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اخبار
مومنی:

تولید یک داروی گیاهی
برای ترک اعتیاد

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور
از تولید یک داروی گیاهی برای ترک اعتیاد
با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری خبر داد.
اسکندر مؤمنی ،با اشاره به تولید یک داروی
جدید گیاهی برای درمان اعتیاد اظهار کرد:
داروهای موجود در بازار که برای ترک اعتیاد و
درمان استفاده میشد ،جوابگو نبود و ما تصویر
مثبت و درستی از آنها نگرفتیم.
وی افزود :با توجه به علم روز دنیا ،تحقیقات
و مشاهداتی که انجام شده در یک بازه زمانی
تصمیم بر آن گرفته شد که با کمک معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکتهای
دانش بنیان این دارو در داخل کشور تولید شود.
منتظر مجوز سازمان غذا و دارو هستیم

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:
این دارو در مراحل پایانی و کسب اجازه و یا
همان مجوز از سازمان غذا و داروی وزارت
بهداشت است که بعد از اخذ مجوز از آن نهاد
از این دارو رونمایی میشود و در مراکز درمانی
مورد استفاده قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد :تجربیات دنیا نشان
میدهد این داروی گیاهی تأثیر بسیار خوبی در
بهبود و درمان معتادان داشته است و همچنین
به رفع قاچاق و مسائل دیگری که به این حوزه
مربوط میشود کمک بسیاری کرده است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ
به سوالی مبنی بر اینکه آیا این دارو کشف خود
ما است یا نمونه خارجی دارد ،گفت :این دارو
نمونههای خارجی دارد و در کشورهای دیگر
مورد استفاده قرار میگیرد اما ما در داخل کشور
خودمان آن را تولید کردهایم و تنها این دارو در
اختیار مراکز درمانی قرار میگیرد نه نمونههای
خارجی.
معاون وزیر بهداشت مطرح کرد؛

افتتاح  ۹۶بیمارستان با  ۱۱هزار تخت تا
پایان امسال

معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامهریزی
وزارت بهداشت گفت ۳۶ :هزار و  ۹۳۵تخت
بیمارستانی از سال  ۹۲تا کنون در قالب احداث،
تکمیل و توسعه تختهای بیمارستانی به
بهرهبرداری رسیده است.
سید کامل تقوی نژاد ،روز سه شنبه در
مراسم افتتاح  ۱۶۴پروژه حوزه سالمت در کشور
با یادواره  ۱۶۴شهید مدافع سالمت و آغاز پویش
«ره سالمت» که به صورت ویدیوکنفرانس و با
حضور وزیر بهداشت برگزار شد ،اظهار داشت:
خوشبختانه ارتقای هتلینگ  ۵۸۵بیمارستان در
این دوره انجام شده و بیش از سه میلیون متر
مربع از فضاهای بیمارستانی کشور ،بازسازی و
بهسازی شده است.
وی افزود :از آغاز دولت یازدهم تا کنون ۷
هزار و  ۴۸۰پروژه بهداشتی در یک میلیون و
 ۱۷۰هزار متر مربع ساخته و بیش از  ۱۷هزار
مرکز بهداشتی فرسوده ،بازسازی شده است
همچنین نرخ فرسودگی بیمارستانی در این
مدت از  ۵۷به حدود  ۴۰درصد کاهش یافته
است.
معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامهریزی
وزارت بهداشت خاطرنشان کرد :از سال  ۹۲تا
کنون ۹۷ ،مرکز بیماریهای خاص سرطان۱۸۳ ،
کلینیک ویژه ۱۰۰ ،طرح اورژانس و  ۲۶۲بلوک
زایمانی افتتاح شده و در یکسال اخیر  ۳۷۰بخش
مراقبتهای ویژه ایجاد شده که در موفقیت نظام
سالمت برای مقابله با کووید  ۱۹موثر بود.
تقوی نژاد یادآور شد :از امروز یک هزار و ۹۲۱
پروژه حوزه سالمت تا پایان دولت دوازدهم به بهره
برداری میرسد که شامل  ۱۱۹پروژه بیمارستانی
است که در راستای دستیابی به سرانه  ۲.۶۲تخت
به ازای هر هزار نفر ایرانی افتتاح میشود.
وی اضافه کرد :تا پایان امسال ۹۶
بیمارستان با ظرفیت  ۱۱هزار و  ۳۵۵تخت و
زیربنای یک میلیون و  ۲۰۳هزار متر مربع و
در  ۶ماهه نخست سال آینده  ۲۳بیمارستان با
ظرفیت دو هزار و  ۷۹۸تخت و زیربنای ۳۰۴
هزار متر مربع افتتاح میشود بنابراین حدود ۱۴
هزار تخت در قالب  ۱۱۹بیمارستان به ظرفیت
کشور اضافه میشود.
معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامهریزی
وزارت بهداشت تصریح کرد :تا پایان امسال
 ۵۰کلینیک ویژه ۱۴ ،پروژه بهسازی و توسعه
بلوکهای زایمانی با  ۱۴۸تخت ۲۰ ،پروژه
تکمیل مراکز بیماریهای خاص با  ۳۶تخت و
 ۵۸پروژه توسعه اورژانس ارتقای فضای فیزیکی
اورژانس بیمارستانی به بهره برداری میرسد.
به گفته تقوی نژاد ،در  ۶ماهه اول سال
آینده نیز  ۲۴کلینیک ویژه ۹ ،پروژه بهسازی و
توسعه بلوکهای زایمانی با  ۷۰تخت ۶ ،پروژه
تکمیل مراکز بیماریهای خاص با ظرفیت ۴۲
تخت و  ۳۱پروژه توسعه و ارتقای فضای فیزیکی
اورژانس در سراسر کشور افتتاح میشود.
وی تاکید کرد :هدف وزارت بهداشت،
ارتقای سرانه فضاهای بهداشتی از  ۴۴به ۷۵
متر مربع به ازای هر هزار نفر است که شاهد
به بهره برداری رسیدن حدود یک هزار و ۵۵۴
پروژه هستیم که  ۹۹۴پروژه در چند مرحله در
سال جاری و  ۵۶۰پروژه در سال آینده به بهره
برداری میرسد .امروز  ۱۶۴پروژه به نام ۱۶۴
شهید مدافع سالمت افتتاح میشود و تا ۱۲
فروردین سال آینده ،هر هفته یا هر دو هفته
یکبار تعداد زیادی پروژه حوزه سالمت در قالب
پویش «ره سالمت» به بهره برداری میرسد.
تقوی نژاد افزود :یکی از اقدامات
اساسی دولتهای یازدهم و دوازدهم ،توسعه
زیرساختهای حوزه سالمت بود و خوشبختانه
در این زمینه با تجهیز منابع و به کار گرفتن
ابزارهای برنامهای و بودجهای اتفاقات خوبی در
کشور رخ داد به طوری که ظرفیت زیرساختهای
بهداشتی و درمانی کشور در این دوره حدود ۳۰
درصد افزایش یافت.
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وزیر بهداشت:

بهره برداری از  ۱۲هزار تخت بیمارستانی در سال جاری

وزیر بهداشت با بیان اینکه در سال جاری 10
هزار و  600تخت بیمارستانی و  2هزار تخت آی
سی یو به بهره برداری میرسد است،گفت :هفته
آینده سالمت دیجیتال و الکترونیکی را برای اولین
بار در ایران رقم میزنیم.
سعید نمکی ،وزیر بهداشت در مراسم بهره
برداری از  164پروژه بهداشتی ،درمانی و آموزشی
در کشور ،اظهار داشت :ما ملت اما حسینیم؛ یعنی
اینکه درسی که شهادت بزرگترین افتخار ماست
و در عین اینکه شهید می شویم تاریخ را هم می
سازیم.
وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه
بهداشت و درمان ،بیان داشت :تاریخ این مملکت
این بزرگواری کادر درمانی و بهداشتی در دوران
کرونا را ثبت خواهد کرد .امسال با لطف خداوند
و همت واالی شما همکاران شاهد پربارترین
و پرثمرترین سال بعد از انقالب در توسعه زیر
ساختهای سالمت هستیم.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد :در سال جاری
 10هزار و  600تخت بیمارستانی و  2هزار تخت
آی سی یو به بهره برداری میرسد که این موضوع
بعد از انقالب بی سابقه است.
نمکی اضافه کرد :در نیمه دوم سال در حوزه
سالمت ،تکمیل پزشک خانواده ،سیستم ارجاع،
نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک تکمیل
میشود و هفته آینده پروژههای سالمت دیجیتال
و الکترونیک را برای اولین بار در جمهوری اسالمی
ایران به صورت گسترده در کشور رقم میزنیم.
همچنین هر خانه یک پایگاه سالمت به عنوان یکی
از ماندگارترین هدیهها به نظام سالمت در سایه
تالش همکارانم در معاونت بهداشتی ،راه اندازی
 ۴۰۰خانه بهداشت عشایری برای اولین بار برای
عشایر کوچرو این مملکت اثری به یادماندنی در
تاریخ نظام سالمت خواهد بود.
وی گفت :در زمینه نیروی انسانی هم امسال
بیشترین تعداد مجوز و جذب نیروی انسانی
در طول تمام سالهای بعد از انقالب را خواهیم
داشت .ممکن است در استان تهران  2تا  3هزار
تخت بیمارستانی اضافه کنیم که البته این تختها
در مناطق حاشیه تهران و شهرهای شهریار ،مالرد

 ،بهارستان ،شهر قدس و اسالمشهر به بهره برداری
میرسد و اولویت ما توسعه در مراکز کم برخوردار
تر است.
دقیقه  ۹۰از کرونا گل خوردیم
وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت کرونا در
کشور گفت :خواهشم از مردم این است که عادی
انگاری نکنند ،باروبندیل سفر نبندند و در ایام
محرم به گونه ای عزاداری کنند که هم محرمی
باشکوه داشته باشیم و هم هیچ عزادار امام حسین
تب دار از مجلسی خارج نشود.
سعید نمکی همچنین در حاشیه مراسم
افتتاح  ۱۶۴پروژه آموزشی ،بهداشتی و درمانی در
جمع خبرنگاران ،گفت :آغاز پویش ره سالمت را
داشتیم .فکر میکنم یکی از بزرگترین روزهای
نظام سالمت در جمهوری اسالمی ایران است.
زیرا در این روز پیامی را به مردم و جهان اعالم
میکنیم که گرچه در اوج تحریمها و گرفتاریهای
اقتصادی بودیم و در شرایطی که بسیاری در بیرون
نشسته بودند تا فروپاشی نظام سالمت ما را با
هجمه کووید ۱۹-مشاهده کنند ،میبینیم که با
همت همکارانم ،لطف پروردگار و همدلی و وفاق
مردم ،توانستیم در مدیریت بیماری در دنیا در
جایگاه خوبی قرار بگیریم .در کنار آن از توسعه
زیرساختها هم غافل نشویم.

وی افزود ۱۶۴ :پروژه را به نام  ۱۶۴شهید
مدافع سالمت به صورت نمادین در استانهای
مختلف از طریق ویدیوکنفرانس افتتاح کردیم.
همچنین  ۱۴۰۰پروژه را هم آماده کردیم که با
اولویت نقاط محروم افتتاح شوند .امسال اولین
سالی است که حدود  ۱۱هزار تخت را به تختهای
بیمارستانی و  ۲۰۰۰تخت آی سی یو به ظرفیت
تختهای کشور اضافه خواهیم کرد .این رکورد
در سختترین سال اقتصادی دولت از یک سو و
در سالی که همکارانم در مبارزهای نفسگیر برای
مدیریت کرونا بودند ،رکوردی تاریخی و چشمگیر
است.
نمکی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت
بیماری ،گفت :از مردم تقاضا میکنم که فراموش
نکنند که در اوج جدید بیماری همکاران من روز و
شبهای بسیار سختی را گذراندند و خانوادههایی
در میان هموطنانمان داغدار شدند .خوشبختانه با
تالش شبانهروزی توانستیم پیک دوم را به گونهای
مهار کنیم و مرگ و میرها و ابتال را به حداقل
برسانیم.
وی افزود :خواهشم این است که مردم به
همکاران در کاهش این بار سنگین کمک کنند.
در زمانی که در اردیبهشت ماه پیک اول را مهار
کردیم ،بارها گفتم مراقب باشیم و به دلیل این

کاهش ابتال مغرور نشوید .این ویروس پیچیده،
خطرناک و غیرقابل پیشبینی است .کرونا میتواند
در دقیقه  ۹۰از گوشههای زمین به ما گل بزند و
زد .آنچه که به ما گل زد ،حاصل بی توجهی و
عادی انگاری بیماری بود.
نمکی تاکید کرد :در این ایام هم همکارانم
برای مهار بیماری تالش فراوانی کردند و روز
و شبهای سخت و عرقریزی را گذراندند .در
این دوره شهدای عزیزی را نثار کردیم و تعداد
قابل توجهی از هموطنان بیمار و بستری شدند
و تعداد قابل توجهی از همکارانم به دلیل ابتال از
دور خدمت خارج شدند و دیگران مجبور شدند
دو تا سه شیفت جایشان را پر کنند تا بیماران
بدون پزشک و پرستار نمانند .خواهشم از مردم
این است که عادی انگاری نکنند .با تمام شدن
کنکور فرزندانشان دوباره بار و بندیل نبندند
و به این جاده و آن جاده بروند .ما بیشترین
گرفتاری را هنوز در استان مازندران داریم.
هنوز هم خیز استان مازندران را شاهدیم.
بیشترین عارضه را در استان مازندران به دلیل
سفرها داریم .اگر سفر در اشاعه بیماری نقش
نداشت ،ویروس ووهان چین چگونه منتشر
شد؟ .خواهشم این است که سفرها را واقعا انجام
ندهند.
وزیر بهداشت گفت :در عین حال بنده به
عنوان شیعه عاشق امام حسین (ع) میگویم که در
ماه عزیز محرم ،دلمان میخواهد که شیعیان امام
حسین (ع) هم عزت این ماه را حفظ کنند اما با
تکیه بر پروتکلهای بهداشتی .از وعاظ و مداحانی
که با شیوههای نو و با مکانیزمهایی که کمترین
عارضه را برای مردم دارد ،به صورت نمادین کار را
شروع کردند که محرمی با شکوه و بی خطر برای
شیعیان امام حسین (ع) بسازند ،قدردانی می
کنم .خواهشم از هموطنان و عشاق امام حسین
(ع) این است که به گونه ای عمل کنید که هم
محرمی با شکوه ایجاد کنید و هم یک عزادار امام
حسین (ع) از هیچ مجلسی تبدار بیرون نرود ،تا
اگر خدایی نکرده آنطور که پیش بینی کردیم در
پاییز کرونا و آنفلوآنزا همزمان شود ،نفسی برای
همکارانم برای خدمت به مردم بماند.

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد

صدور احکام جدید برای اخاللگران ارزی و محتکران ماسک

سخنگوی قوه قضاییه در نشست با خبرنگاران آخرین اخبار حوزه
قضایی را تشریح کرد و به سواالت نمایندگان رسانهها پاسخ گفت.
غالمحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران که
پیش از ظهر امروز برگزار شد با تبریک هفته دولت گفت :روز کارمند
را به همه کارمندان در ادارات مختلف تبریک میگویم.
وی افزود :دولت در سال آخر و به تعبیر مقام معظم رهبری
برنامههایی را جهت تحقق اهداف بردارد .قوه قضائیه بارها اعالم کرده
است که برای حل مشکالت مردم میتواند با دولت همکاری کند.
اسماعیلی ادامه داد :اقدامات بسیار خوبی که قوه قضائیه در
وصول معوقات بانکی انجام داد اقدام مناسبی جهت حمایت قوه
قضائیه از دولت بود؛ بازگرداندن برخی معوقات ارزی از جمله ۲/۱
ارزهای ناشی از صادرات به چرخه پولی کشور بازگشت .حمایتهای
دستگاه قضا بهبود وضعیت ارزی را رقم زده است.
صدور احکام حبس برای اخاللگران ارزی

سخنگوی قوه قضائیه به تداوم رسیدگی به پروندههای اخاللگران
نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت :آرایی که در این رابطه صادره
شده به شرح زیر است :به موجب رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی
به جرایم اقتصادی هفت نفر از متهمان و یکی از شرکتهای تجاری
مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند ،مرتضی روحی نژاد به  ۸سال
حبس ،امین روحی نژاد به  ۷سال حبس ،ایمان روحی نژاد به ۱۰
سال حبس ،جواد فرخنده مقام به ده سال حبس ،یاسر صابونی به ۱۰
سال حبس ،علیرضا برخوردار کاشانی به ده سال حسین عطار جان
نثار نوبری به ده سال حبس و شرکت تجاری امین تجارت خزر به
نمایندگی جعفر آذر توس به انحالل محکوم شدند .این متهمان نسبت
به استرداد ارزهای دریافتی یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ریالی ارزها
برابر نرخ روز اجرای حکم محکوم شدند.
وی افزود :در دو فقره از پروندههای اخیر مربوط به احتکار
ماسک ،سید رضا حسینی فرزند سید عباس به جرم اخالل در نظام
اقتصادی به تحمل  ۷سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده
است .تقی عسکری فیروزجانی به یک سال حبس ،سید حسن میر
شجاع به شش ماه حبس محکوم شدند .در پرونده دیگر مربوط به
الستیک کرمعلی جزمه به ده سال حبس و جزای نقدی محکوم شده
است .محمدرضا شهسوار زاده به  ۵سال حبس و پرداخت  ۶میلیون
تومان جزای نقدی محکوم شده است.
هیچ شهری تبعیدگاه نیست

وی در خصوص تعدادی از شهرهای به عنوان تبعید گاه گفت:
این مطلب غیر واقعی و مجعول بود .این خبر صحت نداشت و باید
اعالم کنم از اقدامات بسیار خوب قوه قضائیه در اصالح قانون مجازات
اسالمی این شد که در ماده  ۲۳قانون جدید دیگر هیچ شهری را به
عنوان تبعیدگاه نمیشناسیم .همه ایران سرای من است و تفاوتی بین
هیچکدام از شهرها در زمینه مسائل قضائی نمیشناسیم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد :نگاه قوه قضائیه به همه نقاط
ایران اسالمی نگاه یکسانی است و هیچ نقطهای در ایران به عنوان
تبعیدگاه نیست .احکام تبعید به ندرت صادر میشود؛ تبعید نیست در
قانون به عنوان منع اقامت در نقطه معین یاد شده است.
اگر رهاشدگی فضای مجازی توأم با سوءنیت باشد ،مصداق

ترک فعل است

اسماعیلی در خصوص رهاسازی فضای مجازی و اینکه آیا قوه
قضائیه تحت عنوان ترک فعل قصد ورود به این موضوع را ندارد؟
گفت :شاهد رها شدگی در این حوزه هستیم و به عبارتی شاهد
عقب ماندگی و عدم اجرای رهنمودهایی هستیم که برای سامان
دهی فضای مجازی باید انجام شود اینکه با نگرشهای سیاسی ما را
به انسداد فضای مجازی محکوم میکنند درست نیست .حرف ما این
است که ساماندهی باید در داخل کشور انجام شود .تکالیفی در این
ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی و
وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده و ما هم مجدانه پیگیر هستیم و
مطالبه گر برای اینکه این مأموریتها به نحو شایستهای انجام شود.
اگر به نتیجهای رسیدیم که این تعللها توأم با سوءنیت و مصداق
ترک فعل باشد ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت.
مجلس پرونده ویلموتس را به نام خود نزند

وی افزود :اگر توان تخصصی جوانان به کار گرفته شود این
موضوع قابل ساماندهی است .اسماعیلی در خصوص شکایت تعدادی
از نمایندگان مجلس در رابطه با قرارداد ویلموتس و اینکه آیا
بازداشتی صورت گرفته است گفت :مدعی هستیم پیش از شکایتها
خود قوه قضائیه پیشگام بود و قبل از اینکه نمایندگان به این موضوع
ورود کنند ،سازمان بازرسی ورود کرد و اقدام ما را دیگران برداشت
نکنند .گزارش بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش
در دادسرای عمومی پروندهای تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
از تحقیقات و مستندات و اطالعاتی که سایر بخشها از جمله مجلس
و کمیسیون اصل  ۹۰ارائه بدهند استقبال میکنیم .این پرونده هنوز
مراحل اولیه خود را طی میکند و نتایج آن را بعد از فرایند رسیدگی
به مردم اعالم میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده زم
گفت :منتظر اعالم نظر دیوان عالی کشور در این رابطه هستیم.
شاید رأی پرونده طبری امروز صادر شود

اسماعیلی در خصوص پرونده طبری گفت :دادگاه در حال انشای
رأی هست و چه بسا امروز صادر شود .منتظر تصمیم دادگاه در این
رابطه هستیم.
اسماعیلی در خصوص تمدید استجازه رهبری در رابطه با
دادگاههای ویژه گفت :در این ارتباط در روزهای آینده خبرهای خوبی
خواهیم داشت .مهم این است که روند رسیدگی به پروندههای مهم
اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.
ورود سازمان بازرسی به تخلفات استاندارد

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تخلفات سازمان استاندارد از
جمله در پروندههای رامک خودرو و غیره ،آیا گزارشی در سازمان
بازرسی در خصوص سازمان استاندارد واصل شده است؟ گفت :در
ارتباط با موضوعات مدیریتی آنجا اطالعی ندارم .سایر موضوعات را
هم ارتباط با سازمان نمیدهیم در شوراهای شهر هم اگر اتفاقی
بیفتد ما رسیدگی میکنیم .در ارتباط با استاندارد موضوعات مختلفی
داشتیم که در برخی از آنها بازرسی کل کشور ورود کرده است که از
جمله آنها بحث ذرتها بود .در البرز و در خوزستان هم انبارهایی از
ذرت را در حال توقیف داریم .برخی از افرادی هم که مرتکب جرایم

شدند تحت تعقیب قرار گرفتند و ما الزاماً این را موضوع سازمانی
نمیبینیم .در هر نهادی ممکن است متخلفینی وجود داشته باشند
در این سازمان هم متخلفینی شناسایی شدند.
مرخصی  ۹۵هزار زندانی در موج دوم کرونا

وی در خصوص آخرین اقدامات کرونایی قوه قضائیه در زمینه
زندانها گفت :بارها ادعا کردیم که ما در این حوزه در دنیا حرف داریم
و مدعی هستیم که در سایر کشورها درصدی از اقداماتی که در نظام
زندانبانی ایران در جهت حفظ سالمت زندانیان انجام شده ،لحاظ
نشده است .هیچیک از کشورهای دنیا در دوران کرونا خدماتی که در
زندانهای ایران ارائه شده است ،ارائه نکردهاند .به لحاظ اینکه ما نقطه
تراکم را داریم ،مهار کرونا اهتمام بیشتری را میطلبد .از زمره این
اقدامات اعطای مرخصیهای کرونایی است .در موج دوم کرونا هم به
زندانیان مرخصیهای ویژه اعطا شد و از  ۱۸تیر تا امروز ۸۷ ،هزار نفر
از زندانیان به مرخصی رفتند .عالوه بر اینکه به مرخصی رفتند عدهای
هم مرخصی پایان حبس گرفتند .بالغ بر  ۹۵هزار نفر از مرخصی موج
دوم کرونا استفاده کردند.
وکالت و کارشناسی به عنوان یک بازوی عدالت باید تخصصی شوند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که با توجه به
تخصصی شدن دادگاهها در دوره تحول آیا قوه قضائیه در خصوص
تخصصی شدن وکالت برنامهای داشته است؟ گفت :همانگونه که
در سایر رشتهها تخصصی شدن مهم است در این حوزهها هم مهم
است .دادگاهها را تخصصی کردیم و به قضاتی که به پروندههای
تخصصی رسیدگی میکنند ،آموزشهای تخصصی هم دیدهاند.
وکالت و کارشناسی به عنوان یک بازوی تخصصی در جهت عدالت
باید تخصصی شود و این پیشنهاد داده شده است .اگر امروز کسی
پروندهای در ارتباط با موضوعات گمرکی دارد بداند این تعداد وکیل
تخصص الزم در این حوزه را کسب کردند و ما این را نیاز جامعه
میدانیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که پرونده وقف جنگلهای
هیرکانی و پرونده سه اعدامی که تجدید نظر شد ،به کجا رسید ،گفت:
پرونده جنگل هیرکانی به عنوان اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور
هنوز نرفته است .ریاست قوه قضائیه دستور بررسی در جهت اعمال
ماده  ۴۷۷داده است و اگر به نتیجه رسید به دیوان عالی کشور ارسال
میشود .در رابطه با سه اعدامی ،این پرونده در راستای اعاده دادرسی
به دیوان عالی کشور ارسال شده و منتظر اعالم نظر هستیم.

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتال و
فوتی ناشی از کروناویروس در  ۲۴ساعت گذشته را
اعالم کرد .دکتر سیماسادات الری گفت :از دیروز تا
امروز  ۴شهریور  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ،دو هزار و  ۲۱۳بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۵۹
نفر از آنها بستری شدند.وی افزود :مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۳۶۳هزار و  ۳۶۳نفر رسید.
الری گفت :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته،
 ۱۲۵بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۲۰هزار و ۹۰۱
نفر رسید.
به گفته وی ،خوشبختانه تا کنون  ۳۱۳هزار
و  ۵۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها

ترخیص شده اند.سخنگوی وزارت بهداشت۳۸۳۹ ،
نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی گفت :تا کنون سه
میلیون و  ۸۸هزار و  ۳۱۳آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.
الری با اشاره به آخرین بررسی های صورت
گرفته از وضعیت شیوع بیماری در کشور ،گفت :بر
اساس آخرین اطالعات کرونا در کشور ،استانهای
تهران ،مازندران ،گیالن ،قم ،اصفهان ،خراسان رضوی،
آذربایجان شرقی ،کرمان ،خراسان شمالی ،سمنان،
یزد ،زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.وی
افزود :همچنین استانهای آذربایجان غربی ،البرز،
فارس ،لرستان ،هرمزگان ،اردبیل ،بوشهر ،کرمانشاه،
کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان جنوبی ،مرکزی،

ایالم ،چهارمحال و بختیاری ،گلستان و خوزستان در
وضعیت هشدار قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت
گفت :در حال حاضر  ۱۱۷شهرستان در وضعیت قرمز
و  ۱۱۰شهرستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند و
موارد ابتال و بستری بیماری در کشور روندی نسبتا
کاهشی دارد .مهمترین عامل در این زمینه نیز رعایت
بیشتر و جدی تر پروتکل های بهداشتی و استفاده
جدی تر و همگانی تر از ماسک توسط مردم فهیم
کشورمان بوده است و تداوم این روند کاهشی در
کشور ارتباط مستقیم با رفتار بهداشتی ما در رعایت
پروتکل های بهداشتی دارد و هر گونه سهل انگاری
و عادی انگاری موجب توقف این روند کاهشی شده
و احتمال خیز مجدد بیماری را تقویت خواهد کرد.
وی ادامه داد :تداوم عزم و اراده ما در رعایت اصول سه

تکایای سیار عزاداری ساالر شهیدان در
محالت شمال تهران به راه افتاد

تکایای سیارعزاداری سید و ساالر شهیدان
حضرت ابا عبداهلل الحسین (ع )در شب های
محرم در محالت شمال تهران به راه افتاد.
به گزارش امتیاز ،سید عباس سجادی معاون
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه با
بیان مطلب فوق گفت :برگزاری مراسم ،ایین ها و
فرایض دینی و مذهبی با حفظ سالمت و ارامش
و امنیت شهروندان در زمان وقوع بیماریهای همه
گیر یکی از حساس ترین موضوعات در وضعیت
کنونی است.وی اظهار داشت :در همین راستا،
امسال با هماهنگی های اجرا شده با هیات مذهبی و
همکاری اداره فرهنگی شهرداری منطقه یک طرح (
کوچه های حسینی ) در محالت شمال تهران اجرا
شد.سجادی تصریح کرد :در این طرح هر ناحیه در
هر روز از دهه اول محرم با راه اندازی یک دستگاه
ماشین در قالب تکیه سیار و با شعار محوری ( کوچه
به کوچه با یاد تو ) به همراه یک روحانی در کوچه
ها و معابر سطح منطقه به عزاداری و سوگواری ایام
شهادت ابا عبداهلل الحسین می پردازد.

ترمیم و نصب سازه جدید منهول جمع آوری
آبهای سطحی در بزرگراه آزادگان

منهول جمع آوری آبهای سطحی در بزرگراه
آزادگان با هدف پیشگیری از مخاطرات احتمالی و
جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ترمیم شد.
به گزارش امتیاز ،محمدمهدی گندمی معاون
فنی و عمرانی منطقه گفت :با توجه به مخاطرات
احتمالی و ضرورت ترمیم منهول جمع آوری آب
های سطحی بزرگراه آزادگان در مسیر غرب به شرق
این معبر مواصالتی که مقابل روستای علی آباد قاجار
قرار گرفته است ،عملیات لجن برداری و الیروبی
داخل منهول به همت عوامل اجرایی این حوزه انجام
و در ادامه نیز ضمن خاکبرداری  ،این منهول ترمیم
و سازه جدید آن نصب شد .این مسئول همچنین
به تشریح بخشی از فعالیت های صورت گرفته در
راستای نگهداشت شهر اشاره کرد و گفت :به منظور
سهولت تردد شهروندان و خودروها ،نقاط مورد نیاز
در نواحی پنجگانه این منطقه لکه گیری و روکش
آسفالت شد .در همین راستا نزدیک به  130تن
آسفالت به مساحت ۶۰۰مترمربع در معابری از جمله
خیابان های میثاق  ،بهمنیار ،طالقانی و معابر شهرک
های ابوذر ،بستان و رسالت پخش شد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  4؛

امکانات بهداشتی بوستان های شمال
شرق تهران بهسازی می شود

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  4تهران از بهسازی سرویس های
بهداشتی ورفع نواقص مربوط به امکانات رفاهی و
بهداشتی  256بوستان منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز« ,حمیدرضا فرخی» با
اعالم این خبر گفت :همزمان با شیوع ویروس کرونا
و به منظور استفاده بهینه شهروندان از فضاهای سبز
شهری با رعایت پروتکل های بهداشتی ،عملیات
ایمن سازی ،اصالح شبکه آبرسانی ،نصب دریچه
های آب ،چاه ها و قنات ،چمن زنی ،خشکه زنی و
حاشیه زنی و ...در دستور کار قرار گرفت و اجرایی
شد.معاون خدمات شهرری منطقه  4خاطرنشان
کرد :در این راستا تعویض و نصب شیر آالت
بهداشتی ؛ تعویض شیر فلکه ،مرمت آبنماها  ،چمن
زنی وحاشیه زنی ،رسیدگی به مسایل بهداشتی
سرویس های بهداشتی از جمله ضدعفونی آنها سه
نوبت در روز ،ضدعفونی المان های بوستانی از جمله
وسایل بدنسازی و مجموعه های بازی کودکان و ...
انجام شد.فرخی در پایان افزود :از دیگر اقدامات
در بوستان ها می توان به اصالح تشتک  ،حذف
علفهای هرز ،مرمت انهار ،پاجوش وتنه جوش زنی
درختان ،کاشت نشای فصلی  ،سمپاشی درختان
اقاقیا ونارون و  ...در این بوستان ها اشاره کرد.
با تخصیص اعتبار یکساله؛

امکان خرید اعتباری برای بازنشستگان
تأمین اجتماعی فراهم شد

مستمری بگیران تأمین اجتماعی از این پس
می توانند بسیاری ازخریدهای خود را به صورت
اعتباری اقساطی انجام دهند.محمد محسن صدر
مدیر عامل یکی از شرکتهای زیر مجموعه تأمین
اجتماعی با بیان این خبر افزود :مستمری بگیران
سازمان تأمین اجتماعی میتوانند با مراجعه به
فروشگاههای طرف قرارداد تنها با ارائه کارت ملی
نسبت به خرید غیرنقدی اقالم مورد نیاز خود
اقدام نمایند.صدر افزود :برای دریافت این خدمت
که گشایشی را در زندگی مستمری بگیران ایجاد
خواهد کرد کافی است که بازنشستگان با مراجعه
به سایت  CLUB.TAMIN.IRثبت نام و عالقه
مندی خود را اعالم نمایند.وی افزود :بر اساس این
طرح بازنشستگان محترم سازمان تأمین اجتماعی
معادل  ۲۰درصد خالص دریافتی خود را به صورت
اعتبار ماهیانه و  ۱۲برابر آن ،اعتبار سالیانه دریافت
نموده و پس از خرید به مرور در ماههای آتی به
صورت اقساط از حقوقشان کسر خواهد شد.

راه اندازی  ۷روز بازار برای ساماندهی
دستفروشان

 ۱۲۵فوتی جدید کرونا در کشور

 ۱۱۷شهرستان در وضعیت قرمز

خبر کوتاه

گانه بهداشتی شامل شست و شوی مرتب دست ها،
فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک ،امری الزم و
ضروری است و رعایت این اصول کمک شایانی به قطع
زنجیره انتقال بیماری در کشور می کند.
الری همچنین گفت :با عنایت به برپایی آیین
های عزاداری سرور و ساالر شهیدان ،از کلیه عاشقان
و شاگردان مکتب امام حسین (ع) در سراسر میهن
اسالمی خواهشمندیم تا کمک کنند آیین های
عزاداری امسال بر اساس دستورالعمل های بهداشتی
مصوب صورت پذیرد و از هموطنان می خواهیم جهت
پیشگری از خطر انتقال بیماری ،از هر گونه سفر در
تعطیالت تاسوعا و عاشورا پرهیز کنند و شاهد برپایی
محرمی سرشار از معنویت و آمیخته با شور و شعور
حسینی در اقصی نقاط کشور عزیزمان باشیم.

رئیس کمیته سالمت شورای اسالمی شهر
تهران پیشنهاد داد که در هفت نقطه منطقه ۱۸
هفت بازار سیار برای ساماندهی دستفروشان احداث
شود.ناهید خداکرمی نیز پس از استماع گزارش
شورایاری منطقه  ۱۸با بیان این که این منطقه به
دلیل داشتن محله شادآباد میتواند به کانون تجاری
تبدیل شود ،گفت :میتوان از پتانسیل این محله
و کسبه آن برای پیشرفت منطقه کمک گرفت و
پیشنهاد میشود شهرداری منطقه ،یک جلسه ویژه
با کسبه و با حضور شهردار تهران برگزار کنند و
یک کارگروه توسعه منطقه با کمک کسبه شادآباد
ایجاد شود .وی همچنین با اشاره به تعداد زیاد
دستفروشان در این منطقه گفت :پیشنهاد میشود
از آن جایی که در این منطقه زمینهای باز زیاد
است هر هفت روز هفته هفت بازار سیار در مناطق
مختلف ترتیب داده شود تا نسبت به ساماندهی
دستفروشان اقدام شود.

