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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 نقش مهم ایران در منطقه
 عبدالرحیم انصاری:» وزیر خارجه ترکیه در تهران به دنبال خانه 
دوست می گردد؛ رئیس دیپلماسی باکو دم از برادری با ایران می زند؛ 
هردو علیه ارمنی ها توطئه می کنند؛ رئیس پارلمان ارمنســتان به 
فارســی توئیت می زند؛ از همه اینها فقط یک پیام می توان گرفت: 
هیچ پروژه ای در منطقه بدون رضایت جمهوری اسالمی به سرانجام 

نمی رسد! «
 اعتراض اصفهان یک الگو است

 عبداهلل گنجی: »گرچه حل 100 درصد مشــکل آب در اختیار 
حکومت نیســت اما تجمع کشــاورزان اصفهان را می توان الگوی 
تجمعات اعتراضی کشور محسوب کرد؛ ارتباط حقیقی بین مشکل 
و تجمع، هوشــمندی معترضان در پیشگیری از انحراف مطالبه، 
مراقبت از ورود نفوذ به تجمع، دیده شدن معترضان در رسانه ملی 

و شنیدن پیام معترضان از سوی دولت«.
 اینجوری جلو دنیا ایستادیم

 کاربری با انتشــار این تصویر اعزام رزمندگان به جبهه نوشت: 
»اینجوری رفتن که ۴0 ســاله یه تنه جلو کل ابرقدرت های دنیا 

ایستادیم.«
  رئیس جمهوری که فریب نخورد

 علی نادری: »روغن نباتی جهان، کارخانه ایست که آقای رئیسی 
دو سال قبل در جریان سفر به زنجان پیگیر پرداخت حقوق و بیمه 
کارگرانش شده بود. هرچند حقوق ها پرداخت شد، اما تولید رونقی 
نگرفت. در جریان بازدید امروز، وقتی آقای رئیسی متوجه افتتاح 
نمایشی تنها یک خط تولیدی شد گفت: جلوی این ظاهر سازی ها 

را خواهم گرفت!«
 اقدام ارزشمند دولت رئیسی

 علیرضــا آل داوود با انتشــار این نمودار نوشــت: »۴ ماه آخر 
روحانــی دوران مین گذاری بود. ۷ ســال و ۸ ماه با تزویر و نفوذ 
و خیانت زمین ســوخته ساختند، ۴ ماه آخر مین ریزی گسترده 
 کردند. همین یک اقدام آقای رئیسی در کاهش خلق پول به اندازه
۲۴ ســال دولت اصالحات، اعتدال ارزش دارد و بزودی اثرش در 

کاهش تورم هویدا خواهد شد.«
 جرات داری به آمریکا اعتراض کن!

 آرش فهیــم: »اصغر فرهادی با خیــال راحت علیه نظام بیانیه 
صادر می کند، چون مطمئن اســت که در داخل آزاد اســت و باز 
هم معرفی به اســکار و جایزه و تحســین و »جذب« در انتظارش 
خواهد بود. اما او جسارت اعتراض به آمریکا و غرب را ندارد، چون 
می داند در آن صورت محدود می شود و از خیلی جوایز و امکانات 

محروم خواهد شد!«
 تحریم ها ادامه دارد حتی پس از برجام 

 مهدی محمدی: »آمریکا با تحریم های دو هفته پیش علیه برنامه 
پهپــادی ایران، و تحریم های امروز بــه بهانه مضحک مداخله در 
انتخابات این کشور، در واقع می خواهد این پیام را برساند که حتی 
پس از بازگشــت به برجام، تحریم ها را به بهانه های غیرهسته ای 

ادامه خواهد داد. سیگنال بسیار مهمی برای طرف ایرانی است.«
 یک سؤال مهم

 امیر ســیاح: »چگونه ممکن است خودروساز خودرو وارد کند و 
باعث شکستن قیمت محصوالت خودش بشود؟!«
 فیلم نیست، واقعیت است

 کاربری با انتشار این تصویر نوشت: »این پوستر یک فیلم نیست، 
این اکیپ انسان های بزرگ است!«

 اعتراف زاهدی
 کاربری نوشت:»اردشــیر زاهدی: لعنت بر من و شــاه که باعث 
جداشدن بحرین از ایران شدیم کاش ذره ای از وجود سردار سلیمانی 

در من و شاه بود...«

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

بنابر اعالم سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، 
۳۵۰ هزار بسیجی در مدیریت بیماری کرونا و عملیات 
فعالیت  قالب طرح شــهید سلیمانی  در  غربالگری 

می کنند.
به گــزارش خبرگزاری مهر، ســازمان بســیج جامعه 
پزشــکی کشــور اعالم کرد تبدیل ده ها هزار پایگاه بسیج 
به پایگاه سالمت، برپایی ایســتگاه های سالمت و تیم های 
رفع آلودگی، جذب کمک هــای مردمی و مومنانه، حمایت 
از مشاغل آســیب دیده از کرونا و...، به صورت شبانه روزی 

از جمله اقدامات انجام شده برای مقابله و مدیریت بیماری 
کرونا اســت. در همین راســتا نیز ۳۵0 هزار بســیجی در 
مدیریت بیماری کرونــا و عملیات غربالگری در قالب طرح 

شهید سلیمانی فعالیت می کنند.
سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور برنامه های متعددی 
در هفته بســیج )۲۹ آبان تا پنج آذر( با تمرکز بر ریشه کن 
کردن ویروس کرونا و افزایش ســرعت واکسیناســیون در 

دستور کار دارد.
تجلیل از خانواده مدافعان ســالمت و شــهدای قشــر 

سالمت، عیادت از بیماران به خصوص جانبازان و رزمندگان 
و حضور و تجلیل در منازل شــهدای مدافع سالمت از دیگر 
برنامه های سازمان بســیج جامعه پزشکی، تقدیر از فعاالن 
طرح شــهید ســلیمانی و تکریم خانواده شهدای سالمت، 
اعزام گروه های جهادی و تیم های بســیج جامعه پزشــکی 
به مناطق محروم، حاشیه شــهرها و روستاها برای ویزیت 
رایگان و خدمتگزاری به مردم، برپایی ایستگاه های سالمت 
محور برای توزیع رایگان ماســک و محلول از برنامه هفته 

بسیج است.

از دیگــر برنامه های این هفته نیــز می توان به تقویت 
و برجســته  ســازی )تشــدید( طرح شهید ســلیمانی از 
طریق برگزاری رزمایش های حوزه هــای نظارت بر رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی، شناســایی و مراقبــت از 
بیماران کرونایی، توزیــع کمک های مومنانه در قالب طرح 
مذکــور و حمایت از بیماران و خانواده آنان، توســعه مراکز 
واکسیناسیون، ارائه خدمات پزشکی رایگان و تخفیف ویژه 
در مراکــز درمانی خاص و ارائه برنامه هایی در جهت اقناع و 

اقبال آحاد مردم در انجام واکسیناسیون اشاره کرد.

سازمان بسیج جامعه پزشکی اعالم کرد

فعالیت ۳۵۰ هزار بسیجی در مدیریت و غربالگری کرونا

 تزریق حدود ۲ میلیون ُدز واکسن کرونا 
به اتباع خارجی ساکن ایران

مرکز فنــاوری اطالعات وزارت بهداشــت از تزریق 
 بیش از ۱.۹ میلیون دز واکســن کرونا بــه اتباع خارجی

 خبر داد.
 به گــزارش مرکز فناوری اطالعات وزارت بهداشــت، تاکنون 
یک میلیون و ۹۷1 هزار و ۸06 نفر از اتباع کشــورهای دیگر که 
در ایران زندگی می کنند فارغ از آن که مجوز اقامت دارند یا خیر، 

واکسن کرونا دریافت کرده اند.
پیش از این نیز دفتر سازمان ملل متحد در ایران گزارش داده 
بود که ایران به عنوان بخشــی از برنامه ملی واکسیناسیون کرونا، 
پناهندگان ســاکن در این کشــور را همزمان با شهروندان خود 

واکسینه می کند.

وزیر بهداشت:

 تزریق ۱۰۰ میلیون ُدز واکسن در ۱۰۰ روز یک حرکت انقالبی و مردم نهاد بود
وزیر بهداشت گفت: وقتی ما به مردم اعتماد کنیم 
آنها به ما کمک کرده و در این شرایط می توانیم در هر 

کاری موفق باشیم.
بــه گزارش خبرگــزاری ایســنا، بهــرام عین اللهی در 
حاشیه شــورای اداری شهرستان طارم در جمع خبرنگاران، 
اظهارداشــت: امروز افتخار این را داریم که مملکت و مردم 
عزیز ما توانســتند 100 میلیون ُدز واکســن را در 100 روز 
تزریق کنند که این یک حرکت بســیار انقالبی، جهشــی و 

مردم  نهاد بوده  است.
عین اللهی با بیان اینکه وقتی ما به مردم اعتماد می کنیم 
و وقتی مردم به ما کمــک می کنند، می توانیم در هر کاری 
موفق باشیم، افزود: شاید در شروع کار دولت فکر نمی کردیم 

کــه این اتفاق بیفتد ولی با لطــف الهی و به ویژه کمک های 
مردمی، این اتفاق را شــاهد بودیم و این از نکات خیلی مهم 
و خوب بود. در مقابله با کرونا مهم ترین قدم واکسیناســیون 
است که در همه جای دنیا ثابت شده و مرگ و میر در مورد 
کســانی اتفاق می افتد که واکســن نزده اند و توصیه من به 
مردم این است که هرچه سریع تر واکسن بزنند تا ما بتوانیم 

بر مقابله با کرونا موفق باشیم.
 هنوز خطر موج ششم در کشور وجود دارد

وی ادامــه داد: بارها گفته ام که باید مدت های زیادی با 
کرونا زندگی کنیم و عادی انگاری را نباید شاهد باشیم بلکه 
باید با کرونا زندگی کنیم، هنوز خطر موج ششــم در کشور 
ما وجود دارد؛ همان طور که کشورهای همجوار و کشورهای 

اروپایی و آمریکایی با روند صعودی بیماران کرونایی مواجه 
هستند در این وضعیت نباید عادی انگاری داشته  باشیم بلکه 

باید بیش از گذشته پروتکل ها را رعایت کنیم.
وزیر بهداشــت با اشــاره به آخرین تصمیم در رابطه با 
افرادی که واکسینه نشــده اند بیان داشت: تاکید مسئوالن 

ستاد قرنطینه هوشمند است.
 افرادی که واکســینه نشده اند در فضاهایی با تجمع باال 
 نمی تواننــد حضور پیدا کننــد. ۸۴ درصد از گروه هدف که

 6۷ میلیون هســتند یک ُدز واکسن را دریافت کرده اند که 
آمار بســیار موفقی است و 6۸ درصد نیز ُدز کامل واکسن را 
تزریــق کردند که امیدواریم در چند هفته آینده این آمار به 

باالی ۸0 درصد برسد.

 باید همه برای افزایش جمعیت کشور تالش کنیم
عین اللهــی گفت: مطلب مهم دیگر که باید به آن توجه 
کنیم این اســت که متاسفانه از کشــور جوان و شاداب به 
کشــوری پیر تبدیل می شــویم و حدود 1۲ درصد از مردم 
 کشور مسن هســتند و در چند ســال آینده این میزان به
۳0 درصد خواهد رسید؛ پس باید همه برای افزایش جمعیت 
کشور تالش کنیم. وی با بیان اینکه وقتی جمعیت افزایش 
پیدا کند بســیاری از کارها و تولیدها شکوفا می شود، عنوان 
کرد: وزارت بهداشــت در این راستا گام های اساسی خواهد 
برداشــت و در اولین گام باید هزینه هــای ناباروری را جزو 
خدمات بیمه قرار  داد تا عزیزانی که نابارور هستند از داروها 

و امکانات رایگان بهره مند شوند.

یک نفــر در درگیری در یک 
ایالت  لباس در شمال  فروشــگاه 
قرار  گلوله  اصابت  مورد  ویرجینیا 

گرفت. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما 
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک 

نفر عصر پنجشــنبه در درگیری در یک فروشــگاه لباس در مرکز 
خریدی واقع در شمال ایالت ویرجینیا مورد اصابت گلوله قرار گرفت. 
پلیس ناحیه پرنس ویلیام با انتشار بیانیه ای اعالم کرد تیراندازی 
در مرکز خرید پوتوماک میلز در منطقه وودبریج رخ داده است. به 
گفته پلیس، افســرانی که با مرکز خرید تماس گرفتند به سرعت 
متوجه شــدند که این حادثه منحصر به فروشگاه فشن مکانیکس 

بوده است.
این منابع گفتند مردی وارد مغازه شــد و با یکی از مشتریان 
درگیر شد سپس مشتری به مرد شلیک کرد. به گفته پلیس، هر 
دو مرد از فروشگاه گریختند و مرد زخمی به بیمارستان منتقل شد.

پلیس اعالم کرد تیرانداز قبل از رسیدن ماموران پلیس متواری 
شد و هنوز پیدا نشده است. در این حادثه زخمی شدن فرد دیگری 

گزارش نشده است.

تیراندازی
دریک

مرکزخرید

آمریکا

 نتایج یک بررســی بین المللی 
نشان می دهد که استفاده از ماسک 
می تواند تا ۵۳ درصد خطر ابتال به 

بیماری کووید-۱۹ را کاهش دهد. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این 
بررسی آمده است: استفاده از ماسک تنها 
اقدام بهداشت عمومی موثر برای مقابله با بیماری کووید-1۹ است 

که میزان ابتال را تا ۵۳ درصد کاهش می دهد.
واکسیناسیون روشی موثر و ایمن است و به نجات جان انسان ها 
کمک می کند، اما تمامی واکسن ها مصونیت 100 درصدی ایجاد 
نمی کنند، همچنین در بیشتر کشورها تمامی افراد در برابر بیماری 
واکســینه نمی شوند و هنوز مشــخص نیست آیا واکسن از انتقال 

سویه های در حال ظهور کروناویروس پیشگیری خواهد کرد.
اکنون نتایج یک بررســی سیســتماتیک و تحلیل مداخالت 
غیردارویی نشان داده که استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و 
شست و شوی دست ها همگی اقدامات موثری برای مهار موارد ابتال 
هســتند و ماسک موثرترین روش است. در این بررسی بین المللی 
آمده اســت: چندین روش حفاظت شــخصی و دستورالعمل های 
اجتماعی از جمله شست و شوی دست ها، استفاده از ماسک و رعایت 

فاصله اجتماعی با کاهش موارد ابتال به کووید-1۹ مرتبط است.
محققان اظهار داشــتند که نتایج به دست آمده تاکید کننده 
تداوم استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و شستن دست ها 

در کنار واکسیناسیون است.

تاثیر۵3درصدیماسک
درکاهشخطر
ابتالبهکرونا

جهان

در پی وقوع طوفان سهمگین در 
ایالت بریتیش کلمبیا در غرب کانادا 
و مسدود شدن مسیرهای جاده ای و 
خطوط ریلی در این منطقه وضعیت 

اضطراری اعالم شد.
به گزارش ایســنا، ارتش و نیروهای 
مســلح کانادا برای کمک به هزاران نفر از ســاکنان آواره مناطق 
گرفتار در ســیل و طوفان برای امدادرسانی به مناطق حادثه دیده 

اعزام شده اند.
تاکنــون مرگ یک تن و مفقــودی دو نفر دیگر در این حادثه 

تایید شده است.
مقامات کانادایی وقوع این فاجعه طبیعی را به تاثیرات تغییرات 
اقلیمی نسبت داده اند. تاثیر تغییرات آب و هوایی بر افزایش وقوع 
طوفان هنوز مشخص نیست اما افزایش دمای سطح دریا، هوای باال 
را گرم و انرژی بیشــتری برای به حرکت درآوردن طوفان ها فراهم 
می کنــد. در نتیجه احتمال وقوع طوفان ســهمگین و بارش های 

شدید افزایش می یابد.

اعالموضعیتاضطراری
درمناطق
طوفانزده

کانادا

صدراعظــم اتریــش به دلیل 
افزایش مبتالیــان به کرونا اعالم 
از روز دوشنبه به  کرد، این کشور 
مدت ۲۰ روز تعطیل می شــود و از 
در  کرونا  واکسن  فوریه ۲۰۲۲  اول 

کشور اجباری می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صدراعظم اتریش در نشستی 
مطبوعاتی و پس از برگزاری جلســه با وزیر بهداشت و استانداران 
این کشــور تاکید کرد: اعضای دولت و استانداران تصمیم گرفتند 
به دلیل وضعیت بســیار بد آمار مبتالیان به کرونا، این کشــور از 
دوشــنبه به مدت ۲0 روز تعطیل شود و ســیزدهم دسامبر این 

تعطیلی پایان می یابد.
»آلکساندر شالن برگ« گفت: پس از گذشت 10 روز از تعطیلی 
سراسری، وضعیت کشور برای تمدید این تعطیلی به مدت 10 روز 

دیگر ارزیابی می شود.
شالن برگ با بیان اینکه ما نمی خواهیم شاهد بروز موج پنجم 
در اتریش باشیم، افزود: رستوران ها، مراکز فرهنگی، فروشگاه ها به 
استثنای فروشگاه مواد غذایی و مدارس در سراسر اتریش تعطیل 

می شود.
وزیر بهداشــت نیز در این نشست مطبوعاتی خاطرنشان کرد: 

قانون منع تردد مردم به صورت ۲۴ساعته اعمال می شود.
وی به دورکاری کارکنان و کارمندان تاکید کرد و گفت: پوشش 

ماسک اف اف پی ۲ در همه جا اجباری می شود.

تعطیلی2۰روزه
برایمقابله
باکرونا

اتریش

گذشت  از  پس  امداد،  نیرو های 
دو روز، مرد ۴۰ ساله ای که در غاری 
عمیق گرفتار شــده بود را نجات 

دادند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
مردی چهل ساله پس از گذشت دو روز 
حبس شدن در یکی از عمیق ترین غارهای  انگلیس توسط پلیس 
نجات یافت. این مرد انگلیســی در غار Ogof Ffynnon Ddu شده 
بود که سومین غار طوالنی و عمیق در انگلیس است. دلیل سخت 
بیرون آمدن این مرد از غار برخوردش با تخته سنگی بود که مانع 

حرکت بدنش می شد.
وی پس از گذراندن دو روز سخت در این غار، دچار شکستگی 
فک، پا و ستون فقرات شده بود. بیش از ۲۴0 نفر از تیم های مختلف 
امداد و نجات این کشور در عملیات نجات این مرد شرکت کردند و 

این مرد سرانجام با کمک این تیم عملیات، نجات پیدا کرد.

نجاتیکمرد
ازمرگ

درغاریعمیق

ا نگلیس

۱۱۳۰ واحد متخلف طی یک هفته پلمب شدند

استفاده ۴۸ درصدی از ماسک و رعایت۴۷ درصدی فاصله گذاری و پروتکل ها در کشور 
میانگین اســتفاده از ماســک در اماکن عمومی 
استان های کشــور طی یک هفته گذشته و میانگین 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ســایر پروتکل های 
بهداشتی مناسب نیســت و می تواند منجر به شدت 

یافتن بیماری شود.
بــه گزارش خبرگــزاری ایســنا، طبق آخرین نقشــه 
رنگ بندی کشــور، اکنون ۲6 شهرســتان در وضعیت قرمز، 
۸۷ شهرســتان در وضعیــت نارنجی، ۲۲۲ شهرســتان در 
وضعیت زرد و 11۳ شهرســتان در وضعیت آبی قرار دارند. 
البته باوجود کاهش شهرستان های قرمز نسبت به هفته های 
گذشته، شرایط رعایت پروتکل های بهداشتی چندان خوب 
نیســت و میانگین رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کشور 
تــا ۲6 آبان ماه، ۴۷.۴۳ درصد اســت؛ آماری که قطعا برای 
پیشــگیری از شــیوع مجدد کرونا در پهنه کشور، مناسب 

نیست و می تواند منجر به شدت یافتن بیماری شود.
بر اساس اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در کشور در هفته منتهی به 

۲6 آبان ماه، ۴۷.۴۳ درصد بوده است.
همچنین وضعیــت رعایت پروتکل های بهداشــتی به 

تفکیک استان های کشور از تاریخ 1۹ تا ۲6 آبان ماه 1۴00 
به این صــورت بوده که باالترین میزان رعایت پروتکل ها در 
استان همدان و آذربایجان غربی و خراسان شمالی با میزان 
رعایت ۵0 تا 61 درصدی بوده است. کمترین میزان رعایت 
پروتکل ها در 10 اســتان  کشــور و بین ۴1 تا ۴۳ درصدی 

بوده است.
در عین حال، میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در 
اماکن عمومی استان های کشور از 1۹ تا ۲6 آبان ماه ۴۷.۴۳ 
درصــد بوده اســت. در عین حال بیشــترین میزان رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در اماکن عمومی را با 61.۴۳ درصد 
در آذربایجــان غربی و کمترین میزان آن را با ۴0.6۵ درصد 

در بوشهر مشاهده می کنیم.
میانگین میزان رعایت بهداشت فردی مناسب در اماکن 
عمومی استان های کشــور در بازه زمانی 1۹ تا ۲6 آبان ماه، 
۵۲.۴۲ درصد بوده است. در این شاخص نیز بیشترین میزان 
رعایت مربوط به اســتان خراسان شــمالی با ۸1.۳۷ درصد 
رعایت اســت و کمترین میزان رعایت هم مربوط به استان 

بوشهر با ۴۲.۵1 درصد است.
همچنیــن میانگیــن رعایت تهویه مناســب در اماکن 

عمومی استان های کشور از 1۹ تا ۲6 آبان ماه 1۴00، ۵0.66 
درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت در این 
شاخص مربوط به اســتان خراسان شمالی با ۸0.۷۵ درصد 
بوده و کمترین میزان رعایت نیز مربوط به استان هرمزگان 

با ۴۲.۲۹ درصد رعایت بوده است.
میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی استان های 
کشــور نیز در هفته ای که گذشت، ۴۸.۳6 درصد بوده است 
که بیشترین میزان اســتفاده از ماسک در اماکن عمومی با 
۸0.۷0 درصد مربوط به اســتان هرمزگان و کمترین میزان 
اســتفاده از ماسک مربوط به اســتان کرمان ۴1.66 درصد 
است. میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله گذاری در اماکن 
عمومی اســتان های کشــور از 1۹ تا ۲6 آبــان ماه، ۴۷.۴۳ 
درصد بوده است که استان خراسان شمالی با ۷1.۹۳ درصد 
بیشترین میزان رعایت و بوشــهر با ۴0.6۵ درصد کمترین 

میزان رعایت را داشته اند.
طبق اعالم معاونت بهداشــت وزارت بهداشت، بر اساس 
اقدامات ناشی از تشــدید بازرسی ها از تاریخ 1۹ تا ۲6 آبان 
ماه 1۴00، از تعداد ســه میلیون و ۵۷۷ هزار و ۸0۷ مراکز 
تهیــه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و 

واحدهای کارگاهی تحت پوشــش، بالغ بر ۲۳۳ هزار و ۸۲۸ 
مورد بازرسی انجام شده است.

همچنیــن طی این مدت تعداد ۳۳ هزار و 61۳ مرکز از 
مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی 
و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی 

شده اند و هزار و 1۳0 مورد از این مراکز نیز پلمب شده اند.
بایــد توجه کــرد که بــه ترتیــب ســوپرمارکت ها و 
خواروبارفروشــی ها، نانوایی ها و رستوران ها رتبه های اول تا 
ســوم دریافت اخطار و معرفی به مراجع قضایی را در میان 
اماکن عمومی از تاریخ 1۹ تا ۲6 آبان ماه به خود اختصاص 
داده اند و بعد از آن فروشگاه های زنجیره ای، بانک ها، مطب ها، 
ادارات و سازمان ها، اماکن متبرکه، تاالرهای پذیرایی، مراکز 
ورزشی، پیشــخوان و پلیس +10، آرامستان ها، داروخانه ها، 

پاساژها و پایانه های مسافربری درون شهری قرار دارند.
در حوزه صنایع نیز به ترتیب کارگاه ها و صنایع کوچک، 
کشــاورزی، دامپروری و معادن، صنایــع تولید، نفت، گاز و 
انرژی و ســایر، صنایع ساخت و ساز و مراکز شماره گذاری و 
معاینه فنی بیشترین اخطار و معرفی به مراجع قضایی را طی 

مدت 1۹ تا ۲6 آبان ماه 1۴00 دریافت کرده اند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از تشدید برخورد 
با خودروهای آالینــده و دودزا در تهران خبر داد و 
گفت: با خودروهای دارای معاینه فنی که آالینده بوده 

یا دارای نقص فنی باشند هم برخورد می شود.
ســردار محمدحســین حمیدی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره تشــدید برخورد با خودروهای آالینده، دودزا و دارای 
نقص فنی اظهارداشت:  خودروهای دارای نقص فنی و آالینده 
هم هوا را آلــوده می کنند و هم باعث بروز حوادث رانندگی 

می شوند.
 حمیدی بــا بیان اینکــه از ابتدای ســال تاکنون بالغ
بــر 1۳۸ هزار خودروی دارای عیــب و نقص فنی و آالینده 
جریمه شــده اند، افزود:  از این تعداد هزار و ۷۵0 دســتگاه 

خودرو نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شده اند. 
وی با بیان اینکه این طرح در تمام ســطح شهر تهران 
اجرا می شــود، گفت:  در اجرای این طــرح هم دوربین ها و 
هم ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی حضور داشــته و با 
خودروهــای فاقد معاینه فنی و نیــز خودروهایی که دارای 
معاینه فنی بوده اما آالینده بوده یا دارای نقص فنی باشند، 

برخورد خواهند کرد.
رئیس پلیــس راهور تهران بــزرگ در مورد معاینه فنی 
موتورسیکلت ها نیز بیان داشت:  طرح برخورد با خودروهای 
فاقد معاینه فنی عمدتا بر خودروهای سنگین و سبک نظارت 
داشــته و سیســتم نظارت بر معاینه فنی موتورسیکلت ها 

کارایی ضعیفی دارد.

رئیس پلیس راهور پایتخت خبر داد

تشدید برخورد با خودروهای آالینده و دودزا 
در تهران

معــاون اول قوه قضائیه گفــت: میانگین حقوق 
کارکنان قوه قضائیه از۴۰ نهاد حاکمیتی کمتر است؛ 
لذا از مجلس و دولت می خواهیم در موضوع استخدام 
کارکنان شورای حل اختالف و موضوع بودجه با قوه 

قضایه همراهی کنند.
به گزارش خبرگــزاری میزان، حجت االســالم محمد 
مصــدق دیروز در همایش ســفیران صلح شــورا های حل 
اختالف خراسان رضوی اظهارداشت: شورا های حل اختالف 
در میانجی گری برای حل مشــکالت مردم و تحقق صلح و 
سازش نقش مهمی دارند از همین رو ورود فعاالن مسجدی 
به این حوزه در برخی اســتان ها عملیاتی شــده است و این 

خود می تواند در افزایش صلح و سازش تاثیرگذار باشد.

مصدق افزود: جامعه در شرایط حساسی است و تکلیفی 
که بر عهده قوای سه گانه گذاشته شده حساس تر، انتظارات 
مردم از دولت بســیار باالســت و برآوردن نیاز مردم نعمتی 
اســت که به ما عطا شــده اســت لذا تمام تالش خود را در 
راســتای تحقق این امر خواهیم داشــت. وی با بیان اینکه 
میانگین حقوق کارکنان قــوه قضائیه از ۴0 نهاد حاکمیتی 
کمتر اســت گفت: رئیس قوه قضائیه برای حل مشــکالت 
معیشتی و اقتصادی کارکنان شــورای حل اختالف، تالش 
زیادی دارد و واقعا از کارمندانی که ماهانه ۲.۵ میلیون تومان 
حقوق دریافت می کنند خجالت می کشــم؛ لذا از مجلس و 
دولت می خواهیم در موضوع استخدام کارکنان شورای حل 

اختالف و موضوع بودجه با قوه قضائیه همراهی کنند.

معاون اول قوه قضائیه:

 میانگین حقوق کارکنان دستگاه قضا 
از ۴۰ نهاد حاکمیتی کمتر است

دادســرای عمومی و انقالب مرکز اســتان 
کرمانشاه در پی ســقوط یک مادر همراه نوزاد 
۲۷ ماهــه اش به داخل چاه فاضــالب به دنبال 
فرونشست زمین در پیاده رو از تشکیل پرونده 

قضایی در این خصوص خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، در پی انتشار فیلمی 

در فضای مجازی مبنی بر سقوط یک مادر همراه نوزاد 
۲۷ ماهه اش به داخل چاه فاضالب به دنبال فرونشست 
زمین در پیاده رو، دادســرای عمومــی و انقالب مرکز 
استان کرمانشاه اعالم کرد: پرونده این حادثه با توجه 
به ابعاد آن و دســتور دادستان کرمانشاه در دادسرای 
عمومــی و انقالب مرکز اســتان کرمانشــاه در حال 

رسیدگی است و با توجه به اهمال پیمانکار شهرداری 
در عدم پر کردن این چاه از رده خارج شــده، موضوع 

در دادسرا در حال بررسی کامل تر است.
دادســتان عمومی و انقالب کرمانشاه بر شناسایی 
هر چه ســریعتر مقصرین و مســببان ایــن حادثه و 

مجازات آنها تاکید کرد.

ورود مدعی العموم  به حادثه سقوط بانوی کرمانشاهی و نوزادش درون چاه فاضالب

 سخنگوی ناجا با اشــاره به ماجرای شلیک 
اشــتباهی و منجر به مرگ پلیس به یک زن در 
پرونده، گفت:  اهواز و تشــریح آخرین وضعیت 

چنین خطاهایی باید به صفر برسد. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نهم مهرماه امسال بود 
که مأموران پلیس اهواز در جریان تعقیب و گریز خودروی 
ســارقان مسلح به اشتباه به خودروی حامل اعضای یک 
خانواده سه نفره شلیک کرده و متاسفانه با اصابت گلوله 

زن جوانی جان خود را از دست داد.
 حاال ســخنگوی ناجا با حضور درجمع خبرنگاران 
آخرین وضعیت رســیدگی به این پرونده را تشریح کرد 
و گفــت:  در مورد ماجرای اهــواز توضیحاتی را فرمانده 
انتظامی اســتان خوزستان دادند و از خانواده محترم آن 

مرحوم هم دلجویی شد.
ســردار مهــدی حاجیــان در توضیح ایــن ماجرا 
اظهارداشــت: در آن منطقه یک سرقت مسلحانه ای رخ 
داده بود که تصاویری از این سرقت هم در فضای مجازی 
منتشر شــد و مجرمان با ســالح جواهرات و زیورآالت 
خانمی را برده بودند. درپی آن مشــخصات پژو پارسی 
که ســارقان به وسیله آن این کار را انجام داده بودند، از 
طریق شبکه به ماموران ابالغ شد و پلیس در تعقیب این 
خودرو بود. در ادامه ماموران با این خودرو مواجه شــده 
و زمانی که پلیس به این خودرو تذکر داد، باید از فرمان 
پلیس اطاعت می کرد.  لذا اشتباهی در تیراندازی اتفاق 
افتاد و پلیس هم ابراز تاســف و از خانواده آن عزیز هم 

دلجویی کرد.
حاجیــان درباره اینکه آیا مامــوران دیدی در مورد 
خودرو و سرنشینان آن داشتند؟  بیان داشت:  این اتفاق 
بر اساس ضوابط تحقیق و بررسی شده و سازمان قضایی 
نیروهای مسلح هم به آن ورود کرده و در دست بررسی 
اســت. ما نتایج را حتما به اطالع مــردم عزیز خواهیم 

رساند.
وی بــا تاکید بر اینکه در این حادثه هیچ عمدی در 
کار نبود، گفت:  لذا از این خطاها اتفاق می افتد و فرمانده 
ناجا هــم تاکید کردند که این موضــوع به صورت ویژه 
مورد بررسی قرار بگیرد. اما در کار پلیسی و بحث تعقیب 
و گریز این اتفاقات معمول است و سعی ما این است که 

اینگونه خطاها به صفر برسد.

سخنگوی ناجا تشریح کرد
آخرین وضعیت پرونده 

شلیک اشتباهی پلیس
 به یک زن در اهواز

طبق اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 
۱۰۰ بیمار مبتال به کووید-۱۹ در کشــور جان خود را از 

دست دادند.
روابط عمومی وزارت بهداشت دیروز اعالم کرد: »تاکنون 
۵6 میلیــون و ۳۸۳ هزار و 1۷۹ نفــر ُدز اول، ۴۴ میلیون و 
۵1 هزار و ۷۴۳ نفر ُدز دوم و ۷0۵ هزار و 1۹6 نفر، ُدز ســوم 
واکســن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 
شــده در کشور به 101 میلیون و 1۴0 هزار و 11۸ ُدز رسید. 

در شبانه روز گذشته نیز ۳۹1 هزار و ۸۸۸ ُدز واکسن کرونا در 
کشور تزریق شده اســت.از ۲۷ تا ۲۸ آبان 1۴00 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۷۸۴ بیمار جدید مبتال 
به کووید1۹ در کشور شناسایی شد که ۸۹۳ نفر از آنها بستری 
شدند و مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به 6 میلیون و 6۹ 
هزار و ۵۵۹ نفر رسید. متاسفانه در طول این مدت، 100 بیمار 
کووید1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیمــاری به 1۲۸ هزار و ۷۳۴ نفر رسید.خوشــبختانه تا 

کنون پنــج میلیون و ۷۵۹ هزار و ۳۷۸ نفر از بیماران، بهبود 
یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند.سه هزار و ۴۳1 نفر 
از بیماران مبتال به کووید1۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۳۷ میلیون و 
۵۷۴ هزار و 66۳ آزمایش تشخیص کووید1۹ در کشور انجام 
 شده اســت. در حال حاضر ۲6 شهر کشور در وضعیت قرمز،
 ۸۷ شــهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۲ شــهر در وضعیت زرد و 

11۳ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.«

تعداد فوتی های روزانه کرونا به ۱۰۰ نفر کاهش یافت

رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد

توزیع ۲۵ میلیارد تومان اقالم امدادی و زیستی میان زلزله زدگان هرمزگان
توزیع  بــه  اشــاره  با  هالل احمر   رئیس جمعیــت 
پنج هزار و ۶۲۹ دستگاه چادر امدادی در میان زلزله زدگان 
هرمزگانی، ارزش اقالم امدادی و زیســتی توزیع شده را 

تاکنون، ۲۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان اعالم کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، کریم 
همتی در تشــریح اقدامات انجام شــده در مناطق زلزله زده 
اســتان هرمزگان گفت: در مجموع 1۳۷ روســتا از طریق 
خانه های هالل و دهیاران و همچنین حضور تیم های ارزیاب 
هالل احمر در مناطق زلزله زده ارزیابی شــدند و از ســاعات 
پایانی شــب وقوع زلزلــه در ۲۳ آبان مــاه، اردوگاه امدادی 
هالل احمر برپا و یکهزار نفر در ورزشــگاه خلیج فارس شهر 
بندرعباس اســکان اضطراری داده شدند. همچنین از صبح 
روز ۲۴ آبان، توزیع بسته های غذایی میان زلزله زدگان آغاز 
و تاکنون در تمامی مناطق متاثر از زمین لرزه، اقالم زیستی، 

امدادی و بهداشتی توزیع شده است.
همتــی افزود: تا صبح روز ۲۸ آبان ماه، پنج هزار و 6۲۹ 
دستگاه چادر، ۷۹۴ تخته موکت،سه هزار و 1۴۷ تخته پتو، 
والور ۳۷1 شــعله و 60۸ بسته غذایی در میان زلزله زدگان 
 توزیع شــده کــه ارزش مجموع اقالم توزیع شــده تاکنون

 ۲۵ میلیارد و ۲۳0 میلیون تومان بوده است.
وی همچنیــن از به کارگیــری ۵۳۸ نفــر/ روز نیروی 

عملیاتی و ۲۳۲ خودروی عملیاتی/ روز برای امدادرسانی به 
زلزله زدگان و به کارگیری دو فروند بالگرد امدادی هالل احمر 
 با 6 ســورتی پرواز )ســه ســاعت و ۴۵ دقیقه( برای حمل

دو هزار و ۵00 کیلوگــرم اقالم و محموله های امدادی خبر 
داد. همتی تاکید کرد: امدادرسانی و حمایت از زلزله زدگان 

تا پایان برطرف شدن آالم شهروندان هرمزگانی ادامه دارد.
 فعالیت ۷۰ گروه جهادی در منطقه

همچنین معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
هرمزگان از آغاز عملیات اجرایی باز سازی مناطق زلزله زده با 

همکاری ۷0 گروه جهادی در پنج محور خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم، رضا مــدرس با بیان 
اینکه پس از وقوع زلزله در بخش فین بندرعباس، جلســات 
هماهنگی بین ۷0 گروه جهادی مستقر در منطقه با محوریت 
ســتاد مدیریت بحران استان تشکیل می شود اظهار داشت: 
هشت گروه جهادی زیر مجموعه رضوان، 1۷ گروه در سیاهو، 
۲۵ گروه در فین و ۲0 گروه جهادی در اطراف فین، نیازهای 
مردم را برای امداد رسانی پایش و خدمات مورد نیاز را ارائه 
می دهند. مدرس با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی باز سازی 
مناطق زلزله زده در فاز نخســت بــا آواربرداری و تمیزکاری 
منازل آسیب دیده با همکاری گروه های جهادی گفت: به این 
منظور، پنج محور با مدیریت مدیران پروژه بنیادمســکن در 

ستاد باز ســازی مشخص شده و پنج نفر از نمایندگان ستاد 
مدیریت بحران اســتان، برنامه ها و اهداف اولویت دار ســتاد 
باز ســازی مناطق زلزله زده را برای آواربرداری، پیگیری و بر 
آن نظارت می کنند. همچنین به دستور استاندار هرمزگان، 
مبنی بر اجرای فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و هنری برای 
کودکان و نوجوانان با هدف امدادرســانی فرهنگی، تقویت 
روحیه و جلوگیری از آسیب های روحی ناشی از زلزله، پیک 
امید کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان برنامه های 
مفرح هنری و فرهنگی در مناطق زلزله زده بخش فین اجرا 
کرد که با اســتقبال کودکان، نوجوانــان و خانواده های آنان 

همراه بود.
 صدور دستورات ویژه قضایی برای تسریع در اسکان 

و جبران خسارت زلزله زدگان
خبر دیگر اینکه، به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کل 
دادگســتری استان هرمزگان صبح پنجشــنبه در بازدید از 
مناطق زلزله زده شــهر فین و روستاهای مجاور آن ، ضمن 
ابراز همدردی با آســیب دیدگان، از نزدیک میزان خسارات 
و نحوه خدمات رســانی به مردم را مــورد ارزیابی قرار داد و 
دســتورات ویژه ای به منظور تسریع در امدادرسانی، جبران 
خسارت زلزله زدگان و همچنین تسهیل در استقرار و اسکان 

موقت آنها صادر کرد.


