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گـــزارش

عضـو كميتـه واكسيناسـيون كرونـا بـا اشـاره بـه اينکه 
خـط توليـد واكسـن های ايرانـی كرونـا متوقـف شـده 
اسـت، گفـت: دليلی وجود نـدارد وقتی مصـرف نداريم، 
توليـد صـورت گيـرد؛ امـا توليد كننـدگان ايـن توانايی 
را دارنـد تـا بـه محـض ثبـت سـفارش واكسـن، مجددا 

توليـد را از سـر بگيرند.
دكتـر مصطفـی قانعـی در گفت وگـو بـا ايسـنا، دربـاره 
آخريـن اخبـار از رونـد مطالعـات دو واكسـن كرونـای 
ايرانـی، گفـت: واكسـن MRNA هنـوز در مرحلـه اخذ 
مجـوز بـرای ورود بـه مرحلـه بالينـی اسـت. واكسـن 
آدنوويروسـی انسـتيتو پاسـتور نيز هنوز پرونـده خود را 

بـه سـازمان غـذا و دارو تحويـل نـداده اسـت.
وی دربـاره ميـزان ذخيـره واكسـن كرونـا در كشـور، 
توضيـح داد: ميزان ذخيره مناسـب اسـت و بيش از 40 
ميليـون دز واكسـن كرونـا ذخيـره اسـتراتژيك داريـم. 
در صورتـی كـه الزم باشـد مجـددا روند واكسيناسـيون 
گسـترده ای مشـابه آنچـه كـه در ماه های قبـل رخ داد، 
انجـام شـود، مـا ذخيـره مناسـبی داريـم و از طرفـی 
زيرسـاخت توليـد هـم به شـرايط بسـيار خوبی رسـيده 
اسـت و ديگـر چالشـی در ايـن زمينه نخواهيم داشـت.
قانعـی بـا اشـاره بـه توقـف خـط توليـد واكسـن های 
ايرانـی بيـان كـرد: دليلـی وجـود نـدارد وقتـی مصرف 

نداريـم توليـد صـورت گيـرد؛ امـا توليـد كننـدگان اين 
توانايـی را دارنـد تـا بـه محـض ثبت سـفارش واكسـن، 

مجـددا توليـد را از سـر بگيرنـد.
وی دربـاره زمان فرارسـيدن تاريخ انقضای واكسـن های 
از  مجموعـه ای  كـرد:  اظهـار  شـده،  دپـو  كرونـای 
واكسـن های ايرانـی و خارجـی را داريم كـه طبق قانون 
هـر واكسـنی كـه توليد شـود، تاريـخ انقضا هـم بر روی 
آن درج می شـود و اگـر از نظـر تاريـخ انقضـا مشـکلی 
صـادر  انبارهـا  از  آن  ترخيـص  اجـازه  باشـد،  داشـته 

نمی شـود.
عضـو كميتـه واكسيناسـيون كرونـا دربـاره پيش بينـی 
خـود از شـرايط كرونـا طـی ماه هـای آتـی نيز به ايسـنا، 
گفـت: تصـور می كنـم تـا شـهريورماه مشـکلی نخواهيم 
داشـت، امـا احتمـال دارد با آغـاز فصل پاييـز و همزمان 
با شـيوع آنفلوآنزا، كرونا هم روند افزايشـی داشـته باشد.
پيرامـون  جديـد  برنامه هـای  مـورد  در  افـزود:  قانعـی 
كل  از  شـواهد  بايـد  يـادآور  دزهـای  واكسيناسـيوِن 
دنيـا جمـع آوری شـود تـا نتايـج سـاير كشـورها را از 
تزريـق يـادآور دوم مشـاهده كنيـم. عـالوه بـر آن نـوع 
ويـروس در گـردش، ميـزان فراگيـری آن و... همگی در 
 تصميـم گيـری پيرامـون تزريـق دزهای يادآور واكسـن 

موثر است.

ذخیره استراتژیک بیش از ۴۰ میلیون دز واکسن کرونا
ســتاد مركزی اربعين حســينی)ع( در اطالعيه شماره 
يك، ممنوعيت هــا و محدوديت های اعزام زائران اربعين 

را برای امسال اعالم كرد.
متن اطالعيه شماره 1 ستاد مركزی اربعين حسينی)ع( 
درباره شرايط و محدوديت ها و ممنوعيت های اعزام زوار 

اربعين به شرح زير است:
به اطالع ملت عزيز و محبان اهل بيت)عليهم الســالم( 
می رســاند با توجه به تاثير شــيوع بيمــاری كرونا طی 
ســال های 1399 و 1400 در مراسم راهپيمايی اربعين 
و با امعــان نظر به اقدامات متعدد و گســترده ســتاد 
مركزی اربعين حســينی)ع( در تمهيد، ايجاد و تکميل 
زيرساخت های رفاهی، بهداشتی و خدماتی مناسب تر در 
قياس با سنوات گذشته و با توجه به قرار گرفتن اربعين 
سالجاری در  فصل تابستان و شرايط خاص گرمای هوا، 
وجود ريزگردها، شــيوع برخی بيماری ها و خطرات ابتال 
به سويه های جديد كرونا و .... حساسيت حفظ سالمتی 
زوار بــه عنوان يکی از مالحظات اصلی و اساســی برای 
شركت در اين مراسم معنوی بيش از پيش مطرح شده 
اســت كه بر همين اســاس و به منظور رعايت مسائل 
بهداشــتی، مالحظات و الزامات و توصيه های پزشــکی 
كميته بهداشــت و درمان اربعين در تمهيد ســفر ايمن 
و كــم خطر برای تمامــی زائران اربعين حســينی)ع(؛ 
موارد ممنوعيت و محدوديت اعزام زوار جهت شــركت 

در مراســم راهپيمايی اربعين 1401 به شرح ذيل اعالم 
می شود:

با توجه به هماهنگی سياسی و ديپماتيك با دولت عراق، 
صرفاً كســانی می توانند عازم ســفر اربعين سال جاری 
شــوند كه طی ماه های پيش رو تــا ايام اربعين، حداقل 

يك دز واكسن يادآور كرونا را تزريق كرده باشند.
شركت در مراسم راهپيمايی اربعين امسال صرفاً منوط به 
ثبت نام در سامانه سماح و رعايت ساير شرايط ثبت نامی 
Samah.haj. اعم از الزام به بيمه و ... مندرج در آدرس

ir امکان پذير خواهد بود و نحوه و چگونگی پيش ثبت نام 
متعاقباً و بموقع از طريق كميته اعزام اربعين)سازمان حج 

و زيارت( اطالع رسانی خواهد شد.
توصيه های بهداشتی و پزشکی مدنظر كميته بهداشت و 
درمان اربعين و همچنين مالحظات امنيتی و قضايی نيز 
در ايــن پيش ثبت نام مالك نظر قرار خواهد گرفت كه از 
طريق سامانه سماح اطالع رسانی و بارگذاری خواهد شد.

با توجه به اتصال ســامانه سماح به سامانه های » وزارت 
بهداشت و ايران من و ... « موضوع احراز واكسيناسيون 
و ساير شرايط و مالحظات بهداشتی و ... مورد بررسی و 
راستی آزمايی قرار خواهد گرفت و افراد غير واجد شرايط 

از فهرست نهايی زائران حذف خواهند شد.
پيش ثبت نــام موصوف به هيچ وجــه ثبت نام قطعی زوار 

اربعين تلقی نخواهد نشد.

اعالم ممنوعیت ها و محدودیت های اعزام زائران اربعین

تلفات کم در یک زلزله بزرگ  ماجرای دریافت نرخ دالری بلیت
 از گردشگران توسط ایرالین ها

فعــاالن حوزه گردشــگری از جملــه رئيس دفاتر 
مســافرتی می گويند كه دريافت نرخ دالری برای 
مســيرهای داخلی از گردشگران خارجی برخالف 

كنوانسيون های بين المللی است.
به گــزارش مهر، در روزهای اخير هشــت ايرالين 
در حال حاضر نرخ های خود را برای گردشــگران 
خارجی به دالر حســاب كرده اند. اين بخشنامه ای 
است كه برای همه ايرالين ها مجاز است اجرا شود.
بخشــنامه ای كه در آن قيد شــده اتباع غيرايرانی 
می بايســت برای هر پرواز داخلی در ايران كه زير 
يك ساعت طول می كشد 100 و باالتر از آن 150 
دالر پرداخت كنند. اين نامه درحالی منتشــر شده 

كه خيلی ها با آن مخالف هستند.
علی اصغر شــالبافيان معاون گردشــگری وزارت 
ميراث فرهنگی خطاب به رئيس سازمان هواپيمايی 
كشــور در نامه ای نوشــت: نظر به اين كه تصميم 
مزبور بدون اخذ نظــرات اين وزارتخانه و بدون در 
نظر گرفتن مصالح فعاالن صنعت گردشگری اتخاذ 
شده است، دســتور فرمائيد مراتب مورد رسيدگی 
فوری قرار گرفته و تا زمان بررســی ابعاد مختلف 
موضوع و به ويژه چالش هــا، اثرات و تبعات اجرای 
آن در كار گروهــی با حضور نمايندگان مشــترك 
بخش دولتی و خصوصی در حوزه، از اجرايی شدن 

اين تصميم خودداری شود.
مخالفت ها با اين اتفاق در اين چند روز ادامه دارد 
و نظرات مختلف رســانه ای می شود. از جمله اينکه 
تعداد گردشگران ورودی به ايران آنقدر نيست كه 
بتواننــد از ايرالين های داخلی هم اســتفاده كنند 
ضمن اينکه در هيچ كشوری برای مسيرهای داخلی 
دو نرخ در نظر گرفته نمی شود. اين دو نرخی شدن 
ممکن اســت در مسيرهای بين المللی باشد اما در 
مسيرهای داخلی همگی يکسان پرداخت می كنند.

در ايــن باره حرمت اهلل رفيعی رئيس انجمن دفاتر 
خدمات مســافرت هوايی و جهانگــردی ايران به 
خبرنــگار مهر گفت: هيچ كشــوری در هيچ جای 
دنيا برابر كنوانســيون های بين المللی هوايی حق 
دو نرخی كردن بليط هواپيما را برای اتباع داخلی 
و خارجــی ندارد ايــران هم نمی توانــد اين اقدام 
غيرقانونی را اجرايی كند از روی چه استداللی نرخ 
صد و پنجاه و صد دالری برای مســيرهای داخلی 
تعيين شده است؟ اينکه می گويند چرا بايد به اتباع 
خارجی يارانه مردم ايران داده شود بايد گفت شما 
هم يارانه دولتی دريافت می كنيد و ســوخت را به 

قيمت ارزان تری می خريد.
وی گفت: می توان گفت زير 5 درصد در كل ســال 
مســافر خارجــی از ايرالين های داخلی اســتفاده 
می كند اگر غير از اين اســت چرا اعالم نمی كنند 
اگر قرار اســت چنين نرخی از اتباع خارجی گرفته 
شود بايد خدمات بهتری نيز به آنها بدهند اما االن 
ايــن خدمات تغييری نکرده درحالی كه مبلغی كه 
می خواهند بگيرند برابر با خدمات بيزينس كالس 

است.
رفيعــی خاطرنشــان كرد: نــرخ در مســيرها و 
كالس هــای مختلف می تواند تغيير كند اما االن نه 
خدمات تغيير كرده نه مسيرها. با اين مبلغ صندلی 
و خدمــات بيزينس در اختيار افراد قرار نمی گيرد. 
ايرالين ها تا االن نتوانســتند نرخ بليت را باال ببرند 
امــا حاال با اين طــرح می خواهند بليــت را برای 

ايرانی ها هم گران كنند.
رفيعی در ادامه بيــان كرد: وزارت ميراث فرهنگی 
با ايــن موضوع مخالفــت می كند امــا نمی دانند 
مخالفتشان بايد با چه ادله ای باشد. با افراد مرتبط 

با اين موضوع گفتگو نمی كنند تا علت را دريابند.
در حال حاضــر افراد مختلف درصدد هســتند تا 
بتوانند اين بخشــنامه ســازمان هواپيمايی كشور 
را ملغی كنند. بخشــنامه ای كه به گفته مسئوالن 
وزارت ميــراث فرهنگی هيچ مشــورتی نيز با اين 

وزارتخانه و نهادهای مربوطه انجام نشده است.

تکلیف افزایش تعداد مسافران تاکسی 
هنوزمشخص نیست

معاون نظارت و امور مناطق ســازمان تاكســيرانی 
شــهر تهران اعــالم كرد كه هنوز ســتاد كرونا در 
مورد افزايش تعداد مســافران تاكسی ابالغيه ای به 

شهرداری نداشته است.
وحيد سرلك در گفت وگو با ايسنا، در مورد سرانجام 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در تاكسی های 
پايتخــت، افزود: با وجود فروكــش كردن تلفات و 
ميزان ابتاليان به كرونا در كشور اما همچنان ستاد 
كرونا در مورد افزايش تعداد مســافران تاكســی ها 
تصميمی نگرفته و ابالغيه ای به شــهرداری تهران 
نداشته است. وی با بيان اينکه با افزايش مبتاليان 
به كرونا و در راستای فاصله گذاری اجتماعی تعداد 
مسافران تاكســی ها از چهار نفر به سه نفر كاهش 
يافت و اين اتفاق در تاكســی های ون هم رخ داد و 
تعداد مسافران آن ها نيز كاهش يافت، گفت: البته 
براســاس تصميم جديد به ناظــران خطوط اعالم 
كرديم كه در ســاعات پيك مســافران كه معموال 
صبح و عصر است و شاهد ازدحام مسافران در پايانه  
و خطوط هســتيم، در صورت رضايت مســافران، 
تاكسی ها می توانند چهار مسافر سوار كنند؛ اما به 
شرط رضايت تمامی مســافران بايد اين اتفاق رخ 
دهد. سرلك افزود: اين تصميم در راستای افزايش 
ســرعت دهی خدمات به مردم است تا در ساعات 
پيك منتظر تاكسی نمانند، البته رانندگان هنگامی 
كه چهار مسافر سوار می كنند نبايد كرايه سه نفر را 
بگيرند و بايد براســاس برچسب های نصب شده در 

تاكسی ها كرايه چهار نفر را دريافت كنند.

اخبـــــار

زلزله ای كه ســاعت 2 بامداد شــنبه در هرمزگان رخ داد، 
باعث جان باختن 5 تن و مجروح شــدن نزديك به 90 تن 

از همنوطنانمان شد.
زلزله 6 ريشــتری در استان در اكثر نقاط منطقه احساس 
شد و حتی كشورهای جنوبی خليج فارس نيز آن را تجربه 
كردند. چند وقتی اســت كه اســتان هرمزگان زلزله های 
خفيفی را تجربه می كند كه زلزله بامداد شــنبه قوی ترين 
آن بود كه خساراتی را هم در پی داشت. پس از وقوع زلزله 
در استان، همه امکانات برای كمك رسانی به مرزدم زلزله 

زده بسيم شد تا از تبعات آن بکاهد.
بــا توجه به گــرم بودن هــوای منطقــه زلزله زدگانی كه 

خانه هايشــان ويران شــده نيازمند چادرهايی هستند كه 
بتوانند در آنها ســاكن شــوند. هالل احمر اقدام به ارسال 
چادرهايی ويژه كه دارای كولر است كرده و ديگر سازمان ها 
و نهادها همچون ارتش و ســپاه نيز با اعالم آمادگی برای 
كمك رســانی، تيم هايی نيز برای امداد بــه منطقه اعزام 
كرده اند. وزير كشــور نيــز پس از وقوع زلزله در اســتان 
هرمزگان خود را به منطقه رســاند تــا از نزديك بر روند 
رسيدگی و كمك رســانی نيروهای امدادی نظارت داشته 

باشد.
بر اساس اعالم سازمان هالل احمر امداد، نجات و جستجو 
پايان يافته و اقدامات اسکان نيز در مرحله پايانی قرار دارد.

زلزله آســيب های زيادی به بافت های قديمی شــهرهای 
استان زده است.

معاون ميراث فرهنگــی اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشــگری هرمزگان در اين زمينه گفت: بر اثر 
زلزله  در بندرلنگه، 50 بادگير در بندر الفت از توابع قشــم 

خسارت ديده است.
اميردريــادار ايرانــی فرمانــده نيروی دريايــی ارتش نيز 
گفــت: از ســاعات اوليه و پس از زلزله اســتان هرمزگان، 
تيــم آوار برداری و امداد و نجــات نيروی دريايی ارتش در 
 منطقه حاضر و مشــغول امداد رســانی به مردم زلزله زده 

استان است.

وی افــزود: منطقــه يکم دريايــی با احداث بيمارســتان 
صحرايــی در منطقه در حــال انجام خدمــات درمانی و 
بهداشــتی به آســيب ديــدگان حادثه اســت. همچنين 
آشــپزخانه صحرايی اين نيرو با طبخ غــذای گرم به ارائه 

خدمت به مردم می  پردازد.
همچنين ســردار زهرايی، رئيس سازمان بسيج سازندگی 
كشور با اشاره به حادثه زلزله غرب استان هرمزگان گفت: 
قــرارگاه جهادی در اين مناطق به منظور خدمت رســانی 
گروه های جهادی واكنش سريع و تخصصی راه اندازی شد.
همه دســتگاه ها و نهادها و سازمان ها پای كار هستند تا از 

درد و رنج زلزله زدگان بکاهند.

تحريم های يکجانبه آمريکا، اثرات جبران ناپذيری را درحوزه سالمت و بهداشت 
بر افراد آســيب پذير وارد كرده اســت كه مرگ بيمــاران پروانه ای يکی از اين 

موارد است.
به گزارش مهر، حقوق بشــر طبق نظر كارشناســان، حقوقی اســت كه با تولد 
انســان ها محقق می شــود و مســتقل از حکومت ها و قدرت هاست. حقوق بشر 
حقوقی از آِن همه انســان هاست و به همين منظور در همه جا بايد يکسان اجرا 

شده و بين افراد در برخورداری از آن تفاوتی نباشد.
اما همين مفهوم انســانی كه با كرامت و ذات انســانی گره خورده اســت امروز، 
مهمترين دستاوردی است كه قدرت های بزرگ از آن برای تحت فشار قرار دادن 

كشورهای ديگر استفاده می كنند تا به اهداف سلطه گرانه خود برسند.
به طور ويژه يکی از كشــورهايی كه از اين عنوان مقدس ســو استفاده می كند و 
در چنــد دهه اخير با دخالت در مســائل امنيتی جهان، منجر به ايجاد ناامنی و 

جنايات و كشتار مردم بيگناه شده، اياالت متحده آمريکا است.
بر اساس گواه تاريخ در اين ميان كشور ايران بيشترين صدمه را از جانب آمريکا 
متحمل شــده اســت. از جمله اين مصاديق تحريم های ظالمانه است. آمريکا با 
يکجانبه گرايی و تشديد تحريم های اقتصادی خارج از مجوز سازمان ملل و بدون 
معافيت های قانونی با هدف اجبار به تغيير سياســت دولتها مرتکب نقض فاحش 
و نظام مند حقوق بشــر شده است. اين روند، منجر به گسترش دامنه اختيارات 

تحريم های اقتصادی در روابط بين الملل شده است.
استفاده از ابزار تحريم برای تحت فشار قرار دادن كشورهايی كه به لحاظ سياسی 
مســتقل بوده و با رويه های بين المللی آمريکا مخالف هســتند، دهه هاست كه 
ادامه دارد و در سطوح مختلف، منجر به نقض صريح حقوق بشر شده است. اين 
تحريم ها تأثير منفی زيادی بر ملت های جهان برجای گذاشــته و شهروندان در 

كشورهای مختلف را از حقوق خود محروم ساخته است.
يکی از مواردی كه آمريکا با اســتفاده از تحريم هــای ظالمانه آن را نقض كرده 
اســت، نقض حق ســالمت و بهداشت اســت. حق ســالمت و بهداشت يکی از 
بنيادی ترين و اساسی ترين حق های بشــری به معنای بهره مندی از حد اعالی 
 ســالمت جسمی و روانی است كه مورد تاكيد ويژه اسناد بين المللی حقوق بشر 

قرار دارد.
بنــد 2 ماده 12 ميثاق بين المللی حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی، حق 

برخورداری از باالترين سطح اســتاندارد بهداشت جسمی و روانی را به رسميت 
شــناخته و از دولت های عضو می خواهد كه برای تحقق كامل اين حق، اقدامات 
الزم را جهت »پيشــگيری، درمان و كنترل بيماری های فراگير و مقابله با آن ها« 

و ارائه كليه خدمات و مراقبت های پزشکی انجام دهند.
تحريم های يکجانبه آمريکا، اثرات جبران ناپذيری را درحوزه سالمت و بهداشت 
بر افراد آسيب پذير وارد كرده است. آثار منفی تحريم ها و چالش های ناشی از آن 
در برخی حوزه ها از جمله، عدم همکاری شركتهای تأمين كننده كاال و تجهيزات 
سالمت با شركت های ايرانی؛ اختالل در تأمين تجهيزات، لوازم و اقالم پزشکی و 
دارويی جهت تشخيص، كنترل و درمان كرونا به دليل نگرانی شركت های صادر 
كننده از اقدامات تبيهی آمريکا؛ كاهش درآمدهای دولت تحت تأثير تحريم ها و 
تأثير منفی آن بر نظام تأمين سالمت، تحريم هواپيمايی كشوری و مختل نمودن 

حمل و نقل سريع و به موقع اقالم پزشکی.

مرگ بیماران پروانه ای به علت تحریم ها
در رابطه با نقض حق ســالمت و اقدامات آمريکا در اين رابطه می توان به مرگ 
بيماران ای بی يا پروانه ای به عنــوان يکی از صدها تأثيرات تحريم های ظالمانه 

آمريکا اشاره كرد.
پرونده ای كه با دادخواســتی 2 هزار صفحه در شــعبه 55 دادگاه حقوقی روابط 
بين المللی رســيدگی شــد. در اين پرونده خواسته دعوای حاضر تقاضای صدور 
حکــم عليه خوانــدگان از جمله دولت ايــاالت متحده آمريــکا، ترامپ رئيس 
جمهور ســابق آمريکا، ماك پمپئو وزير امور خارجه آمريکا و ســاير اشــخاص 
حقيقــی و حقوقی مطرح شــد كه مســتقيم و غيرمســتقيم در وضع تحريم ها 
 عليه ايران نقش ايفا كردند و باعث ايجاد آســيب های روحی و روانی، جمســی 

بيماران ای بی شدند.

 حقوق بشر آمریکایی، از مرگ کودکان پروانه ای 
تا نقض حق سالمت

خانــواده اين كودكان به اســتناد 50 فرقه معاهدات داخلی و كنونســيون ها و 
قراردادهای بين المللی خواســتار جبران خســارت های مادی و معنوی و اعمال 
مجازات های تنبيهی هستيم. پانسمان بيماران ای بی از سوی يك شركت سوئدی 
تأمين می شــد تا اينکه اين شــركت اعالم كرد نمی تواند به واسطه تحريم های 
اقتصادی آمريکا اين پانسمان ها را در اختيار بيماران ايرانی قرار دهد از آن زمان 

بيماران ای بی درد و رنجی را تحمل كردند كه وصف ناشدنی است.

شیرخشک های خاص کودکان معلول هم مشمول تحریم شد
عالوه بر ايــن، موضوع مهم ديگر وضعيت افراد دارای معلوليت های جســمی و 
ذهنی و مشکالت موجود در دسترسی آنها به داروها و تجهيزات پزشکی، كمکی 
و توانبخشــی مناســب به دليل رعايت افراطی تحريم ها توسط تامين كنندگان 

خارجی و موانع موجود در پرداخت های بين المللی است.
برخالف برخی ادعاها، اقالمی همانند شيرخشك های خاص كودكان معلول يا سمعك 
نيز شامل محدوديت های تحريمی شده و در مواردی نيز به طور كلی به دليل قطع 
مبادی ارتباطی و بسته شدن نمايندگی ها توسط شركت توليد كننده، امکان تهيه اين 
اقالم به صورت مستقيم ديگر وجود ندارد. اين موضوع در كنار ركود اقتصادی ناشی 
از تحريم ها و كاهش ارزش كمك های مالی دريافتی از دولت در قالب حمايت های 
اجتماعی، مشکالت اين قشر را دو چندان كرده است. بنا بر گزارش ها، هزينه های 
 برخی داروها و تجهيزات توانبخشــی از سال 1397 تا سال جاری ده برابر افزايش 
يافته است. دولت آمريکا، عليرغم اينکه در گستره بين الملل، ژست دفاع از حقوق 
بشــر را به خود می گيرد اما دچار تناقض گويی های فراوانی در مورد حقوق بشــر 
اســت. اقدامات ضد حقوق بشــری آمريکا موضوع جديدی نيست و شهادت 17 
هزار نفر انســان بيگناه در اثر اقدامات تروريستی، شهادت بيش از 200 هزار نفر و 
مجروحيت بيش از 700 هزار نفر در جريان جنگ تحميلی هفت ســاله، شهادت 
بيش از 13 هزار نفر و مجروحيت بيش از 100 هزار نفر در اثر كاربرد ســالحهای 
شــيميايی، شــهادت بيش از 4 هزار نفر از مأموران نيروی انتظامی و مرزی در راه 
مبارزه با مواد مخدر و نقض گسترده حقوق ملت ايران در اثر تحريم های ظالمانه و 

غيرقانونی تنها برخی از اين مصاديق هستند.

حقوق بشر آمریکایی

 از مرگ کودکان پروانه ای
تا نقض حق سالمت

 فعالیت گشت های ویژه پلیس 
در مناطق زلزله زده هرمزگان

در پی وقوع زمين لرزه شــديد در اســتان هرمزگان سخنگوی پليس از آمادگی صددرصدی 
پليس و فعاليت گشت های ويژه در مناطق زلزله زده خبر داد.

ســردار مهدی حاجيان تصريح كرد: پس از وقوع زلزله 6.1 ريشــتری بامداد امروز بالفاصله 
نيروهای گشــت  كالنتری ها جهت تأمين امنيت در مکان هايی كه افزايش حضور شهروندان 
را شــاهد بوديم، حاضر شدند كه اين مأموريت همچنان ادامه دارد و پليس در آمادگی كامل 
برای تأمين امنيت شهروندان قرار دارد. وی افزود: گشت های ويژه ای نيز برای پيشگيری از 
وقوع جرايم در ســطح محالت فعال بوده وامکانات وتجهيزات لجستيکی و پشتيبانی نيز در 

اختيار مردم ونهادهای خدمات رسان قرار می گيرد.
ســخنگوی فراجا به مردم توصيه كرد: هنگام حضور در خودرو، مراقبت های الزم را داشــته 
باشند و ضمن توجه به توصيه های پليسی، به شايعات توجه نکرده و اخبار را از منابع رسمی 
و معتبر دنبال كنند.وی با بيان اينکه با افرادی كه شايعه كنند برخورد قانونی انجام می شود، 
تصريح كرد: آن دســته از افرادی كه در فضاهای مختلف با شــايعه پراكنی اقدام به تشويش 
اذهان عمومی و افزايش بار روانی برای شــهروندان فهيم اســتان كنند، مرتکب جرم شده  و 

قطعاً تحت تعقيب قانونی قرار خواهند گرفت.
ســخنگوی پليــس به شــهروندان توصيه كــرد:در صورت حضــور در بوســتان ها يا ديگر 
مکان ها از توقف دوبله و چند رديفه در حاشــيه معابر و مســيرهای عبور و مرور خودداری 
 كــرده و در صورت هرگونه نياز به پليس از طريق ســامانه 110 بــا پليس خدمتگزار خود 

در تماس باشند.

 تشکیل »قرارگاه سرعت«
در پلیس راهور تهران بزرگ

معاون عمليات پليس راهور تهران بزرگ از تشکيل »قرارگاه سرعت« 
در پليــس راهور تهران بزرگ خبر داد و گفت: برای مرتکبين تخلف 

سرعت پيامك ارسال می شود.
ســرهنگ محمد رازقی در گفتگو با مهر در خصوص تشکيل قرارگاه 
ســرعت در پليس راهور تهران بزرگ و اجــرای طرح های پليس در 
بزرگراه ها توضيح داد و افزود: با توجه به اينکه بزرگراه ها برای پليس 
از اهميت و حساســيت خاصی برخوردار اســت به همين علت هم 

اقدامات ويژه ای نيز در اين محل ها انجام می دهيم.
رزاقــی ادامه داد: طــرح جناغی بمنظور روان ســازی ترافيك اجرا 
می شــود و آن حجم ســنگين كه در ورودی ها داشتيم ار بين رفته 
اســت و تأثير بســيار زيادی در روان ســازی ترافيك و ايمنی عبور 
و مرور داشته اســت. معاون عمليات پليس راهور تهران بزرگ بيان 
داشــت: در حوزه مهندســی ترافيك نيز در محدوده های بزرگراهی 
اقدامات مهمی از جمله جايگزينی نيوجرسی ها )بلوك های سيمانی( 
با گاردريل را انجام داده ايم كه اين اين اقدام تأثير بســيار زيادی در 
كاهش تصادفات و ايمنی تردد عبور و مرور داشته است كه توانسته 
از شــدت تصادفات بکاهد. وی افزود: در حوزه ايمن سازی ترافيك 
اقدامات مهمی داشــته ايم از جمله اينکه اگر خودرويی نياز به توقف 

و ايســتاد داشــت و يا اينکه دچار خرابی گرديد محل هايی با آشکار 
ســازی تعيين كرده ايم برای آنکه آن خودرو بتواند به راحتی در آن 

محل توقف نموده و حادثه ای روی ندهد.
رازقی با اشاره به نظارت و كنترل بر تخلفات در محورهای بزرگراهی 
توســط تيم های راهور گفت: نظارت و كنترل زيادی بر تخلفات در 
محورهای بزرگراهی توسط تيم های پليس راهور تهران بزرگ وجود 
دارد كه متخلفين متوجه اين موضوع بشــوند كه بخشی از اقدامات 
توقيف ســاعتی خودروها هســت كه اگر راننده ای مرتکب تخلفات 
سرعت و ســبقت گردد خودروی وی در همان محل تخلف متوقف 

و در اين طرح به عنوان مجازات جايگزين توقيف ساعتی می شود.
وی افــزود: اما اقــدام مهم ديگر در پليس راهــور تهران بزرگ برای 
آنکه بتوانيم ســرعت های غير مجاز را كنترل نمائيم تشکيل قرارگاه 
سرعت اســت به اين صورت كه با هماهنگی مراجع قضائی هر صبح 
برای كســانی كه با سرعت باال در محورهای بزرگراهی تردد كرده اند 
از طريق ســامانه ها شناسايی و اين افراد به پليس راهور تهران بزرگ 
احضار می گردند. وی گفت: يعنی اگر كسی شب با سرعت غير مجاز 
در يکــی از بزرگراه ها تردد نمايد صبــح برای وی پيامکی می آيد كه 
می بايست حتماً در اولين فرصت به پليس راهور تهران بزرگ مراجعه 
نمايد و ضمن اينکه تحت آموزش قرار می گيرد می بايســت تعهدی 
مبنی بر تکرار نکردن تخلف نيز بدهد و سرعت غير مجاز ديگر نداشته 
باشــد و با اين تعداد دوربينی كه ما در ســطح معابر داريم از حالت 

سنتی فاصله گرفته و به صورت سيستمی اقدامات صورت می گيرد.


