
»كانون وكالي دادگس�تري«، موقتي اس�ت و 
ظاهراً مدافع حق و قانون، ام�ا در عمل دائمي 
شده است و هر از چندگاهي هم آشكارا خودش  
مب�دأ اقدامات خ�الف قانون مي ش�ود ؛ بدتر 
آنكه اين قانون گريزي را قلدرمآبانه فرياد هم 
مي زند! وقت�ي حيثيت قان�ون و قانون گرايي 
از س�وي متوليان قانون خدش�ه دار مي شود، 
انتظار اجراي قانون از سوي سايرين، نيازمند 
اقدام�ات هزينه ب�ر زي�ادي اس�ت. »جوان« 
مطابق رسالت رسانه اي خود بارها از اين قبيل 
قانون گريزي ها نوش�ته بود و البته با شكايات 
عديده برخ�ي از اعضاي كانون ه�اي وكال هم 
مواجه شد، اما به دليل مستند و مستدل بودن 
مطالب در هيچ موردي محكوم نش�د. آخرين 
قانون گري�زي كانون ه�اي وكال ديگر خاص و 
محدود به خود وكال نيست، بلكه حقوق عامه را 
نقض مي كند. احقاق حقوق عامه به كنار، براي 
حفظ حرمت قانون و قانون گرايي هم كه شده 
باالخره بايد مهر پاياني بر اين اقدامات خالف 
قانون با سوءاستفاده از لباس قانون و وكيل زد. 

در ماجراهاي كس��ب و كار تلقي كردن وكالت 
در مجلس، برخي از اعضاي كانون هاي وكالي 
دادگستري خودش��ان را هم رديف قاضي »يك 
بال فرش��ته عدالت« قلمداد ك��رده و با همين 
اس��تدالل معتقد بودند كه كم��ك  كاِر احقاق 
عدالت را نمي توان و نبايد »كاسب« تلقي كرد. 
اين اس��تدالل چندان پربيراه نمي بود، اگر خود 
همين وكال شأن كارش��ان را حفظ مي كردند و 
خودش��ان چونان يك تاجر خب��ره در دور زدن 
قوانين براي كسب منفعت هاي بي شمار مادي، 
قانون را دور نمي زدند، ام��ا گويا تعرض به قانون 
از س��وي همين برخي از وكالي قان��ون پاياني 
ندارد. در آخرين مورد آنها بياني��ه داده و اعالم 
كرده اند كه يك آيين نامه قانوني را اجرا نخواهند 

كرد! چرا؟!

  اسكودا: قانون را اجرا نمي كنيم!
رئيس پيش��ين قوه قضائي��ه، در آخرين روزهاي 
فعاليت »آيين نامه جديد اليحه قانوني استقالل 
كانون وكالي دادگستري« را ابالغ كرد،  اما هيئت 
عمومي اتحادي��ه سراس��ري كانون هاي وكالي 
دادگستري ايران )اسكودا( در مخالفت با تصويب 
آيين نامه اليحه قانوني اس��تقالل كانون وكالي 
دادگستري بيانيه اي منتشر و در آن تصريح كرد كه 
اين متن قانوني را اجرا نخواهد كرد! اين كانون ها 
هيچ گاه به ص��ورت جزئي مواد غيرقاب��ل اجرا را 
اعالم نكرده، صرفاً با كلي گويي گفته اند اين متن 
قانون را اجرا نخواهند كرد. براي فهم فرافكني هاي 
ساختاري اين نهاد، اش��اره گذرا به روند تصويب 

آيين نامه جديد كانون وكال بد نيست. 
پس از اقدام قوه قضائيه براي اصالح مواد منسوخ 
اليحه قانوني استقالل وكال )ديوان عدالت اداري 
در آرايي به نسخ چند ماده از اليحه قانوني اشاره 
كرده  است و طبيعتاً وقتي از متن اصلي موادي نسخ 
مي ش��ود، آيين نامه آن هم بايد اصالح شود ( و با 
قبول پيشنهادهاي كانون هاي وكال از سوي رئيس 
وقت قوه قضائيه، كانون هاي وكال پيش��نهادهاي 
خودشان را پيرامون آيين نامه جديد با امضاي 25 
كانون استاني و در قالب 130 ماده به قوه قضائيه 
ارائه كردند.  پس از آن، نهاد تصويب كننده، يعني 
قوه قضائيه به استناد قانون، حدود 20 الي 30 ماده 
مجموعه پيش��نهادي كانون هاي وكال را اصالح 
كرد. كانون هاي وكال متعرض اين موضوع ش��ده 
و مدعي ش��دند كه نهاد تصويب  كننده صرفاً بايد 
هر آنچه را ما )كانون هاي وكال( پيشنهاد داده ايم، 
تصويب كند! اين ادعا حتي بر خالف اليحه قانوني 
استقالل سال 1333 است، چراكه در ماده 22 آن 
تصريح شده است كانون وكال  با رعايت مقررات اين 
قانون آيين نامه هاي مربوط را تنظيم مي نمايد و 
پس از تصويب رئيس قوه قضائيه ب��ه موقع اجرا  

گذاشته مي شود. 
پرپيداست كه مقام »تصويب كننده« تنها نبايد 

پيشنهادهاي مقام »تنظيم كننده« را پذيرفته و 
بدون هيچ گونه تغييري هم��ان متن تنظيمي را 
مصوب كند. پيش بيني مق��ام تصويب كننده در 
متون قانوني به منظور ج��رح و تعديل و اضافه و 
كم كردن مواد قانوني تنظيمي در كميسيون ها 
و ارگان هاي ذي صالح در راس��تاي اهداف عالي 

قانوني و حقوق مردم است. 
  التزام نداشتن به اس�الم و اعتياد، علت 

اجرايي نكردن قانون؟!
آيين نامه موجود كه اكنون كانون هاي وكال بيانيه 
داده و صراحتاً گفته اند آن را اجرا نمي كنند، همان 
پيشنهاد خود كانون هاي وكال با اصالحات جزئي 
است؛ پس دليل اجرا نكردنشان چيست؟ دليل كه 
نه، توجيه اين مخالفت آن است كه »قانون كيفيت 
اخذ پروانه وكالت« در آيين نامه مورد اشاره، ذكر 
شده اس��ت و با پذيرفتن اجراي آيين نامه جديد، 
كانون هاي وكال ديگ��ر نمي توانند قانون كيفيت 
را اجرا نكنند، اما مگر مندرج��ات قانون كيفيت 
چيس��ت كه كانون هاي وكال زير ب��ار اجراي آن 

نمي روند؟!
به التزام عملي به اسالم هم در مرحله صدور پروانه 
و هم در مرحله تمديد پروانه در قانون كيفيت اشاره 
شده است. ظاهراً احراز اين قبيل موارد كه در قانون 
اخذ كيفيت و آيين نامه جديد آورده شده اس��ت، 
مقبول كانون هاي وكال نيس��ت. اساس��اً به دليل 
همين احراز نكردن التزام به اسالم در كانون هاي 
وكال است كه اشخاصي همچون شيرين عبادي كه 
اشتهار به ضديت با مباني اسالمي دارند، از سوي 

كانون هاي وكال لغو پروانه نمي شوند. 
نحوه ص��دور پروانه وكال��ت در كانون هاي وكال، 
اش��كاالت ديگري هم دارد؛ به عنوان يك نمونه، 
اعتياد نداشتن از جمله مالك هاي احراز صالحيت 
براي تمام شغل ها، ولو مشاغلي است كه با جان و 
مال و ناموس مردم س��ر و كار چنداني ندارد، اما 
اين مهم هم در كانون هاي وكال ك��ه مردم براي 
حفاظت از جان و مال و ناموس شان به آنها مراجعه 

مي كنند، به سخره گرفته شده است!
با وجود قانون الزم االج��را و با وجود اينكه مرجع 
قانوني، يعني پزش��كي قانوني بارها و براي همه 
مشاغل اعالم كرده است كه تست اعتياد زير 24 
ساعت معتبر است )يعني فرد آزمايش دهنده بايد 
از لحظه اطالع از آزمايش تا دادن آزمايش كمتر 
از 24 ساعت زمان داشته باشد، در غير اين صورت 
ممكن است جواب آزمايش اعتياد با اقدامات فرد 
آزمايش دهنده، مقرون به واقع نباشد(، اما وكاليي 
كه قرار است از كانون وكال پروانه وكالت بگيرند، 
از مدت ها قبل مطلعند كه در فالن روز و س��اعت 
قرار است تست اعتياد بدهند! پرپيداست كه در 
نتيجه چنين پروسه اي ممكن است معدود افراد 
معتاد هم با اقدامات متعددي كه در دسترس است 
بتوانند كانون هاي وكال را دور زده و در عين عدم 

صالحيت، پروانه وكالت دريافت كنند. 
 كانون موقتي با عملكرد دائمي!

بدتر از همه اينك��ه گويا هيچ كس جل��ودار اين 
هم��ه قانون گري��زي و ب��ازي ب��ا حق��وق عامه 
نيس��ت. كانون ه��اي وكال كه نح��وه پيدايش و 
شكل گيري ش��ان موقتي بوده اس��ت، حاال با اين 
بي قانوني هاي ادامه دار ت��ا آنجا پيش رفته اند كه 
كسي نيست به آنها گوشزد كند، اساس استمرار 
موجوديت شما بر خالف قانون است، چه رسد به 
اينكه اين حجم از بي قانوني را هم در جامعه منتشر 
مي كنيد! البته كه صحبت از نحوه شكل گيري و 
قوانين موقتي كه كانون هاي وكال را شكل داده، جز 
خطوط قرمز پر رنگ كانون هاي وكالست، اما ديگر 
نبايد به اين خطوط قرمز خودساخته پايبند بود. 

توضيح بيشتر آنكه، مجلس سنا در مرداد 1331 
در خصوص 9 مورد به نخست وزير وقت )مرحوم 
مصدق( اجازه داد كه لوايحي تهيه و تقديم مجلس 
نمايد. سپس در 30 دي 1331 قانون تمديد مدت 
اختيارات ش��ش ماهه اعطايي ب��ه آقاي محمد 
مصدق از تاريخ انقضا براي مدت يك سال تصويب 
ش��د. پس از اين اختيارات تفويض شده از سوي 
مجلس به نخست وزير، »اليحه قانوني استقالل 
كانون وكالي دادگستري« در 23 ماده و در هفتم 
اسفند 1331 به تصويب نخست وزير رسيد. بعد از 
آن، به موجب طرح قانوني الغا كليه لوايح مصوب 
آقاي دكتر مصدق مصوب 18 آبان 1333، كليه 
قوانين ناش��ي از اختيارات شش ماهه و يك ساله 
نخست وزير لغو شد؛ چون اين تفويض بر خالف 

قانون اساسي وقت بوده است. 
پس از الغاي كليه مصوبات نخست وزير، »اليحه 
قانون��ي« )و نه قانون( اس��تقالل كان��ون وكال با 
تغييراتي مجدداً از س��وي دولت در مجلس��ين 
مطرح شد و با اندك تغييراتي در 5 اسفند 1333 
به تصويب كميسيون مشترك مجلسين رسيد. 
در ماده 26 اليحه اس��تقالل كانون هاي وكالي 
دادگستري چنين آمده است: اليحه قانوني مربوط 
به استقالل كانون وكالي دادگستري كه در تاريخ 
پنجم اسفند ماه 1333 به تصويب كميسيون هاي 
مش��ترك مجلس��ين رس��يد »موقتاً« قابل اجرا 
مي باش��د. با وجود اين تصريح، كانون هاي وكال 
هيچ گاه به صورت موقت به كار خود ادامه نداده اند 
و هفت دهه اس��ت همين متن را ب��ه عنوان يك 
ماهيت دائمي ب��راي خود در نظر داش��ته اند. آيا 
با اين همه قانون گري��زي، زمان پاي��ان دادن به 
موجوديت خالف قانون اين نهاد يا اصالح قانون 
براي رسميت بخش��يدن به ادامه فعاليت هايش 

فرا نرسيده است؟
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پژوهشگاه فضايي ايران با اختراعات خود، دانش ساخت موتورهاي فضايي را از انحصار امريكا خارج كرد

28 اختراع پژوهشگاه فضايي فقط در 3 ماه 

نشت ادامه دار بی قانونی در جامعه با کانون موقت وکال
به سخره گرفتن قانون از سوي برخي كانون هاي وكالي دادگستري كه موجوديتي موقت دارند

به حدي رسيده است كه بيانيه مي دهند و با تفاخر و صراحت اعالم مي كنند قانون را اجرا نخواهند كرد! 

محققان پژوهشگاه 

عليرضا سزاوار
فضايي ايران در سه   گزارش  2

ماه نخس�ت امسال 
در مجموع 28 پرونده اختراع به ثبت رساندند. 
تكميل خانواده موتور هاي فضايي آرش در چند 
ورژن، به خصوص ساخت موتور »آرش 2۰« در 
راس�تاي همين اختراعات بوده است. تاكنون 
فناوري به كار رفته در موتورهاي آرش، با عنوان 
موتور هاي »استار« فقط در انحصار امريكا بود. 
ساخت ماهواره مخابراتي ناهيد 2 و سامانه بلوك 
انتقال مداري »س��امان«، جديدترين پروژه هاي 
محققان كشور در پژوهشگاه فضايي است. موتور 
آرش 20 هم قلب تپنده ماه��واره ناهيد 2 و يكي 
از مهم ترين دستاوردهاي دانشمندان فضايي در 

يكسال اخير بوده است. 
 ناهيد3 و سامان 2 در راهند

ماه��واره مخابراتي ناهيد 2 در راس��تاي حركت 
در مسير نقش��ه راه فناوري فضايي كشور و براي 
دستيابي به ماهواره مخابراتي در مدار ژئوي زمين 

طراحي و ساخته شده است. 
مدار ژئوي زمين به مدارهاي��ي در دور كره زمين 
گفته مي شود كه سرعت چرخش ماهواره ها روي 
اين مدارها با سرعت چرخش زمين برابر است. در 
واقع پيش��رفته ترين ماهواره ها با باالترين سطح 

فناوري در اين مدار قرار مي گيرند. 
ماهواره مخابرات��ي ناهيد 2 ب��ا وزن حدود 120 
كيلوگرم و ط��ول عمر بيش از دو س��ال در نوبت 

پرت��اب ب��راي قرار گي��ري در مدار ب��االي 500 
كيلومتري ژئو اس��ت. اين ماهواره داراي حداقل 
10مورد از اختراعات محققان فضايي كشور است 
و ارتباطات روي باند مايكروويو )باندي كه باالترين 
فركانس براي ارتباط در مسافت طوالني را دارد( 

فراهم مي كند. 
فرآيند س��اخت س��امانه بلوك انتق��ال مداري 
»س��امان« هم از س��ال گذشته ش��روع شد كه 
مأموريت انتقال ماه��واره اي به وزن حداقل 100 
كيلوگرم را دارد. بلوك »س��امان«، وظيفه مهم 
انتقال ماهواره را از م��دار park )مدار دايروي به 
ارتفاع 400 كيلومتر( به يك مدار بزرگ تر با ارتفاع 

حداقل ۷ هزار كيلومتري برعهده دارد. 
محققان پژوهشگاه فضايي ايران در حال حاضر هم 
مشغول ساخت ماهواره مخابراتي ناهيد 3 و سامانه 
بلوك انتقال مداري سامان 2 هستند و اختراعات 

متعددي در اين زمينه خلق كرده اند. 
 تالش براي توسعه پايدار و مستمر فناوري 

فضايي
در همين راستا رئيس پژوهشگاه فضايي ايران از 
روند رو به رشد ثبت و اعتبارسنجي اختراعات در 
پژوهشگاه فضايي ايران خبر داد و به ايسنا گفت: 
در سال هاي اخير پژوهشگاه فضايي ايران اهتمام 
ويژه اي به فرآيند تجاري س��ازي نتايج حاصل از 
پژوهش و تحقيقات داشته اس��ت. تجاري سازي 
نتايج تحقيقات از سويي، به توسعه پايدار و مستمر 
فناوري در پژوهشگاه كمك مي كند و از سوي ديگر 

مي تواند بستر مناسبي براي تأمين منابع مالي مورد 
نياز در توسعه فناوري ها شود. 

حس��ين صميمي تصريح ك��رد: اولي��ن گام در 
تجاري سازي فناوري هاي نوين، ثبت حقوقي اين 
دستاوردها با هدف حفظ مالكيت فكري و صيانت 
از دستاوردهاي علمي متخصصان است كه با اخذ 
گواهي ثبت اختراع از مركز مالكيت معنوي ايران 
محقق مي شود. پس از اثبات حق مالكيت فكري 
و دريافت گواهي حقوقي ثبت اخت��راع، در ادامه 
مسير تجاري سازي فناوري ها، الگوهاي مختلفي از 
جمله اعطاي ليسانس و دريافت حق بهره برداري، 
همكاري مشترك، سرمايه گذاري مشترك و ديگر 
روش ها به كارگرفته مي شود تا در نهايت، چرخه 

تجاري سازي نتايج تحقيقات تكميل شود. 
رئيس پژوهش��گاه فضايي ايران با اشاره به اينكه 
تحقق هر چه بهتر تجاري   سازي نيازمند اهتمام 
تمامي پژوهش��گران ب��ه موضوع ثب��ت اختراع 
است، روند ثبت و اعتبارسنجي اختراعات را طي 
سال هاي گذش��ته مثبت ارزيابي كرد و گفت: در 
سه ماهه اول سال جاري سه گواهي ثبت اختراع 
و يك گواهي اعتبارس��نجي اختراع اخذ ش��ده و 
14 پرونده ثبت اختراع و 10 پرونده اعتبارسنجي 
اختراعات)در مجموع 28 مورد اخت��راع( نيز به 

سرانجام رسيده است. 
 اختراعات جديد پژوهشگران

در راستاي همين اختراعات، محققان فضايي به 
فناوري س��اخت موتورهاي فضايي استار امريكا 

دست يافتند. تاكنون فناوري موتور هاي استار در 
اختيار امريكا اما ايران، با دستيابي به دانش ساخت 
موتور هاي فضايي، موفق ش��ده، اين موتور ها را با 
ويژگي هايي برابر با موتور هاي استار، توليد كند. 
خانواده موتور هاي فضاي��ي آرش در چند ورژن 
ساخته شدند كه سرآمد آنها موتور آرش 20 براي 

ماهواره ناهيد 2 است. 
»سامانه شبيه ساز نرم افزاري ماهواره« و »طراحي 
و ساخت سكوي آزمون موتورهاي سوخت جامد 
)ارتفاع باال(« از جمله اختراعات جديد پژوهشگران 

فضايي كشور هستند. 
سامانه شبيه س��از نرم افزاري ماهواره، پايه اصلي 
طراحي ماه��واره و محموله تصويرب��رداري آن 
است. اين سامانه، امكان توسعه قطعات ماهواره 
و اعتبارس��نجي آن  را با سرعت بيش��تر، هزينه 
كمتر و قابليت اطمينان بهتر براي محققان فراهم 
مي سازد. همچنين امكان استفاده از اين سامانه 
به منظور آموزش تيم شبيه سازي عمليات پرواز 
و ارزيابي س��ناريوهاي مأموريت، قبل از ارس��ال 

ماهواره وجود دارد. 
سكوي آزمون موتورهاي سوخت جامد )مخصوص 
ارتفاع باال( هم به خاطر تس��ت زميني موتورهاي 
سوخت جامد صورت گرفته است. در اين سامانه 
كه در انحصار تعداد محدودي از كشورهاي پيشرو 
در صنعت فضايي است، از انرژي جنبشي گازهاي 
حاصل از احتراق موتور ماهواره براي حفظ پايداري 

آن استفاده مي شود. 

  استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: 6 ميليون بيمار ديابت در 
ايران زندگي مي كنن��د و تعداد آنها رو به افزايش اس��ت و در يك دهه 

آينده به حدود 9 ميليون نفر مي رسد. 
  دانش آم��وزان پايه نهم براي ثبت ن��ام مي توانند به پاي��گاه »پادا« 

مراجعه كنند. 
  معاون وزير آموزش و پرورش يكي از مأموريت هاي اصلي شوراهاي 
آموزش وپرورش را اجرايي سازي سند تحول بنيادين دانست و گفت: 
اكنون 10سال از تصويب سند تحول بنيادين مي گذرد، گزارش هاي 
تأييد نشده حاكي از اين اس��ت كه تاكنون فقط 30درصد سند تحول 
بنيادين اجرايي ش��ده و اهداف آن محقق شده اس��ت و اين سند هنوز 

به طور كامل به دل مدارس راه نيافته است. 
  مديرعامل شركت مترو تهران از انتشار اوراق مشاركت سال 1399 

جهت توسعه حمل و نقل عمومي خبر داد. 
  متخصص گوش، حلق و بيني با بيان اينكه استفاده از گوش پاك كن 
توصيه نمي شود، گفت: اين كار مي تواند موجب صدمه زدن به مجراي 

گوش خارجي شده و منجر به عفونت شود. 
  رئيس سازمان نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس كشور گفت: در 
طول چهار سال اخير اعتباري بالغ بر 6 هزار ميليارد تومان در پروژه هاي 

مدرسه سازي مشاركت با خيرين هزينه شده است. 
  معاون هماهنگي امور اقتصادي اس��تانداري تهران از تداوم كاهش 

نرخ بيكاري استان تهران در بهار 1400 خبر داد. 
  مدير كل  پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي ضمن اشاره 
به اينكه تا فردا در بيشتر مناطق كشور وقوع رگبار و رعدوبرق و وزش 
باد شديد موقت  پيش بيني مي شود،  از برقراري آسماني صاف در اغلب 

مناطق كشور از روز سه شنبه خبر داد. 
  مدير كل فرهنگي س��ازمان تأمين اجتماعي گفت: تا پايان امسال 
400 هزار بازنشسته با اعتبار 2 هزار و 600 ميليارد تومان وام ۷ ميليون 

توماني را دريافت خواهند كرد. 
  معاون هماهنگي برنامه و بودجه س��ازمان مديريت و برنامه ريزي 
استان تهران از تدوين سند جامع آب استان به منظور تأمين پايدار آب 

در آينده نزديك خبر داد. 
  نايب رئيس انجمن متخصصان زنان و زايمان ايران گفت: زنان باردار 
چاق بيش��تر در معرض ابتال به كرونا هستند. همچنين تب در ابتداي 
بارداري در مادر باردار مي تواند ريسك ابتال به ناهنجاري ها را در جنين 

افزايش دهد بنابراين كنترل تب بسيار حائز اهميت است. 
  رئيس س��ازمان غذا و دارو با اش��اره به عدم لزوم اخذ پروانه كسب 
جداگانه ب��ه منظور عرضه اقالم آرايش��ي و بهداش��تي در داروخانه ها  
گفت: داروخانه ها به عنوان يك مؤسسه پزشكي و داشتن قانون خاص، 

مشمول كسب مجوز جداگانه از اتحاديه هاي صنفي نيستند. 

حسین سروقامت

وعده تحقق وعده هاي واکسني !
رئيس جمهور وعده داد تا پايان دولت

 وعده واكسيناسيون گروه هاي هدف محقق مي شود
ويروس كروناي دلتا تقريباً تمام استان هاي كشور را در نورديده است. 
در حال حاضر ۱۶۹ شهرس�تان كش�ور در وضعيت قرمز، ۱۶۶ ش�هر 
نارنجي و ۱۱3 شهر نيز در وضعيت زرد هستند. ميزان واكسيناسيون 
هم اگرچه از مرز 2۵۰ ه�زار تزريق روزانه عبور كرده اس�ت، اما هنوز 
تا وعده واكسيناس�يون روزانه ۵۰۰ هزار نفر فاصله زي�ادي داريم. با 
وجود اين رئيس جمهور در جلس�ه س�تاد ملي مقابله با كرونا تأكيد 
كرد تا پايان دولت دوازدهم وعده واكسيناس�يون افراد ۶۵ س�ال به 
باال و همچنين افراد داراي بيماري زمينه اي محقق خواهد ش�د. براي 
تحقق وعده هاي واكسيناس�يون اما بايد واكس�ن كافي به سيستم 
بهداشت و درمان برسد؛ امري كه بخش�ي از طريق واردات و بخشي 
با توليد داخلي بناس�ت تأمين ش�ود. اين در حالي است كه عليرضا 
رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا از ايجاد مشكلي در خط 
توليد كووايران بركت نخستين واكسن ايراني داراي مجوز اضطراري 
تزريق خبر داده بود. حاال اما محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان 
امام با رد شايعه اش�كال در خط توليد واكس�ن از آمادگي خط توليد 
دوم و همچنين راه اندازي خط توليد س�وم اين واكسن تا پايان مرداد 
ماه خبر داد و گفت:»  همانط�ور كه وعده داديم تا پايان ش�هريور ماه 
حداقل ۵۰ ميليون دوز واكسن كوو ايران بركت توليد خواهيم كرد.«

كروناي دلتا حاال در همه جاي كشور هست ! در 24 ساعت منتهي به روز 
شنبه 26 تيرماه 1400 و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 15 هزار و 
139 بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كشور شناسايي شد كه يك هزار 
و ۷25 نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد19 در كشور به 3 
ميليون و 501 هزار و ۷9 نفر رسيد. در همين زمان، 1۷5 بيمار كوويد19 
جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به 86 هزار و 
966 نفر رسيد. تا كنون 5 ميليون و 891 هزار و 385 نفر دوز اول واكسن 
كرونا و 2 ميليون و 252 ه��زار و 21 نفر ني��ز دوز دوم را تزريق كرده اند و 
مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به 8 ميليون و 143 هزار و 406 

دوز رسيد. 
    كاهش رعايت پروتكل ها و قرمزي شهرها 

عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا با تأكيد بر اينكه ويروس 
كروناي دلتا تقريباً تمام استان هاي كشور را در نورديده با انتقاد از كاهش 
ميزان رعايت پروتكل ها در كش��ور به زير 50 درصد تصريح كرد:» قدرت 
سرايت ويروس جديد باال اس��ت و اگر كوچك ترين كوتاهي صورت گيرد 

ميزان ابتال را بيشتر خواهد كرد.«
رئيسي ادامه داد:»در حال حاضر وضعيت بسياري از استان هاي كشور قرمز 
است يا حداقل يك تا دو شهر قرمز دارند و برخي استان ها هم تعداد بسيار 
زيادي شهر قرمز دارند. همچنان بيماري در جنوب كشور، در استان هاي 
بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و كرمان رو به افزايش است. گرچه 

كه اين بيماري در ساير نقاط كشور هم رو به گسترش است.«
    وعده ۵۰۰ هزار دوز تزريق محقق نشد

در حالي كه سعيد نمكي، وزير بهداشت يك هفته پيش وعده داده بود روند 
واكسيناسيون س��رعت بگيرد و به 500 هزار دوز واكسن در روز برسد، به 
گفته رئيسي ميزان واكسيناسيون طي روزهاي گذشته از مرز 250 هزار 
تزريق روزانه عبور كرده است. اين آمار اگرچه نسبت به گذشته رشد چند 
برابري داشته اما با وعده 500 هزار دوز در روز فاصله زيادي دارد. سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا درباره تأمين واكسن هم براي سنين 60 سال به 
باال هم گفت:» واكسن دوز اول هم دوز دوم را به اندازه كافي داريم. تاكنون 
11/2 ميليون واكسن بين استان ها توزيع شده است. در اين هفته هم حدود 
6 ميليون دوز واكس��ن جديد به دستمان مي رس��د كه اين واكسن ها هم 
توزيع خواهد شد و ان شاءاهلل افراد 60 سال به باال و گروه هاي پرخطر را قطعاً 
واكسينه خواهيم كرد.« به گفته وي در برخي استان ها هم مانند خوزستان، 
بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي واكسيناسيون 
از سنين 50 سال به باال آغاز شده است. همچنين جزاير خليج فارس هم به 
جز قشم و كيش كه بعداً اعالم مي شود، واكسيناسيون در ساير جزاير در 
سنين 18 سال به باال انجام خواهد شد.  سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
گفت:» واكسيناسيون عشاير را هم از ماه آينده در افراد 18 سال به باال آغاز 
خواهيم كرد و معلمان و اساتيد هم در مرداد ماه واكسيناسيون شان آغاز 

مي شود تا اين افراد هم به جمع واكسن زده ها اضافه شوند.«
    تحقق وعده واكسيناسيون گروه هاي هدف تا پايان دولت 

حسن روحاني، رئيس جمهور هم با بيان اينكه تاكنون بيش از ۷ ميليون 
واكسن تزريق شده 2 ميليون ديگر هم توزيع شده افزود:» در اين هفته 6 
الي ۷ ميليون دوز ديگر وارد كشور مي شود. در مرداد ماه مقداري توليد دوز 
داخلي هم مي توانيم اس��تفاده كنيم. بدين ترتيب در يكي دو هفته آينده 
حدود 10 ميليون دوز در دسترس داشته و تزريق كنيم و اگر در اختيار باشد، 
تزريق آن هم در ظرف دو، سه هفته مي تواند انجام شود و ان شاءاهلل وعده اي 
كه به مردم داديم تا پايان اين دولت افراد 65 سال به باال و آنهايي كه داراي 
بيماري زمينه اي هستند از واكسن اس��تفاده كنند، اين كار انجام خواهد 
شد.« رئيس جمهور  با تأكيد بر اينكه اميدواريم شرايطي باشد كه در مهرماه 
شاهد بازگشايي مدارس باش��يم، افزود:» واكسن براي آموزش و پرورش و 
معلمين هم مدنظر قرار دادند، براي اساتيد دانشگاه و همچنين براي عشاير 

و گروه هايي كه اعالم شده آنها هم از واكسن استفاده خواهند كرد.«
   بركت با 3 خط توليد تا شهريور ۵۰ ميليون دوز واكسن تحويل 

مي دهد
واكسيناسيون با واكسن ايراني كووايران بركت به عنوان نخستين واكسن 
داراي مجوز مصرف اضطراري، اگرچه در برخي مناطق كشور آغاز شده اما 
آنچنان كه انتظار مي رفت، فراگير نيست. زمزمه هايي درباره اشكال در خط 
توليد اين واكسن حتي از زبان سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا شنيده 
شد، اما اين ستاد اظهارات درباره اشكال در خط توليد را شايعه دانست و آن 
را رد كرد. روز گذشته هم محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان امام، وي 
به برخي حواشي فضاي مجازي در خصوص توليد نخستين واكسن ايراني 
كرونا اشاره و تصريح كرد: »خط توليد واكسن كوو ايران بركت به هيچ وجه 
مشكلي ندارد و به صورت شبانه روزي در حال توليد واكسن است و شايعات 

در خصوص كمبود مواد اوليه واكسن هم كاماًل كذب و بي اساس است.«
مخبر از آماده شدن خط دوم توليد واكسن در كارخانه شفا فارمد خبر داد و 
يادآور شد:» اين خط در حال گذراندن تست هاي نهايي است و با راه اندازي 
آن از اوايل م��رداد، هفته اي بيش از 2 ميليون دوز واكس��ن بركت تحويل 
وزارت بهداشت خواهيم داد.« به گفته وي همچنين خط سوم توليد واكسن 
نيز تا پايان مردادماه راه اندازي مي ش��ود كه مي توان��د هفته اي 6 ميليون 
دوز واكس��ن توليد كند. مخبر تصريح كرد:» همانطور ك��ه وعده داديم تا 
پايان ش��هريور ماه حداقل 50 ميليون دوز واكسن كوو ايران بركت توليد 
خواهيم كرد.« اگر وعده هاي واكسني محقق شود، با وجود چرخش دلتا 
در تمام نقاط كشور مي توان به عبوري كم عارضه تر از موج پنجم كرونا در 

كشورمان اميدوار بود. 

3۵ سال پيش دريچه قلب دختر ۱۶ ساله اي را كه ضعيف شده 
بود، به تيغ جراحي سپردند. دريچه درست شد، اما مع األسف 
دخترك فوت كرد. مي دانيد چ�را؟ كارآمدي دريچه قوي روي 

اعضاي ضعيف بدن اثر گذاشت و آنها را ناكارآمد كرد!
ضعيف با ضعيف ها مي تواند كار كند؛ اگر اين قوي ش�د و آنان 
همچنان ضعي�ف ماندند، به ق�ول اصفهاني ها مي زن�د آنها را 

مي پُكاند!
رئيس جديد هم كه آمد، دو نفر نيروي كاربلد با خود آورد. بدنه 

سازمان ضعيف بود، اما آن دو مثل بولدوزر كار مي كردند. 
مدتي گذش�ت، ام�ا ارزيابي ه�ا روند رو به رش�دي را نش�ان 
نمي دادند. افرادي بودند كه با س�ازمان نمي خواندند. قرار شد 

آنان تعديل شوند، تا سازمان پيشرفت كند. 
فكر مي كنيد چه كساني را تعديل كردند؟ همان دو نفر را!

دوستان؛ من »ف« را گفتم. شما برويد تا »فرحزاد«!
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چه کسي بر تخلفات تاکسي هاي اينترنتي
نظارت مي کند؟!

يك شهروند از تهران: روز گذشته براي بردن مادرم به آزمايشگاه از 
اسنپ درخواست ماشين كردم. با آمدن يك پرايد مادر ناخوش احوالم 
را سوار ماشين كردم و راننده به سمت مقصد حركت كرد. پس از مدتي 
متوجه شدم كه راننده اسنپ تغيير مسير داده است. به همين خاطر به 
وي تذكر دادم و از او سؤال كردم كه چرا مسيرش را عوض كرده است. 
اين پرسش من با واكنش بس��يار تند و فحاشي و توهين راننده اسنپ 
مواجه و باعث افت فشار شديد مادرم ش��د. با پشتيباني اسنپ تماس 
گرفتم تا از دست اين راننده شكايت كنم، اما با كمال تعجب پشتيباني 
اسنپ هم بدون تحقيق مؤثر و جدي از راننده اش حمايت كرد. چه كسي 

بر اينگونه تخلفات تاكسي هاي اينترنتي نظارت مي كند؟
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  گزارش  یک

پوشش بيمه اي 144 هزار نفري مددجويان
ام�ام  ام�داد  كميت�ه  مددجوي�ان  از  نف�ر  ه�زار   ۱۴۴
خمين�ي )ره( از خدم�ات بيم�ه تأمي�ن اجتماع�ي و بيم�ه 
هس�تند.  برخ�وردار  عش�اير  و  روس�تاييان  صن�دوق 
حسين خدرويسي، معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد گفت: 
بيمه اجتماعي مي تواند زمينه توانمندسازي مددجويان و خروج پايدار آنان 
از چرخه حمايت كميته امداد را فراه��م كند.  وي با بيان اينكه هم اكنون 
حدود 84 هزار نفر از مددجويان تحت حماي��ت كميته امداد در مناطق 
شهري از پوشش بيمه اجتماعي بهره مند هستند، ادامه داد: از اين تعداد 
6۷ هزار نفر را زنان سرپرست خانوار تشكيل مي دهند.  خدرويسي تأكيد 
كرد: سرانه پرداخت حق بيمه اين مددجويان براي هر نفر ماهانه 220 هزار 
تومان است كه از سوي كميته امداد پرداخت مي شود. حسين خدرويسي 
با اشاره به اينكه سال گذشته حدود 160 ميليارد تومان براي انجام بيمه 
اجتماعي مددجويان شهري هزينه شد، اضافه كرد: اين رقم در سال 1400 
با رشد 3۷ درصدي، حدود 220 ميليارد تومان پيش بيني شده است.  وي 
خاطر نشان كرد: طي چند سال گذش��ته براي 15 هزار نفر از مددجويان 
كميته امداد مستمري سازمان تأمين اجتماعي برقرار شده است كه از اين 
تعداد حدود 3 هزار نفر در ابتداي سال 1400 بازنشسته و مستمري بگير 
تأمي��ن اجتماعي ش��ده اند.  معاون حمايت و س��المت خان��واده كميته 
امداد با اش��اره به برخورداري 60 هزار نفر از مددجويان از صندوق بيمه 
روستاييان و عشاير  گفت: بيش از نيمي از اين افراد را زنان تحت حمايت 
تشكيل مي دهند.  وي با بيان اينكه سال گذشته حدود 19 ميليارد تومان 
بيمه پردازي براي مددجويان مشمول صندوق بيمه روستاييان و عشاير 
هزينه شد، افزود: در سال جاري نيز 25 ميليارد تومان به همين منظور در 
نظر گرفته شده است.  به گزارش پايگاه اطالع رساني كميته امداد، حسين 
خدرويسي اظهار كرد: طي چند سال گذشته حدود ۷ هزار نفر از مددجويان 
تحت حمايت اين نهاد، بازنشسته و مستمري بگير صندوق بيمه روستاييان 

و عشاير شده اند و از مزاياي اين بيمه اجتماعي استفاده مي كنند. 
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