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انتقاد تند وزیر بهداشت از رعایت نکردن پروتکلها
و برخی ناهماهنگیها در مواجهه با کرونا

آمریکا
یخ زدن اتوبانهای تگزاس تعدادی از
شهروندان این ایالت را به اسکی سواری
اسکی سواری ترغیب کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حدود
در بزرگراههای
یک هفته از حاکم شــدن سرمای بیسابقه در
یخ زده
ایالت تگزاس آمریکا میگذرد .یخبندان شدید
پس از بارش برف سنگین در این ایالت برخی از شهروندان را به اسکی سواری
در خیابانها ترغیب کرده است.
در تصاویری که در شبکههای مجازی منتشر شده تعدادی از شهروندان
را در حال اســکی در خیابانها نشــان میدهد .در یکی از این موارد دو مرد
جوان در حالی که مشــغول اسکی ســواری در اتوبانی در این ایالت هستند
دیده میشوند.
سرمای زمســتان همراه با برف ،کوالک و طوفان در تگزاس ،میلیونها
نفر از مردم این ایالت را با کمبود موادغذایی ،نبود وســایل گرمایشــی و آب
آشامیدنی کافی روبه رو کرده است.
سرمای شــدید موجب خرابی خطوط شــبکه و قطعی برق در تگزاس
شده و بسیاری از شهروندان شرایطی سخت را تجربه میکنند .قندیل بستن
فنهای سقفی در داخل خانهها ،یخ بستن لولههای آب آشامیدنی و مسدود
شــدن جادهها زندگی را بر مردم این ایالت در آمریکا ســخت و دشوار کرده
است.
گفتنی اســت ،سرمای بیسابقه در آمریکا طی روزهای اخیر حداقل 70
کشته برجای گذاشته است.
همزمان با وقوع طوفان استوایی بیش
از  ۵۱هزار نفر از ساکنان مناطق جنوبی
فیلیپین مجبور بــه ترک خانههای خود
شدند.
به گزارش ایسنا ،آژانس مدیریت بالیا در
فیلیپین اعالم کرد :همزمان با نزدیک شــدن

فیلیپین

طوفان دهها
هزار نفر را
سرگردان کرد

وزیر بهداشــت با بیان اینکه واکســن ایرانی
کرونا به خوبی پیش میرود ،نسبت به عدم رعایت
پروتکلها انتقاد کرد.
به گزارش وبدا ،سعید نمکی در نوزدهمین آیین پویش
«ره سالمت» که با افتتاح پروژههای فرهنگی و دانشجویی
دانشگاه علوم پزشــکی تهران در مجتمع خوابگاهی کوی
دانشــگاه همراه بود ،اظهار داشت :دو هزار و  200تا 300
نمونه که از دی و آذر و بهمن ســال گذشــته از آنفلوآنزا
نگه داشــته بودیم ،گفتم همه آنها را تســت کنند چون
میدانستم عدهای دنبال این هستند که بگویند ایران مرکز
کرونا بوده است .آمریکاییها ،اسرائیلیها و برخی در بیرون
از کشور ،دنبال این بودند که اثبات کنند کانون کرونا ،ایران
بود و عدهای هم در داخل ،پای بیرق آن ســینه زدند .این
را میدانســتم که این نمونهها را تست کردیم ،به جز سه
نمونه در سراسر کشــور که از  23بهمن به بعد بود ،هیچ
موردی از کووید 19در نمونههایی که برای آنفلوآنزا گرفته
بودیم ،پیدا نشد.
نمکی خاطرنشــان کرد :نمیدانم چطور برخی افراد با
کمال بیانصافی برای سوار شدن بر موج سیاسی تبلیغاتی،
به راحتی یافتهها و گفتههای مملکت شــان را زیرســؤال
میبرند .اگر کســی توانســت یک مورد اثبــات کند که
کووید 19تا قبل از  23بهمن در ایران وجود داشته ،نه تنها
به او جایزه میدهیم بلکه هزار بار هم عذرخواهی میکنیم.
وی تأکید کرد :برای دفاع از حیثیت عزیزانی (مدافعان
سالمت) که در این مدت خودشان را به آب و آتش زدند،
هیچ یاوهگویی که بخواهد سالمت این مجموعه را زیرسؤال
ببرد را رهــا نخواهم کرد .هفته گذشــته دکتر المنظری
رئیسدفتر مدیترانه شــرقی ســازمان جهانی بهداشت به
ایران ســفر کرده بود ،اعالم کرد که مدیریت ایران ،یکی از
ناب ترین ،شایستهترین و مدرنترین شیوههای مدیریتی
بود که میتواند برای جهان ،الگو باشد اما یک فرد در داخل
با کمال کج سلیقگی ،صحت این ساختار را برای درماندگی
در شرایط سیاسی و کسب بعضی از سالیق ،در ذهن مردم
زیرسؤال میبرد.
وزیر بهداشت گفت :به محض اینکه در ووهان گزارش
ویروس کرونا را شــنیدیم ،همه آماده شــدیم ،بالفاصله
جلسه گذاشــتیم ،مرزها را بســتیم ،در تمام ورودیها و
مبادی ورودی کشــور نیرو برای کنترل گذاشتیم ،شروع
به طراحی کیت کردیم 57 ،دانشجوی ایرانی ووهان را که
به ایران آوردیم ،با کیتی که عزیزان ما در انستیتو پاستور
طراحی کردند ،تست کردیم ،کسی به ما کیت نداد .وقتی

قم و گیالن گرفتاری شــدیدی پیدا کردند ،تعدادی کیت
یکی از همکاران ما به صورت دســتی به کشور وارد کرد،
کیت نداشــتیم ،خودمان طراحی کردیم کیت ،ونتیالتور،
ماسک و گان را.
ویروس جهش یافته
دیگر منحصر به یک نقطه از کشور نیست
نمکی ادامه داد :از مدتها پیش در ویدیوکنفرانس و
نامهها به عزیزانم در دانشگاهها اعالم کردم که خودتان را
برای یکی از ســختترین یورشهای ویروس جهش یافته
آماده کنید .امروز دیگر ویروس جهش یافته منحصر به یک
نقطه از کشــور نیست و همه جا پخش شده است .دیشب
ســاعت  12از بیرجند ،دو مورد جدیــد گزارش گرفتم و
از ایالم و خیلی استانها لحظه به لحظه گزارش میگیرم.
وی یادآور شد :همکاران ما کامال آماده هستند .مردم
شــریف ایران باید بدانند که این ویروس علیرغم اظهارات
مقامات انگلیســی ،هم قدرت سرایت چندین برابری دارد
و هــم قــدرت بیماریزایی و مرگزایی بیشــتری دارد و
هم جوانترها را بیشــتر گرفتار میکند .سه روز پیش در
خوزستان کودک یک و  9ساله بر اثر کووید 19فوت کرد.
وزیر بهداشــت اظهار داشت :به همه شهدای سالمت،
همه دانشگاههای علوم پزشکی و عزیزانی که تن بر آتش بال
زدند و شهید شدند ،درود میفرستم اما به شدت گلهمندم
از آنهایی که متاســفانه پروتکلها را رعایت نمیکنند و به
شدت گله مندترم از آنهایی که با پروتکل شکنان برخورد
نمیکنند.
نمکی افزود :از برخی از اتفاقات کشور ،اطالعی نداریم.
دیشــب در ایالم خانم جوانی اینتوبه(لولهگذاری در نای و
دستگاه تنفسی) شد که حامله بود و با سزارین ،نوزادش را
به دنیا آوردیم .نمیدانم که این نوزاد هرگز مادر خودش را
میبیند یا خیر و یا چشم این مادر بر سیمای فرزندی که
ماهها در شــکمش نبضش را حس کرده ،باز خواهد شد یا
خیر .اما چه کسی عامل مرگ این بانوی ایالمی است؟ ما
کی برای تردد از مرزها به سمت عتبات و برگشت آن اجازه
دادیم؟ چه کســی از من در این رابطه ،نامه دارد؟ کجا من
و همکارانم با بعضی از این ترددها ،موافقت کردم؟ اتوبوسی
میآید که در مرز میگیریم ،فرد مثبت پیاده میشــود و
اتوبوس تا فالن شهرستان میرود و وقتی ردیابی میکنیم،
موارد مثبت در آن شهرستان پیدا میشوند.
تا کجا همکاران من
باید تاوان ندانم کاری بقیه را بپردازند؟
وی ادامــه داد :تــا کجا همــکاران من بایــد تاوان

ندانم کاری بقیــه را بپردازند؟ چه گناهــی کردهایم بعد
از  13مــاه که باید موج بیماری ایجاد شــود و ما موج را
بشکنیم و شــهید بدهیم .خدا شاهد اســت داغ شهدای
ســامت ،مــرا جزغالــه میکنــد و نابودم کرده اســت.
نابترین نیروهای نظام ســامت را در این مدت از دست
دادیم.
فریاد میزنیم که اپیدمی گرفتارمان میکند،
چرا گوش نمیکنید؟
من وزیــر خبر ندارم کی
وزیر بهداشــت تاکید کردِ :
میآیــد و کی بیرون میرود .فقط مــا ته رودخانه زخمی
و جنازه جمع میکنیم خب بجای وزیر بهداشت ،مدیرکل
مردهشورخانه بگذارید .وزیر بهداشت برای چه میخواهید؟
این درد ،درد بزرگی است .ویروس جهش یافته ،مهاجمتر
است .فکر نکنید انگلیس یکی از ساختارهای ضعیف نظام
ســامت جهان را دارد .انگلیس یکی از نظامهای بســیار
مقتدر را دارد ،آلمان در مســائل بهداشتی و درمانی کشور
کمی نیســت اما به زانو درآمد .نه گســتردگی اقلیم ما را
دارند ،نه کــم پولی و کم بضاعتی اقتصــادی ما را دارند.
داریم فریاد میزنیم که اپیدمــی گرفتارمان میکند چرا
من وزیر بهداشت نباید بدانم هیئتی
گوش نمیکنید؟ چرا ِ
از فــان جا به ایران میآید؟ اینطور نمیشــود مملکت را
اداره کرد.
نمکــی گفت :چقدر باید فریاد بزنــم و بگویم؟ چقدر
باید شرمســار نیروهای حوزه سالمت شوم؟ چقدر باید از
پزشک ،پرستار ،علوم آزمایشــگاهی ،بهورز و سایر نیروها
خجالت بکشم؟ اینکه نمیشود .ناگهان خبر بشوم که بدون
اطالع ما ،گروهی آمد و گروهی رفت آن هم در کشــوری
که رهبر معظم انقالب میخواهد نشســت مجازی بگذارد
میگوید از وزارت بهداشــت اجازه بگیرید ،رئیسجمهور
میخواهــد به مرقد امــام راحل برود مینویســد ببینید
فالنی(وزیر بهداشت) نظرش چیســت و یا رئیسجمهور
یک ســفیر را میخواهد بپذیرد میگوید از وزیر بهداشت
بپرسید که باید چند بیایند و چگونه باید پروتکلها رعایت
شود.
وی تاکید کرد :بــزرگان نظام پروتکلهــا را رعایت
میکنند اما عدهای اصال حواسشــان به پروتکلها نیست.
وقتی اپیدمــی آمد و خدای ناکرده کشــتار کرد ،برخی
میگوینــد که در فالن جا ،غلظت اکســیژن کم بود و یا
میگویند طبق گزارشات واصله ،در فالن جا به بیمار دیر
رســیدگی کردند .هم قلمها راه میافتند و هم ســؤاالت
شــروع میشــوند اما یکی نمیگوید کــه در پیک قبلی

خوزســتان که پروتکلشکنی ما را گرفتار کرد ،چه کسی
آن را جمع کرد؟ چه کسی شب تا صبح نخوابید؟ چگونه
اکسیژن رسید؟ چرا یک نفر در خیابان نیامد و فریاد نزد
که ما امکانات نداریم؟ چه کســانی این آتش را خاموش
کردند؟ اما اگر بگویند پنج دقیقه داروی فالنی دیر شــد،
هزار نامه توضیح خواه و هزار قلم و شــبکه اجتماعی راه
میافتد.
وزیر بهداشت افزود :عزیزان اینطور نمیشود مملکت
را اداره کــرد .مکتوب هم نوشــته ام .مــا و همکاران مان
دیگر بیش از این صبوری برای مان میسر نیست .ما برای
موجشــکنی خلق نشدیم و دیگران برای موج آفرینی .این
را همه باید بدانند.
وی اظهار داشــت :با لطف خداوند تزریق واکســن از
امروز به  100هزار نفر دیگر از کادر درمان شروع میشود،
 250هــزار دوز دیگر در این هفته به کشــور میرســد و
همراه با کادر درمان نه بــه عنوان خودخواهی ،گروههای
آســیبپذیر ،واکسینه میشــوند .در تمام جنگهای دنیا
اگــر جلیقه یا کاله ضد گلوله وجود دارد به کســی که در
خط مقدم اســت ،میدهند وگرنه همکاران ما برای تزریق
واکسن میگفتند ما نه ،ابتدا به مردم تزریق کنید اما ما در
ســند ملی واکسیناسیون کووید 19تکلیف کردیم که اول
کادر درمانی واکسن تزریق کنند.
واکسیناسیون گروههای آسیب پذیر
تا پایان اسفندماه
وزیر بهداشت بیان داشت :بعد از کادر درمان به سراغ
خانه سالمندان و گروههای آسیب پذیر میرویم و امیدوارم
که تا پایان اســفندماه بتوانیم گروههای هدف آسیب پذیر
را واکســینه کنیم البته این مژده را هم میدهم که تولید
واکســن ملی به خوبی پیش میرود و ما در اردیبهشــت
آینده این خبر خوش را به مردم میدهیم که اگر با همین
روال پیش رویم ،یکی از تولید کنندگان واکسن در منطقه
مطرح میشویم و میتوانیم مردم خودمان را واکسینه و هم
برای صادرات اقدام کنیم.
یک نکته
وزیر بهداشــت در انتقاد به ناهماهنگیها در مدیریت
کرونا در موضوع ســفرها تنها به سفرعتبات عالیات اشاره
کردند که البته مدتهاســت این ســفر به صورت رسمی
تعطیل است ،ضمن اینکه طبق اعالم قبلی وزارت بهداشت
نخســتین موارد ویروس جهش یافته انگلیســی توســط
هموطنان بازگشــته از اروپا به کشور وارد شده است و نه
از عتبات.

دبیرکل جمعیت هالل احمر خبر داد

طوفان استوایی  Dujuanبه برخی مناطق مرکزی و جنوبی این کشور از بیش
از  ۵۱هزار نفر درخواســت شده تا خانههای خود را ترک کنند و به مناطق
امن پناه ببرند.
اداره هواشناسی فیلیپین اعالم کرده است  Dujuanاولین طوفان در سال
جاری است که پیشبینی میشود مناطقی از این کشور را درنوردد.
گفتنی است ،هر ســاله از ماه ژوئن تا دسامبر طوفانهای گرمسیری به
طور منظــم در فیلیپین به وقوع میپیوندد که بــه دنبال حوادث مرتبط با
آنها صدها نفر جان خود را از دســت میدهند و میلیاردها دالر خســارت به
بار میآید.

قطع زنجیره
خرید و فروش مدارک دانشگاهی

مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم گفت :با اســتعالم
مــدارک و تأیید کد مدرک دانشــگاهی خریــد و فروش مدارک
دانشگاهی امکانپذیر نیست.
سید عبدالحمید انگجی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما اظهارداشت:
متأســفانه در رســانهها و مطبوعات آمار مبالغهآمیزی درخصوص جعل مدارک
دانشگاهی مطرح میشــود که من آن را تکذیب میکنم و این موجب تشویش
اذهان عمومی و سلب اعتماد مردم به سیستم دانشگاهی است.
انگجــی با بیان اینکــه در ابتدا باید مدارک وزارت بهداشــت ،وزارت علوم،
دانشــگاه آزاد و حتی حوزه علمیه تفکیک شــود ،افزود :هر کدام از این حوزهها
مسئولیتهای نظارتی خاص خودشان را دارند و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
تنها مسئول مدارک صادره از دانشگاههای خود است .همچنین بین جعلی بودن
مدرک و مورد تأیید نبودن مدرک باید تفکیک قائل شد ،چنانچه باید بین جعل
مدرک و خدشه وارد شدن مدرک هم تفکیک قائل شد و راههای بررسی هر کدام
از این موارد متفاوت است .وی با بیان اینکه اسامی همه مؤسسات آموزش عالی
مورد تأیید وزارت علوم که مدرک آنها معتبر اســت در سامانه امور دانشجویان
وزارت علوم ذکر شــده اســت ،ادامه داد :دانشگاههای مورد تأیید ما به دو دسته
تقسیم میشــوند که بعضی از دانشــگاهها میتوانند به صورت مستقل مدرک
صادر کنند ،اما برخی دیگر این اســتقالل را ندارند ،البته دانشــگاههای مستقل
 ۸۰دانشگاه هستند و مؤسســات غیر انتفاعی و پژوهشکدهها هم جزو مراکزی
هســتند که هنوز اختیار صدور مدرک را ندارند .مدیرکل امور دانش آموختگان
وزارت علوم با بیان اینکه مدارک دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم دارای کد
اســتعالم است،گفت :کلیه مدارکی که در سامانه ســجاد وزارت علوم بارگذاری
میشود دارای تأیید رئیسدانشگاه ،کد قابل اسکن و کد  ۲۰رقمی باشد که از این
طریق اســتعالم مدرک گرفته میشود به طوری که با وارد کردن کد  ۲۰رقمی
در سامانه سجاد هم اصالت و هم محتویات مدرک مورد استعالم قرار میگیرد و
این موضوع طی بخشــنامهای به همه مراکز دولتی ارسال شده تا مدارکی که به
دست آنها میرسد به راحتی و بدون هیچگونه بروکراسی اداری استعالم شود.
انگجی اظهارداشت :برای مدارکی که قبل از راهاندازی کدهای استعالم صادر
شده نیز با تأیید دانشگاه کد موردنظر در پشت مدرک صادر میشود و استعالم
شــکل میگیرد ،همچنین برای مدارک خارج از کشور نیز در ابتدا گواهی موقت
با کد صادر و سپس ارزش نامه دائمی صادر میشود و پس از آن کد استعالم به
صورت عمودی در روی مدرک ثبت میشود .وی افزود :وزارت امور خارجه تنها
اصالت یک مدرک را میتواند صادر کند و ارزشیابی مدرک بر عهده وزارت علوم
است ،همچنین در صورت تعیین مدرک جعلی توسط بخش حقوقی وزارت علوم
در قوانین مجازات اســامی جریمههایی از جملــه انفصال از خدمت برای افراد
خاطی در نظر گرفته شده است.

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم
(یک مرحلهای)
مناقصهگزار :قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیاء(ص) ،هلدینگ تخصصی نیرو ،واحد
اجرایی مؤسســه ایستاب (کارگاه احداث ایســتگاه استقالل خط  2قطار شهری
شیراز)
موضوع مناقصه :اجرای عملیات مشبندی و شــاتکریت دیوار و ســقف ایستگاه استقالل خط 2
قطار شهری شیراز
مهلت مناقصه :از تاریخ  1399/12/02لغایت ( 1399/12/9هشت روز)
تاریخ تحویل پاکت 1399/12/10 :و تاریخ بازگشایی پاکت 1399/12/13
مدت قرارداد :سه ماه شمسی از شروع قرارداد
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 300/000/000 :ریال (سیصد میلیون ریال)
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصهگزار (ضمانتنامههای صادره توســط مؤسسات
اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران هستند مورد
پذیرش میباشد ).و یا واریز وجه نقد.
 این مؤسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
 هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه :جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی شیراز -بلوار انقالب-
خیابان اســتقالل (باسکول نادر) -خط  2قطار شهری شیراز ایستگاه استقالل -واحد امور قراردادها،
شماره تماس 09171041836 - 09037910713 :امور قراردادها مراجعه نمایند.
دریافــت اســناد فقط بــا ارائه اصل فیــش واریز وجــه به مبلــغ  1/000/000ریال به حســاب
 - 5151718069003شماره شبا  IR740150000005151718069003بانک سپه شعبه مالصدرا
تهران در وجه تنخواه درآمد واحد اجرایی امکانپذیر اســت .وجه مذکور به هیچ عنوان قابل استرداد
نمیباشد.

پایان عملیات نجات و اسکان اضطراری در منطقه زلزلهزده «سیسخت»
دبیرکل جمعیت هاللاحمر از پایان عملیات نجات
و اســکان اضطراری هالل احمر در منطقه زلزلهزده
شهر «سیسخت» شهرستان دنا استان کهگیلویه و
بویراحمد خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومــی جمعیت هــال احمر،
محمدحسن قوســیان مقدم درباره عملیات نجات و اسکان
اضطراری در منطقه زلزله زده ســی سخت گفت ۱۰ :دقیقه
پس از اعالم زمین لرزه  ۵.۶ریشــتری در چهارشنبه شب،
مراکز کنتــرل و هماهنگی عملیاتهای امدادی هالل احمر
استانها فعال شدند و فرماندهی عملیات آغاز شد .در همان
شــب حادثه چادرهای امدادی را از دو استان به سی سخت
منتقــل کردیــم و از مرکز کهگیلویه و بویراحمد هم ســه

کامیون چادر امدادی به سی سخت ارسال شد.
قوســیان مقــدم با بیــان اینکه در شــب اول به دلیل
بارندگیهــا ،دو اردوگاه اســکان اضطــراری برای اســکان
هموطنان متاثر از زمین لرزه برپا شــد ،افزود ۱۰ :ســاعت
پس از وقوع حادثه ،توزیع چادرهای امدادی را در دســتور
کار قراردادیم و هزار دستگاه چادر توزیع شد ،پنجشنبه ۳۰
بهمن ماه هم  ۸۰۰دســتگاه چادر دیگر توزیع شد .یعنی در
کمتر از  ۲۴ســاعت پس از وقوع حادثه هزار و  800دستگاه
چادر میان زلزله زدگان در منطقه ســی سخت و روستاهای
اطراف توزیع شده است.
وی با بیان اینکه ســه هزار بســته غذایی  ۷۲ساعته از
استانهای همجوار به سی سخت منتقل کردیم ،تاکید کرد:

تاکنون حدود دو هزار بســته غذایی که شامل کنسروجات
اســت ،میــان زلزله زدگان توزیع شــده و در صــورت نیاز
بستههای غذایی بیشتری توزیع خواهد شد.
دبیــرکل جمعیت هالل احمر دربــاره توزیع چادرهای
امدادی میان زلزله زدگان ،اظهارداشت :لکه گیریهای نهایی
انجام شــد و افرادی که چادر نداشتند ،چادرهای مورد نیاز
خود را برای اســکان اضطراری دریافــت کردند .در مجموع
سه هزار و  ۳۳۱خانوار را تحت پوشش قراردادیم و به همین
تعداد چادرها در انواع مختلف متناســب بــا تعداد اعضای
خانوار ،توزیع کردیم .به علت بارندگیهای متعدد حدود ۱۰
تن نایلون به سی سخت ارسال و از این مقدار  ۶.۶تن نایلون
برای پوشش سقف چادرها ،میان زلزله زدگان توزیع شد.

آغاز مرحله دوم واکسیناسیون کادر درمان علیه کووید  ۱۹از امروز

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشــت از آغاز فاز
دوم واکسیناسیون کادر درمان علیه کووید  ۱۹از امروز
خبر داد.
به گزارش خبرگزارس فارس ،کیانوش جهانپور ،در صفحه
مجازیش نوشت« :پس از ارزیابی مطلوب فاز اول ،به دستور وزیر

بهداشت ،فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان و مدافعان سالمت،
این بار با واکسیناسیون  ۱۰۰هزار نفر در بیمارستانها و مراکز
بهداشــتی درمانی سراسر کشــور کلید خورد ».واکسیناسیون
کرونا در کشــور از روز  ۲۱بهمن  ۱۳۹۹با تزریق واکســن به
کادر بهداشــت و درمان بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانها

و به وسیله واکسن روسی «اسپوتنیک وی» آغاز شده است.
بر اساس اولویتهای سند ملی واکسیناسیون کووید ،۱۹
یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر از گروههای آسیب پذیر شامل کادر
بهداشت و درمان و سالمندان تا پیش از نوروز  ۱۴۰۰در کشور
واکسینه خواهند شد.

دادستان تهران خبر داد

تعیین شعبه ویژه در دادسرای تهران برای رسیدگی به جرایم احتمالی انتخاباتی
دادســتان عمومی و انقالب تهــران گفت :باید
زیرســاختهای قضایی مورد نیاز بــرای نظارت بر
انتخابات و پیگیری احتمالی وقوع جرایم و تخلفات با
دو رویکرد پیشگیری و نظارت فراهم شود.
به گــزارش خبرگزاری فــارس ،علی القاصــی مهر در
نخستین جلســه هماهنگی قضایی برای برگزاری انتخابات
 ۱۴۰۰در شــهر تهران که در دادســتانی تهران برگزار شد،
ضمن تشــریح وظایف ستادهای پیشــگیری و رسیدگی به
جرایم و تخلفات انتخاباتی بر اســاس بخشنامه اخیر صادره
از سوی ریاست قوه قضائیه اظهارداشت :باید زیرساختهای
قضایی مورد نیاز برای نظارت بر انتخابات و پیگیری احتمالی
وقوع جرایم و تخلفات با دو رویکرد پیشگیری و نظارت فراهم
شــود .القاصی مهر با اشــاره به اینکه رئیسکل دادگستری
اســتان تهران و دادستان تهران در ستاد مرکزی پیشگیری
و رســیدگی به جرایم انتخاباتی عضویت دارند؛ افزود :طبق

بخشنامه ریاست قوه قضائیه ،در برگزاری انتخابات پیش رو
ستاد رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در استان تهران ،در بطن
ستاد کشوری تشکیل میشود.
وی با اشــاره به برگزاری انتخابات ســیزدهمین دوره
ریاست جمهوری ،ششــمین دوره شهر و روستا و انتخابات
میــان دورهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شــورای
اسالمی در آینده نزدیک ،ادامه داد :بخشی از تخلفات در این
حوزهها به دادسرای عمومی و انقالب تهران سرریز میشود،
از این رو برخورد با جرایم احتمالی انتخاباتی نیازمند اشراف
ویژه است و باید با برنامهریزی و تمهید خاص تدابیر الزم به
منظور جلوگیری از وقوع بزه انتخاباتی اتخاذ شود.
دادستان تهران گفت :بخشی از جرایم انتخاباتی در بستر
فضای مجازی اتفاق میافتد و بخشــی در حوزه حقیقی ،به
همین دلیل باید شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در
دادسراهای تخصصی راهاندازی شود.

القاصــی مهر همچنین با اشــاره به حضــور مقامات و
مسئوالن در انتخابات و احتمال مواجهه با جرایم و تخلفات
و شــکایاتی در این حوزه ،بر لزوم تخصیص یک شــعبه در
دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به جرایم و تخلفات
احتمالی انتخاباتی تأکید کرد.
در ابتدای این جلســه ،معاون اول دادستان تهران طی
سخنانی به تشریح وظایف دادستانی در حوزه برخورد با جرایم
و تخلفــات انتخاباتی پرداخت و گفت :در حوزه انتخابات دو
وظیفه مشخص قضایی شامل پیشگیری و رسیدگی به جرایم
و تخلفات انتخاباتی بر عهده دستگاه قضایی است که با توجه
به اینکه بســیاری از جرایم انتخاباتی از نوع جرایم درجه ۷
و  ۸هستند ،رسیدگی به آن در صالحیت محاکم قرار دارد.
احمد رحمانیان افزود :درخصوص این نوع جرایم باید با
دادگستری استان هماهنگیهای الزم انجام شود ،البته باید
اقداماتی برای توجیه مأموران و ضابطان نیز صورت گیرد.

مجوز مصرف اضطراری واکسن کرونای چینی در ایران صادر شد
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو از صدور مجوز
مصرف اضطراری مشروط واکسن کرونای چینی خبر
داد.
کیانوش جهانپور ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو در
گفتوگو با خبرگزاری فارس ،از صدور مجوز مصرف اضطراری
مشروط واکسن کرونای چینی خبر داد و اظهارداشت :صدور

مجوز مشــروط به این معنا است که تولیدکننده الزم است
در فواصل زمانی منظم نتایج مطالعــات بالینی را به اطالع
سازمان غذا و داروی ایران برساند ،همچنین تولیدکننده الزم
است هرگونه عارضه ناخواسته غیر منتظره جدی را به اطالع
وزارت بهداشــت برساند .همچنین شرکت چینی الزم است
نتایج مطالعات پایداری دراز مدت را به اطالع سازمان غذا و

دارو رســانده و واکسن از محل تولید مورد قرارداد در اختیار
کشورمان قرار گیرد.
وی افزود :در مرحله اول  ۲۵۰هزار دوز واکسن سینوفارم
اهدایی توســط چین به ایران به کشور وارد میشود ،مجوز
واردات واکسن از کشور چین برای هیئت امنای صرفهجویی
ارزی صادر شده است.

توضیحات اداره کل زندانها و پزشکی قانونی
در رابطه با فوت یک زندانی

اداره کل زندانهــا و اقدامــات تامینی و تربیتی و
پزشکی قانونی استان تهران ،درخصوص فوت یک زندانی
به نام «بهنام محجوبی» در یکی از بیمارستانهای تهران
توضیحاتی ارائه کردند.
به گزارش خبرگــزاری میزان ،اداره کل زندانها و اقدامات
تامینی و تربیتی اســتان تهران ،اطالعیهای در مورد درگذشت
محکوم «بهنام محجوبی» در یکی از بیمارستانهای تهران صادر
کرد.
اداره کل زندانهای تهران ،ضمن ابراز تاسف نسبت به این
واقعه اعالم کرد :مرحوم محجوبی ،اخیراً ،دچار مســمومیت از
طریق مصرف خودسرانه دارو شده بود که بالفاصله جهت درمان
به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل گردید.
بنابراین اطالعیه ،فرد مورد اشاره ،دارای سابقه بیماری بوده
و به همین دلیل در جریان تحمل محکومیت ،تحت نظر پزشک
قرار داشته و تمام مراقبتهای پزشکی در طول دوران حبس این
محکوم به صورت کامل انجام شــده است .اداره کل زندانهای
تهران در این اطالعیه تاکید کرده اســت :پس از بستری شدن

این فرد در بیمارســتان ،اقدامات ویژه درمانی برای وی در نظر
گرفته شد ،که علیرغم تالشهای فراوان کادر پزشکی ،متاسفانه
زندانی مورد اشــاره فوت میکند .در این اطالعیه آمده اســت:
در زمان ورود محکوم به بیمارســتان و انجام معاینات تخصصی
پزشکان متوجه چند بسته حاوی مواد سیاهرنگ پودری در معده
وی شــدند که پس از خارج کردن بســتههای مورد اشاره این
موضوع توسط کادر بیمارستان صورتجلسه و برای بررسی دقیق
و اعالم نتیجه نهایی به پزشــکی قانونی ســپرده شد .بر اساس
این اطالعیه ،بر اســاس اعالم هم بندیهــای بهنام محجوبی،
وی بــا اراده و تصمیم خود و بدون مشــورت پزشــک اقدام به
مصرف خودســرانه چندین داروی خــود و دیگران در زندان به
صورت همزمان کرده است که این ادعاها در حال بررسی دقیق
همهجانبه است .اداره کل زندانهای تهران تصریح کرده است؛
در تاریــخ  ۱۲بهمن  ۹۹با نظــر مرجع قضایی به دلیل بیماری
محکوم مورد اشاره با تعویق اجرای مجازات وی موافقت میشود
مشروط به اینکه وثیقه  ۲۰۰میلیون تومانی جهت خارج شدن از
زندان اخذ شود این موضوع رسماً و به صورت کتبی به وی ابالغ

میشــود .اطالعیه اداره کل زندانهای استان تهران میافزاید:
بررســی دقیق علت فوت این زندانی در پزشکی قانونی صورت
میگیرد که نتایج ان متعاقبا اعالم خواهد شد.
گفتنی اســت ،این فرد در غائله خیابان گلستان هفتم در
سال  ۹۶دستگیر و پس از طی همه فرایندهای قضایی ،به تحمل
حبس محکوم شده بود.
اخذ نمونههای الزم از جســد «مرحوم محجوبی» برای
آزمایشات تخصصی
همچنین ،مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به
انجام آزمایشــات تخصصی بر روی جسد بهنام محجوبی گفت:
در تاریخ سوم اسفند ماه متوفی در مرکز تشخیص آزمایشگاهی
استان تهران تحت کالبدگشــایی قرار گرفت و نمونههای الزم
جهت آزمایشات تخصصی اخذ شد.
مهدی فروزش افزود :نتیجه بررسیهای انجام شده و تعیین
علت تامه فوت منوط به حصول نتایج آزمایشات ،بررسی سوابق
بالینی و یافتههای کالبدگشایی است که متعاقبا به مرجع قضایی
اعالم خواهد شد.

قوســیان مقدم ادامه داد :با تخریب منازل به عنوان آوار
مواجه نبودیم و وســایل زلزله زدگان ،آســیب جدی ندیده
بــود ،اما با این حال  ۹۴۵تخته پتو میان زلزله زدگان توزیع
شــد ۴۰ ،تیم عملیاتی شامل  ۲۸۱امدادگر و نجاتگر در این
عملیات شــرکت کردند و هالل احمر چهار استان اصفهان،
فارس ،خوزستان و چهارمحال و بختیاری درگیر امدادرسانی
بودند .وی با اشاره به پایان عملیات نجات و اسکان اضطراری
در منطقه زلزله زده سی سخت یادآور شد :با توجه به اینکه
تلفات انسانی نداشــتیم و مصدومان هم در همان شب اول
حادثه به صورت ســرپایی مداوا شــده بودند عملیات نجات
پایان یافته بود و عملیات اسکان اضطراری هم دیروز به پایان
رسید.

جان باختن  ۸۹بیمار
کرونایی دیگر و شناسایی
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سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن  ۸۹بیمار
کووید ۱۹دیگر در کشور خبر داد.
به گزارش وبدا ،سیما ســادات الری دیروز گفت :از  3تا ۴
اسفند  ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۸ ،هزار
و  ۲۶۳بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد
که  ۷۴۱نفر از آنها بســتری شدند .الری با بیان اینکه مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشــور به یک میلیون و  ۵۸۲هزار و ۲۷۵
نفر رسید ،افزود :متاسفانه در طول این مدت ۸۹ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۵۹هزار و  ۵۷۲نفر رســید .وی با اشاره به اینکه خوشبختانه
تا کنــون یک میلیون و  ۳۵۱هزار و  ۳۹۰نفر از بیماران ،بهبود
یافته یا از بیمارســتانها ترخیص شدهاند ،ادامه داد :سه هزار و
 ۶۸۵نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای
ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند .سخنگوی وزارت
بهداشــت با بیان اینکه تا کنون  ۱۰میلیون و  ۵۰۱هزار و ۴۱۵
آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است ،گفت:
در حال حاضر  ۱۱شهرستان شامل آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر،
خرمشهر ،دزفول ،دشــت آزادگان ،رامهرمز ،شادگان ،شوشتر،
کارون و هویزه در خوزســتان در وضعیت قرمز ۵۲ ،شهرستان
نارنجی ۲۱۷ ،شهرستان زرد و  ۱۶۸شهرستان آبی هستند.

شرط شهرداری تهران
برای واگذاری دو ورزشگاه
به  2باشگاه پرسپولیس و استقالل

مشاور شــهردار تهران گفت :شهرداری آمادگی
دارد همزمان با انجام تعهــدات وزارت ورزش مبنی
بر واگذاری زمینهای ضروری برای توســعه مترو و
حملونقل عمومی درخصوص واگذاری ورزشگا ه به دو
باشگاه پرسپولیس و استقالل اقدام کند.
به گــزارش خبرگزاری فارس ،غالمحســین محمدی،
در صفحه شــخصی خود در فضای مجازی درباره واگذاری
دو ورزشــگاه به وزارت ورزش نوشــت «:هــواداران محترم
باشــگاههای محبوب پرسپولیس و اســتقالل ،پیرو توافقی
که در مورد انتقال اسناد مالکیت دو ورزشگاه کمپ مرحوم
حجازی و شــهید کاظمی به نــام باشــگاههای پرطرفدار
پایتخت انجام شده است ،شهرداری تهران با جدیت در حال
پیگیری موضوع اســت .شــهرداری آمادگی دارد همزمان با
انجام تعهــدات وزارت ورزش و جوانان (واگذاری زمینهای
ضروری برای توسعه مترو و حملونقل عمومی) درخصوص
واگذاری ورزشــگاهها اقــدام کند .امیدواریــم با همراهی و
همکاری بیشــتر طرفین این اقدام حمایتی از ورزش کشور
که با وجود ارزشــمندی باالی ورزشگاهها نسبت به امالک
در لیســت واگذاری ،برای توسعه ورزش و نشاط شهروندان
و کمک عملی به دو باشــگاه محبوب پرسپولیس و استقالل
است به سرعت عملیاتی شود .پیش از این نیز امیر محسنی
مدیرعامل سازمان ورزش شــهرداری تهران درباره موضوع
واگذاری این دو ورزشــگاه گفته بود :این مسئله باید حتماً
به تصویب شــورای شهر تهران برسد .شهرداری تهران برای
اجرای پروژههای شهری نیاز به همکاری با وزارتخانهها دارد
و این اقدام نیز در همین راستاست .به گفته وی ،در30سال
گذشــته تهاترهای مختلفی بین شــهرداری و سازمانهای
دولتی صورت گرفته است .هر چند در حال حاضر شهرداری،
دولت و بســیاری از دســتگاهها به دلیل کرونا و تحریمهای
ظالمانه دشمن در مضیقه مالی قرار دارند ،ولی این اقدام در
جهت توسعه سرانه ورزشی شهر و کمک به نشاط و شادابی
شهروندان ورزش دوست تهرانی صورت خواهد پذیرفت.
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 #پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
با پرسهای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبهرو میشویم
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است .انتشار این مطالب
به معنی تایید همه آنها از سوی کیهان نیست.

حضور پررنگ زنان ایرانی در مناسبتهای بینالمللی

دانیال معمار« :ماجرای مربی تی م اسکی بانوان تلخ بود ،اما نباید آن را به
مشکل زنان ورزشکار ایران تعمیم داد .همین سال قبل بانوان  ۵۷۵مدال در
مسابقات بینالمللی کسب کردند که حاصل  ۱۸۲اعزام بود ۸۰ .خانم ایرانی
هم سال قبل مســابقات جهانی را داوری کردند .حتی  ۸۴کرسی مدیریتی
ورزشی در جهان برای زنان ایران است».

آمریکا را چه به حقوق بشر؟

امیر ضرابی« :بعد از روشــن شدن دخالت  FBIدر قتل مارتین لوتر کینگ
و فرد همپتون ،حاال نوبت مالکوم ایکس است .کشوری که قهرمانهای ملی
و مدنی خود را اینچنین به قتل رســانده اســت ،چه وجاهتی برای دفاع از
حقوق بشر دارد؟»

امضایی که تضمین است

کاربری نوشــت« :رئیســی با یه امضا کارخانه قند یاسوج رو احیا کرد و
 1000کارگر بیکار شده برگشتند سرکار .کاش یه عده یاد میگرفتند امضایی
که تضمین اســت ،همین امضاییه که کارخانههــا رو احیا میکنه ،نه احیاء
برجام».

دولت به مصوبه مجلس عمل کند

جعفر راســتی« :مجلس انقالبی به جای سلفی با فالن اروپایی چشم آبی
با تصویب قانون اقدام راهبردی دست دولت را در تعامل عزتمندانه با دنیا پر
ل الحاقــی و عمل در برابر عمل پازل قدرت ایران را
کرد .دولت با لغو پروتک 
تکمیل کند تا مردم ثمره آن را در اقتصاد هم ببینند».

یادشان گرامی

محمدمهدی همت با انتشــار این تصویر نوشــت« :ســوم اسفند ١٣٦٢؛
 ٢١:٣٠شــب؛ عمليات خيبر آغاز شد .پدرم شهید حاج محمد ابراهیم همت
در اين عمليات به شــهادت رسید .این عملیات نخستين عمليات آبى خاكى
ايران بود .ياد و نام شهدای عملیات خیبر گرامى باد».

زالی خبر داد

 3فوتی قطعی کرونای انگلیسی در تهران
و افزایش مراجعان سرپایی

فرمانده ستاد مقابله با کرونا کالنشهر تهران گفت :در حال حاضر
در میزان مراجعان سرپایی افزایش را شاهد هستیم و شاخص بستری
نسبت به هفتههای گذشته نیز افزایش داشته است.
به گزارش ایســنا ،علیرضا زالی در جلســه دیروز ستاد مبارزه با کرونای
اســتان تهران افزود :در دی ماه  ۲۸هزار نفر مراجعه ســرپایی داشــتیم که
این رقم در بهمن ماه به  ۴۰هزار نفر رســید و به این ترتیب شــاهد افزایش
مراجعین سرپایی نیز در بهمن بوده ایم .میزان بستریها در انتهای بهمن نیز
نسبت به انتهای دی ماه رشد داشته و در روزهای آغاز اسفند ماه نیز با شیب
مالیمی در حال افزایش است.
زالــی درخصوص تعیین کانون شــیوع ویروس جهش یافته انگلیســی
اظهارداشت :نمیتوانیم مشخص کنیم که کانون شیوع ویروس جهش یافته
کجاست و به صورت قطعی نقطهای را معرفی کنیم اما با توجه به پراکندگی
مبتالیــان میتوانیم بگوییم در نقاط مختلف تهران مبتالیان وجود داشــته
و تراکنش اتفاق افتاده اســت .تاکنون ســه نفر فوتی قطعی ناشی از ابتال به
ویروس جهش یافته داشتیم.
وی درخصوص مشاهده جهش ویروسی کرونا از نوع دیگر در کشور گفت:
ما ویروس جهش یافته فنالندی نداریم اما پیشتر ویروس اســلواکی قبل از
آن ویروس موسوم به کالیفرنیا و قبل از آن انگلیسی و آفریقایی وجود داشته
ولی تنها مورد جهش ویروس موســوم به انگلیسی در کشور مشاهده شده و
شواهدی از وجود سایر جهشها نداریم.
درخواست توقف پروازهای خارجی
فرمانده ستاد مقابله با کرونا کالنشهر تهران تاکید کرد :نامهای به وزرای
کشور و بهداشــت نوشته شده تا پروازهای اروپایی به ویژه انگلستان متوقف
شــود .البته نظر ما تنها پروازهای اروپایی نبوده اســت چرا که پرواز از سایر
کشــورها نیز نوع جهش یافته ویروس در افراد مشاهده شده این در شرایطی
اســت که فضای زیر ساختی ترانزیت فرودگاه امام خمینی به گونهای نیست
که از ازدحام و خطر آلودگی جلوگیری شــود و امکان خروج برای انتظار به
بیرون از این محدوده نیز امکانپذیر نیست ،لذا توقف پروازها باید مورد توجه
قرار گیرد.

دستگیری جاعل هویت فرماندهان نظامی

رئیسپایگاه ششــم پلیــس امنیت عمومی تهــران بزرگ از
دســتگیری فردی که با جعل کارت شناســایی و پوشیدن لباس
فرماندهان ارشد نظامی اقدام به حمل سالح و جابجایی و فروش آن
میکرد ،خبر داد.
ســرهنگ یعقوبعلی رجبیان با اعالم ایــن خبر به پایگاه خبری پلیس،
افزود :از مخفیگاه متهم ،يک قبضه کلت گازي ســاخت کشــور آلمان ،يک
قبضه کلت جنگي با غالف به مارک الما به همراه خشــاب مربوطه 62 ،عدد
فشنگ جنگي و  26عدد فشنگ مشقي کلت کمري ،يک قبضه تفنگ بادي
لوله بلند چيني ،ســه فقره پالک با عنوان تشريفات ،پالکهای رنگی متعلق
به دســتگاهها و ارگانهای نظامی ،يک دستگاه دوربين شکاري ،دو گذرنامه
جعلي ،دو مهر حراست مجلس خبرگان رهبري فلزي و پالستيکي با دستگاه
مربوطــه ،گواهينامه رانندگي موتور ســيکلت جعلــي ،گواهينامه پايه يکم
رانندگي خودرو جعلي ،چندين فقره کارت شناسايي جعلي مجلس خبرگان
رهبري و کارت مجوز حمل و اســتفاده از ادوات نظامي جعلي ،کارت حمل
افشانه اشک آور ،يک جلد شناسنامه بدون هويت ،پانزده برگ برچسب اموال
مجلس خبرگان رهبري ،يک عدد ماسک ضد گاز جنگي ،يک دستگاه بيسيم
موتوروال ،دو قبضه قمه و نهایتا يک عدد شبه سالح پالستيکي کشف شد.
رجبیان با اشاره به اینکه متهم انگيزه خود را از این اقدام مجرمانه ،لذت
از لباس فرماندهان نظامي و پيشبرد اهداف شخصي خود اعالم و نحوه تهيه
سالح را خريد از اســتانهای غربی کشور در سال  1390بيان داشته است،
خاطر نشان کرد :این فرد جاعل با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به
مراجع قضائی معرفی شد.

اجرای طرح «موتوریار»
مانع از توقیف 22هزار موتورسیکلت شد

معاون آموزش و فرهنگ ترافیــک پلیس راهور پایتخت گفت:
با اجرای طرح «موتوریار»  ۲۲هزار راکب موتورســیکلت در محل
آموزش دیده و موتور آنها توقیف نشد.
گ علی همهخانی در برنامه تلویزیونی
به گزارش خبرگزاری فارس ،سرهن 
«شــهر امن» با بیان اینکه بیش از نیمی از تصادفات فوتی تهران مربوط به
موتورسواران است به موضوع تخلفات موتورسواران و اجرای طرح موتوریار در
پایتخت پرداخت و اظهار داشت :اخیرا با طرحی به نام طرح موتوریار اقدام به
فرهنگســازی کردهایم که بازخوردهای خوبی داشته و تا این لحظه بالغ بر
 22هزار موتورســیکلت در این طرح توقیف نشدهاند یعنی به راکب  22هزار
دســتگاه موتورسیکلت در محل آموزش دادهایم و به جای اینکه به پارکینگ
منتقل شوند در همان محل آموزش دیده و به پارکینگ منتقل نشدهاند؛ پس
از آموزش هم اعالم کردهایم که به سالمت به منزل بروند.
همه خانی افزود :خانوادهها در بحث موتورسواران از اهمیت قابل توجهی
برخوردار هستند و جامعه هدف ما همین کودکانی هستند که میتوانند در
آینده رانندگانی و کاربران ترافیکی قانون مدار شوند.
وی درخصوص بازخورد طرح موتوریــار اعالم کرد :بازخوردهایی که ما
از طریــق فضای مجازی دریافت کردهایم بســیار مثبت بوده و خود راکبین
آموزش دیده و سایر شهروندان نیز از اجرای این طرح ابراز رضایت کردهاند.

