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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 مجلس سربلند
 ســیاح: »نمایندگان با رای قاطع، هم انحصار در خدمات حقوقی را حذف 
کردند، هم تبعیض زشــت به نفع خودشــان را )نمایندگان مجلس و قضات 
می توانســتند بدون آزمون، وکیل شوند دیگر نمی توانند(. نمایندگان هم به 

البی نه گفتند هم به وسوسه تعارض منافع؛ این شد مجلس انقالبی.«
 شلیک سامانه جوشن

 محمد با انتشــار این تصویر نوشت: »جوشن در حقیقت نسخه جدیدی از 
همان ۱۵ خرداد اســت اما با یک تفاوت مهم و اساسی؛ رادارش کامال پسیو 
اســت، یعنی تشعشع ندارد و توسط موشک های ضدرادار و دیگر سامانه های 

کشف رادارهای پدافندی قابل کشف نیست.«
 پیام دل گرم کننده رهبر انقالب به جبهه مقاومت

 حســینی: »تو مستند شهید ابو مهدی یه جاش آقای ابومهدی المهندس 
میگن روزی که من نا امید شده بودم برای مبارزه و مقاومت، رهبر انقالب این 
بشارت رو دادن که امیدوار باشید آینده و حیات سیاسی دولت عراق روزی با 

نیروهای شما تغییر خواهد کرد.«
 اندیکا؛ پولدار اما محروم

 امین غفاری: »اندیکا را قطب انرژی برق آبی کشــور می دانند. سرزمینی 
 که در میان دو ســد بزرگ مســجد ســلیمان و شهید عباســپور با تولید

۴۰۰۰  هزار مگاوات برق ، ۱۴  درصد انرژی برق آبی کشــور را تولید می کند. 
منطقه ای مستضعف که از حداقل هایی همچون آب، بهداشت، آموزش و جاده 

محروم است.«
  قحطی سیلندر گاز

 مجید بامری با انتشار این تصویر نوشت: »دیشب تو روستا بودیم، کپسول 
که نبود به این شکل رو آتش غذا و چای آماده کردن؛ زمستون و فصل سرد 

شروع نشده، قحطی سیلندر گاز تو دلگان سیستان و بلوچستان شده.«
 چرا باید واکسن بزنیم؟

 علی: »تا موج پنجم کرونا در ایران، ۱۲درصد افراد باالی ۶۵ سال واکسن 
نزده بودند و ۷۴درصد فوتی این گروه سنی در موج پنجم از همین ۱۲درصد 
بوده. این یعنی مرگ ومیر در افراد واکسینه نشده ۲۰.۸۷ برابر افراد واکسینه 
شده است. به عبارتی اگر واکسن بزنیم ۲۰ برابر احتمال مرگ مان در اثر ابتال 

به کرونا کمتر می شود.«

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

محکومیتمدیرعاملسابقشرکت»هفتتپه«
به20سالحبس

 ســخنگوی قوه قضائیــه از محکومیت »امید 
اسدبیگی« مدیرعامل سابق شرکت هفت تپه و 23نفر 
دیگر از مرتبطان وی به حبس های سه تا 20 سال در 
اتهام مشــارکت در اخالل عمده در نظام ارزی کشور 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح اله خداییان دیروز در 
جریان نشســت خبری خود در پاسخ به سؤالی درخصوص 
آخرین وضعیت رســیدگی به دادخواست ۴۲ نفر از اعضای 
ســابق گروهک تروریســتی منافقین اظهارداشــت: در این 
پرونده که در شــعبه ۵۵ دادگاه عمومــی و حقوقی تهران 
مطرح رسیدگی است، جمعی از جداشدگان از این گروهک 
کــه بیش از ۴۰ نفر هســتند و تعدادی از مــردم که در اثر 
اقدامات منافقین دچار آســیب شدند، طرح دعوی و مطالبه 

جبران خسارات مادی و معنوی خود را نموده اند.
خداییان خاطرنشان کرد: درخصوص این پرونده دادگاه 
محترم مراتب را از طریق وزارت امور خارجه کشور به وزارت 
دادگستری کشور هایی که گروهک منافقین در آنجا فعالیت 
دارند به این گروهک ابالغ کردند. همه شما مشاهده کردید 
که ســرکرده این گروهک در یک فایل صوتی نسبت به این 
پرونده واکنش نشــان داد. وی افزود: دادگاه به این موضوع 
رسیدگی کرده و حکم پرونده را صادر کرده که در این پرونده 
ســرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود هفت هزار و 
۶۶۰ میلیارد تومان در حق آســیب دیدگان و کســانی که 
خســارت مادی و معنوی به آنها وارد شده، حکم صادر کرده 

و این حکم قطعی شده و الزم االجراست.
 محکومیت »امید اسدبیگی« و »مهرداد رستمی« 

به 20 سال حبس
ســخنگوی قوه قضائیه خداییان در پاســخ به ســؤالی 
درخصــوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه، گفت: پرونده 
هفت تپه دو قسمت اســت؛ در یک قسمت، موضوع ابطال 
واگذاری این شــرکت به بخش خصوصی است که حکم آن 
صادر و واگذاری این شــرکت ابطال شد و به دولت برگشت 

که به اطالع مردم شریف رسید.
خداییــان بیان داشــت: در بخش دیگر، سوءاســتفاده 
کسانی بود که این شــرکت به آنها واگذار شده بود و از این 
طریق مرتکب جرایمی شده بودند که از جمله اتهامات آنها 
که به اثبات رسیده اخالل عمده و کالن در نظام ارزی کشور 
از طریق قاچاق عمده ارز به صورت ســازمان یافته است که 
این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 

اقتصادی ارسال شد و اخیرا حکم قطعی آن صادر شد.
وی ادامــه داد: در این پرونده تعداد زیــادی از افراد به 
اتهام مشــارکت در اخالل در نظام ارزی محکوم شــدند از 
جمله این افراد »امید اســدبیگی«)مدیرعامل سابق شرکت 
هفت تپه( فرزند احســان اســت که اتهام وی هم مشارکت 
در اخــالل عمده در نظام ارزی کشــور از طریق قاچاق ارز 
و هم مباشــرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است 
که به ۲۰ ســال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از 
خدمات دولتی محکوم شده است. یکی دیگر از مرتکبین این 
جرم، »مهرداد رستمی« فرزند میرمحمد است که وی نیز به 
۲۰سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و حدود 
دو نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ ســال حبس، سه نفر 

هرکدام به ۱۰ســال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به پنج 
سال حبس محکوم شدند.

ســخنگوی قوه قضائیــه تأکید کرد: اتهام اســد بیگی، 
مشــارکت در قاچاق یــک میلیارد و ۳۹۶ میلیــون یورو و 
مباشــرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است 
که به این موضوع رسیدگی شده و متهمان محکومیت قطعی 

پیدا کردند و حکمشان الزم االجرا است.
 مهلت »استجازه« تمدید شد

خداییان در پاســخ به سؤالی در ارتباط با روند ادامه کار 
محاکم با توجه به پایان اســتجازه رهبر معظم انقالب برای 
محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان داشت: استجازه 
رهبر معظم انقالب در سال ۹۷، گرفته شد و تا سال ۹۹ ادامه 
داشت. در ســال ۹۹، با اصالحاتی، مجدد مهلت آن تمدید 
شد. در این اصالحات، مقرر شد که موارد اعتراض و همچنین 
علنــی بودن محاکمات و نحوه انتشــار جریان محاکمات به 

موجب قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
وی تاکیــد کرد: قبل از ســال ۹۹، محاکم ضمن اینکه 
به صورت علنی برگزار می شدند مستقیما جریان محاکمات 
نیز در صدا و ســیما و جراید منتشر می شد؛ اما از سال ۹۹ 
که این موضوع تابع آیین دادرســی کیفری قرار گرفت روند 
انتشــار محاکمات تابع این قانون شد که بر این اساس تمام 
جلساتی که دادیار تشکیل می دهد به صورت مستقیم ضمن 
آنکه علنی است، اما انتشــار آن مثل سابق نیست؛ بلکه در 
صورتی که دادگاه ضروری تشــخیص دهد و دادســتان کل 
کشــور از ریاست قوه قضائیه تقاضا کند با موافقت رئیس قوه 
قضائیه جلسه دادگاه به صورت مستقیم در مطبوعات و صدا 
و سیما پخش خواهد شد و این اصالحاتی بود که در سال۹۹ 

صورت گرفت.
ســخنگوی قــوه قضائیه گفــت: مهلت اســتجازه در 
شهریورماه به اتمام می رسید که قبل از اتمام مهلت، ریاست 
قوه قضائیه تقاضای تمدید آن را از رهبر معظم انقالب کردند 
و معظم له موافقــت کردند که تا زمــان تصویب قانون این 
استجازه اعتبار داشته باشد؛ بنابراین این استجازه اعتبار دارد 

و مهلت آن تمدید شده است و محاکم بر اساس این استجازه 
اجازه رسیدگی بر اساس آن را دارند.

خداییان در مورد طرح اصالح قانون مبارزه با اخاللگران 
در نظام اقتصادی نیز بیان داشــت: بعد از آنکه در سال ۹۹ 
مهلت استجازه تمدید شــد رهبر انقالب تاکید داشتند که 
هرچه سریعتر قانون مربوطه تصویب شود. بر این اساس طرح 
اصالح قانون مبارزه با اخاللگران در نظام اقتصادی به مجلس 
تقدیم شــد و در مجلس کار های کارشناسی آن انجام شد و 
در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفت و 
در این کمیسیون نهایی شد و اکنون در دستور صحن علنی 
مجلس است. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز تقاضای آن را 
داشتند که این موضوع در اولویت رسیدگی قرار گیرد که در 
صورتی که هیئت رئیسه مجلس موافقت کند تا این طرح به 
صورت فوق العاده رسیدگی شود، در آینده نزدیک در مجلس 

به تصویب خواهد رسید.
 حکم اعدام برای2 نفر از اعضای اصلی

 شبکه بین المللی قاچاق انسان 
وی در ادامه و در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه صدور 
حکــم اعدام برای متهمی به نــام »الکس« را تایید می کنید 
یا خیر گفت: این پرونده درخصوص یک شــبکه بین المللی 
قاچاق انســان تشکیل شده اســت.تعدادی از مرتکبین یک 
شبکه بین المللی تشکیل داده بودند که در کشور های مختلفی 
فعالیت داشــتند و اقدام به قاچاق انسان با اهداف متعددی 
می کردند.خوشــبختانه این باند شناســایی شــد و متهمان 
دســتگیر شــدند. دو نفر از مرتکبین اصلی به اعدام محکوم 
شــدند و بقیه متهمان به مجازات هــای حبس طویل المدت 
محکوم شدند که چون رای پرونده قطعی نیست، با اعتراض 
محکومین به مراجع مربوطه و ذیصالح ارســال می شود و در 

صورت تایید حکم صادره، اجرا خواهد شد.
 آزادی وزیر اسبق ارتباطات با قرار تامین کیفری

ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سؤالی درخصوص 
آخرین وضعیت شــکایت تعدادی از شــهروندان در اهواز و 
مدعی العموم از وزیر سابق ارتباطات اظهارداشت: درخصوص 

این فرد، با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به 
اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف 
از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات 
قانونی، پرونده ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده 
اســت.این فرد احضــار و تفهیم اتهام شــده و با قرار تامین 
کیفری آزاد شده است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد 
اخذ نشــده بود. بعد از آن، مجددا شکایت دیگری به دادسرا 

واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.
 ادعاهای »سپیده قلیان« تکذیب شد

خداییان در پاسخ به ســؤالی درخصوص ادعای سپیده 
قلیــان درخصوص رفتار با زنــان در زندان گفت: درخصوص 
اظهارات خانم قلیان که در فضای مجازی نیز منتشــر شــد، 
به محض انتشــار این مطالب موضوع در دستور کار سازمان 
زندان ها و مرجع قضایی قرار گرفت و توسط ریاست سازمان 
زندان ها هیئتی به زندان بوشهر اعزام شد و در آنجا با کمک 
دادســتان موضوع را بررسی و با تک تک بانوانی که در زندان 
بودند، مصاحبه کردند. تمام کسانی که با آنها مصاحبه شد و 
تقریبا همه از زندانیان زن بودند، همه منکر این موضوع بودند 
و اظهارات این فــرد را تکذیب کردند و حتی برخی از اینکه 
این فرد اکاذیبی را نسبت به آنها منتشر کرده، شاکی بودند.
مراحل کارشناسی پرونده بورس رو به اتمام است

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سال گذشته مجلس 
گزارشی از تخلفات صورت گرفته در بورس را ارسال کرد بعد 
از انتشار این گزارش تعدادی از دست اندرکاران بورس به قوه 
قضائیه احضار شــدند و اخیرا نیز موضوع کشف ماینر ها در 
بورس تهران پیش آمده،آیا دستگاه قضا به این مسئله ورود 
کرده یا خیر، گفت: بعد از اتفاقاتی که در بازار سرمایه صورت 
گرفت از ناحیه معاون مجلس شــورای اسالمی گزارشی به 
دادســرای عمومی و انقالب تهران واصل شــد. گزارشی نیز 
وزارت اطالعات تهیه کرده بود که ضمیمه آن شد. با توجه به 
اهمیت این موضوع و اینکه الزم بود کار کارشناســی صورت 
گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این اخالل هم اشخاص 
حقیقی و هم اشــخاص حقوقی نقش داشــتند، بازپرس با 
کارشناســان مربوطه چه در نیروی انتظامی و چه در وزارت 

اطالعات، کار های کارشناسی را انجام دادند.
ســخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: بر اساس سؤالی که 
از دادسرای تهران داشــتم کار های زیادی روی این پرونده 
برای شناسایی افرادی که ممکن است دخالت داشته باشند، 
صورت گرفته اســت؛ ضمن اینکه افــرادی دعوت و احضار 
شــده اند و تحقیقاتی در باب اینکه ممکن اســت اطالعاتی 
داشته باشــند انجام شــده؛ اما هنوز به عنوان متهم کسی 
احضار نشــده که به احتمال قــوی در آینده این کار صورت 
می گیرد؛ چراکه مراحل کارشناسی پرونده رو به اتمام است.

خداییان تاکید کرد: بعد از آن چنانچه افرادی در معرض 
اتهام باشــند و دلیل و مدرک کافی علیه آنها وجود داشــته 
باشــد احضار خواهند شد و به عنوان متهم از آنها تحقیق به 

عمل خواهد آمد.
و درباره نصب ماینر در ســازمان بــورس، افزود: درباره 
این موضوع نیز پرونده جداگانه ای تشکیل شده و در جریان 
رسیدگی است و قطعا با کسانی که از امکانات عمومی به نفع 

خود استفاده می کنند برخورد قاطع به عمل خواهد آمد.

سرهنگ مراد مرادی*
»امنیت اقتصادی« چهره ای جدید در دنیای معاصر و عصر مدرن اســت 
که بر همه ســطوح زندگی اجتماعی و فردی بشــر امروز تاثیرگذار است و 
گرچه »اقتصاد« موضوعی همیشــگی و مهم در زندگی مردم در طول تاریخ 
بوده اما در عصر کنونی و با افزایش روابط میان افراد و در بستری تخصصی تر، 
ابعاد تازه ای به خود گرفته که بیش از پیش با تمام شئون زندگی مردم، گره 

خورده است.
نامگذاری ســال جاری از سوی رهبر معظم انقالب تحت عنوان، »تولید، 
پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها«، نقشه راه پلیس برای ماموریت های مرتبط در 
این حوزه اســت، به طوریکــه با تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف این شــعار و 
استخراج مفاهیم و بومی  سازی آن در نیروی انتظامی، می توان با برنامه ریزی 

هدفمند و منسجم برای تحقق آن گام های موثری برداشت.
یکی از مهم ترین موضوعات مستتر در این شعار که به صورت اخص نیز 
به پلیس مرتبط می شود، حمایت از تولید داخلی با جلوگیری از قاچاق کاال 
و ارز اســت، قاچاق همان پدیده نامیمون و البته سودآوری است که بسیاری 
را به سمت خود جذب کرده و به تولید داخلی صدمات جبران ناپذیری وارد 

می کند.
نیــروی انتظامی، با راه اندازی »پلیــس امنیت اقتصادی« گام بلندی در 
راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب درخصوص ایجاد امنیت در فضای 
کســب و کار و پشتیبانی از تولید برداشته اســت، چراکه با تخصصی شدن 
امور در این پلیس، شــاهد افزایش اثربخشی و کارآیی سازمانی در این زمینه 
هســتیم، ایشــان طی ســال های متمادی، بر لزوم ایجاد و حفظ امنیت در 
فضای اقتصادی کشور بسیار تاکید داشته و آن را نمونه ای از برقراری عدالت 
اجتماعی می دانند، ایشان معتقدند، »اگر عدالت باشد، امنیت اقتصادی بیشتر 
می شــود« و »ناامنی اقتصادی، بخش دیگری از ناامنی]اجتماعی[ اســت«؛ 
پلیس در تالش اســت تا با در نظر گرفتــن دغدغه های رهبر معظم انقالب 
و اهمیت نقــش اقتصاد در زندگی اجتماعی، ماموریت های خود را در زمینه 
افزایش امنیت اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و زدودن موانع بر ســر راه 

تا جایی که در حیطه فعالیت های نیروی انتظامی باشد، به سرانجام برساند.
البته باید توجه داشــته باشــیم که تحقق اســاس و بطن شعار امسال، 
موضوعی فرابخشی است و همه سازمان ها و نهادها در این مهم دخیل هستند 
و از آنجاکه پلیس، به عنوان نیروی قهریه وظیفه ایجاد، حفظ و ارتقای نظم 
و امنیت عمومی را برعهــده دارد، ماموریت های این نیرو نیز در حوزه امنیت 
اقتصادی، برخورد و مقابله با ناامن کنندگان فضای کسب و کار و زمین گیر 
کردن تبهکاران اقتصادی اســت که با ســودجویی در یک بازار نامتعارف و 
بعضا مشــوش به دنبال صید ماهی سوداگری خود هستند، در نتیجه ایجاد 
امنیت اقتصادی به معنای کوتاه کردن دست قاچاقچیان و مجرمان و حمایت 
معنوی از تولید داخلی برعهده پلیس است و این نیرو نیز با تمام سعی خود 
در این مسیر قدم برداشته و برمی دارد چراکه نیروی انتظامی به عنوان یکی 
از نیروهای مســلح تحت فرمان فرمانده معظم کل قوا است و منویات ایشان 

را الزم االجرا می داند.
*معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

»امنیت اقتصادی«
 موضوعی فراسازمانی

پوشش ُدز نخست واکسیناسیون کرونا  در کشور به 75 درصد رسید
بهداشت  وزارت  مدیریت شبکه  رئیس مرکز 
گفت: اگر بخواهیم آمار واکسن های تزریق شده 
را در جمعیت هدف 61 میلیون نفری محاســبه 
اکنون شــاهد پوشش  کنیم می توان گفت که 

درصــدی   33 و  اول  نوبــت  درصــدی   75
واکسیناسیون کامل هستیم.

به گــزارش وبــدا، جعفر صادق تبریــزی با بیان 
اینکه ما ۶ راهبرد اساســی داشتیم که راهبرد نخست 
واکسیناسیون کووید ۱۹ مطابق با سند ملی بود، اظهار 
داشت: هدف اصلی ما در واکسیناسیون کاهش مرگ 
و میــر و هدف نهایی مان قطع گردش ویروس و پایان 

همه گیری است.
تبریزی با اشاره به اینکه برای اجرای واکسیناسیون 
در چهار بخش روســتا، عشایر و شهرهای با جمعیت 
کمتر و بیشــتر از ۲۰ هزار نفر برنامه ریزی اختصاصی 
کردیم، افــزود: برای آنکه مــردم در دریافت خدمات 
روزانه در واحدهای ارائه خدمات بهداشــتی با مشکل 
مواجه نشــوند، پایگاه های تجمیعی طراحی شــدند؛ 
پایگاه هایی که حداقل باید چهار ایستگاه داشته باشند.

وی بیان داشت: اکنون هزار و ۳۷۶ پایگاه در کشور 
و ۲۸۷ پایگاه تجمیعی در استان تهران داریم. اگر روند 
راه انــدازی پایگاه ها را از فروردین تا مهرماه بررســی 
کنیم، سیر افزایشی متناسب با میزان تامین واکسن را 
مشاهده خواهیم کرد؛ در کل به طور متوسط هر پایگاه 
تجمیعی ۵.۲ ایســتگاه داشته و درحال خدمت رسانی 

است.

 کاهش مراجعه مردم برای دریافت واکسن
 در روزهای تعطیل و جمعه ها

رئیس مرکز مدیریت شــبکه وزارت بهداشــت ادامه 
داد: اگر بخواهیم آمار واکســن های تزریق شــده را در 
جمعیت هدف ۶۱ میلیون نفری محاسبه کنیم می توان 
گفت که اکنون شــاهد پوشــش ۷۵ درصدی نوبت اول 
و ۳۳ درصــدی واکسیناســیون کامــل )دریافت هر دو 
نوبت( هســتیم. به گفته تبریزی، درحال حاضر بیش از 
۵۰درصــد تزریق ها برای نوبت دومی ها بوده اســت چرا 
که در یک ماه گذشــته بیشــتر افراد ُدز اول را دریافت 
کرده بودند. وی اظهار داشت: علی رغم اینکه نوبت دهی 
انجام و پیامک هم ارســال می شــود امــا مراجعه مردم 
در روزهــای تعطیــل و جمعه ها کاهش پیــدا می کند.

رئیس مرکز مدیریت شــبکه وزارت بهداشــت با اشاره 
به اینکه براســاس ســند ملی واکسیناسیون، پوشش ما 
در فاز اول که عمدتا گروه های پزشــکی، بهداشــتی و 
جانبازان عزیز بودند به ۹۶ درصد رســید، گفت: در فاز 
 دوم که مربوط به جمعیت سالمندان باالی ۶۰ سال بود

 و ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر را شــامل می شــد پوشش 
ُدز اول حــدود ۹۲ درصد و دو ُدز ۸۳ درصد ثبت شــده 
 اســت. در فاز چهارم که به گروه ســنی ۱۸ تا ۵۹ سال 
)۵۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر( مربوط می شود، ۳۳ میلیون 

و ۷۷۶ هزار نفر دز اول واکسن را دریافت کرده اند.
 میزان پوشش تزریق ُدز نوبت دوم 

به باالی 60درصد خواهد رسید
تبریزی با اشــاره به اینکه ۸۶ درصد بستری های 

باالی ۶۰ ســال ما در پیک پنجم افــرادی بودند که 
واکسن دریافت نکرده بوند، گفت: این موضوعی است 

که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی عنوان کرد: اگر به دنبال وقوع یک اتفاق خوب 
در حوزه واکسن هستیم باید از طریق اصناف، ادارات 
و کارخانجات اقدام کنیم. این جمعیت؛ جمعیت فعال 
ما هستند که تسهیالت را برای آنها باید بیشتر کنیم 
چراکه اگر این جمعیت را پوشش دهیم به عمده هدف 

خود دست پیدا خواهیم کرد.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره 
به اینکه از اول ایــن هفته تا یک ماه به احتمال قوی 
میزان پوشــش تزریق دز نوبت دوم به باالی ۶۰درصد 
خواهد رسید که اتفاق بسیار خوبی است، افزود: همین 
امر بــه ما کمک می کند به ایمنــی جمعی نزدیک تر 
 شــویم. تبریزی درخصوص واکسیناسیون گروه سنی

۱۲ تا ۱۷ ســال که هفت میلیــون و ۱۱۸ هزار نفر را 
شامل می شــود، گفت: اگر از این تعداد، ۷ میلیون را 
دانش آمــوز در نظر بگیریم، ســه میلیون و ۶۳۳ هزار 
نفر واکسینه شده اند که ۵۱ درصد جمعیت را تشکیل 

می دهند.
 تزریق یک میلیون و 327 هزار ُدز واکسن کرونا در کشور 

طی شبانه روز گذشته
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی در اطالعیه ای از تزریق یک 
میلیون و ۳۲۷ هزار ُدز واکســن کرونا در کشــور در 

شبانه روز گذشته خبر داد.

 در ایــن ایــن اطالعیه آمــده اســت: »تاکنون
۴۶ میلیــون و ۸۰۹ هزار و ۱۰۰ نفر ُدز اول واکســن 
کرونا و ۲۱ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۲۰۷ نفر نیز ُدز دوم 
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در 
کشور به ۶۸ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۳۰۷ ُدز رسید. در 
شبانه روز گذشته، یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۹۲۶ ُدز 

واکسن کرونا در کشور تزریق شد.
از ۲۰ تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۱۲ هزار و ۲۹۸ بیمار جدید مبتال 
 به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شــد که یک هزار 
و ۶۹۹ نفر از آنها بســتری شــدند و مجموع بیماران 
 کووید۱۹ در کشــور بــه پنج میلیــون و ۷۴۲ هزار 
 و ۸۳ نفــر رســید. متاســفانه در طول ایــن مدت،

۱۹۴ بیمــار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و 
 مجمــوع جان باختــگان این بیماری بــه ۱۲۳ هزار 
و ۲۷۵ نفر رســید. خوشــبختانه تا کنون پنج میلیون 
۲۶۴ هــزار و ۷۷۵ نفر از بیمــاران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستان ها ترخیص شــده اند. همچنین پنج هزار و 
۲۶ نفــر از بیماران مبتال بــه کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت هــای ویــژه بیمارســتان ها تحــت مراقبت 
 قــرار دارنــد. تا کنون نیــز ۳۳ میلیــون و ۵۶۳ هزار 
و ۳۹۰ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شده است. گفتنی است، در حال حاضر ۷ شهر کشور 
 در وضعیــت قرمز، ۱۰۸ شــهر در وضعیــت نارنجی،

۲۴۸ شهر در وضعیت زرد و ۸۵ شهر در وضعیت آبی 
قرار دارند.«

رئیــس اداره حفاظت و مدیریــت حیات وحش 
محیط زیست اســتان تهران گفت: تاکنون هیچ مورد 
به طاعون نشخوارکنندگان کوچک  ابتال  یا  مشکوک 

جثه در استان تهران مشاهده و گزارش نشده است.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان 
تهــران، محمد کرمی در جریان پایــش و کنترل مجموعه 
حفاظتــی جاجرود به منظور نظارت بیشــتر بــر اقدامات 
پیشــگیرانه بــرای مقابله با هرگونه بیمــاری حیات وحش 
به ویژه طاعون نشــخوارکنندگان کوچک در مناطق استان 

تهران اظهارداشــت: اقدامات پیشــگیرانه در این خصوص 
به ویژه نظافت و ضدعفونی کلیه آبشــخورهای حیات وحش 
به وسیله آهک پاشی و استفاده از مواد مخصوص ضدعفونی، 
جلوگیری از ورود دام های غیرمجاز و واکســینه نشــده به 
مناطق و زیستگاه های حیات وحش همچنین افزایش کنترل 
و گشــت های محیط بانان، در مناطق تحت مدیریت تشدید 

یافته است.
کرمــی افزود: باتوجه به اینکــه عمدتا در حیات وحش 
درمان بی معناســت باید عالج واقعه را قبــل از وقوع کرد و 

در ایــن خصوص در زمان حال بهتریــن کار انجام اقدامات 
پیشــگیرانه و کنترل و بررسی رفتار حیات وحش و افزایش 
رصــد و پایش هــای منطقه ای اســت. وی تاکیــد کرد: در 
کنار انجام اقدامات پیشــگیرانه تیم کارشناسی مشتمل بر 
دامپزشــک و کارشناســان اداره با حضور در مناطق تحت 
مدیریت، زیســتگاه ها و گله های حیات وحش را مورد رصد 
و پایش قرار می دهند تا در صورت مشاهده احتمالی هرگونه 
موارد مشــکوک در بین حیات وحــش اقدامات قرنطینه و 

پیشگیرانه دیگری را هم به فوریت انجام دهند.

همچنین علی روشــنی، معاون مدیرکل و سرپرســت 
اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان تهران با حضور در 
منطقه حفاظت شده البرز مرکزی به منظور پایش و کنترل 
منطقه درخصوص بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک 
از بخش های مختلف این حوزه شامل سولقان، سنگان، دشت 

عقیل، امامزاده داود و قله پشت بند بازدید کرد.
به گفته روشنی، در این گشت و کنترل و پایش، شواهد 
و قرائنی از احتمال وجود بیماری طاعون نشــخوارکنندگان 

کوچک و موارد مشکوک ابتال مشاهده نشد.

یک کارمند اداره پســت آمریکا در 
محل کار خود در ممفیس تیراندازی کرد 

و دو نفر را کشت و بعد خودکشی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل 
از خبرگزاری فرانســه، اداره پست آمریکا در 
بیانیه ای اعالم کرد: ســرویس های پستی در 
مورد تیراندازی که دیروز در شــهر ممفیس 

ایالت تنسی صورت گرفت، تحقیق می کنند. پست آمریکا افزود: سه کارمند 
کشته شدند. دیگر تهدیدی وجود ندارد.

سخنگوی اف بی آی در ممفیس، در کنفرانس مطبوعاتی گفت که عامل 
تیراندازی یکی از ســه کارمندی است که جان خود را از دست داد و به نظر 

می رسد خودکشی کرده است. 

تیراندازی
دردفترپست
با۳کشته

آمریکا

مقامات نپال از وقوع سانحه رانندگی 
در غرب این کشــور با 2۸ کشــته خبر 

دادند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این حادثه 
رانندگی یک دســتگاه اتوبوس پس از آنکه از 
جاده منحرف شد از ارتفاع صدها متری سقوط 
کــرد که بر اثر آن ۲۸ تن جان خود را از دســت داده و ۱۵ نفر نیز مصدوم 
شــدند. وقوع سوانح رانندگی در جاده های کوهستانی نپال متداول است که 
نامناسب بودن وضعیت جاده ها و وسایل نقلیه فرسوده از عوامل اصلی در بروز 

چنین حوادثی هستند.

سانحهرانندگی
با۲۸کشته

نپال

رکورد  در روســیه  کرونا  همه گیری 
جدیدی برجای گذاشــت و این بار شمار 
افرادی که بر اثر کووید-1۹ جان خود را 

ازدست داده اند به ۹۸۴ نفر رسید. 
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آخرین گزارش 
ستاد مقابله با کرونا در روسیه که دیروز منتشر 
شد حاکی اســت که ۹۸۴ نفر بیمار کرونایی در روسیه جان سپرده اند، این 

رقم روز سه شنبه ۹۷۳ نفر بود.
 باالترین آمار مرگ کرونا در مســکو گزارش شــده و در این شهر در این
 ۲۴ ساعت، ۷۲ نفر جان سپردند و پس از پایتخت، سن پترزبورگ با ۶۵ نفر 
و اســتان سوردلوفســک در منطقه اورال با ۳۹ نفر در مکان های دوم و سوم 

مرگ بر اثر کرونا در بین مناطق روسیه قرار گرفتند.

در مجمــوع از آغــاز همه گیری کرونا در روســیه در ماه مارس ســال 
۲۰۲۰)فروردیــن۱۳۹۹(، در مجموع ۲۱۹ هــزار و ۳۲۹ نفر بر اثر ابتالی به 

این بیماری جان سپرده اند.  
در مســکو و بسیاری شهرهای دیگر تدابیر برای پیشگیری از همه گیری 
کرونا همچنان رعایت می شــود به عنوان مثال در پایتخت روسیه در اماکن 
عمومی ماموران پلیس به خاطر خودداری از اســتفاده از ماسک طبی، افراد 

را جریمه می کنند.
در این شرایط مقام های روسیه برای کاهش همه گیری کرونا، از مردم این 
کشور دعوت به واکسیناسیون کرونا می کنند که در همه مناطق این کشور به 
طور رایگان انجام می گیرد. در همین حال سایت رسمی واکسیناسیون کرونا 
در روسیه دیروز در آخرین اطالعات رسمی اعالم کرد که تا کنون ۴۹ میلیون 
و ۸۴۴ هزار نفر در روســیه که ۳۴.۱ درصد جمعیت این کشــور را تشکیل 

می دهد، یک جزء واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
 بر اســاس اطالعات این ســایت اینترنتی، ۴۵ میلیون و ۳۱۲ هزار نفر 

یا ۳۱ درصد مردم روسیه دو جزء واکسن کرونا را زده اند.

مرگ9۸۴
بیمارکرونایی
دریکروز

روسیه

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو:

به مرغ ها نه هورمون داده می شود نه تریاک 

اده
خ ز

 شی
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مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان 
غذا و دارو گفت: به مرغ هــا هورمون یا تریاک داده 
نمی شود، تنها آنتی بیوتیک داده می شود که آن هم 
در هیچ موردی باقی مانده ای در گوشــت مرغ وجود 

نداشته اگر هم بوده در حد مجاز بوده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین عزیزی در نشست 
خبری که به مناســبت روز جهانی غذا برگزار شــد، درباره 
کوچک شدن سفره غذایی مردم ناشی از گرانی و مشکالت 
اقتصادی به ویــژه در دوران کرونا و جایگزینی مواد غذایی 
اصلی، گفت: کارشناســان ما آماده اند کــه در زمینه موارد 

مرتبط با غذا، آگاهی رسانی کنند.
عزیــزی ادامــه داد: برخی جایگزینی ها خــود به خود 
انجام می شــود. به عنوان مثال برنج گران شده است و مردم 
ســراغ نان و ماکارونی رفته اند که ارزانتر است و خوشبختانه 
جایگزین بهتری هم هســت و ارزش تغذیه ای باالتری دارد. 
همچنین می توان تخم مرغ و حبوبات را جایگزین گوشــت 
کرد. وزارت بهداشت به دنبال آن است که موادغذایی ارزان تر 
به دست مردم برسد. زیرا غذا می تواند از بسیاری بیماری ها 
پیشگیری کند و اگر غذای سالم در اختیار مردم قرار گیرد، 

هزینه های درمان کاهش پیدا می کند.

 ماجرای مرغ های تریاکی شایعه بود
وی درباره اضافه کردن مواد غیرمجاز به آب آشامیدنی 
مرغ ها و بحث مرغ های تریاکی نیز گفت: این موضوع را مدیر 
دفتر سالمت وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد که البته قبال 
رئیس سازمان دامپزشکی بوده است، اما رئیس فعلی سازمان 
دامپزشــکی این موضوع را تکذیــب و اعالم کرد که چنین 
چیزی نیســت. ما هم طبق بررسی هایی که انجام دادیم و با 
آزمایش گوشت مرغ، اثری از این قضیه ندیدیم. فکر می کنم 
که این موضوع بیشــتر جنبه شایعه دارد و شاید خیلی کار 
کارشناســی روی آن انجام نشده و فردی که این موضوع را 
مطرح کرده، بهتر بود که ابتدا بررسی ها را انجام می داد و با 

مدارک و مستندات اعالم می کرد.
مدیرکل فرآورده های غذایی و آشــامیدنی سازمان غذا 
و دارو افزود: این مباحث مقداری منجر به تشــویش اذهان 
عمومی می شــود و ما دوســت نداریم که بــه هیچ عنوان 
مطالبی مطرح شود که قبل از اینکه ثابت شده باشد، منجر 
به تشــویش اذهان عمومی شــود. بنابراین ما این موضوع را 
تکذیب می کنیم. هورمون ها هم که سال هاست مطرح شده، 
چنین چیزی اصال نیست و به مرغ ها هورمون یا تریاک داده 
نمی شود. تنها چیزی که به مرغ ها داده می شود، آنتی بیوتیک 

است که بیمار نشوند. زیرا رشدشان بسیار سریع است و باید 
به همراه غذا آنتی بیوتیک بخورند که وجود آنتی بیوتیک را 
هم در گوشت مرغ در چندین طرح تحقیقاتی بررسی کردیم 
و در هیچ موردی باقی مانده ای در گوشت مرغ وجود نداشته 

است. اگر هم بوده در حد مجاز بوده است.
 بسیاری از آب های معدنی، آب شرب معمولی است

عزیزی درباره وضعیت پایش ســالمت آب های معدنی 
و همچنیــن تفاوت آن بــا آب آشــامیدنی و درج بر روی 
بسته بندی ها، گفت: باید توجه کرد که تمام محصوالتی که 
به کشور وارد می شــود یا در داخل کشور تولید می شود، از 
جمله آب معدنی تحت نظارت مــا قرار دارند که به صورت 
ادواری از آنها نمونه برداری شــده و اگر عدم انطباق داشــته 
باشند، بر اساس آن عدم انطباق با شرکت ها برخورد می شود. 
اگر جزئی باشــد به آنهــا تذکر داده می شــود و اگر نیاز به 
تغییراتی در خط تولید و... باشــد، انجام و نظارت می شــود. 
در حال حاضر خوشبختانه مشکلی در زمینه آب های معدنی 
نداریم.وی افزود: همه اصطالحا به این بســته بندی های آب، 
آب معدنی می گویند، اما خیلی از این ها آب معدنی نیست و 
از معادن یا چشمه ها برداشت نمی شود، بلکه همین آب شرب 
معمولی است که مجددا تصفیه می شود. یعنی آب معمولی را 

مجددا تصفیه می کنند تا از نظر فاکتورهای ســالمتی کامال 
مورد اطمینان باشد و بعد بسته بندی می کنند. بر این اساس 
ما پیگیر بوده ایم که آن برندی که آب آشــامیدنی اســت، 
روی آب آشــامیدنی درج شود تا مصرف کننده گمراه نشود 
و آنکه از چشمه ها و معادن برداشت شده، آب معدنی نوشته 
شــود. البته هر آب معدنی هم به صرف اینکه معدنی است، 
ممکن است خیلی خوب نباشد و امالحش زیاد باشد و برای 
مصرف کننده به ویژه در درازمدت مشــکل ایجاد کند که به 
آنها اعالم می کنیم که باید اصــالح کرده و امالح را تعدیل 

کنند که قبل از پر شدن بطری، اصالحات انجام می شود.
 بی توجهی صدا و سیما 

نسبت به تبلیغ کاالهای آسیب رسان
عزیزی همچنین درباره تبلیغات کاالهای مضر بر سالمت 
و همچنین ادعاهای دروغین آن ها، گفت: این مشکلی است 
که ســال ها با آن مواجهیم. وزارت بهداشــت سال هاست که 
لیست کاالهای آسیب رسان را به صدا و سیما اعالم می کند و 
صدا و سیما هم متاسفانه تقریبا به این لیست اعتنایی نکرده و 
به دلیل مسائل مالی آن را نادیده می گیرد. همچنین تبلیغات 
را بدون اینکه از سازمان های مسئولی مانند وزارت بهداشت 

حداقل تاییدیه محتوایی بگیرد، مورد تبلیغ قرار می دهد.

دوازدهمین محموله واکســن »اسپوتنیک وی« شامل ۴00 هزار 
دز دیروز از سوی صندوق سرمایه گذاری های مستقیم روسیه تحویل 

سفارت جمهوری اسالمی ایران در این کشور شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این میزان واکسن شامل ۲۰۰ هزار دز نوبت 
اول و ۲۰۰ هزار دز نوبت دوم به تهران ارســال خواهد شــد. با احتساب این 
میزان واکسن تاکنون یک میلیون و ۷۲۰ هزار دز واکسن »اسپوتنیک وی« 

تحویل ایران شده است.

۴۰۰ هزار ُدز واکسن اسپوتنیک 
تحویل سفارت ایران در مسکو شد

تشدید اقدامات برای جلوگیری از ابتالی حیات وحش تهران به »طاعون نشخوارکنندگان«

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در حوزه داروهای کرونا 
در بیمارستان شهدای تجریش، 1۸ میلیارد تومان دارویی که قصد 

فروش آن را به بازار آزاد داشتند کشف کردیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت االسالم حسن درویشیان اظهارداشت: 
یکی از اولویت های ما در وضعیت فعلی، نظارت بر اقدامات دستگاه های متولی 
تولید و توزیع است. در حوزه توزیع خیلی ایراد داریم و اگر سامانه های تجارت 

ایجاد شود و لینک شود بسیاری از مشکالت از بین خواهد رفت.
درویشیان با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که دنبال می کنیم در ارتباط 
با فرار مالیاتی اســت، افزود: از چند شرکت پتروشیمی ۷ هزار میلیارد تومان 

مالیات وصول شده است.
وی با اشــاره به اصالح صورت وضعیــت ۱۲۰ میلیون دالری، ادامه داد: 
حدود یک میلیارد یورو و یک میلیارد دالر اثربخشــی اقدامات ریالی ما بوده 
اســت. رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه در حوزه بانک عودت ۵۲ میلیارد 
تومان وجوه مازاد دریافتی تحت عناوین ســود نقدی، کارمزد و ... به حساب 
مشــتریان، وجود دارد، گفت: ۱۹۷ میلیارد تومان از دو شرکت خودروساز به 
حساب مشتریان عودت داده می شود. رئیس سازمان بازرسی افزود: در حوزه 
داروهای کرونا در بیمارستان شهدای تجریش، ۱۸ میلیارد تومان دارویی که 

قصد فروش آن را به بازار آزاد داشتند کشف کردیم.
درویشــیان گفت: در ســند تحول یکی از ماموریت هایی که به سازمان 
بازرسی محول شده است ایجاد سامانه ای تحت عنوان سامانه تکالیف اجرایی 
اســت که رصد آن توسط سازمانی بازرسی است که تا خرداد ۱۴۰۱ بایستی 
این سامانه آماده شود. تمامی دستگاه ها باید اقدامات خود را که قابلیت رصد 
دارد با این ســامانه منطبق کنند. وی با بیان اینکه ۲۴ درصد از برنامه های 
ما در ارتباط با حمایت از تولید بوده اســت، گفت: در نتیجه حمایت سازمان 

بازرسی از تولیدکننده ها ۳۱۰ واحد تولیدی، افزایش تولید داشتند.
رئیس ســازمان بازرســی با اشــاره به راه اندازی ۲۷۳ واحــد تولیدی و 
جلوگیــری از تعطیلی ۵۸۲ واحد ادامــه داد: ۱۰ واحد تولیدی اقاله تملیک 

توسط بانک شده اند و همکاران ما از ۸۵۱ واحد تولیدی بازدید داشتند.
درویشیان بیان داشت: از تضییع حقوق شهرداری تهران در فروش قدر و 
سهم خود، فقط در سه قرارداد به ارزش ۱.۱۹۰ میلیارد تومان جلوگیری شده 
و در حوزه اقدامات پیشگیرانه و اجرایی، پیگیری قلع و قمع ساخت و سازهای 
غیرمجاز در حوزه آبریز رودخانه جاجرود به مساحت ۴۱ هزار و ۷۰۰ متر به 

ارزش تقریبی ۵۶ میلیارد تومان اقداماتی انجام شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد
جلوگیری از فروش 18 میلیارد تومان 

داروهای کرونا در بازار آزاد

 دیدار رئیس پلیس پایتخت
 با بزرگان ادیان توحیدی

جمعی از بزرگان ادیان توحیدی به مناسبت هفته نیروی انتظامی با سردار 
حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت به میزبانی انجمن کلیمیان دیدار کردند.


