تخریب  ۱۲۰۰میلیاردی ساختوسازهای غیرمجاز در دماوند

چهارشنبه  ۲6شهریور 1399
وطنامروز شماره 3025

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از اجرای حکم تخریب ساختوسازهای غیرمجاز در شهرستان دماوند به ارزش  ۱۲۰۰میلیارد ریال خبر داد .سردار کیومرث عزیزی
توسازهای غیرمجاز در بیش از  ۲هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده در شهرستان دماوند تخریب و
اظهار کرد :در راستای اجرای احکام قضایی ،ساخ 
آزادسازی شد .وی افزود :اجرای احکام قضایی با حضور نماینده تاماالختیار دادستانی در شهرک الهیه به ارزش کارشناسی شده  ۱۲۰۰میلیارد ریال به مرحله اجرا درآمد.

اجتماعی

اخبار
شوپرورش تأکید کرد
وزیر آموز 

تداوم روند آموزش
حضوری و نیمهحضوری در مدارس

شوپرورش در واکنش به
وزیر آموز 
حضور افراد مشکوک به کرونا در
مدرسه گفت :به خانوادهها اطالع
دادیم اگر کس��ی در میان اعضای
خان��واد ه مبتال ب��ه «کووید»19-
شده ،بچهها تا وقتی از صحت و سالمتی او اطمینان پیدا
نکردهاند ،نباید به مدرسه بروند .محسن حاجیمیرزایی
در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به این سوال که یکسری
پروتکله��ا ب��ه م��دارس ابالغ ش��د ت��ا دانشآموزان
خانوادههایی که در میان اعضای خانوادهشان شخص
مبتال یا مشکوک به «کووید »19-دارند ،تا  3هفته به
مدرسه نروند اما بعضا تماسهایی از سوی برخی معلمان
با ما گرفته ش��ده و گالیه دارند چرا دانشآموزانی که
خود و برخی اعضای خانوادهشان مشکوک به بیماری
هستند ،به مدرسه میآیند؟ گفت :بله همینطور است،
نباید کس��ی که اینگونه شرایطی دارد به مدرسه برود.
وی خاطرنش��ان کرد :کس��ی که عالئمی دارد و نشان
میده��د ممکن اس��ت کرونا یا حتی س��رماخوردگی
شوپرورش
باشد ،گفته شده به مدرسه نرود .وزیر آموز 
در پاس��خ به این سوال که با توجه به شرایط فعلی آیا
شوپ��رورش قصد ندارد رویه حضور دانشآموزان
آموز 
در مدرسه را تغییر دهد و مانند دانشگاهها ،آموزش را
طریق بستر مجازی ادامه دهد؟ گفت :خیر! دانشگاهها
حضوری و نیمهحضوری هستند و مدارس نیز به همین
شکل حضوری و نیمهحضوری خواهند بود.

واکسن آنفلوآنزا  ۴۰هزار تومان است

مدیر دارو و فرآوردههای بیولوژیک
دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان
اینک��ه توزیع واکس��ن آنفلوآنزا از
مهرم��اه آغ��از و در  ۳ف��از توزیع
خواه��د ش��د ،گفت :در ف��از اول
ش��اهد توزیع رایگان این واکسن برای زندانیان ،زنان
ب��اردار و کادر بهداش��ت و درمان خواهی��م بود .امیر
توگو با ایسنا با بیان اینکه تزریق واکسن
بقایی در گف 
آنفلوآنزا برای همه اجباری نیست ،اظهار کرد :تزریق این
واکسن برای گروههای حساس و خاص مثل کودکان
زیر  2س��ال ،افراد دارای بیماری زمینهای ،کسانی که
سیس��تم ایمنی ضعیفی دارند ،افراد باالی  ۶۵س��ال،
کادر بهداشت و درمان و زنان باردار ضروری است .وی
با اشاره به اینکه توزیع این واکسن از هفته اول یا دوم
مهرماه آغاز میشود ،اظهار کرد :این واکسن در  ۳فاز
در اختی��ار جامعه هدف قرار میگیرد .بقایی افزود :در
فاز اول شاهد توزیع رایگان این واکسن برای زندانیان،
زنان باردار و کادر بهداشت و درمان خواهیم بود .مدیر
دارو و فرآوردههای بیولوژیک دانش��گاه علوم پزشکی
البرز در ادامه گفت :در فاز دوم این واکسن با نرخ ۴۰
هزار تومان در اختیار افراد مس��ن و کسانی که دارای
پرونده الکترونیک س�لامت هستند قرار میگیرد .وی
توضیح داد :در فاز دوم توزیع ،متقاضیان باید به سامانه
معرفیشده ورود و با درج کد ملی خود نسبت به خرید
این واکسن با نرخ دولتی اقدام کنند .بقایی تاکید کرد:
در فاز سوم هم واکسن آنفلوآنزا توسط داروخانهها برای
افراد عادی جامعه توزیع میشود و سعی داریم قیمت
آن همان  ۴۰هزار تومان مرجع باشد.

تاکسیها همچنان  ۳مسافر
سوار کنند

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانیهای شهری کشور
گفت :رعایت پروتکلهای بهداشتی اعالمشده ،همچنان
به قوت خود باقی اس��ت و رانندگان تاکسی موظفند
حداکثر  3مسافر سوار کنند.
مرتضی ضامنی در گفتوگو با ایرنا افزود :بر اساس
پروتکلهای بهداش��تی ،رانندگان تاکسی موظف به
اس��تفاده از ماسک و دس��تکش و همچنین استفاده
از مواد ضدعفونیکننده در محیط تاکس��ی هستند و
مسافران نیز باید برای استفاده از تاکسی حتما ماسک
و دس��تکش داشته باشند .وی در پاسخ به این سوال
که با وجود اینکه اعالم شده رانندگان تاکسی حداکثر
باید  3مس��افر سوار کنند اما مشاهده میشود گاهی
تاکسیها  4مسافر دارند و در حالیکه باید کرایه را
براس��اس  4نفر محاسبه کنند ،همان کرایه  3نفر را
میگیرند و در عمل ش��اهد افزایش کرایه تاکسیها
حتی در مس��یرهای کوتاه هس��تیم ،گفت :نرخ در 2
صورت سوار کردن  3مسافر در زمان کرونا یا  4مسافر
به غیر از زمان کرونا ابالغ ش��ده و اگر راننده تاکسی
این دس��تور را از جمله سوار کردن حداکثر  ۳مسافر
رعایت نمیکند ،تخلف است.

تعطیلی  ۱۰۰مهدکودک در تهران
به دنبال شیوع کرونا

مس��ؤول دفتر کودکان بهزیس��تی استان تهران از
تعطیلی  ۱۰۰مهدکودک از زمان شیوع کرونا تاکنون
گفتوگو با ایس��نا ،درباره
خب��ر داد .پروانه ثمودی در 
نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی در مهدهای کودک
گفت :پیرو مصوبه  ۱۷خردادماه س��تاد ملی مبارزه با
کرونا و دستور رئیسجمهور مبنی بر بازگشایی مهدهای
کودک از  ۲۴خردادماه ،عالوه بر ضوابط ابالغی وزارت
بهداشت و دریافت کد مربوطه ثبتنام در سامانههای
وزارت بهداشت ،ضوابط و پروتکلهای بهداشتی نیز در
 ۱۲بند و تقس��یمبندی مهدهای کودک به  ۳منطقه
توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه شد .وی افزود :بر
اساس دستورالعمل ۱۲بندی سازمان بهزیستی مقرر
شده است در نقاط سفید مهدهای کودک با  ۵۰درصد
ظرفیت ،در نقاط زرد با  ۵۰درصد ظرفیت و در مناطق
قرمز با یکسوم ظرفیت فعالیت کنند که بر این اساس
در اس��تان تهران مهدهای کودک با یکسوم ظرفیت
اجازه پذیرش کودک را دارند ،البته طبق بررسیهای
انجامش��ده ،مهدهای کودک استان تهران نتوانستند
بیش از  ۷الی  ۱۰درصد ظرفیتشان را جذب کنند.

هیأت اصراری دیوان عالی کشور درباره قتل میترا استاد رأی داد

هیأت اصراری دیوان عالی کشور با حضور  66قاضی دیروز
در حالی تشخیص داد قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی،
شهردار اسبق تهران عمدی بوده است که وی طی 15ماه گذشته
در همه بازجوییهای خود تالش کرد برای فرار از جرم مرتکب
شده ،این اقدام را غیرعمد جلوه دهد.
به گزارش «وطن امروز» ،هفتم خردادماه س��ال گذش��ته
محمدعلی نجفی چهره سرشناس اصالحطلب و شهردار اسبق
تهران با ش��لیک گلوله همسر دوم خود ،میترا استاد را از پای
درآورد؛ رخداد عجیبی که حاشیههای فراوانی را در پی داشت،
چرا که مقتول گویا قصد افشای اسراری از همسرش را داشت
که نجفی با شلیک گلوله به قلب وی مانع افشاگری او شد.
اگرچه رضایت شاکیان این قتل جنجالی از قبل جلب شد اما
با توجه به حساسیت اذهان عمومی به چنین پروندهای ،دیروز
جلسه هیأت اصراری دیوان عالی کشور با حضور 66قاضی برگزار
و پس از شور چند ساعته در نهایت این هیأت رأی به عمدی
بودن قتل میترا استاد توسط همسر وی ،محمدعلی نجفی داد.
در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و
در نهایت از مجموع قضات شرکتکننده که  ٦٦نفر بودند٣٩ ،
نف��ر رأی دادگاه کیف��ری یک و  ٢٧نفر هم رأی دیوان عالی را
تأیید کردند و بر همین اساس ،هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قتل میترا استاد را قتل عمد اعالم کرد.
این جلسه با حضور تمام قضات دیوان عالی کشور از جمله
ج اسالم والمسلمین احمد مرتضویمقدم ،رئیس دیوان و
حج 
محمدجعفر منتظری ،دادستان کل کشور برگزار شد .رئیس
دیوان عالی کشور در ابتدای جلسه هیأت اصراری دیوان عالی
کشور اظهار کرد :پرونده محمدعلی نجفی ویژگی خاصی ندارد
و مانند تمام پروندههایی است که به صورت اصراری در هیأت
عمومی دیوان عالی کش��ور مطرح میشود .رئیس دیوان عالی
کشور درباره پروندههای اصراری بیان کرد :این پروندهها آنهایی
هستند که بعد از اظهارنظر دیوان عالی کشور و ایراد به رأی و
از آنجایی که نظر دادگاه با دیوان متفاوت است باید در هیأت
بیتوجهی به هش��دار کارشناسان و
درمان
توصیههای جامعه پزشکی در نرفتن
به س��فر و از س��وی دیگر رعایت نکردن اصول بهداشتی و
خودمراقبتی باعث ش��ده اکنون شاهد موج جدید کرونا در
خیلی از مناطق کشور باشیم.
به گزارش «وطن امروز» ،کرونا در تهران و اکثر استانهای
کشور خیز برداشته است و بنا به گفته مسؤوالن ،در صورت
عدم رعایت س��فت و سخت پروتکلهای بهداشتی توسط
گومیر و مبتالیان
مردم ،روزهای آینده شاهد موج جدید مر 
به این بیماری خطرناک خواهیم بود.
مع��اون بهداش��ت وزیر بهداش��ت از
خیز مجدد کرون��ا در تهران و برخی
اس��تانهای دیگر خب��ر داد و گفت:
میزان بیماران ناشی از این بیماری در
تهران ،طی یک هفته گذشته و در مقایسه با هفته قبل از
آن ۲ ،برابر شد.
دکت��ر علیرضا رئیس��ی گفت :در تعطی�لات عید فطر
مس��افرتها شروع ش��د و عدم رعایت پروتکلها را شاهد
بودیم به طوری که میزان رعایت پروتکلها در فروردینماه
 ۷۸درصد بود اما اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد به حدود
17/5درصد رسید و به دنبال آن خیز شدید بیماری را در
اواخر خرداد و مردادماه شاهد بودیم.
معاون وزیر بهداش��ت ادام��ه داد :در حال حاضر و بعد
از تعطی�لات اخی��ر ،عده قلیلی از م��ردم رعایت نکردند و
مس��افرتها آغاز ش��د .این در حالی اس��ت که ثابت شده
مسافرت رفتن باعث خیز مجدد بیماری میشود و این اتفاق
متاسفانه دارد میافتد به طوری که شروع خیز مجدد بیماری
را شاهد هستیم .به عنوان مثال در تهران در مقایسه  2هفته
گذش��ته با یکدیگر ،میزان بیماران از روزانه  ۹۰۰به ۱۸۰۰
بیم��ار افزایش یافت؛ یعنی طی یک هفته میزان بیماران و
بستریها  2برابر شد .وی گفت :در برخی استانهای دیگر
هم شاهد خیز بیماری هستیم و امیدواریم بتوانیم دوباره با
رعایت پروتکلها بتوانیم این خیز را مهار کنیم و به آرامش
نسبی بازگردیم.
رئیس��ی درباره واکس��ن آنفلوآنزا نیز تصریح کرد :نباید
فراموش کنیم این واکس��ن حدود  ۴۰درصد در پیشگیری
از بیماری نقش دارد؛ این یعنی افرادی که واکسن آنفلوآنزا
تزریق میکنند در برابر بیماری  ۱۰۰درصد ایمن نخواهند
بود ،زیرا آنفلوآنزا ویروس��ی اس��ت که مرتبا خود را تغییر
میدهد و میتواند از دست سیستم ایمنی بدن فرار کند.
وی در پاس��خ به این س��وال که تزریق واکسن آنفلوآنزا
به چه کس��انی توصیه میشود ،اظهار کرد :افراد در معرض
خطر و کسانی که از نظر ابتال به بیماری آسیبپذیر هستند
باید واکس��ن را تزریق کنند .خانمهای ب��اردار ،افرادی که
تحت شیمیدرمانی هس��تند ،کسانی که بیماری تنفسی
مزمن دارند ،کس��انی که تحت عمل پیوند قرار گرفتهاند،

نجفی عمدا کشت

دیوان عالی کشور درباره حکم پرونده محمدعلی نجفی اظهار
عمومی مطرح شوند .مرتضویمقدم ادامه داد :پرونده آقای نجفی
کرد :این جلسه نشاندهنده آن است که فضای هیأت عمومی
چندینبار بی��ن دادگاه و دیوان مورد اختالف قرار گرفت و به
دیوان عالی کشور که عالیترین مرجع قضایی است ،در چه فضای
همین دلیل جلسه دیوان برای تعیین تکلیف آن برگزار شد .وی
آزادی حرکت میکند .تعدادی از بدخواهان
تصریح کرد :پرونده حاضر شاکی خصوصی
تصور میکنند دس��تگاه قضا در راس��تای
ندارد و از حیث اینکه مسأله قصاص منتفی
اهداف��ی که آنها دنب��ال میکنند حرکت
است ،جنبه عمومی این جرم باید تعیین
میکند که این موضوع نشانگر اندیشه غلط
تکلیفش��ود .رئیس دیوان عالی کشور با
آنهاست .وی گفت :این جلسه نشاندهنده
بی��ان اینکه جنبه عمومی این پرونده از 2
برگ زرینی از کتاب ارزشمند دستگاه قضا
حیث مورد توجه است ،گفت :اگر جنایت
واقع شده عمد باشد یک نوع مجازات دارد دادس�تان کل کش�ور :نجف�ی در و قضاتی اس��ت که بدون هیچ خط مشی
و اگر غیرعمد باش��د نوع دیگری مجازات بازجوییه�ا گفت�ه اس�ت «برای سیاسی دنبال کشف حقیقت هستند .وی
دارد .مرتضویمق��دم بیان کرد :همانطور ترساندنهمسرمازاسلحهاستفاده در ادامه بیان کرد :با توجه به استداللهای
که گفته ش��د از لحاظ جنبه عمومی جرم کردهام و قصد کشتن او را نداشتم» گفته شده ،نظر من این است که در بررسی
باید بررسیها صورت گیرد ،زیرا قصاص و اما برداشتن اسلحه و توجه به اینکه جام��ع این حادثه که منجر به قتل زن به
دیه منتفی است .رئیس دیوان عالی کشور اسلحه چیس�ت خود مؤلفه است؛ دست شوهرش شده باید مؤلفههای موجود
گفت :این جلسه نشان از آن دارد که قضات اگر این آقا قصد ترساندن داشته با را بررسی کنیم .دادستان کل کشور با اشاره
چقدر موشکافانه و با دقت پروندهها را مورد یک شلیک هوایی او را میترساند ،به این مؤلفهها گفت :مراتب این مؤلفهها با
یکدیگر متفاوت است .اسلحه ،نحوه ورود
رس��یدگی قرار میدهند .قضات ما بدون
چرا  ۵تیر شلیک کرد؟
گلوله ،آثار و شکل آن نکات خوبی است و
حب و بغض و استقالل کامل نظر میدهند
از نظر کارشناس��ی راهگشا است اما قبل از اینکه به این نکات
و امروز هم رأی اکثریت صادر میشود .در ادامه رازینی ،رئیس
دقیق اسلحه بپردازیم باید قوه عاقله را مورد توجه قرار دهیم.
ش��عبه رسیدگیکننده دیوان عالی کش��ور با اشاره به پرونده
حجتاالسالموالمسلمین منتظری با اشاره به محمدعلی
محمدعل��ی نجفی اظهار کرد :هرچند در این پرونده ش��اکی
نجفی گفت :اینکه از دیدگاه عادی به این فرد نگاه کنیم درست
خصوصی مصالحه کرده اما آنچه بر عهده دیوان عالی کش��ور
نیست ،هر چند تفاوتی بین اشخاص نیست و از قضا پرونده برای
است بررسی عمدی یا غیرعمدی بودن این پرونده و پروندههای
هر کسی باشد تفاوتی ندارد اما برای تجزیه و تحلیل حادثه باید
دیگر است .وی ادامه داد :البته پرونده نجفی در شعبه نهم دادگاه
به این نکته توجه کنیم که فرد خاطی در چه مرتبهای از عقل
کیفری یک استان تهران رسیدگی و قبال حکم بر عمدی بودن
و شعور و پختگی بوده است .وی ادامه داد :ازدواج دوم این آقا
قتل داده شده و حکم قصاص نیز صادر شده است .قاضی شعبه
با خانم خود حدیث مفصلی است که ربطی به تشخیص قضا
 ۴۱دیوان عالی کشور گفت :چیزی که موجب قتل عمد است
ندارد اما نمیتوان ساده از آن گذشت کرد .دادستان کل کشور
تیراندازی و عمل کشنده است و توجه داشته باشید که عمل او
با اشاره به رابطه نجفی و همسرش گفت :این اختالفات عادی
کشنده است و کمانه کردن تیر از اراده مقتول خارج بوده است.
زن و ش��وهری نبوده اس��ت ،خانم اطالعاتی داش��ته که آقا از
در ادامه محمدجعفر منتظری ،دادستان کل کشور در جلسه
آمارجانباختگانومبتالیانبه «کووید »۱۹-همچنانباالست

خیز جدید کرونا در کشور

افراد دیالیزی ،افراد سالمند
باالتر از  ۶۵سال و ...همگی
واجد شرایط دریافت واکسن
آنفلوآنزا هستند.
رئیس��ی ادامه داد :برای
افراد تحت پوشش در سطح
مراکز بهداش��تی  -درمانی
روستاها ،حاشیه شهرها و...
تصمیمگیری شد تا مادران
باردار همگی مورد واکسیناسیون رایگان قرار گیرند ،حتی
مادران باردار که تحت پوشش ما نیستند میتوانند به مراکز
ما در سطح شهر یا روستا مراجعه کنند و پس از ثبت کد
ملی ،واکسن آنفلوآنزا دریافت کنند .به جز افراد نام برده شده
به س��ایر افراد توصیه نمیکنیم که اقدام به تزریق واکسن
کنند .به نوجوانان ،میانساالن و افراد سالم توصیه میکنیم
نکات بهداشتی را رعایت کنند.
وی افزود :تعداد قابل توجهی واکسن وارد داروخانههای
سطح شهر خواهد شد که آن هم برای افراد دارای بیماری
و س��المند است که با مراجعه به داروخانه و ثبت کد ملی
میتوانند واکسن دریافت کنند؛ امیدواریم تا آخر شهریورماه
و هفته اول مهر واکسن به دستمان برسد .هم ه دنیا متقاضی
دریافت واکسن آنفلوآنزا هستند ،این در حالی است که میزان
تولید واکسن در دنیا نیز محدود است.
■■برگزاری نماز جمعه با اعمال پروتکلهای س�ختگیرانه
از  ۱۱مهرماه

با وجود ش��رایط س��خت کرونایی در
کش��ور اما با رعایت اصول بهداش��تی
و پروتکلهای اجتماعی نباید نس��بت
ب��ه برگزاری نماز جمعه نیز غافل بود.
وزیر بهداش��ت با بی��ان اینکه در حال
حاضر در اکثر استانهای کشور خیز جدید کرونا را شاهد
هستیم ،گفت :با رویکرد رعایت پروتکلهای سختگیرانه و
این فرض که همه کشور قرمز است ،امیدواریم از  ۱۱مهرماه
بتوانیم برگزاری نماز جمعه را داشته باشیم .سعید نمکی در
نشست با رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ،گفت :به
دلیل خیز جدیدی که در کشور در حال شکلگیری است
بسیار نگرانم .متاسفانه این فراز و فرودها خیلی میتواند ما
را دچار مشکل و فشار کند .وی با اشاره به برگزاری مراسم
محرم در شرایط کرونایی سال جاری ،افزود :امسال یکی از
کمنظیرترین محرمهای تاریخ کشورمان را برگزار کردیم اما
متاسفانه گروهی از این دایره پا را بیرون گذاشتند و گروهی
دیگر نیز هر چه تمنا کردیم که به سفر نروند اما رفتند به

ط��وری که در ح��ال حاضر
در اکثر استانهایمان موج
جدیدی در حال شکلگیری
است .بنده به عنوان فرمانده
عملیات مقابله ب��ا کرونا در
کش��ور میدانم که ورود به
یک خیز جدید ،چقدر ما را
به زحمت میاندازد و چقدر
باید تالش کنیم تا به شیبی
مناسب بازگردیم .وزیر بهداشت گفت :به همکاران هم اعالم
کردهام که تقس��یمبندی مناطق قرمز ،زرد ،سفید و ...غلط
اس��ت ،زیرا این مناطق با س��رعت زیادی میتوانند از نظر
ش��یوع ویروس تغییر وضعیت دهند که میتواند منجر به
بهمریختگی ذهنی و اجتماعی شود.
وی درب��اره وضعیت برگزاری نم��از جمعه نیز گفت2 :
جنبه در نماز جمعه داریم؛ از دید من دین و فرهنگ یکی
از سپرهای مهم و تاثیرگذار در جلوگیری از امراض روحی
و جسمی هستند .ما نباید از سرمایه فرهنگ ،دین و اعتقاد
در نظام سالمت بیبهره باشیم.
نمکی افزود :امروز مبارزه با کرونا سهم وزارت بهداشت
نیست ،بلکه عملکرد و سهم نظام جمهوری اسالمی است.
دنیا منتظر نشسته است تا ببیند نظام جمهوری اسالمی در
اوج تحریمها با این پدیده چه خواهد کرد.
وزیر بهداشت همچنین گفت :از همکارانم میخواهم به
گونهای عمل کنیم که مسجد و نماز جمعه آخرین جایی
باش��د که برای تعطیلی آن اقدام میکنیم .خواهش��م این
اس��ت که با گشادهدس��تی کار را دنبال کنیم و اصل را بر
این بگذارید که کل کشور قرمز است و ما با حداکثر فاصله
و حداقل نمازگزار ،انش��اءاهلل بتوانیم نماز جمعه را که یک
مراسم عبادی  -سیاسی است ،برگزار کنیم.
وزیر بهداشت به معاونش تاکید کرد :بنابراین با اعضای
ستاد سیاستگذاری ائمه جمعه جلسه بگذارید ،فکر کنید
شرایط همه کشور قرمز است و حداقل نمازگزار را در نظر
بگیرید .همچنین شرایط نمازگزار را از لحاظ سنی و جنسی
لحاظ کنید و س��ختترین ش��یوهنامههای بهداشتی برای
برگزاری نماز جمعه تدوین ش��ود .انش��اءاهلل از جمعه ۱۱
مهر در سراسر کشور نماز جمعه برگزار شود.
■■تعداد مبتالیان کرونا در تهران رو به افزایش است

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهراناز
افزایش آمار مبتالیان به کرونا طی روزهای اخیر در تهران
خبر داد و گفت :آمار مبتالیان به «کووید »۱۹-با ش��یبی
مالیم رو به افزایش اس��ت .در استان تهران ورود موج سوم

افشای آن نگران بوده و در اظهارات متهم مشخص است .آقا در
اظهارات خود گفته قضیه را تمام کنیم ،منتظر مانده تا فرزند
از خانه خارج ش��ود ،خانم وارد حمام ش��ود و با توجه به اینکه
شب قبل درگیری شدید داشتهاند ،انتخاب حمام برای جنایت
کامال حسابشده بوده است .وی ادامه داد :آقا منتظر بوده خانم
وارد حمام شود و اسلحه را مسلح میکند ،اگر بنای ترساندن
داشته ،میتوانست در اتاق هم او را بترساند و فقط اسلحه را به
او نشان دهد اما اسلحه را برداشته و از ضامن خارج کرده است.
آیا این نش��ان از اراده و تصمیم آقا ندارد؟ دادستان کل کشور
با اشاره به اظهارات نجفی گفت :او خودش گفته قصد کشتن
نداشته است اما برداشتن اسلحه و توجه به اینکه اسلحه چیست
خود مؤلفه است ،مگر این آدم اسلحهشناس نبوده است؟ سپس
او وارد حمام شده و فرض کنیم قصد ترساندن داشته و برای
قویتر کردن ترساندن ،گلولهای هم شلیک میکند مانند تیر
هوایی زدن پلیس ،اما اگر این آقا قصد ترساندن داشته با یک
شلیک میترساند ،چرا  ۵تیر شلیک کرد؟ وی گفت :متهم گفته
کارد به استخوانم رسیده بوده و به همین دلیل تصمیم جنایی
گرفته است و همچنین گفته است اختالفات بسیاری داشتهاند.
دادستان کل کشور در ادامه گفت :مجموع مؤلفههای مندرج
در بند «ب» ماده  ۲۹۰موجود اس��ت و به نظر من قتل عمد
اس��ت .در جلسه هیأت اصراری دیوان عالی کشور در مجموع
 ۱۴نفر درباره عمد یا غیر عمد بودن قتل میترا استاد به دست
محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران صحبت کردند که اظهارات
 ۷نف��ر در تأیید رأی دادگاه و  ۷نفر در تأیید رأی دیوان عالی
کش��ور بود که پرونده در این جلسه به رأی گذاشته شد.پس
از انجام رأیگیری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره
پرونده محمدعلی نجفی ،رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد:
در نهایت  ۳۹قاضی رأی دادگاه کیفری و  ۲۷قاضی رأی شعبه
 ۴۱دیوان عالی کش��ور را تأیید کردند و بر همین اساس قتل
میترا اس��تاد به دست محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران،
«عمدی» شناخته شد.
کرونا بسیار زودتر از سایر استانها شکل خواهد گرفت و در
هفتهه��ای پیش رو با افزایش آمار بیماران کرونایی ،تهران
شرایط جدیدی را تجربه میکند .دکتر علیرضا زالی با اشاره
به ضرورت اعمال قوانین دورکاری کارکنان ادارات با هدف
کنترل پاندمی کرونا در تهران ،اظهار کرد :استمرار دورکاری
کارکنان میتواند از افزایش شیوع کرونا پیشگیری کند .وی
با اعالم افزایش آمار مبتالیان ،بستریشدگان و فوتیهای با
تشخیص کرونا در مقایسه با هفتههای قبل ،ضرورت اعمال
محدویتها را خواس��تار ش��د و اف��زود :دورکاری کارکنان
ادارات عالوه بر کاهش حضور کارمندان ،از تولید سفرهای
درونشهری و افزایش بار ترافیک میکاهد .بنابراین کماکان
پیشنهاد ستاد عملیات مقابله با کرونا ،استمرار محدودیت
در ترددهاس��ت .دکتر زالی با اش��اره ب��ه اینکه پیشبینی
میش��ود تهران به سمت موج سوم کرونا در حرکت باشد،
افزود :در استان تهران ورود موج سوم کرونا بسیار زودتر از
سایر استانها شکل خواهد گرفت و در هفتههای پیش رو
با افزایش آمار بیماران کرونایی ،تهران ش��رایط جدیدی را
تجربه میکند .وی با اشاره به اینکه محدودیت در ترددها
و دورکاری کارکنان ادارات به میزان قابل توجهی میتواند
از س��رایتپذیری کرونا بکاهد ،تاکید کرد :کاهش حضور و
فعالیت کارکنان در ادارات ،پیشنهاد فنی و کارشناسی ستاد
فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران
است .فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران ادامه
داد :گروههای پرخطر کماکان از حضور در محل کار معاف
هستند و این گروهها میتوانند ضمن ارائه گواهی پزشکی
از قوانین محدودیتها استفاده کنند.
■■ ۲۷۰۵مبتال و  ۱۴۰فوتی

در همین حال دیروز سخنگوی وزارت
بهداش��ت از شناس��ایی  ۲۷۰۵مورد
جدید کرونا در کشور طی  24ساعت
خبر داد و گفت :متاس��فانه  ۱۴۰نفر
نیز جان خود را از دست دادند .دکتر
سیماسادات الری همچنین در توضیح آخرین موارد بروز
و فوتی ناش��ی از «کووید »۱۹-در کشور گفت :بر اساس
معیارهای قطعی تش��خیصی 2 ،هزار و  ۷۰۵بیمار جدید
مبتال به «کووید »۱۹-در کشور شناسایی شدند که یکهزار
و  ۲۹۹نفر از آنها بستری شدند .وی گفت :مجموع بیماران
«کووید »۱۹-در کش��ور به  ۴۰۷هزار و  ۳۵۳نفر رس��ید.
الری ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته۱۴۰ ،
بیمار «کووید »۱۹-جان خود را از دست دادند و مجموع
جانباختگان این بیماری به  ۲۳هزار و  ۴۵۳نفر رس��ید.
وی گفت :خوش��بختانه تاکن��ون  ۳۴۹هزار و  ۹۸۴نفر از
بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارس��تانها ترخیص شدهاند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ۳۸۱۱ ،نفر از بیماران
مبتال به «کووید »۱۹-در وضعیت شدید این بیماری نیز
تحت مراقبت قرار دارند.

