
پس از س�اخت واكس�ن روس�ي كرون�ا، روز 
گذش�ته وزير بهداش�ت از موفقيت واكس�ن  
كرون�اي ايران�ي در تس�ت هاي انس�اني خبر 
داد. س�عيد نمكي با تأكيد بر اينكه در ساخت 
واكسن كرونا از دنيا عقب نيستيم، افزود:»چند 
مورد از واكسن هاي كروناي ايراني تست هاي 
انساني را پاس كرده اند و بزودي وارد مطالعات 
باليني خواهيم ش�د.« وي با بيان اينكه ميزان 
ايمني زايي واكسن وطني كرونا هنوز مشخص 
نيس�ت به مردم توصيه ك�رد تا زم�ان توليد 
واكس�ن، مردم اصول بهداش�تي اس�تفاده از 
ماس�ك و شست وش�وي دس�ت ها و رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي را مورد توجه قرار دهند. 

وزير بهداش��ت درمان و آموزش پزش��كي درباره 
تهيه واكسن از كش��ورهايي كه قبل از ايران براي 
توليد واكس��ن به نتيج��ه رس��يده اند، گفت: »ما 
همچنين سبد خود را براي خريد واكسن خارجي 
قرار داده ايم، اما ت��ا واكس��ن و داروي مؤثر براي 
مقابله و پيشگيري از كوويد۱۹ نيامده است، مردم 
فاصله گذاري اجتماعي و شستن دست ها را رعايت 
كنند.« مبتاليان به كرون��ا در دنيا از 20 ميليون و 
500 هزار و نزديك به 750 ه��زار نفر از مبتاليان 
جان خود را از دس��ت داده اند. در چنين شرايطي 
تالش براي توليد واكس��ن كرونا به رقابتي ميان 
محافل علمي دنيا تبديل شده است. پيش از اين 
اعالم شده بود دسترسي به واكسن كرونا حداقل 
تا پايان سال ميالدي 2020 امكانپذير نيست. حاال 
اما روسيه از نهايي شدن واكسن كرونا در اين كشور 
خبر داده اس��ت. روز گذشته س��عيد نمكي، وزير 
بهداشت كشورمان هم درباره واكسن ايراني كرونا 
گفت: »واكسن  كروناي ايراني تست هاي انساني را 
پاس كرد.« وي با تأكيد بر اينكه هيچ واكسني در 
دنيا صد در صد به نتيجه نرسيده است، افزود:»چند 
مورد از واكس��ن هاي كروناي ايراني تس��ت هاي 
انس��اني را پاس كرده اند و ب��زودي وارد مطالعات 

باليني خواهيم شد.«
نمكي با بيان اينكه ما س��بد خ��ود را براي خريد 
واكسن خارجي هم در صف قرار داده ايم از مردم 
خواس��ت تا واكس��ن و داروي مؤثر براي مقابله و 
پيش��گيري از كوويد۱۹ نيام��ده، فاصله گذاري 

اجتماعي و شستن دست ها را رعايت كنند. 
 188 فوتي جديد

ط��ي 24س��اعت منته��ي ب��ه روز چهارش��نبه 
22 مرداد ماه، 2ه��زار و 5۱0بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه  هزار و ۸۹ نفر 
از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 

كشور به ۳۳۳ هزار و ۶۹۹ نفر رسيد. 
در طول همين زمان، ۱۸۸ بيمار كوويد۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به ۱۸ هزار و ۹۸۸ نفر رس��يد. همچنين 
۳هزارو۹40 نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار 
دارند. تاكنون 2۹0 ه��زار و 244 نفر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
وضعيت پراكندگي ش��يوع هم مانن��د روزهاي 
گذشته است و ۱5استان از جمله استان تهران در 
وضعيت قرمز و ۱۱استان در وضعيت هشدار قرار 

دارند. ادامه وضعيت قرمز در استان تهران موجب 
شد تا كميته انتظامي اجتماعي ستاد ملي مبارزه 
با كرونا پيشنهاد بدهد، لغو طرح ترافيك و حضور 
يك سوم كارمندان در محل كار خود تا پايان مرداد 
ماه ادامه يابد. اما طي روزهاي اخير خبر كش��ف 
واكسن روسي كرونا در كشور ما هم با واكنش هاي 

متعددي همراه بوده است. 
  واكنش هاي جهاني به واكسن روسي 

شمار مبتاليان به كرونا در جهان از 20 ميليون و 
500 هزار نفر گذشت. حاال همه منتظر يك معجزه  
هستند تا شايد دارو يا واكسني براي اين بيماري 
كشف شود. در اين ميان روس ها نخستين مدعيان 

توليد واكسن كرونا هستند. 
روسيه مي گويد واكس��ني كه در اين كشور براي 
مقابله با ويروس كرونا توليد ش��ده مراحل تأييد 
علمي را پشت س��ر گذاش��ته و از چند ماه آينده 
در دس��ترس عموم قرار خواهد گرفت، حتي اين 
واكس��ن به يك��ي از دخت��ران رئيس جمهور اين 
كشور هم تزريق شده اس��ت و بنا بر اعالم رئيس 
صندوق سرمايه گذاري روسيه، 20 كشور جهان 
خواس��تار دريافت يك ميليارد دز از واكسن كرونا 
شده اند، اما برخي كش��ورها درباره اثربخشي اين 
واكسن مرددند.  به گزارش شبكه خبري سي ان ان، 
پيتر پيتس، كميسر پيشين سازمان غذا و داروي 
امريكا يكي از افرادي اس��ت كه نسبت به كارايي 
واكسن روسيه ابراز ترديد دارد و در اين خصوص 
به فاكتورهايي چون نبود شفافيت و در دسترس 

نبودن اطالعات كافي براي اطمينان از ايمن بودن 
آن اشاره كرده است. 

همچنين دكتر »آنتوني فائوچي« كارشناس ارشد 
بيماري هاي عفوني در امريكا در واكنش به ساخت 
و تأييد اولين واكس��ن كرونا در روسيه گفت: »در 
مورد واكس��ن كروناويروس كه اثربخشي و ايمن 
بودن آن در روس��يه مورد تأييد قرار گرفته است، 

ترديد وجود دارد. «
از سوي ديگر وزير بهداشت آلمان نيز در واكنش به 
اين خبر گفته است كه ما اطالعات كافي در مورد 

جزئيات ساخت واكسن روسي كرونا نداريم. 
به نوشته روزنامه ديلي ميل، »ينس اشپان« وزير 
بهداش��ت آلمان مي گويد: براي اعتماد به چنين 
واكسني حتي در دوران همه گيري بيماري ضروري 
است مطالعات، آزمايشات و تست هاي مرتبط به 
درستي انجام گيرد تا بتوان آن را عمومي ساخت. 
در حال حاضر ما اطالعات كافي در مورد اين واكسن 
نداريم؛ چراكه مقامات روس در رابطه با اين واكسن 

هنوز اطالعات شفافي ارائه نكرده اند. 
در برابر اينها ميخائيل موراش��كو، وزير بهداشت 
روسيه ضمن رد انتقادات به واكسن كروناي ساخت 
اين كشور، آنها را ناش��ي از رقابت دانست. كيريل 
ديميتريف، رئيس صندوق سرمايه گذاري روسيه 
از درخواست بيش از 20كشور براي دريافت حدود 

يك ميليارد دز واكسن روسي كرونا خبر داد. 
سازمان جهاني بهداشت اما با تأكيد بر اينكه از همه 
پيشرفت هاي تحقيق و توسعه واكسن كوويد۱۹ 

استقبال مي كند، اعالم كرده اس��ت در تماس با 
مقامات و محققان روس هستند تا جزئيات آزمايش 
و تحقيقات واكسن جديد بيماري كوويد۱۹ مورد 
بررس��ي قرار گيرد. طبق اعالم اين س��ازمان 2۸ 
واكسن در سراسر جهان در مرحله تست انساني 

قرار دارند. 
  واكسن روسي در تراز جهاني نيست

مصطفي قانعي، دبير كميته علمي ستاد ملي مقابله 
با كرونا با اشاره به توليد واكسن روسي كرونا گفت: 
»واكسن از يك س��و داراي جنبه علمي و از طرف 

ديگر جنبه نمايش اقتدار و قدرت كشور هاست. «
به گفته وي در بخش علمي س��ازمان بهداشت 
جهاني وقتي ش��رايط بس��يار اضطراري است 
اجازه مي دهد، چند مرحله را كنار بگذاريم و به 
مرحله انساني برس��يم، در حالي كه اگر شرايط 
عادي باشد، چند سال طول مي كشد تا واكسن 

توليد شود. 
قانعي با بي��ان اينكه احتماالً روس��يه تمام قواعد 
سازمان بهداش��ت جهاني را رعايت نكرده است، 
بيان كرد: »روس��يه بر اس��اس تصميم كشورش 
بسياري از مراحل توليد واكس��ن را كنار گذاشته 
و با اجازه وزارت بهداشت كشور خود اين مراحل 
را كنار زده اس��ت، ولي قطعاً اين واكس��ن در تراز 
جهاني كه بخواهد به كش��وري مانند ايران صادر 

شود، نيست. «
  احتمال ماندگاري كرونا تا 5سال آينده 

قانعي در رابطه با واكس��ن ايراني كرونا با تأكيد بر 
اينكه بحث س��المت و اثرگذاري واكسن برايمان 
مهم است، افزود: »در تعداد محدود انساني واكسن 
روسيه اثر گذاشته است، ما در كشور اين اجازه را 
نمي دهيم، لذا واكسن ساز هاي ما هنوز نتوانسته اند 

به اين سرعت به جلو پيش بروند. «
به گفته وي: ويروس كرونا ماندگار است، در بهترين 
سناريو ش��ايد بتوان بيماري را تا يك سال ديگر 
كنترل كنيم، لذا س��ه تا پنج س��ال ديگر ويروس 

وجود دارد. 
  آمادگي سپاه براي كمك به برگزاري كنكور 
در آخرين ساعات روز سه شنبه بعد از اينكه تعويق 
يك ماهه كنكور تقريب��اً قطعي ش��ده بود، خبر 
2۱سيما، خبر فوري بيانيه مشترك وزارت علوم 
و وزارت بهداشت درباره برگزاري كنكور در زمان 
قبلي را اعالم كرد. رئيس كميته علمي ستاد مقابله 
با كرونا در واكنش به اخبار منتشر شده در خصوص 
تعويق كنكور گفت: »تعويق كنكور در رشته هاي 
پزشكي منجر به نبود دس��تياران مي شود و خبر 

برگزار نشدن كنكور علمي نبود. «
از نگاه وي كرونا حاال حاالها ماندگار است، بنابراين 
كشور را بايد طوري اداره كرد كه كرونا باشد و تمام 

نظامات هم سرجايش باشد. 
حاال س��ردار رمضان ش��ريف، س��خنگوي سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي براي كمك به تأمين 
فضاي مورد ني��از جهت برگ��زاري آزمون كنكور 
سراس��ري اعالم آمادگي كرد، س��پاه دانشگاه ها 
و مراكز عمده آموزش��ي و ورزش��ي خ��ود كه از 
اس��تانداردهاي الزم براي اج��راي پروتكل هاي 
آزمون و نيز دستورالعمل هاي بهداشتي مورد تأييد 
ستاد ملي مبارزه با كرونا برخوردار هستند در اختيار 

مجريان آزمون قرار دهد. 
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قاضي خطاب به رئيس هيئت مديره شركت بازرگاني پتروشيمي:

ارزكشوررادرخارجنگهميداشتيدوازداخلارزميخريديد!

واکسن ایرانی کرونا پروتکل های بهداشتی را  گذراند
دبير كميته علمي ستاد ملي مقابله با كرونا:  واكسن روسي كرونا در تراز جهاني نيست

جلس�ه محاكم�ه 

عليرضا سزاوار
هيئ�ت   گزارش  2 رئي�س 

مدي�ره ش�ركت 
بازرگاني پتروش�يمي كه ارز حاصله از فروش 
خوراک پتروش�يمي را نگه مي داش�ت و براي 
كس�ب درآم�د بيش�تر از منابع داخل�ي ارز 

مي خريد، برگزار شد. 

ش��انزدهمين جلس��ه دادگاه رس��يدگي به اتهام 
مديرعامل س��ابق ش��ركت بازرگاني پتروشيمي 
و ۱4 متهم ديگر، روز گذش��ته به رياس��ت قاضي 

مسعودي مقام برگزار شد. 
قاضي مسعودي مقام در ابتداي جلسه دادگاه، اظهار 
داشت: آقاي ملكي شمس آبادي)نماينده شركت 
پتروشيمي در هند( كه در جلس��ه قبل بخشي از 
دفاعيات خود را ايراد كرد در جايگاه قرار گيرد و ادامه 

دفاعيات خود را مطرح كند. 
  چيزي وارد زندگي من نشده

شمس آبادي با قرار گرفتن در جايگاه اظهار داشت: 
من هرگونه ارتباط خود را در خصوص پرداخت هاي 
غيرمتعارف رد مي كنم، من يك سنت هم پرداختي 

غيرقانوني نداشتم. 
قاضي خطاب به شمس آبادي گفت: شما كتباً و رسماً 
به عنوان نماينده پي سي سي)شركت پتروشيمي( 
معرف��ي ش��ديد و ه��ر پرداختي مس��ئوليتش با 

شماست. 
شمس آبادي گفت: انجام معامالت پي سي سي در 
هند و پرداخت هايش در دوبي صورت مي گرفت. در 
خصوص شركت» ام بي وارتر« نيز بايد بگويم كه نه در 
معامالت اين شركت و نه در پرداخت هايش دخيل 
بودم، شركت ام بي وارتر از سال ۸۱ مشتري و خريدار 
محصوالت پتروشيمي بود و من نماينده حق العمل 
كار ام بي وارتر بودم. من موظف بودم نظرات را ميان 
ام بي وارتر و شركت هاي ايراني منتقل كنم و هيچ 

چيز جز حقوق مش��روعي كه از ام بي وارتر دريافت 
كردم، وارد زندگي من نشده است. 

  فك�ر مي كنيد اينجا كس�ي هي�چ چيزي 
نمي داند!

ش��مس آبادي گفت: در زمان تحري��م، صرافي ها 
حكم بانك مركزي را دارند، لذا ام بي وارتر پول را به 
صرافي در خارج مي داد و آن صرافي در داخل پول 

پتروشيمي را تسويه مي كرد. 
قاضي در ادامه خطاب به شمس آبادي گفت: شما 
ارز را در خارج نگه مي داشتيد و با مابه التفاوت آن از 
داخل ارز مي خريديد، بنابراين يا صورت هاي صرافي 
كه شما به آنها استناد مي كنيد كذب است يا مديران 

صرافي و بانك هاي مربوطه به ما كذب مي گويند. 
شمس آبادي گفت: در زمان تحريم امكان ارسال ارز 
از خارج به حساب هاي داخل ايران كه پي سي سي 
اعالم كرده بود، وجود نداشت. صورتحساب صرافي 
موجود است كه چقدر ارز در خارج از كشور تحويل 

گرفتم و چقدر ريال در داخل گرفتم. 
قاضي گفت: پس ارز را فروختي��د و ريال گرفتيد؟ 
شما بايد مس��تندات مربوط به زمان خودتان و در 
س��ال هاي ۸۹، ۹0 و ۹۱ را بيان كنيد. مواردي كه 
ش��ما مي گوييد ربطي به س��ال هاي اتهامات شما 
ندارد. ش��ما بايد درباره اتهامات خودتان پاسخگو 
باشيد. ش��ما مطالب را مي پيچانيد و فكر مي كنيد 

اينجا كسي هيچ چيزي نمي داند! 
  تهديدشدگان را هم آورديم

قاضي خطاب به متهم گفت: ما صرافي ها را آورديم، 
افرادي كه تهديدشان هم كرده بوديد آورديم، همه 
اسناد مشخص است و نشان مي دهد چقدر گرفتيد 
و چقدر پرداخت كرديد. همه اينها مشخص است. 
شما ارزي را كه بايد وارد كشور مي شد در خارج از 
كش��ور نگه مي داريد و مي آييد از منابع داخلي ارز 

مي خريد. 
در ادام��ه دادگاه قاض��ي مس��عودي مقام از متهم 

صميمي)رئيس هيئت مديره شركت پتروشيمي( 
پرس��يد: چند نف��ر عض��و هيئت مديره ش��ركت 

پي سي سي بودند؟
متهم پاسخ داد: هفت نفر؛ چهار عضو خصوصي و سه 
عضو دولتي. همچنين بايد بگويم كه هيچ اطالعي 
از نقل و انتقال و واريز پول از شركت پي سي سي به 

ديگر شركت ها ندارم. 
قاضي خطاب ب��ه متهم صميمي گف��ت: ارز براي 
شما نبوده است، ارز متعلق به شركت ها بوده است، 
ارز ها بايد برمي گشته است. براي چه ارز را از داخل 
خريداري كرده ايد. هر كاري دلتان خواسته است 
كرده ايد، مبلغ ۶/۶ميليارد يورو را شركت پي سي سي 
تأييد كرده كه شما به ريال تبديل كرديد. شما رئيس 

هيئت مديره بوده ايد. 
  معماي تهران!

صميمي گفت: قريشي نماينده ما در دوبي و تحت 
دستور معصومه ُدري)مديرعامل شعبه دوبي( انتقال 
مالي را انجام مي داد و ُدري هم دستورات را از تهران 

مي گرفته است. 
قاضي خطاب ب��ه متهم صميمي گفت: ش��ما كه 
مي گوييد ُدري دستورات را از تهران مي گرفته است، 

بگوييد از چه كسي مي گرفته است. 
در ادامه اين جلسه دادگاه، قاضي از معصومه ُدري 
خواست در جايگاه قرار گيرد و خطاب به اين متهم 

گفت: شما از واريز ها اطالع داشتيد؟
متهم ُدري پاسخ داد: قريش��ي را صميمي معرفي 
كرده است، اين موضوع را در جلسات قبلي دادگاه 
نيز گفته ام، ما هر كاري انجام مي داديم بر اس��اس 
دس��تورات مديران ارش��د پي سي س��ي از جمله 
احمديان، خيري زاده و حمزه لو بوده اس��ت و آنها 
در جريان بودند. قريش��ي را ه��م صميمي معرفي 

كرده بود. 
در نهايت قاضي با اعالم پايان اين جلس��ه دادگاه، 
جلسه بعدي را شنبه هفته آينده ساعت۹ بيان كرد. 

کمبود 4هزار اتوبوس شهري
 در پایتخت 

از  ته�ران  ش�هرداري  ترافي�ك  و  نق�ل  و  حم�ل  مع�اون 
كمب�ود 4 ه�زار اتوب�وس در ش�هر ته�ران خب�ر داد و گف�ت: 
ق�رارداد تأمي�ن  ه�زار دس�تگاه اتوب�وس منعقد ش�ده اس�ت. 
 سيدمناف هاشمي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري بر ضرورت 
توسعه حمل و نقل عمومي و تسريع در روند نوسازي ناوگان اتوبوسراني 
پايتخت تأكيد كرد و گفت: اتفاقات و اقدامات خوبي در حوزه حمل و نقل 
و ترافيك در دست اقدام است، با آزاد سازي اوراق مشاركت سال های ۹7 
و ۹۸ و در سايه تأمين منابع مالي، افتتاح بخشي از ايستگاه هاي مترو در 
خطوط ۶ و 7 مترو را تا پايان س��ال جاري شاهد خواهيم بود.  وي اظهار 
داشت: يكي از مهم ترين دغدغه هاي مجموعه مديريت شهري نوسازي 
و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومي پايتخت است. متأسفانه به دليل 
كمبود بودجه و اعتبار، ناوگان حمل و نقل عمومي در كل كش��ور دچار 
فرسودگي است كه ناوگان حمل و نقل عمومي پايتخت نيز از اين قاعده 
مستثني نيست.  هاشمي با بيان اينكه تهران به بيش از 4 هزار دستگاه 
اتوبوس نياز دارد، از نهايي شدن قرارداد تأمين 250دستگاه اتوبوس خبر 
داد و گفت: تأمين 750دستگاه اتوبوس ديگر نيز در دستور كار شهرداري 
تهران است. در عين حال اورهال كردن ۱00 هزار دستگاه اتوبوس نيز در 
دست اقدام است و تاكنون ۳50دستگاه اتوبوس براي تعميرات از خطوط 
خارج شده اند.  معاون شهردار تهران با تأكيد بر اينكه طي ۹سال گذشته 
بر اساس آنچه نياز شهر بوده است، اتوبوس و واگن به ناوگان عمومي شهر 
اضافه نشده اس��ت گفت: در حال حاضر هزارو500 دستگاه واگن براي 
خطوط مترو و ارائه خدمات بهتر به شهر وشهروندان پايتخت نياز است، 
معتقدم اين اقدامات كه از سوي شهرداري تهران و تا پايان سال جاري 
برنامه ريزي شده است، تنها بخشي از مشكالت حمل و نقل عمومي را در 
كالنشهر تهران مرتفع مي كند.  معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران با بيان اينكه اولويت ما به منظور مديريت ترافيك پايتخت توسعه 
مترو خواهد بود، اظهار كرد: توس��عه ناوگان حمل و نقل ريلي و كاهش 

سرفاصله حركت قطار هاي مترو در اولويت قرار دارد. 

حسین سروقامت اجراي طرح »نذر خون« در محرم و صفر
در 31 استان کشور 

مدير عامل س�ازمان انتقال خون كش�ور با دعوت از م�ردم براي 
شركت در نذر خون در ماه هاي محرم و صفر گفت: حدود 6هزار نفر 
يعني 2 درصد بهبوديافتگان كرونا پالسماي خود را اهدا كرده اند. 
پيمان عشقي، مديرعامل سازمان انتقال خون در شبكه خبر با اشاره به 
اجراي طرح نذر خون در ايام محرم و صفر، اظهار داشت: سازمان انتقال 

خون از چند سال پيش تصميم به اجراي طرح نذر خون كرد. 
وي با اشاره به اينكه هدف اين ايده نجات جان انسان هاست، ادامه داد: 
نذر خون امسال نيز ادامه دارد، البته با توجه به شرايط كرونا در كشور 
امكانات و تغييرات��ي در اين خصوص اعمال كرده اي��م كه يكي از اين 
 nobatdehi. ibto. ir تمهيدات سيستم نوبت دهي اينترنتي به نشاني
براي اهداي خون در جهت جلوگيري از ازدحام و معطلي اهداكنندگان 
است.  مديرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به اينكه در ۳۱استان و 
در تمام ادارات كل ثبت نام و نوبت دهي اينترنتي از طريق اين نش��اني 
nobatdehi. ibto. ir فعال اس��ت، گفت: نذر خون در 40روز يعني تا 
اربعين حسيني انجام مي شود و امس��ال اين طرح با ياد و نام شهداي 

سالمت از چهارم ماه محرم آغاز خواهد شد. 
عش��قي درباره باور برخي افراد مبني بر انتقال ويروس كرونا از طريق 
اهداي خون، بيان داشت: با توجه به اينكه كرونا بيماري تنفسي است، 
هنوز هيچ مدرك و سندي وجود ندارد كه ويروس كرونا از طريق خون 

منتقل مي شود. 
وي با تأكيد بر استريل و ايمن بودن مراكز اهداي خون در كشور، گفت: 
از مردم مي خواهيم تا در برنامه نذر خون شركت كرده و در اين 40روز 
اهداي خون داشته باشند و تصميم بگيرند اهداي خون مستمر داشته و 
هر سه تا چهار ماه يكبار خون خود را اهدا كنند، البته افرادي كه از نظر 

پزشكي مشكالتي مانند فشار خون نداشته باشند. 
مديرعامل سازمان انتقال خون با دعوت از بانوان و جوانان براي اهداي 
خون، خاطرنشان كرد: جوانان در ايام محرم با ياد حضرت علي اكبر)ع( 
و بانوان به ياد حضرت زينب)س( خون خود را اهدا كنند.  عشقي درباره 
اهداي پالسما توسط بهبوديافتگان كرونا، بيان داشت: اكنون 2۸0 تا 
2۹0هزار بهبوديافته از بيماري كرونا داريم، اما حدود ۶هزار نفر يعني 
تنها 2 درصد اين افراد براي اهداي پالسماي خود مراجعه كرده اند.  وي 
با تأكيد بر اثربخشي پالسماي بهبوديافتگان در درمان بيماران كرونا، 
افزود: اين اثر بخشي باالتر از احتمال تأثير است و موفقيت آن در مقاالت 

علمي داخل كشور و خارج از كشور نشان داده شده است. 

ببينيد كي دارم به شما مي گويم، دوران پساكرونا دوران رشد و 
ارتقاي مهارت هاي فردي و اجتماعي است!

برخي كشورهاي دنيا سال هاست مهارت محوري را پايه و اساس 
توسعه و پيشرفت خويش قرار داده اند. مطالعه اين تجربيات، 

دستاوردهاي جالبي را براي ما به ارمغان مي آورد. 
نمي دانم كتاب »تحول نظام آموزشي فنالند« را خوانده ايد يا نه. 
در اين كتاب به 60 مهارت مهم اشاره شده كه در مدارس فنالند 

به دانش آموزان 15- 9ساله آموزش داده مي شود. 
توانايي مثبت انديشي، كنترل خش�م، رازداري، آينده نگري، 
كم مص�رف ب�ودن و تحم�ل ح�رف مخال�ف از جمل�ه اي�ن 

مهارت هاست!
مي دانيد شصتمين مهارت چيست؟ مهارت 12 و 31 و 36، اين 

توانايي ها كدامند كه هر يك دو بار مورد توجه قرار گرفته اند؟
توانايي انتقاد كردن، تفكر سازنده و انتقادپذيري!

ما به فرزندانمان اين چيزها را ياد مي دهيم؟
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خطر پذیري  پایتخت را نادیده نگيریم 
وجود مراكز ذخيره س��وخت، لوله و تأسيس��ات فرس��وده شبكه هاي 
انتقال انرژي و خودرو هاي غيراستاندارد گاز سوز، مراكز عرصه و انبار 
مواد شيميايي و ساير بحران هاي ش��هري پايتخت را هر لحظه آبستن 

حوادث مرگبار كرده است. 
متأسفانه ابر شهر تهران به دليل توسعه نامتوازن شهري خطر پذير است 
كه مراكز و مكان هاي حساس را در دل خود جاي داده است. هرازگاهي 
حادثه اي رخ مي دهد و خسارت هاي جاني و مالي فراواني برجاي مي گذارد. 
در زمان حادثه همه مسئوالن مربوطه رسانه اي شده و براي حادثه رخ داده 
طرح و ايده اي فراواني ارائه مي دهند تا از حوادث مشابه جلو گيري به عمل 
آوردند. در حين بحران هاي شهري همه مسئوالن و دستگاه هاي متولي 
حاضر هستند و ولي پس از مدتي از وقوع حادثه فقط اظهار نظر مسئوالن 
باقي مي ماند و از عمل و اقدام براي كاهش ريس��ك حوادث و جلو گيري 
از حوادث مشابه هيچ خبري نيست.  تكرار اين موضوع سبب شده است 
تا مردم هم به سخنان برخي مسئوالن بي عمل اعتمادي نداشته باشند و 

وعده هاي داده شده را شو رسانه اي تلقي كنند!
علي بيت اللهي،دبيركارگروه ملي مخاطرات طبيعي معتقد است نزديكي 
يك مخزن سوخت به يك كالنشهر در گذشته ضرورت داشت، به دليل 
اينكه تردد تانكرهاي سوخت در جاده ها خودش خطر روزمره جدي به 
وجود مي آورد. به هر صورت اين م��كان در آن زماني كه تهران در اين 
وس��عت نبود انتخاب ش��د، اما در حال حاضر وضعيت موجود در مورد 
چنين مخازني به ويژه در ضوابط كش��ورهايي مانند امريكا و نيوزيلند 
به اين صورت است كه چنين مكان هايي روي گسل ها و حريم گسل ها 
ساخته نشود.  دبير كارگروه ملي مخاطرات طبيعي گفت: در حال حاضر 
اين ض��رورت وجود دارد كه درب��اره جا به جايي اين مخ��زن كه هزينه 
هنگفتي هم به بودجه ملي تحميل مي كند، تحقيق و تصميم گيري شود.  
وي افزود: در منطقه اطراف بازار در منطقه ۱2 ساختمان هاي فرسوده اي 
داريم كه به داليل غلط لجستيكي به عنوان انبار مواد شيميايي، رنگ، 
چسب و موادي كه پتانسيل اشتعال بااليي دارد، تبديل شده است. اين ها 
در اثر حوادث فقط به خودشان آسيب نمي زنند، بلكه محيط اطراف را 
درگير مي كنند و حوادث مدل سازي شده كوچكي همچون آن چيزي 
كه در حادثه پالسكو، سينا اطهر ديديم، اتفاق افتاد. نمونه نادر و بسيار 
شديد آن را هم اخيراً در بيروت شاهد بوديم.  وي اظهار كرد: عالوه بر 
تهران درباره بسياري از شهرها چنين نگرشي بايد به صورت ضابطه 
و آيين نامه هاي ضروري و الزم االجرا در بيايد. اين نياز را پس از اين 
حادثه به شدت احساس مي كنيم و اميدواريم تحت عنوان مصوبات، 

لوايح و ضوابطي موجب ارتقاي ايمني شهري شود. 

هشدار نسبت به دخالت عطاري ها
 در امور پزشکي و تجویز دارو 

جع�ل  از  زي�ادي  بس�يار  گزارش ه�اي  اخي�راً  متأس�فانه 
پزش�كان  از  برخ�ي  س�ربرگ  و  مه�ر  از  سوءاس�تفاده  و 
اس�ت.  ش�ده  ارس�ال  صالحي�ت  فاق�د  اف�راد  توس�ط 
محمدعلي اسفناني، رئيس تعزيرات حكومتي استان تهران ابتدا درباره 
نحوه نظارت بر تخلفات حوزه دارو و درمان گفت: يك مجموعه گشت 
مشترك با همكاري دانشگاه هاي علوم پزشكي وجود دارد كه به تمام 
داروخانه ها، مراكز درماني، بيمارستان ها، عطاري ها و تمام كساني كه 
در حيطه سالمت فعاليت مي كنند به صورت هدفمند اعزام مي شوند 
و در صورت مش��اهده تخلف، گزارش ارائه مي كنند و پرونده تشكيل 
مي ش��ود.  وي افزود: شيوه ديگر نظارتي، بازرس��ان بهداشت و درمان 
وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي هستند كه به صورت دائم به مراكز 
درماني مي روند و موارد تخلف را گزارش مي دهند و تعزيرات به دنبال 
آنها رسيدگي مي كند. همچنين سامانه ۱۳5 در اختيار مردم قرار دارد 

تا تخلفات موردي را گزارش دهند. 
رئيس تعزيرات حكومتي استان تهران، نسبت به جعل و سوءاستفاده از 
مهر پزشكان هشدار داد و اظهار كرد: متأسفانه اخيراً گزارش هاي بسيار 
زيادي از جعل مهر و س��ربرگ هاي برخي از پزشكان توسط افراد فاقد 
صالحيت پزشكي ارسال شده اس��ت. با توجه به هماهنگي هايي كه با 
وزارت بهداشت صورت گرفته است، چنانچه اين موضوع اثبات شود، 
برخورد ش��ديدي صورت خواهد گرفت.  به گفته اسفناني بسياري از 
عطاري ها اقدام به دخالت در امور پزش��كي و تجويز دارو مي كنند كه 
تخلف است و از مردم انتظار مي رود در صورت مشاهده، موارد را گزارش 

دهند تا برخورد صورت بگيرد. 

اشتغال غيرقانوني 5۰۰ بازنشسته
 در دستگاه هاي دولتي 

سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس:
 استعفا نكنند، برخورد قانوني مي كنيم

سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس از اشتغال غيرقانوني 500 
بازنشسته در دستگاه هاي دولتي خبر داد و گفت: تذكرهاي الزم داده 
شد و در صورت بي توجهي با دستگاه هاي متخلف برخورد مي كنيم. 
علي بابايي كارنامي با انتقاد از اينكه بر اساس شواهد و مستندات هنوز بيش 
از 400 تا 500 بازنشسته در برخي دستگاه هاي دولتي مشغول كار هستند، 
گفت: اين افراد در وزارتخانه هاي صمت، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، برخي دانشگاه ها، 
هيئت دولت و شركت فوالد مباركه اصفهان به صورت غيرقانوني مشغول 
كار هستند.  سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه تذكرهاي الزم در مورد اشتغال بازنشسته ها داده شده است، افزود: 
منتظر بازخورد دولت هستيم، بسيار ضروري است اين افراد هر چه سريع تر 
استعفا كنند در غير اين صورت مجبور هستيم بر اساس قانون با دستگاه هاي 
متخلف برخورد كنيم.  وي در مورد شيوه برخورد با دستگاه هاي متخلف، 
افزود: اگر استعفا نكنند گزارش تخلفات را به كميسيون اصل۹0 مجلس 
ارائه می كنيم و ديوان محاسبات ورود می  كند و برخورد قانوني الزم را خواهد 
داشت. استفاده از ظرفيت ديوان محاسبات يكي از ابزارهاي نظارتي مجلس 

است و از كانال هاي مختلف به اين تخلف ورود خواهيم كرد. 

کوچ جرائم زیست محيطي
 به فضاي مجازي

فرمانده يگان حفاظت محيط زيس�ت با اش�اره به ك�وچ مجرمان 
و جرائم زيس�ت محيطي به فض�اي مج�ازي گفت: ب�ا راه اندازي 
مرك�ز فوريت هاي س�ايبري ي�گان حفاظ�ت از محيط زيس�ت، 
اج�ازه ج�والن ب�ه س�ودجويان زيس�ت محيطي را نمي دهي�م. 
سرهنگ جمشيد محبت خاني، فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
گفت: سال گذشته همايشي با محوريت »حفاظت از محيط زيست« 
برگزار ش��د، فرمان��ده ناجا در هماي��ش مذكور بر اهمي��ت صيانت از 
محيط زيست و بر همكاري پليس با اين سازمان تأكيد كرد.  سرهنگ 
محبت خاني با اش��اره به اينكه مجرمان زيس��ت محيطي در سال هاي 
اخير به فضاي مجازي كوچ كرده اند، گفت: از وظايف اين مركز مي توان 
به شناسايي، رصد و پايش جرائم  محيط زيستي، معرفي متخلفان به 
مراجع قضايي و فرهنگ سازي و اشاعه فرهنگ محيط زيستي در فضاي 
سايبري اشاره كرد، همچنين سالم سازي فضاي مجازي نيز از اهداف اين 
مركز است.  فرمانده يگان حفاظت از محيط زيست به متخلفان هشدار 
داد: متخلفان تصور مي كنند فض��اي مجازي براي انجام تخلفات، امن 
است، اما من اعالم مي كنم از اين پس فضاي مجازي نيز امن نيست و 
برخورد قاطع با متخلفان انجام مي شود.   وي افزود: از آنجايي كه صيانت 
از محيط زيست مسئله ملي است، نيازمند همكاري همه دستگاه ها براي 
حفظ آن هستيم و در پي دغدغه و ابالغ فرمانده ناجا، مقرر شد تمامي 
پليس هاي تخصصي با يگان حفاظت از محيط زيست همكاري و اين 

يگان نيز همكاري تنگاتنگي با سازمان متولي داشته باشد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک
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