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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

در آســتانه آغاز ســال تحصیلی جدید و به 
همت بنیاد احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره(، پویش ســالیانه »مشق احسان«با هدف 
توزیع نوشت افزار ایرانی بین دانش آموزان نیازمند 

کشور آغاز به کار کرد.
صبح دیروز در مراســمی با حضور معاون هماهنگی 
ســتاد اجرایی فرمان امام و مدیرعامل بنیاد احسان در 
یکی از مساجد محله محروم هرندی تهران، پویش ملی 

»مشق احسان« آغاز به کار کرد.
معاون هماهنگی ســتاد اجرایی فرمان امام در این 
مراسم گفت: امسال سومین سالی است که پویش مشق 
احســان برگزار می شود و این ایده از سوی ستاد اجرایی 
فرمان امام به عنوان ایده مثبت با هدف تأمین لوازم تحریر 
ایرانی برای خانواده ها و دانش آموزان نیازمند ایجاد شده 
است. ســیدمصطفی سیدهاشــمی درخصوص جزئیات 
پویش امسال افزود: امسال از سوی ستاد اجرایی فرمان 
امام ٢۵۰ هزار بسته نوشــت افزار با سرمایه ۵۰ میلیارد 
تومان برای دانش آموزان همه مقاطع تحصیلی تهیه شده 
و حدود ۷۰ هزار بســته هم از طریق مشــارکت مردمی 

تأمین شده است.
سیدهاشمی خاطرنشان کرد: لوازم تحریر تهیه شده 

تماماً ساخت داخل است و با تهیه آن، ایجاد اشتغال برای 
کارگاه های تعطیل و نیمه تعطیل نیز صورت گرفته است.

به گفته وی، ارزش هر بســته نوشت افزار ٢۰۰ هزار 
تومان برآورد شده است.

معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام درخصوص 
توزیــع این اقالم نیز بیان داشــت: هــزار گروه جهادی 
آموزشی توسط بنیاد احسان در سراسر کشور شناسایی 
و انتخاب شــده اند که این گروه های جهادی بسته های 

لوازم تحریر را در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار توزیع 
می کنند.

 آخرین خبرها از تولید واکسن برکت
 سیدهاشــمی درخصوص آخرین خبرها از واکسن
کوو ایران برکت نیز گفت: تولیدات واکســن برکت تا به 
امروز ١۰ میلیــون ُدز بوده که از این تعداد بیش از پنج 
میلیون و ٢۰۰ هزار ُدز واکســن تحویل وزارت بهداشت 
شده و مابقی این واکسن ها نیز پس از طی مراحل تست 

کیفیت تحویل این وزارتخانه خواهند شد.
وی تأکیــد کرد: فرآیند تولید در فــاز دوم کارخانه 
شفافارمد نیز از هفته گذشته آغاز شده و این خط تولید 
واکسن برکت با ظرفیت ۶ تا ۸ میلیون ُدز نیز طی چند 

روز آینده به بهره برداری رسمی می رسد.
گفتنی است، بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام 
تاکنون بیش از یک میلیون و ٢۰۰ هزار بسته لوازم تحریر 

را در بین دانش آموزان نیازمند توزیع کرده است.

در آستانه شروع سال تحصیلی صورت گرفت

آغازپویشمشقاحسان
توزیع۳۲۰هزاربستهلوازمتحریردرمناطقمحروم

معاون سازمان بازرسی کل کشور خبر داد

بازداشت ۳۰ نفر به  جرم خارج کردن داروهای کرونایی از بیمارستان
دلیل افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ 
در میان کودکان آمریکایی این است که 

این کودکان به مدارس باز گشته اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نتایج 
نظرسنجی که سی ان ان روز دوشنبه منتشر 
کرد، نشــان می دهــد ۶۳ درصــد از افراد با 

اجباری شــدن استفاده کودکان از ماسک در مدارس موافقند و این در حالی 
است که ۳۷ درصد مخالفت خود را با این موضوع اعالم کردند. این در حالی 
اســت که کودکان به صورت حضوری وارد کالس های درس می شــوند و در 

واقع افرادی بی دفاع هستند.
مجری برنامه در این باره با از راوینکا کوالر کارشناس بیماری های عفونی 
پرســید که آیا این موضوع با باز شــدن مدارس در آمریکا ارتباط دارد و آیا 
به چالش کشــیده شدن سیاست اســتفاده از ماسک سبب تشدید این روند 

شده است؟
این کارشناس بیماری های عفونی و همچنین متخصص همه گیری شناسی 
گفــت: دلیل افزایش مــوارد ابتال به کووید ١۹ در میان کودکان این اســت 
که این کودکان به مدارس باز گشــته اند. مســئله دوم این است که اجباری 
بودن استفاده از ماسک توسط همه مدارس اجرایی نمی شود و هر منطقه ای 
خودش در این باره تصمیم گیری می کند. تا زمانی که همه ما به عنوان یک 
کشــور با یکدیگر همکاری نکنیم این کودکان به صورتی منفی تحت تأثیر 
قرار خواهند گرفت. بر اســاس شواهد حقیقی می دانیم که استفاده از ماسک 
صورت اقدامی موثر محسوب می شــود. وی افزود: بر اساس شواهد حقیقی 
می دانیم که رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اســتفاده از ضد عفونی کننده ها 

برای جلوگیری از انتقال این ویروس موثر است. 

افزایش
ابتالکودکانبهکرونا

درمدارس

آمریکا

یک مقــام مبارزه با تروریســم در 
پلیس انگلیس به اتهامات خود در زمینه 
از دوربین های جاسوسی  سوءاســتفاده 

اعتراف کرده است.
به گزارش خبرگــزاری فارس، یک مأمور 
مبارزه با تروریسم پلیس لندن ١۹ فقره اتهام 
خود در زمینه استفاده غیراخالقی از دوربین های جاسوسی را پذیرفته است.

کارآگاه »نیل کوربل« که ۴۰ ســال ســن دارد و از خدمت تعلیق شده 
متهم است که از دوربین های جاسوسی برای فیلمبرداری به صورت مخفیانه 

از زنان بدون اجازه آنها استفاده کرده است. 
کوربل بین ژانویه ٢۰١۷ تا فوریه ٢۰٢۰ با استفاده از حساب های کاربری 
جعلی با زنان مدل ارتباط برقرار می کرده و ســپس از دوربین های مخفی- از 
جمله دوربین های مخفی در ســاعت زنگی، خوشبوکننده هوا و لیوان- برای 

ضبط تصاویر زنان بدون اجازه آنها استفاده کرده است.
تصاویر بیش از ۵١ زن که قربانی برنامه های کوربل شده بودند در رایانه 
او یافت شــده است. ١۹ نفر از قربانیان علیه او بیانیه صادر کرده اند. برخی از 

قربانیان با این مأمور پلیس انگلیس وارد رابطه شده اند.
پلیس لندن در بیانیه ای ادعا کرده که کوربل این اعمال خالف اخالقی را 

حین انجام وظایفش انجام نداده اما او از خدمت تعلیق شده است.

سوءاستفادهغیراخالقی
مقامضدتروریسم

ازدوربینهایجاسوسی

ا نگلیس

شرکت واکسن  سازی سینوفارم چین 
از تولید دو داروی جدیــد برای درمان 
بیماران کرونایی خبــر داد که در بهبود 
بیماران با عالئــم ضعیف عملکرد خوبی 

داشته است. 
از  ایرنــا  خبرگــزاری  گــزارش   بــه 
»سی جی تی ان«، نایب رئیس سینوفارم و محقق ارشد گروه ملی بیوتک چین 
)وابسته به سینوفارم( روز سه شنبه اعالم کرد این دو دارو بر اساس ترکیبی 
از ایمونوگلوبین انسانی و آنتی بادی مونوکلونال ساخته شده اند و باعث خنثی 

شدن ویروس و کاهش تعداد آن در بدن انسان می شوند.
»جانگ یون تائو« گفت که داده های منتشــر شــده پس از اســتفاده 
اضطراری از این داروها با توجه به شــرایط کنونی نشــان می دهد که این بر 

بهبود بیماران دارای عالئم ضعیف و متوسط اثربخش بوده اند.  
بــه گفته وی، یکــی از این دو دارو برای اولین بــار چند ماه پیش و در 

نمایشگاه تجارت خدمات ٢۰٢١ چین رونمایی شد.   
پیشــتر نیز گروه بیوتکنولوژی ملی چین )CNBG( به عنوان زیرشــاخه 
شرکت دارو سازی »سینوفارم« اعالم کرده بود اولین داروی کووید-١۹ جهان، 
تولید شده بر اساس ایمونوگلوبولین های سرم انسانی ساخته شده از پالسمای 

بیماران بهبود یافته کرونایی وارد فاز آزمایش های بالینی شده است.

بر اســاس این گزارش، پالسمای نقاهت پیشــتر در برنامه درمانی ملی 
کووید-١۹ گنجانده شــده و اثربخشی بسیار خوبی برای بیماران با وضعیت 

حاد و وخیم ابتال به کرونا را نشان داده است.
بر این اساس، آخرین نمونه واکسن های نسل دوم کووید-١۹ تولید شده 
توسط گروه بیوتکنولوژی ملی چین که به صورت ویژه برای گونه های مختلف 

دلتا و بتا طراحی شده اند نیز نتایج اولیه خوبی نشان داده اند.
بیش از ٢.١ میلیارد ُدز واکســن کرونا تا روز شنبه این هفته در سراسر 
کشور چین تزریق شده، این در حالی است که سینوفارم به عنوان تولید کننده 
اصلی واکسن در این کشور، از ارائه یک طرح رسمی برای گرفتن تائید تزریق 

ُدز تقویت کننده خبر داد.
گلوبال تایمز به نقل از گروه بیوتکنولوژی ملی چین نوشت که داروی ضد 
کووید-١۹ جدیدی که از پالســمای بیماران بهبود یافته کرونایی و یا افراد 
واکسینه شــده غیر آلوده تولید می شود، حاوی آنتی بادی های خنثی کننده 
کرونا با قدرت باال است. این دارو مطالعات پیش بالینی و آزمایش های حیوانی 
را تکمیل کرده که نتیجه آنها رهایی قابل توجه از عالئم کرونا و آسیب ناشی 
از ابتال به عفونت این ویروس اســت. با این حال، کارشناسان هشدار داده اند 
که پیشگیری و واکسیناسیون همچنان کارآمدترین ابزار برای متوقف کردن 
چرخه ابتال به عفونت ویروســی کرونا اســت و در این بیــن، داروهای ویژه 

می توانند به صورت محدود کمک کننده باشند.
»تائو لینا« ناظر واکســن کووید-١۹ در این رابطه می گوید: »به محض 
آلوده شــدن انســان به ویروس کرونا، این ویروس از سلول های انسان برای 
تکثیر مداوم ویروس های جدید استفاده می کند و ایمونوگلوبولین های انسانی 
می توانند صرفا ویروس های خارج از سلول را خنثی کنند و ایمنی سلولی از 

طریق واکسن ها ضروری است.

سینوفارم۲
دارویجدید

برایدرمانکرونا
میسازد

چین

با جان باختن دو فــرد دیگر بر اثر 
نیش پشــه »دینگو«، آمار تلفات بر اثر 
این تب ویروسی در ایالت اوتار پرادش به 

۶۰ نفر رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بخش 
بهداشــت و درمان ایالت اوتارپرادش هند در 

گزارشی اعالم کرد: تب ناشی از نیش پشه دینگو در ٢١ روز گذشته در ناحیه 
فیروز آباد این ایالت بیشتر کودکان را قربانی کرده است.

نیش حشــره دینگو که در اواســط شــهریور تا اواســط آبان در برخی 
ایالت های هند از جمله دهلی دیده می شــود، میزان پالکت های خون را به 
شــدت کاهش می دهد و در صورت درمان نشــدن سبب خونریزی داخلی و 
مرگ فرد مبتال می شود؛ عالئم بیماری دینگو همچون درد در مفاصل و بدن، 
تب، حالت تهوع و خونریزی سه تا پنج روز پس از نیش پشه نمایان می شود.

پشــه دینگو بر خالف سایر پشــه ها به محل هایی که آب راکد، اما تمیز 
وجود داشــته باشــد جذب می شــود و پزشــکان توصیه می کنند مردم در 

خانه هایشان در ظروف سر باز آب نگهداری نکنند.

»دینگو«
۶۰نفررا

بهکاممرگکشاند

هند

 فاصله ای به اندازه یک دولت انقالبی
شــاهمیری  حامد   
تصویر  این  انتشــار  با 
نوشــت: »از این جمله 
حسن روحانی و مایوس 
شــدن ملــت و فوت 
شــدن هموطنانمان تا 
واکسن  میلیونی  ورود 
و تزریــق میلیونی در 
روز، به اندازه یک دولت 
مردم  دلسوز  و  انقالبی 

فاصله بود!«
 بله فرق میکنه

 ســید ایمان: »تقریبا ۷۰ درصد واردات واکسن کشور فقط در همین یک 
ماهه دولت جدید انجام شده! در دولت قبل تحریم بودیم، منتها خودتحریمی! 

خالصه فرق میکنه به کی رای بدیم!«
 نتیجه اقدام انقالبی

 محمد پازوکی: »باجناقم... به هیچ عنوان با سیاســت های نظام و اهداف 
جمهوری اسالمی موافق نیســت. دیروز بهش گفتم نظرت در مورد افزایش 
واردات واکسن توسط رئیسی چیه؟! برای اولین بار ازش شنیدم که به مسئول 

جمهوری اسالمی گفت: دمش گرم!«
 از کجا به کجا رسیدیم

 مهیار: » با مدیریت کارآمد همینجوری رگباری رئیســی واکسن وارد کرد به 
حدی که االن میگن آدم کم داریم بیاید کمک برای واکسن زدن. شما نگاه کن 

تو بقیه زمینه های کشور هم همینه، چیزی که ۸ سال عمرمون هدر رفت.«
 مواخذه خاطیان

 کاربری نوشــت: »رهبری در ۵ سخنرانی بر اجرا نشدن سند ٢۰۳۰ تاکید 
کردند، بعد از ۵ ســال اجرای این سند ویرانگر فرهنگی توسط دولت روحانی، 
رئیسی اجرای آن را متوقف کرد. اجرا کنندگان این سند نباید مواخذه شوند؟«

 نتیجه جنایت تحریم در کرونا
 علی قلــی زاده: » خزانه داری آمریکا تا ٢۷ خرداد ١۴۰۰، یکســال ونیم بعد از 
پاندمــی، از صدور مجوز معافیت از  تحریم برای واردات دارو، تجهیزات و  واکســن 
کرونا به ایران خودداری کرده. آمریکا با این مجوز تاثیر تحریم را تاییدکرده، رفقای 
اصالحطلب ما اما اصرار دارند که  جنایت تحریم تأثیری در واردات واکسن نداشته!«

دو جلسه علنی رسیدگی به پرونده تعاونی وحدت با ۲۶۶ هزار 
ســپرده گذار، روزهای دوشنبه و سه شــنبه )۲۲ و ۲۳ شهریور( به 
ریاســت قاضی صلواتی در شعبه ۴ رسیدگی به پرونده اخاللگران و 

مفسدان اقتصادی برگزار شد.
به گــزارش خبرگزاری میزان، قاضی صلواتی در ابتدای جلســه دادگاه 
گفت: شروع اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده اتهامی سید محمد جعفر 
طباطبایــی و ۶ نفر دیگر را اعالم می کنم. اموالی که از متهم در اختیار بانک 
 مرکــزی قرار گرفته ١۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد که متاســفانه تا امروز
 ٢ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از خط اعتباری که مربوط به بیت المال اســت 
هنوز بازنگشته است. وی در ادامه از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست 
را قرائت کند. نماینده دادســتان اظهار داشت: محمد جعفر طباطبایی متهم 
اصلــی این پرونــده از بهمن ۹١ تا دی ۹٢ به عنوان ســهامدار صددرصدی 
تعاونی وحدت مشغول به فعالیت بوده است و بر اساس بررسی ها اکثر اقدامات 

مجرمانه در زمان سهامداری صددرصدی وی انجام شده است.
شاه محمدی با تشریح مشخصات متهم گفت: سید محمد جعفر طباطبایی 
متهم به اخالل در نظام اقتصادی کشــور از طریق جمع آوری وجوه کالن از 
اشــخاص حقیقی که موجب تصاحب و حیف و میل اموال عامه مردم شــده 
و تحصیل مال ازطریق نامشــروع و برداشت غیر قانونی وجوه سپرده گذاران 
بــه مبلغ چهار هزار و ۳۷۷ میلیــارد و ۶۶٢ میلیون ریال و تصرف عدوانی و 
انتقال اموال تعاونی به نام خود اعم از امول لواسانات و اموال موسوم به اترک 
اســت. وی افزود: در اولین اقدام در مورخ ١۶ اسفند ۹١ مصوبه ای به امضاء 
آقایان سید محمد جعفر طباطبایی، امیر تقی زاده و سید مصطفی طباطبایی 
تنظیم می شود و مقرر می گردد جهت استفاده بهینه از منابع و سرمایه گذاری 
در زمینه های ســودآور، محمد جعفر طباطبایی به عنوان نماینده تام االختیار 
موسسه مجاز به برداشــت وجوه جهت سرمایه گذاری در زمینه های سودآور 

اعم از خرید ملک و سایر پروژه ها می گردد.
نماینده دادســتان ادامه داد: برای تعاونی وحدت در شرکت هواپیمایی 
اترک هیچ گونه ســهمی در نظر گرفته نمی شود. در ادامه طباطبایی اقدام به 
خرید چهار فروند هواپیما می کند و بر اســاس اسناد مالی در تعاونی وحدت 
برخی از مبالغ از ســهام تعاونی وحدت در این راستا برداشته شده است و بر 
اساس اظهارات حجت صدیقی حدود ۴۵ میلیارد تومان از وجوه تعاونی جهت 
خرید هواپیما هزینه شده اســت.از دیگر اقدامات مجرمانه متهم طباطبایی 
تصرف محل هواپیمایی اتــرک و انتقال اموال محل هواپیمایی به مرتبطین 

و سپس به خود است.
شاه محمدی با اشاره توقیف بودن امالک و اموال مذکور با اقدام قضایی 
گفت: متهم طباطبایی همچنین در زمان ســهامداری صددرصدی اقدام به 
انعقاد قراردادی با آقای علی موســوی به عنوان مالک دیپلمات کیش جهت 
پیــش خرید ۴٢ واحد آپارتمان با ثمن ۳۰ میلیارد تومان و ۵۰ واحد تجاری 
با ثمن ١۸ میلیارد تومان و ۶۳ واحد اداری با ثمن ٢۰ میلیارد تومان می کند 
و ســپس در ســال ۹۳ اقدام به تنظیم وکالت نامه قرارداد های مذکور به نام 
تعاونــی وحدت می کند. وی ادامه داد: این متهم هتل میثاق را که متعلق به 
تعاونی وحدت می باشــد به نام خود کرده اســت. آنچه مشخص است متهم 
طباطبایی تا تاریخ ۳١ تیر ۹٢ مبلغ ١۰۰ میلیارد تومان برداشت غیرقانونی 
از تعاونی داشــته است و زمانی که بانک مرکزی متوجه این موضوع می شود 

خرید و فروش تعاونی را غیرقانونی اعالم می کند.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهم طباطبایی مانور های متقلبانه مالی 
داشته است گفت: این متهم امالک لواسان که متعلق به تعاونی بوده است به 

۸ نفر از مرتبطین خود داده است.
شــاه محمدی با بیان اینکه زمانی که این متهم صددرصد سهامدار این 
تعاونی شده است آن را در ازای ٢۵۰ میلیارد تومان به محمد وفایی می دهد 
گفت: این متهم اقرار کرده اســت که با بخشــی از ایــن پول ها یک ویال در 
طرقبه، یک ملک در الهیه، یک قطعه زمین در الهیه ۵ قطعه زمین در مشهد 
یک ملک در میدان نوغان یک ملک در سپهرمشــهد و ۴٢ واحد مســکونی 

خریداری کرده است.
در ادامه این جلســه دادگاه، نماینــدگان حقوقی بانک مرکزی و هیئت 
تصفیه و نماینده شکات در جایگاه قرار گرفتند و به بیان مصادیقی از تخلفات 
تعاونی وحدت پرداختند. در ادامه جلســه دادگاه متهم طباطبایی در جایگاه 

قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
در ابتدای جلســه دوم دادگاه رســیدگی به پرونــده تعاونی وحدت نیز 
نماینده دادســتان خطاب به متهم طباطبایی گفت: شما در نخستین جلسه 
دادگاه، کلیه اتهامات را منکر شدید و گفتید هیچ پولی را نگرفته اید در حالی 

که اقرار های شما وجود دارد.
نماینده دادســتان خطاب به این متهم گفت: این پرونده از سال ۹٢ در 
خراســان کلید خورده است و شما بار ها احضار شده اید، سپس پرونده تان به 
تهران آمده اســت و شما پرونده را مطالعه کرده اید و اتهامات به شما تفهیم 
شده اســت؛ شما از دیگر متهمان نام بردید؛ باید تاکید کنم که دادسرا عهد 
اخوت با هیچ کســی ندارد؛ پرونده های دیگر متهمان نیز مفتوح اســت و به 

اتهامات آنها نیز رسیدگی خواهد شد.
نماینده دادســتان ادامه داد: متهم طباطبایی ثمــن معامله را از محل 
سپرده ســپرده گذار پرداخت کرده و هیچ تفاوتی میان اموال سپرده گذار و 

اموال خودش قائل نبوده است.
وی تصریــح کرد: متهم طباطبایی از پول ســپرده گــذاران که همان 
کارگران، کارمندان و کشــاورزان بودند برداشــت می کرد و برخی متهمان 
اقــرار کردند که هزینه خانه، پوشــاک و خانواده متهــم طباطبایی از محل 

سپرده گذاری سپرده گذاران برداشت می شده است.
نماینده دادســتان در ادامه خطاب به این متهم گفت: در شــهریور ۹٢ 
 بانک مرکزی به شــما ابالغ کرد که حق انتقال ســهام را ندارید با این وجود 

در آذر ۹٢ سهام را انتقال داده اید.
متهم طباطبایی در ادامه جلسه دادگاه منکر ابالغ ممنوعیت انتقال سهام 

شد که نماینده دادستان برگه ابالغیه را به محضر دادگاه ارائه کرد.
متهم گفت: مگــر بانک های دیگر وقتی ملکی می خرند به نام ســپرده 
گذاران می کنند؟ ما موظف هســتیم در زمانی که فرد پولش را خواســت به 

او بپردازیم.
قاضــی خطاب به این متهم گفت: پول ســپرده گذاران بالغ بر ٢ هزار و 

٢۸۰ میلیارد تومان است که باید از جانب شما پرداخت شود.   

در دادگاه ۷ متهم پرونده مطرح شد
 خرید هواپیما و امالک

 با برداشت غیرقانونی وجوه سپرده گذاران تعاونی »وحدت«

معاون نظارت و بازرســی امــور فرهنگی و 
نفر  بازداشت ۳۰  از  بازرسی کل کشور  اجتماعی 
به جرم خروج داروهای کرونایی از بیمارســتان 
خبر داد و گفت: ایــن افراد متخلف داروها را با 

۲۰برابر قیمت در بازار به فروش می رساندند.
حجت االســالم محمدمهــدی عرب انصــاری در 
گفت وگو با خبرگزاری تســنیم به تشــریح اقدامات 
انجام شده ســازمان بازرسی در مقابله با ویروس کرونا 
در کشــور پرداخت و اظهارداشت: از ابتدای شیوع این 
بیماری، قرارگاه نظارتی تشکیل شد و هدفمان را بیشتر 
با حمایت از دستگاه های مجری به ویژه وزارت بهداشت 
و درمان و مراکز درمانــی آغاز کردیم. عرب انصاری با 

بیان اینکه رویکرد نظارتی سازمان بازرسی تأمین اقالم 
بهداشتی و ترغیب مجموعه های متولی به کمک اقالم 
سالمت محور است، افزود: از همان روزهای اول شیوع 
ویروس کرونا، مشــکل نقدینگی واحدهای تولیدی از 
سوی بانک مرکزی مرتفع، نظارت ها بیشتر، شبکه های 
استانی فعال و غســل اموات انجام شد و برای اجرای 
دســتورالعمل های بهداشتی، با ســتاد مدیریت کرونا 
ارتباط مســتقیم برقــرار کردیم و تاکنــون اقدامات 

مختلفی انجام داده ایم. 
وی در پاســخ به این سؤال که آیا این سازمان در 
رابطــه با چرایی کمبود داروهای کرونایی و ســرم در 
داروخانه ها ورود کرده اســت یا خیر، گفت: بله، علت 

این وضعیت ایجادشده نیز مربوط به تعمیر خط تولید 
یکی از کارخانه ها در تبریز بود که بالفاصله مجوزهایی 
برای واردات سرم صادر و مشکل رفع شد و خط تولید 
نیز بنا به الزام کردن سازمان غذا و دارو به عنوان متولی 

این حوزه، فعالیت خود را ادامه داد.
معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی 
بازرسی  کل کشور از برگزاری جلسات مختلف سازمان 
بازرســی بــا وزارت امور خارجه و وزارت بهداشــت و 
مسئوالن امر برای تسهیل و تسریع در واردات واکسن 
از کشورهایی که آمادگی تأمین واکسن را دارند، خبر 
داد و بیان داشــت: حتی از افراد و مؤسسات خصوصی 
که توانایی واردکردن سرم به کشور را داشتند، حمایت 

کرده ایم. 
عرب انصاری از تشکیل پرونده های تخلف کرونایی 
در کشــور خبر داد و گفــت: در بخش هایی مربوط به 
توزیع و ناهماهنگی در تزریق واکســن تذکراتی داده 

شده است.
وی از تشکیل پرونده تخلفات برای عامالن خروج 
دارو از بیمارســتان ها در ســازمان بازرسی خبر داد و 
اعالم کرد: این افراد متخلف دارو را از بیمارســتا ن ها 
خــارج می کردند و با ٢۰برابر قیمت در بازار به فروش 
می رســاندند که در ایــن رابطه ۳۰ نفر شناســایی، 
بازداشت و به دادســتانی معرفی شدند و برخوردهای 

الزم صورت گرفت.

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت 
بهداشت در اطالعیه ای اعالم کرد که حداقل سن 
ثبت نام و دریافت نوبت واکسن کرونا در سراسر 

کشور ۲ سال کاهش یافت.
به گزارش وبدا، متن این اطالعیه به شرح زیر است: 
»از هم اکنون تمامی افراد ۴۰ ســال به باال )متولدین 
١۳۶۰ و قبل( در سراســر کشــور می توانند با مراجعه 
به ســامانه salamat.gov.ir زمــان و محل دریافت 
واکسن را بالفاصله خودشــان انتخاب کنند. برای این 

کار، نیازی به داشتن پرونده بهداشت نیست.
هم چنین افراد ۳۰ تا ۳۹ ســال )متولدین ١۳۶١ 
تا ١۳۷۰( که ســاکن اســتانهای آذربایجــان غربی، 
ایالم، بوشــهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و 
بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، قم و هرمزگان 
هستند و در پایگاه های بهداشت پرونده سالمت دارند 

می توانند از طریق همین سامانه ثبت نام کنند.
برای جلوگیری از ازدحام جمعیت، داشتن نوبت از 
سامانه salamat.gov.ir برای مراجعه به پایگاه های 

تزریق واکسن ضروری است. همچنین از مراجعان عزیز 
تقاضا می شود صرفا در زمان نوبت مراجعه فرمایند.«

 باز شدن سامانه نوبت دهی واکسیناسیون
 برای خانواده کادر درمان کشور

همچنین مرکز مدیریت آمــار و فناوری اطالعات 
وزارت بهداشــت از بــاز شــدن ســامانه نوبت دهی 
واکسیناسیون برای خانواده کادر درمان کشور خبر داد.
ایــن مرکز اعالم کــرد: »افراد ١۸ ســال به باال از 
خانواده پزشــکان و پرســتاران سراســر کشور که کد 

ملــی آنها در اختیــار مرکز فنــاوری اطالعات وزارت 
 بهداشــت قرار گرفته می توانند با مراجعه به ســامانه
salamat.gov.ir بالفاصلــه محــل و زمــان تزریق 
واکســن را انتخاب کنند.اگر اعضای خانواده هریک از 
پزشــکان یا پرســتاران قادر به ورود به سامانه نبودند 
با مراجعه به ســایت ســازمان نظام پزشکی/پرستاری 
اطالعات خانواده خود را تکمیل فرمایند. چند روز پس 
از این کار، قادر به ثبت نام از طریق ســامانه نوبت دهی 

واکسن خواهند بود.«

واکسیناسیون متولدین 1۳6۰ و خانواده های کادر درمان

با گذشت ســه روز از اعالم خبر لغو ممنوعیت 
تردد شبانه هنوز این موضوع به پلیس واصل نشده و 

کماکان جریمه برای تردد شبانه ثبت می شود! 
٢١ شــهریور خبر لغو ممنوعیت تردد شبانه از سوی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا اعالم شد؛ در صورتی که در این 
دو روز پلیس اعالم کرده است که این موضوع، ابالغ نشده 

است.
جانشــین پلیس راهور ناجــا در گفت وگــو با فارس 
درخصوص آخرین وضعیت اجــرای طرح ممنوعیت تردد 
شبانه اظهار داشــت: هنوز ابالغیه لغو منع تردد شبانه به 

پلیس واصل نشده و ما کماکان منتظر هستیم.
سردار ســید تیمور حســینی  تصریح کرد: پلیس بر 
اساس ابالغیه عمل می کند و هر زمان که ابالغیه به پلیس 

واصل شود قابل اجراست.
حسینی در پاســخ به این سؤال که اگر بر فرض مثال 
٢۵ شهریور ابالغیه به پلیس واصل شود تکلیف تردد مردم 
در روزهای گذشته که به واسطه خبر لغو محدودیت تردد 
از سوی ستاد کرونا در خیابان ها تردد داشته اند چه می شود، 
گفت: به طور مثال اگر ابالغیه ٢۵ شهریور به پلیس واصل 
شــود و در ابالغیه قید شده باشد که از ٢۰ شهریور قاعده 
منع تردد ملغی شود اطالعات ثبت شده از تخلفات اعمال 
نمی شود؛ بر همین اساس دیتا های مربوط به چند شبی که 

به دلیل عدم وصول ابالغیه ذخیره شده بود پاک می شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا لغو ممنوعیت تردد شبانه فقط 
مختص شهرهایی است که طرح واکسیناسیون شبانه روزی 
در آنها اعمال می شــود یانه؛ خاطرنشان کرد: تا زمانی که 

ابالغیه به پلیس واصل نشود نمی توانیم در این زمینه اظهار 
نظر و اطالع رسانی کنیم.

 معاون وزیر کشور: تردد شبانه لغو نشده است
در همین حال معاون وزیر کشــور دیروز با اشــاره به 
اعــالم خبر لغو منع تردد شــبانه و بحث های پیرامون آن 
گفت: مصوبه ستاد ملی هنوز تغییر نکرده است و منع تردد 
شبانه هنوز ادامه دارد ولی آنچه اعالم شد در جهت مشکل 
کســانی بود که شبانه برای زدن واکســن تردد می کردند 
و امروز ابالغ کردیم کســانی که شــبانه برای زدن واکسن 
به مراکز شــبانه روزی می روند، لیست کد ملی آنها توسط 
وزارت بهداشــت به راهنمایی رانندگی اعالم شود تا اگر در 
تردد شــبانه برای زدن واکسن جریمه شده اند، جریمه آنها 

لغو شود.

ذوالفقاری همچنین در پاســخ درباره سؤالی در مورد 
لغو جریمه کســانی که با اعالم رسمی لغو ممنوعیت تردد 
جریمه شــده اند اظهارداشت: کال یک شب بود و اگر کسی 
جریمه شده باشد می تواند به راهنمایی و رانندگی مراجعه 

کند تا مراعات کنند.
 گفتنی اســت علیرضا رئیسی، ســخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا در ٢١ شهریور از لغو محدودیت تردد شبانه 
خبر داد و گفت:اگر محدودیتی ایجاد شده بود برای حفظ 

سالمت مردم بود تا دور همی صورت نگیرد.
اعالم خبر لغو ممنوعیت تردد شبانه از سوی ستاد ملی 
کرونا افزایش ترافیک در معابر شــهری را در بر داشــته و 
 حــاال عدم ابالغ این موضوع بــه پلیس و ثبت جریمه های

٢۰۰ هزارتومانی تردد، بر سردرگمی مردم افزوده است.

معاون وزیر کشور: تردد شبانه لغو نشده است

سردرگمی مردم در پی عدم ابالغ لغو ممنوعیت تردد شبانه به پلیس

اعضای شورای اسالمی شهر تهران الیحه اصالحیه 
مصوب نحوه اخذ مصوبات حوزه شهر سازی شهرداری 

تهران را به تصویب رساندند. 
در جریان دوازدهیمن جلســه شــورای شهر تهران دو 
فوریــت الیحه اصالحیه مصوب نحوه اخــذ مطالبات حوزه 
شهر سازی شهرداری تهران در دســتور کار اعضای شورای 
شــهر تهران قرار گرفت که دو فوریت این الیحه با اکثریت 

آراء به تصویب رسید.
در ادامه اعضای شورای شهر تهران اظهاراتی را در رابطه 
با الیحه مطرح کردند که از جمله این پیشــنهادات می توان 
به افزایش حداکثری ٢۵ درصــدی تخفیف در فرآیند اخذ 
مطالبات حوزه شهر سازی و همچنین افزایش بازه زمانی این 
تأخیر از ۴۵ به ۶۰ روز و مشــخص شــدن مرحله دوم این 

تصویب اشاره کرد.
همچنین اعضای شــورای شهر تهران در فرآیند بررسی 
متن الیحه اشــاره شده تأکید داشتند باید شهرداری تهران 
در هر مرحله گزارشــی را در ارتباط به این الیحه به اعضای 
شورای شهر ارائه کند که در ادامه این پیشنهاد مورد بررسی 

اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
مهدی چمران رئیس شورای شــهر تهران درباره الیحه 
اشاره شــده، گفت: این الیحه هر سال اجرا می شود و برای 
کســانی که عوارض خود را یکجا پرداخت می کنند تخفیف 
در نظر گرفته می شود که به دلیل تغییر دوره مدیریتی این 

مسئله به تاخیر افتاد.
عبدالرضا گلپایگانی معاون شهر ســازی شــهرداری نیز 
درباره الیحه اشــاره شده، گفت: طی چند ماه گذشته ارباب 
رجوع ها به دلیــل اننتخابات کمتر برای پرداخت عوارض به 
شــهرداری مراجعه کردند و از این رو ارائه دو فوریتی الیحه 
را داشتیم همچنین در بازه زمانی شهریور تا آبان ماه درآمد 
شهرداری از عوارض پایین است از این جهت این تأخیر را در 

این بازه اعالم کردیم.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، به موجب تبصره ۳ این 
الیحه در صورتی که فرد تمایل داشته باشد تا عوارض خود 
را به صورت نقدی و یکجا پرداخت کند به مدت دو ماه پس 
از الزم االجرا شدن این مسئله موجب پاداش و خوش حسابی 

به میزان ٢۵ درصد خواهد شد.

تخفیف ۲۵ درصدی شورای شهر تهران
 برای پرداخت نقدی عوارض شهرسازی

در شــرایطی که بنابر اعالم وزارت بهداشــت، 
 تمام استان ها از قله خیز پنجم کرونا عبور کرده اند،
 ۴۰8 بیمار کرونایی دیگر جان خود را از دست دادند.

بــه گزارش وبدا، مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشــت، در اطالعیــه ای اعــالم کــرد:» تا کنــون 
 ٢۵ میلیــون و ۹۳ هــزار و ۷۸۴ نفر ُدز اول واکســن کرونا 
و ١٢ میلیون و ۷۷٢ هزار و ۷۶۷ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند 
 و مجموع واکسن های تزریق شــده در کشور به ۳۷ میلیون
 و ۸۶۶ هزار و ۵۵١ ُدز رسید. در شبانه روز گذشته یک میلیون 
و ٢٢۹ هزار و ٢۰۳ ُدز واکســن کرونا در کشــور تزریق شده 
 است. افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه
salamat.gov.ir ثبت نام کنند. از ٢٢ تا ٢۳ شهریور ١۴۰۰ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ٢٢ هزار و ۳٢۹ بیمار 
جدید مبتال به کووید١۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار 
و ۴۳۶ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید١۹ در 

کشور به پنج میلیون و ۳۴۰ هزار و ۶۵۶ نفر رسید.
متاسفانه در طول این مدت، ۴۰۸ بیمار کووید١۹ جان 
خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

بــه ١١۵ هزار و ١۶۷ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون چهار 
میلیون و ۶٢۷ هزار و ٢۷ نفــر از بیماران، بهبود یافته یا از 
بیمارســتان ها ترخیص شده اند.۷ هزار و ١٢۳ نفر از بیماران 
مبتــال به کووید١۹ نیــز در بخش هــای مراقبت های ویژه 
بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۳۰ میلیون 
و ۴۴۵ هزار و ۶۴١ آزمایش تشــخیص کووید١۹ در کشور 
انجام شده است. در حال حاضر ١۶۸ شهر کشور در وضعیت 
قرمز، ٢۰۹ شــهر در وضعیت نارنجی و ۷١ شهر در وضعیت 

زرد قرار دارند.«
 عبور تمامی استان های کشور از قله خیز پنجم کرونا

خبر دیگر اینکه، اپلیکیشــن ماســک وزارت بهداشت 
در اطالعیه ای با اشــاره به عبور تمامی استان های کشور از 
قله خیز پنجــم کرونا، اعالم کرد: روند بســتری در تمامی 

استان های کشور دیروز ٢۳ شهریور کاهشی شد.
در ادامه در این اطالعیه آمده اســت: با این وجود، هنوز 
آمار ابتال و بســتری در بسیاری از شهرها باال است. لذا ادامه 
مراقبت های بهداشتی، اســتفاده از ماسک و فاصله گذاری 

اجتماعی ضروری است.

تمام استان ها از قله خیز پنجم کرونا عبور کردند

فوت 4۰8 بیمار کرونایی دیگر
 و شناسایی ۲۲ هزار مورد ابتالی جدید

روز گذشته یک چهره سیاسی اصالح طلب در 
گفت و گو با روزنامه شــرق مدعی شد که واکسن 
برکت از صندوق یک میلیارد دالر از محل اعتبارات 

دولتی گرفته است.
علــی تاجرنیــا دیــروز در مصاحبــه با شــرق اظهار 
داشت:»گویا برکت واکســن خود را پیش  فروش کرده بود. 
به نظر می رســد دلیل تمایل نداشــتن برای خرید واکسن 
 از خارجی هــا این بــود که برکت در ازای هر ُدز واکســن، 
 ٢۰۰ هــزار تومــان گرفتــه بود کــه اگر بخواهیــم برای

١٢۰ میلیون واکسن حساب کنیم، برکت از صندوق دولت 
عددی بــاالی یک میلیارد دالر از محــل اعتبارات دولتی 
گرفت«. در واکنش بــه این اظهارات، حجت نیکی ملکی 
رئیس مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی ســتاد اجرایی 

فرمان امام)ره(در صفحه شــخصی خود در فضای مجازی 
نوشــت: »باز هم دروغی دیگر در رابطه با واکسن برکت، 
این ادعا کامال کذب است و هیچ پیش فروشی انجام نشده 

است.«
همچنیــن علیرضا وهاب زاده مشــاور وزیر ســابق 
بهداشــت در واکنــش به اظهــارات تاجرنیا در صفحه 
مجازی خود نوشــت: »روزنامه شرق اســناد پرداخت 
یک میلیارد دالر را منتشــر کنــد. دولت قبل که یک  
میلیارد دالر ســتاد کرونا را هم پرداخــت نکرد! تکرار 
این موضوعات کذب و غلط تنها باعث تشــویش اذهان 
عمومی و عصبانیت مردم خواهد شــد.کاش شــورای 
امنیــت و قوه قضائیه یکبار برای همیشــه صحت این 

ادعاها را بررسی و شفاف  سازی کنند«.

معاون مبارزه با جعــل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
پایتخت از بازداشت اعضای یک باند حرفه ای خبر داد 
که ماهرانه سیم کارت های شــماره رند همراه اول را با 

جعل مدارک می فروختند.
ســرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور بــه خبرگزاری فارس 
گفت: چندی قبل کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران 
در جریــان کالهبرداری میلیاردی با فروش ســیم کارت های 
شماره رند همراه اول قرار گرفته و با دستور مقام قضایی تیمی 

از کارآگاهان برای تحقیق وارد عمل شدند.
تقی پور افزود: کارآگاهــان در تحقیقات ابتدایی پی بردند 
افرادی ناشــناس از سال ۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده و تعداد 
۷۷ ســیم کارت به ارزش ۳۰میلیارد تومان که شماره های رند 
بوده را بــا وکالت نامه های جعلی به فروش رســانده اند. وی 
ادامه داد: کارآگاهــان در ادامه تحقیقات اطالع پیدا کردند که 

متهمان با همدستی افراد دیگری و به صورت سازمان یافته و با 
طرح و برنامه دقیقی دســت به این اقدام مجرمانه زده اند که با 
جمع بندی اطالعات از شــرکت همراه اول به سراغ مالباختگان 
رفته و با تحقیقات میدانی و علمی موفق به شناســایی رییس 
این باند حرفه ای به نام فرشــاد شــده و در ادامه سه نفر دیگر 
از اعضای این باند که دسترســی به اطالعات افراد را داشــتند 
از ســوی کارآگاهان شناســایی و مشخص شد همه این نقل و 
انتقاالت با مدارک جعلی توسط یکی از متهمان سابقه دار به نام 
بیژن صورت گرفته است. معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری 
پلیس آگاهی تهران بیان داشت: کارآگاهان در ادامه پی جوی ها 
پی بردند که فروش ســیم کارت ها در یکی از دفاتر پیشخوان 
دولت که زن و مرد جوانی در آن مشــغول به کار بودند صورت 
گرفتــه که با هماهنگی مقام قضایی همــه اعضای این باند در 

عملیات های گسترده و دستگیر شدند.

فضا سازی روزنامه زنجیره ای 
درباره واکسن برکت دروغ از آب درآمد

کالهبرداری۳۰ میلیارد تومانی 
از طریق فروش ۷۷ سیم کارت رند با مدارک جعلی


