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جـامعـه
زاکانی با اشاره به بدهی  80هزار میلیارد تومانی شهرداری:

ظرفیتهای زیاد شهر تهران بنبستی برای ما نمیگذارد

در حادثــه تیرانــدازی در یکی از
روسیه
دانشگاههای روسیه  8تن جان خود را از
تیراندازی   دست دادند.
بنابر اعالم مقامات روسیه ،یک دانشجوی
مرگبار
مسلح اقدام به تیراندازی در دانشگاهی در شهر
در دانشگاه پرم کرد که به کشته شدن  8تن و مصدومیت
 6نفر دیگر منجر شد.
پلیس و ســخنگوی دانشــگاه اعالم کردند که فرد مسلح ساعتی پس از
وقوع حادثه دستگیر شده است.
تصاویر منتشــر شده در رســانههای محلی حاکی از آن است که برخی
از دانشــجویان برای فــرار از ســاختمان از پنجرههای طبقــه اول خود را
پایینانداخته و به نقاط امن پناه بردهاند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،گفته شده فرد
مسلح از دانشجویان این دانشگاه بوده است.
بنیاد حفاظت از پرندگان ســاحلی
آفریقای جنوبی اعــام کرد :گروهی از
زنبورها باعث مرگ  ۶۳پنگوئن
ِ
آفریقایی مرگ  ۶۳پنگوئن
در معرض خطر انقراض در این کشــور
بر اثر
شدند.
الشه پنگوئنهای حفاظت شده در شهر زنبورگزیدگی
سیمون تاون ،محل زندگی این حیوانات واقع
در آفریقای جنوبی پیدا و برای کالبد شــکافی جمعآوری شده است .دیوید
روبرتز ،یک دامپزشک بالینی در این خصوص گفت :پس از آزمایشهای انجام
شده ،اثر نیش زنبور در اطراف چشم پنگوئنها شناسایی شد .این یک اتفاق
بســیار نادر اســت و ما انتظار نداریم که اغلب رخ بدهد .بر اساس گزارشها،
تعدادی زنبور ُمرده نیز در محل قابل رویت بوده است.
به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه گاردیــن ،پنگوئنهای آفریقایی که
در ســواحل و جزایر جنوب آفریقا زندگی میکنند در فهرست قرمز اتحادیه
بینالمللی حفاظت از محیط زیست قرار دارند و این یعنی که با خطر انقراض
جدی روبهرو هستند.
آفریقای جنوبی

تیمهــای آتشنشــانی کالیفرنیا
آمریکا
برای نجات درختان کهنســال ،از جمله
حفاظت از
بزرگترین درخت جهان بــه نام «ژنرال
درخت هزاران ساله شــرمن» ،به روکــش ضدحریق روی
در برابر آتش سوزی آوردهاند.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان،
ســازمان پارکها اعالم کرد :درخت ژنرال شرمن بلندترین درخت در پارک
اســت که با  ۸۳متر ارتفاع ،تقریباً بهاندازه گنبد واشنگتن و قطر آن در پایه
بیش از  ۱۱متر اســت .درختان غول پیکر سکویا ،که بسیاری از آنها بیش از
ســه هزار سال قدمت دارند ،تنها در ارتفاعات باالتر دامنههای غربی کوههای
سیرا نوادای کالیفرنیا رشد میکنند .این درختان به لطف پوست ضخیم خود
میتوانند اکثر آتشها را تحمــل کرده و بر آنها غلبه کنند .با این حال ،این
سازمان برای جلوگیری از خطرات احتمالی که ژرمن را تهدید میکند از آن
محافظت میکند.
مقامات فرودگاه دهلی از دستگیری
هند
دو نفر که به شــکل عجیبی قصد قاچاق
طال را داشتند ،خبر دادند.
قاچاق طال
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان،
به شکل
مقامات فرودگاه بینالمللی دهلی ،دو شهروند
مصنوعی
دندان
ازبکســتانی را به دلیل قاچاق طال دســتگیر
کردند .این دو نفر به شــکلی عجیب دست به
ایــن اقدام زدند و  ۹۵۱گرم طال را به شــکل دندان مصنوعی در دهان خود
قرارداده و قصد ورود به هند را داشتند که در فرودگاه دستگیر شدند .مقامات
گمرک اعالم کردند که این اتباع از دبی آمده و این میزان طال را به شــکل
دندان مصنوعی و یک زنجیر فلزی در دهان خود مخفی کرده بودند.
در پی فوران آتشفشــان در جزیره
الپالما در مجموعه جزایر قناری اسپانیا
مجبور
بین پنج تا  ۱۰هزار نفر از ساکنان
فوران
به ترک منطقه شدند.
آتشفشان
به گــزارش ایســنا ،گفته شــده فوران
آتشفشــان در حالی رخ داده که طی روزهای در جزایر قناری
گذشته وقوع بیش از  ۲۰هزار مورد زلزله در
جزیره الپالما گزارش شــده است .تاکنون گزارشی از تلفات جانی این حادثه
منتشر نشده است اما چندین ملک ،مراتع و جنگل بر اثر جاری شدن گدازه
خسارتدیدهاند.
اسپانیا

راهاندازی مرکز واکسیناسیون تجمیعی
مصلی تهران

مرکز واکسیناســیون تجمیعی مصلی تهــران با حضور معاون
بهداشت وزارت بهداشت افتتاح شد.
به گزارش وبدا ،علیرضا رئیسی ،معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره
به همراهیهای بیشائبه دســتگاههای مختلف از جمله سپاه ،ارتش ،بسیج
و شــهرداری و همچنین ســتاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران در
دوران مبارزه با بیماری کرونا ،مهمترین راه پیشگیری از گسترش ویروس را
واکسینه کردن و ایمنی جمعی دانست و گفت :راهاندازی مرکز واکسیناسیون
مصلی تهران در شتاب بخشــیدن به روند واکسیناسیون بسیار موثر خواهد
بود ،چراکه این مرکز پتانسیل ارائه خدمات  ۲۴ساعته را دارد تا سهم عمدهای
از واکسیناسیون تهران را پشتیبانی کند.
رئیسی از آغاز طرح واکسیناسیون افراد  ۱۸سال به باال با گسترش مراکز
شــبانهروزی خبر داد و افزود :امیدواریم روند واکسیناســیون این افراد طی
 ۱۰روز تا دو هفته به اتمام برسد.
جانشــین قرارگاه پدافند زیستی و مقابله با کرونا سپاه محمد رسولاهلل
نیز در این مراسم ضمن تقدیر از تالشهای نیروهای بسیجی و کادر بهداشت
و درمان برای مقابله با بحران و تسریع در روند واکسیناسیون ،گفت :در تهران
عالوهبر پایگاههای واکسیناسیون مســتقر در مراکز درمانی و بیمارستانها،
 ۱۲۸مرکز واکسیناسیون در حال فعالیت است که از این تعداد  ۵۳مرکز به
صورت سه شیفت و هشت مرکز هم به صورت شبانهروزی فعالیت میکند.
سردار حسینی درخصوص گســترش مراکز واکسیناسیون شبانهروزی
اعالم آمادگی کرد.
گفتنی است ،همچنین مرکز واکسیناسیون مسجدالرضا واقع در خیابان
نیلوفر نیز با حضور زالی ،فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران افتتاح شد.

حذف وثیقه برای مشموالن متقاضی
شرکت در مراسم اربعین

رئیسسازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از حذف وثیقه برای
مشموالن متقاضی شرکت در مراسم اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش تســنیم ،سردار تقی مهری گفت :با مساعدت سازمان وظیفه
عمومی ،تمام مشــموالن غیر غایبی که تمایل به شرکت در مراسم معنوی
اربعین حسینی(ع) دارند ،میتوانند بدون سپردن وثیقه ،مجوز خروج از کشور
را به صورت اینترنتی دریافت کنند.
مهری بــا تأکید بر اینکه فقط برای مشــموالن غیر غایب مجوز خروج
از کشــور صادر میشــود ،افزود :با تدابیر پیشبینی شده تمام دانشآموزان،
دانشــجویان و طالب حوزه علمیه که قب ًال معافیــت تحصیلی اخذ کردهاند
و مشــموالن دارای برگ آماده به خدمت بــدون غیبت ،میتوانند به صورت
اینترنتــی و از طریق درگاه خدمات الکترونیک انتظامی www.epolic.ir
برای دریافت مجوز خروج از کشــور اقدام و در این حماســه بزرگ حسینی
شــرکت کنند .وی خاطرنشان کرد :مشموالن و خانوادههای آنها برای کسب
اطالعات بیشــتر میتوانند از طریق پایگاه اطالعرســانی سازمان به نشانی
 ،www.vazifeh.police.irسامانه تلفنگویا به شماره  096480یا کانال
ســازمان در پیامرسان سروش به نشــانی  @khabaresarbaziاز آخرین
اخبار مربوطه مطلع شوند.

شهردار تهران گفت :شهرداری  ۸۰هزار میلیارد
تومان بدهی دارد اما این به معنای بن بست نیست.
به گزارش پایگاه خبری شــهر ،علیرضا زاکانی در دیدار
با سردار حســین اشــتری ،فرمانده نیروی انتظامی کشور
اظهارداشت :شهرداری تهران  ۸۰هزار میلیارد تومان بدهی
دارد که  ۱۲.۵هزار میلیارد باید بابت آن سود بانکی پرداخت
کنیم اما این به معنای بن بســت نیست و شهر ظرفیتهای
زیادی دارد و راههای متنوعی وجود دارد که بن بستی برای
ما نمیگذارد.
زاکانی با بیان اینکه ناجا و شــهرداری کارهای پیوسته
و درهم تنیده با مردم دارند و این نقطه اشــتراک آنها است،
افزود :خط تالش بعدی این است که شهر را در مدار نخبگان
و مردم پیش ببریم و شــهر هوشــمندی داشته باشیم و با
اســتفاده از فناوری ،کل شــهر را در یک اکوسیستم واحد
ببینیم.
وی ادامه داد :در برنامههای کوتاه مدت و دارای فوریت
چند قرارگاه خدماتی در تهران راهاندازی خواهد شد و اولین
قرارگاهی که از هفته آینده راهاندازی میشــود قرارگاهی در
حوزه پســماند ،رفت و روب و فضای سبز خواهد بود که در
واقع اولویت اول ما است .بخش دوم قرارگاه اجتماعی است و

باید مسئولیت خود را در این حوزه بپذیریم ،مسئله معتادان
متجاهــر و کودکان کار هر چند مســتقیما به شــهرداری
ارتباطی پیدا نمیکند اما شهرداری باید سهم خود را بپذیرد

و با همکاری با ناجا و سایر نهادها چهره شهر را تغییر دهد.
شهردار تهران گفت :بخش سوم ناظر به مسائل فرهنگی
و تبلیغی است که با قانون و نظم سرو کار دارد در این بخش

نیز ناجا میتواند نقش مهمی ایفا کند .بخش بعدی ناظر بر
کرونا اســت؛ در واقع با کرونا باید زندگی کرد و آن را هضم
و مهار کرد .بعد از ســرفصل بهداشت و درمان ،فاصلهگذاری
اجتماعی و احیای شــهر و هم خدمــات اجتماعی نیز باید
دنبال شــود .در همین رابطه با وزیر کشــور ،وزیر بهداشت
و رئیسجمهور صحبتهایی انجام شــده و برنامهای تنظیم
کردیم تا تمام سرمایهها را به میدان بیاوریم.
اعالم آمادگی ناجا
برای همکاری با شهرداری تهران
همچنین فرمانده نیروی انتظامی نیز در این دیدار گفت:
نیروی انتظامی ،برای هرگونه همکاری میان ناجا و شهرداری
تهران اعالم آمادگی میکند.
ســردار حسین اشــتری افزود :همچنین کارهای نیمه
تمامی که از قبل داشــتیم را نیز پیگیــری خواهیم کرد و
ارتباطات و تعامل میان ناجا باید بیشــتر از گذشــته شده و
امیدواریم این هماهنگی ،شروع کارهای جهادی و پرمنفعت
برای مردم باشد.
اشــتری ادامــه داد :بایــد کاری کنیــم کــه در دوره
مســئولیتمان ابتدا مردم از عملکرد ما راضی باشند و دوم
اینکه سربازی برای والیت باشیم.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:

والدین درباره تزریق واکسن کرونا به فرزندانشان نگرانی نداشته باشند
دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا با بیان اینکه
واکسن کرونا عارضه خیلی مهمی در نوجوانان ایجاد
نمیکندگفت :والدین نگرانی در تزریق واکسن کرونا
به فرزندانشان نداشته باشند.
توگو با وبدا درخصوص اما
حمیدرضا جماعتــی در گف 
و اگرهای واکسیناســیون کودکان و نوجوانان ،اظهارداشت:
درحال حاضر انجمنهای حمایت از کودکان در بســیاری از
کشورهای جهان توصیه کردهاند که واکسن ضد کرونا برای
نوجوانان  12تا  18سال استفاده شود.
جماعتی با اشاره به اینکه اکنون در کشورهای اروپایی،
آمریکا و بسیاری از دیگر کشــورهای جهان واکسیناسیون
کودکان در حال انجام اســت ،افزود :واکسنها معموال ایمن
هستند و عارضه جدی برای فرد به وجود نمیآورند .واکسن
کرونا هم از این قاعده مستثنی نیست و عوارض جدی ایجاد
نمیکند .وی با تاکید بر اینکه براساس مطالعات انجام شده،
واکسن کرونا عارضه خیلی مهمی در نوجوانان ایجاد نمیکند

و شــاید در تعداد کمی از این گروه سنی به صورت درد در
ناحیه محــل تزریق ،تب و لرز خفیف و ســردرد بروز کند،
عنــوان کرد :این عوارض معموال کوتاه مدت بوده و طی یک
تا دو روز از بین میرود .دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا
با تاکید بر اینکه والدین نگرانی در تزریق واکســن کرونا به
فرزندانشان نداشته باشند ،بیان داشت :از زمان شیوع کرونا
تاکنون نزدیک بــه  200میلیون نفر در دنیا به این بیماری
مبتال شــدهاند که از این تعداد حــدود چهار میلیون مرگ
گزارش شــده است.خوشــبختانه براســاس آمار ارائه شده
درگیری کودکان نســبت به والدین بسیار کمتر بوده است
و حدود  5درصــد از موارد درگیری مربوط به کودکان بوده
است .بسیاری از کودکان عالئم بسیار خفیف تری نسبت به
بزرگساالن داشتند و اغلب این بیماری به صورت تب ،سرفه
و ضعف و بدن درد در آنها بروز میکند.
جماعتی با بیان اینکــه تعداد کمی از کودکان به دلیل
ابتال به کرونا در بیمارستان بستری شدهاند ،ادامه داد :البته

نصب تابلوهای تصویری هویت شهدا در معابر منطقه ۲۲

به مناسبت هفته دفاع مقدس ،تابلوهای تصویری
که حاوی هویت و زندگینامه مختصری از شهدا است
در کوچه و معابر محالت منطقه ۲۲نصب شد.
شهردار منطقه ۲۲تهران با اعالم این خبر گفت :زنده نگه
داشــتن یاد و خاطره شهدا و تکریم خانوادههای معظم آنان
وظیفه تک تک نهادها بوده و نصب این یادمانها کوچکترین

اقدام در زنده نگه داشتن رشــادت و فداکاریهای شهدای
انقالب و دوران هشت سال دفاع مقدس است.
مرتضــی رحمان زاده ،هدف اصلی از اجرای این طرح را
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت دانست و ادامه داد :این طرح
اقدامی برای معرفی شــهدا برای جوانان و نســلهای آینده
است.

هالل احمر از  10مهر تا  10آبان
 60میلیون دُ ز واکسن وارد میکند
رئیسجمعیت هالل احمــر از واردات  60میلیون دز
واکســن جدید توســط این جمعیت از تاریخ  10مهر تا
 10آبان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی جمعیت هالل احمر ،کریم
همتی در جلسه شورای معاونین هالل احمر گفت :از دهم مهرماه
ســال جاری تــا  10آبان ماه ،هر هفته  15میلیون دز واکســن
وارد کشور میشود که مجموعا  60میلیون دز واکسن کرونا وارد
خواهد شد .امید است با این تالشها و با تزریق واکسن به تمامی
مردم ،گام بزرگی در راســتای ایمنســازی کشور در مقابل این
بیماری برداشته شود .همتی افزود :یکی از دالیل تسریع واردات
واکسیناســیون ،مساعدت معاون اول رئیسجمهوری است که با

تشکیل مستمر جلسات و حضور همه طرفها ،مجوزها به سرعت
صادر میشــود .هالل احمر نیز به واسطه این همکاری داخلی و
ارتباطاتی که در عرصه بینالمللی داشــته ،تــا به این لحظه به
قولهایــی که داده عمل کرده و در ادامه نیز تالش میشــود تا
بهموقع ،محمولههای واکســن وارد کشور شود .وی خاطرنشان
کرد :به علت حجم زیادی از واکســن که وارد کشــور میشود،
ضــرورت دارد تا تمامی ارگانهــا و نهادهایی که واحدی تحت
عنوان بهداشــت و درمان دارند ،در امر واکسیناسیون مشارکت
کنند و در این عرصه نیروهای مسلح و هالل احمر اعالم آمادگی
کردهاند و مشخصا میتوانند بار سنگینی از دوش وزارت بهداشت
بردارند و به واکسیناسیون سراسری سرعت بخشند.

یک سوم آنهایی که به دلیل درگیری ریوی بستری شدهاند
بیماری شدیدی داشته و در آیسییو هستند.
واکسیناسیون در کودکان و نوجوانان
بسیار اهمیت دارد
وی افزود :اغلب کودکانی که بیماری تنفســی یا قلبی
عروقی دارند ریســک بیشــتری نســبت به دیگر کودکان
درخصوص نارســایی تنفســی و ریوی در پی ابتال به کرونا
داشتهاند .واکسیناسیون نوجوانان از شدت بیماری ،بستری
شدن و درگیری ریوی این گروه سنی جلوگیری خواهد کرد.
دبیــر کمیته علمی کشــوری کرونا با تاکیــد بر اینکه
واکسیناســیون در کودکان و نوجوانان بسیار اهمیت دارد،
گفت :کودکانی که واکسینه شــدهاند عالوهبر اینکه نسبت
به اطرافیان ایمن میشــوند از سوی دیگر سبب میشود که
زودتر به مدرسه رفته و عوارض ناشی از خانه ماندن همچون
مشــکالت روحی ،جسمی و خانوادگی که حدود یک سال و
نیم است وجود دارد ،رها میشوند.

بهترین نوع واکسن کرونا
برای نوجوانان  12تا  18سال
جماعتی گفت :توصیه ما این است که واکسیناسیون در
نوجوانان  12تا  18سال انجام شود؛ واکسیناسیون کودکان
کمتر از این سال هنوز در حال مطالعه بوده و ُدز واکسنی که
باید به آنها تزریق شود در حال بررسی است .مطالعات هنوز
کامل نشده و بعد از اتمام تصمیم نهایی اخذ خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه واکسیناسیون در سنین  12تا 18
ســال در اکثر کشــورها در حال انجام است ،به نوع واکسن
تزریقی به این گروه ســنی اشاره و عنوان کرد :به طور کلی
هر واکســنی که از سوی ســازمان غذا و داروی کشور تایید
شــود میتواند در نوجوانان  12تا  18ســال استفاده شود و
نیازی نیســت که به سمت و سوی واکسن خاصی برویم.در
کشورهای دیگر هم از تمامی واکسنهایی که توسط سازمان
غذا و داروی آن کشــورها تایید شــده ،برای واکسیناسیون
نوجوانان استفاده میکنند.

آغاز طرح ضربتی و  2برابر شدن
ظرفیت تزریق واکسن در تهران از امروز
استاندار تهران از افزایش دو برابری ظرفیت
تزریق واکسن در تهران طی امروز و فردا خبرداد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،انوشــیروان
محســنی بندپی در جلسه ســتاد مدیریت و مقابله
با ویروس کرونای اســتان تهران اظهارداشــت :روند
واکسیناســیون تســریع پیدا کرده و مقرر شده که از
امروز ظرفیت در اســتان بــه دو برابر افزایش یابد که
در این زمینه آمادگی الزم در این زمینه وجود دارد.
محســنی بندپی افزود :تا روز گذشته  ۷میلیون و
 ۷۰۰هزار واکسن در تهران تزریق شده که پنج میلیون
و  ۴۰۰هــزار نفر دز اول و دو میلیون و  ۳۰۰هزار نفر
هم دز دوم را دریافت کردهاند.
وی ادامه داد :در حال حاضر  ۳۲۴مرکز تجمیعی
داریم .از روز سه شنبه  ۱۶۰ایستگاه در بیمارستانهای
خصوصی فعال خواهد شــد و هالل احمر  ۷مرکز که
نیــروی واکســیناتور و ثبات دارنــد در اختیار مراکز
واکسیناسیون قرار خواهند داد.
اســتاندار تهران گفت :شــهرداری تهران عالوهبر
مراکزی که در اختیار دانشگاه است ،امروز لیست مراکز
مستقل خود را اعالم میکند .مراکز بیمارستانی تامین

اجتماعی  ۱۰مرکز را در اختیار قرار خواهند داد .مقرر
شــد که هیچ محدودیت سنی در مراکز قائل نشوند و
افراد باالی  ۱۸سال پذیرش شوند مگر اینکه جمعیت
زیادی در آن مرکز حضور داشته باشند.
وی ادامه داد :با افزایش مراکز و بسیج همه امکانات
و ظرفیتهــا از امروز پای کار خواهنــد بود تا روزانه
 ۷۰۰هزار واکسن طی  ۱۰روز تزریق شود.
آغاز طرح ضربتی واکسیناسیون کرونا
در تهران
فرمانده ســتاد مقابله با کرونا تهران نیز از اجرای
طرح ضربتی واکسیناسیون در تهران از  ۳۰شهریورماه
خبر داد.
به گــزارش ایرنــا ،علیرضا زالی افــزود :در قالب
این طرح جهــادی باید در یک بــازه زمانی  ۱۰روزه
واکسیناســیون  ۷میلیون و  ۷۰۰هزار شهروند تهرانی
انجام شود.
زالی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح از رؤسای
دانشکدهها خواســت ضمن بررسی ظرفیت و امکانات
دانشــکده خود برای مشارکت در این طرح با معاونت
بهداشتی دانشگاه هماهنگیهای الزم را انجام دهند.

رئیسکل سازمان نظام پرستاری:

مرگ و میر پرستاران بعد از واکسیناسیون کرونا به صفر رسید
رئیسکل سازمان نظام پرســتاری گفت :بعد از
واکسیناسیون کرونا برای پرستاران تاکنون حتی یک
مورد فوت ناشــی از کرونا در پرستارانی که هر دو ُدز
واکسن را تزریق کردهاند ،نداشتهایم.
بــه گزارش ســازمان نظام پرســتاری کشــور ،محمد
میرزابیگی اظهارداشــت :یکــی از اقدامات مهمی که بعد از
شــیوع کرونا با پیگیری ســازمان نظام پرستاری انجام شد،
واکسیناسیون پرســتاران بود .پرستاران و مدافعان سالمت
اولین گروهی بودند که واکسن کرونا تزریق کردند.
میرزابیگــی ادامه داد :در فاصله کمتر از یک ماه از ورود
واکســن کرونا به کشور تقریبا همه مدافعان سالمت واکسن

زدنــد و خوشــبختانه از روزی که هر دو ُدز واکســن برای
پرســتاران تزریق شــد تا امروز هیچ موردی از مرگ و میر
پرستارانی که واکسن زدهاند به علت کرونا نداشتهایم.
وی افــزود :مواردی از ابتال به کرونا بعد از ُدز دوم بوده،
اما خفیف و در حد ســرماخوردگی بوده است .موارد انگشت
شماری از مرگ پرســتاران نیز داشته ایم .حدود سه مورد،
که هیچ کدام واکســن نزده بودند ،یک مورد خانمی بود که
تصمیم به بارداری داشــت و متاسفانه واکسن نزده و مرگ
غمانگیزی بود .دو مورد هم زنان بارداری بودند که واکســن
نزده بودند البته این پرســتاران در بخش کرونا نبودند و در
بخشهای دیگری فعالیت داشتند.

کاهش فوتیهای روزانه به  344نفر

یک میلیون و  ۵۱هزار دُز واکسن کرونا دیگر تزریق شد
مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت
در اطالعیهای از تزریق یک میلیــون و  ۵۱هزار ُدز
واکسن کرونا خبر داد.
به گزارش وبدا ،در اطالعیه دیروز این مرکز آمده است:
«تا کنون  ۳۰میلیون و  ۳۰۲هزار و  ۹۸۳نفر ُدز اول واکسن
کرونــا و  ۱۴میلیون و  ۱۲۰هــزار و  ۹۶۵نفر نیز ُدز دوم را
تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به
 ۴۴میلیون و  ۴۲۳هزار و ُ ۹۴۸دز رسید.
از  28تا  29شــهریور ،یک میلیون و  ۵۱هزار و ُ ۶۷۸دز
واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
افراد واجد شــرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه
 salamat.gov.irثبتنام کنند.
از  28تا  ۲۹شهریور  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی
تشــخیصی ۱۷ ،هزار و  ۳۹۷بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد که دو هزار و  ۵۹۳نفر از آنها بستری

شدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به پنج میلیون و
 ۴۴۲هزار و  ۲۳۲نفر رسید.
متاسفانه در طول این بازه زمانی ۳۴۴ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان این
بیماری به  ۱۱۷هزار و  ۵۲۶نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنــون چهــار میلیــون و  ۷۹۲هزار
و  ۱۱۷نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شــدهاند ۶ .هزار و  ۷۰۷نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹
در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت
قرار دارند.
تاکنــون  ۳۱میلیــون و  ۱۱۳هــزار و  ۹۲۹آزمایــش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حــال حاضر  ۵۷شــهر کشــور در وضعیــت قرمز،
 ۲۳۸شهر در وضعیت نارنجی ۱۳۶ ،شهر در وضعیت زرد و
 ۱۷شهر در وضعیت آبی قرار دارند».

تزریق ُدز سوم واکسن کرونا
به مدافعان سالمت
رئیسکل سازمان نظام پرستاری درباره تزریق ُدز سوم
واکسن کرونا به مدافعان سالمت گفت :اکنون بحث تزریق ُدز
سوم واکسن کرونا برای پرستاران مطرح است .در این مورد
با وزیر بهداشت و رئیسجمهوری صحبت کردهایم .آنان هم
موضوع را در ســتاد ملی کرونا مطرح کردهاند و قرار شد به
زودی ُدز سوم واکسن کرونا به مدافعان سالمت زده شود .به
هر حال ابتال به کرونا همچنان وجود دارد ،زمان ایمنی زایی
واکسنها نیز محدود است و باید بعد از هر چند ماه واکسن
کرونا تکرار شود.

ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی در کلینیکهای طب سنتی

 7قلم داروی طب ایرانی برای درمان کرونا در کشور عرضه شده است
مدیرکل دفتر طب ســنتی وزارت بهداشــت گفت:
تاکنون  7قلم دارو در بازار دارویی کشور عرضه شده است.
نفسیه حسینی یکتا ،در گفتوگو با خبرگزاری فارس ،در
پاسخ به این پرسش که «در مسیر مقابله با کرونا از ظرفیت
طب ایرانی چگونه اســتفاده شــده اســت؟» ،اظهارداشت:
با شــیوع بیماری کرونا در کشور با تشــکیل کمیتهای در
دفتر طب سنتی ایرانی ،دســتورالعملی با استفاده از منابع
طب ایرانی مســتند به مقاالت روز درخصوص اقداماتی که
میتوان بــا تکیه بر طب ایرانی در اصالح ســبک زندگی و
کمک به تقویت سیســتم ایمنی بدن برای پیشگیری از این
بیمــاری و اقداماتی که برای درمانهــای حمایتی در کنار
درمانهای رایج میشــد مورد استفاده قرار گیرد ،تهیه و در
این دستورالعمل گنجانده شد.
حســینی یکتا ادامه داد :در حال حاضر بعد از گذشت
حدود  18ماه از شیوع کرونا تعداد زیادی کارآزمایی بالینی
برای بررســی تأثیرات گیاهان دارویی در مداخالت در طب

امضای تفاهمنامه کمیته امداد و صندوق رفاه دانشجویان برای کمک به دانشجویان نیازمند
کمیته امداد و صندوق رفاه دانشــجویان با هدف
کمک به دانشجویان نیازمند تفاهمنامه همکاری امضا
کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی کمیته امداد ،تفاهمنامه
همکاری میان کمیته امداد و صندوق رفاه دانشــجویان ،با
حضور ســیدمرتضی بختیاری ،رئیسکمیتــه امداد و ناصر
مطیعی ،رئیسصندوق رفاه دانشجویان به امضا رسید.
ترویج فرهنگ خیر و احســان ،ارائــه خدمات رفاهی
و دانشــجویی به جامعه هدف کمیته امداد و مســاعدت و

توانمندسازی دانشجویان نیازمند برای رفع موانع تحصیلی
از مهمترین اهداف امضای این تفاهمنامه عنوان شده است.
در راســتای اجرای این تفاهمنامــه ،کمیته امداد در
پرداخت اجارهبهای خوابگاه و بن غذای دانشــجویان تحت
حمایت و دانشــجویان کمبضاعت خــارج از حمایت امداد
همکاری خواهد کرد.
تســهیل در راهاندازی مراکز نیکوکاری دانشــگاهی و
راهاندازی «مرکز نیکوکاری مجازی دانشــجو» از دیگر مفاد
تفاهمنامه میان کمیته امداد و صندوق رفاه دانشجویان است.

136هزار پرستار به کرونا مبتال شدند
 ۱۳۰پرستار شهید
میرزابیگی با بیان اینکه آخرین آمار از مبتالیان پرستار
به کرونا  ۱۳۶هزار نفر است و تعداد  ۱۳۰شهید خدمت نیز
در گروه پرســتاری داشتیم ،اظهارداشت :در گروه پرستاری
حــدود  ۸هــزار و  ۲۰۰نفر پرســتار نیز به دلیــل کرونا از
گردونه خدمت خارج و میتــوان گفت جانباز دفاع مقدس
دوران کرونا شــدند و نتوانستند کار پرستاری را ادامه دهند.
این افراد از شغل پرســتاری خارج شدهاند ،زیرا توانایی کار
در بخش پرســتاری را از دســت دادند و به مشــاغل دیگر
میپردازند.

براســاس این تفاهمنامــه ،صــدور کارت الکترونیک
فرهنگی ویژه مددجویان کمبضاعت و ارائه تسهیالت رفاهی
به ویژه پرداخت انواع وامهای دانشــجویی پیشبینی شــده
است و اولویت بهرهمندی وامها به دانشجویان تحت حمایت
اختصاص خواهد یافت.
در تفاهمنامه کمیته امداد و صندوق رفاه دانشــجویان
همچنین ارائه خدمات مشاورهای به دانشجویان جامعه هدف
امداد و همافزایی منابع برای تامین لپتاپ برای دانشجویان
تحت حمایت در نظر گرفته شده است.

سنتی ایرانی انجام شده است .بالغ بر یکصد طرح کارآزمایی
بالینــی ،مراحل دریافــت کد اخالق را گذرانــده و بیش از
 60طرح از این طرحها به اتمام رســیده اســت .وی افزود:
 17طرح توانســته مجوز تولید دارو را از سازمان غذا و دارو
دریافت کند .بعد از اینکه مشخص شده این داروها به برخی
ابعاد بیماری کرونا اثرگذار بوده ،در سازمان غذا و دارو مجوز
الزم را گرفتــه اســت که از این  17دارو کــه مجوز گرفته،
تاکنون  7قلم دارو در بازار دارویی کشور عرضه شده است.
مدیرکل دفتر طب ســنتی وزارت بهداشت بیان داشت:
در حال حاضر ما چند کلینیک داریم که به بیماران کرونایی
خدمــات ســرپایی به صورت حضــوری و مشــاوره تلفنی
میدهند؛ مانند کلینیکی که زیرنظر دانشــکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران فعالیت میکند
و چند مرکز نیز در شــهر مشهد به ارائه خدمات به بیماران
سرپائی کرونایی میپردازد .برخی سالمتکدههای طب سنتی
از جمله در دانشگاه علوم پزشکی تهران در این ایام به عنوان
مرکز واکسیناسیون نیز فعالیت میکند.
حسینی یکتا یادآور شد :البته انتظار میرفت اکنون بعد از
 ۱۸ماه از آغاز همهگیری کرونا در کشور در سطح گستردهتری
از ظرفیــت طب ایرانی بــرای کمک به کنتــرل این بیماری
اســتفاده میشد که متاســفانه به دالیل گوناگون این مهم به
تاخیر افتاده است .تنها به چند مرکز سرپایی محدود شده است
و اگرچــه مقدماتی برای ارائه خدمات به بیماران بســتری در
بیمارستان به صورت ارائه مشاوره متخصص طب سنتی ایرانی
فراهم شده است،اما هنوز در هیچ بیمارستانی امکان ارائه این
خدمات فراهم نشده است .وی افزود :انتظار میرود سرعت این
اقدامات بســیار بیشتر باشد تا زمینه استفاده حداکثری از این
طب در کنار طب رایج برای بیماران فراهم شود که الزم است
اقدامات جهادی در این خصوص صورت گیرد.

 #پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
سندی بر توانمندی واکسن برکت

باغی پور با انتشــار این تصویر نوشــت« :نام واکســن برکت در لیســت
واکسنهایی قرار گرفته که تزریق آن ،مجوزی برای ورود به اجالس تغییرات
آب و هوایی سازمان ملل متحد (موسوم به  )COP-۲۶است که نوامبر امسال
(آبان  )۱۴۰۰در گالسکو برگزار خواهد شد .اجالسی که میزبانی آن بر عهده
انگلستان و ایتالیاست» .

اهمیت شانگهای

آنام« :عضویت در شورای همکاری شانگهای جدای از اینکه برای ما منافع
امنیتی و سیاســی داره ،فرصت خیلی خوبی برای صادرات غیرنفتیمون هم
هســت و از طرفی این ســازمان برای باال بردن قدرت خودش نیاز به ورود
دائمی ایران به این سازمان داره و این یعنی تبادل با دنیا بدون باج دادن در
اوج اقتدار و سربلندی».

اگه دولت رئیسی نبود

کاربری نوشت« :اگه دولت رئیسی سرکار نیومده بود اصالحطلبا ذوبشدن
یخهای قطب شمال رو هم به نپیوستن ایران به  FATFربط میدادن».

عملکرد روحانی

کاربری نوشت «:این یه ماهی که آقای رئیسی اومده ،واقعا دولت روحانی
داره خوب کار میکنه».

مهم است به چه کسی رأی میدهیم!

علی رجبی«:دولت روحانی ،معیشت و سالمت مردم را به گروگان گرفت
و بهانههایی مثل تحریم و  FATFرا بهجای ناکارآمدی خود جا میزد .شــدت
گرفتن واردات واکســن و پیوستن ایران به پیمان شانگهای  ۲اثر مهم تغییر
دولت است .مهم است به چه کسی رأی میدهیم!»

برا مذاکره خوبه

عبداله گنجی« :عضویت در پیمان شــانگهای ،واکسیناســیون حداکثری
کرونا ،غنیســازی  60درصد ،ارسال مقتدرانه سوخت به لبنان ،چهار مولفه
تولید قدرت هستند که برای مذاکرات هستهای آینده بدرد میخورند».

جنگ گرگها

حســن عابدینی «:فســخ قرارداد  ۹٠میلیارد دالری خریــد زیردریایی از
فرانسه که استرالیا با همدستی آمریکا و انگلیس انجام داد ولولهای در اردوگاه
غربانداخت .فرانسه این را تعبیر به زدن خنجر از پشت به پاریس دانسته است.
غربیها از این پس در دو سوی آتالنتیک هم باید با چشمان باز بخوابند».

افغانستان مظلوم

ســیده راضیه حسینی« :سمیه
وقتی ماشین باباش وارد حیاط شد،
همراه بقیه بچههــا دوید بیرون .یه
کم بعد ،پهپاد آمریکا همه هفت بچه
جمعشــده دور ماشین رو به خاک
و خون کشید.بازماندهها گفتن اونا
آنقدر سوختهن که نمیتونیم اجساد و چهرهشون رو تشخیص بدیم».

تخریب  ۳۴ویالی غیرمجاز در پردیس
با ورود دادستانی

دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان پردیــس از تخریب
 ۳۴ویالی غیرمجاز خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،علیرضا آقاجاری ،از تخریب  ۳۴ویالی
غیرمجاز در راســتای اعمال تبصره دو مــاده  ۱۰قانون حفظ کاربری اراضی
زراعــی و باغها خبــر داد و گفت :در پی دریافت گزارشــاتی مبنی بر انجام
ساخت وســازهای غیرمجاز در یکی از مناطق شهرستان پردیس دستورات
قضایی الزم در این زمینه صادر شد.
وی با تاکید بر جدیت دادستانی در برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز
افزود :دادستانی در این زمینه با هیچ شخصی مسامحه نخواهد کرد.

پس از تأمین ماده مؤثره

داروی تحریمی ضدتشنج به خط تولید بازگشت

مدیرعامل شرکت ســبحان دارو وابسته به گروه دارویی برکت
گفت :داروی ضد تشنج «پریمیدون» که به خاطر تحریمهای دارویی
تأمین ماده مؤثره آن با مشکل مواجه شده بود به خط تولید بازگشت.
علی گودرزی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و ســیما افزود« :پریمیدون
 »۲۵۰دارویی اســت که اکثر پزشــکان به ویــژه متخصصین مغز و اعصاب
برای مبتالیــان به صرع ،آن را تجویز میکنند ،امــا مدتی بود که به خاطر
مشــکالتی که تحریم برای انتقال ارز دارو و مواد اولیه دارویی ایجاد کرده ما
نمیتوانستیم ماده مؤثره اولیه آن را تأمین کنیم.
گودرزی افزود :خوشــبختانه راههای جدیدی گشوده شد و اکنون چهار
تُن ماده مؤثره دارویی تأمین شــده و بعــد از این تولید داروی پریمیدون به
صورت مداوم ادامه خواهد یافت ،ما به سرعت خط تولید را فعال کردیم و از
سه شنبه هم توزیع آن آغاز میشود .وی ادامه داد :در حال حاضر میتوانیم
 ۸۰هزار بسته پریمیدون که هر بسته حاوی  ۱۰۰عدد قرص است در هر ماه
تولید کنیم و قیمت تمام شده آن برای بیماران یک سوم نمونه خارجی است.
مدیرعامل شرکت سبحان دارو گفت :پریمیدون جزو داروییهایی است
که قطع و جایگزین کردن آن بســیار دشوار است و ممکن است باعث تشنج
در بیماران شود ،دسترســی نداشتن به این دارو باعث بروز مشکالت زیادی
برای بیماران شده بود.

کشف و انهدام باند جعل سند ملک  100میلیارد تومانی
در تهران

رئیسپایــگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری و
انهدام باند  10نفره جعل و کالهبرداری و کشــف پرونده جعل سند
ملک هزار میلیارد ریالی ،خبر داد.
ســرهنگ کارآگاه ســعید دالوند به پایگاه خبری پلیس گفت :بیستم
مرداد مــاه پروندهای به همراه دو متهم به نامهای «جمشــید» و «نوید» با
عنوان اتهامی سرقت منزل از کالنتری  163ولنجک برای رسیدگی تخصصی
و کشــف جرم به پایگاه یکم ارجاع شــد ،متهمان در ابتــدا اعالم کردند که
مستاجر ملک محل دستگیری خود هستند ،اما کارآگاهان پس از تحقیقات
مقدماتی و بازجویی مجدد از متهمان و از طرفی خالی از ســکنه بودن ملک
محل دســتگیری به این نتیجه رسیدند که متهمان قصد داشتند با جعل و
کالهبــرداری و تصرف عدوانی ملک و فروش آن اقدامات مجرمانه دیگری را
انجام دهند و سرقت منتفی به نظر میرسید.
دالوند افزود :علیرغم انکار متهمان با بررســیهای بیشتر و اظهارات ضد
و نقیــض آنها کارآگاهان موفق شــدند یکی از همدســتان این دو متهم به
هویت «امید» را در یک عملیات پلیســی در مناطق شمالی تهران شناسایی
و دستگیر کنند که از وی سند جعلی و یکبرگ اجاره نامه جعلی ملک مورد
نظــر که حدود پانصد متر مربع و بالغ بر هزار میلیارد ریال ارزش قیمتی آن
برآورد میشــد از وی کشف نمایند .وی ادامه داد :با بهرهگیری از شیوههای
نوین و علمی کشف جرم مشخص شد ،یک باند در زمینه جعل سند و فروش
مال غیر در پشت این موضوع پنهان هستند و با رخ نمودن متهمان دستگیر
شده قصد تصرف عدوانی ملک و سپس فروش آن را دارند.
رئیسپایگاه یکم پلیس آگاهی گفت :با اطالعات به دســت آمده طی یک
عملیات موفقیتآمیز دو متهم دیگر با هویت «قاســم» و پســرش «نادر» در
منطقه قلهک تهران دســتگیر و با اعتراف به جرم خود با معرفی یکی دیگر از
همدســتان خود به نام «گودرز» ،وی نیز دستگیر و از او اوراق جعلی از جمله
یک برگ مبایعه نامه فروش ملک مذکور با قید نام مشارالیه بهعنوان فروشنده
کشف و ضبط شد .دالوند بیان داشت :در این راستا شخصی به اسم «حسین» با
در اختیار داشتن وکالتنامه و ارائه مدارک به این پایگاه مراجعه و با معرفی خود
به عنوان مالک ملک از متهمان دســتگیر شده شکایت و درخواست پیگیری
داشت که با تبهر و هوشــمندی کارآگاهان مشخص شد شاکی نیز مدارک را
جعل کرده و به صورت غیرواقعی خود را مالک معرفی کرده اســت ،در نتیجه
کارآگاهان پس از تحقیقات چهار متهم دیگر که در جعل اسناد با اعضای باند
همکاری کرده بودند را نیز دســتگیر میکنند؛ بــا هماهنگی مرجع قضائی و
صدور قرار بازداشت برای تمام متهمان در حال حاضر این متهمان برای تکمیل
تحقیقات و کشف زوایای پنهان پرونده در اختیار پلیس آگاهی هستند.

