اخبار

سخنگوی قوهقضائیه:

حسن رعیت به  35سال حبس محکوم شد

توزیع۵۰هزاربستهمعیشتیدرششمین
مرحلهازرزمایشکمکمومنانه

سید علیرضا ادیانی در مراسم رزمایش همدلی
یگانهای ویژه ناجا گفت :امروز خدا را شاکرم
که در جمع نیروه��ای یگان ویژه حضور پیدا
ک��ردم و یگانهای ویژه ناجا در تامین امنیت
ش��هروندان نقش چش��مگیری دارند.رئیس
س��ازمان عقیدتی سیاس��ی ناجا افزود :بعد از
فرم��ان و تدبیر مقام معظ��م رهبری مبنی بر
ش��تاب مومنین ب��رای کمکه��ای مومنانه،
نی��روی انتظامی خود را موظف به تحقق این
تدبی��ر و کمک ب��ه مومنان دانس��ت و امروز
شاهد ششمین مرحله رزمایش کمک مومنانه
هس��تیم.وی گفت :نزدیک به  ۵۰هزار بسته
معیش��تی که بین  ۵۰۰تا  ۷۰۰هزار مبلغ آن
هست ،توس��ط کارکنان یگانهای ویژه ناجا
تهیه شده اس��ت.در ادامه سردار کرمی درباره
جزئیات کمکه��ای مومنانه یگانهای ویژه
ناجا اظهار ک��رد :یگان های ویژه در هرجایی
که خطر و تهدیدی وجود داشته باشد ،در کنار
مردم هستند.فرمانده یگانهای ویژه ناجا افزود:
همکاران ما عالقه مند هستند که در این گونه
اقدامات خیر خواهانه حضور داشته باشند و در
حد توان خود مشارکت دارند.وی با بیان اینکه
امروز بخشی از کمک های مومنانه را در قالب
 ۵هزار بسته قرار است توزیع کنیم گفت :برای
واکسیناس��یون نیز ما در  ۷استان کشور فعال
هستیم و یک مرکز  ۴۰تخت خوابی را نیز در
قم به بهره برداری رساندهایم.
شهروندان از انتشار اخبار غیرواقعی در
فضای مجازی خودداری کنند

علیرضا اصپهانی رئیس مرکز اطالعرس��انی
و ارتباط��ات معاون��ت اجتماع��ی فرماندهی
انتظامی ش��رق اس��تان تهران درباره بازنشر
اخب��ار غی��ر واقعی در فضای مج��ازی اظهار
کرد :به ش��هروندان توصیه میش��ود به هیچ
عن��وان مطالبی ک��ه در فضای مج��ازی به
اش��تراک گذاشته میشود و از صحت و سقم
موضوع و منبع اطالع ندارند بازنشر نکنند.وی
با اش��اره به راهاندازی دبیرخانه قرارگاه فضای
مجازی در ناجا گفت :دستاوردهای پلیس در
حوزه فضای مجازی افزایش پیدا کرده و باید
نیازهای خبری و اطالع رسانی از طریق منابع
معتبر از جمله صدا و س��یما ،خبرگزاریهای
رسمی و سایتهای خبری مرجع تامین شود.
وی افزود :امنیت بس��تر فضای مجازی مانند
فض��ای حقیق��ی و واقعی نیازمند مش��ارکت
همگان��ی به خصوص همراه��ی و همکاری
م��ردم با پلیس اس��ت و باید همه با هم برای
ارتقای امنیت فضای مجازی تالش کنیم.

گروه اجتماعی :سخنگوی قوه قضائیه از
محکومیت حس��ن رعیت مجموعا به ۳۵
س��ال حبس خبر داد .به گزارش «عصر
ایرانیان» ذبیحاهلل خداییان سخنگوی قوه
قضاییه در مورد پرونده حسن میرکاظمی

تصادف اتوبوس BRTدر خط
ویژه؛عابر پیاده جان باخت

سرهنگ احسان مومنی رییس اداره تصادفات
پلیس پایتخت از فوت عابر پیاده بر اثر برخورد
اتوبوس  BRTدر خط ویژه بزرگراه اش��رفی
اصفهانی خبر داد.سرهنگ مومنی در تشریح
جزئیات خبر فوق اظهار داشت :ساعت 19:20
شب گذشته در مسیر شمال به جنوب بزرگراه
اشرفی اصفهانی پایین تر از تیراژه داخل خط
ویژه یک دس��تگاه اتوبوس  BRTبه شدت
ب��ا یک نفر عابر پیاده برخورد کرد.رئیس اداره
تصادفات پلیس پایتخت ب��ا بیان اینکه ورود
ناگهانی این عابر در مس��یر و راه این اتوبوس
مزید بر علت این واقع��ه بود تصریح کرد :در
اثر ش��دت ضربه عابر پی��اده که یک مرد بود
در مح��ل حادثه فوت کرده که بالفاصله تیم
کارشناس��ی منطقه  5پلیس راهور پایتخت،
در محل حادثه حاضر ش��ده و با ایمن سازی
محدوده تص��ادف برای جلوگی��ری از تکرار
حوادث ناگوار به بررس��ی عل��ل و عوامل این
تصادفپرداختند.

از بانکها وام گرفت��ه بودند تا کاال وارد
نمایند؛ اما با جعل مدارک ،وانمود کردند
که کاال وارد شده حال آنکه کاالیی وارد
نش��ده بود.وی بیان کرد :حکم صادره در
مورد پرونده فوق الذکر بدوی است لذا از
ذکر اسامی محکومان خودداری میکنیم
و این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان
عالی کشور است و در صورت قطعیت به
اطالع مردم شریف میرسانیم.

خطر پسزدن پیوند در سراشیبی کاهش؛

وقتی محققان ایرانی سبک پیوند عضو را تغییر میدهند

گروه اجتماعی :محققان ایرانی با اس��تفاده از سلولهای
مزانش��یمی استخراجشده از بافت چربی و مغز استخوان
واکن��ش ایمن��ی بدن پ��س از دریافت پیون��د را تعدیل
میکنن��د .به گ��زارش «عص��ر ایرانیان» س��لولهای
مزانش��یمی س��لولهای چندتوانی هس��تند که توانایی
تمای��ز و تبدیل ب��ه انواع س��لول از جمله س��لولهای
«استئوبالس��ت» (س��لول اس��تخوانی)« ،کندروسیت»
(س��لول غضروفی)« ،میوس��یت» (س��لول عضالنی) و
سلولهای چربی دارد .سلولهای مزانشیمی کاربردهای
بس��یاری دارد و قادر به مهار سیس��تم ایمنی بدن است.
این سلولها منابع مختلفی از جمله مغز استخوان ،بافت
چربی و خون بند ناف دارند و براس��اس نتایج مطالعات
بالینی ،میتوان از آنها برای کنترل التهابات پس از پیوند
عضو اس��تفاده کرد .معمو ًال پس از انجام پیوند عضو از
داروهای مهارکننده سیس��تم ایمنی اس��تفاده میشود تا
احتمال رد پیوند کاهش بیابد .س��لولهای مزانش��یمی
«ایمونومدیلیتور» اس��ت و میتوانند سیس��تم ایمنی را
تعدیل کنند .بنابراین با اس��تفاده از این سلولها میتوان
ُدز داروهای مهارکننده سیس��تم ایمن��ی پس از پیوند را
کاهش داد.حال محققان پژوهش��گاه رویان با همکاری
دانش��گاه آزاد واحد علوم و تحقیق��ات در مطالعهای اثر
س��لولهای مزانشیمی مش��تق از چربی و برداشتشده
از مغز اس��تخوان را در پیوند پوس��ت مدل آزمایشگاهی
نخس��تیها بررس��ی کردند .گروه تحقیقاتی سلولهای
مزانش��یمی انسانی استخراجش��ده از بافت چربی و مغز
اس��تخوان را پس از پیوند پوس��ت به نخستیهای مدل
آزمایش��گاهی تزریق کردند .پس از  ۹۶ساعت حیوانات
پیوند شده از نظر ویژگیهای بافتشناسی موضع پیوند،
التهاب و رد پیوند بررسی شدند .براساس یافتههای این
مطالعه ،س��لولهای مزانش��یمی انس��انی باعث کاهش
قابلتوجه تقس��یم سلولهای لنفوسیت تی کمککننده

شده است .س��لولهای مزانشیمی سطح اینترلوکین ۱۷
و اینترفرون گاما را کاهش داده و بدین ترتیب تقس��یم
س��لولهای لنفوس��یت تی کمککننده کاه��ش یافته
است.س��لولهای مزانشیمی از س��وی دیگر با افزایش
میزان « »FoxP۳منجر به افزایش تقسیم سلولهای
لنفوس��یت تی تنظیمکننده میشوند .حضور سلولهای
مزانش��یمی باعث حفظ بافت پیوند ش��ده در نخستیها
میش��ود .پس از  ۹۶ساعت بافتها بررسی شد و اثری
از الته��اب یا رد بافت پیوندش��ده در موضع پیوند وجود
ندارد .براساس یافتههای این مطالعه ،تفاوت قابلتوجهی
میان تاثیر مزانش��یمهای برداشتشده از بافت چربی و
مزانشیمهای استخراجشده از مغز استخوان وجود ندارد.
بدین ترتیب سلولهای مزانشیمی ابزاری موثر برای مهار
واکنش ایمنی به شمار میروند.به گفته رضا مقدسعلی،
عضو هیئت علمی پژوهش��گاه سلولهای بنیادی رویان
«با استفاده از سلولهای مزانشیمی میتوان ُدز داروهای
مهارکننده سیس��تم ایمنی پس از انج��ام پیوند کلیه را

کاهش داد .توس��عه روش یا دارویی حاوی س��لولهای
مزانش��یمی ک��ه منجر به کاهش دز اس��تفاده ش��ده از
داروهای مهارکننده سیس��تم ایمنی ش��ود برای جامعه
پزشکی ارزشمند است چراکه این داروها سیستم ایمنی
را ضعیف میکنند ،استعداد ابتال به عفونتها را افزایش
میدهن��د و منج��ر به افزای��ش خطر ابتال به س��رطان
میشود .این دالیل باعث شده که بسیاری از متخصصان
و پزشکان به دنبال داروی جایگزین داروهای مهارکننده
سیستم ایمنی باش��ند .اگر سلولهای مزانشیمی بتوانند
جایگزی��ن داروهای مهارکننده سیس��تم ایمنی ش��وند،
بق��ای عضو پیوند ش��ده نیز افزای��ش مییابد .علیرغم
پیش��رفت پروتکل مصرف داروهای مهارکننده سیستم
ایمنی در پیوند کلیه ،حدود  ۶۰درصد از دریافتکنندگان
عضو پس از  ۱۰س��ال بافت را رد میکنند .س��لولهای
مزانشیمی سیستم ایمنی بدن را تعدیل میکنند ،بنابراین
بقای پیوند نیز افزایش مییابد».دانش��مندان از سراس��ر
دنیا درخصوص استفاده از س��لولهای مزانشیمی برای

تعدیل واکنش سیستم ایمنی بدن پس از پیوند عضو کار
کردهاند با این حال پاس��خ بس��یاری از سواالت در این
حوزه بیجواب مانده اس��ت .چه میزان دز از سلولهای
مزانشیمی پس از پیوند مورد نیاز است؟ چه زمانی (پیش،
حین یا بعد از پیوند عضو) باید از س��لولهای مزانشیمی
استفاده شود؟ چند دز از این سلولهای مزانشیمی برای
تعدیل سیستم ایمنی نیاز است؟ پیوند عضو از چه مسیری
باید انجام شود؟ در حال حاضر یکی از مباحث مطرح در
این زمینه اس��تفاده از ترشحات س��لولهای مزانشیمی
به جای خود این سلولهاس��ت .س��لولهای مزانشیمی
اثرات خود را از طریق اندوکرین و پاراکرین (سیس��تمی
متش��کل از غدد) اعمال میشود ،این امر بدین معناست
که میتوان سلولها را در محیط آزمایشگاهی قرار دارد،
ترش��حات آنها را استخراج کرد و س��پس بدونن نیاز به
خود س��لول مزانشیمی ،ترشحات را به بدن تزریق کرد.
ترشحات سلولها همان وزیکولهای خارج سلولی مانند
اگزوزوم هستند که در بدن عملکرد مشابهی مانند سلول
مزانش��یمی دارند .با این حال تاکن��ون پروتکل درمانی
بالینی مش��خصی برای این روش تعیین نشده است .با
وجود این که سلولهای مزانشیمی منابع مختلفی دارند
اما تا به حال از آنها به عنوان جایگزین یا کاهش دهنده
داروهای مهارکننده سیس��تم ایمن��ی بدن در روشهای
بالینی اس��تفاده نشده اس��ت .محققان ایرانی موفق به
تنظیم پروتکلی برای اس��تفاده از سلولهای مزانشیمی
شدهاند که میتواند واکنش سیستم ایمنی بدن را تعدیل
کن��د با این حال این پژوهش ب��ه دلیل نبود منابع مالی
متوقف ش��ده است ،برای به دس��ت آوردن نتایج دقیق
و درس��ت حداق��ل  ۱۲۰پیوند کلیه باید انجام ش��ود ،از
سوی دیگر هزینه سلولهای مزانشیمی بسیار باالست و
وضعیت بیماران نیز باید حداقل تا دو س��ال پس از پیوند
پیگیری شود.

وزیر بهداشت:

کمبود داروهای خاص در داروخانهها

نماین��ده مجلس گفت :بس��یاری از داروها در
داروخانهها وجود ندارد اما دالالن ناصرخسرو
به مقادیر زیادی از آن نوع دارو دسترسی دارند.
حسن همتی نماینده مجلس شورای اسالمی ،
با اشاره به جوالن دالالن دارو در کشور گفت:
وزیر جدید بهداش��ت تازه کارش را آغاز کرده
است اما باید در راستای مقابله با مافیای دارو و
ایستادگی در برابر دالالن دارو اقدامات قاطعی
انحام دهد.وی افزود:باید جوالن دالالن دارو
و داروهای تکنسخهای را در ابتدا بپذیریم و
سپس نهادهای ناظر و دستگاههای امنیتی و
انتظامی برای مقابله با آن گام بردارند این در
حالی است که بسیاری از داروها در داروخانهها
وجود ندارد اما دالالن ناصرخس��رو به مقادیر
زیادی از آن نوع دارو دسترسی دارند.وی گفت:
مافیای دارو باید هر چه سریعتر در کشورمان
جمعآوری ش��وند و به هیچ وجه نمیپذیریم
بخشهایی از وزارت بهداش��ت ب��ه این افراد
رانتخوار خدمات داده و داروی خاص بدهند.
ضمن اینکه به نظر میرس��د که بخشهایی
از کشور به دلیل کمبود دارو به دنبال ناراضی
نشان دادن مردم هستند به همین دلیل باید با
تمام قوا با دالالن دارو در خیابان ناصرخسرو
مقابله کرد.

معروف به رعیت ،اظهار کرد :بخش��ی از
این پرونده پیشتر در دادگاه رس��یدگی و
منجر به صدور حکم ش��ده بود و بخشی
از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور
حک��م بدوی ش��د.وی تصریح ک��رد :در
ای��ن پرون��ده  ۲۰نفر محکومی��ت یافتند
که اتهام��ات آنها مش��ارکت در اخالل
عم��ده در نظ��ام پولی و ارزی کش��ور و
پولش��ویی ،کالهبرداری ،جعل ،اس��تفاده

از س��ند مجعول و اعم��ال نفوذ برخالف
ح��ق و مقررات اس��ت .همچنی��ن اتهام
برخی محکومان دیگ��ر این پرونده ناظر
ب��ر معاونت در جرایم فوق الذکر اس��ت.
سخنگوی دس��تگاه قضا بیان داشت :در
این پرون��ده مجرم اصلی ب��ه یک فقره
حبس  ۲۵س��ال ۳ ،فقره حبس سه سال
و یک فقره حبس یکس��ال ،جمعا به ۳۵
سال حبس محکوم شد .همچنین در این

پرون��ده یک نفر به  ۱۶س��ال حبس ،دو
نف��ر به  ۱۰س��ال حبس ،ی��ک نفر به ۹
سال حبس ،ش��ش نفر به  ۷سال حبس
و بقیه نیز به ش��ش س��ال و پنج س��ال
حبس محک��وم ش��دهاند.خداییان افزود:
این اف��راد با اقدامات خود ،در نظام ارزی
کشور اخالل ایجاد کرده بودند و وامهای
کالنی را از برخ��ی بانکها گرفته بودند.
در یک م��ورد  ۶۰میلیون ی��ورو از یکی
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به��رام عین الله��ی از افزای��ش حجم ورود
واکس��ن در کنار تامین واکسنهای داخلی
کرونا خبر داد.ب��ه گزارش «عصر ایرانیان»
 ،به��رام عین الله��ی از افزایش حجم ورود
واکس��ن در کنار تامین واکسنهای داخلی
کرونا خبر داد و گفت :این هفته ایران رکورد
تزریق هفتگی واکس��ن کرون��ا را در جهان
خواهد شکس��ت.وزیر بهداش��ت اظهار کرد:
هم اکن��ون رکورد تزریق هفتگی واکس��ن
در اختی��ار آلمان با تزری��ق  ۵میلیون ُدز در
یک هفته اس��ت ،که این هفته این رکورد را
میشکنیم.عیناللهی گفت :اگر تولید داخل

رکورد تزریق هفتگی واکسن کرونا در جهان را میشکنیم

ما کافی بود واکسن وارد نمیکردیم اما چون
شروع کار است و حجم زیادی واکسن احتیاج
داریم به طوری که  ۶۰میلیون جمعیت باید
واکسینه شوند و اگر ضرب در دو شود۱۲۰ ،
میلیون ُدز و اگر بچهها هم بخواهند واکسینه
شوند  ۱۴۰میلیون ُدز واکسن احتیاج داریم؛
بنابراین برای ما زمان خیلی مهم اس��ت چرا
که اگر امروز واکسن بزنیم بهتر از فردا است.
وی در ادام��ه اف��زود :متاس��فانه موج پنجم
باع��ث غ��م و اندوه مردم ش��د و هم اکنون
تالش میش��ود با کمک نیروه��ای وزارت
بهداش��ت ،دانش��جویان و مردم به سرعت

واکسینه شوند.عیناللهی با اشاره به تالشها
برای تامین واکسن کرونای مورد نیاز مردم،
گفت :در دولت جدید مجوز تولید داخلی پنج
واکسن کرونا سیناژن ،رازی ،پاستور ،فخرا و
برکت داده ش��ده است.وزیر بهداشت درباره
دالیل افزایش بی سابقه ورود محموله های
جدید واکسن کرونا به کشور گفت :من هیچ
وقت درباره گذش��ته صحبت نمیکنم بلکه
صحبت من درباره آینده است و از وقتی که
نمایندگان به ما رأی اعتماد دادند و تکلیف به
دوش ما افتاد شبانه روز برای تامین واکسن
کار کردیم.عین اللهی افزود :مهمترین مسأله

که باعث موفقیت ش��د تالشهای شخص
رئی��س جمهور ،مع��اون اول ،بانک مرکزی
و س��ایر وزارتخانهه��ا بود و ای��ن همکاری
و همدل��ی موج��ب ش��د ک��ه ش��اهد ورود
محمولههای جدید واکسن به کشور باشیم.
وی با اش��اره به صدور مجوزهای اضطراری
برای استفاده از واکس��نهای داخلی کرونا،
گف��ت :در بح��ث مجوزهای اضط��راری به
تولیدات داخلی باید به این مساله اشاره کرد
که تا قبل از دولت جدید تنها واکسن برکت
مجور تولید و مصرف داخلی داشت اما امروز
ما ش��اهد هس��تیم که پنج مرکز ما از جمله

س��یناژن ،رازی ،پاس��تور ،فخرا مجوز تولید
داخلی دریافت کردند و همین موضوع باعث
می شود که کشورهای دیگر از این فرصت
استفاده کنند و بیشتر راغب ورود واکسن به
کشور ما باشند.عیناللهی در پاسخ به سوال
دیگری درباره آخرین اخبار واردات واکس��ن
به کش��ور گفت :همانطور که قبال قول داده
شده تا پایان ش��هریور  ۵۰میلیون دوز وارد
می شود و در مهر  ۴۰میلیون دوز دیگر وارد
می کنیم البته ای��ن میزان واردات عالوه بر
تولیدات داخلی است و ما سعی می کنیم که
همه مردم واکسن را دریافت کنند.

مدیرکل تعزیرات تهران:

سفر هوایی اربعین موجب سوءاستفاده ایرالینها شده است

مدیرکل تعزی��رات حکومتی تهران گفت :متأس��فانه
اربعین امس��ال بهدلیل اینکه مرزه��ای زمینی کام ً
ال
بسته اس��ت ،زائرانی که قصد سفر به عراق دارند باید
حتم ًا به صورت هوایی از کش��ور خارج شوند و همین
موضوع موجب س��وء اس��تفاده ایرالینها شده است.
به گزارش خبرگزاری آنا ،پنجم مهر ماه س��ال جاری
س��الروز فرارسیدن اربعین حس��ینی است و امسال نیز
مانند س��الیان گذش��ته برخی از هموطنان و عاشقان
امام حس��ین(ع) برای سفر به مراسم پیادهروی اربعین
برنامهری��زی میکنن��د .اما امس��ال بهدلیل س��رعت
گرفتن واکسیناس��یون در کشور ،ش��رایطی مهیا شده
تا  ۶۰هزار زائر ایرانی بتوانند در این مراس��م ش��رکت
کنن��د ،اما نکته مهم این اس��ت که این افراد فقط می
توانند بهصورت هوایی به کش��ور عراق س��فر کنند و
تمام مرزهای زمینی بس��ته خواهد بود .همین تصمیم
منجر به این ش��د تا برخی از ایرالینها و آژانسهای
مس��افرتی از عش��قی که مردم برای س��فر به عتبات

عالیات دارند س��وء اس��تفاده کرده و قیمت بلیت رفت
و برگشت به بغداد و نجف را بهطور نامتعارفی افزایش
دهند.با اینکه چند روزی تا اربعین حسینی مانده است،
گزارشها حاکی از آن اس��ت که برخی از آژانسهای
مس��افرتی قیمت بلیت رفت و برگشت را تا حدود ۲۰
میلیون تومان نیز افزایش دادهاند و جالب آنجاست که
ای��ن ارقام بهطور واضح در س��ایت این آژانسها قابل
رویت اس��ت و هیچ نظارتی نیز روی این گرانفروشی
ص��ورت نمیگیرد .این در حالی اس��ت که س��ازمان
هواپیمایی کش��ور قیمت بلیت رفت و برگش��ت برای
ش��رکت در مراس��م اربعین را  ۵میلیون تومان اعالم
کرده است .سازمان هواپیمایی بعد از اینکه نرخ مصوب
را اع�لام کرد باید در حوزه نظارت نیز اقدامات الزم را
انجام میداد تا زائران اربعین سردرگم نشوند.از طرفی
سازمان تعزیرات حکومتی براساس وظیفه نظارتی که
دارد باید به این مس��ئله نیز ورود کند .جالب اینجاست
که سوء اس��تفاده برخی از ایرالینها در ایام اربعین از

زائران مختص امسال نیست و در سالهای گذشته نیز
زائران با همین مش��کل روبهرو بودند.در این خصوص
محمدعلی اسفنانی ،مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران
به خبرنگار آن��ا میگوید« :تا آن جایی که بنده اطالع
دارم هنوز مرجعی قیمت بلیت رفت و برگشت به عراق
در ایام اربعین را به طور شفاف اعالم نکرده است .این
کار یک سازوکاری دارد که شورای عالی هواپیمایی و
با نظارت س��ازمان حمایت طی میشود .البته که بین
این دو مرجع اختالفهایی وجود داشته است و برخی
از این افراد معتقدند که آژانسهای مسافرتی براساس
برداش��ت نامناس��بی که از اعالم نرخ مصوب داشتند،
اقدام ب��ه افزایش قیمت کردن��د».وی ادامه میدهد:
«برخی از آژانسهای مس��افرتی اعتقاد دارند که آزاد
ت بلیتها به معنی رها بودن قیمتهاست.
ش��دن قیم 
این درحالی است که قانونگذار باید حداقل و حداکثر
قیمت را اعالم کند تا ایرالینها نیز نتوانند بدون سقف،
قیمت را باال ببرند .البته این نکته نیز حائز اهمیت است

که تفاوت قیمتها بعض ًا براس��اس نوع خدماتی است
که به مسافران ارائه میشود .آژانسها حق ندارند که
بهص��ورت نامتعارف قیمت بلی��ت هواپیما بهخصوص
در ایام خ��اص مانند والدت امام رضا ،ش��هادت امام
رض��ا و ای��ام اربعین را باال ببرند .هم��ه باید بدانند که
آزادس��ازی قیمتها به معنای رهاس��ازی آنها نیست.
از طرف��ی برخی از ایرالینها قیم��ت را بیان میکنند
اما آژانسها با چارتر کردن خیلیها دس��ت به افزایش
قیمت میزنند».اسفنانی میگوید« :به هرحال شورای
عالی هواپیمایی و سازمان حمایت باید نرخ را بهصورت
ش��فاف اعالم کنند البته که س��ازمان تعزیرات هم به
موضوع گرانفروشی بلیت هواپیما در ایام اربعین ورود
کرده و در خصوص گرانفروشی با هیچ آژانسی تعارف
نخواهیم داش��ت .از زائران نیز تقاضا داریم در صورت
مش��اهده گرانفروشی بلیت ،حتما سازمان تعزیرات را
با ش��مارهگیری س��امانه  ۱۳۵در جریان قرار دهند تا
برخوردهای الزم با سودجویان صورت گیرد».

فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت:

۱۵مرکز شبانه روزی واکسیناسیون در تهران در حال فعالیت هستند

علیرض��ا زال��ی از فعالی��ت  ۱۵مرک��ز
واکسیناسیون ش��بانه روزی و رکورد تزریق
 ۲۴۵ه��زار دوز تزری��ق روزانه واکس��ن در
تهران خب��ر داد.به گزارش «عصر ایرانیان»
علیرضا زالی ،با اشاره به انجام واکسیناسیون
براس��اس گروههای س��نی در تهران تاکید
کرد :ش��هروندان تهرانی باید پس از ثبتنام
در سامانه نوبت دهی واکسیناسیون و دریافت

پیامک برای تزریق واکسن به مراکز مراجعه
کنند.فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت
اف��زود:در هفت��ه آت��ی تعداد قاب��ل توجهی
از مراک��ز به ص��ورت ش��بانه روزی به مدار
واکسیناس��ون خواهند پیوست و هم اکنون
 ۹۰درصد مراکز دو ش��یفته هس��تند که هر
روز به صورت سرزده از آنها بازدید میکنیم.
فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت اظهار

کرد :روز گذشته تزریق واکسن در تهران از
 ۲۴۵هزار دوز گذشت که یک رکوردشکنی
است و هدفگذاری را رسیدن به تزریق ۳۲۰
هزار واکسن روزانه در تهران عنوان کرد.زالی
خاطرنشان کرد :هماکنون در تهران بیش از
شش میلیون و  ۳۰۰هزار دوز واکسن تزریق
شده که از این آمار  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار نفر
هر دو دوز را دریافت کردند .خوشبختانه اکثر

مشاغل پرخطر هر دو دوز واکسن را دریافت
کردند.وی با اشاره به تاثیر واکسن در کاهش
مرگ و میرها گفت :بر طبق مطالعات انجام
شده در تهران در خیز پنجم باالترین میزان
موارد شدید بیماری ،بستری در بخش ویژه
و مرگ و میر مربوط به افراد باالی  ۷۰سال
بود .این درحالی اس��ت که هنوز تعدادی از
این گروه س��نی ب��ه دالیل مختل��ف برای

تزریق واکس��ن مراجعه نکردند.زالی ضمن
ابراز تاس��ف از این که  ۱۲درصد سالمندان
باالی  ۷۰س��ال تهرانی هنوز برای دریافت
واکس��ن مراجعه نکرده اند ،گفت :براساس
تحقی��ق مذک��ور در خی��ز پنج��م بیماری،
سالمندانی که واکسن نزدند  ۱۱برابر بیشتر
از سالمندانی که واکسینه شده اند در معرض
مرگ و میر بوده اند.
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اخبار
عبور تمامی استانهای کشور از قله
خیز پنجم کرونا

با اعالم اپلیکیشن ماسک ،تمامی استانهای
کش��ور از قله خیز پنجم کرونا عبور کردند.
اپلیکیشن ماسک در اطالعیهای با اشاره به
عبور تمامی اس��تانهای کش��ور از قله خیز
پنجم کرون��ا ،اعالم کرد :روند بس��تری در
تمامی اس��تانهای کش��ور کاهشی شد.در
ادام��ه در ای��ن اطالعیه آمده اس��ت :با این
وجود ،هنوز آمار ابتال و بس��تری در بسیاری
از شهرها باال اس��ت .لذا ادامه مراقبتهای
بهداشتی ،استفاده از ماسک و فاصله گذاری
اجتماعی ضروری است.
سازمان غذا و دارو پیشفروش
واکسنهای داخلی را تکذیب کرد

رئی��س س��ازمان غ��ذا و دارو تأکی��د
کرد:خبرهای منتش��ر شده درباره پیشخرید
واکس��ن از ش��رکتهای داخلی تولیدکننده
واکس��ن به هیچ عنوان صحت ندارد؛ پیش
خرید حتی به ش��کل ریالی انجام نش��ده و
ای��ن اخبار ک��ذب ،مورد تایید س��ازمان غذا
و دارو نیس��ت.محمدرضا ش��انه ساز،رئیس
س��ازمان غ��ذا و دارو در خص��وص دلی��ل
افزایش س��رعت واردات واکس��ن و تزریق
آن گف��ت :با دس��تور ویژه ریی��س جمهور
برای تامین واکس��ن ،چندین جلس��ه کمیته
واکس��ن در طول هفته توس��ط معاون اول
رئیس جمهور برای تامین واکسن با حضور
رییس بانک مرکزی ،وزارت خارجه ،رییس
س��ازمان برنامه و بودج��ه و رئیس جمعیت
ه�لال احمر با بخشهایی که میتوانند امر
واردات و واکسیناس��یون را تس��هیل کنند،
تش��کیل و موجب ش��د تا واردات واکس��ن
تس��هیل و س��رعت پیدا کند.مع��اون وزیر
بهداشت خاطرنش��ان کرد :در این جلس��ات
رفع موانع موجود در واردات واکسن پیگیری
میشود و از مهمترین دالیل سرعت گرفتن
واکسیناس��یون و واردات رف��ع موانع در این
جلسات است.وی با اشاره به سرعت گرفتن
مراحل تولید واکس��ن ش��رکتهای داخلی
اظهار ک��رد :تولیدکنندگان داخلی نیز با اخذ
مجوزهای الزم به جرگ��ه تولید میپیوندند
ک��ه نویدبخ��ش روزه��ای امیدوارکنندهای
برای مهار انتشار کرونا با واکسنهای تولید
داخل است.شانهس��از تصریح ک��رد :وزارت
بهداش��ت از ابتدا برای تامین واکسن در هر
دو مح��ور واردات و تولید ورود کرده بود و
هیچ فرصتی را برای تامین هر چه س��ریعتر
واکسن از دس��ت نداده است.وی همچنین
ب��ا تکذی��ب خبره��ای بیاس��اس مبنی بر
پیش فروش واکس��نهای داخل��ی و تغییر
سیاستهای وزارت بهداشت ،گفت:خبرهای
منتش��ر ش��ده در مورد پیشخرید واکسن از
ش��رکتهای داخلی تولیدکننده واکس��ن به
هیچ عنوان صحت ندارد ،پیش خرید حتی به
شکل ریالی انجام نشده و این اخبار کذب،
مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست.
مصدومیت دو شهروند توسط اراذل
و اوباش

غالمحس��ین زراعتکار رئیس پایگاه هشتم
پلی��س امنی��ت عموم��ی تهران ب��زرگ از
دس��تگیری عامل اصلی ضرب و جرح  2نفر
از ش��هروندان خبر داد .زراعتکار در تشریح
جزییات خبر فوق اظهار داشت :اوایل هفته
گذشته خبری در خصوص درگیری و عربده
کشی و تخریب  2دستگاه موتورسیکلت در
یک��ی از محله های حوالی خیابان باس��تان
دریافت کردیم که با توجه به اهمیت موضوع
بالفاصله تیم��ی از ماموران پایگاه هش��تم
پلی��س امنی��ت عمومی پایتخ��ت به آدرس
اعالمی اعزام و در بررس��ی اولیه و بازبینی
دوربین های مداربسته مشخص شد سه نفر
سرنش��ین خودرو  206که از اراذل و اوباش
س��ابقه دار پایتخت بوده در حالی که شرایط
عادی نداشتند اقدام به عربده کشی و ایجاد
رعب و وحش��ت کردند.وی افزود :اراذل در
ادامه به  2نفر ازشهروندان حمله ور شده و
آنان را از ناحیه دس��ت و صورت زخمی و 2
دستگاه موتورسیکلت پارک شده در محل را
تخریب ک��رده و از محل گریختند.زراعتکار
ب��ا بیان اینک��ه تحقیقات پلیس��ی به مرجع
قضائی منعکس و دس��تور دس��تگیری این
افراد اخذ ش��د ،تصریح کرد :با انجام تالش
های شبانه روزی مخفیگاه عامل اصلی این
درگیری در حوالی خیابان کارگر شناسایی و
در عصر روز بیست و چهارم شهریور ماه در
یک اقدام پلیسی دستگیر و به پلیس امنیت
عمومی منتقل شدند.

