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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

به هوش باشیم
 حسن صادقی نژاد: »دو اشتباه رسانه ای مهم در این هفته: 1.طرح 
محرمانه شدن اموال مسئولین هیچ ربطی به مجلس فعلی نداره و 
فکر روند قانونیش از دو مجلس قبل شروع شده و حاال مجمع این 
گونه اصالحش کرده. 2.تصویر گشت ارشاد متعلق به سالها پیش 

است. چرا این قدر ساده فریب می خوریم؟«
مقام زن خانه دار

 ابراهیمی: »اســتاد پناهیان: خانم ها نه نیاز به جهاد دارند و نه 
به شــهادت که به مقامات عالیه برسند بلکه با همان نقش پنهان 
در دیــن به همه مقامات می رســند. در قیامت معلوم می شــود 
کــه یک خانم خانه دار که به ظاهــر هیچ کاری نکرده چه مقامی 
 دارد. در قیامــت معلوم می شــود که عالــم را خانم های خانه دار 

می چرخاندند.«
سردار خط شکن

 یاس: »در ماجرای حمله تکفیری ها به حرم عسکریین وقتی قوای 
نظامی عراق نیاز به یک خط شکن داشت، سردار سلیمانی با شجاعت، 
خط دشمن را شکست و وارد حرم شد، با ورود ایشان روح تازه ای 
در مدافعان حرم دمیده شد و نگذاشتند داعش حرم را تصرف کند. 

یا صاحب الزمان منتظر برگشتت با سردار دل ها خواهیم ماند.«
رسانه در دست یهودیان!

 کاربری نوشــت: »به گزارش مرکز تبارشناســی یهود؛ بیش از 
۹۶ نفر از کارمندان، دست اندرکاران و مدیران بخش های مختلف 
شبکه CNN یهودی هستند. یعنی باز هم از حضور صهیونیست ها 

در رسانه باید گفت!؟«
افتضاح اصالح طلبان را

 به پای مجلس انقالبی ننویسید
 مجتبی رضاخواه: » شکست سکوت ۶ ساله اصالح طلبان! به عنوان 
نماینده مجلس با محرمانه تلقی شدن اموال مسئولین مخالفم؛ این 
افتضاح در سال۹۴ و توسط مجمع تشخیص مصلحت و به ریاست  
آقای هاشمی به بار آمده! اما چرا اصالح طلبان که در ۶ سال گذشته 
ســاکت بودند، تالش می کنند تا این افتضاح را به مجلس یازدهم 

نسبت دهند؟!«
تفریغ بودجه یعنی این

 محمد نجارصادقی: » اینکه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ بدون 
هیچ تعارفی حتی به ســراغ ستاد اجرایی فرمان امام رفته، یعنی 
تفریغ در حال بازگشت به جایگاه نظارتی خود است و اسیر سیاسی 
بازی نشده. جنجال های سیاسی و بی فایده عادل آذر با روحانی و 

رحمانی فضلی با احمدی نژاد را فراموش نکردیم.«
 پهلوان گرایی

 حیدر با انتشــار این تصویر نوشت: »آقا محمدرضا گرایی مدال 
طالی خودش را به شهدای گمنام اهدا کرد؛ جهان پهلوان واقعی 

توئی پسر.«

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد

قوانین و فرآیند های پیچیده درون و بیرون قوه قضائیه 
باید اصالح شوند

کارشناسی  نشست  در  قضائیه  رئیس قوه 
بررسی مشکالت مربوط به ماده ۴۷۷ گفت: من 
شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی 
از فرآیند های پیچیده و فسادزا را با همکاری 
دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شــفاف تر، 
چابک تر و کارآمدتر شدن ساختار نظام قضایی 

مشکالت مردم کاهش یابد.
بنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ادامه 
سلسله نشست های تخصصی مسئوالن عالی دستگاه 
قضا برای بررســی چالش هــا و راهکار های اصالح 
فرایند های قضایی در جهت کاهش مشکالت مردم 
در دوره »تحول و تعالی«، نشســتی کارشناسی با 
موضوع »علــل و عوامل شــکل گیری پرونده های 
ماده ۴۷۷« برگزار شد. ماده ۴۷۷ درخواست اعاده 
دادرسی به رئیس قوه قضائیه درخصوص پرونده هایی 
است که ادعا می شود در آنها حکم خالف بّین شرع 

صادر شده است.
در آغاز این جلســه حجت االسالم والمسلمین 
مرتضوی مقــدم رئیس دیوان عالی کشــور با ارائه 
گزارشی از آخرین آمار پرونده های جاری مربوط به 
ماده ۴۷۷ و روند رسیدگی به آنها، گفت که این ماده 

به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است.
وی تعداد درخواســت ها برای اعاده دادرسی بر 
اســاس ماده مذکور را رو به افزایش و موجب اطاله 
دانســت و متذکر شد که بخش قابل توجهی از این 
درخواست ها بر اســاس مبانی غلط ارائه شده اند و 
اصــاًل قابلیت پیگیری ندارند و این با روح قانون که 
محدود به رسیدگی مجدد به احکام خالف بّین شرع 

است، منافات دارد.
رئیس قوه قضائیه در این نشست بر ورود تخصصی 
و فنی برای ریشــه یابی چالش های موجود در نظام 
قضایی کشــور تأکید کرد و متذکر شــد: قوانین و 
فرآیند های پیچیــده درون و بیرون قوه قضائیه که 
برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی 

کار شده اند، باید اصالح شوند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای گفت: 
من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی 
از فرآیند های پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و 

مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف تر، چابک تر و کارآمدتر 
شدن ساختار ها مشکالت مردم کاهش یابد.

وی برای نمونه به پیچیدگی های قانون مالیات و 
فرایند صدور مجوز ها اشاره کرد و گفت که فرایند های 
طوالنــی و الیه الیه در ایــن حوزه ها عالوه بر آنکه 
مشکالتی را برای مردم به وجود آورده، قطعا فسادزا 

هم هست.
رئیس قــوه قضائیه از ماده ۴۷۷ به عنوان یکی از 
فرایند های پیچیده قضایی یاد کرد و با تأکید بر لزوم 
تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصالح 
این فرایند طی شده پرداخت و اظهار داشت: در یک 
دوره شــعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست 
اعاده دادرســی ایجاد شــد که بعد ها مشخص شد 

کارآمدی الزم را نداشته اند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای افزود: در 
مقطعی دیگر بحث ماده 1۸ مطرح شد که تصریح 
داشت اگر حکمی خالف بَّین شرع و قانون بود، دوباره 
باید مورد بررسی قرار گیرد، اما بعداً این سؤال پیش 
آمد که مرجع تشخیص خالف شرع بودن رأی کی 

و کجاست؟

وی ادامه داد: در آن مقطع با این فرض که احکام 
خالف شرع بَّین باید نادر باشد، گفته شد تشخیص 
این امر با شخص رئیس قوه قضائیه است، اما وقتی 
تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رئیس قوه 

قضائیه نمی تواند خودش همه پرونده ها را بخواند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد که در این شرایط 
رئیس دســتگاه قضــا مجبور اســت پرونده خوانی 
و تشــخیص خالف شــرع بودن حکم را اگر جزو 
موضوعات غیرقابل تفویض نباشند، به قضات معتمد 
و با تجربه واگذار کند و خودش نهایتاً بدون مطالعه 

پرونده، نظر آنها را امضاء کند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای افزود: در 
یک دوره رئیس وقت قوه قضائیه همین کار را انجام 
داد، اما با توجه به حساســیت تشخیص موضوع و 
لزوم انجام این کار توســط افراد دارای فهم دقیق و 
قدرت استنباط که بعضاً باید درباره نظر کارشناسی 
خود به رئیس قوه توضیح هم بدهند که باعث اطاله 

رسیدگی بلندمدت می شد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه »طوالنی شــدن 
فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم 

می شود«، به طرح این سؤال پرداخت که چرا اساساً 
یک قاضی باید حکمی صــادر کند که خالف بّین 
شــرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسئله تکرار 
هم می شود؟ اگر قاضی حکم خالف بین شرع صادر 
می کند باید مورد ســؤال قرار بگیــرد و در مراجع 

مربوطه پاسخگو باشد.
حجت االسالم والمســلمین محســنی اژه ای در 
عین حال گفت که گاهی اوقات درباره یک موضوع 
اختالف برداشت وجود دارد و ممکن است یک قاضی 
نظری داشــته باشد که با نظر قاضی دیگری تفاوت 
داشته باشد که این مسئله را نمی توان خالف شرع 

بّین دانست.
رئیس قوه قضائیه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ 
 با شــرایط رســیدگی بلندمدت و  پیچیده فعلی را 

غیر قابل قبول دانست.
در این نشست حجت االسالم والمسلمین مصدق 
معاون اول قوه قضائیه، حجج اسالم قدرتی و رحیمی 
معاونان حقوقی و قضایی قوه قضائیه و حجت االسالم 
والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز به ارائه 
نظرات و دیدگاه های خود درباره ماده ۴۷۷ و نحوه 
اجرای آن و اصالحاتی کــه می توان در این زمینه 

انجام داد پرداختند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اصالح این روند، 
از معــاون قضایی قوه قضائیــه و رئیس دیوان عالی 
کشور خواســت که پرونده های مشمول ماده ۴۷۷ 
را به صورت غیرانتخابی مورد بررســی قرار دهند و 
اگــر با مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک 
اســتان یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه 
خالف بّین شــرع تشخیص داده شده، موضوع را با 
جدیت پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه 

جویا شوند.
اژه ای  محســنی  حجت االسالم والمســلمین 
همچنیــن به معاونت حقوقی قوه قضائیه مأموریت 
داد با کمک دیگر بخش های قضایی و با اســتفاده 
از نظرات کارشناســان و اعضای کمیسیون قضایی 
مجلس علل و عوامل شــکل گیری درخواست های 
ماده ۴۷۷ را بررسی و راهکار های اصالحی درخصوص 

نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا از برنامه ریزی برای ورود بانوان 
به چرخه کارآگاهی خبر داد.

به گزارش ایســنا، ســردار محمد قنبری با بیــان اینکه برای 
نخســتین بار قصد داریم در جمهوری اسالمی که داعیه دار دفاع از 
حقوق بانوان اســت، افسران کارآگاه خانم را وارد چرخه کارگاهی 
کنیم گفت: قصد داریم در آینده نزدیک آموزش های الزم کارآگاهی 
را به بانوان بدهیم، آزمون های علمی الزم گرفته و نشان کارگاهی 
به آنها اعطا شــود تا در حوزه کشف جرم در زمینه هایی که بانوان 

می توانند کمک کنند، یاری رسان مجموعه پلیس آگاهی باشند.
وی افزود: بانوان شّم پلیسی شان قوی است، در دانشکده در علوم 
مختلفی تحصیل کرده و مجهز اند، از لحاظ علمی دارای توان قابل 
توجهی هستند و تفاوت آنچنانی با کارآگاهان مرد ندارند. تفاوتی 

را در آموزش ها و طی مراحل نمی بینیم.
رئیس پلیس آگاهی ناجا درباره »پلیس من« گفت: »پلیس من« 
را برای کاهش بوروکراســی های اداری در مجموعه پلیس آگاهی 
راه اندازی کردیم که اکنون در بحث سرقت خودرو فعال شده است 
و با نصب یک اپلیکیشن در تلفن همراه، فرد دیگر نیازی به مراجعه 
به پلیس ندارد و به محض اینکه خودروی فردی سرقت شد، می تواند 

با مراجعه به اپلیکیشن مشخصات خودرویش را ثبت کند.
قنبری در خاتمه سخنان خود در یک برنامه تلویزیونی، افزود: به 
این ترتیب مشخصات خودرو در سامانه های سراسر کشور می نشیند 
و اگر خودروی سرقتی ترددی داشته باشد بتوانند سریعا شناسایی 
و برخورد کنند. با این اقدام افراد نیازی به مراجعه ندارند تا زمان 
تشکیل پرونده که شماره پرونده برای پیگیری های بعدی می دهند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا خبر داد

ورود افسران زن به چرخه»کارآگاهی«

شهردارتهران از آغاز جهش در توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت خبر داد 
شهردار تهران گفت: برای توسعه حمل ونقل 
عمومی اقدامات مهمی از جمله خرید اتوبوس، 
رفع مشکالت اتوبوس های گازسوز و همچنین 
تأمین بودجه نو سازی ناوگان تاکسیرانی در 

حال انجام گرفتن است.
به گزارش فارس، علیرضا زاکانی شهردار تهران 
در حاشــیه مراسم آغاز مرحله دوم پویش جهادی 
واکسیناســیون ســتاد مدیریت بحــران کرونای 
شــهرداری تهران گفت: واکسیناسیون به عنوان 
بخشی از الزامات حوزه بهداشت و درمات در جهت 

پیشگیری از ابتال بسیار مهم و ارزشمند است.
وی ادامــه داد: در مرحله اول این پویش که از 
ابتدای مهر آغاز شد در 2۸ مرکز ثابت و سیار ارائه 
خدمت داشتیم. این خدمات عالوه بر خدماتی بود که 
شهرداری از طریق ارائه امکانات  به سایر مجموعه ها 
ارائه می کند. شــهرداری در این مرحله به صورت 
مســتقیم وارد موضوع واکسیناسیون شد تا بتواند 

خدمات خود را در پایین ترین سطح جامعه به اقشار 
آسیب پذیر که کمتر مورد توجه هستند برساند.

زاکانی افزود: در موج دوم تالش این است که در 
22 ایستگاه مترو ، 22 اتوبوس تحت عنوان اتوبوس 
زندگی به صورت سیار و در 22۰ مسجد این خدمات 
را توسعه دهیم و نهایتا بتوانیم از طریق سامانه 1۳۷ 
به کسانی که نمی توانند به صورت حضوری مراجعه 
داشته باشند، در منازل شان خدمات را ارائه دهیم. 
البته در مرحله بعد با هوشمند سازی شرایط را به 
سمتی خواهیم برد که هم شهر در یک افق باالتری 
جان بگیرد و زندگی استمرار یابد و هم شاهد طراوت 

و بالندگی در آن باشیم.
 اضافه شدن 1۷5 اتوبوس به ناوگان عمومی

شــهردار تهران دربــاره اضافه شــدن ناوگان 
حمل ونقل عمومی شــهر تهــران بیان کرد: تالش 
این است که بتوانیم ظرفیت باالتری در حمل ونقل 
عمومی داشته باشیم و بر همین اساس طی قراردادی 

که با یکی از شرکت های تولید کننده اتوبوس داشتیم 
1۷۵ دستگاه اتوبوس خریداری شد که 1۰۰ دستگاه 
آن تا پایان مهر ماه و ۷۵ دستگاه دیگر نیز در پایان 

ماه آبان به خطوط اضافه خواهند شد. 
وی اضافه کرد: عالوه بر این ۵۰۰ دستگاه اتوبوس 
را از طریق ارائه خدمت به رانندگان در حوزه تامین 
مخازن گازشــان مجددا به سیکل خدمت رسانی 
وارد خواهیم کرد و ۵۰۰ دســتگاه اتوبوس دیگر را 
نیز از طریق اورهال کردن تا پایان سال به ظرفیت 

اتوبوسرانی اضافه می کنیم.
زاکانی عنوان کرد: همچنین نو سازی 1۰ هزار 
تاکســی را تا پایان سال دنبال می کنیم که ۳ هزار 
تاکســی تا امروز نو ســازی شــدند و امیدواریم تا 
پایان ســال ۷ هزار مورد دیگر نیز نو سازی شوند 
و در مترو نیــز تالش می کنیم تا از طریق اورهال 
 کردن امکانات و قراردادهایی که درخصوص خرید

۶۳۰ دستگاه واگن از طریق فاینانس و ۴2۰ دستگاه 

از خرید داخل تأمین خواهد شد شرایط حمل ونقل 
را جهش دهیم.

شهردار تهران سپس در بازدید از مرکز کنترل 
و پایش ستاد مدیریت بحران شهرداری گفت: این 
مرکز فرصتی را فراهم می کند که در حوادثی مانند 
فرونشست زمین در شهر به ابعاد مختلف بحران ها 
دقت داشــته باشیم و در واقع چشم های بینا برای 
پیشگیری بحران و در کنار آن فرماندهی درستی 

را برای کاهش خسارات و صدمات داشته باشیم.
زاکانی افزود: این مرکز، مرکز دقیقی است که 
برای ارتباط با 22 منطقه و دیگر مراکز مرتبط در 
تهران امکانی فراهم می کند که از آن به صورت یک 
مرکز واحد در ســطح کشور استفاده شود. از همه 
کسانی که شبانه روز زحمت می کشند تا آرامش را 
برای مردم فراهم کنند تشکر می کنیم و امیدواریم 
در توسعه امکانات و توابع این مرکز اهتمام داشته 

باشند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: براساس قوانین 
کشور، هیچ منع قانونی بر اینکه یک دارو سازی که 
شاغل در بخش های دولتی است داروخانه داشته 

باشد وجود ندارد.
به گزارش فارس، محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان 
غذا و دارو درخصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه 
کارکنان دولت، دارای داروخانه هستند، اظهار داشت: 
براســاس قوانین کشور، هیچ منع قانونی بر اینکه یک 
دارو سازی که شاغل در بخش های دولتی است داروخانه 
داشــته باشــد، وجود ندارد و بر همین اساس داروساز 
هم )مثل پزشــکان، دندانپزشکان یا متخصصان علوم 
آزمایشگاهی که می توانند مطب و آزمایشگاه و موسسه 
پزشکی داشته باشند( می توانند داروخانه داشته باشند.
وی عنــوان کرد: وقتی قانون منع نکرده پس هیچ 
کس هم نمی تواند مانع داشتن همزمان داروخانه برای 

داروساز شاغل در مراکز دولتی شود.
شــانه ســاز ادامه داد: نکته دوم اینست که قیمت 

دارو مصوب وزارت بهداشــت است و کاالیی نیست که 
بتوان با قیمت دیگری فروخت زیرا قیمت دارو توسط 
سازمان حمایت، سازمان غذا و دارو و نمایندگان صنعت 
دارو ســازی قیمت گذاری می شــود بنابراین داروحانه 
نمی تواند راســا قیمت دارو را باال و پایین کند و اصوال 
تعــارض منافعی هم از این بعد وجود ندارد. وی افزود: 
نکته سوم اینکه داروخانه یک موسسه پزشکی است که 
خدماتش را براساس یکسری اصول علمی ارائه می کند 
و چون منع قانونی وجود ندارد هیچ کس هم نمی تواند 
مانع فعالیت و تاسیس داروخانه توسط داروسازها شود.

گفتنی اســت اخیراً گزارش تفریغ بودجه ســال 
1۳۹۹ منتشر شده که نشان می دهد از حدود 1۳ هزار 
داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸12 داروخانه، 
از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی 
هستند. مؤسس 221 داروخانه نیز از کارمندان شاغل 
در پست های حاکمیتی سیاست گذاری، صدور مجوز و 

نظارت بر امور دارو است.

منع قانونی برای داروخانه داشتن 
داروسازان شاغل در بخش دولتی وجود ندارد

مرکــز روابــط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
در اطالعیــه ای اعالم کــرد: مجموع تزریق 
 واکســن کرونا در ایران از مــرز ۷۰ میلیون

 ُدز گذشت.
به گزارش وبدا؛ در این اطالعیه آمده اســت: تا 
کنــون ۴۷ میلیون و ۷1۳ هــزار و 2۵۸ نفر ُدز اول 
واکســن کرونا و 22 میلیون و ۸1۶ هزار و ۵۳۶ نفر 
نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های 
تزریق شــده در کشــور به ۷۰ میلیون و ۵2۹ هزار 
 و ۷۹۴ ُدز رسید. در شــبانه روز گذشته، ۸۸۸ هزار 

و ۶۶۴ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.
از 22 تا 2۳ مهرماه 1۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، 11 هزار و ۸۵۷ بیمار جدید مبتال 
به کووید1۹ در کشــور شناسایی شد که یک هزار 
و ۵۹1 نفر از آنها بســتری شدند و مجموع بیماران 

 کووید1۹ در کشــور بــه ۵ میلیــون و ۷۶۵ هزار 
و ۹۰۴ نفر رسید.

متاسفانه در طول این مدت، 1۹۷ بیمار کووید1۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به 12۳ هزار و ۶۹۵ نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون ۵ میلیــون 2۹۴ هزار و 
۹۸1 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
۴ هزار و ۹2۴ نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت 

مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۳۳ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۹۵2 آزمایش 

تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۷ شــهر کشور در وضعیت قرمز، 
1۰۸ شهر در وضعیت نارنجی، 2۴۸ شهر در وضعیت 

زرد و ۸۵ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

تزریق واکسن کرونا در ایران
 از مرز ۷۰ میلیون ُدز گذشت

هشدار  انگلیســی  کارشناســان 
می دهند، آنفلوآنزا در زمســتان امسال 
می تواند منجر به مرگ ۶۰ هزار نفر شود.

به گــزارش فارس به نقــل از دیلی میل، 
کارشناسان انگلیسی هشدار می دهند، آنفلوآنزا 
در زمســتان امســال می تواند منجر به مرگ 

۶۰هزار نفر شود.
محققان هشدار می دهند، الزم است بزرگترین کمپین مبارزه با این بیماری 
در تاریخ سرویس سالمت ملی انگلیس آغاز شود و الزم است همه افراد واکسن 

کووید 1۹ و افراد واجد شرایط، دز تقویت کننده آن را دریافت کنند. 
رؤسای سازمان بهداشت و درمان از انگلیسی ها می خواهند در اسرع وقت 
به دلیل هشــدارهای احتمالی جان باختن ۶۰ هزار نفر بر اثر آنفلوانزا در این 

زمستان، واکسینه شوند.
کارشناسان از افزایش شدید موارد می ترسند زیرا اقدامات فاصله گذاری 
اجتماعی باعث کاهش عفونت ها در ســال گذشــته شــد و در حال حاضر 

محدودیت ها برداشته شده است.

آنفلوآنزا
درکمین

۶۰هزارنفر

ا نگلیس

مقامات محلی کلمبیا از ســقوط یک 
دستگاه اتوبوس به دره ای به عمق تقریبا 
15۰ متری در یک منطقه کوهســتانی در 
نواحی مرکزی و مرگ دستکم شش تن در 

این سانحه خبر دادند.
به گزارش ایســنا، آنها همچنین مصدوم 
شــدن چندین نفر دیگر را در این حادثه تایید 
کرده انــد. به گفته مقامات، این حادثه در یک منطقه کوهســتانی دورافتاده 
و صعب العبــور رخ داده و همین امر، امکان دسترســی به محل و قربانیان و 

مصدومان را دشوار کرده است.

تاکنون مرگ شــش تن و مصدومیت 2۴ تن دیگر تایید شــده اســت. 
گزارش ها حاکیســت که راننده، کنترل اتوبوس را از دســت داده و از جاده 

منحرف شده است.
به گزارش شــینهوا، مصدومان به بیمارستان های محلی انتقال یافتند و 

حال چهار نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.

سقوطمرگبار
اتوبوس

بهدره۱5۰متری

کلمبیا

پزشکان اردنی بعد از تصویربرداری با 
اشعه ایکس ۶کیلوگرم مو در داخل معده 
یک دختر تشــخیص داده و برای خارج 

کردن آنها وی را عمل کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دختری 
به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده بود که پنج 
روز از درد شــدید و یبوســت رنج می برد، در بلع مشکل داشت و نزدیک به 

۳۰کیلوگرم وزنش در طول یک سال گذشته کم شده بود.

به گفته پزشکان این دختر در معرض یک تنش شدید روانی قرار داشته 
اســت که باعث شــده بود او مقدار زیادی مو بخورد و پس از عکسبرداری با 
اشعه ایکس مشخص شد که توده زیادی مو به وزن شش کیلوگرم در سیستم 
گوارش و معده اش وجود دارد که منجر به بسته شدن کامل دستگاه گوارش 

این دختر جوان اردنی شده است.
به علت وخامت حال دختر نیاز به عمل جراحی فوری داشــت بنابراین 
تحت نظر گروهی از مشاوران و متخصصان جراحی در بیمارستان البشیر تحت 
درمان قرار گرفت که عمل جراحی او موفقیت آمیز بود. حال عمومی وی خوب 

گزارش شده و مو نیز به شکل کامل از معده او خارج شده است.

کشفیکتوده
۶کیلوییمو

درمعدهدخترجوان

اردن

حادثه  در  می گویند:  تایوان  مقامات 
 آتش ســوزی در یک برج مســکونی 
تایوان حداقل   1۳ طبقه واقع در جنوب 
۴۶ نفر کشــته و ده ها نفر دیگر به طور 

جدی مصدوم شده اند.
به گزارش ایسنا، سازمان آتش نشانی محلی 

گفته است که یک ســاختمان مسکونی-تجاری در شهر کائوسیونگ طعمه 
حریق شــد. عملیات مهار و خاموش کردن این آتش ســوزی بیش از چهار 
ســاعت طول کشید. اداره آتش نشانی گفت که ۷۹ نفر به بیمارستان منتقل 
شــده اند، از جمله 1۴ نفر که وضعیت آنها وخیم است. مقام ها پیشتر اخطار 
دادند که مردم ممکن است در بخش مسکونی ساختمان میان طبقات هفتم 
و یازدهم گرفتار شده باشند. ساکنان ناحیه مجاور به رسانه های محلی گفتند 
صدای بلندی که شبیه به انفجار بوده را پیش از آتش سوزی شنیده اند. بنابر 

گزارش بی بی سی، علت آتش سوزی روشن نیست.

حریقمرگبار
دریکبرج
مسکونی

تایوان

نتایج یک بررســی جدید نشان داد، 
مواد شــیمیایی مضر موجود در ظروف 
غذای پالستیکی، لوازم آرایشی بهداشتی 
و اسباب بازی های کودکان ساالنه به مرگ 
زودرس بیش از 1۰۰ هزار آمریکایی منجر 

می شود.
به گزارش فارس به نقل از سی جی تی ان، 
نتایج یک بررسی جدید که توســط محققان نیویورکی صورت گرفته نشان 
داد، مواد شــیمیایی مضر موجود در ظروف غذای پالستیکی، لوازم آرایشی 
 بهداشــتی و اســباب بازی های کودکان ســاالنه به مــرگ زودرس بیش از 

1۰۰ هزار آمریکایی منجر می شود.
داده های به دست آمده از این پژوهش بیانگر آن است، ساالنه 1۰۰ هزار 
فرد ۵۵ تا ۶۴ ساله به دلیل قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی موجود در 

این مواد جان خود را از دست می دهند.
به گفته کارشناســان، مواد شیمیایی که در صدها محصول مانند اسباب 
بازی، لباس و شــامپو یافت می شــود، ده ها سال است که به عنوان »اختالل 

هورمونی« شناخته شده و بر سیستم غدد درون ریز فرد تأثیر می گذارد.
 »Environmental Pollution« براســاس این مطالعه که در مجله
منتشر شده است، سموم می توانند از طریق چنین مواردی وارد بدن شوند و 

با چاقی، دیابت و بیماری های قلبی مرتبط هستند.
این تحقیق که توسط دانشکده پزشکی گروسمن دانشگاه نیویورک انجام 
شده و حدود ۵ هزار بزرگسال ۵۵ تا ۶۴ ساله را تحت بررسی قرار داده، نشان 
می دهد افرادی که غلظت فتاالت بیشتری در ادرار خود دارند، بیشتر در معرض 
بیماری قلبی قرار دارند؛ در واقع فتاالت)phthalates( عامل مرگ زودرس 

1۰۷ هزار فرد آمریکایی است.
لئوناردو تراساند، سرپرست این مطالعه می گوید: یافته های ما نشان می دهد 
افزایش قرار گرفتن در معرض فتاالت با مرگ زودهنگام، به ویژه به دلیل بیماری 
قلبی مرتبط است و ضرر اقتصادی ناشی از فتاالت بین ۴۰ تا ۴۷ میلیارد دالر 

است؛ بیش از چهار برابر آنچه قبال تخمین زده شده بود.

موادشیمیایی
عاملمرگساالنه

۱۰۰هزارنفر

آمریکا

با واکسیناسیون ۶۰ درصد دانش آموزان 1۲ تا 1۸ ساله

 مدارس از نیمه دوم آبان بازگشایی می شوند
طبــق اعالم ســخنگوی وزارت آموزش و 
 پرورش در امر بازگشــایی مــدارس تا کنون
۸5 درصد معلمان و حدود ۶۰ درصد دانش آموزان 
بازگشایی  تا 1۸ ساله واکسینه شــده اند،   1۲
مدارس به صورت تدریجی و از مناطق روستایی و 
کم جمعیت آغاز شده و انتظار می رود از نیمه دوم 
آبان ماه نیز با توجه به شرایطی که در کشور حاکم 
خواهد شد و طی هماهنگی با وزارت بهداشت امر 
بازگشایی حضوری مدارس با فراگیری بیشتری 

ادامه یابد.
به گزارش ایســنا؛ علیرضا کمرئی، معاون وزیر و 
ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی 

مدارس بــا بیان اینکه با توجه بــه هماهنگی کامل 
صورت گرفته با وزارت بهداشــت اقدام به بازگشایی 
حضوری مدارس به صورت تدریجی، برنامه ریزی شده 
و مدیریت شــده کردیم گفــت: ۸۵ درصد معلمان و 
کارکنان ما واکسینه شده اند. وی افزود: همچنین تا روز 
2۰ مهرماه، به صورت میانگین ۶۰ درصد دانش آموزان 
واکسینه شده اند که در برخی استان ها به ۸۰ درصد هم 
رسیده و در برخی استان ها کمتر بوده است. با توجه به 
اینکه چند روز بیشتر از این موضوع نمی گذرد، انتظار 
می رود آمار واکسیناسیون گروه دانش آموزی در سنین 

12 تا 1۸ سال به تدریج افزایش یابد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی 

مدارس در پاسخ به اینکه آیا شرط حضور دانش آموزان 
در مدرسه، داشتن کارت واکسن نیست؟ گفت: شرایطی 
کــه در الگوی بازگشــایی مدارس پیش بینی شــده 
واکسیناسیون معلمان و سرعت گرفتن واکسیناسیون 
عمومــی در جامعه بوده اســت که ما را به ســمت 
بازگشایی برده، اما با قرار گرفتن این گروه در چرخه 
واکسیناســیون اطمینان و آرامش نسبی بیشتری به 
وجود آمده، اما جزو شروط بازگشایی حضوری نبوده 
اســت. وی درباره روند بازگشایی مدارس نیز توضیح 
داد و گفــت: مطابق الگوی طراحی شــده از ابتدای 
 مهرماه مناطق روستایی و مدارس کم جمعیت کمتر از

1۵ نفر بازگشایی شدند. تا کنون ۴.۵ میلیون دانش آموز 

در زمره گروهی قرار گرفته اند که می توانستند فعالیت 
حضوری داشته باشند. از نیمه اول آبان ماه نیز براساس 
همین الگو مدارس کم جمعیت گروه بندی می شوند و 

فعالیت خود را به صورت حضوری آغاز می کنند.
کمرئی افزود: انتظار داریم از نیمه دوم آبان ماه نیز 
با توجه به شــرایطی که در کشور حاکم خواهد شد و 
هماهنگی که با وزارت بهداشت داریم بازگشایی را با 
فراگیری بیشتری شاهد باشیم. اما در این زمینه تابع 
سیاست های وزارت بهداشت به عنوان مرجع تخصصی 
هستیم و این امکان برای ما وجود دارد که روند فعالیت 
حضــوری را با توجه به سیاســت های اعالمی وزارت 

بهداشت کند یا تند کنیم.

کشف 5۰ میلیارد ریال ماینرهای غیرمجاز در پایتخت
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف 
ماینر های غیرمجاز به ارزش 5۰ میلیارد ریال در 

یافت آباد خبر داد.
 سرهنگ جلیل موقوفه ای در گفت و گو با پایگاه 
خبری پلیس اظهار داشت: با رصد های اطالعاتی و 

اقدامات فنی تیم عملیات کالنتری 1۵1 یافت آباد 
یک مزرعه استخراج رمز ارز در یک گاراژ شناسایی 
شــد.  وی افزود: تیم عملیــات کالنتری یافت آباد 
پــس از دریافت این اطالعات مهم با هماهنگی های 
 قضائــی به محــل مذکور مراجعه و پس از کشــف

۶1 ماینر غیرمجاز در این گاراژ متهم را بازداشــت 
کردند. رئیس پلیس پیشــگیری تهران تصریح کرد: 
متهم پــس از انتقال به کالنتری در بازجویی ها لب 
به اعتراف گشود و به استخراج غیرقانونی رمز ارز در 

جنوب تهران اعتراف کرد.

وی افــزود: کارشناســان اداره برق ارزش ریالي 
ماینر های کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال اعالم کردند. 
این مقــام انتظامی در پایان خاطرنشــان کرد: 
پرونده متهم برای سیرمراحل قانونی به مرجع قضائی 

معرفی شد.

قائم مقام کمیته امداد گفت: با اختصاص ۳۶۰ هزار مسکن 
به مددجویان، تمامی خانواده های کمیته امداد تا ۴ سال آینده 

خانه دار می شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،مصطفی خاکسار قهرودی افزود: 
رفع مشکالت نیازمندان در زمینه های مختلف به ویژه مسکن از وظایف 
حاکمیتی است که به همین منظور احداث ساالنه یک میلیون مسکن 

تا چهار سال آینده از سوی دولت پیش بینی شده است.
وی با اشاره به همکاری خوب دولت با کمیته امداد برای یاری رسانی 
به مددجویان، ادامه داد: خوشبختانه در دولت جدید برنامه های بسیار 
خوبی برای کمک به نیازمندان و رفع مشــکالت اصلی و اساسی آنان 
طرح ریزی شده است. در همین راستا ۳۶۰ هزار واحد مسکن در طول 
چهار ســال به مددجویان کمیته امداد اختصاص یافته است و ساالنه 

۹۰ هزار واحد برای جامعه هدف ساخته خواهد شد.
قائم مقام کمیتــه امداد بر ضرورت همکاری مردم، خیران و همه 
نهادها در ساخت مسکن مددجویان تاکید و خاطرنشان کرد: تکیه گاه 
اصلی کمیته امداد مردم هستند و خوشبختانه مردم در همه برنامه ها، 

کمیته امداد را همراهی کرده اند.
خاکسار اظهار کرد: با احداث ۳۶۰ هزار واحد، مشکل مسکن تمام 
مددجویان حل خواهد شــد و همه آنان در پایان چهار سال، خانه دار 

می شوند.
وی اضافه کرد: در کنار اقدامات کمیته امداد در حوزه مسکن، این 
نهاد در زمینه اشتغال و توانمند سازی مددجویان نیز برنامه جدی دارد 
تا همه مددجویانی که توانایی و استعداد در اشتغال دارند، شناسایی 

و زمینه ایجاد کسب و کار برای آنان فراهم شود.

قائم مقام کمیته امداد خبر داد

مددجویان کمیته امداد تا ۴ سال آینده 
خانه دار می شوند


