اخبار

وزیر میراث فرهنگی:

ث  2هزار ساله ما محل تجمع معتادان شده است
میرا 

ساماندهی سفر گردشگران عراقی؛
اولویت ایران در پساکرونا

معاون گردشگری گفت :ساماندهی وضعیت
گردش��گران عراق��ی ،تالش ب��رای توزیع
جغرافیایی س��فر آنها در سراسر کشور و نیز
ی حضورشان ،از
افزایش مدت زمان ماندگار 
اولویتهای وزارت میراثفرهنگی در مواجهه
با بازار گردش��گری عراق اس��ت.علیاصغر
ش��البافیان در دیدار با ایرج مس��جدی سفیر
ایران در کش��ور عراق ک��ه در محل وزارت
ام��ور خارجه برگزار ش��د ،گف��ت :در تالش
هستیم تا با ساماندهی وضعیت گردشگران
عراق��ی که با اهداف مختلف زیارت ،درمان،
سالمت و سیاحت به کشورمان سفر میکنند،
میزبانی شایستهای از آنها داشته باشیم.وی
ب��ا بی��ان اینکه بازار گردش��گری ع��راق از
اولویتهای مهم همکاریهای بینالمللی به
ش��مار میآید ،افزود :ایجاد ساختار نظاممند
در زمینه گردش��گران ورودی به کش��ور و
فراهم آوردن ش��رایط ایمن میزبانی در ایام
کرونا ،رویکرد اصلی م��ا پس از آغاز صدور
مجدد روادید به حس��اب میآید ،از اینرو در
تالش هس��تیم با از میان برداشتن موانع و
چالشهای موجود در بخش گردشگری دو
کش��ور ،به راهکارهای اجرای��ی مورد توافق
طرفین دست یابیم.
تصمیم گیری جدید درباره حضور
دانش آموزان در مدارس

حمیدرضا جماعتی با تاکی��د بر اینکه طبق
نظ��ر کمیته علم��ی باید از بازگش��اییهای
بی مهابا جلوگی��ری کنیم و با احتیاط عمل
کنیم ،اظهار کرد :تاکنون واکسیناسیون زیر
 ۱۸س��الهها تکمیل نش��ده است و از طرفی
واکسیناس��یون کل جامعه که باید به بیش
از  ۸۰درصد برس��د ،محقق نشده است.دبیر
علمی کمیته ملی کرونا در این راس��تا افزود:
به همین دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی
و بازگشایی بی مهابای مدارس ،دانشگاهها و
مراکزی که تجمع در آن زیاد است همچون
رس��توران ها ،سینماها باید جلوگیری شود و
تا زمانی که ایمنی جمعی ایجاد شود به حد
نسبی برسد و سبب جلوگیری از وقوع پیک
ششم کرونا در جامعه شود.وی با بیان اینکه،
ما نظر کمیته علمی در خصوص بازگش��ایی
مدارس و دانش��گاهها را ب��ا در نظر گرفتن
همه جوانب فردا به س��تاد ملی کرونا اعالم
خواهیم ک��رد ،اظهار کرد :بای��د درباره این
موضوع تصمیم گیری ش��ود ،زی��را به نظر
میرسد شیوه نامههای بهداشتی آن طور که
باید در مدارس اجرا نمیشود.
نوه؛ حساب مادربزرگش را خالی کرد

به گفته رئیس پلیس فتا مازندران حس��اب
مادربزرگ توسط نوهاش خالی شد.سرهنگ
س��امع خورش��اد رئی��س پلیس فتا اس��تان
مازن��دران در تش��ریح این خبراع�لام کرد:
درپی مراجعه یکی از ش��هروندان به پلیس
فتا اس��تان مازندران مبنی بر برداش��ت غیر
مجاز ازحس��اب به صورت اینترنتی به مبلغ
540میلیون ری��ال؛ پرونده اولیه باهماهنگی
مقام قضائی تش��کیل شد و با ثبت اظهارات
شاکی موضوع در دستور کار کارشناسان این
پلیس قرار گرفت.ای��ن مقام انتظامی افزود:
با توجه به ارائه مس��تندات از س��وی شاکیه
وبا بررس��یهای اولی��ه واقدامات تخصصی
صورت گرفته توس��ط تیم کارشناس��ان این
پلیس مشخص شد متهم نوهی شاکیه بوده
که با فعال سازی رمز دوم اقدام به برداشت
وجوه ک��رده اس��ت.وی افزود :با هماهنگی
مقام قضائی نامبرده دستگیر و به پلیس فتا
استان منتقل شد.
واکسن جدید کرونا ایمنی
طوالنیتری ایجاد میکند

نتایج تحقیقات نش��ان میدهد که واکس��ن
جدید کووید ۱۹-که برای ایجاد سلولهای
ت��ی ( )Tطراحی ش��ده اس��ت نس��بت به
واکس��نهایی ک��ه در حال حاضر اس��تفاده
میشوند ،پاسخ ایمنی بهتری ایجاد میکند.
واکس��ن کووک ) ۱-CoVac( ۱-که در
دانشگاه توبینگن آلمان در حال توسعه است،
اولین آزمایش انسانی خود را با موفقیت پشت
سر گذاشت.هم آنتی بادیها و هم سلولهای
تی عواملی در پاس��خ ایمنی بدن به ویروس
هستند؛ پاسخ فوری بدن توسط آنتیبادیها
هدایت میش��ود در حالی که سلولهای تی
مدت زمان بیشتری برای واکنش نیاز دارند
اما مدت پاس��خگویی آنها طوالنیتر اس��ت
بنابراین راهحل��ی برای محافظت طوالنیتر
محسوب میشوند.ش��ایانذکر است ،سطح
آنتیب��ادی در طول زمان کاهش مییابد اما
س��لولهای تی میتوانند برای چند سال در
جریان خ��ون باقی بمانند.نتای��ج کارآزمایی
بالینی این واکس��ن نش��ان داد ک��ه تزریق
کووک ۱-در تمام  ۳۶شرکتکننده آزمایش
فاز یک پاسخ سلول تی قوی ایجاد میکند.
این واکسن میتواند به ویژه برای افرادی که
سیستم ایمنی ضعیفتری دارند.

گ�روه اجتماع�ی :وزی��ر میراثفرهنگ��ی،
گردش��گری و صنایعدس��تی گف��ت:
میراثفرهنگی ما در حال نابودی است .در
سه ماه گذشته جلسات مختلفی تشکیل دادم
و در این مدت به مکانهای مختلفی رفتم

و دیدم کسی به فکر میراثفرهنگی نیست.
بهگ��زارش «عصر ایرانیان» ،نشس��ت هم
اندیش��ی وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدس��تی با اس��اتید و پیشکسوتان
معماری برگزار شد.سیدعزتاهلل ضرغامی
در این نشست اظهار داشت :میراثفرهنگی
شناسنامه کش��ور است و ش��ما بزرگان و
اساتید ،سرمایه بزرگ ما هستید.وی افزود:
آنچه مهم اس��ت و باید به آن توجه ش��ود

این اس��ت که میراثفرهنگ��ی ما در حال
نابودی است .در سه ماه گذشته که جلسات
مختلف��ی تش��کیل دادم و در این مدت به
مکانهای مختلفی رفتم ،دیدم کس��ی به
فکر میراثفرهنگی نیس��ت .زمانی که به
سمنان رفتم ،دیدم آثار  ۲هزار ساله به حال
خود رها ش��ده و محل تجمع معتادان شده
اس��ت.ضرغامی تصریح کرد :در بازدیدی
که از محله پامنار تهران داش��تم ،دیدم که

بسیاری از آثار تاریخی این محله رها شده،
باید این موضوعات را حل کنیم؛ به همین
منظور برای آن بودجه در نظر گرفتیم و این
موضوع را پیگیری خواهیم کرد.وی گفت:
در سفری که به استان زنجان داشتم ،دست
مرمتگر گنبد س��لطانیه را بوس��یدم ،از من
پرسیدند چرا این کار را انجام دادی؟ گفتم
او  ۵۰سال عمر خود را صرف مرمت آیات
و روایت این گنبد ک��رده و فداکاری کرده

اس��ت .این دست برکت است و من افتخار
میکنم.وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدس��تی بیان کرد :برای رفع مشکل
بودجه وزارتخانه طرحی را ش��روع کردیم
ت��ا از تمام ظرفیتهای بخش خصوصی و
دس��تگاههای دولتی استفاده کنیم .به امید
خدا با کمک تمام اس��اتید و پیشکس��وتان
میراثفرهنگی مش��کالت را حل خواهیم
کرد.

جزئیات تحلیل نهایی مطالعه واکسن «پاستوکووک» اعالم شد؛

اثربخشی ۹۵درصدی واکسن «پاستوکووک» در پیشگیری از کرونای شدید

گ�روه اجتماعی :رییس انستیتو پاستور ایران با بیان اینکه
نتایج تحلیل و آنالیز نهایی مطالعه واکسن پاستوکووک،
فراتر از چیزی بود که میتوانستیم پیشبینی کنیم ،گفت:
این واکسن توانسته از ابتال به کرونای عالمتدار  ۶۷درصد
و از ابتال به فرم شدید بیماری بیش از  ۹۵درصد پیشگیری
کند .به گزارش«عصر ایرانیان» پس از گذشت بیش از دو
سال از شیوع ویروس کرونا در دنیا که به نوعی برای بشر
خطرناک و مرگبار محس��وب میشد تالش برای یافتن
واکسن مهارکننده این ویروس به هدف بزرگ دانشمندان
علم پزشکی و متخصصان علمی دنیا تبدیل شد .در کشور
ما هم به موازات دیگر کش��ورهای صاحنام پزشکی دنیا
تالش بس��یاری برای دسترسی به واکسن مورد اطمینان
صورت گرفته است .در همین راستا مووسه انستیتوپاستور
ایران که به عنوان قطب واکسنسازی خاورمیانه بیش از
یکصد سال است که در حوزه واکسنسازی تالش میکند
در این راس��تا گام برداشت و با تولید واکسن پاستوکووک
حضور خود را در میان نامهای س��ازندده واکسن مقابله با
کرونا درج کرد .بر همین اس��اس بود که علیرضا بیگلری
رییس انستیتو پاس��تور ایران درباره آخرین نتایج ارزیابی
فاز سوم مطالعه بالینی واکسن پاستوکووک ،گفت :انستیتو
پاستور ایران باتوجه به سابقهای که دارد ،سعی کرد که در
دوران کووی��د هم دو خدمت ب��زرگ را انجام دهد؛ یکی
اینکه تش��خیص آزمایشگاهی را راه انداخت و دوم اینکه
واکس��نی را که شایسته یکصد س��ال اعتماد مردم است،
به کش��ور تقدیم کرد.وی افزود :بس��یاری از واکسنهای
معتبر کووید  ۱۹در دنیا حاصل همکاری دو یا چند کشور
است .انستیتو پاس��تور ایران هم باتوجه به سابقه دو دهه
همکاری که با کوبا داش��ته اس��ت ،واکسنی را با انستیتو
فینالی کوبا تولید کرد که کارآزمایی آن هم در کوبا و هم
در ایران انجام شد.بیگلری با بیان اینکه نتایج کارآزمایی
فاز س��وم واکسن در ایران که از اردیبهشت ماه در هشت
کشور بر روی  ۲۴هزار نفر آغاز شده بود ،در هفته جاری
تحلیل نهایی ش��د و مطالعه به پایان رسید ،گفت :نتایج

تحلیل و آنالیز نهایی مطالعه واکس��ن پاستوکووک ،فراتر
از چیزی بود که میتوانستیم پیشبینی کنیم و نشان داد
که واکسن تقریبا در نزدیک به  ۱۰۰درصد افراد توانسته
آنتیبادی خنثیکننده ویروس را تولید کند که این موضوع
خبر بس��یار خوبی بود و در کمتر واکسنی از دنیا میتوان
این نتیجه را مش��اهده کرد.وی گفت :همچنین واکسن
پاستوکووک توانسته در بیش از  ۹۵درصد موارد از بیماری
ش��دید و بستری شدن پیش��گیری کند که این هم فراتر
از چیزی بود که قبال فکر میکردیم .زیرا واکس��ن مانند
کمربند ایمن��ی در رانندگی کار میکن��د .کمربند ایمنی
جلوی تصادف را نمیگیرد ،اما اگر تصادف رخ داد ،شدت
ضایعه را کم میکند .همین که این واکس��ن توانست در
بیش از  ۹۵درصد موارد از فرم ش��دید بیماری پیشگیری
کند ،خبر بسیار خوبی است.وی گفت :واکسن پاستوکووک
از مهر ماه در سبد واکسیناسیون کشور قرار گرفته است.
از آنجایی که کارآزمایی ما از س��ن  ۱۸تا  ۸۰س��ال بوده
اس��ت ،این واکسن در بزرگساالن و افراد باالی  ۱۸سال

مصرف میشود .در عین حال در کارآزمایی ما نکته مهم
این بود که یکس��وم افرادی که وارد کارآزمایی شدند ،از
بین داوطلبانی انتخاب ش��دند ک��ه یک بیماری زمینهای
اعم از دیابت ،فش��ار خون و  ...داش��تند .بنابراین استفاده
از این واکس��ن در افرادی که حتی بیماری زمینهای هم
دارند ،در ش��رایطی بسیار مطمئن ،میتواند مورد استفاده
قرار گیرد.بیگلری ادامه داد :کارآزمایی نش��ان داد که این
واکس��ن تقریبا جزو واکس��نهای بس��یار قابل قبول در
معیارهای جهانی است .این واکسن توانسته از ابتالی به
کرونا که منجر به عالمتدار ش��دن میش��ود  ۶۷درصد
جلوگیری کند ،اما مهم این اس��ت ک��ه میتواند بیش از
 ۹۵درصد از بیماری شدید و بستری شدن در بیمارستان
پیشگیری کند.بیگلری ادامه داد :در عین حال این واکسن
در کودکان هم مجوز اس��تفاده را از س��ن دو سال تا ۱۸
سال کسب کرده است .البته این قسمت از کارآزمایی آن
در کش��ور کوبا انجام شد .کمیته ملی واکسن ایران هم با
توجه به مجوزی که از س��وی سازمان غذا و داروی ایران

صادر ش��ده و مطالعه را پذیرفته اس��ت ،موافقت کرد که
هر واکسیناس��یونی علیه کرونا برای افراد زیر  ۱۸س��ال،
از س��ن  ۱۲سال آغاز ش��ود و به طور کلی فعال در کشور
واکس��ن کرونا در کودکان ،به افراد  ۱۲تا  ۱۸سال تزریق
میشود .البته واکسن پاستوکووک مجوز برای تزریق به
گروههای س��نی پایینتر هم دارد .البته در کودکان طبق
مصوبه کمیته فنی واکس��ن ،دو دز از این واکسن تزریق
میشود و فعال با توجه به شرایط به دز یادآور در این گروه
سنی نیاز نیس��ت .البته اگر واریانتهای جدید بروز یابد،
ممکن است در کودکان هم به دز یادآور نیاز باشد ،اما فعال
در کودکان به تزریق دو دز اصلی واکس��ن پاس��تکووک
اکتفا میشود .در بزرگساالن عالوه بر دو دز اصلی ،یک دز
بوستر یا سوم هم تزریق میشود .این دز سوم را که یادآور
واکس��نهای دیگر هم میتواند باشد ،به نام پاستوکووک
پالس می شناس��یم.وی درباره صادرات این واکسن نیز
به ایس��نا گفت :این واکسن را در هشت استان به صورت
بس��یار شفاف تست کردیم و اعضای هیات علمی هشت
دانشگاه علوم پزشکی کشور بر کارآیی و عوارض واکسن
نظارت کردند .بر این اساس مسلما اولین قدم ،انتشار مقاله
نتایج اس��ت و مهم است که مقاله کارآزمایی سوم منتشر
شود.رییس انستیتوپاستور ایران افزود :قدم بعدی دریافت
مجوزهای س��ازمان بهداش��ت جهانی خواهد بود .مسلما
باتوجه به ویژگیهایی که پاس��توکووک دارد و از طراحی
منحصر به فردی نس��بت به واکسنهای دیگر برخوردار
است ،همچنین باتوجه به اینکه میتواند در تمام گروههای
س��نی مورد اس��تفاده قرار گرفته و کارایی آن ثابت شده
است ،ش��رایط خوبی دارد .این واکسن از طراحی ویژهای
برخوردار اس��ت به طوری که اگر جهشهای جدید بروز
پیدا کنند ،پاستوکووک قابلیت این را دارد که بازمهندسی
ش��ده و همزم��ان بتواند با چند جه��ش مقابله کند ،فکر
میکنیم که از امتیازات ویژهای برخوردار است که بسیاری
از کشورها ،به عنوان نسل آتی واکسنهای کووید طالب
آن هستند.

گالیه خانوادهها از اخذ اجباری وجه در مدارس؛

آموزش و پرورش :کمکهای مردمی تحت هر عنوانی اجباری نیست
یک��ی از موضوعاتی ک��ه خانوادهها همواره
نسبت به آن گالیه دارند ،موضوع اخذ اجباری
وجه اس��ت؛ بحثی که از س��وی مسؤوالن
آموزش و پ��رورش ممنوع اعالم میش��ود
اما ک��م و بیش در برخی مدارس مش��اهده
میشود .به گزارش فارس در سال تحصیلی
1401ـ ،1400وزارت آم��وزش و پرورش با
هماهنگ��ی س��تاد کرونا مصمم اس��ت که
مدارس کش��ور بازگشایی شود و این امکان
فراهم ش��ود تا حتی ی��ک روز دانشآموزان
به مدرس��ه بروند.به گفته مسؤوالن آموزش
و پ��رورش ،آس��یبهای در خان��ه مان��دن
دانشآم��وزان به حدی زیاد اس��ت که باید
برای بازگش��ایی مدارس ،چاره اندیشید؛ به

ویژه اینکه هیچ مدل آموزشی جای آموزش
حضوری را نمیگیرد.در کنار اهمیت آموزش
حضوری ،قرار گرفتن دانشآموزان در فضای
مدرسه و در کنار همساالن نیز نکته مهمی
است که اکنون  21ماه است ،دانشآموزان از
آن بی بهره هس��تند و همه این موارد باعث
میشود تا به اهمیت بازگشایی مدرسه بیش
از پیش فک��ر کرد.یک��ی از موضوعاتی که
خانوادهها همواره نسبت به آن گالیه دارند،
موضوع اخذ اجباری وجه است؛ بحثی که از
سوی مس��ؤوالن آموزش و پرورش ممنوع
اعالم میش��ود ام��ا کم و بی��ش در برخی
مدارس مشاهده میش��ود.آقای اکبری پدر
یک دانشآموز دبس��تانی به خبرنگار فارس
گفت :کرونا به اقتصاد خانواده فش��ار زیادی

وارد ک��رده و کس��ب و کارها دچار آس��یب
شده است اما حاال که قرار است مدارس باز
ش��ود ،باز هم موضوع اخذ وجه مطرح است.
وی ادامه داد :در حال حاضر مدرسه فرزندم
اجبار کرده اس��ت که باید  300هزار تومان
به عنوان کمک به مدرسه برای خرید لوازم
بهداشتی بدهیم .نکته مهم این است که این
مبلغ حداقل کمک اس��ت یعنی هیچ فردی
نباید کمتر از این میزان کمک کند.مادر یک
دانشآموز دوره متوس��طه اول نیز با گالیه
از اینکه مدرس��ه فرزندش درخواست کمک
 500هزار تومان البته به شکل قسطی کرده
اس��ت ،اظهار کرد :از ی��ک طرف میگویند
کمک س��رانه بهداش��تی به م��دارس واریز
کردند و از سوی دیگر مدارس میگویند که

هیچ پولی ندارند .واقع��ا ما کدام را باید باور
کنیم.وی اضافه کرد :برای بازگش��ایی یک
روز در هفته مدارس ،چرا باید انقدر مبلغ باال
به عنوان کمک به مدرس��ه درخواست کنند
و اصال چرا کمک به مدرس��ه اجباری هنوز
وجود دارد؟حس��ن محمدی معاون سالمت
و تندرس��تی آموزش و پرورش شهر تهران
در ای��ن خصوص به خبرن��گار فارس گفت:
بح��ث گرفتن پ��ول ،یک موض��وع قدیمی
و یک معضل اس��ت .ف��رق نمیکند که به
چه اس��می گرفت��ه میش��ود.وی ادامه داد:
کمکهایی که در مدارس گرفته میش��ود،
اسمش مشارکتهای مردمی است و اینکه
چه استفادهای میشود با نظارت انجمن اولیا
و مربیان مدرسه است.محمدی با بیان اینکه

این کمکه��ا اجباری نیس��ت ،اظهار کرد:
مدرسه نیازمند مش��ارکت مردم است و این
موض��وع را اعالم میکند ام��ا نباید اجباری
در اخذ آن وجود داشته باشد.علیرضا کمرئی
س��خنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر
بازگش��ایی مدارس نی��ز در این خصوص به
خبرنگار فارس گفت :این کار مبنای قانونی
ندارد و درست نیست؛ دریافت هرگونه وجه
اجباری برای تهیه اقالم بهداشتی در مدارس
قانون��ی نیس��ت و خانوادهها نی��ز میتوانند
مشارکت نکنند.وی اضافه کرد :دفاتر ارزیابی
عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و
پرورش و سامانه شکایت آموزش و پرورش
ب��ه آدرس  shekayat.medu.irآماده
پیگیری است.

وزیر بهداشت مطرح کرد؛

جهش قابل توجه سرعت واکسیناسیون علیه کرونا در ایران

وزیر بهداشت گفت :در سه ماه گذشته در ایران سرعت
واکسیناسیون جهش قابل توجهی یافت به گونه ای که
ت��ا امروز حدود  ۸۴درصد از جمعیت ه��دفُ ،دز اول و
حدود  ۶۷درصد نیز ُدز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده
اند.به گزارش «عصر ایرانی��ان» ،بهرام عین اللهی در
دیدار مدیران موسسه کخ و سفیر آلمان در ایران اظهار
داشت :وضعیت کنترل بیماری کرونا در ایران ،مناسب
اس��ت اما نگرانی هایی داریم .بروز موج جدید کرونا در
سایر کش��ورها ،ما را برای آینده نگران کرده است.وی
ادامه داد :شرایط بیماری کرونا در ایران تا چندماه پیش،
مناسب نبود و روزانه حدود  ۵۰هزار بیمار جدید کرونایی
در کش��ور شناسایی می شد و حتی به  ۷۰۰مورد مرگ
و میر بیمار کرونایی در یک روز هم رس��یده بودیم اما

با تقویت واکسیناسیون و البته مشارکت عظیم مردمی
در واکسیناسیون ،امروز وضعیت بیماری در ایران ،بهتر
ش��ده اس��ت .وزیر بهداش��ت گفت :در ایران امکانات
بهداش��تی و درمانی خوبی داریم .در کش��ور عالوه بر
خدم��ات ارزنده و ش��بانه روزی نیروهای بهداش��تی و
درمانی ،ح��دود یک هزار بیمارس��تان ۲۰ ،هزار عضو
هیات علمی و  ۱۵۰هزار تخت بیمارستانی فعال هستند.
عیناللهی یادآور شد :در ایران واکسنهای  ۵مجموعه
داخلی ش��امل برکت ،پاس��تور ،رازی ،فخرا و سیناژن
تا کنون وارد سبد واکسیناس��یون کشوری کرونا شده
است و این واکس��ن های داخلی در انواع پلتفرم های
مطرح دنیا در ایران س��اخته شده است.همچنین دکتر
آندریاس یانسن  -معاون موسسه روبرت کخ آلمان در

حاشیه این دیدار ،گفت :ایران و آلمان در تعداد جمعیت،
مجموع مبتالیان به کرونا و قربانیان این بیماری تقریبا
با همدیگر ش��باهت های زیادی دارند و در دو کش��ور
تالش های بسیار زیادی برای کنترل کرونا شده است.
ایران و آلمان توان باالی خود در مدیریت این بحران را
نشان داده اند.وی اظهار داشت :سال گذشته در ابتدای
ماه مارس به همراه نمایندگان سازمان جهانی بهداشت
سفری به ایران داش��تم .برداشت ما از بیمارستانهای
ش��هرهای مختلف ایران این بود که کادر بهداشتی و
درمان��ی در مهار کرونا ،تالش های زیادی می کنند و
این حرکت مثبتی در جهت پایان دادن به پاندمی کرونا
اس��ت.وی ادامه داد :س��اخت واکسنهای متعدد کرونا
توسط ایران و تزریق گس��ترده واکسن ،یک موفقیت

بسیار بزرگ است و خیلی از افراد و مجامع بین المللی
به موفقیت های ایران در واکسیناس��یون اذعان کرده
اند .معاون موسس��ه روبرت کخ تاکید کرد :س��ازمان
جهانی بهداشت و رییس این سازمان بر توزیع عادالنه
و دسترسی همگانی در دنیا به واکسنهای کرونا تاکید
دارند .معاون موسس��ه روبرت کخ آلمان گفت :دو روز
پیش ک��ه آلمان را به قصد ایران ت��رک کردیم ،تعداد
مبتالی��ان جدید کرونا به رکورد  ۵۰ت��ا  ۶۰هزار مورد
رسید و همزمان شاهد این بودیم که تعداد موارد مرگ و
میر و بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه،
کاهش یافت که این نشان دهنده تاثیر واکسیناسیون
است و به طور متوسط حدود  ۲۰۰مورد مرگ و میر در
آلمان ثبت میشود.

دادستان کل کشور اعالم کرد؛

توقیف  ۱۴هزار خودرو در پارکینگهای ستاد مبازره با موادمخدر

دادستان کل کشور با بیان اینکه بیش از  ۱۴هزار خودرو در پارکینگهای ستاد
مبازره با مواد مخدر در حال حاضر توقیف هستند ،گفت ۸۰ :درصد خودروهای
توقیفی باید تا پایان سال تعیین تکلیف شوند.به گزارش«عصر ایرانیان» پیرو
دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور ،مبنی بر تسریع تعیین تکلیف
وسایل نقلیه توقیف و یا ضبط شده در خصوص پروندههای مواد مخدر ،حجت
االس�لام محمد جعفر منتظری دادستان کل کش��ور از پارکینگ خودروهای
توقیفی مرتبط با پروندههای مواد مخدر در منطقه شهریار بازدید کرد.دادستان

کل کش��ور در این بازدی��د در جریان آمار خودروهای توقیفی ،تعداد و س��ال
توقیف ،نحوه مزایده و فروش ،نحوه نگهداری قرار گرفت.منتظری همچنین
بر تس��ریع در رس��یدگی و تعیین تکلیف خودروها ،لزوم کار جهادی و تعیین
تکلیف  ۸۰درصدی خودروهای توقیفی تا پایان سال جاری تاکید کرد.وی با
بیان اینکه حدود  ۱۴هزار و  ۷۰۰خودرو در پارکینگهای ستاد مبازره با مواد
مخدر در حال حاضر توقیف هستند ،تصریح کرد :آنچه که مربوط به دستگاه
قضائی اس��ت باید انجام و اگر نیاز به بخشنامه یا دستور است انجام خواهیم

داد.دادستان کل کشور افزود :ساماندهی وضعیت کنونی به همکاری و تعامل
دستگاههای مربوطه و کار جهادی و تالش مضاعف نیاز دارد.این مسئول عالی
قضائی تاکید کرد که دستگاه قضائی آماده همکاری و انجام اقدامات الزم برای
تعیین تکلیف این خودروها است.بنابراین گزارش ،حجتاالسالم والمسلمین
محس��نی اژهای رئیس قوه قضائیه بیس��ت و نهم آبان ماه طی دس��توری به
دادستان کل کشور تاکید کرد که نسبت به تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف
و یا ضبط شده در خصوص پروندههای مواد مخدر ،تسریع صورت گیرد.
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اخبار
جزییات مرگ تعمیرکار مترو در خط
 ۴مترو

قائم مقام عملیات ش��رکت بهرهبرداری مترو
تهران در مورد حادثه روز گذش��ته برای یکی
از تعمی��رکاران مت��رو توضیحات��ی ارائه کرد.
رستمی در مورد حادثه در خط  4و مرگ یکی
از کارگران تعمیراتی مترو گفت :روز گذشته در
یکی از تجهیزات ریلی ایستگاه ارم سبز در خط
چهار مترو مش��کلی ایجاد شد که این مشکل
مربوط به تعویض خط قطارها میش��د.وی با
بی��ان اینکه با توجه به نوع اختاللی که ایجاد
شده بود تیم نگهداری و تعمیرات با هماهنگی
مرکز فرمان و کنترل س��ریعا ب��ه محل اعزام
ش��دند و به داخل تونل رفتند تا بتوانند هرچه
سریعتر خرابی را رفع کنند تا حرکت قطارها در
ساعت پیک دچار اختالل نشود ،گفت :هنگامی
که تیم تعمیرات در ح��ال کار بود این همکار
که از پیمانکاران شرکت بهرهبرداری مترو نیز
بود از گروه تعمیرات و محل امن جدا ش��ده و
متاسفانه در مسیر تردد قطار قرار میگیرد.قائم
مقام عملیات شرکت بهرهبرداری مترو تهران
با بیان اینکه قطار خروجی از ایس��تگاه با این
فرد برخ��ورد میکند اضافه ک��رد :با توجه به
ش��دت جراحات وارده همکارمان فوت میکند
و بالفاصله تیم امدادی وارد عمل شده و نسبت
به انتقال پیکر همکارمان اقدام میکنند.
حکم قصاص «آرمان عبدالعالی» اجرا
شد

مرکز رسانه قوه قضاییه از “اجرای حکم قصاص
آرمان عبدالعالی در پی تقاضا و عدم گذش��ت
خانواده غزاله ش��کور و علیرغ��م تالشهای
ص��ورت گرفته به منظور جلب رضایت اولیای
دم” خبر داد.مرکز رس��انه ق��وه قضاییه اعالم
کرد:حکم قص��اص آرمان عبدالعال��ی در پی
تقاضا و عدم گذش��ت خانواده غزاله ش��کور و
علیرغ��م تالشهای صورت گرفته از س��وی
دستگاه قضایی ،شورای حل اختالف و فعالین
فرهنگی و اجتماعی کشور طی سالهای اخیر
به منظور جلب رضایت اولیای دم که تا اخرین
لحظات هم ادامه داشت ،سحرگاه سوم آذر ماه
در زندان رجایی شهر اجرا شد.آرمان عبدالعالی،
در سال  ۱۳۹۲مرتکب قتل غزاله شکور شد و
به قصاص محکوم گردید».
افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا در
کشور

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
بهداش��ت از افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا در
کش��ور خبر داد و گفت :ثابت شده که اگر این
دو بیماری همزمان در کسی رخ دهد ،بیماری
شدیدتر و مرگبارتری خواهد شد.محمد مهدی
گویا ،درباره وضعیت ش��یوع آنفلوآنزا در کشور،
گفت :موارد آنفلوآنزا در کشور در حال افزایش
است و تاکنون بیش از  ۲۰۰مورد ثبت شده با
تایید آزمایشگاهی به ما گزارش شده است.وی
افزود :البته در زمینه موارد آنفلوآنزا هنوز به حد
آستانه هشدار نرسیدهایم ،اما به نظر میآید که
به زودی به این حد آس��تانه میرسیم .راههای
پیشگیری از آنفلوآنزا کامال مشابه پیشگیری از
کووید ۱۹اس��ت.گویا تاکید کرد :ما از همراهی
این دو بیماری یعنی آنفلوآنزا و کووید ۱۹نگرانی
داریم .ثابت شده که اگر این دو بیماری همزمان
در کسی رخ دهد ،بیماری شدیدتر و مرگبارترین
خواهد شد.وی گفت :اکنون آنفلوآنزای فصلی
نوع  H3N2شایع است.گویا گفت :توصیه ما
این اس��ت که موارد پیشگیرانه را مانند شستن
مداوم دس��ت ،حفظ فاصله فیزیکی ،استفاده از
ماسک و ....را رعایت کنند.
رشد  ۲۳درصدی «ازدواج» و ۱۶
درصدی «طالق» در بهار امسال

مطابق با آمار منتشرش��ده از سوی مرکز آمار
ایران ،درحالی  ۱۵۸هزار و  ۹۹۲رویداد ازدواج
و  ۴۱هزار و  ۷۵۷رویداد طالق در بهار ۱۴۰۰
به ثبت رسیده اس��ت که این آمار در قیاس با
آمار مش��ابه خود در بهار  ۹۹خبر از رشد ۲۳.۶
درصدی «ازدواج» و  ۱۶.۴درصدی «طالق»
میدهد.بر اس��اس آمار منتش��ر شده از سوی
مرکز آمار ایران طی سال  ۹۹تعداد  ۵۵۷هزار
و  ۶۴۹رویداد ازدواج و  ۱۸۴هزار و  ۶۵۴رویداد
طالق رخ داده اس��ت.از آم��ار ازدواج و طالق
سال گذش��ته ،تعداد  ۱۲۸هزار و  ۶۲۱رویداد
ازدواج و  ۳۵هزار و  ۸۶۹رویداد طالق مربوط
ب��ه بهار  ۹۹اس��ت.در این بین آم��ار ازدواج و
طالق بهار سال جاری در مقایسه با همین آمار
در بهار س��ال گذشته (بهار  )۹۹نشان میدهد
که در بهار سال جاری آمار ازدواج با رشد ۲۳.۶
درصدی ب��ه  ۱۵۸ه��زار و  ۹۹۲رویداد و آمار
طالق با رش��د  ۱۶.۴درصدی ب��ه  ۴۱هزار و
 ۷۵۷رویداد رسیده است.

