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فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد؛

جمعآوری  5هزار معتاد و کشف  2تن مواد مخدر در پایتخت

قناعتی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی
تهران شد

وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی در
حکمی حسین قناعتی را به عنوان سرپرست
دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب کرد.متن
حکم وزیر بهداشت به شرح زیر است« :حسین
قناعتی ،استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران؛ خدمتگزاری در نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران فرصتی مغتنم
و نعمتی بزرگ اس��ت که خداون��د متعال به
بندگان خویش اعطا فرموده اس��ت.لذا نظر به
تعهد ،سوابق علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی،
بدینوسیله به عنوان «سرپرست دانشگاه علوم
پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی تهران»
منصوب می شوید تا با اتکال به ذات باریتعالی
و رعایت جوانب شرعی و قانونی انجام وظیفه
کنید.امیدوارم جنابعالی که از اس��اتید گرانقدر
آن دانشگاه هس��تید با بهره گیری از تجارب
اساتید پرتالش و تعامل سازنده و صمیمانه با
دانش��جویان و کارکنان دلسوز ،نهایت تالش
خود را جه��ت پویایی و ارتقا ش��اخص های
آموزشی ،پژوهش��ی و درمانی دانشگاه بعمل
آورید .توفیق شما و همه همکاران را از درگاه
خداوند متعال خواستارم».
قاضی زرگر دار فانی را وداع گفت

حجتاالسالم و المسلمین سید احمد زرگر،
قاضی باس��ابقه و خوش��نام دادگس��تری که
ب��ه دلیل ابت�لاء به بیماری کرون��ا مدتی در
بیمارس��تان خاتماالنبیاء تهران بستری بود،
ظه��ر امروز دار فانی را وداع گفت.آن مرحوم
از مبارزان دوران رژیم ستمشاهی بود که بعد
از پیروزی انقالب اسالمی در جهت گسترش
عدال��ت و دفاع از حقوق مردم ردای قضاوت
بر ت��ن ک��رد و در طول س��الها حضور در
دستگاه قضا و مس��ئولیتهایی که بر عهده
داشت ،همواره در مسیر انقالب ثابت قدم بود.
قاضی زرگر در آبان ماه سال گذشته جانشین
حجتاالسالم و المسلمین غضنفرآبادی در
سمت ریاست دادگاه انقالب اسالمی تهران
ش��ده بود .وی همچنین ریاس��ت شعبه ۳۶
تجدیدنظر دادگاه انقالب تهران و شعبه دوم
دادگاه ویژه رس��یدگی ب��ه جرایم اخاللگران
و مفاس��د اقتصادی را برعهده داشت.قاضی
زرگ��ر در دوران طوالنی حض��ور در منصب
خطیر قضاوت ،پروندهه��ای مهمی را مورد
رس��یدگی و صدور رأی قرار داد.قاضی زرگر
در  ۲۰اردیبهش��ت سال  ۵۸با حکم حضرت
امام خمینی (ره) ،حاکم شرع در زمینه مبارزه
با مواد مخدر تهران ش��د و در س��ال  ۶۰به
سرپرس��تی دادس��رای مبارزه با مواد مخدر
تهران منصوب گشت.این قاضی باسابقه طی
سالهای  ۷۰تا  ۷۲جانشین دبیر ستاد مبارزه
با مواد مخدر کل کش��ور نیز بود.قاضی زرگر
همچنین از س��ال  ۷۳تا  ۹۷دبیری ستاد امر
به معروف و نهی از منکر را برعهده داشت و
یکی از مهمترین دس��تاوردهای وی در این
سمت تالش برای تصویب قانون حمایت از
آمران معروف و ناهیان از منکر بود.
رانندگان باالی  ۳۰سال تاکسیهای
اینترنتیواکسینهمیشوند

بناب��ر اعالم مرک��ز مدیریت آم��ار و فناوری
اطالعات وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کی واکسیناس��یون رانندگان باالی ۳۰
سال تاکسیهای اینترنتی آغاز شد.هماکنون
رانندگان تاکسیهای اینترنتی که متولد سال
 ۱۳۷۰یا قبل از آن هستند و کد ملی آنها قبال
به وزارت بهداش��ت ارسال ش��ده میتوانند با
مراجعه به سامانه  salamat.gov.irزمان و
محل دریافت واکسن خود را انتخاب کنند.
کشف چاقو و اسپری اشک آور از
زورگیرانموتورسوار

سرهنگ کارآگاه سیدعلی شریفی رئیس پایگاه
دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دس��تگیری
 2سارق زورگیر و کشف  25فقره سرقت خبر
داد.شریفی در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار
داشت ۲۱ :اردیبهشت ماه دو نفر مظنون توسط
ماموران کالنتری  137نصر دستگیر شده و با
توجه به اینکه دستگیر شدگان فوق در خیابان
گیش��ا با یک دس��تگاه موتورسیکلت پالک
مخدوش در حال پرس��ه زنی و ولگردی بوده
اند بادستور قضائی برای بررسی تخصصی در
اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی قرار گرفتند.وی
تصریح کرد :در تحقیقات صورت گرفته آنها در
ابتدا منکر هر گونه سرقتی بودند؛ اما با اقدامات
پلیس��ی و پیجوئیهای انجام شده در نهایت
هر دو متهم به بیش از  25فقره سرقت بعنف
(زورگیری) در سطح شهر تهران با همدستی
فرد دیگری بنام کامران اعتراف کردند.رئیس
پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران افزود :متهمان
اعتراف کردند که با مخ��دوش کردن پالک
موتورس��یکلت به صورت  3نفره و با استفاده
از اس��پری اش��ک آور و چاقو ،سوژههای خود
اعم از رهگذران ،عابرین پیاده و سرنش��ینان
خودروهای��ی را ک��ه تنها بودند شناس��ایی و
اموالش��ان را در نقاط خلوت با تهدید س��رقت
می کردند.

گروه اجتماعی :س��ردار رحیمی با اش��اره
به کش��ف  ۲تن مواد مخدر در طرح ظفر
گف��ت :در این مرحله اعض��ا  ۴باند بزرگ
مواد مخدر و  ۸۰قاچاقچی دستگیر شدند.
به گزارش «عصر ایرانیان» سردار حسین

رحیمی در حاشیه مراسم طرح ظفر پلیس
مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :سیزدهمین مرحله از
طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران
بزرگ به مرحله اجرا درآمد و مبارزه جدی،
قاطع و شبانه روزی با توزیع کنندگان مواد
مخ��در از اولوی��ت های نی��روی انتظامی
اس��ت.فرمانده انتظامی ته��ران بزرگ با
اش��اره به نتایج طرحهای پلیس افزود :در

این مرحله از طرح ظفر موفق به کش��ف
۲ت��ن و  ۴کیلو گرم مواد مخدر ش��دیم و
دستگیری اعضا  ۴باند بزرگ موارد مخدر،
 ۸۰قاچاقچ��ی ب��زرگ و کش��ف  ۳قبضه
سالح و  ۲۳۵فش��نگ ضربه محکمی به
قاچاقچیان زدیم.وی گفت :بحث برخورد
با خ��رده فروش��ان را نیز در دس��تور کار
داری��م و  ۴۴۷۰خرده فروش دس��تگیر و
جم��ع آوری ش��دهاند و  ۶۳۳از انواع االت

و ادوات مواد مخدر هم کشف شده است.
رحیمی بیان کرد :در چند روز گذشته بیش
از  ۵هزار معتاد متجاهر را جمع اوری کرده
ای��م و  ۶۰درصد آنها ب��ه مراکز بازپروری
تحویل داده شدند.فرمانده انتظامی تهران
بزرگ افزود :موضوع برخورد با افرادی که
در فض��ای مجازی اقدام ب��ه فروش مواد
مخدر میکنن��د را در دس��تور کار داریم و
 ۵۲تارنما در این راس��تا بس��ته شد.وی با

اش��اره به ترانزیت مواد مخدر به خارج از
کش��ور گفت :به کسانی که مواد مخدر را
ترانزیت میکنند اعالم میکنیم که اگر قرار
به ترانزیت مواد مخدر از کش��ور به سایر
کش��ورها باش��د برخورد میکنیم و در این
طرح نیز  ۲خودرو کشف شد.رحیمی بیان
ک��رد :در  ۴باند اخیر اعض��ا  ۲باند از اتباع
بودند و مجرمان از هر کش��وری باش��ند،
پلیس با آنها برخورد میکند.

زندانها چگونه خلوت میشوند؟

سیاست «حبسزدایی» زیر بیرق طرح تحول دستگاه قضا!

گ�روه اجتماعی :سیاست حبسزدایی همان حلقه مفقوده
در دس��تگاه قضائی بود که در دوره تحول دس��تگاه قضا
و اج��رای آن ،ش��اهد کاه��ش جمعی��ت در زندانها و
همچنین اصالح مجرمان هس��تیم.به گ��زارش «عصر
ایرانیان» حدود سه سالی میشود که دستگاه قضا از یک
حال��ت پایدار و بعض ًا ایس��تا به حالتی پیش��رو و فعال در
اکثر زمینه ها تبدیل ش��ده است .درحقیقت طرح تحول
دس��تگاه قضائی که مدنظر رهبر معظم انقالب اسالمی
ب��وده ،به گفته متخصصان این ح��وزه تا به اینجای کار
به خوبی پیش رفته اس��ت و تمام اقدامات شایس��تهای
که از س��وی حجت االس�لام س��یدابراهیم رئیسی آغاز
ش��ده بود ،در دوره حجتاالس�لام اژه ای نیز ادامه پیدا
ک��رد .یکی از اقدامات شایس��ته ای که از دوره قبل آغاز
و اتفاق ًا مورد تأکید محس��نیاژهای نیز قرار دارد ،توجه به
امور زندانیان و رسیدگی به مشکالت آنهاست ،بهطوری
که در همین پنج ماهی که وی سکاندار قوه عدلیه شد از
زندانهای رجایی شهر کرج ،اوین ،دماوند و ایالم بازدید
کرد و ضمن دیدار چهرهبهچهره با آنان از نزدیک با آنها
گفتوگو کرد و در جریان مشکالت آنها قرار گرفت و به
مس��ئوالن امر تأکید داشت که رسیدگی به مشکالت و
تأمین نیازهای رفاهی زندانیان را در دستور کار خود قرار
دهند.در واقع رسیدگی به امور زندانها به طور ویژه اقدامی
بود که باید خیلی زودتر از اینها توسط روسای قبلی انجام
میگرفت .در دوره تحول دستگاه قضائی تأکید بسیاری
بر بازپروری و تحول زندانها شده است که از نتایج آن هم
میتوان به کاهش جمعیت کیفری با توجه به سیاس��ت
حبس زدایی ،تفکیک زندانیان ،استفاده از مجازات های
جایگزین حبس ،بررسی فوری پرونده محکومان ،تسهیل
در اعطای مرخصی و استفاده افراد از آزادی های مشروط،
افزایش قضات ناظر بر زندانها ،تالش اعضای شوراهای
حل اختالف برای کس��ب رضایت از خانواده اولیای دم،
حضور اکثر زندانیان در کارگاه های اش��تغالزایی ،تأمین
نیازهای رفاهی زندانیان ،رس��یدگی ب��ه خانواده زندانیان
و واکسیناس��یون آنها و ...و .اشاره کرد.درخصوص برنامه
تحولی که در زندانها از سوی دستگاه قضائی در این مدت
صورت گرفته ،جواد محبی کارش��ناس حقوقی میگوید:
«در ای��ن مدت اقدامات خوب��ی در زندانها صورت گرفته
اس��ت اما اگر بخواهیم به بهترین کاری که اتفاق ًا موجب
حل مشکالت دیگر نیز شده اس��ت ،اشاره کنیم باید به
عنوان «سیاست حبس زدایی دستگاه قضا» برسیم .توجه
ویژه ای که قوه قضائیه به حبس زدایی داش��ته اس��ت،
امروزه منجر به این موضوع شده تا قضات ما تا مجرمی
را در دادگاه میبینند دیگر به س��راغ صدور حکم حبس
ب��رای فرد نروند ،چراکه امروز اس��تفاده از مجازات های
جایگزین حبس که اتفاقا منجر به کاهش جمعیت کیفری
در زندانهای کشور شده است نیز مورد توجه است».وی
با بیان اینکه دس��تگاه قضائی برخ��ی از متهمان را در

گذش��ته به م��دت طوالنی در زندان نگه��داری میکرد
تا پرونده آنها رسیدگی ش��ود ادامه میدهد« :همین امر
موج��ب افزایش آمار زندانیان میش��د ،اما درحال حاضر
با تدابیری که در دوره تحول قوه قضائیه اندیش��یده شده
اس��ت ،به قضات تأکید ش��ده تا در اس��رع وقت تکلیف
پرونده ها را مشخص کنند تا افراد با صدور حکم به زندان
بروند و اگر هم که مجازات جایگزین حبس نصیب آنها
ش��د که چه بهتر».این کارشناس حقوقی عنوان میکند:
«البت��ه نباید طوری کارها پیش ب��رود که قضات با نگاه
خالی کردن زندانها به س��راغ استفاده از مجازات های
جایگزین حبس بروند .برای مثال مجازاتهای جایگزین
حبس برای جرائم خشن و امنیتی صادر نمی شود ،بلکه
ای��ن مجازات ها که در برخی م��وارد مجرم را مجبور به
ارائه خدمت در نهادها و س��ازمان ها می کند ،با علم به
ای��ن که روی فرد خاطی تأثیر میگ��ذارد و به اصطالح
بازدارنده اس��ت ،صادر می ش��ود .ب��ه هرحال همین که
قضات ما دیگر مثل سابق برای تمام جرائم حکم حبس
صادر نمی کنند ،بس��یار منطقی و از همه جهات به نفع
کشور است و از طرفی تجربه نشان داده است که استفاده
از مجازات های جایگزین حبس در برخی موارد بازدارنده
تر از صدور حکم حبس برای فرد داشته است».محبی با
تاکید بر اینکه در گذش��ته یکی از دغدغههای ما تأمین
بودجه زندانها بود اظهار میکند« :جالب است بدانیم که
هزین��ه نگهداری روزانه هر زندانی در حال حاضر چیزی
بین  ۲۵۰تا  ۳۵۰هزار تومان اس��ت .شما تصور کنید که
اگر مجازاتهای جایگزین حبس در کشور رواج بیشتری
پیدا کند ،از منظر هزینه نیز به نفع کشور می شود .البته
برخی معتقدند که قضاتی که از مجازات های جایگزین
حبس استفاده می کنند ،باید به این نکته نیز توجه داشته

باش��ند که مبادا با بیرون رفتن این افراد از زندان امنیت
جامعه خدش��هدار ش��ود و به این افراد نیز باید گفت که
هم��ه زندانیان طبق قانون نمی توانن��د از مجازات های
جایگزین حبس اس��تفاده کنند».این کارشناس حقوقی
میگوید« :البته نقص هایی هم در سیستم قضائی وجود
دارد .برای مثال اکثر س��ارقان خردی که از سوی نیروی
انتظامی دس��تگیر و پرونده آنها به دستگاه قضائی ارجاع
داده می ش��ود ،با علم به اینکه میزان حبس آنها چندان
زیاد نیس��ت ،هیچ ابایی از سرقت مجدد ندارند .برخی از
ای��ن افراد در تهران هس��تند که  ۳۰مرتب��ه زندان را نیز
تجربه کرده اند .این بدان معنی است که مجازات حبس
ب��رای این افراد از بازدارندگی مناس��بی برخ��وردار نبوده
اس��ت .از طرفی پلیس نیز بارها نس��بت به این موضوع
گله داشته اس��ت ،لذا دستگاه قضائی در خصوص چنین
جرائمی باید تدابیری را بیاندیش��د که موجب بازدارندگی
مجرمان ش��ود و این افراد بعد از اتمام مجازات مجدد به
س��مت سرقت و بزه نروند .به همین دلیل است که گفته
می ش��ود برای برخی از جرائم ،استفاده از مجازات های
جایگزی��ن حبس بازدارندهتر از حبس خواهد بود .البته از
دید جامعه شناسی مستحضر هستید که عوامل مختلفی
دس��ت به دس��ت هم می دهد تا یک فرد به سمت بزه،
س��رقت و دیگر خالفها برود که مش��کل اقتصادی و
بیکاری مهمترین آن است».وی در پایان ادامه میدهد:
«همانطور که در س��ند تحول سازمان زندانها نیز به آن
اشاره شده است ،سازمان زندانها وظیفه اصالح مجرمین
را برعهده دارد و اینگونه نیس��ت ک��ه زندانبانها وظیفه
تأدیب و تنبیه آنها را داشته باشند .البته ما معتقدیم تأدیب
و تنبیهای که به اصالح منجر ش��ود بس��یار مفید فایده
خواهد بود چراکه فرد اصالح ش��ده دیگر به س��مت بزه

نخواهد رفت .اگر س��ازمان زندانها اش��تغال را با افزایش
کارگاه ه��ا و البته مهارتهایش بیش��تر از گذش��ته مورد
توج��ه قرار دهد ،می تواند ق��دم موثری در حوزه اصالح
مجرمین بردارد».بنابراین همانطور که مشخص است،
دس��تگاه قضائی در دوره تحول با هدف اصالح مجرمان
به س��مت حبس زدایی رفته است که استفاده از مجازات
ه��ای جایگزین حبس نیز در همین مس��یر ق��رار دارد.
استفاده از حبس برای هر مجرم قطع ًا دستگاه قضائی را
از اهدافش نظیر پیشگیری ،درمان و اصالح دور میکند
ل��ذا قوه قضائیه ب��ا همین رویکرد در س��ال  ۹۸بیش از
 ۱۰۰هزار حکم جایگزین حب��س صادر کرد و بازنگری
پرونده مجرمان واجد شرایط نیز با سرعت ادامه پیدا کرد،
به طوری که در س��ال  ۹۸طبق اعالم دفتر س��خنگوی
دستگاه قضا  ۱۱۴هزار پرونده مورد بازنگری قرار گرفت
و برای برخی از آنها مجازات جایگزین حبس صادر ش��د
و همی��ن اقدامات منجر به کاه��ش جمعیت کیفری در
کش��ور شد.این اقدامات ادامه داشت و از طرفی  ۱۵دوره
عفو برای واجدین شرایط صورت گرفت و از همه مهمتر
دس��تگاه قضائی از لحاظ اس��تفاده از تکنولوژی نیز رشد
بهسزایی داشته اس��ت ،به طوری که تاکنون  ۳هزار نفر
از پابندهای الکترونیکی اس��تفاده می کنند و بنا ش��ده تا
پایان س��ال تعداد این پابندها به  ۲۰هزار مورد نیز برسد.
کارهای مذکوری که از س��وی دس��تگاه قضائی صورت
گرفته اس��ت ،نه تنها در راستای حبس زدایی و کاهش
جمعیت کیفری محس��وب می ش��ود بلکه این امکان را
به زندانی��ان می دهد که در کنار خان��واده و البته تحت
نظارت دستگاه قضائی به زندگی خود ادامه دهند .استفاده
از پابندهای الکترونیکی برای زندانیان بانوان نیز بس��یار
حائز اهمیت بوده اس��ت ،چراکه اگر از خانوادهای مادر را
جدا کنیم ،زمینه فروپاش��ی بنیان ی��ک خانواده را فراهم
کرده ایم ،بنابراین قوه قضائیه با این اقدامات جلوی دیگر
مش��کالت و آسیب های اجتماعی احتمالی را نیز گرفته
است.گفتنی است ،در سند تحول قضائی که در سال ۹۸
از سوی حجت االسالم ابراهیم رئیسی ابالغ شده بود ،در
امور زندانها تأکید بسیاری به اصالح مجرمان داشت که
برای محقق شدن این اصالح ،نیاز به اجرای فرآیندهایی
داشتیم که در نهایت منجر به کاهش جمعیت کیفری می
شود و به طور کلی موضوع حبس زدایی را پیش می برد،
لذا امیدواریم روند حبس زدایی در زندانها مانند سه سال
گذشته ادامه پیدا کند تا هم منجر به کاهش آمار زندانیان
در کش��ور باشیم و هم شاهد بروز س��الم سازی فضای
جامعه باشیم .البته بازدید حجت االسالم اژه ای در این ۵
ماه ابتدایی که سکاندار قوه عدلیه شدند از زندانهای اوین،
رجایی شهر کرج ،ایالم و دماوند این امید را می دهد که
سیاستهای حبس زدایی و توجه به اصالح مجرمان که
از زمان حجت االسالم رئیسی آغاز شده بود همچنان نیز
ادامه داشته باشد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد؛

علیرضا رئیسی از واکسیناسیون سربازها طی هفته جاری
خبر داد.به گزارش «عصر ایرانیان» علیرضا رئیس��ی در
یک برنامه تلویزیونی از واکسیناسیون سربازها طی همین
هفته خبر داد و گفت :با توجه به روند خوب واردات واکسن
نیاز اس��ت مراکز تجمیعی را افزایش دهیم .االن میزان
واکسیناسیون افزایش یافته اس��ت و حتی امروز تا االن
حدود یک میلیون و  ۱۶۰هزار ُدز واکس��ن تزریق ش��ده
است و باید به تزریق دو میلیون ُدز واکسن در روز برسیم.
دو موضوع در مورد تامین واکسن مهم است ،اول اینکه
واکس��ن به اندازه کافی باشد و دوم اینکه روند واردات با
ثبات باشد .اگر مطمئن باشیم واکسنهایی که ُدز اول و
دوم یکی اس��ت به وفور باش��د دیگر محمولهها برای ُدز
یک و دو سهمبندی نمیشود و همه واکسن کامل تزریق
میشود .سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود :االن
یک هزار و  ۸مرکز تجمیعی در کش��ور داریم که س��هم
استان تهران تقریبا  ۱۲۷مرکز است .برنامه دو برابر کردن
این مراکز را داریم و از طرفی همه مراکز باید دو شیفت

لغو محدودیت تردد شبانه

شوند .اینکه مراکز ش��بانهروزی باشند به عهده ریاست
دانشگاهها اس��ت که مراکز تجمیعی شیفت شب داشته
باشند البته؛ االن هم در برخی استانها مراکز شبانهروزی
داریم .اگر در ش��هری مرکز ش��بانهروزی واکسیناسیون
تاسیس ش��ود ما منع تردد ش��بانه را برمیداریم.رئیسی
تاکید کرد :در کشور سیر نزولی بیماری آغاز شده است اما
با توجه به ارتفاع قله این پیک ،اینگونه نیست که دیگر
شهر قرمز نداشته باشیم یا خیالمان خیلی راحت باشد ولی
با توجه به روندی که میبینیم در  ۲۸اس��تان روند نزولی
شده اس��ت .در آذربایجان غربی ،کرمانشاه ،کردستان و
زنجان هم امیدواریم س��یر نزولی آغاز شود .امیدواریم تا
 ۳هفته آینده میزان مرگ و میز هم به طور قابل توجهی
کاه��ش یاب��د؛ البته هنوز برای دو رقمی ش��دن مرگ و
میر زود اس��ت و نباید سهلانگاری کنیم.وی درباره منع
تردد ش��بانه ،اظهار کرد :این محدودیتها در شهرهایی
که واکسیناس��یون شبانهروزی شود برداشته میشود .ما
خیلی دوست داریم همه محدودیتها حذف شود اما علت

برقراری این محدودیت جلوگیری از مهمانیهای شبانه
ب��ود.وی درباره ابتال به قارچ س��یاه ،تاکی��د کرد :قارچها
عمدتا زمانی بر بدن غالب میش��وند که سیستم ایمنی
بدن دچار ضعف ش��ده باش��د .کرونا و داروهای کورتون
در دوز باال س��بب ضعف سیس��تم ایمنی بدن میشوند.
قارچ سیاه در بیمارانی رخ میدهد که در مدت طوالنیتر
بستری هس��تند و یا سیستم ایمنی ضعیفتری دارند اما
داروهای آن تامین اس��ت .با خالی ش��دن تختها روند
بس��تری آن دسته از بیماران بس��تری موقت به بستری
کامل رس��یده است و اگر س��یر نزولی بیماری در نمودار
با س��رعت ،کم نمیش��ود به همین خاطر است .در مورد
کرونا کمبود دارویی نداریم اما نکته مهم این است که اال
در س��یر نزولی بیماری هستیم اما بر اساس پیشبینیها
در آبان ممکن اس��ت پیک جدیدی تجربه کنیم و اگر در
این فرصت طالیی تا آبان بتوانیم سرعت واکسیناسیون
را افزای��ش دهیم با خیال راحت میتوانیم به مقابله با آن
پیک برویم .باید به واکسیناسیون  ۷۰تا  ۸۰درصد برسیم

که مرگ و میر کرونایی بسیار کاهش یابد.رئیسی در ادامه
افزود :با توجه به واردات واکس��ن و با توجه به  ۳میلیون
و  ۲۰۰هزار ُدز واکس��نی که امروز به دس��تمان رسید ،تا
االن حدود  ۴۹میلیون و  ۲۰۰هزار واکس��ن به دستمان
رسیده است که  ۵میلیون آن داخلی بوده است .پنجشنبه
همین هفته هم  ۵میلیون دیگر به دستمان میرسد و تا
آخر شهریور پیشبینی میکنیم بین  ۱۰تا  ۱۵میلیون دوز
واکس��ن به دستمان برس��د .افراد گروه هدف باالی ۱۸
س��ال برای یک ُدز واکس��ن  ۶۱میلیون و  ۲۰۰هزار نفر
هس��تند .در مهر  ۳۲میلیون واکسن به دستمان میرسد
و همچنی��ن تقریبا  ۳۰میلیون ه��م با احتمال خیلی باال
با تالش��ی که ش��د به جای آبان ،مهر به دستمان برسد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد :بر اساس
دس��تور آقای وزیر در روس��تاها س��ن باالی  ۱۸سال را
واکسن میزنیم .جمعیت باالی  ۱۸سال در روستاها که
هنوز واکسن نزدهاند حدود  ۶میلیون نفر است که برای ۲
ُدز  ۱۲میلیون ُدز میخواهند.

یک مسئول ستاد اجرایی فرمان امام:

تولید انبوه نخستین واکسن ایرانی کرونا آغاز شد

مدیرعامل کارخانه شفافارمد وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام گفت :فرآیند
تولید نخس��تین واکسن ایرانی کرونا در فاز دوم صنعتی کارخانه شفافارمد از
هفته گذش��ته آغاز شده و طی روزهای آینده اولین محصول این خط نیز به
دست خواهد آمد.به گزارش «عصر ایرانیان» حسن جلیلی ،مدیرعامل کارخانه
ش��فافارمد وابسته به س��تاد اجرایی فرمان امام گفت :فرآیند تولید نخستین
واکسن ایرانی کرونا در فاز دوم صنعتی کارخانه شفافارمد از هفته گذشته آغاز
ش��ده و طی روزهای آینده اولین محصول این خط نیز به دست خواهد آمد.
جلیلی با اعالم این خبر افزود :تا امروز در فاز یک کارخانه شفافارمد نزدیک به

 ۱۰میلیون دوز واکسن «کوو ایران برکت» تولید شده که از این تعداد حدود ۵
میلیون و  ۲۰۰هزار دوز واکسن پس از گذراندن مراحل کنترل کیفیت ،تحویل
وزارت بهداش��ت شده و مابقی واکسنها نیز پس از گذراندن این مراحل به
تدریج جهت تزریق عمومی در مراکز واکسیناسیون عمومی تحویل وزارت
بهداش��ت خواهند ش��د.وی درخصوص فاز دوم این کارخانه نیز گفت :روند
تولید واکسن برکت در فاز دوم صنعتی کارخانه نیز ازهفته گذشته آغاز شده
و به لطف خدا طی روزهای آینده اولین محموله تولیدی این خط نیز توسط
متخصصان و دانشمندان گروه دارویی برکت به دست خواهد آمد ،این فاز طی

روزهای آینده رسما افتتاح خواهد شد.مدیر پروژه واکسن ستاد اجرایی فرمان
امام خاطرنشان کرد :خط جدید ظرفیت تولید  ۶تا  ۸میلیون دوز واکسن کرونا
را دارد و ظرفیت خوبی به توان واکسیناسیون کشور اضافه خواهد کرد.جلیلی
با اش��اره به نصب تجهیزات سومین فاز صنعتی کارخانه شفافارمد نیز افزود:
فعالیت در خط س��وم تولید هم به صورت بیوقفه درحال انجام است و طی
هفتههای آتی خبرهای خوبی درخصوص راهاندازی فاز سوم تولید واکسن کوو
ایران برکت و ایجاد ظرفیت تولید بیش از  ۲۰میلیون دوز واکسن در ماه را به
اطالع مردم خواهیم رساند.
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اخبار
سن ثبت نام واکسن کرونا  ۳سال
کاهش یافت

حداقل س��ن ثبتنام و دریافت نوبت واکسن
کرونا در تمام کش��ور  ۳س��ال کاهش یافت.
از هماکن��ون تمام��ی افراد  ۴۲س��ال به باال
(متولدین  ۱۳۵۸و قبل) در سراس��ر کش��ور
میتوانند با مراجعه به س��امانه salamat.
 gov.irزم��ان و محل دریافت واکس��ن را
بالفاصله خودش��ان انتخاب کنند .برای این
کار ،نیازی به داشتن پرونده بهداشت نیست.
همچنین افراد  ۳۲تا  ۴۱سال (متولدین ۱۳۵۹
تا  )۱۳۶۸که س��اکن استان های آذربایجان
غرب��ی ،ای�لام ،بوش��هر ،خراس��ان جنوبی،
خوزستان ،سیس��تان و بلوچستان ،کردستان،
کرمان ،کرمانش��اه ،قم و هرمزگان هستند و
در پایگاههای بهداشت پرونده سالمت دارند
میتوانند از طریق همین سامانه ثبتنام کنند.
بر اس��اس همین گزارش ،تمامی افرادی که
قبال در سامانه  salamat.gov.irثبتنام
کرده ولی به هر دلیل هنوز واکس��ن دریافت
نکردهاند میتوانند دوباره ثبتنام کنند.
ناکامی سارقان مسلح طالفروشی در
تهرانپارس

س��رهنگ جلی��ل موقوف��ه ای رئیس پلیس
پیش��گیری پایتخت از اقدام به موقع ماموران
کالنت��ری  144جوادی��ه خب��ر داد که منجر
به ناکام��ی س��ارقان مس��لح در تهرانپارس
شد.رئیس پلیس پیشگیری پایتخت در تشریح
جزئیات خبر فوق اظهار داش��ت :صبح امروز
با اعالم خودکار خبر سرقت مسلحانه از یک
طالفروش��ی در تهرانپارس به س��امانه آالرم
مس��تقر در مرفوک فاتب رسیدگی به پرونده
در دس��تور کار کالنت��ری  144جوادی��ه قرار
گرفت.وی افزود :بنابر حساسیت موضوع تیم
عملیات کالنتری  144کالنتری جوادیه سریعا
به محل حادثه اعزام شده و اقدامات اطالعاتی
و فنی خود را جهت بازداش��ت س��ارقان آغاز
کردند.رئیس پلیس پیش��گیری تهران بزرگ
ادامه داد :دقایقی بعد 4متهم که قصد سرقت
مسلحانه از طالفروش��ی را داشتند بالفاصله
پس از مش��اهده مام��وران کالنتری اقدام به
شلیک تیرهوایی با س�لاح شکاری کردند و
پس از ناکامی در سرقت مسلحانه طالفروشی
با خودروی تیبا متواری شدند.سرهنگ موقوفه
ای با بی��ان اینکه اقدام پیش��گیرانه ماموران
کالنت��ری  144جوادی��ه منج��ر ب��ه ناکامی
سارقان مسلح از سرقت شد ،خاطرنشان کرد:
شناسایی و دستگیری  4متهم به صورت ویژه
در دستور کار ماموران پلیس قرار دارد.
افزایش ساعت کاری مراکز
واکسیناسیون تا  ۸شب

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به
جذب نیروهای داوطلب و همکاری های بین
بخشی برای توس��عه و افزایش ساعت کاری
مراک��ز تجمیعی واکسیناس��یون ،گفت :مرکز
واکسیناسیون کردستان شبانه روزی شد.جلیل
کوهپایه زاده،رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران
گفت :تا هفته گذشته به طور متوسط روزانه ۵۰
تا  ۶۰هزار دز تزریق واکس��ن کرونا داشتیم اما
با افزایش س��اعت کاری مراکز واکسیناسیون،
تع��داد جایگاههای واکس��ن در مراکز فعلی و
همچنین افزایش مراکز تجمیعی این ظرفیت
در هفته جاری ،این می��زان به دو برابر خواهد
رس��ید.وی با بیان اینکه چهل و ش��ش مرکز
تجمیعی واکسیناسیون دانشگاه علوم پزشکی
ایران تا پایان هفته به پنجاه مرکز میرس��ند،
افزود :پی��ش از این بزرگتری��ن چالش تامین
واکس��ن بود اما در ح��ال حاضر کمبود نیروی
انسانی آموزش دیده و همچنین فضای فیزیکی
برای راه اندازی مراکز جدید چالشهای پیش
رو برای افزایش ظرفیت واکسیناسیون هستند
ام��ا ب��ا همکاریهای بین بخش��ی قطعا این
چالشها هم برطرف میش��وند.کوهپایه زاده
گفت:با کمک داوطلبانه نیرویهای بس��یجی
و مردمی،دانشجویان و داوطلبان هالل احمر،
مراکز تجمیعی فعلی از روز گذشته به صورت
دو شیفت تا هشت ش��ب فعال هستند.رئیس
دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین از شبانه
روزی شدن مرکز واکسیناسیون کردستان خبر
داد و اف��زود :در روزه��ای آینده نیز چند مرکز
دیگر مانند مرکز خودرویی دژبان ارتش واقع در
خیابان فاطمی ،بیمارستانهای تریتا و ساسان
و یک بیمارس��تان دیگر در جنوب شهر شبانه
روزی میش��وند.وی با اشاره به ظرفیت شبانه
روزی ش��دن مرکز واکسیناس��یون ایران مال،
گفت :مرکز واکسیناس��یون بوستان گفتوگو
هم به تازگی راه اندازی ش��ده و فعال از ساعت
 ۱۴تا  ۲۰فعال است اما به زودی شبانه روزی
خواهد شد.

