، حضور تیم های امنیتی 
و پزشــکی و همچنین آمبوالنس و خودروهای نظامی در صحنه حادثه دیده 

می شود. 

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 تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

 مراجعه افراد فاقد پرونده الکترونیک سالمت 
الزمه برخورداری از واکسیناسیون عمومی

گام پنجم بسیج ملی کووید 19 
به زودی آغاز می شود

رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت از 
افرادی که فاقد پرونده الکترونیک ســالمت هستند خواست برای 
برخورداری از واکسیناسیون عمومی به نزدیکترین مرکز بهداشت 

شهر و روستای محل سکونت خود مراجعه کنند.
به گزارش وبدا، جعفر صادق تبریزی گفت: گام پنجم بسیج ملی کووید 
۱9 در کشور به زودی آغاز می شود و در این گام واکسیناسیون عمومی افراد 

به تدریج با اولویت گروه های پرخطر انجام خواهد شد.
تبریــزی افزود: در گام چهارم بســیج ملی کووید۱9 که به نام شــهید 
واالمقام ســردار سلیمانی مزین شد از اول آذر 99 با همکاری سازمان بسیج 
مستضعفین و مشارکت بین بخشی نهادهایی همچون هالل احمر آغاز شد، 

68 هزار و 747 تیم با بیش از 2۳۰ هزار عضو مشارکت جدی داشتند.
وی ادامه داد: غربالگــری چهار میلیون و 28۰ هزار نفر افراد در معرض 
تماس با فرد تســت مثبت در این طرح انجام شد که برای ۵۰ درصد از آنها 
تست سریع کووید ۱9 انجام گرفت.حدود ۳۱۵ هزار نفر که مشمول قرنطینه 
معکوس بودند و نباید از منزل بیرون می آمدند توســط تیم های مراقبت در 
منزل به آنها مراجعه و ویزیت در منزل و مراقبت از آنها انجام و برای بیش از 

۵۳ درصد از آنها تست تشخیصی سریع انجام شد.
رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت گفت: در گام چهارم تیم های 
نظارتی 6 میلیون و ۳۰۰ هزار بازدید مشــترک با هالل احمر و بسیج انجام 
دادنــد که منجر به 6۱8 هــزار و 7۰۰ اخطار و بیش از ۳8 هزار مورد پلمب 
شــد.تیم های حمایتی که توسط عزیزان بسیج مدیریت می شود نیز بیش از 
یک و نیم میلیون خانوار آســیب دیده از کرونا را حمایت های معیشــتی و 

فرهنگی کردند.
تبریزی افزود: گام چهارم بســیج ملی کووید ۱9 که با همکاری بســیج 
مستضعفین و هالل احمر و سایر نهادها انجام شد از افتخارات نظام جمهوری 
اســالمی است و به دنبال آن طرح تشــدید نظارت ها و مراقبت ها نیز از ۱8 

اسفند 99 تا ۱8 فروردین ۱4۰۰ انجام شد.
وی بیان داشــت: با پایان یافتن گام چهارم، گام پنجم بسیج ملی کووید 
۱9 مبتنی بر بیماری یابی، رهگیری و واکسیناســیون عمومی با هدف کلی 
مدیریــت و کنترل اپیدمی کرونــا از طریق بیماری یابــی فعال و رهگیری 
حداکثری افراد در معرض تماس نزدیک و واکسیناسیون عمومی کووید-۱9 
از شنبه 2۱ فروردین ۱4۰۰ شــروع می شود.این گام 6 راهبرد اساسی دارد 
که توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور با مشارکت بسیج و هالل احمر و 
بقیه سازمان ها و داوطلبان و سفیران و رابطین سالمت در برنامه هر خانه یک 

پایگاه سالمت انجام می شود. 
رئیس مرکز مدیریت شــبکه معاونت بهداشت خاطرنشــان کرد: این 6 
راهبرد عبارتند از بیماری یابی فعال، شناســایی افــراد در تماس نزدیک با 
بیماران و رهگیری هوشــمند آنها با روش های مختلــف که از فناوری های 

هوشمند برای شناسایی سریع افراد استفاده می شود.
تبریزی گفت: راهبرد دوم واکسیناسیون عمومی کووید۱9 بر اساس سند 
ملی وکسیناسیون است که به تدریج میزان واکسیناسیون را افزایش می دهیم 
تا جمعیت هدف را در زمان پیش بینی شده واکسینه کنیم.برای این منظور 
همه افراد باید پرونده الکترونیک سالمت داشته باشند و کسانی که ندارند تا 
پایان اردیبهشت ماه به نزدیکترین خانه بهداشت در روستاها و پایگاه سالمت 

در شهرها مراجعه کنند و این پرونده را تشکیل دهند.
وی ادامه داد: در راهبرد سوم آموزش همگانی با هدف تغییر رفتار انجام 
خواهد شــد و با استفاده از توان همگانی از جمله سازمان بسیج، رسانه ها به 
ویژه صدا و سیما باید بتوانیم آموزش مناسبی در ارتباط با جدا سازی، تهویه 
مناســب و واکسیناسیون عمومی را داشــته باشیم. عالوه بر این باید آموزش 
سبک زندگی در شرایط کرونا، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک را 
 salamat.gov.ir آموزش دهیم. همچنین از مردم می خواهیم استفاده از درگاه

و سامانه مشاوره ای 4۰۳۰ را مد نظر قرار دهند.
رئیس مرکز مدیریت شــبکه معاونت بهداشــت گفت: در راهبرد چهارم 
حفاطت و حمایت از گروه های آسیب پذیر به ویژه سالمندان پرخطر، مادران 
باردار، بیماران زمینه ای که نیازمند مراقبت های ویژه هســتند. مد نظر قرار 

می گیرد.
تبریزی افزود: در راهبرد پنجم تقویت درمان ســرپایی با هدف کاهش 
موارد بســتری و مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان ها انجام می گیرد. به 
دلیل خریدهای نوروزی و سفرها و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی با شیوع 
مجدد و خیز چهارم کرونا در کشور مواجه هستیم و بیمارستان ها با مراجعه 
باالی مردم مواجهند که این راهبرد موجب کاهش مراجعات به بیمارستان ها 

خواهد شد.
وی ادامه داد: لذا برای موارد سرپایی از مردم می خواهیم به مراکز جامع 
خدمات ســالمت منتخب کووید ۱9 مراجعه کنند که بیش از ۱2۰۰ مرکز 
هســتند و در مسیریاب های بلد و نشان آدرس آنها وجود دارد. مردم عزیز ما 

نشانی این مراکز را از سامانه 4۰۳۰ نیز می توانند دریافت کنند.
رئیس مرکز مدیریت شــبکه معاونت بهداشــت وزارت بهداشت، راهبرد 
ششم از گام پنجم بسیج ملی کووید ۱9 را نظارت بر پروتکل های بهداشتی و 
اعمال قانون دانست و گفت: در این راهبرد مردم خودشان باید نظارت مردمی 
انجام دهند و بر اساس گزارش آنها مداخالت انجام می گیرد. تشدید نظارت ها 
توســط وزارت بهداشت با مشارکت بســیج و هالل احمر هم انجام می شود. 
نظارت ها بر ســفرهای خارجی و مرزها باید افزایش یابد. مسئولیت پذیری و 

نظارت سایر دستگاه ها در حیطه وظایف خودشان هم باید انجام شود. 

صفحه 10
پنج شنبه 1۹ فروردین 1۴00
۲۵ شعبان 1۴۴۲ - شماره ۲۲۷1۷

 ســازمان بهشــت زهرا )ســالم ا... علیها( درنظردارد بهره برداری تعدادی از غرف خود را از طریق مزایده عمومی برای مدت یکسال شمســی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص 
واجد الشرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید.

الف( شرایط متقاضی: 1- دارا بودن گواهی صالحیت ایمنی یا تصویر ثبت نام گواهی صالحیت 
ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی2- دارای سوابق کاری مرتبط با موضوع مزایده۳- دارا 

بودن جواز کسب مرتبط
ب( محل دریافت اســناد و قبول پیشــنهادات: کلیه داوطلبین برای خرید اسناد مزایده 
مي توانند با در دســت داشتن فیش واریزي به مبلغ 2.۰۰۰.۰۰۰ ریال )بابت هر مورد( به شماره 
حســاب ۱۰۰۱ نزد بانک شــهر شعبه بهشــت زهرا )ســالم ا... علیها( به جاده قدیم تهران، قم 

ساختمان اداري شماره یک سازمان، اداره قراردادها، جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.
ج( ســپرده شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست به شــرح جدول فوق سپرده شرکت در 
مزایده را به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه ســازمان بهشت زهرا )س( با اعتبار حداقل سه ماه 
و قابل تمدید یا وجه واریزی به حساب ۱۰۰۳ بانک شهر شعبه بهشت زهرا )س( به نام سازمان 

بهشت زهرا )س( به همراه اسناد مزایده در پاکت »الف« به دستگاه مزایده گزار ارائه نماید.
د( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشار آگهي به مدت ۱۰ روز جهت دریافت و تکمیل و تحویل 

اسناد مزایده مي باشد. )تحویل اسناد مزایده تا ساعت ۱4:4۵ آخرین روز میسر است(.
هـ( هزینه آگهی در روزنامه همشــهری و کیهان و هزینه کارشناســی بــه عهده برنده مزایده 

می باشد.
بدیهي اســت شــرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در )اسناد 

مزایده و نمونه قرارداد( بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 ضمناً مشــروح شرایط مزایده در اســناد و نمونه قرارداد درج مي باشد که شرکت کنندگان باید 
مــدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت هاي الک ومهرشــده »الف« و »ب« 

تحویل نمایند.

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

آگهي مزایده عمومي شماره: 00/0۲

روابط عمومی 
سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

مدتمحل واگذاریمبلغ سپرده )به ریال( موضوعردیف

یکسالجنب قطعه 2۰۰،۰۰۰،۰۰۰۳2۵غرفه فروش تنقالت ۱
یکسالمجتمع عروجیان24۰،۰۰۰،۰۰۰ غرفه فروش تنقالت و فست فود2
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حریرچی: نمی توانم اسامی را بیان کنم!

چه کسانی در ستاد کرونا
افسار ویروس وحشی را رها کردند؟!

رسیدگی به پرونده کیفری خریداران شرکت »رشت الکتریک« پس از دستور رئیس قوه قضائیه
گیالن  دادگســتری  رئیس کل 
اولین نتایج سفر رئیس قوه قضائیه و 
پیگیری دستور آیت اهلل رئیسی برای 
رســیدگی به وضعیت کارخانجات 
بزرگ تولیدی در اســتان گیالن را 

تشریح کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، 
حجت االسالم حمزه خلیلی با بیان اینکه 
رئیس قوه قضائیه در ســفر به گیالن، بر 
رسیدگی سریع به وضعیت شرکت های 
پوشش، رشــت الکتریک ایران و صنایع 
تاکید داشت، گفت: دادگستری  ابریشم 
کل اســتان گیالن با تاکیدات رئیس قوه 
قضائیه، در مدتی کوتاه اقدامات موثری 

را در زمینه فســخ قرارداد برای بازپس 
گیری مالکیت این کارخانجات و برخورد 
با اشــخاصی که در نظــام تولید اخالل 

ایجاد نموده اند به انجام رسانده است.
خلیلی درخصوص شــرکت صنایع 
پوشش اظهارداشت: با پیگیری دستگاه 
قضایی گیالن قــرارداد فی مابین گروه 
شــرکت آتیه دماوند-وابســته به بانک 
صنعت و معــدن- و خریــداران بخش 
خصوصی در شــعبه 2۰ دادگاه حقوقی 
تهران رســیدگی و با فســخ قــرارداد 
واگذاری، صنایع پوشش به شرکت آتیه 

دماوند بازگشت داده شد.
وی از راه انــدازی خط تولید صنایع 

پوشــش در آینده ای نزدیک خبر داد و 
افزود: گروه ســرمایه گذاری شرکت آتیه 
دماوند در راستای اجرای مصوبات کمیته 
حمایت از تولید و ســرمایه گذاری برای 
به ســازی و مقاوم  ســازی سالن تولید و 
بهره برداری از ماشــین آالت ریسندگی 
پوشش اقدام نموده و به زودی خط تولید 
جدید این کارخانه راه اندازی خواهد شد.

گیــالن  دادگســتری  رئیــس کل 
همچنین دربــاره تخریب اموال و توقف 
تولید در شرکت صنایع پوشش از سوی 
خریداران آن گفت: برای این اشــخاص 
به اتهــام اخالل در نظــام تولید پرونده 
قضایی تشــکیل شده اســت و بازپرس 

پرونده ضمن صدور قرار کارشناسی برای 
این شرکت،  بررسی همه جانبه وضعیت 
از آنجایی کــه احتمال فرار متهم اصلی 
پرونده نیز وجود داشت، قرار نیابت جهت 

دستگیری متهم صادر نموده است.
خلیلی با اشــاره به شــرکت رشت 
الکتریک ایران بیان داشــت: از آنجایی 
که خریــداران شــرکت الکتریک ایران 
هیچ گونه اهلیت فنی و تخصصی و مالی 
برای خرید شــرکت را نداشته و پس از 
انتقال شــرکت نیز بدون عمل به شروط 
منــدرج در قــرارداد، عالوه بــر تخریب 
ابنیه مبــادرت به تعطیلی و توقف تولید 
نموده انــد، دو اقدام همزمان از ســوی 

اعالم جزئیات ممنوعیت فعالیت اصناف در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
معاون کل وزارت بهداشت جزئیات ممنوعیت فعالیت 
اصناف و مشاغل در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی را 

تشریح کرد.
به گــزارش وبدا، ایــرج حریرچی درخصــوص ممنوعیت 
فعالیت اصناف در مناطق قرمز کشور، گفت: متاسفانه و با کمال 
تاسف، 2۵7 شهر کشور شامل تمام مراکز استان  ها قرمز شدند 
و مجموع شــهرهای قرمز و نارنجی کشور به بیش از 8۵ درصد 
رســید و شهرهای آبی ما فقط به تعداد ۱۱ شهر است که کمتر 

از چند دهم درصد شهرها است.
حریرچی با بیان اینکه متاســفانه برخی از محدودیت هایی 
که باید در شــهرهای قرمز و نارنجی اعمال شود، هنوز به طور 
مناسب خصوصا در این دوره اعمال نشده است، با اشاره به برخی 
از این محدودیت ها، اظهار داشت: به عنوان مثال، مشاغل گروه 
دو در شــهرهای قرمز حتما باید به مدت دو هفته از روز اعالم، 
تعطیل باشند؛ این مشاغل شامل بوســتان  ها و مراکز تفریحی 
به طور کامل، پاساژهای سرباز و سربسته، بازارهای سرپوشیده، 
مراکز خرید و فروش بزرگ که اصطالحا به آنها مال می  گویند و 

بازارهای موقت شامل بازارهای روز و محلی است.
وی تاکید کرد: همچنین، مراکز شــماره گذاری اتومبیل، 
آرایشــگاه  های مردانه و زنانــه، مراکز فروش لوازم آرایشــی و 
بهداشــتی، مراکز فروش فرش، موکت و لوازم خانگی و حوله و 
پرده و مبلمان و لوســتر و درب و پنجره و تزیینات ساختمان، 
مراکز فروش کادویی، اســباب بازی، ســرگرمی، لوازم  التحریر، 
ظروف، کتاب، محصوالت فرهنگی، مراکز فروش انواع پوشاک، 
کیف، کفش، آتلیه  های عکاسی، آژانس  های مشاور امالک، مراکز 
تهیه، توزیع و طبخ مواد غذایی شــامل رستوران و کافی شاپ، 
باید در شهرهای قرمز کال تعطیل باشند و پذیرش مشتری نباید 

داشته باشند.
معاون کل وزارت بهداشــت افزود: مراکز فروش ملزومات و 
تجهیزات بدن  سازی و ورزشی، فروشندگان طال و جواهر، فروش 
کاالهای دست دوم و سمساری و آموزشگاه  های رانندگی، همه 
در شــهرهای قرمز باید تعطیل باشــند. اینها مشاغل گروه دو 

هستند که باید در شهرهای قرمز تعطیل باشند.
حریرچــی ادامه داد: نظــارت بر ایــن تعطیلی ها برعهده 
وزارت بهداشــت است، دستگاه مســئول وزارت صمت است و 
اتحادیه  هــا و انجمن هــای صنفی مربوطه همــکار این موضوع 
هســتند. از مردم خواهش می کنم که هر کجا که تخلفی اتفاق 
 می افتد، به وزارت صمت و دســتگاه  های نظارتی اطالع رســانی 

کنند.
کدام مشاغل در شهرهای نارنجی باید تعطیل باشند؟ 

وی اظهار داشــت: لیست مشاغل گروه سه که در شهرهای 
نارنجی باید تعطیل باشند، شامل تاالرهای پذیرایی، استخرهای 
سرپوشیده و باشگاه  های ورزشی، چایخانه ها و قهوه خانه ها که در 
کل ساعات شــبانه روز باید تعطیل باشند. همچنین، آموزشگاه 
 های موسیقی و زبان با حضور ده نفر و موزه  ها و تئاتر و مهدهای 

کودک که باید در شهرهای نارنجی تعطیل شوند.
معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: ما به عنوان دستگاه 
ناظر گالیه داریم که هنوز در شهرهایی که از چند روز قبل قرمز 
اعالم شدند، خصوصا مراکز استان  ها و به خصوص تهران، هنوز 
بسیاری از پاساژها باز هستند، رستوران  ها و بنگاه امالک و سایر 

مشاغل که باید تعطیل باشند، باز هستند.
حریرچــی گفت: از مردم می  خواهیم که به دســتگاه های 
نظارتی از ســوی ســامانه  ها مــوارد تخلف را اعــالم کنند و 

دستگاه  های مسئول هم حتما اعمال قانون خواهند کرد.

استاندار: قرنطینه تهران منتفی است
اســتاندار تهران با تاکید برمنتفی بــودن قرنطینه کردن 
تهران، از توقف فعالیت مشــاغل گروه هــای 2، ۳ و 4 به مدت 

دو هفته خبر داد.
به گزارش ایســنا، انوشــیروان محســنی بندپی در پایان 
جلســه شورای اداری اســتان تهران در جمع خبرنگاران گفت:  
در تهران روند شــیوع بیماری کرونا فزاینده اســت و مراجعات 
سرپایی، بســتری و فوتی ها روند افزایشی دارد. باید خودمان را 
برای اجرای مصوبات ستاد ملی و جذب همکاری مردم همچون 

گذشته آماده کنیم.
بندپی ادامه داد: از سایر اقشار و صنوف مشمول محدودیت ها 
درخواست می کنیم به صورت داوطلبانه این کار را انجام دهند و 
برای دو هفته فعالیت های خود را متوقف کنند. بی تردید چیزی 
اضافه بر مصوبات ستاد ملی قابل اجرا نیست. درخصوص فعالیت 
ادارات نیز تنها باید در شهرهای قرمز از یک سوم نیروهای خود 
به صورت حضوری استفاده کنند. قطعا نمی توان شهری همچون 
تهران را که پایتخت کشور اســت و فعالیت های بین المللی در 
آن در حال انجام است قرنطینه کرد لذا موضوع قرنطینه تهران 

منتفی است.
وی درخصوص تصمیم گیری در مورد اجرای طرح ترافیک 
در تهران نیز گفت:  ســال گذشته نیز این موضوع مطرح بود اما 
هنگامی که کاهش فعالیت ها را داریم قطعا رفت و آمدها کاهش 
پیدا می کند و براســاس مصوبات قانونی شهر با تراکم جمعیت 

نباید مواجه باشد.
استاندار تهران بار دیگر با تأکید بر اینکه فعالیت گروه های 
۱ )ضروری( در تهران ادامه دارد و مشــاغل گروه های 2، ۳ و 4 
تعطیل خواهند بود، افزود: برخی مشاغل داوطلبانه فعالیت خود 

را متوقف کردند و برخی نیز تذکر گرفته اند.
بندپی گفت: متأســفانه هنوز شــهر دارای تراکم جمعیتی 
اســت و گویا این پیام دریافت نشــده که کرونای جهش یافته 
انگلیســی را جدی بگیرند. درخواست ما این است که با توسعه 
دولت الکترونیک و بهره گیری از دورکاری، مردم برای مدت دو 
هفته همکاری داشــته باشــند تا مدیریت بیماری محقق شود. 
از شــروع اعالم وضعیت قرمز برای تهران روز گذشته مصوبات 
ابالغ شده لذا از دیروز به مدت دو هفته این محدودیت ها اعمال 

خواهد شد و در صورت نیاز تمدید می شود.
زالی: تعطیلی کامل تهران یک نظر فنی و علمی است

در همین حــال فرمانده عملیات مدیریــت بیماری کرونا 
درکالن شــهر تهران ایجاد محدودیت های بیشــتر و تعطیلی 
کامل تهران را نظری کامال فنی، علمی و کارشناسی دانست که 
با اعمال آن وکاهش تــردد در هفته های پیش رو با کاهش بار 

بیماری روبه رو می شویم.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، علیرضا زالی 
تنها راه برون رفت از شرایط پیچیده و دشوار کرونایی را تعطیلی 
کامل شهر و اعمال محدودیت های بیشتر دانست و استمرار این 

محدودیت ها را تا رسیدن به حد استاندارد ضروری ذکر کرد.
زالی با بیان اینکه جان شمار زیادی از مردم در معرض خطر 
ابتال به کروناست، از شرایط شیوع گسترده کووید ۱9 در کشور 
و تهــران ابراز نگرانی کرد و اعمال تصمیمات ســریع و بی کم و 

کاست را مورد تاکید قرار داد.
وی، تعطیلی کامل تهران را با هدف کاهش زنجیره شــیوع 
کرونا را مطالبه جدی کادر بهداشــت، درمان و مردم دانست و 
تسریع روند واکسیناسیون را راهکار مناسبی برای پیشگیری از 

شکل گیری سویه های جدید ویروس دانست.

مدیرکل داروی ســازمان غذا و دارو گفت: ارتباط میان لخته شدن 
 خون و تزریق واکســن آســترازنکا هنوز به طور قطعی اثبات نشــده 

است.
در حالی که یک مقام ارشد آژانس دارویی اتحادیه اروپا روز سه شنبه ارتباط 
میان تزریق واکسن آسترازنکا و خون لختگی را تایید کرد، مدیرکل داروی سازمان 
غذا و دارو در گفت وگو با تســنیم، در پاســخ به این سؤال که چرا علیرغم اعالم 
ارتباط بین تزریق واکســن آسترازنکا با لخته شــدن خون، ایران اقدام به واردات 
این واکســن کرده است؟، اظهار داشــت: ارتباط میان لخته شدن خون و تزریق 
واکســن آســترازنکا هنوز به طور قطعی اثبات نشده و هنوز مدارک مستندی به 

ما ارائه نشده است.
ســید حیدر محمدی درباره اظهارات مقام ارشــد آژانس دارویی اروپا درباره 
ارتباط این واکسن و بروز لخته خون اظهار بی اطالعی و بیان کرد: بروز عوارض در 
واکسن کرونا نیز مانند سایر واکسن ها طبیعی است اما اگر ارتباط بروز لخته خون 
با تزریق واکســن آکسفورد -آسترازنکا به تایید رسمی سازمان جهانی بهداشت و 
سازمان غذا و داروی کشور برسد، واکسن ها ریجکت و واردات آنها متوقف خواهد 

شد.
وی در پاســخ به این ســؤال که در صورت توقف واردات واکسن آسترازنکا، 
تکلیف دریافت واکســن کرونا از سبد کوواکس چه می شــود، بیان کرد: در این 

صورت واکسن دیگری خریداری می شود.

سازمان غذا و دارو:

اگر عوارض واکسن »آسترازنکا« 
تأیید شود وارداتش متوقف می شود

سرویس اجتماعی-
در حالی کــه انتقاد های زیادی درخصوص تصمیمات 
ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایام نوروز به ویژه آزاد گذاشتن 
مسافرت ها مطرح است، معاون کل وزارت بهداشت گفت: 
برخی در ستاد کرونا مانع شدند تا از فرصت طالیی عید 

برای خاموش کردن شعله  های کرونا استفاده کنیم.
با اوج گیری و جوالن شــدید کرونا در روزهای اخیر و پس 
از تعطیالت نوروز، انتقادات زیادی از تصمیات ستاد ملی کرونا به 

ویژه آزاد گذاشتن سفرهای نوروزی مطرح شده است.
سال گذشته تعطیالت سراسری نوروز و همچنین ممنوعیت 
سفرهای نوروزی باعث کاهش چشمگیر مبتالیان و تلفات کرونا 
شــد اما علیرغم وجود این تجربه، امســال و در زمان اوج گیری 
کرونای انگلیســی با وجود هشــدارها و درخواســت های مکرر 
کارشناســان، وزارت بهداشت و رسانه ها برای ممنوعیت سفر، در 
اقدامی عجیب با چراغ ســبز ستاد ملی کرونا سفرهای نوروزی با 

گستردگی و بدون ممانعت انجام شد. 
رونق ســفرهای نوروزی در کنار بازارگــردی قبل از عید و 
تجمعات و دید و بازدیدهای نوروزی باعث شده این روزها شاهد 
اوج گیری مجدد تعداد مبتالیان روزانه به کرونا و فوتی ها باشیم. 
در شرایطی که در روزهای پایانی سال قبل تعداد فوتی های روزانه 
زیر ۱۰۰ نفر و تعداد مبتالیان روزانه 6 تا 7 هزار بود اکنون تعداد 
فوتی ها به حدود 2۰۰ نفر و تعداد مبتالیان به حدود 2۱ هزار نفر 
رسیده است. از سوی دیگر در آخرین اعالم ستاد ملی کرونا در 2۵ 
اسفندماه گذشته تعداد شهرهای قرمز کرونایی در کشور 9 شهر و 
تعداد شهرهای نارنجی ۳۱ مورد بود اما اکنون تمام مراکز استان ها 
و در مجموع 2۵7 شهرستان در وضعیت قرمز و ۱29 شهرستان 
در وضعیت نارنجی قرار دارند و به عبارتی 8۵ درصد شــهرهای 

کشور قرمز و نارنجی هستند. 
سخنگوی وزارت بهداشت دیروز گفت: از ۱7 تا ۱8 فروردین 
۱4۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 2۰ هزار و 9۵4 
بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشور شناسایی شد که دو هزار 
و ۳۱9 نفر از آنها بســتری شدند. در طول این مدت، ۱9۳ بیمار 

کووید۱9 جان خود را از دست دادند.
جوالن کرونا در بیمارستان ها تا 2ماه آینده

در همین زمینه رئیس  بخش عفونی بیمارســتان مســیح 
دانشــوری دیروز با بیان اینکه قرمز شدن تهران مسئله غیرقابل 
پیش بینی نبود، گفت: متاسفانه در شلوغی های بازار در آخر سال، 
مهمانی هــا و دورهمی ها و برگزاری مراســم های مختلف انتقال 

بیماری صورت گرفت.
دکتر پیام طبرسی با اشاره به پیامدهای منفی عدم جلوگیری 
از مســافرت های نوروزی و عدم اعمال محدودیت ها در شــیوع 
بیماری، یادآور شــد: اگر در دو هفته تعطیالت نوروز محدودیت 

ایجاد می شد مطمئنا وضعیت ما بهتر از شرایط کنونی بود.
 این متخصص عفونی با بیان اینکــه حداقل تا دو ماه آینده 
آی سی یوها و بیمارستان ها پرخواهد بود و متأسفانه مرگ و میرها 
 افزایــش خواهد یافت، پیش بینی کرد که شــاهد افزایش میزان 

مرگ و میرها خواهیم بود.
برخی در ستاد ملی کرونا 

مانع خاموش کردن شعله های کرونا شدند!
دیروز اما معاون کل وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی 
با اشاره به اینکه خواسته ما ممنوعیت مسافرت بود گفت: تاکید 
وزارت بهداشــت این بود که از فرصت طالیی نوروز برای کاهش 
آمار کرونا استفاده کنیم و مانند سال گذشته که همه جا تعطیل 
بود امسال نیز همانگونه شود و جلوی مسافرت ها گرفته شود و با 

طرح شهید سلیمانی شعله های کرونا را خاموش کنیم.
ایرج حریرچی تاکید کرد: برخی در ســتاد ملی کرونا مانع 
شدند تا از فرصت طالیی عید برای خاموش کردن شعله های کرونا 

استفاده کنیم.
حریرچی در پاســخ به این سؤال که چه کسانی با تعطیلی 
ســفرها در نوروز ۱4۰۰ مخالفت کردند، گفت: نمی توانم اسامی 

این افراد را بگویم.
وی با اشــاره به اینکه تعداد شهرهای قرمز نسبت به دو سه 
روز گذشــته سه برابر شده است، افزود: شــیب ابتال به کرونا در 
کشور موشکی شده است و پیش بینی می کنیم موج چهارم بدتر 
از موج های قبلی باشد. معاون کل وزارت بهداشت گفت: با توجه 
به اینکه ۱۰ تا ۱۵ درصد موارد بستری فوت می کنند پیش بینی 

کانال ۳۰۰ نفر برای فوتی های وجود دارد. 
حریرچی اظهار داشت: اکنون به هیچ مقام مسئولی واکسن 
کرونا تزریق نشــده است، حتی ما که با گروه های درمانی ارتباط 

داریم واکسن تزریق نکرده و از سهم خود استفاده نکرده ایم. 
وی افزود: موقعی که واکســن آنفلوآنزا وارد داروخانه ها شد 
به رهبر انقالب برای تزریق واکسن پیشنهاد شد، ایشان فرمودند 
مگر همه زدند که پاسخ داده شد خیر ، ایشان نیز فرمودند من هم 
نمی زنم.االن هم که از ایشان سؤال شد آیا واکسن کرونا می زنید؟ 

ایشان تاکید کردند؛ منتظر واکسن داخلی هستم. 
رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد کرونا شفاف  سازی کند

اظهارات معاون کل وزارت بهداشــت مبنی بر اینکه »برخی 
در ســتاد ملی کرونا مانع شــدند تا از فرصت طالیی عید برای 
خاموش کردن شعله های کرونا استفاده کنیم« و انتقادات مطرح 
شده در روزهای اخیر از تصمیمات نوروزی ستاد کرونا می طلبد 
تا اکنون رئیس جمهور کشورمان به عنوان رئیس ستاد ملی مقابله 
با کرونا برای مردم شــفاف  ســازی کنند که چه کسانی در این 
ستاد با درخواست کارشناسی و منطقی و هشدارهای مطرح شده 
درخصوص لزوم ممنوعیت سفرهای نوروزی مخالفت و مانع اتخاذ 

یک تصمیم مناسب شدند؟
چرا باید ستاد کرونا با اصرار بر یک تصمیم اشتباه و بی توجهی 
به نظرات کارشناسی زمینه ساز افزایش روند بیماری که با تالش 
کادر درمــان در حال کنترل قابل قبول نســبت به بســیاری از 
کشورهای دیگر قرار داشت شوند تا امروز شاهد جان باختن روزانه 

قریب 2۰۰ هموطن و داغدار شدن خانواده  های زیادی باشیم؟
بی توجهی به یک نکته ظریف

رهبر معظم انقالب ۱۵ اسفندماه گذشته در جریان درختکاری 

درخصوص مدیریت کرونا به نکاتی اشاره فرمودند که می توان از 
آن به زمینه ســازی از سوی ایشان برای دعوت مردم به تبعیت از 
تصمیمات ستاد کرونا که یکی از آنها تصمیم به ممنوعیت سفر 
پیش بینی می شــد نام برد. رهبر انقالب فرمودند: »سال گذشته 
مســئولین راجع به کرونا -که مثل امــروزی در اوایل کرونا بود- 
هشدار دادند و گفتند، بنده هم یک کلمه ای در همین روز محیط 
 زیست خطاب به مردم عزیزمان عرض کردم که خوشبختانه حرف 
دلسوزان اثر کرد و مردم در ایّام عید کاماًل مالحظه کردند و بالی 
بزرگی را که در آن ایّام می توانســت متوّجه کشــور بشود از سر 
دور کردند. امسال من احساس می کنم که خطر از سال گذشته 
بیشتر است؛ امسال خطر را بهتر می شناسیم، بیشتر می شناسیم 
و می دانیم که متأسفانه خطر در کشور فراگیر شده؛ سال گذشته 
به این اندازه نبود؛ بنابراین امسال هم بایستی همه رعایت کنند. هر 
چه ســتاد ملّی کرونا گفت ]باید رعایت شود[؛ اگر سفر را ممنوع 
کردند، ]مردم[ ســفر نروند؛ هر چه را الزم دانستند انجام بدهند. 
بنده که مثل سال گذشته قطعاً سفر نخواهم رفت؛ و هر چه ستاد 

ملّی در این زمینه بگوید ]رعایت می کنم[.«
وقتی رهبر انقالب می فرمایند شرایط امسال نسبت به سال 
قبل بدتر اســت و اگر ستاد کرونا سفر را ممنوع کردند الزم است 
همه رعایت کنند و من نیز به مســافرت نمــی روم یعنی اینکه 
ممنوعیت سفرهای نوروزی با توجه به هشدارهای مکرر مسئوالن 
و کارشناسان و وزارت بهداشت قابل پیش بینی ترین تصمیم ستاد 

کرونا خواهد بود و عمل به آن برای همه الزم است.
حال باید جناب رئیس جمهور به عنوان رئیس ســتاد کرونا، 
ســتادی که محوریت آن با دولت اســت پاسخ دهند که تصمیم 
عجیب ستاد برای آزاد گذاشتن مســافرت ها بر اساس کدام کار 

کارشناسی و با چه توجیه و اعتبار منطقی گرفته شد؟
قبل از نوروز زمزمه هایی از سوی مسئوالن گردشگری کشور 
مبنی بر لزوم انجام مســافرت ها برای جلوگیــری از ضرر و زیان 
فعاالن این صنعت در کشور و درخواست از ستاد برای همراهی در 
این زمینه به گوش می رســید حال اگر هدف از آزاد بودن سفرها 
جبران ضرر و زیان صنعت گردشگری و رونق به این صنعت بود، 
حــال که با جهش دوباره کرونا و ایجاد محدودیت های و تعطیلی 
اجباری بســیاری از اصناف و مشــاغل این ضرر و زیان شــامل 

بخش های زیادی از جامعه می شود!
اجازه به اعزام تورهای مسافرتی در نوروز به کشورهای امارات 
و ترکیه ای که خود با بدترین شــرایط کرونایی دست به گریبان 
است در کنار تعطیلی مسافرت به عتبات عالیت از دیگر تصمیمات 
متناقض ســتاد کرونا بود. جالب اینکه پس از پایان تعطیالت و 
درخواست وزیر بهداشت برای بستن یک هفته ای مرزها با ترکیه 
پس از چند روز باالخره با لغو تورها به ترکیه موافقت شد و البته 
دیروز هم خبر آمد که رئیس جمهور مخالف لغو پروازها با ترکیه 

علیرغم قرمز بودن وضعیت اکثر بخش های آن کشور هستند. 
پیش بینی موج چهارم کرونا به جای پیشگیری!

شیوه مدیریت قابل انتقاد ســتاد کرونا با محوریت دولت را 
می توان در اظهارات روز سه شــنبه ســخنگوی دولت به وضوح 

مشاهده کرد. ربیعی در بخشی از نشست خبری خود درخصوص 
سفرهای نوروزی با وجود پیش بینی موج چهارم کرونا گفت: »موج 
چهارم کرونا یک مسئله مهم در همه کشورها است و الگوی موج 
چهارم در اکثر کشورهای جهان به صورت مشابه عمل کرده است. 
بنابراین موج چهارم به صورت فراگیر در بســیاری از کشورها رخ 
داده است. باتوجه به طرح هوشمند پویا و مصوبه ستاد ملی کرونا 
هر زمان مناطقی قرمز و یا نارنجی شــوند اقدامات الزم از پیش 
تعیین شده به سرعت عملیاتی خواهد شد. بنابراین آمادگی الزم 

وجود داشته و برنامه ریزی الزم صورت گرفته است.«
سؤال اینجاست که چون موج کرونا در کشورهای دیگر نیز 
وجود دارد ما نیز مجبور بوده ایم خود را به ســطح آنها برسانیم 
یا می شــد با اندکی تدبیر و توجه به نظرات کارشناســی از جمله 
هشدارهای مســئوالن ســالمت در خود دولت از شرایط فعلی 
پیشــگیری کرد؟ آیا نمی شد با قدری تدبیر از جلوی رشد تلفات 
یا خســارت های تعطیلی اجباری بسیاری از مشاغل و واحدهای 
 صنفــی و تحمیل هزینه هــای  هنگفت انســانی و اقتصادی را 

گرفت؟
لزوم ورود مجلس و سازمان های نظارتی 

به تصمیمات ستاد کرونا
حال که تصمیمات ستاد کرونا در کنار برخی بی توجهی ها از 
ســوی عده ای از مردم باعث افزایش روند بیماری و ابتال و تلفات 
کرونا شــده است، انتظار از مجلس و دســتگاه های نظارتی این 
است که به مســئله ورود پیدا کنند تا مشخص شود چه کسانی 
با بی توجهی به هشدارها و نظرات کارشناسی با تصمیمات اشتباه 
خود زمینه مشکالت این روزها و داغدار شدن خانواده های زیادی 

را فراهم نموده اند؟
وزیر بهداشت: برخی می خواهند مرگ  مردم را 
ابزار سیاسی و جبران ورشکستگی  خود کنند

وزیر بهداشت دیروز در نامه ای خطاب به رؤسای دانشگاه های 
علوم پزشــکی نوشت:» اینجانب با شناختی که از قدرت سرایت، 
بیماریزایی و مرگ و میر ویروس جدید داشتم با مکاتبات عدیده 
از بخش های مختلف درخواست کردم تا موضوع را جدی بگیرند 
و بتوانیم در حد امکان ویروس را در اســتان خوزستان زمین گیر 
کنیم تقاضا کردم راه ها را از مناطق آلوده به دیگر نقاط از زمین و 
هوا و دریا سد کنیم و نگذاریم منابع آلوده به یکی از سهمگین ترین 

عوامل بیماری زا جابجا شوند. «
در بخش دیگری از این نامه آمده است:»آنها که کرونا و مرگ 
مردم این سرزمین را ابزار سیاسی می کنند تا بتوانند ورشکستگی 
گذشته را شاید جبران و در ماههای پیش رو آب رفته به جوی را 
بازگردانند و برای فروپاشی نظام سالمت و تسلیم در مقابل بیماری 
شعار ترغیب به استعفای این تیم را سر می دهند نیز بدانند که این 
گروه پایدارتر از آن است که فکر می کنند و ایستاده اند تا پایان این 
راه، تا متقاعد کردن دیگران به همراهی، تا عرضه زودرس واکسن 
ایرانی، تا مهار کامل بیماری در این ســرزمین سرافراز، تا آشفته 
کردن خواب همه کســانی که منتظرند درماندگی این کشور را 

به جای سربلندی نظاره کنند.«

دادگســتری کل اســتان گیالن صورت 
پذیرفته است. وی ادامه داد: به صندوق 
بازنشستگی کشوری مالک شرکت رشت 
الکتریک ایران- اعالم شــد تا براســاس 
مفاد قرارداد، نســبت به فســخ آن برابر 
مــاده 24۰ قانون مدنــی اقدام و نتیجه 
را گزارش نماید. رئیس شــورای قضایی 
اســتان گیالن از رســیدگی به پرونده 
کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک 
ایران به اتهام اخــالل در نظام تولید در 
دادســرای عمومی و انقالب رشت خبر 
داد و اظهار داشــت: بــه لحاظ اهمیت 
موضوع و فنی و تخصصی بودن مســائل 
آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی 
در سه رشته ماشین آالت، تاسیسات راه 
و ساختمان و روابط کارگری و کارفرمایی 
صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان 
در دهم فروردین امســال و ابالغ آن به 
وکیل متهمین نســبت بــه احضار آنان 
بــرای تفهیم اتهام و صــدور قرار الزم و 

قانونی اقدام شده است.
خلیلی همچنین به وضعیت شرکت 
ابریشم گیالن اشاره کرد و گفت: با توجه 
به اینکه خریداران شرکت صنایع ابریشم 
گیالن عالوه بر عدم برخورداری از اهلیت 
فنی و تخصصی و مالی نسبت به شرایط 
مندرج در قرارداد از جمله افزایش تولید 
و بهره وری مناســب اقدام ننموده اند از 
سوی دادگســتری کل استان گیالن به 
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند اعالم 
شد تا با استناد به ماده 24۰ قانون مدنی 

نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
وی افزود: درخصوص اتهام متهمین 
مبنی بر اخالل در نظام تولید، پرونده ای 
در دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
صومعه ســرا تشکیل شــده است که با 
تکمیل تحقیقات، به زودی متهم اصلی 
احضار و قرار الزم و قانونی صادر خواهد 

شد.

با  رئیــس کل دادگســتری گیالن 
انتقاد از مالکان این کارخانجات تصریح 
کــرد: با وجود تخلف خریــداران و عدم 
اجرای تعهــدات و شــرایط مندرج در 
قــرارداد، تعلــل و تاخیر شــرکت آتیه 
دماوند و صندوق بازنشســتگی کشوری 
در فسخ واگذاری این کارخانجات مبنایی 
نداشته و الزم است در برابر مطالبه گری 

شهروندان پاسخگو باشند.
گفتنی اســت، پیش از این کیهان 
چند گــزارش از رانت خواری عجیب در 
ماجرای واگذاری شرکت رشت الکتریک 
منتشر کرده اســت که البته ذی نفعان 
این پرونده به جای پاسخگویی در محضر 
عدالت اقــدام به شــکایت علیه کیهان 
نموده اند. در یکــی از مطالب کیهان در 
این زمینه که ۱۵ مرداد سال 97 منتشر 
شــده آمده اســت: »کرباسچی دبیرکل 
کارگزاران سال 79 به خاطر برخی مفاسد 
اقتصادی، بازداشــت و محکوم شد اما ۳ 
ســال بعد، دبیرکل کارگزاران به همراه 
عبداله نوری و قبه )معاون کرباســچی( 
کارخانه رشــت  الکتریــک را خریداری 
کرده و موجب تعطیلی کارخانه و بیکار 
شــدن کارگران نــان آور ۵4۰ خانواده 
شدند.  ســال 82 در اقدامی بی سرو صدا 
و با همــکاری وزارت صنایع، 72 درصد 
از ســهام کارخانه رشــت الکتریک در 
پوشش اجرای اصل 44 قانون اساسی به 
همســران 4 نفر از اعضای حزب  اشرافی 
کارگزاران واگذار شد.در حالی که قیمت 
واقعــی کارخانــه ۱2 هکتاری رشــت 
الکتریک حدود 9۰ میلیارد تومان بود، به 
قیمتی تقریبا رایگان )2 میلیارد تومان( 
و به صورت اقســاط ۱۳ ماهه، به همسر 
کرباســچی دبیرکل فعلی کارگزاران، و 
همســران آقایان عبداله نوری، غالمرضا 
قبه)معاون و شریک تخلفات کرباسچی 

در شهرداری( و... فروخته شد.«

افزایش خطر 
افسردگی و زوال 
عقل با کووید-1۹ 

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد انگلیس
که بیمــاری کوویــد-1۹ می تواند خطر 

افسردگی و زوال عقل را افزایش دهد.
انگلیسی در بررسی های اخیر  متخصصان 
خود دریافتند افرادی که در شــش ماه گذشته 
به بیماری کووید-۱9 مبتال شده بودند بیشتر 

در معرض افسردگی، زوال عقل، روان پریشی و سکته مغزی قرار داشتند.
همچنین یک سوم از افرادی با سابقه ابتال به این بیماری، دچار مشکالت 
روانی یا عصبی شــده یا عالئــم بیماری در آنان عود کرده اســت. به گفته 
محققان، افرادی که به دلیل ابتال به بیماری کووید-۱9 روانه بیمارســتان یا 
بخش مراقبت ویژه شده اند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند.پزشکان تاکید 
کردند: ارتباط بین خطر ابتال به بیماری کووید-۱9 و بروز عالئم افســردگی 
و زوال عقلی می تواند ناشی از تاثیر استرس و تاثیر غیرمستقیم این بیماری 
بر مغز باشد. متخصصان انگلیسی به بررسی سوابق پزشکی الکترونیکی بیش 
از ۵۰۰ هــزار بیمار در ایاالت متحده پرداخته و احتمال ابتالی آنان به یکی 
از ۱4 بیمــاری عصبی و روانی را مورد مطالعــه قرار دادند. خونریزی مغزی، 
ســکته مغزی، پارکینســون، ســندروم گیلن باره، زوال عقل، روان پریشی، 
اختــالل روانی، اختالل اضطراب از جمله ایــن اختالالت عصبی بودند. آنها 
توضیح دادند که اضطراب و اختالالت خلقی شایعترین عارضه تشخیص داده 
شــده در بین مبتالیان به کووید-۱9 است و احتماال به دلیل استرس ناشی 
از تجربه بیماری بســیار شدید یا بستری شــدن در بیمارستان رخ می دهد. 
همچنین بیماری هایی همچون ســکته مغزی و زوال عقل بیشــتر ناشی از 
تاثیرات بیولوژیکی ویروس یا به طور کلی واکنش بدن به بیماری اســت. به 
گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، همچنین به گفته محققان، 
بیماری کووید-۱9 با احتمال خطر ابتال به بیماری پارکینســون و سندروم 

گیلن باره ارتباطی ندارد.


