
س�خنگوي قوه قضائيه در بيس�ت و هشتمين 
درب�اره جديدتري�ن  نشس�ت خب�ري اش 
رخداده�اي قضاي�ي همچ�ون حك�م ص�ادر 
ش�ده ب�راي »زم«، محاكم�ه جنايت�كاران 
ت�رور ش�هيد س�ليماني در ع�راق و مجام�ع 
بين المللي، آخرين وضعيت ف�وت »منصوري« 
و اعت�راض كارگ�ران »آذرآب« توضي�ح داد. 
غالمحس��ين اس��ماعيلي صبح ديروز در بيست و 
هشتمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه در 
مورد پرونده »روح اهلل زم« گفت: دادگاه زم ۱۳ مورد 
از عناوين ريز اتهامات را توأم با هم از مصاديق افساد 
في االرض دانس��ته و بدين جهت حكم اعدام صادر 
كرده اس��ت و چند مورد ديگر كه در زمره مصاديق 
افس��اد في االرض نبوده را مج��ازات حبس تعيين 
كرده است. اين حكم غير قطعي و قابل فرجام خواهي 

در ديوان عالي كشور است. 
 عكس جسد منصوري را فرستادند

وي در ارتباط با مرگ مشكوك متهم »منصوري« 
هم گفت: قوه قضائي��ه به جد پيگي��ر اين موضوع 
است. روايت پليس بين الملل اين است كه اين فرد 
كشته شده و مس��تنداتي از جمله تصوير گذرنامه 
و تصوير از جن��ازه اي را كه منتس��ب ب��ه اين فرد 
است، فرستاده است. حسب ظواهر خود فرد است، اما 
ما قاضي هستيم و با ظواهر حكم نمي كنيم. بايستي 
نمونه »دي ان اي« فرد بيايد، با بستگانش منطبق 
شود تا در اين ارتباط اظهار نظر كنيم. از طريق وزارت 
خارجه پيگيريم و مطالبه استرداد جسد را كرده ايم. 
در مورد خودكش��ي ابهام وجود دارد. تقاضا كرديم 
هيئتي از پليس بين الملل و جنايي و پزشكي قانوني 
به كشور روماني اعزام شوند، اسناد را ببينند تا بتوانيم 

اظهار نظر قطعي كنيم. 
 محاكمه جنايتكاران ترور سردار در عراق و 

مجامع بين المللي
س��خنگوي ق��وه قضائي��ه در بخش��ي ديگ��ر از 
صحبت هايش گفت: باره��ا اع��الم كرده ايم كه از 
خون سردار شهيدمان حاج قاسم سليماني نخواهيم 
گذشت و همچنين اعالم كرده ايم، جنايتكاراني كه 
دس��ت به اين اقدام تروريس��تي زده اند، حتماً بايد 
محاكمه شوند. اين محاكمه ممكن است در سيستم 
قضايي جمهوري اس��المي ايران باشد تا جايي كه 
قانون اجازه مي دهد و ممكن است در سيستم قضايي 

كشور عراق به لحاظ محل وقوع جرم باشد و ممكن 
است در مجامع بين المللي باشد. 

وي افزود: به عنوان دستگاه قضايي در بخشي كه در 
صالحيت مراجع قضايي جمهوري اس��المي ايران 
است، اقدام كرده و تشكيل پرونده داده ايم و هيئت 
قضايي و هيئت مستشاري گذاشتيم و با مجموعه 
دستگاه قضايي كشور عراق تعامالت و همكاري هايي 
را انجام داديم و براساس يافته هاي بسيار خوبي كه در 
اثر تحقيقات به دست آورديم، تعدادي از عناصر مؤثر 
در اين اقدام تروريستي و كشتن انسان هاي بي گناه 
را شناسايي كرديم. اين فهرست شامل كساني است 
كه رسماً اين اقدام تروريستي را به گردن گرفته اند 
و مسئول صدور دس��تور و مباش��رت در اين اقدام 
تروريستي هستند و همچنين كساني است كه بر 
اساس اشراف اطالعاتي بخش هاي مختلف، مراجع 
امنيتي و نيروهاي مسلح ما در شناسايي عوامل بيگانه 
دخيل در اين حادثه تروريستي معرفي شده اند و بر 
اين اساس فهرستي از افراد دقيقاً با ذكر سمت، نوع 
مسئوليت و نقش آفريني كه در اين حادثه تروريستي 

داشتند، ارسال شده است. 
اسماعيلي گفت: تحقيقات اوليه در اين مورد انجام و 
براي اين افراد اعالم قرمز صادر و به پليس بين الملل 
ارسال شده است و پيگير هستيم و در هر زمان كه به 
هر كدام از اين افراد دسترس��ي حاصل شود، حتماً 

محاكمه و مجازات مي ش��وند و گوشمان نيز به اين 
حرف هاي غير حقوقي برخ��ي از مراجع بين المللي 
و حتي بعضاً نهادهاي پليس��ي و قضايي تحت تأثير 
و تحت نفوذ اس��تكبار جهاني بدهكار نيست. اين 
موضوع اصالً سياسي و قومي و منطقه اي نيست؛ بلكه 
يك اقدام تروريستي است. در اين حادثه قتل انجام  و 
انساني كشته شده است؛ اين اقدام كجا مصداق اقدام 
سياسي و موضوع سياسي است؟ كشتن يك انسان 
بي گناه كه مهمان رسمي كشور عراق بوده و به دعوت 
رسمي كشور عراق به آن كشور سفر كرده و خودش 
نماد مبارزه با تروريس��م بين الملل��ي و منطقه اي 
بوده اس��ت، به هيچ عنوان موضوع سياسي نيست؛ 
پيگيري يك اقدام تروريستي و قتل نفس است كه ما 

از آن كوتاه نخواهيم آمد. 
 بازگش�ت 12 هزار ميليارد توم�ان فقط از 

يك پرونده
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه يادآور شد: در مبارزه 
با فساد، هم با مفسدين مبارزه مي كنيم و هم به دنبال 
اين هستيم كه مجازات ها، قانوني و بازدارنده باشد و 
از همه مهم تر به دنبال استرداد اموال به غارت رفته 
از بيت المال مس��لمين از جمله اموال شبكه بانكي 
كشور هستيم.   وي تصريح كرد: در خردادماه سال 
۱۳۹۹ تنها در يك پرونده اقتصادي و در ذيل آن كه 
هنوز پرونده اي هم تشكيل نشده بود، در خصوص 

مجموعه بدهي هاي »گروه فالحتيان« به سيستم 
بانكي، ۱۲ هزار ميليارد تومان از مجموعه بدهي هاي 

اين گروه به سيستم بانكي تسويه شد. 
 اعتراض كارگران را به رسميت مي شناسيم

سخنگوي دستگاه قضا در ارتباط با آخرين وضعيت 
رس��يدگي به پرونده كارگ��ران آذرآب ه��م افزود: 
اعتراض كارگران را به رسميت مي شناسيم. تأكيد 
داريم اين اعتراض بايد در چارچوب ضوابط قانوني 
باشد. مطالبات كارگران را بحق مي دانيم. در برخي 
موضوعات ش��اهد رفتارهايي بوديم كه در مس��ير 
اعتراضات برخي قواعد نظم عمومي كش��ور دچار 
خدشه شد. سياست دستگاه قضا در اين قبيل موارد 
هم ارفاقي اس��ت. در هپكو و آذرآب اين موضوع را 
داشتيم. در ارتباط با آذرآب فضاسازي رسانه اي انجام 
شد كه دادنامه آن قطعي نشده بود. دادگاه تجديد نظر 
استان مركزي رأي دادگاه بدوي را نقض كرده و حكم 

برائت در مورد آنها صادر شده است. 
 از سرقت مسلحانه تا آدم ربايي

اس��ماعيلي درباره پرونده اي كه در مورد اعتراضات 
آبان ماه به ديوان عالي كش��ور ارسال شده، تصريح 
كرد: هنوز اين پرونده اعاده نشده اس��ت و تأييدي 
مبني بر رأي ديوان به دست ما نرسيده است. چه در 
اين پرونده و پرونده هاي ديگر اتهامات مربوط به افراد 
فقط اغتشاشات نيست. سرقت مسلحانه، آدم ربايي، 
مزاحمت براي نواميس مردم داشته اند و آن را فقط 

به اعتراضات آبان ماه ربط ندهيم. 
 ماجراي اجاره ها

وي در ارتباط با وضعيت مسكن و شرايط اجاره نامه 
ميان موجر و مستأجران گفت: به همكاران خودمان 
در واحدهاي قضايي اعالم كرديم در عموم مسائل 
به ويژه قراردادهاي اجاره هاي مس��كوني شرايط 
كرونايي كشور و استيصال مس��تأجران را در نظر 
بگيرند. توجه داشته باشند قواعد حقوقي مربوط 
به اضطرار و احكام ثانويه در اين قبيل موارد جاري 
است. اگر پرونده اي در ارتباط با تخليه واحدهاي 
مسكوني يا در ارتباط با مطالبه افزايش اجاره بهاي 
مسكوني تشكيل شد دقيقاً شرايط روز و وضعيت 
عمومي جامعه و سياست هاي قوه قضائيه مبني بر 
جلوگيري بي رويه افزايش قيمت ها را مورد لحاظ 
قرار دهند. تصميمات آنها به گونه اي باش��د كه به 

ثبات قيمت ها كمك كند. 
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زم به اعدام محكوم شد
سخنگوي دستگاه قضا: گوشمان به حرف هاي غيرحقوقي مجامع بين المللي بدهكار نيست

 هر زمان كه به عامالن ترور شهيد سليماني دسترسي حاصل شود، حتماً محاكمه و مجازات مي شوند

 دانشمندان چيني نوعي جديد از آنفلوآنزاي خوكي را در اين كشور 
كشف كردند كه قابليت همه گيري دارد. 

 رئيس س��ازمان غذا و دارو گفت: ظرفيت توليد داروي كشور چهار 
برابر نياز كشور اس��ت و مي توانيم جمعيتي حدود ۳00 ميليون نفر را 

پوشش دهيم. 
 مديركل پيشگيري از معلوليت هاي سازمان بهزيستي از شناسايي 
۱۹ هزارو ۶00 كودك با مشكل تنبلي چشم در سال گذشته خبر داد. 
  مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه ش��هرداري تهران از 
عملياتي شدن دريافت غير حضوري گواهي هاي پايان كار ساختماني 

خبر داد. 
 معاون بهداد ناجا از اجراي رزمايش هاي پدافند زيستي بيمارستاني 

و پيش بيمارستاني با محوريت مقابله با كرونا خبر داد. 
 رئيس اداره اكرام و محس��نين كميته امداد اس��تان تهران از شيوه 
پرداخت جديد طرح ايتام و محس��نين خبر داد و گف��ت: امكان واريز 
مس��تقيم كمك خيران به حس��اب خود ايت��ام و محس��نين فراهم 

شده است. 
 مديركل دفتر مهندس��ي و مطالعات س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخيزداري كش��ور مي گويد كه اطالعات اخير منتشر ش��ده در مورد 
آتش سوزي در ۴0 هزار هكتار از اراضي جنگلي و مرتعي كشور اطالعات 
خامي اس��ت كه وجهه تخصص��ي ندارد؛ چراكه ب��راي تحليل تصاوير 

ماهواره اي بايد آنها را با نقشه هاي جنگل و مرتع تطبيق دهيم. 
 آمار جان باختگان ناشي از س��وانح رانندگي در دو ماه نخست سال 
جاري در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته، ۲۳/۴ درصد كاهش 
يافت؛ استان آذربايجان غربي با ۴5/5 درصد بيشترين كاهش فوتي ها 

در سوانح رانندگي در مدت مذكور به خود اختصاص داد. 

ابراهيم مشيريان
  گزارش  يک

حسين سروقامت

دانیال زاده :  من به فریدون رشوه دادم
رسول دانيال زاده با بيان اينكه در سال ۹1 به سيستم
بانكي ۵1۹ ميليارد تومان بدهي داشته است، از رشوه

 به برادر رئيس جمهور هم سخن گفت
دادگاه طب�ري به ايس�تگاه هفتم رس�يد. روز گذش�ته رس�ول 
داني�ال زاده، قهرمان�ي نماينده دادس�تان را تحس�ين ك�رد ! از 
تالش هاي خ�ودش براي اخ�راج نك�ردن كارگرانش خب�ر داد و 
گفت »تم�ام كارهايم را مباش�رم انج�ام م�ي داد«. وي همچنين 
با تأييد رش�وه به ب�رادر رئيس جمه�ور تصاوير پخش ش�ده در 
دادگاه را هم به ماجراي رشوه به حسين فريدون مربوط دانست. 
هفتمين جلسه رسيدگي به اتهامات اكبر طبري و ساير متهمان اين 
پرونده روز گذشته در شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران به 
رياست قاضي بابايي برگزار شد.  در ابتداي جلسه قاضي بابايي از متهم 

دانيال زاده خواست براي ارائه توضيحات در جايگاه قرار گيرد. 
دانيال زاده ضمن قرارگيري در جايگاه گفت: پرونده اي كه به خاطر آن 
در اينجا ايستاده ام، پرونده اي درباره طبري است. اگر بانك ها آمدند و 
گفتند من در ازاي تسهيالت ۱00 هزار تومان هم وثيقه ندادم هر چه 
گفتند به روي چشم، من به يكي از بانك ها ۲۴0 ميليارد بدهكارم و ۱0 
هزار ميليارد از وثايقم در اختيار آنها و در بورس است. تسهيالتي كه از 

بانك ها گرفته ام ۷۶0، ۴00 و ۲۴0 ميليارد تومان است. 
 رشوه به فريدون

وي ادامه داد: در سال ۸۷، 5۶0 ميليارد تومان ضرر كردم. در سال ۹۱ 
به كل سيستم بانكي 5۱۹ ميليارد تومان بدهي داشتم و آن باعث شد 
كه يا تس��هيالت بگيرم يا نيرو ها را بيرون بيندازم، اما اين كار )بيرون 
انداختن نيروها( را نكردم. به غير از خانواده خودم 5 هزار خانواده ديگر 

نيز از كنار كارخانه هاي من درآمد دارند. 
دانيال زاده گفت: آنجايي كه در جلسه گذشته دادگاه گفتم در ماشين 
مدل باالي خودم مي نش��ينم و پنجره را باال مي دهم تا آلوده نشوم در 
رسانه ها برجسته ش��د؛ ولي سال ها هم پش��ت موتور سيكلت و پشت 

كاميون مي ايستادم تا گرم شوم، اين را هم بنويسيد !
رئيس دادگاه خطاب به متهم دانيال زاده گفت: فيلمي كه قباًل پخش 
شد، جزئي از داليلي بوده است و شما اكنون براي توضيحات در خصوص 

آن در جايگاه قرار گرفتيد. 
دانيال زاده در ادامه افزود: در سال ۹5 به حسين فريدون رشوه دادم و 
تصاويري كه پخش ش��د، مربوط به اين پرونده نبود و مربوط به همان 
رشوه اس��ت. در پايان س��ال ۹0 منزلي را با طبري تهاتر كردم. اصاًل 
طبري را نديدم، در پايان س��ال ۹۱ يك روز طب��ري را ۲۲ بهمن كه 
از خانه بيرون مي آمد، ديدم، خواه��ش دارم 5۹ قولنامه و مبايعه نامه 
انجام ش��ده در همان برج��ي كه طبري ه��م منزل مس��كوني از من 
گرفته است، بررسي ش��ود؛ چراكه عين 5۹ نفر را حتي در محضر هم 

نديده ام. 
وي گفت: نماينده دادس��تان به نكات خوبي اش��اره مي كن��د و به او 
تبريك مي گويم ! ممكن است بگويد كه )اسناد فروش( به نام فرزندم 
بوده اس��ت، اما حتي فرزندم نيز در محضر حاضر نش��ده و اين كار ها را 
مباش��ر من انجام مي دهد؛ تهاتري كه طبري انجام داده با مباشر من 

بوده و با من نبوده است. 
قاضي بابايي خطاب به متهم دانيال زاده گفت: متهم طبري چه خدمتي 

به شما كرده است؟
داني��ال زاده در پاس��خ گف��ت: طب��ري هيچ گون��ه كاري ب��راي من 

نكرده است!
 كارشناسي براي ملكي كه نيست !

در اين بخش از جلس��ه دادگاه نماينده دادستان ضمن قرارگيري در 
جايگاه گفت: يكي از مطلعان اين پرونده محمدباقر صدوقي است كه 
در پرونده ديگري به عنوان متهم حضور دارد. صدوقي در قالب قرارداد 
كارشناس��ي امالك بيش از ۱0 ميليارد به طبري واريزي داشته است 
حال آنكه در برخي موارد اصاًل ملكي وجود نداشته و اقدامات صورت 
گرفته صرفاً به منظور پولشويي بوده است. اكنون درخواست مي كنم 

وي به عنوان مطلع در جايگاه حاضر شود. 
صدوقي با قرار گرفتن در جايگاه گفت: طبري با وجود آنكه كارشناس  
رسمي دادگستري در زمينه امالك نبوده و صرفاً كارشناس سنجش 
ارزش لوازم خانگي و اداري بوده، از س��ال ۸۳، هزار مورد كارشناسي 
براي ما انجام داده كه من فتوكپي آنه��ا را به ضابطين تحويل داده ام. 
اين در حالي اس��ت كه ملك كريم خان)كه متعلق به طبري بوده( را 
خود طبري كارشناسي كرده بود، حال آنكه اصاًل كارشناس نبود و كد 

كارشناسي نداشت. 
سپس نماينده دادستان از» خادمي گل ميشه« كه مباشر دانيال زاده 

بوده خواست در جايگاه حاضر شود و توضيح دهد. 
خادم��ي ه��م توضي��ح داد: اگ��ر طب��ري هماهنگ��ي و راهنماي��ي 
نمي كرد، مشكالت دانيال زاده حل نمي ش��د. بعد از آنكه در سال ۹5 
مش��كلي براي دانيال زاده پيش آمد بدون كمك طب��ري كارهايش 
پيش نمي رفت. ساختمان سازي در پاس��داران هم با سفارش طبري 

به شهرداري انجام شد. 
در ادامه دادگاه، نماينده دادستان افزود: در ۲۶ بهمن ۱۳۹5 گزارشي 
از س��ازمان اطالعات سپاه به دادس��را ارائه مي ش��ود كه در آن آمده 
ارتباطات نامتعارفي ميان طب��ري و دانيال زاده وج��ود دارد. طبري 
سه واحد در برج روما را از دانيال زاده گرفته و ملك كريم خان را به او 
داده است. دادستان تهران ش��خصاً از طبري تحقيق مي كند و طبري 
در ۱۱ صفحه اظهاراتش را مي گويد و پس از مدتي پرونده به شعبه ۱5 

بازپرسي ارجاع مي شود. 
قهرماني تصريح كرد: بازپ��رس عليزاده كه يكي از متهمان اس��ت از 
طبري در هفت صفحه تحقيق مي كند و موضوع را به هيئت سه نفره 
كارشناسي ارجاع مي دهد و قرار مي ش��ود ملك را كارشناسي كنند. 
پس از بررسي مشخص كردند سه واحد برج روما ۱۱ ميليارد تومان و 

ملك كريم خان ۱۳ ميليارد تومان ارزش دارد !
وي ادام��ه داد: در اين گزارش طبري طلبكار مي ش��ود و متأس��فانه 
هيئت كارشناسي بر اساس س��ال ۸۸ و خالف واقع گزارش مي كنند. 
كارشناس��ان در پرونده هاي ديگر نيز همين اقدامات را انجام داده اند 
و متهم هس��تند. بازپرس پرونده پس از مش��اهده گزارش كارشناس 
منع تعقيب را صادر مي كند، اين قرار در حالي صادر شده كه سازمان 
اطالعات س��پاه اذعان داشته گزارش��ش گزارش بدوي بوده و نياز به 
گزارش تكميلي دارد، اما حتي يك تحقيق از دانيال زاده و مشايخ انجام 

نمي شود و هيچ استعالمي صورت نگرفته است. 
قاضي بابايي در پايان با بيان اينكه استماع دفاعيات وكيل دانيال زاده 
در اين جلسه دادگاه مقدور نيس��ت، با اعالم ختم جلسه گفت جلسه 

بعدي دادگاه متعاقباً اعالم خواهد شد. 

من در خانه براي فرزندانم پدر و براي شريك زندگي ام همسرم؛ 
براي دوستان و عزيزانم رفيق و مونس و همدم!

در محل كارم ني�ز نقش هم�كار و در جامعه نق�ش هموطن و 
همشهري را ايفا مي كنم. 

هر يك از ما نقش هاي مختلفي دارد و مسئوليت هاي متنوعي!
من امروز مي خواهم به نكاتي در اين خصوص اشاره كنم كه در 

هيچ شرايطي نبايد آنها را از ياد ببريم:
نقش و مس�ئوليت خ�ود و ديگ�ران را پذيرفته، به رس�ميت 

بشناسيم. 
در هر نقشي به بهترين وجه ظاهر شويم. 

نقاب به چهره نزنيم. چون بازيگران ب�ازي نكنيم و خود را جز 
آنكه هستيم، وانمود نكنيم. 

اجازه ندهيم هيچ نقش�ي بر نقش ديگر سايه افكنده، آن را به 
حاشيه ببرد. 

براي ايفاي درسِت نقش خويش، نقش ديگران را خراب نكرده، 
آنان را زير پا لِه نكنيم. 

آيا شما مي توانيد بر اين فهرست چيزي بيفزاييد؟ 
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نوبت دوم
حادثه س�قوط يك 

زهرا چيذري 
هواپيما مي تواند تا    گزارش 2

ماه ه�ا رس�انه ها و 
افكار عموم�ي را در گير خود كند، ام�ا هم اكنون 
مدت هاست روزانه به تعداد مسافران يك هواپيما 
قرباني ويروس كرونا مي ش�وند. ثبت هر ۹ دقيقه 
يك مرگ، پُر شدن تخت هاي آي سي يو و افزايش 
احتمالي نسبت فوت ش�دگان از موارد بدحال در 
روز هاي آتي واقعيت هايي است كه هم اكنون در 
كش�ور در حال رخ دادن است. به گفته معاون كل 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حالي 
كه به طور متوسط در هر چهار ماه 13۰ هزار فوتي 
در كش�ور ثبت مي شود، امس�ال بيش از نيمي از 
فوتي ها، مبتاليان به كوويد 1۹ بوده اند. با تمام اينها، 
روز گذشته در كنار اخبارهاي تلخ و نااميدكننده اي 
همچون افزايش موارد بستري بدحال و جواِن كرونا 
و پر شدن بخش هاي بستري بيماران كرونايي، وزير 
بهداشت با خبر اميدوار كننده گام بلند ايران براي 
كشف واكسن كرونا پشت تريبون رسانه ها رفت. به 
گفته وي واكسن ايراني كرونا تست مدل حيواني را 
با موفقيت گذراند و در آينده بسيار نزديك براي 
كلينيكال ترايال )مطالعات باليني( در انسان وارد 
ش�د.  خواهي�م  عم�ل 
طي ۲۴ ساعت گذش��ته ۲ هزار و ۴5۷ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار 
و ۴۳5 مورد بستري شدند تا مجموع بيماران كوويد۱۹ 

در كشور به ۲۲۷ هزار و ۶۶۲ نفر برسد. 
همچنين در طول ۲۴ ساعت گذش��ته، ۱۴۷ بيمار 
كوويد۱۹ ج��ان خود را از دس��ت دادن��د و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱0 هزار و ۸۱۷ نفر رسيد. 
اس��تان هاي خوزستان، كردس��تان، آذربايجان هاي 
غربي و ش��رقي، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوي و 
كرمانشاه در وضعيت قرمز بوده و باالترين ميزان ابتال، 
بستري و فوتي را دارند. همچنين استان هاي سيستان 
و بلوچستان، ايالم، لرستان و گلس��تان در وضعيت 

هشدار قرار دارند. 
  پر شدن تخت هاي كرونايي بيمارستان ها 

ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت با تأكيد بر 
اينكه در خوشبينانه ترين پيش بيني ها، ۱۲ الي ۱۴ ماه 
ديگر ممكن است واكسن كوويد۱۹ در دسترس باشد، 
مي گويد:» هيچ عامل ويروسي تاكنون در اين مدت 
كوتاه كشته نداده است، خاطر نشان كرد: كرونا شوخي 
بردار نيست و جدي جدي آدم مي كشد. اخيراً موارد 
بستري مبتاليان بدحال و جوان افزايش يافته است و 
همه اينها يك زنگ خطر و هشداري است و مردم نبايد 

اين معضل را شوخي بدانند.«
به گفته وي، اينك��ه برخي محدوديت ه��ا بازگردد، 
اجتناب ناپذير است. همانطور كه ستاد ملي كرونا با 
ماهيت شهرستاني تصويب كرده است، اكنون شش 
استان به عالوه استان تهران درخواست هايي در اين 
زمينه داشتند. اين محدوديت ها در استان هايي مانند 

آذربايجان غربي اعمال شده است و مساجد، سينماها، 
مدارس و... با اين اختيارات تعطيل شده است. 

حريرچي در پاسخ به اين سؤال كه معناي افزايش موارد 
بستري ناشي از كرونا نسبت به موارد ترخيص شده در 
ته��ران چيس��ت، مي گويد:»اين ي��ك عالمت خطر 

بزرگي است. «
 سقوط روزانه يك هواپيما

مسعود يونسيان، استاد دانش��كده بهداشت و عضو 
كميته اپيدميولوژي كوويد۱۹ دانشگاه علوم پزشكي 
تهران درب��اره چراي��ي افزايش روند ابت��ال و مرگ و 
مير بيماران كرونايي به باش��گاه خبرن��گاران جوان 
مي گويد: » آنچه موجب اين مسئله شده تغيير رفتار 
ماست، نه تغيير در حدت و شدت بيماري زايي ويروس 
و در كشوري مثل اسپانيا و ايتاليا كه زماني تعداد موارد 
مرگ روزان��ه جديد آنها چندين براب��ر ايران بود،  هم 
اكنون اين تعداد به كمتر از ۱0 نفر در روز رسيده، اما 

آمار فوتي هاي كرونا در ايران افزايش داشته است.«
به گفته وي فوت روزانه ۱50 نفر در كشور مانند آن 
است كه روزانه يك هواپيما سقوط يا سه اتوبوس به 
ته دره سقوط  و كل مسافرين آنها فوت مي كنند، اما 
نس��بت به اين تع��داد م��رگ بي تفاوتي ب��ه وجود 

آمده است. 
استاد دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران 
ضمن انتقاد از برخي بازگشايي ها در شرايط افزايش 
موارد ابتال به كرونا در كش��ور مي افزاي��د: » برخي از 
بازگش��ايي ها در بخش ه��اي حياتي ي��ا بخش هاي 
زيربنايي اقتصادي كشور هستند و اين بخش ها بايد 
به مردم خدمت رساني كنند و بايد بازگشايي، همراه با 
رعايت كليه اصول بهداشتي در اين بخش ها صورت 
گيرد، اما برخي بازگش��ايي ها مثل مراكز فرهنگي و 
سينما ها يا تاالر هاي عروسي با شرط 50 درصد هيچ 

توجيهي ندارد.«
  گام بلند ايران در توليد واكسن كرونا 

سعيد نمكي، وزير بهداشت در ميان تمامي خبرهاي 
تلخ و نااميد كننده پيرامون كوويد ۱۹ در كش��ور با 
خبري خوش در پشت تريبون رسانه ها قرار گرفت. 
وي در مراسم افتتاح نمايشگاه بين المللي فارمكس 
خاورميانه ۲0۲0 گفت:» خبر خوش براي مردم آن 
است كه خوشبختانه ما در ساخت واكسن كوويد  ۱۹ 
گام هاي مؤثري برداشتيم و امروز تعداد قابل توجهي 
از دانش��مندان ما با تكيه بر دانش بومي و استفاده از 
تجربيات جهاني در كنار يكديگر در ساخت واكسن 
كوويد۱۹ گام هاي تندي را برمي دارند. خود نيز در 
چهار ماه گذش��ته لحظه به لحظه كنارشان بودم و 
موارد را دنبال كردم و البت��ه اقدامات را خيلي هم با 
فرياد اع��الم نكرديم. اعالم مي كنم كه در س��اخت 
واكسن عليه كوويد  ۱۹ گام هاي مؤثري برداشته ايم 
و اغلب تس��ت هاي مدل ه��اي حيواني پاس ش��ده 
و در آين��ده بس��يار نزديك براي كليني��كال ترايال 
)مطالعات باليني( اين واكس��ن در انسان وارد عمل 

خواهيم شد.«

كرونا همچنان هر روز 
به اندازه سقوط يك هواپيما قرباني مي گيرد

وزير بهداشت: واكسن ايراني كرونا تست مدل حيواني را با موفقيت گذراند

عليرضا سزاوار
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