اخبار
ویروسی بسیار مسریتر از ُامیکرون
در حال انتشار است

در حال حاضر ویروس��ی بسیار مسریتر از
اُمیکرون در م��دارس ایاالتمتحده در حال
گس��ترش اس��ت.به نقل از بیزین��س نیوز،
دکتر رجینالد واش��نگتن ،مدیر ارشد پزشکی
در بیمارس��تان کودکان ایاالتمتحده گفت:
در حال حاضر ویروس سنس��یتیال تنفس��ی
( )RSVبر سویه اُمیکرون در دنور و اطراف
آن غالب اس��ت.وی اظهار کرد :این ویروس
بس��یار مس��ری است و در سیس��تم مدرسه
همچنین در سرتاسر مهدکودکها و خانهها
بسیار شایع است.ویروس سنسیشیال تنفسی
باع��ث ایج��اد عفونت در ریهه��ا و مجاری
تنفسی فرد میش��ود .این ویروس میتواند
باع��ث بیم��اری ش��دید در برخ��ی از افراد
ازجمله نوزادان ،نوزادان نارس ،افراد مس��ن
و افرادی شود که از شرایط پزشکی زمینهای
رن��ج میبرند.این ویروس عالئمی مش��ابه
عالئم کووی��د مانند آبریزش بینی ،س��رفه
خشک ،گلودرد و س��ردرد دارد .موارد شدید
ممکن است باعث مشکل در تنفس ،تنفس
س��ریع ،ذاتالریه یا برونشیت شود.دادههای
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها نشان
میدهد که در میان بزرگس��االن باالی ۶۵
س��ال ،س��االنه حداقل  ۱۴هزار نف��ر بر اثر
ویروس سنس��یتیال تنفس��ی جان خود را از
دس��ت میدهند.با وجود افزایش تعداد موارد
ابتال به ویروس سنسیتیال تنفسی ،مقامات
بهداشتی همچنان از والدین میخواهند که
در صورت منفی ب��ودن آزمایش کووید۱۹-
فرزندش��ان و وجود عالئم مش��ابهی با این
ویروس مراقب باشند.بس��یاری از پزش��کان
و محقق��ان در اواخر ماه گذش��ته گفتند که
هنوز ش��واهدی مبنی ب��ر خطرناکتر بودن
سویه اُمیکرون برای کودکان نسبت به سایر
سویههای کووید ۱۹-مش��اهده نکردهاند با
این حال ،تعداد عفونتهای کودکان بهطور
پیوسته افزایش یافته است.
تا پایان سال رتبهبندی معلمان به
تصویب نهائی میرسد

مع��اون حقوق��ی و ام��ور مجل��س وزارت
آم��وزش و پ��رورش گف��ت :امیدواریم که
تا پایان س��ال ج��اری ،رتبه بن��دی به اجرا
درآید.قاس��م احمدی الشکی گفت :مجلس
شورای اس�لامی  ۲۴آذرماه  ،۱۴۰۰مصوبه
رتب��ه بندی را نهائی کرد و برای تصویب به
شورای محترم نگهبان ارسال کرد.وی افزود:
شورای نگهبان نیز به دلیل ابهاماتی از جمله
در بندهای  ۵و  ۶مصوبه رتبه بندی معلمان،
خواستار فرصت بیشتری برای بررسی شدند
ک��ه منتظر هس��تیم آخرین وضعی��ت را از
شورای نگهبان دریافت کنیم.معاون حقوقی
و امور مجل��س وزارت آم��وزش و پرورش
عنوان کرد :پس از نهائی شدن مصوبه رتبه
بندی معلمان ،آمادگی کامل برای ادامه روند
اجرای رتبه بندی از جمله هیأت ممیزی ها
که باید ب��ر ای ورود  ۷۵۰منطقه آموزش و
پرورش کش��ور تعیین ش��ود ،را داریم و در
کوتاه ترین زمان ،این مصوبه قابلیت اجرائی
پیدامی کند.
در هفته جاری بیشتر مناطق کشور
بارانی و برفی خواهد بود

یک کارشناس سازمان هواشناسی به بررسی
آخرین وضعیت جوی چند روز آینده کش��ور
پرداخت.امینحس��ین نقش��ینه در خصوص
آخرین وضعیت جوی چند روز آینده کش��ور
گفت :هفتهای برفی را در مناطق کوهستانی
و سردسیر کشور پیش رو داریم و از امروز با
فعالیت س��امانه بارشی بر روی نواحی شمال
غرب ،غ��رب ،جنوب غ��رب ،بخشهایی از
جنوب ،مناطقی از ش��مال شرق ،استانهای
ساحلی دریای خزر ،استانهای واقع در جنوب
البرز مرکزی ،تهران ،البرز ،قزوین ،بخشهایی
از استانهای کرمان و یزد برای این مناطق
بارش باران پیشبینی میش��ود و در مناطق
سردسیر و مرتفع بارشها به شکل برف رخ
میدهند.وی ضمن اش��اره به اینکه ش��دت
بارشها امروز برای جنوب آذربایجان غربی،
نیمه ش��مالی فارس ،شمال شرق خوزستان،
لرستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال و
بختیاری ،نیمه جنوبی اردبیل ،گیالن ،غرب
مازندران ،جنوب و غرب اصفهان و ارتفاعات
البرز مرکزی در اس��تانهای ته��ران ،البرز،
قزوی��ن و زنجان پیشبینی میش��ود ،ادامه
داد :ام��روز در برخی نقاط غرب و دامنههای
جنوبی البرز ش��اهد رعدوبرق هستیم و برای
جنوب کش��ور هم انتظار رگبار و رعدوبرق و
تندباد ش��دید را داریم.این کارشناس سازمان
هواشناس��ی با بیان اینکه از امروز (شنبه) در
بیشتر مناطق کشور با بارش مواجه هستیم،
اف��زود :فردا بارشها در اس��تانهای فارس،
کهگیلویه و بویراحمد ،بوش��هر ،شمال شرق
خوزس��تان ،چهارمحال و بختی��اری ،جنوب
و غ��رب کرمان ،خراس��ان رضوی ،ش��مال
خراسان جنوبی و مناطقی از هرمزگان شدت
مییابند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ مطرح کرد؛

جزئیات بیشتر از دستگیری سنگپران آدمکش در تهران

گروه اجتماعی :روز پنجش��نبه گذش��ته ،عامل پرتاب س��نگ به س��وی
خودروهای عبوری در بزرگراهها از س��وی پلیس دس��تگیر شد؛ فردی که
منجر به مرگ دو تن شده ،چندین نفر را نیز زخمی کرده و موجب وحشت
و احس��اس ناامنی برای هزاران راننده دیگر ش��ده ب��ود .فرمانده انتظامی
تهران بزرگ جزئیات دستگیری این فرد را تشریح کرده است .به گزارش
«عصر ایرانیان» سردار حسین رحیمی ،درباره جزئیات دستگیری این فرد
اظهارکرد ۱۲ :آذرماه امس��ال بود که پلیس راهور گزارش��ی از یک حادثه
ترافیکی برای دفتر فرماندهی انتظامی پایتخت ارس��ال کرد؛ گزارشی که
در آن عامل تصادف پرتاب سنگ از میانه بزرگراه به سمت یک خودروی

سواری در بزرگراه یادگار امام اعالم و متاسفانه منجر به مرگ راننده مرد
و  ۳۳ساله خودرو شده بود .بر اساس این گزارش همچنین مشخص شد
که به چندین خودروی س��واری در حال حرکت نیز خساراتی وارد و حتی
راننده یا سرنشینان برخی از آنها نیز مصدوم شده بودند.وی با بیان اینکه
ب��ه محض دریاف��ت این گزارش تیمهایی ویژه از س��وی پلیس پایتخت
برای رس��یدگی به این موضوع وارد عمل ش��دند ،به ایس��نا گفت :به هر
ح��ال حادثه عجیبی رخ داده بود و به همین دلیل پرونده به ش��کل ویژه
مورد بررسی قرار گرفت .دو پلیس پیشگیری و آگاهی پایتخت نیز دستور
ویژه دریافت کردند که با تش��کیل تیمهایی عام��ل یا عامالن این اقدام

را شناس��ایی و دس��تگیر کنند .در همین راستا نیز  ۵۰تیم شامل تیمهای
محسوس و نامحسوس فعالیت خود را آغاز کردند .همزمان با این اقدامات
تصاویر دوربینهای مداربسته اطراف محل وقوع جرم نیز مورد بررسی و
بازبینی قرار گرفت.فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به جریان داشتن
تحقیقات و اقدامات پلیس برای رسیدگی به این پرونده گفت :رسیدگیها
ادامه داش��ت تا اینکه  ۹دی ماه حادثه مش��ابهی و اینب��ار در محدوده
بزرگراه نواب رخ داد و متاس��فانه به علت پرتاب بلوک س��یمانی به سمت
یک دس��تگاه خودروی سواری در حال حرکت ،راننده این خودرو که زنی
حدودا  ۴۵ساله بود ،جان خود را از دست داد.

نظارت ،عنصری فراموششده بر عملکرد خیریهها؛

فعالیتناسالمبهاسمخیریه؛ازدریافترشوهتاشستشویپولهایکثیف
گ�روه اجتماع�ی -محمودرضا زارع :روایت نامناس��بی از
فعالیت غیرقانونی برخی از خیریهها وجود دارد که مربوط
به سوءاستفاده از نام و عنوان مراکز نیکوکاری و خیریهها
و انجام اقدامات خالف قانون در حوزه پولش��ویی است.
به گ��زارش «عصر ایرانیان» ظه��ور و بروز انجمنهای
نیک��وکاری و خیریهه��ا در ی��ک دهه اخیر نس��بت به
سالهای قبل از آن با سرعت و شدت بیشتری رخ داده و
فعالیت آنان شتاب افزونتری گرفته است؛ موضوع خیریه
و کمک به مردم فرهنگ بسیار ارزشمندی است که از دیر
باز در بین ایرانیان وجود داشته و دارد و به حدی است که
نظیر آن را در هیچ نقطه از دنیا همانند کشورمان نمیتوان
دی��د و البته این فرهنگ به طورحتم قابل تقدیر اس��ت.
اعطای مجوز به خیریهها از سوی وزارت کشور به عنوان
نهاد اصلی صورت میگی��رد و به موازات آن ارگانهایی
همچون سازمان بهزیس��تی ،کمیته امداد ،وزارت ورزش
و جوانان ،نیروی انتظامی و حتی س��ازمان محیط زیست
ه��م در اعطای مجوز خیریه نقش دارند که همین باعث
ش��کلگیری انس��جام بیش��تر برای فعالیت این مراکز
نیکوکاری در بدو ش��روع به کار اس��ت .سختگیریهای
ابتدایی در اعطای مجوز برای راهاندازی خیریهها به قدری
صعب و دقیق اس��ت که بعض ْا بیش از چند س��ال برای
یک مجوز زمان میبرد و گاه افراد خیری که میخواهند
س��ر و ش��کلی قانونی به فعالیت خود بدهند قید دریافت
مجوز را میزنند.پس از دریافت مجوز و راهاندازی خیریه،
فعالیت این مراکز نیکوکاری آغاز ش��ده و هر کدام بنا به
فراخور فعالیتی که مجوز آن را گرفتهاند درصدد کمک به
نیازمندان و افرادی که در ذیل فعالیت رس��می خیریهها
فرار میگیرند برمیآیند.بر همین اساس و به دلیل شرایط
اقتصادی که مردم کش��ور ما در چند سال اخیر پشت سر
گذاشتهاند ،تعداد موسسات خیریه افزایش بسیاری داشته
و نس��بت به گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و
به حدود  30هزار مؤسسه در کشور رسیده است .افزایش
سریع خیریهها در سالهای اخیر معضلی با عنوان نظارت
ناکافی ب��ر عملکرد آنان را باعث ش��ده که همین نکته
حواشی زیادی در نحوه فعالیت و عملکرد آنان ایجاد کرده
است.همین عدم بازرسی مناسب از نحوه فعالیت خیریهها،
میزان مراجعین به آنان و افراد تحت پوشش ،شفافیت در
عملکرد مالی و دیگر مس��ائلی از این دس��ت به چالشی
تبدیل ش��ده که بعضا و بنا به گفته مس��ئوالن انتظامی،
قضائی و نظارتی فضا را برای فعالیتهای خارج از عرف
در حوزه خیری ه فراهم کرده است.البته که سیاست کمک
های مردمی به شکل بنیادی قابل تایید و بسیار ارزشمند
است ،اما نکته مهم آن است که باید برعملکرد موسسات
خیریه نظارت جدی انجام شود؛ متاسفانه اندکی از مراکز
خیریهای از این فرصت ها حداکثرس��وء استفاده را داشته

و از کم��ک های مردمی به صورت غیرقانونی اس��تفاده
می کنند.به عنوان مثال بارها مشاهده شده برخی مراکز
خیریهای که البته بعضا هم دارای نام و نش��ان هستند در
تماس با افراد و خیرین درخواست کمک به فالن کودک
بیسرپرست یا فالن بیمار را دارند؛ البته تا به اینجای کار
جای شبهه و شکی نیست اما ماجرا آنجا آغاز میشود که
از دادن شماره حساب خانواده نیازمند سر باز زده و یا اگر
شماره حس��ابی هم میدهند اصرار وافری دارند تا فیش
واریزی برای خیریه ارسال شود .وقتی سؤال میشود که
چرا کمکهای واریزی باید به اطالع خیریه رسانیده شود
از پاسخ واضح خودداری میکنند.در اتفاقی دیگر ،برخی
از مراک��ز خیریه در تماس تلفن��ی با افراد مختلف از آنان
درخواس��ت کمک نقدی برای اف��راد نیازمند میکنند اما
در برابر اصرار نیکوکاران که درخواست دارند حتی همراه
با نماینده خیریه ،ش��خصا کمکهای نق��دی را به افراد
برسانند سرسختی به خرج میدهند.
جال��ب اینکه در تماس بعض��ی از خیریههای کم نام و
نش��ان با افراد ،فقط واریزی حس��اب مورد قبول است و
از پذیرفتن کاالی زندگی ،وس��ائل بازی برای کودکان،
مایحتاج زندگی و البسه امتناع میکنند.این مدل دربافت
کمک از خیرین توسط برخی از خیریهها بیشتر از طریق
تماس تلفنی ،نرمافزارهای مجازی و شبکههای اجتماعی
ب��وده و کمتر حاضر به مواجه حضوری خیرین در دفاتر و
مراکز خیری ه هستند.در تماسی که با مسئول یک خیریه
مشهور داشتیم به اطالعات بیشتر و جالب توجهی دست
یافتیم .این مس��ئول در گفتگویی که با خبرنگار رس��انه
بهمن داشت از تخلف برخی مراکز خیریهای پرده برداشت

و گف��ت «برخی از خیریهها حتی هزینه آب و برق دفاتر
و ناهار خود را هم از کمکهای خیرین پرداخت میکنند
بدون اینکه کسب رضایتی گرفته یا از لحاظ شرعی پیگیر
باش��ند ».این مس��ئول معتقد بود حتی بخشی از حقوق
کارمندان و اپراتورهای برخی خیریههایی که با افراد برای
دریاف��ت کمک تماس میگیرند هم از کمکهای نقدی
نیکوکاران پرداخت کیش��ود.در صحت و س��قم ادعای
این مس��ئول همین انازه کفایت میکنیم که بسیاری از
مراکز خیریه در پاس��خ به سؤالی که پرسیده بود مخارج
و هزینههای خود را از چه طریقی جبران میکنید پاس��خ
دقیقی نداده و تماس تلفنی را قطع میکردند.با این حال
روشهاي دیگری هم برای س��وء استفاده از شهروندان
جهت جذب كمكهاي مردمي وجود دارد که يكي از اين
راهكارها ،حضور افرادي شيكپوش و با ظاهر آراسته در
خیابانها و نشان دادن برگههايي حاوي اطالعاتي مرتبط با
كودكان و يا سالمندان استبرای جذب کمکهای مردمی
اس��ت .در این خصوص جهان حيدري از مدیران پیشین
سازمان بهزيس��تي گفته بود که موسسات خيريه معتبر،
وارد خيابان نميش��وند و جلوي كس��ي را نميگيرند؛ از
طرفي هم بايد گفت همه خيريهها مجوز ندارند و مواردي
كه در خيابانها مش��اهده ميكنيد كه مشابه تكديگري
يا برگه فروش��ي است ،اينها اصال مجوز ندارند.بٌعد دیگر
قصه اما روایت نامناسبتری از فعالیت غیرقانونی برخی
از خیریهه��ا وجود دارد که مربوط به سوءاس��تفاده از نام
و عن��وان مراکز نیکوکاری و خیریهه��ا و انجام اقدامات
خالف قانون در حوزه پولشویی است.بنا به اذعان برخی
از مسئوالن برخي از خیریهها اگرچه اقدام به جمعآوري

كمكهاي مردمي ميكنند ،اما وج��وه دريافتي از مردم
براي نيازمندان درست محاسبه و هزينه نميشود .در اين
ميان هستند برخي كه طي سالهاي گذشته تحت پوشش
اين اسم قابل احترام ،اقدام به كارهايي ميكنند كه ظاهرا
به پولش��ويي شبيه است و سبب س��لب اعتماد عمومي
شدهاند.طبق قانون مبارزه با پولشويي ،بعضي از كسب و
كارها و فعاليتها در مجاورت پولشويي قرار دارند .اتهام
پولشويي ندارند اما در مجاورت آن هستند ،يعني كساني
ك��ه ميخواهند پولش��ويي كنند از اين حوزهها اس��تفاده
ميكنند .مثال كساني كه ميخواهند پولشويي كنند ناچار
بايد به س��راغ سيستم بانكي بيايند .موسسات نيز يكي از
جاهايي اس��ت كه در مجاورت آنها قرار دارند .زيرا وقتي
ن��ام خيريه به ميان ميآيد ،يعني با اهداف خير تش��كيل
ش��ده و بناس��ت كه كمكهاي عامالمنفع��ه كنند.داوود
محمدی نماینده پیش��ین مردم ته��ران درمجلس معتقد
اس��ت برخی از مراکز خیریه هیچ اصل و ساز وکارقانونی
درحوزه عملکردی خود ندارند ،ضمن اینکه بس��یاری از
قوانین درجهت پرداخت مالیات توسط این سازمان ها به
مردم هم رعایت نمی شود.محمدی با تاکید براینکه بحث
پولش��ویی و اقدامات خالف قانون از طی سالیان گذشته
تاکنون وجود داشته است ،گفت :هیچ تشکیالتی نظارتی
برعملکرد موسس��ات خیریه نداشته و این مراکز درقالب
امر خیر و کمک به مردم هر اقدام درس��ت و نادرس��تی
انجام دادند ،بنابراین درشرایط فعلی ضروری است که با
نظارت کنترل بیش��تری درفعالیت های موسسات خیریه
صورت گیرد.در تأیید صحبتهای نماینده پیشین مجلس،
محمود اولیایی نایبرئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی
اتاق ایران هم درباره این مس��ئله که بعضی از شرکتها
برای فرار مالیاتی در غالب مسئولیت اجتماعی کار خیریه
ای و مردم نهاد انجام میدهند تصریح کرد :ش��رکتها
نه به اس��م مسئولیت اجتماعی بلکه از طریق خیریهها و
سازمان های مردم نهاد اقدام به پولشویی میکنند اولیایی
ش پولشویی در خیریهها تصریح کرد:کارخانهدار
درباره رو 
یا یک ب��ازاری خیریهای ثبت میکند و بعد بجای اینکه
از مش��تری خود پولی دریافت کنن��د از او میخواهند تا
پول را به حس��اب خیریه واریز کرده ت��ا به عنوان آورده
خیریه در ج��ای دیگر آن را هزینه کنن��د .برای دریافت
رش��وه نیز با ثبت خیریه این کار در حال انجام است.حال
با توجه به آنچه که روایت ش��د و البته خواس��ته بسیاری
از مس��ئوالن بوده و مردم ه��م در این زمینه از نهادهای
قانونی ،بازرس��ی و نظارتی مطالبهگر هستند باید منتظر
ماند و دید دستگاههای نظارتی و بازرسی چه رفتاری در
قبال این عملکرد خیریهها دارد و دستگاه قضایی با توجه
به اصرار مسئوالن رده باالی خود در برخورد با فساد ،چه
تدبیری خواهند اندیشید.

شرایط شکننده کرونا در کشور؛مبتالیانی که از واکسن نزدن ،پشیمانند

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ،با تاکید بر اینکه
اُمیکرون خفیف نیس��ت ،گفت :باتوجه به سرایتپذیری
بس��یار باالی ویروس امیکرون ،در صورت عدم توجه به
پروتکلهای بهداشتی و سایر هشدارها ،این ویروس ۱۰۰
درصد میتواند به ویروس غالب در کش��ور بدل شود.پیام
طبرس��ی در گفتوگو با ایس��نا ،درباره وضعیت ابتال به
اُمیکرون در کش��ور ،گفت :باید توجه کرد که قطعا تعداد
افراد مبتال به اُمیکرون در کشور ،از تعداد مبتالیانی که به
صورت رس��می شناسایی و اعالم شدند ،بیشتر است.وی
افزود :در عین حال باتوجه به سرایتپذیری بسیار باالی
وی��روس امیکرون ،در صورت عدم توجه به پروتکلهای

بهداش��تی و س��ایر هش��دارها ،این ویروس  ۱۰۰درصد
میتواند به ویروس غالب در کش��ور بدل شود.طبرس��ی
ادامه داد :البته در حال حاضر وضعیت بیمارستانها خوب
است و افزایش باالی تعداد بستری و ...را نداریم ،اما این
ش��رایط تا دو سه هفته آینده ش��کننده است .یعنی ۱۰۰
درصد افزایشی در ابتال خواهیم داشت ،بر همین اساس
اکن��ون باید تالش کنیم ت��ا با انجام اقدام��ات کنترلی،
رعایت پروتکلهای بهداش��تی و تزریق و تکمیل سریع
واکسیناسیون ،موج آن پیک را پایین آوریم.وی تاکید کرد:
بر این اس��اس توصیه میکنم کسانی که موعد دز سوم
واکسنشان فرا رسیده و هنوز دز سوم را تزریق نکردهاند،

که موج اُمیکرون ش��کل گرفته ،تعداد بستریشان طی
یک هفته گذش��ته به ش��دت باال رفته است .این نشان
میدهد که وقتی بیماری میچرخد ،متاسفانه قربانی هم
میگی��رد .بنابراین اُمیکرون هم میتواند بیماری ش��دید
دهد ،هم میتواند منجر به بس��تری فرد ش��ده و در عین
حال کشندگی هم دارد.

رییس سازمان حج و زیارت خبر داد؛

احتمال افزایش ایستگاههای پروازی برای عزیمت زائران ایرانی به سوریه

رئی��س س��ازمان حج و زی��ارت از احتم��ال افزایش
ایس��تگاه های پروازی برای متقاضیان سفر زیارتی
به س��وریه خبر داد و گفت  :در این رابطه در سفری
که به همراه وزیر راه و شهرسازی با مقامات سوریه
ای گف��ت و گو و تبادل نظر ش��د.به گزارش «عصر
ایرانیان» علی رضا رش��یدیان که در قالب عضوی از
هیات بلندپایه اقتصادی و سیاسی به ریاست وزیر راه

و شهرسازی شامگاه سه شنبه عازم سوریه شده است
در حاش��یه دیدار با مقامات این کشور اظهار کرد :در
ای��ن مالقات ها که همراه وزیر راه و شهرس��ازی و
رییس کمیس��یون مشترک ایران و سوریه با مقامات
سوری داشتیم موضوع اعزام زائران و مساله سفرهای
زیارتی نیز پیگیری ش��د.وی افزود :در دیدار با وزیر
خارجه س��وریه راجع به موضوع مس��تثنی شدن زوار
ایرانی از مصوبه گردش��گری دینی سال  ۲۰۱۷این
کشور گفت و گو و مقرر شد مسووالن ذیربط بررسی
های الزم را در این رابطه انجام دهند.رییس سازمان
حج و زیارت افزود :در دیدار با نخست وزیر سوریه در
خصوص توس��عه سفرهای زیارتی که خواست مردم
ایران اس��ت و بنا داریم اعزام زائران را از اس��تانهای
مختلف توس��عه دهیم ،گفت و گو و قرار شد در این
رابطه برای زیارت همراه با سهولت ،عزت و کرامت

زائران ایرانی دستورات الزم به وزارت سیاحه داده و
مس��اعدتهای الزم انجام شود.رشیدیان با اشاره به
دیدار با وزیر نقل س��وریه نیز افزود :طی این نشست
موضوع افزایش اعزام از  ۵تا  ۶استان کشورمان مطرح
گردید ضمن آنکه پنج شرکت دیگر عالوه بر ماهان
هم متقاضی انجام پروازها به س��وریه هستند که در
این رابطه نیز قول همکاری های الزم هم داده شد.
وی اظهار کرد  :رییس س��ازمان هواپیمایی کشوری
ه��م موض��وع ارائه خدم��ات هندلین��گ فرودگاهی
و مس��اعدتهای م��ورد نیاز برای انج��ام پروازهای
زیارت��ی را نی��ز به صورت خاص پیگی��ری می کند.
رییس س��ازمان حج و زیارت تصریح کرد :در جلسه
ای ه��م که ب��ا وزرای مختلف داش��تیم روحیه کلی
مبتن��ی بر توس��عه هم��کاری ها بود ک��ه امیدواریم
ظرفی��ت و زمینه الزم برای توس��عه زی��ارت فراهم
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اخبار
جبران خسارت سیل تمام مددجویان
کمیتهامداد توسط بنیاد مستضعفان

درپی وقوع س��یل اخیر در استانهای جنوبی
کش��ور و وارد آمدن خسارتهای سنگین به
برخی از هموطنان ،بنیاد مس��تضعفان تمامی
خس��ارتهای وارده به احشام و لوازم خانگی
مددجویان سیلزده تحت پوشش کمیته امداد
در چهار استان جنوبی را عهدهدار شد.با دستور
س��ید پرویز فتاح  -رییس بنیاد مستضعفان-
تمام خسارت وارده به بیش از  ۷۳۰۰خانواده
مددج��وی کمیت��ه ام��داد در چهار اس��تان
سیلزده «سیستان و بلوچستان»« ،فارس»،
«هرم��زگان» و «کرم��ان» ب��ا اختص��اص
اعتب��اری بالغ ب��ر  ۷۷میلی��ارد تومان جبران
میش��ود.با توجه به مکاتبات صورت گرفته
میان روسای بنیاد مستضعفان و کمیته امداد،
خسارت سیل همچون خسارت به «دامهای
سبک و س��نگین ،تلویزیون ،یخچال ،فرش،
آبگرمکن ،بخ��اری ،کول��رگازی ،اجاق گاز،
لباسشویی ،پتو و سایر لوازم ضروری» توسط
بنیاد مستضعفان جبران میشود.این کمکها
در حالی است که پیش از این نیز بنیاد برای
جب��ران بخش��ی از خس��ارتهای وارده ب��ه
ل��وازم خانگی هموطنان آس��یبدیده در این
اس��تانها ،مبلغ  ۵۰میلیارد تومان را از طریق
اس��تانداریها اختصاص داده و تامین رایگان
تمام سیمان مورد نیاز برای بازسازی مناطق
سیلزده را نیز عهدهدار شده بود.
تزریق دز سوم یک واکسن ایرانی دیگر
تایید شد

وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی
اعالم کرد که واکس��ن اسپایکوژن به عنوان
نوبت س��وم کلی��ه واکس��نهای موجود در
داخل کش��ور م��ورد تائید اس��ت و با فاصله
حداقل س��ه م��اه از نوب��ت دوم قابل تزریق
اس��ت  .این واکسن به عنوان دوز اول و دوم
در گ��روه س��نی  ۱۸تا  ۵۰س��ال و به عنوان
دوز بوس��تر در کلی��ه افراد باالی  ۱۸س��ال
قاب��ل تزریق است .براس��اس نتیجه مطالعه
بوستر واکس��ن اس��پایکوژن ،افزایش تا ۲۵
براب��ر غلظت آنتیب��ادی خنثیکننده پس از
دریاف��ت اس��پایکوژن به عنوان دوز بوس��تر
مش��اهده شد   .در این مطالعه عارضه جانبی
ل توجهی مشاهده نشد .خط تولید
جدی یا قاب 
واکس��ن اس��پایکوژن تنها خط تولید واکسن
دارای تائیده اتحادیه اروپا ( )Eu GMPدر
ایران است و با توجه به نتایج مطالعه بوستر،
واکسن اسپایکوژن انتخابی مناسب به عنوان
دوز بوس��تر تمامی پلتفورمهای واکسنهای
کرونا موجود در ایران اس��تفاده میشود.این
واکس��ن به عنوان دوز بوس��تر در کلیه افراد
باالی  ۱۸سال قابل تزریق است  .
چه ویروسی عامل ابتال به بیماری MS
است؟

عضو کمیته علمی مقابله با کرونا خیر داد؛

حتما آن را در اسرع وقت تزریق کنند .در عین حال یک
جمعیتی در کش��ور داریم که هنوز اصال واکس��ن تزریق
نکردهاند که ممکن اس��ت خطرناک باش��د و باید هرچه
سریعتر واکسن تزریق کنند.وی با بیان اینکه نباید تصور
ش��ود که اُمیکرون خفیف اس��ت ،گفت :در حال حاضر
بیمارانی در بیمارس��تان داریم که واکسن نزدند و حاال به
اُمیکرون مبتال شدهاند و به شدت هم از مرگ میترسند
و حاال پشیمانند که چرا واکسن تزریق نکردند .افرادی که
واکسن نزدند ،باید این افراد را ببینند.طبرسی تاکید کرد:
در عین حال اُمیکرون خفیف نیس��ت .البته ممکن است
عالیم آن در ابتدا کمتر باشد ،اما در بسیاری از کشورهایی
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ش��ود.وی در ادامه افزود :یکی از مباحث مهمی که
با حضور وزیر محترم راه و شهرس��ازی کش��ورمان
مطرح گردید بحث توسعه مس��یرهای زمینی بود تا
در ص��ورت امکان زائران از طریق عراق به س��وریه
مشرف ش��وند.وی تصریح کرد  :در این پیگیری ها
انتظار این بود که ش��رایط این مهم به صورت جاده
ای و ریلی فراهم ش��ود .اع��زام کاروان های زائران
ایرانی به س��وریه پس از دو سال تعطیلی از دوازدهم
دی م��اه با همکاری و هماهنگی مس��ئوالن ذیربط
دو کش��ور آغاز شد.رئیس سازمان حج و زیارت پیش
از آن در راس هیات��ی برای از س��رگیری اعزام های
زیارتی به سوریه س��فر کرده و با مقامات این کشور
دی��دار و گفت و گو کرد که این دیدار منجر به انعقاد
تفاهمنامه فی مابین برای اعزام یکصد هزار نفر زائر
طی یکسال شد.

بر اس��اس نتایج ی��ک مطالع��ه جدید ،یک
ویروس معمولی می تواند باعث بروز بیماری
ام اس شود.این ویروس در کودکان ،به طور
معمول باعث عفونت بدون عالمت یا بسیار
خفیف می شود اما در نوجوانان و بزرگساالن،
اپش��تین-بار م��ی تواند باع��ث مونونوکلئوز
عفونی ش��ود .علیرغم اینکه اپشتین-بار یک
ویروس رایج اس��ت ،شواهدی وجود دارد که
نش��ان میدهد ابتال به ای��ن ویروس عامل
خطر در بروز بیماری ام اس است.برای مثال،
مطالعات نشان دادهاند که مبتالیان به ام اس
در مقایس��ه با افراد دیگر ،س��طوح باالیی از
آنتیبادیهای خاص ویروس اپشتین-بار در
ب��دن آنان وجود دارد همچنین تحقیقاتی که
در گذشته انجام گرفته حاکی از آن است ابتال
به مونونوکلئوز خطر بروز بیماری ام اس را در
مراحل بعدی زندگی افزایش می دهد.با توجه
به اینکه اکثر مردم در برخی مواقع به ویروس
اپشتین-بار مبتال میشوند ،اثبات این که این
عفونتها ممکن است در واقع علت زمینهای
بیماری ام اس باشد ،دشوار است.
 ۴مفقودی در پی انفجار و آتشسوزی
مجتمع صنعتی در قزوین

مدیرعام��ل هاللاحم��ر اس��تان قزوی��ن از
اع��زام  ۹تیم ام��دادی از قزوی��ن و البرز به
مح��ل حادثه خبر داد.حس��ن آصفی در مورد
این حادثه گف��ت :با اعالم گزارش انفجار در
مجتمع صنعتی چرم شهر در شهرستان بوئین
زهرا در قزوین ۵ ،تیم عملیاتی از شهرستان
بوئین زه��را ۴ ،تیم عملیاتی از اس��تان البرز
(شهرس��تان اش��تهارد و نظر آب��اد) و  ۲تیم
واکنش سریع استان شامل  ۱۱تیم عملیاتی
به هم��راه پنج دس��تگاه آمبوالنس به محل
حادثه اعزام شدند.

