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استاندار تهران خبر داد
تزریق روزانه ۴۵ هزار دوز واکسن در تهران

آقای رسانه ملی، سند هم دارید برای لو رفت سوال ها؟
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وزیر بهداشــت در بازدید از مراکز واکسیناسیون 
غــرب تهــران ادعا کرده اســت مردم از ســرعت 
واکسیناسیون در کشور رضایت دارند و این اظهارات 
با واکنش تندی از سوی برخی نخبگان در شبکه های 
اجتماعی مواجه شده است. طبق آماری که از سوی 
وزارت بهداشــت اعالم شده تاکنون از جمعیت 85 
میلیونــی مردم ایران نزدیک به 5.5 میلیون نفر دز 
اول واکسن و میزان تقریبی 2.5 میلیون نفر دز دوم 
واکســن کرونا را دریافت کرده اند و مجموع تقریبی 
واکســن های تزریق شده در کشور به 8 میلیون دز 
می رســد. در صورتی که میزان جمعیت بزرگسال 
کشور یا افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند 
بالغ بر 60 میلیون نفر اســت یعنــی بدون در نظر 
گرفتن گسترش انواع جدید ویروس کرونای جهش 
یافته که کــودکان و افراد خردســال را نیز درگیر 
می کند این آمار نشــان می دهد در این مدت تنها 
9 درصد جمعیت بزرگســال موفق شده اند فقط دز 
اول واکسن را تزریق کنند و چنانچه نسبت به کل 
جمعیت مقایسه شود روند تامین واکسن و سرعت 
تزریق واکسن با توجه به ادعای وزیر بهداشت هیچ 
ســرعت مطلوبی ندارد. اول اینکه ادعای مطلوبیت 
یا رضایت مردم از خدمات بهداشــتی توسط وزیر 

بهداشت باید با شاخصه های آماری و بصورت اعداد 
و ارقام دقیق و بصورت مقایسه ای در مقابل سرعت 
واکسیناسیون در کشورهای دیگر ارایه شود. اگر چه 
ایران در حوزه بهداشت و درمان در میان کشورهای 
منطقه جایگاه برتری دارد ولی درخصوص تامین و 
تزریق واکسن کرونا در مقایسه با کشورهای منطقه 
اصال جایگاه مطلوبی ندارد. کشورهای حاشیه خلیج 
فارس تاکنون توانسته اند باالی 60 درصد از جمعیت 
خــود را واکســینه کنند و در ایــن زمینه همتراز 
با برخی کشــورهای توســعه یافته پیشتاز هستند 
و برخی از همســایگان نیز در رتبه هــای باالتری 
از ایران توانســته اند هر دو دز واکســن کرونا را به 
جمعیت باالی 18 ســال تزریق کنند. در مقایسه با 
دیگر کشورهایی که درگیر تحریم و فشار اقتصادی 
هستند رتبه ایران از دیگران همانند ونزوئال و لیبی 

پایین تر بوده و همردیف عراق و افغانستان است.
نکته دیگر درخصوص تامین واکســن اســت. 
تاکنون نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی ادعای 
تولید واکسن کرونا دارند و از انواع واکسن ایرانی به 
نام های مختلف رونمایی شده است. حتی برخی از 
مســئولین ادعای تامین و توزیع واکسن برای همه 
مســتضعفان جهان را دارند و بــرای ایجاد ایمنی 
جمعــی محرومان جهــان برنامه دارند. از ســوی 
دیگــر گرچه ورود بعضی از انواع واکســن خارجی 
به کشور ممنوع شده اســت ولی تامین واکسن از 
خارج هم برنامه مشخصی ندارد و تفکر خودکفایی 

در همه زمینه ها نیز این حــوزه را تحت تاثیر قرار 
داده است. از ابتدای سال تاکنون وعده و وعیدهایی 
متضاد و متناقضی از ســوی مسئوالن درخصوص 
واکسیناسیون همگانی شنیده می شود و این شرایط 
به جز تشــدید بی اعتمــادی و افزایش مرگ و میر 
نتیجه دیگری در پی نداشته است. این وضعیت برای 
کشوری که سابقه طوالنی در تهیه و تولید واکسن 
داشــته است و از اولین مراکز تحقیقاتی واکسن در 
منطقه در دوره قبل از انقالب است جای تاسف دارد. 
نکته دیگر درخصوص هجوم عده ای از هموطنان به 
کشورهای همسایه بخصوص ارمنستان برای تزریق 
واکســن کرونا است. این شرایط نامطلوب انتظار در 
صف واکسن در کشور بیگانه و خوابیدن ایرانیان در 
خیابان های شهرهای ارمنستان برای کشور ایران که 
مقصد گردشگری سالمت اســت و در این سال ها 
درخصوص توریســم درمانی ســرمایه گذاری کرده 
است جای تاسف دارد. تهیه و تزریق واکسن بصورت 
آزاد مانع شرعی و قانونی ندارد و در دیگر نقاط دنیا 
مرسوم است و هموطنان ما می توانند بدون تحقیر 
و تحمل رنج و ســختی سفر در کشور خود چنین 

خدماتی را با هزینه شخصی خود دریافت کنند.
خدمــات درمانی نیاز بــه برنامه ریزی و تالش و 
تخصص گرایی دارد و آمار و ارقام نتیجه موفقیت یا 
ضعف نهادهای درمانی را مشخص می کند. ادعاهای 
واهی و توهــم و از زبان مردم حــرف زدن نتیجه 

ناکارآمدی کارگزاران است.

تیم ملی والیبال ایران در روزی که اشــتباهات 
کمی روی کارهای تیمی و انفرادی داشــت، مقابل 
لهستان مدعی کســب عنوان قهرمانی به پیروزی 
دســت یافت. به گزارش ایســنا، تیم ملی والیبال 
ایران در نخستین بازی خود از رقابت های المپیک 
2020 توکیو،  در دیداری حساس و نفس گیر ۳ بر 
2 لهســتان مدعی عنوان قهرمانی را شکست داد تا 

شروع طوفانی در توکیو داشته باشد.
شــاگردان والدمیر آلکنو در این بازی 58 امتیاز 
از آبشــار، 11 امتیاز از دفاع روی تــور، ۴ امتیاز از 
سرویس و ۴0 امتیاز از اشتباهات لهستان به دست 
آوردنــد.در ســمت مقابل نیز لهســتان 62 امتیاز 
از آبشــار، 10 امتیاز از دفاع روی تــور، ۷ امتیاز از 
سرویس و ۳6 امتیاز از اشــتباهات بازیکنان ایران 

کسب کرد. در انتهای این بازی، ویلفردو لئون ستاره 
کوبایی االصل لهستان با کسب 2۳ امتیاز، به عنوان 

امتیاز آورترین بازیکن زمین انتخاب شد.
امیر غفور نیز با کســب 19 امتیــاز برای ایران، 
امتیاز آورترین بازیکن در جمع سروقامتان ایران بود.
شاگردان والدمیر آلکنو در دومین بازی خود، روز 

دوشنبه هفته جاری به مصاف ونزوئال می روند.

برای اولین بار از ســال 19۷2 کاروان ورزشی 
آمریــکا در روز اول بازی های المپیک بدون مدال 
ماند. به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری تاس، 
در حالی که 6 کشور در روز اول توانستند به مدال 
طال دســت یابند، آمریکا بدون مــدال در جدول 

حضور ندارد.
به این ترتیب برای اولین بار از المپیک 19۷2 

مونیخ، ورزشــکاران آمریکا در روز اول بازی های 
المپیک موفق به کسب مدال نمی شوند.

در تپانچه 100 متر زنان ورزشــکار آمریکایی 
ششم شد و در دورچرخه ســواری جاده نماینده 
یانکی ها در رده ششم قرار گرفت و در سایر بخش 
ها نیز ورزشــکاران آمریکا به فینال نرسیدند. در 
ادامه نیز در روز نخست آمریکا نماینده ای نداشت 

تــا این رکورد منفی بــرای کاروان آمریکا در روز 
نخست ثبت شود. 

در مجمــوع ورزشــکاران آمریــکا در تاریــخ 
توانســته اند 1022 مدال طــال، ۷95 نقره و ۷06 
مدال برنز از ســال 1896 که دوره نخست رقابت 
بــود تاکنون به دســت بیاورند. آمریکا در ســال 

1980 بازی های المپیک شوروی را تحریم کرد.

استاندار تهران گفت: در استان تهران روزانه بالغ 
بر ۴5 هزار واکســن تزریق می شود و این آمادگی 
 وجود دارد که این میزان به 80 هزار واکسن برسد.

انوشــیروان محســنی بند پــی اســتاندار تهران 

اظهــار کــرد: باید کمــاکان بــرای جلوگیری از 
شــیوع کرونا از فاصله گذاری اجتماعی، ماســک 
 و پوشــش سراســری واکسیناســیون اســتفاده 

کنیم.

وی ادامه داد: در استان تهران روزانه بالغ بر ۴5 
هزار واکســن تزریق می شود و این آمادگی وجود 
دارد که ایــن میزان به تزریق 80 هزار واکســن 

برسد.

چند روزی است هجمه ها و چالش های تحمیلی 
علیه کانون وکال با انتشــار شایعه لو رفتن سواالت 
آزمون قالبی جدید به خود گرفته، برخی رســانه ها 

نیز جاهالنه و عامدانه بر این موج سوار شده اند.
گویــی برخی تهیه کنندگان گزارش و برنامه در 
رسانه ملی در جزیره دور افتاده ای محصور شده اند 
که در تشــخیص و تفکیک اخبــار و اولویت بندی 
برنامه ها آنقدر ذهن و دستشان تهی و خالی است که 
به عوض پرداختن به اولویت هایی مانند افزایش آمار 
مبتالیان کرونا و مرگ هموطنان عزیز در سیستان 
و بلوچســتان و معضل بی آبی در اســتان زرخیز 
خوزستان که جان هموطنان را نشانه گرفته است، 
به تولید و انتشــار اخباری که باب میل خودشان و 
نزدیکان ایشان است اقدام می کنند. کدام عقل سلیم 
و وجدان بیدار باور می کند که انتشار خبر کذب لو 
رفتن سواالت آزمون وکالت از تهیه گزارش پیرامون 
معضالت هموطنان عزیز مهم تر است در شرایطی 
که خبر و اطالع رســانی راجع به موضوع کرونا سر 
تیتر تمام رسانه هاســت، رسانه ملی به عوض تهیه 
گــزارش از مشــکالت حاکم بر هموطنــان عزیز 
سیستانی و بلوچستانی به حواشی تولید شده توسط 
عده ای شناخته شده پرداخته و بدون راستی آزمایی 
موضوع و احراز صحت و سقم اخبار منتشر شده بی 
محابا به کانون وکال تاختــه و در تخریب این نهاد 

مدنی از هیچ کوششی دریغ نمی کند.
قرائــن و نشــانه های متعــددی در کذب بودن 
حواشی تولید شده علیه نهاد وکالت می توان مثال 
زد که بدیهی ترین آن اطالعیه ایست که مبنای تولید 
گزارش در رســانه ملی شــد. طالبان و دوستداران 

رشته حقوق پیش از ورود به دانشکده حقوق، کانون 
وکال را به عنوان تنها نهاد مدنی کشور شناخته، نیک 
می دانند که کانون وکال از چه اعتبار و تاریخچه ای 
برخوردارست و کمتر کسی است که نداند ارکان و 
تشکیالت این نهاد مدنی دیرپا با سایر مراجعی که 
حیاتشان از سر اتفاق بوده و ادامه حضورشان متصل 
به زر و زور قدرت تفاوت های فاحش دارد و چنانچه 
داوطلب آزمون کارآموزی وکالت قادر به شناسایی 
و تفکیک کانون وکال با ســایر مراجع نباشد دلیلی 
اســت بر این واقعیت که چنین شخصی از جهات 
مختلف صالحیت ورود به کانون وکال ندارد چراکه 
ابتدایی ترین شــرط اخذ پروانه وکالت داشتن سواد 
حقوقی اســت که همین حداقِل اندک کافی است 
تا شــخص مورد نظر به شناخت کافی برسد، قرینه 
ساده و ابتدایی دیگر بر عدم صالحیت علمی چنین 
شــخصی آن اســت که کدام جوان تحصیلکرده ای 
را ســراغ دارید کــه در روز تعطیل آن هم با تماس 
تلفنــی با مرجعی بی ربط به نهــاد مدنی دیرپایی 
مانند کانون وکال قصد احقاق حق داشــته درصدد 
ارائه گزارش علیه کانون وکال برآمده؟ کم سوادترین 
دانش آموخته حقوق نیز مسیر و طرق احقاق حق و 
ارائه گزارش را نیک می داند که اگر جاهل به این امر 
باشــد باید گفت عزیزدل برادر اشتباه آمده ای برای 
شما و امثال شما در کانون وکال جایی نیست. در بی 
اهمیت بودن گزارش تولیدی رسانه ملی همین بس 
که جهت گیری های سلیقه ای و سفارشی این رسانه 
مدت هاست بر همگان فاش شده و کمتر انسان اهل 
تعقل دروغ های منتشر شــده را باور می کند. پیرو 
انتشار خبر کذب لو رفتن سواالت آزمون وکالت به 

طرق مختلف مدعیان دروغگو را به ارائه مستندات 
خویش دعوت کرده از ایشــان خواسته شد چنانچه 
دلیلــی بر صحت ادعای خویــش دارید ارائه کنید. 
دقیقا در مقطعی که تولیدکنندگان این شایعه خلع 
ســالح شده قادر به ارائه هیچ دلیلی بر صدق گفتار 
کذب خود نبودند رسانه ملی به کمک ایشان آمده 
بدون کمترین تحقیقی پیرامون صحت و سقم خبر 
منتشر شده اقدام به تولید گزارشی یک سویه علیه 
کانــون وکال می کند که همین اقــدام یک طرفه و 
کامال جانبدارانه رسانه مثال ملی مهر تاییدی است بر 
اصالت و حقانیت کانون وکال و کذب بودن شایعه ای 
که تولیدکنندگان آن سال هاست حسرت قبولی در 
آزمون کانون وکال را به دل داشــته در عوض تالش 
به آموختن و یادگیری دروس به حواشــی پرداخته 
بلکه با ِگل آلود کــردن آب ماهی بگیرند و مفتخر 
به ردای وکالت شــوند زهی خیــال باطل. لذا برای 
چندمین مرتبه از طریق این رســانه اعالم می کنیم 
چنانچه مدعی لو رفتن ســواالت آزمون کارآموزی 
کانون وکال هستید، مستندات صحت ادعای خویش 
را به مراجــع انتظامی کانون هــای وکال یا مراجع 
قضایی واجد صالحیت ارائه کنید، حتما و صدالبته 
به عنوان دانش آموخته حقوق که خودتان را واجد 
شــرایط قبولی در آزمون می دانیــد از مختصات و 
اصول تعریف شده در باب صالحیت ذاتی و ... مطلع 
هســتید لذا نیازی به برقراری تماس آن هم در روز 
تعطیل به سایر مراکز بی ربط به کانون وکال نخواهد 

بود.
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یکشنبه 3 مرداد  1۴۰۰- 1۴ ذی الحجه 1۴۴2 -  2۵ جوالی  2۰21 - سال بیستم - شماره  ۵۴9۰-  12 صفحه - ۵۰۰۰ تومان

صفحه5

پروژه آب رسانی آغاز شده در سال 87 فقط 47 درصد پیشرفت داشته است

طرح آب رسانی غدیر 
برای خوزستان 
چگونه اجرا شد؟

 دیابتی  ها، رانندگان تاکسی، معلم ها و استادان دانشگاه واکسینه می شوند

آغاز واکسیناسیون ۵ گروه جدید علیه کرونا

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

خواب بازار مسکن در ۶۰ درصد محله های تهران

 محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا به پایین ترین سطح رسید

کاهش اقبال بایدن در ایاالت متحده

قطعی برق و سردرگمی صنایع

 ورود موج گرما و احتمال خاموشی های بیشتر

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از ۳99 محله تهران در 250 محله اصال معامله ای انجام نمی شود گفت: حتما اگر تالطمی در بازارهای موازی ایجاد شود، اثراتش در 
بازار مسکن کمتر خواهد بود و ثبات از واکنشهای فعلی این بازار قابل انتظار است. محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در خردادماه اعالم شد متوسط قیمت مسکن 

در تهران ۳ درصد افزایش یافته؛ در حالی که از ۳99 محله پایتخت در 250 محله اصال معامله ای صورت نگرفته است.

صفحه4

صفحه3

صفحه5

صفحه2

صفحه 7

علی اکبر مختاری

کل من علیها فان ویبقي وجه ربک ذو الجالل واالکرام

خبر  درگذشــت اصالح طلب بزرگ اســتان کهگیلویه  و بویراحمد و عضو شــوراي 
مرکــزي انجمن اســالمي معلمان شــادروان علی خواجــوی موجب تأســف و تألم 
گردیــد. او مبارزی که علی رغم همــه نامهربانی ها، در عرصه هــای مختلف فرهنگی، 
 اجتماعی و سیاســی حضوری خســتگی ناپذیر داشــت و  همواره کنار مردم ایســتاد.

 حزب مردم ســاالري مصیبت اندوهبار عروج این عزیز ســفرکرده را به همسر مکرمه، 
فرزندان عزیز، انجمن اسالمی معلمان ایران، جبهه اصالحات استان کهگیلویه و بویراحمد 
و تمامی بازماندگان داغدارتســلیت  گفته و علو درجات ایشان وحشر ونشر با ائمه اطهار 
صلوات اهلل علیهم اجمعین را برای این عزیز همیشه زنده یاد و صبر جمیل و اجر عظیم و 

طول عمر  وابستگان  و بازماندگان را از درگاه خداوند رحمان مسألت داریم.
 کمیته اطالع رساني حزب مردم ساالري

جناب آقای مهندس سبحانی فر
مدیرعامل  و رئیس هیأت مدیره شرکت پست جمهوری اسالمی ایران 

مصیبت درگذشــت والده گرامی تان را تســلیت عرض نموده از خداوند منــان علو درجات برای آن 
مرحومه و صبر جمیل برای جنابعالی و سایر بازماندگان را مسألت می نمائیم.

مصطفی کواکبیان - محمدرضا حقی

 * * * *

 * * * *

 اولین طالی ایران توسط جواد فروغی در تیراندازی به دست آمد

 تاریخ سازی پرستار ایرانی 
در المپیک ژاپن


