اخبار

معاون اول قوه قضائیه:

تخلف یک مدیر نباید منجر به بیکار شدن کارگران شود

همه زندانیان واکسینه شدند

محمد مهدی حاج محمدی ،رئیس سازمان
زندانهای کشور از اتمام واکسیناسیون همه
زندانی��ان حاض��ر در زندان خب��ر داد.رئیس
س��ازمان زندانها در صفحه ش��خصی خود
در توییتر نوش��ت« :الحمدهلل ام��روز تقریب ًا
واکسیناسیون همه زندانیان حاضر در زندان
تمام ش��د .هزینه بهداشت و درمان زندانیان
در س��ال  ۹۹نس��بت ب��ه  ،۹۸با رش��د ۶۰
درصدی به  ۵۴۵میلیارد تومان رس��ید .نظام
اسالمی زندانیان را عائله خود میداند و این
نمونه اقدامات گواه روشنی بر تعهد نظام به
سالمت زندانیان است».
سایت جدید برای درخواست مجوز
تردد بین شهری راه اندازی شد

رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد مقابله
با کرونا در تهران از راه اندازی س��ایت جدید
ب��رای درخواس��ت مجوز تردد بین ش��هری
خبر داد.حمیدرضا گ��ودرزی در مورد صدور
مجوز تردد بین اس��تانی گفت :در شهرستان
پاکدشت صدور مجوز تردد از طریق سامانه
انجام ش��ده اس��ت.وی افزود :بزودی سایت
 taradodtehran.comراه ان��دازی
میش��ود و متقاضی��ان مج��وز ت��ردد بین
ش��هری در تهران میتوانند ب��رای دریافت
مجوز تردد بینشهری به آن مراجعه کنند.
گودرزی عنوان کرد :مجوز تردد بین شهری
برای کس��انی که قصد رفتن به محل کار یا
تحصیل دارند و همچنین هموطنانی که به
دالیل پزش��کی یا فوت بستگان درجه یک
ناچار به تردد هستند ،صادر میشود.
تخفیفات چشمگیر شورای شهر برای
پرداخت عوارض ۱۴۰۰

مه��دی چمران با تاکید ب��ر اینکه تصویب
الیحه در ش��ورا چندان اهمیتی ندارد گفت:
تخفیفات��ی ب��رای ع��وارض  ۱۴۰۰در نظر
گرفته ش��ده بسیار چش��مگیر است .رئیس
شورای ش��هر تهران گفت :تصویب الیحه
چیز چندان مهمی نیست که فقط بخواهیم
در ش��ورا الیحه تصویب کنیم .خیلی اوقات
لوایحی تصویب میشود که اجرایی نشده و
یا س��خت اجرا میش��ود و به همان صورت
باقی میماند .وی با بیان اینکه شورایی که
آغاز به کار کرده نمیتواند بالفاصله طرح و
الیحه بدهد افزود :این کار نه برای مجلس
و نه برای شورا عملی است .طرحها و لوایح
به تدریج میآید و انشاهلل در دستور کار قرار
میگیرد و ما بیشتر بر روی جنبههای عملی
و نه به تع��داد لوایح تمرک��ز داریم .چمران
با تاکیدبر اینکه ده جلس��ه از صحن ش��ورا
گذشت و هنوز بعضی انتخابات و انتصابات را
اجرایی نکردیم ادامه داد :برای اینکه الیحه
داشته باشیم باید مطالعه عمیق داشته باشیم
و بیش از س��ی جلسه در دستور بررسی قرار
دارد اما باید روی آنها فکر در کمیس��یونها
مطرح کرد .رئیس شورای شهر تهران گفت:
امروز دو طرح دو فوریتی در دستور داریم که
یکی از آنها در ارتباط با تخفیفی اس��ت که
برای کس��انی که به ص��ورت نقدی و یکجا
ع��وارض را پرداخت میکنند ک��ه در دوره
جدید هنوز این مس��أله عملیاتی نشده بود.
وی همچنی��ن درباره عوارض س��ال ۱۴۰۰
گفت :براس��اس قانون تخفیفی که برای آن
قائل ش��دند که خیلی چشمگیر است و االن
کلی روی آن تخفیف قائل شدند که اکنون
عملیاتی ش��ده و شهرداری و روابط عمومی
شورا باید آن را معرفی کند.

گروه اجتماعی :مع��اون اول قوه قضاییه با
اشاره به در دس��ت تدوین بودن سند ناظر
بر ترسیم کیفیت ارتباطات مردمی دستگاه
قض��ا گفت :بنای ما آن اس��ت که در دوره
تحول همه اقدامات خود را با پشتوانه علمی
و منطق��ی انجام دهیم.ب��ه گزارش «عصر
ایرانی��ان» ،حجتاالس�لام و المس��لمین
محمد مصدق مع��اون اول قوه قضاییه ،در

مراسم تکریم و معارفه رؤسای کل پیشین
و جدی��د دادگس��تری قزوین با اش��اره به
انتظارات باالی مردم و جامعه از قوه قضاییه
و مس��ئوالن قضایی ،گفت :در حال حاضر
سندی در قوه قضاییه در دست تدوین است
که این سند ناظر بر ترسیم کیفیت ارتباطات
مردمی دستگاه قضا میباشد و بنای ما آن
است که در دوره تحول و تعالی همه امور و
اقدامات خود را با پشتوانه علمی و منطقی
انج��ام دهیم و این اقدام��ات و برنامهها را
به جامعه حقوقی و علمی کش��ور برای نقد
شدن عرضه کنیم .وی تصریح کرد :امروز

بیاعتنایی دفاتر ثبتی به حکم دادستان؛

«برگ سبز خودرو» و سود کالنی که به جیب دفاتر خاص ثبتی میرود

گروه اجتماعی :به نظر میرس��ید که با ابالغ
دادس��تانی مبنی بر عدم ضرورت ثبت برگ
س��بز خودرو در دفاتر ثبتی ،مناقشه بین ناجا
و کانون س��ردفتران به اتمام برسد اما برخی
از دفترداران ،همچنان ثبت س��ند در دفاتر را
الزام��ی میدانند .به گزارش «عصر ایرانیان»
 14شهریور سال جاری بود که حجتاالسالم
محمدجعفر منتظری دادس��تان کل کش��ور
اعالم کرد برگ س��بزی که از سوی نیروی
انتظامی جهت معامالت و نقل و انتقال خودرو
صادر میش��ود ،در حکم س��ند خودرو است.
درحقیقت دستگاه قضائی با اقدامی انقالبی،
جهادی و در حمای��ت از حقوق آحاد مردم با
ورود جدی به این موضوع که س��الیان سال
بین نی��روی انتظام��ی و کانون س��ردفتران
مناقشه بود ،پایان داد و بار دیگر نشان داد که
در دوره تحول دستگاه قضائی عمده اقدامات
حول احیای حقوق عامه صورت میگیرد .این
اقدام دستگاه قضا با اینکه از نظر مالی به ضرر
دستگاه قضائی بود اما با توجه به ابهامی که
در قانونی مبنی بر ثبت برگ سبز خودرو بعد
از معامله در دفاتر ثبت وجود داش��ت ،صورت
گرفت.ج��دل و مناقش��های که بی��ن نیروی
انتظامی و کانون سردفتران بر سر ثبت یا ثبت
نکردن برگ سبز خودرو در دفاتر ثبتی وجود
داش��ت ،همواره موجب نارضایتی مردم بود و
از طرفی با توجه به مش��کالت اقتصادی که
اکثر مردم با آن مواجه هستند ،ابالغ دادستانی
مبنی بر سند بودن برگ سبز خودرو موجبات
خش��نودی مردم را فراهم کرد تا مردم بعد از
تحویل برگ سبز خودرو از سوی راهنمایی و
رانندگی ،نیاز نباشد آن را با پرداخت هزینهای
بعض ًا هنگفت و بیهوده در دفاتر ثبتی به ثبت
برسانند .بنابراین این اقدام مردم را از سردرگمی
بیرون آورد و همچنین از اتالف وقت آنها نیز
جلوگیری میکند.اما نکته آنجا جالب شد که
درس��ت یک هفته بعد از ابالغ دادستان کل
کشور به دادس��تانها درخصوص سند بودن
برگ سبز خودرو ،علی خندانی رئیس کانون
س��ردفتران و دفتریاران در گفتگویی رادیویی
اعالم میکند« :کماکان تنظیم سند خودرو در
دفاتر ثبتی الزامی و اجباری است!»البته گفتنی
اس��ت استناد وی به ماده  ۲۹قانون رسیدگی
به تخلفات راهنمایی و رانندگی ،مصوب سال
 ۸۹مجلس شورای اسالمی بود .در این ماده
قانون آمده است که نقل و انتقال خودرو باید
در دفاتر اسناد رس��می به ثبت برسد .به این
ص��ورت که افرادی که قصد معامله خودرو را
دارند ابتدا باید به راهنمایی و رانندگی جهت

پرداخت خالفی ،احراز هویت ،بررسی اصالت
وسیله نقلیه و تعویض پالک رجوع کنند و بعد
از آن باید در دفاتر ثبتی سند خود را ثبت کنند.
حال نکته اینجاست که آیا قوانینی که برای
مثال حدود  ۲۵سال قبل در مجلس به تصویب
رسیده ،حتی اگر با شرایط فعلی سازگار نباشد
و تمام مفاد آن به ضرر مردم تمام ش��ود باید
اجرا ش��ود؟ رئیس کانون سردفترداران اعالم
کرده اس��ت که از مردم خواهش میکنیم تا
قانون را رعایت کنند و بیقانونی نکنند!احتما ًال
منظور آقای رئیس از رعایت قانون ،پرداخت
پولی بیهوده برای دوباره کاری است که باید
از سوی مردم صورت گیرد .لذا دستگاه قضائی
به درستی و با توجه به وظایفی که در راستای
احیای حقوق عامه دارد وارد این عرصه ش��د
و اتفاقا بر اس��اس رأی دی��وان عدالت اداری
اعالم کرد که برگ سبز خودرو در حکم سند
رسمی اس��ت و اما با این حال برخی از دفاتر
ثبتی بدون توجه به این موضوع همچنان بر
اعتقاد قبلی خود هستند و همکاری نمیکنند.
اما طبق قانون آرای شعب دیوان عدالت اداری
بهویژه هیئت عمومی برای تمام دس��تگاهها
الزماالجراست و برای مستکفین مجازات در
نظر گرفته خواهد شد .بنابراین انتظار میرود
تا دس��تگاه قضائی با برخی از این دفاتر ثبتی
که بر روی بیقانونی پافش��اری میکنند به
شدت برخورد کند تا حق مردم تضییع نشود.
این درحالی اس��ت که در یکم تیرماه س��ال
جاری نیز محمد مصدق رئیس سابق دیوان
عدال��ت اداری درباره مناقش��ه ناجا و کانون
س��ردفتران بر سر برگ سبز خودرو به وضوح

دومین مرکز واکسیناسیون نیروی
زمینی سپاه در تهران بهرهبرداری شد

علیرض��ا زال��ی در حاش��یه بهرهب��رداری از
دومین مرکز واکسیناس��یون نی��روی زمینی
س��پاه در تهران گفت :تع��داد مراکز تجمیعی
واکسیناس��یون در تهران به حدود  ۲۰۰مرکز
رسید .فرمانده س��تاد مقابله با کرونا افزود :در
اس��تان تهران هدف گذاری ش��ده به بیش از
هزار ایستگاه تزریق واکسن کرونا برسیم که
تا اواخر هفته به این عدد خواهیم رسید .زالی از
واکسینه شدن  ۴۲درصد از جمعیت تهران خبر
داد و افزود :از جمعیت  ۱۴میلیون و  ۸۰۰هزار
نفری استان تهران  ۴۲درصد واکسینه شدند.
مصوبهای در خصوص لغو تردد شبانه
ابالغ نشده است

درباره لغو ش��دن محدودیتهای تردد شبانه
اظهار ک��رد :پلیس مجری مصوبات س��تاد
مل��ی مقابله با کرونا اس��ت ،به ش��رطی که
این مصوبات از سوی وزارت کشور به پلیس
ابالغ ش��ود .معاون اجتماع��ی پلیس راهور
ناجا افزود :در ارتب��اط با مقررات جدید تردد
در ش��ب ،مصوبهای از طریق وزارت کشور
به پلیس ابالغ نش��ده اس��ت .گفتنی است؛
علیرضا رئیس��ی سخنگوی ستاد ملی مبارزه
با کرونا در  ۲۱ش��هریورماه از لغو طرح منع
تردد شبانه خبر داده بود و قرار بود با توجه به
موضوع واکسیناسیون محدودیتهای تردد
شبانه لغو شود.

مس��ئولیت ریاس��ت قوه قضاییه بر عهده
فردی است که چهل سال از عمر خود را در
نظام قضایی کشور صرف کرده است و من
شاهدم که ریاست قوه قضاییه مجدانه برای
پیش��برد امور و ارتقای سطح نظام قضایی
کشور درحال تالش است و ایشان اصطالح ًا
روز تعطیل و غیرتعطیل ندارد و از صبح زود
تا پاس��ی از ش��ب مش��غول کار و خدمت
است.وی در ادامه با تکریم حجتاالسالم
والمس��لمین قدرت��ی رئیس کل پیش��ین
دادگس��تری قزوین ،گفت :حجتاالسالم
والمسلمین قدرتی ش��خصیتی پرتالش و

جهادگر هس��تند و ما از تالشهای وی در
دوره تصدی ریاست کل دادگستری قزوین
تقدیر میکنیم و برای وی در سمت جدید
معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
که جایگاه مهمی است آرزوی توفیق داریم.
مصدق با اش��اره به انتظارات قوه قضاییه از
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت:
انتظاری که ریاست قوه قضاییه از روسای
کل و مدیران کل دادگس��تریها دارند در
ابتدا ضرورت حاکم ش��دن نگاه تحولی در
مدیریت استان مورد توجه است .برنامهریزی
با خود رئیس کل دادگس��تری است و نباید

منتظر باشند تا از مرکز برنامه تدوین و ارائه
شود که در جای خود این اقدام انجام خواهد
ش��د؛ اما انتظار آن است که زمانیکه آقای
شعبانی مسئولیت را پذیرفتند ،اتاق فکری
تش��کیل دهند و از فکر نخبگان اس��تانی،
مدیران استانی ،امام جمعه محترم و نماینده
محترم ،ولی فقیه در اس��تان حس��ب مورد
برای مدیریت بهینه اس��تان استفاده کنند.
وی در ادامه با تاکید بر تمرکز بر پیشگیری
از وقوع جرایم و تخلفات و کاهش ورودی
پرونده عنوان کرد :منتظر نباشیم که دائما
پرونده تشکیل و رسیدگی شود.

بیان کرده بود ک��ه قانون در این زمینه ابهام
دارد و معاونت حقوقی دس��تگاه قضا بهدنبال
کارشناس��ی این موضوع اس��ت تا درصورت
رسیدن به نتیجه با پیشنهاد به مجلس قانون
اصالح شود.احتما ًال منظور مصدق همان ماده
 ۲۹قانون رس��یدگی به تخلفات راهنمایی و
رانندگی است که سند شدن برگ سبز خودرو
را من��وط به ثبت کردن در دفاتر ثبتی عنوان
کرده است .البته بعضی نیز معتقدند که رأی
هیئ��ت عمومی دیوان عدال��ت اداری در این
خص��وص در ارتباط با وکال��ت دادن هنگام
فروش بوده است و صحبتی در خصوص ثبت
نکردن سند خودرو در دفاتر ثبتی نشده است.
اما نمیتوان گفت با شرایط پیش آمده قانون
در این زمینه مبهم است؛ زیرا وقتی دادستانی
بهص��ورت رس��می اعالم میکن��د که برگ
س��بز خودرو در حکم سند رسمی است ،همه
دستگاهها از جمله کانون سردفتران باید این
ابالغیه را فصلالخطاب بدانند و به آن عمل
کنند ،چراکه دادستانی بر اساس وظیفه ذاتی
که دارد تحت عنوان مدعیالعموم وارد شده و
در نهایت به این نتیجه رس��ید که برگ سبز
خودرو در حکم س��ند رسمی است.همچنین
طبق قان��ون دفتردارانی ک��ه همکاریهای
الزم را نکنند تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
موضوعی که علی عابدینی کارشناس حقوقی
نیز تأکید میکند« :موضوع برگ سبز خودرو
از آن دس��ت موضوعاتی بود که مش��کالت
اختالف بین دو نهاد یعنی کانون س��ردفتران
و نی��روی انتظامی دامنگیر م��ردم و موجب
س��ردرگمی آنها شده بود .لذا دستگاه قضائی

به این موضوع ورود کرد و در نهایت با ابالغ
دادستانی دیگر نیاز نیست که برگ سبز خودرو
در دفاتر ثبتی به ثبت برسد ،زیرا برگ سبز به
منزله س��ند رسمی قابلیت استفاده دارد».وی
ادامه میدهد« :با این ح��ال تمام دفترداران
موظف هستند تا همکاری الزم را انجام دهند
و اگر این اتفاق ص��ورت نگیرد ،طبق قانون
مورد پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت ،چراکه
ابالغیه دادستانی فصلالخطاب است .برخی
از دفاتر معتقدند که براس��اس ماده  ۲۹قانون
رس��یدگی به تخلفات راهنمای��ی و رانندگی،
برگ سبز خودرو باید در دفاتر رسمی به ثبت
برس��د .اما اینطور به نظر میرسد که موارد
ذکرشده در این ماده ،بیشتر در حوزه کارهای
تشریفاتی است که در خصوص نقل و انتقال
خودرو صورت میگیرد و به هیچ عنوان نمی
توان با اس��تناد به این ماده قانونی دس��ت به
ایج��اد محدودیت نس��بت به دیگ��ر اعمال
حقوقی و وضعیتهای مرتبط با راهنمایی و
رانندگی زد».این کارشناس حقوقی میگوید:
«بنابرای��ن دس��تگاه قضائی طب��ق قانون با
دفاتری که همکاری نکنند و بهنوعی در کار
مردم سنگاندازی میکنند ،برخورد میکند .از
طرفی زیبنده نظام جمهوری اسالمی نیست
ک��ه دو نهاد با لج و لجب��ازی تالش کنند تا
حرف خود را به کرسی بنشانند و این کار نه
تنها سودی ندارد بلکه تنها زیانش برای مردم
اس��ت ،لذا امیدواریم دفاتر ثبتی بعد از ابالغ
دادس��تانی به موضوع ثبت برگ سبز خودرو
در دفات��ر پایان داده و ای��ن برگه را به منزله
س��ند رسمی ش��ناخته و تلقی کنند».با همه

این تفاس��یر ،اصرار مجدد س��ردفتران برای
الزامی بودن ثبت س��ند معامالت خودرو در
دفاتر ثبتی جای س��وال دارد! برای پاسخ به
این س��وال کافی است سری به بازار خرید و
ف��روش خودرو و مراکز تعویض پالک بزنیم
و در این صورت مش��خص خواهد ش��د که
وجود مافیای معامالت خودرویی موجب شده
ت��ا همچنان برخی از دفاتر با مردم همکاری
نکنند.البته به واسطه سود کالنی که به جیب
برخی از دفاتر ثبتی میرود طبیعی است که
سنگاندازیهایی در اجرای ابالغیه دادستانی
صورت گیرد .داس��تان از این قرار اس��ت که
دالالن خ��ودرو با برخ��ی از دفاتر ثبتی ضد
و بندهایی دارند و م��ردم را وادار میکنند تا
در دفاتر مش��خص سند خود را ثبت کنند تا
سودی که از این بخش بدست میآید ،هم
به نفع دالل خودرو و هم به نفع دفاتر خاص
ثبتی باشد .بهطوری که برخی از دفاتر ثبتی
که دور از مراکز تعویض پالک هستند و ضد
و بندی هم با دالالن خودرو ندارند ،به گفته
خودشان سود چندانی از این قسمت نمیکنند.
بنابراین دستگاه قضایی با به رسمیت شناختن
برگ سبز خودرو یک بار دیگر نشان داد که
در دوره تحول قوه قضائیه ،اقداماتش همواره
برای رفاه حال م��ردم و جلوگیری از تضییع
حقوق آنها بوده است .برای مثال در خصوص
برگ سبز خودرو مشخص بود که وقتی تمام
اقدامات معامالتی توسط راهنمایی و رانندگی
صورت میگیرد ،چرا مردم باید مجدد پولی را
در دفاتر ثبتی پرداخت کنند!؟لذا قوه قضائیه
ب��ا ورود خود به این عرصه و اقدامی جهادی
و انقالبی و به نف��ع مردم ،هم از حقوق آنها
دفاع کرد و هم باری دیگر در راستای احیای
حقوق عامه قدم برداش��ت .البته که مطالبه
عمومی این است که دستگاه قضائی با برخی
از دفاتر ثبتی که بیاعتنا به ابالغیه دادستانی
همچنان ب��ه کار خود ادام��ه داده و با مردم
همکاری نمیکنند ،برخورد کند.

بخش�نامه دادس�تان کل کش�ور را قبول

نداریم

عل��ی خندان��ی ،رئیس کانون س��ردفتران و
دفتریاران میگوید :طبق قانون ،تنظیم سند
باید در دفاتر انجام شود .همکاران ما از عدم
تنظیم اس��ناد خودرو آسیب خواهند خورد .ما
را به زراندوزی متهم نکنید ،فقط یکشش��م
هزینه تنظیم س��ند برای دفتر است .مثال از
هزینه  ۲.۷میلیونی ثبت سند پژوپارس ،فقط
 ۵۰۴هزارتومان به دفتر میرس��د و باقیاش
جزو حقوق دولتی است.

شهردار تهران:

علیرض��ا زاکانی گفت :هر موضوعی تحت
عنوان تراکمفروش��ی و شهرفروش��ی خط
قرمز اس��ت و هرگز به آن سمت نخواهیم
رفت.به گزارش «عص��ر ایرانیان» ،علیرضا
زاکانی شهردار تهران در پایان صحنعلنی
ش��ورای ش��هر تهران در جم��ع خبرنگاران
درباره رویه ش��هرداری در مورد س��اخت و
س��از و اینکه آیا قرار است تغییراتی در این
زمینه حاصل ش��ود گفت :بنا داریم در قالب

تراکمفروشی و شهرفروشی خط قرمز ما است

طرح جامع بازسازی و نوسازی شهر را انجام
دهیم و س��رعت بخشیدن به هر موضوعی
که در قالب قانون باش��د را حسن میدانیم.
وی افزود با بیان اینکه هر موضوعی تحت
عنوان تراکمفروش��ی و شهرفروش��ی خط
قرمز ما است و هرگز به آن سمت نخواهیم
رفت افزود :در مناطق و بخشهای مختلف
در ش��هرداری برنامهها طبق روال و جدی
در حال انجام اس��ت و سر فرصت تغییراتی

که الزم باش��د را انجام خواهیم داد .زاکانی
درباره برنامههای ش��هرداری در ایام اربعین
حس��ینی ادامه داد :همه س��اله تع��دادی از
نیروهای ش��هرداری برای خدمت در نجف
و کرب�لا به این ش��هرها اعزام میش��دند
و گاه��ی تعدادش��ان ب��ه  ۲ه��زار نفر هم
میرس��ید .طبق س��همیهای که امسال در
اختیارمان قرار گرفته شده  ۳۰۰نفر را برای
این مراس��م اعزام خواهیم کرد و بنا شد از

کس��انی که ویژگیهای ممت��ازی دارند از
س��وی نواحی انتخاب و معرفی ش��وند و از
جنبه تشویقی برای حضور و ارائه خدمت به
زائران بهرهمند شویم .شهردار تهران درباره
صدور پروانه در ش��هرداری گفت :تغییراتی
که ش��ورای پنجم در بح��ث عوارض انجام
داده بود سبب انقباضاتی در حوزه ساخت و
ساز شده است بر همین اساس دو مسأله را
مدنظر قرار دادیم یکی اینکه بین  ۳۰تا ۶۵

درص��د تغییرات داده ش��ود و دیگری اینکه
تش��ویقهایی در این راستا در نظر بگیریم.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته  ۶۷درصد
درآمد شهرداری از شهرس��ازی بوده و این
موض��وع به معنای تراکمفروش��ی نیس��ت
خاطرنش��ان کرد ۱۲ :هزار بافت ناپایدار در
شهرداری که این موضوع هم تهدید و هم
فرصت است و ما باید برای رفع تهدیدات از
فرصتها استفاده کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس :

تأخیر واردات واکسن در دولت قبلی بهدلیل بدقولی شرکتهای داخلی بود

عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس شورای
اس�لامی گفت :تأخیر واردات واکس��ن در دولت قبلی
بهدلیل بدقولی برخی از ش��رکتهای کشور در تولید
واکسن داخلی و تحویل آن در موعد مقرر بوده است.
همایون س��امهیح در گفتوگو با خبرگزاری آنا ،درباره
دلیل ش��دت گرفتن واردات واکسن کرونا و اینکه چرا
ای��ن اقدام در دولت قبل با وجود باال رفتن روزانه آمار
مرگ و میر ناشی از کرونا صورت نگرفت ،اظهار داشت:
طبیعی است که پروسه ثبت سفارش و درخواست برای
واردات ه��ر نوع کاالیی به کش��ور زمانبر خواهد بود
و درباره واکس��ن کرونا نیز وضعیت همینگونه است.
اینطور نیست که شما امروز درخواست واردات واکسن

را بدهی و فردا واکسن وارد کشور شود ،لذا درخواستها
و ثبت سفارشات در ماههای گذشته صورت گرفته است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :نکت ه مهم این است که به هر حال
و با تالش دولت قبلی و فعلی ش��دت واردات واکسن
به کشور افزایش پیدا کرده و این اقدام را به فال نیک
میگیریم و هر اقدامی که به نفع مردم باشد باید ادام ه
پی��دا کند و دولتها نیز در اس��تمرار یکدیگر کارها را
پی��ش میبرند .لذا هم از دولت قبل و به ویژه از دولت
فعلی بهدلیل توجه ویژه به امر واکسیناس��یون تش��کر
میکنیم و امیدواریم بهزودی تمام هموطنان واکسینه
ش��وند.وی در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان که

واردات واکس��ن به کش��ور را حاصل دیپلماسی دولت
قبل��ی اعالم کرده بود نیز گف��ت :دولت قبلی در کنار
واردات انواع واکس��ن ،به فکر تولید واکسن داخلی بود
و اتفاق ًا روی قول و تعهدی که برخی از ش��رکتهای
داخلی به دولت داده بودند نیز حساب ویژهای باز کرده
بود اما متأسفانه این شرکتها به تعهدات خود در قبال
تولید واکسن در موعد مقرر عمل نکردند و شاید همین
امر موجب کمبود واکسن در دولت قبلی بود .لذا شاهد
بودی��م که در ماههای پایان��ی دولت قبلی نیز نگرش
تغییر کرد و واکس��ن بیشتری به کشور وارد شد .اینکه
گفته میش��ود واردات واکس��ن درحال حاضر حاصل
دیپلماس��ی دولت قبلی اس��ت نیز امری واضح است.

قطع ًا ش��ما نمیتوانی مث� ً
لا در یک هفته این حجم از
واکسن را وارد کشور کنید ،لذا کار دولتها در استمرار
یکدیگر قرار دارد .البته که دستگاه قضائی طبق قانون
باید با کسانی که در امر واکسیناسیون کمکاری کرده
و به اصطالح ترک فعلهایی ص��ورت دادند ،برخورد
کند.س��امهیح با بیان اینکه متأس��فانه شیوع کرونا در
کش��ور موجب بروز آس��یبهای اجتماعی و فرهنگی
نیز در کشور شده اس��ت ،خاطرنشان کرد :همه موارد
تحتالش��عاع این بیماری در کشور قرار گرفته است و
امیدواریم واردات واکسن همچنان بهشدت ادامه داشته
باش��د ،چراکه واکسیناس��یون یکی از راههای موثر در
مهار بیماری کرونا محسوب میشود.
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اخبار
آخرین جزئیات از تزریق واکسن کرونا
به افراد زیر  ۱۸سال

چن��د روزی میش��ود که اخب��اری مبنی بر
بازگش��ایی مدارس در مهر و آبان ماه شنیده
میش��ود و یک��ی از نگرانیه��ای موج��ود
خانوادهها واکس��ینه نش��دن دانشآموزان در
زمان آغاز سال تحصیلی است .با توجه به این
نگرانی مس��ئوالن مربوطه در حال پیگیری
هس��تند تا ش��رایط الزم را برای بازگش��ایی
م��دارس فراهم کنند.چن��دی پیش نیز اخبار
متفاوتی مبنی بر واکسیناسیون دانش آموزان
و افراد زیر  ۱۸س��ال شنیده ش��د و بسیاری
از هموطنان درباره تزریق واکس��ن به دانش
آموزان زیر  ۱۸سال سواالتی دارند.در همین
راستا پیمان صابریان در پاسخ به سوالی مبنی
بر تزریق واکسن کرونا به افراد زیر  ۱۸توسط
س��ازمان اوژانس اظهار کرد :ما در س��ازمان
اورژانس واکسن سینوفارم را داریم و به افراد
زیر  ۱۸سال تزریق نمیشود .رئیس سازمان
اورژانس کشور افزود :ما در سازمان اورژانس
واکسن س��ینفوارم را طبق دستورالعملهای
وزارت بهداشت تزریق میکنیم.
فروش ۷۷سیمکارترندبامدارکجعلی

س��رهنگ کارآگاه جهانگیر تق��ی پور معاون
مبارزه با جع��ل و کالهبرداری پلیس آگاهی
ته��ران بزرگ از بازداش��ت اعضای یک باند
حرفه ای خب��ر داد که ماهرانه س��یم کارت
های شماره رند همراه اول را با جعل مدارک
م��ی فروختند .وی در تش��ریح جزئیات خبر
فوق اظهار داش��ت :چندی قب��ل کارآگاهان
اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران در جریان
کالهبرداری میلیاردی با فروش سیم کارت
های ش��ماره رند هم��راه اول قرار گرفته و با
دستور مقام قضایی تیمی از کارآگاهان برای
تحقیق وارد عمل شدند.وی افزود :کارآگاهان
در تحقیقات ابتدایی پی بردند افرادی ناشناس
از س��ال  97فعالیت خود را آغاز کرده و تعداد
 77سیم کارت به ارزش  30میلیارد تومان که
ش��ماره های رند بوده را با وکالت نامه های
جعلی به فروش رس��انده ان��د .معاون مبارزه
با جعل و کالهب��رداری پلیس آگاهی تهران
تصریح کرد :کارآگاه��ان در ادامه تحقیقات
اط�لاع پیدا کردند که متهمان با همدس��تی
اف��راد دیگری و به صورت س��ازمان یافته و
ب��ا طرح و برنامه دقیقی دس��ت به این اقدام
مجرمانه زده اند که با جمع بندی اطالعات از
شرکت همراه اول به سراغ مالباختگان رفته و
با تحقیقات میدانی و علمی موفق به شناسایی
رییس این باند حرفه ای به نام فرش��اد شده
و در ادامه  3نفر دیگر از اعضای این باند که
دسترسی به اطالعات افراد را داشتند از سوی
کارآگاهان شناسایی و مشخص شد همه این
نقل و انتقاالت با مدارک جعلی توسط یکی از
متهمان سابقه دار به نام بیژن صورت گرفته
اس��ت .تقی پور ادامه داد :کارآگاهان در ادامه
پی جوی ها پی بردند که س��یم کارت ها در
یکی از دفاتر پیش��خوان دولت که زن و مرد
جوانی در آن مش��غول ب��ه کار بودند صورت
گرفته ک��ه با هماهنگی مق��ام قضایی همه
اعضای این باند در عملیات های گس��ترده و
دستگیر شدند.
«کروناییها»چه غذایی بخورند؟

اس��تاد طب س��نتی با تأکید بر اینکه بیماران
مبتال به کرون��ا حتما در برنامه غذایی روزانه
مصرف س��وپ را ق��رار دهند،گفت:غذاهایی
مث��ل مرغ و گوش��ت آب پز ک��ه در آن چند
هویج یا کدو به صورت بخار پز باش��د مفید
خواهد بود .مژگان تن س��از در پاسخ به این
پرس��ش ک��ه «چه نوع م��واد غذای��ی برای
بیماران مبتال به کرونا مفیدتر اس��ت؟» ،ابراز
داش��ت :مصرف غذاهایی برای درمان کرونا
مناس��ب بوده و توصیه میش��ود .وی با بیان
اینکه بوییدن گالب ،لیمو و اس��طوخودوس
مفید اس��ت ،ادام��ه داد :در وع��ده صبحانه
خوردن مربای به ،س��یب ،بالنگ ،هویج ،ارده
و ش��یره توصیه میشود؛ البته مصرف ارده و
شیره هفتهای یک روز بهتر است .این استاد
طب سنتی با تأکید بر اینکه بیماران مبتال به
کرونا حتما در برنام��ه غذایی روزانه مصرف
س��وپ را قرار دهند و حداقل سه بار در هفته
مصرف کنند،گفت:غذاهایی مثل مرغ آب پز،
گوشت آب پز که در آن چند هویج یا کدو به
صورت بخار پز باش��د مفی��د خواهد بود .این
متخصص طب س��نتی متذکر ش��د:غذاهای
دیگر مانند نخود آب ،زرشک پلو ،چلوگشنیز،
قاطی پلو مانند ماش با گوش��ت گوس��فند و
کشمش و خوردن سمنو به عنوان میان وعده
موثر است .از مصرف ساالد ،ترشی ،ماست و
دوغ همراه غذا خودداری شود.

