اخبار
تعطیلی مراکز شمارهگذاری و تعویض
پالک شهرهای قرمز

رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا
از تعطیل��ی مراکز ش��مارهگذاری و تعویض
پ�لاک در ش��هرهای دارای وضعیت قرمز
کرونایی به مدت دو هفته خبر داد.سرهنگ
عل��ی محمدی در گفتوگو با ایس��نا دراین
ب��اره گف��ت :برابر مصوبه ابالغی از س��وی
ستادملی مقابله با کرونا ،مراکز شمارهگذاری
در شهرهای دارای وضعیت قرمز که شامل
حال تمامی مراکز اس��تانها نیز میش��ود از
امروز ب��ه مدت دو هفته تعطیل اس��ت.وی
با بیان اینکه در این طرح اس��تان تهران به
صورت یکپارچه دیده ش��ده و تمامی مراکز
ش��مارهگذاری در آن تعطیل است ،گفت :در
ش��هرهایی که وضعیت قرمز نداشته باشند،
این مراک��ز فعال خواهن��د بود.رییس مرکز
ش��ماره گذاری پلیس راه��ور ناجا در همین
راستا به ش��هروندان توصیه کرد که تا جای
ممکن در این ایام از خرید و فروش وکالتی
خ��ودرو خ��ودداری کنن��د و در صورتی که
چارهای جز معامله از این طریق ندارند ،مدت
آن را حداقل سه ماه قید کنند.محمدی درباره
وکالتنامههایی که طی این دو هفته تعطیلی
مراکز شمارهگذاری ممکن است موعدشان
به پایان برس��د نیز گف��ت :پلیس پیگیر این
موضوع است که طول مدت تعطیالت را به
اعتبار زمانی وکالتنامهها اضافه شود ،اما این
موضوع در حال پیگیری است.
تعطیلی مهدهای کودک
سه شهرستان استان تهران

مسئول دفتر کودکان بهزیستی استان تهران
از تعطیلی مهدهای کودک س��ه شهرستان
تهران ،ش��میرانات و ری خب��ر داد و گفت:
مهده��ای ک��ودک س��ایر شهرس��تانهای
استان تهران فعال هستند.پروانه ثمودی در
گفتوگو با ایسنا ،اعالم کرد :طبق بخشنامه
دولت در  ۲۵استان کشور ،مهدهای کودک
مراکز این اس��تانها تعطیل شده است.وی
اف��زود :برهمین اس��اس مهده��ای کودک
س��ه شهرس��تان تهران ،ری و ش��میرانات
تعطیل هستند اما مهدهای کودک در سایر
شهرس��تانها فعال است .پیش از این امین
شاهرخی -مدیرکل بهزیستی استان تهران
از تعطیلی مهدهای کودک اس��تان تهران از
اول آذرماه به مدت دو هفته خبر داده بود.
آخرینوضعیتپوششبیمهایقالیبافان

معاون توس��عه و تامین امور بیمه ش��دگان
س��ازمان تامی��ن اجتماعی گف��ت :در حال
حاضر  ۳۰۰هزار قالیباف و ش��اغلین صنایع
دستی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی
هستند .مجید حس��ن زاده در گفتگو با مهر
اظه��ار داش��ت :در حال حاض��ر بیش از ۱۴
میلیون نفر در قالب انواع بیمه اجباری تحت
پوش��ش سازمان تأمین اجتماعی هستند که
قالیبافان و ش��اغلین صنایع دستی جزو این
بیمه شدگان محسوب میشوند.وی در مورد
بیمه قالیبافان تاکی��د کرد :تاکنون در حدود
 ۳۰۰هزار نفر از قالیبافان و ش��اغلین صنایع
دس��تی با معرفی وزارت خانههای صمت و
میراث فرهنگی و گردشگری تحت پوشش
بیمه قالیبافان قرار گرفته اند.معاون توس��عه
و تأمین امور بیمه ش��دگان س��ازمان تأمین
اجتماعی گف��ت :علیرغ��م محدودیتهای
بودجهای تعیین ش��ده و قوانین باالدس��تی
موجود جهت جذب اف��راد جدید با توجه به
تسهیالت در نظر گرفته شده چنانچه بنا به
دالیلی قالیبافان از زمره بیمه شدگان خارج
ش��وند افراد دیگری که حائز ش��رایط باشند
جایگزی��ن آنها میشوند.حس��ن زاده افزود:
البته مباحثی در س��طح دولت مطرح شده تا
بت��وان در این زمینه از ظرفیتهای صندوق
بیمه روستاییان و عشایر در گسترش پوشش
این قبیل از افراد نیز استفاده شود.
ارایه خدمات حمایتی و درمانی به
خانواده زندانیان نیازمند

کمیته امداد و س��ازمان زندانه��ا و اقدامات
تامینی و تربیتی کشور ،با هدف توانمندسازی
و ارایه خدمات به خانواده های زندانیان نیازمند
تفاهم نام��ه همکاری امضا کردند.به گزارش
مهر ،س��یدمرتضی بختی��اری ،رئیس کمیته
امداد امام خمین��ی (ره) و محمدمهدی حاج
محمدی ،رئیس س��ازمان زندانها و اقدامات
تأمینی و تربیتی کش��ور به منظور ساماندهی
نظام حمایتی ،کنترل آسیبهای اجتماعی و
حمایت بهتر از خانوادههای زندانیان نیازمند،
تفاهمنام��ه هم��کاری امض��ا کردند.رئیس
کمیته امداد با تشریح جزئیات این تفاهمنامه
گفت :توانمندس��ازی ،ایجاد روحیه استقالل،
خودب��اوری و مقبولیت اجتماعی از مهمترین
ابعاد این تفاهمنامه است.وی با بیان اینکه به
دنبال نظاممند کردن شناسایی و رفع معیشت
خانوادهه��ای نیازمن��د با سرپرس��ت زندانی
هستیم ،افزود :عالوه بر خانوادهها با سرپرست
زندانی ،زندانیان آزاد ش��ده نیز به عنوان گروه
هدف این طرح قرار میگیرند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داد؛

قرنطینه جدی گرفته نشود ،جانباختگان به  ۱۰۰۰نفر میرسند

رئیس کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس خاطرنشان کرد :اگر نتوانیم
زنجیره فعلی کرونا را قطع کنیم در ماههای آذر و دی تعداد جان باختگان
ما از این بیماری به هزار تا  ۱۲۰۰نفر خواهد رسید.حس��ینعلی شهریاری
در گفتوگو با ایلنا ،درباره تعطیلی دو هفتهای کشور برای کنترل و قطع
زنجیره کرونا و رعایت این س��بک زندگی ت��ا پیدایش درمان قطعی این
بیماری گفت :س��بک زندگی که این روزها با توجه به کرونا باید رعایت
ش��ود خیلی هم سخت نیست و اگر مردم به این موارد توجه جدی داشته
باشند میتوانیم از پس بیماری برآییم .رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس ش��ورای خاطر نش��ان کرد :مش��کل امروز این است که مردم ما

علیرغم وجود بیماران بس��یار ،جان باختن تعداد زی��ادی از هموطنان و
ش��هادت کادر درمان و پزشکی ،باز هم خیلی باور ندارند که باید پروتکل
ها را رعایت کنند و یا به نوعی میخواهند یک مبارزه منفی با این جریان
داش��ته باش��ند.وی تاکید کرد :اگر واقع ًا همه م��ردم پروتکلها را رعایت
کنند ،ماس��ک بزنن��د ،فاصله اجتماعی را رعایت کنن��د ،افرادی که بیمار
میش��وند خودش��ان را قرنطینه کنند و به آنهایی ک��ه در تماس بودند
اطالعرس��انی کنند و بگویند که دچار این بیماری ش��دند تا آن افراد هم
اقدامات الزم را انجام دهند ،میتوانیم این بیماری را کنترل کنیم.نماینده
مردم زاهدان خاطر نشان کرد :با توجه به وضعیت دولت و ستاد کرونا ،هر
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چقدر پروتکل بنویسند اما اجرا نشود موفقیتی به دست نمیآید و معتقدم
مشکل ما اینجاست که نمیخواهیم از قوه قهریه استفاده کنیم چون فکر
م��ی کنیم مردم م��ا مردم فهمیده و فرهنگی هس��تند که وقتی خبرگان
جامعه ،مس��ئولین و پزش��کان توصیه میکنند که پروتکلها رعایت شود،
رعایت میکنند در صورتی که متاسفانه اینطور نیست چرا که تا  ۲الی ۳
روز تعطیل میش��ود ما شاهد ترافیک سنگین در جادههای شمال کشور
هس��تیم.وی ادامه داد :علیرغم همه توصیهها اما باز گوش کسی بدهکار
نیست و باید گفت اگر این عدم همکاری مردم ادامه پیدا کند شاید الزم
باشد ما هم مانند بسیاری از کشورهای غربی از قوه قهریه استفاده کنیم.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا  :بستههای حمایتی در راه است

ورود  ۱۰۰هزار کیت تست سریع کرونا

گروه اجتماعی :س��خنگوی قرارگاه عملیاتی س��تاد ملی
مقابله با کرونا گفت :از امروز  ۱۰۰هزار کیت تست سریع
به دس��ت ما رسیده است که انجام این تستهای سریع
در مراکز بهداشت و درمان به صورت رایگان است.
به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا رییسی با اشاره به اعمال
محدودیته��ای جدید کرون��ا از امروز ،گفت :بر اس��اس
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ،محدودیتهای جدید از
از امروز اجرا ش��د و بر همین اساس جلسه امروز ستاد با
 ۱۵نفر برگزار ش��د و بقیه اعضا از طریق وبینار به جلسه
وصل ش��دند .در جلسه امروز گزارشی از وضعیت و روند
بیماری در کش��ور ارایه ش��د و موضوع مهمی که امروز
در مورد آن بحث ش��د ،مبحث طرح بسیج محله محور
و مقابله با اپیدمی کرونا بود که با کمک بس��یج و مردم
از امروز در سراس��ر کشور شروع ش��ده است.وی افزود:
همچنین گزارشی از روند بیماری در  ۴۳شهری که قبال
در آنها محدودیت ایجاد کرده بودیم ،داده شد .خبر خوب
این اس��ت که محدودیتهای اعمال شده در این شهرها
که وضعیت قرمز داشتند موثر بوده و  ۴۱شهر دارند روند
نزولی بیماری را طی می کنند ،در یکی از شهرس��تانها
نیز روند نزولی شروع ش��ده و دو مورد دیگر هنوز زمان
خواهد برد که روند نزولی بیماری ش��روع شود.رییس��ی
گفت :در مجموع این موضوع نشان دهنده آن است که
طرحی که  ۵آبان شروع کردیم کامال موثر بوده است و
بر اس��اس شواهد ایجاد محدودیتها می تواند موثر باشد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،افزود :محدودیتهایی
نیز از امروز برای  ۱۶۰ش��هر در وضعی��ت قرمز و ۲۰۸
شهر در وضعیت نارنجی و  ۸۰شهر با وضعیت زرد شروع
ش��ده است .جمعیتی که مشمول این طرح می شوند به
این ترتیب است که در شهرهای قرمز بالغ بر  ۵۳میلیون
نفر را ش��امل می شود .در مجموع حدود  ۷۹میلیون نفر
جمعیت در وضعیتهای هش��دار  ۲ ،۳و  ۱هس��تند؛ یعنی
شهرهای قرمز ،نارنجی و زرد .امیدوارم با رعایت مردم و
همکاری دس��تگاه ها بتوانیم شاهد کاهش ورودی بیمار

معاون برنام��ه ریزی و توس��عه منابع وزیر
آم��وزشو پ��رورش گفت :ب��رای  ۸۸هزار
معلمی که مش��مول قانون تبدیل وضعیت
هستند جای نگرانی نیست و بر عهده دولت
است که تا پایان  ۱۴۰۰آنها را تعیین تکلیف
کند .علی الهیار ترکمن معاون برنامهریزی
و توس��عه منابع وزیر آم��وزشو پرورش در
گفتگو با مه��ر در خصوص آخرین وضعیت
تبدی��ل وضعی��ت نیروه��ای نهضتی ،حق
التدریس ب��ه خبرنگار مه��ر گفت :آموزش
و پرورش یک دس��تگاه اجرایی اس��ت که
مل��زم به اج��رای قوانین اس��ت و آنچه به

تصویب بسته های حمایتی اقتصادی


وی در خاتمه بیان کرد :امروز به دلیل پش��تیبانی از این
طرح بستههای حمایتی_اقتصادی بسیار خوبی مصوب
شد که بتواند پش��تیبانی کند .این مصوبات در ارتباط با
بحثه��ای پرداختهای مالیاتی ،پ��اس کردن چکها،
کمکهای معیش��تی و ...خواهد بود که دکتر نهاوندیان
برای مردم توضیح خواهند داد و برای پش��تیبانی طرح،
کمیت��ه اقتصادی س��تاد ملی تصمیمیات بس��یار خوبی
گرفتهاند .امی��دوارم این موضوع را ج��دی بگیریم و بر
وضعیت فعلی س��طح کشور که مطلوب هم نیست فائق
آییم.
این دو هفته تا حدامکان در خانه بمانید


به بیمارس��تانها ،کاهش ابتال و نهایتا بعد از چهار  -پنج
هفته شاهد کاهش مرگ و میرها خواهیم بود.وی افزود:
خواهش من از همه مردم که صبوری میکنند و از آنها
ممنون هس��تیم ،این اس��ت که عدهای هم هستند که
متاس��فانه نکات بهداشتی را رعایت نمیکنند و این عده
میتوانند زحمات هم ه افراد را هدر دهند.

دورهمیهای خانوادگی مهم ترین عامل ابتال در حال

حاضر

رییس��ی تاکید کرد :امروزه تحقیقات علمی نش��ان داده
اس��ت که  ۱۰درصد مبتالیان میتوانند باعث  ۸۰درصد
ابتال در سطح جامعه شوند و مهمترین عامل ابتال اکنون
همین دورهمیهای خانوادگی است .درست است کسب
و کارها متاسفانه تعطیل میشوند اما از طرف دیگر باید
کامال مراقب باشیم اگر این پروتکلها به دقت اجرا نشود
ممکن اس��ت هم ه زحمات ما به هدر ب��رود .بنابراین از

دکتر ماهرمعاون برنامهریزی و نظارت س��تاد فرماندهی
مقابله با کرونا تهران با تاکید بر اینکه رعایت محدودیت
های دوهفتهای میتواند به کاهش بار بیماری بر جامعه
و سیس��تم بهداشت و درمان کش��ور منجر شود ،اظهار
کرد :بنابراین بهترین کار در این دو هفته تعطیلی ،ماندن
و اس��تراحت در منزل و انجام کارها از راه دور اس��ت .در
این راس��تا تقاضا میشود حتی در مشاغل و اصنافی که
به صورت دس��توری نیز تعطیل نشدهاند تا حد امکان از
ظرفیتهای دورکاری و استفاده از بستر اینترنت و ارسال
کاال و محصوالت استفاده شود تا بتوان با استفاده از این
مهلت دوهفتهای در جهت کنترل اپیدمی ،کاهش فشار
کاری کادر درمان و قطع زنجیره انتقال بیماری گامهای
جدی برداش��ت.وی با بیان اینکه البته نباید انتظار یک
کاهش آنی در آمار ابتال و بستریها داشته باشیم ،گفت:
هرچند همین محدودیتهای چند هفته گذش��ته نیز تا
حدودی فش��ار را از روی بیمارس��تانها کم کرد ،اگرچه
میزان آن قابل مالحظه نیست ولی قطع ًا محدودیتهای
این دو هفته ،در صورت رعایت پروتکلها و شیوه نامهها
از س��وی آحاد مختلف جامع��ه میتواند در کاهش قابل
مالحظه روند ابتال ،بس��تری و در نتیجه فوت هموطنان
اثرگذار باشد.

مردم میخواهیم پروتکلها را جدی بگیرند.

افزایش تس�تهای کرونا به ۱۰۰هزار تست روزانه تا

دو هفته آینده

معاون وزیر بهداشت ،ادامه داد :ما هفت برنامه مشخص
داری��م که یکی از آنها بحث محدودیتهای هوش��مند
اس��ت ،اما بقیه برنامهها هم باید اجرایی شوند .از امروز
تستهای تولید داخلی آزمایش سریع کرونا ( آنتیژن)
آغاز میشود و از امروز  ۱۰۰هزار تست دستمان رسیده
اس��ت که بین مراکز بهداش��تی درمانی کش��ور توزیع
خواهد ش��د و انتظار داری��م طی این هفته و هفته آینده
بتوانیم میزان تس��تها را به حدود  ۷۰هزار  ۸۰ -هزار
و طی دو هفته به مرز  ۱۰۰هزار تس��ت روزانه برسانیم.
این تستها در مراکز بهداشتی رایگان انجام میشود و
ای��ن کار در کنترل و قطع زنجیره بیماری بس��یار موثر
خواهد بود.

تبدیل وضعیت  ۸۸هزار معلم تا پایان ۱۴۰۰

صراح��ت در قانون آم��ده باید مالک عمل
باشد .اصالحیه قانون تبدیل وضعیت برخی
نیروهای آموزش و پرورش که در سال ۹۷
تصویب ش��د جامعه هدفش تبدیل وضعیت
 ۵۸نیروی انسانی در آموزش و پرورش بود.
استفساریهای در اردیبهشت سال  ۹۸انجام
ش��د و یازدهمین اصالحیه ب��ه این مصوبه
اضافه شد و  ۳۰هزار نیروی دیگر نیز برای
تبدیل وضعیت اضافه شد که در مجموع ۸۸
هزار نفر مش��مول اجرای این قانون ش��دند
و ما مکلف هس��تیم تا پایان برنامه شش��م
توس��عه این تعداد نیروی انس��انی را تبدیل

وضعیت کنیم.وی ادامه داد :این قانون باید
در س��الهای  ۹۹ ،۹۸و  ۱۴۰۰اجرا ش��ود.
در متن قانون س��ال  ۹۷اش��اره شده است
که آموزش دهندگان نهضت س��وادآموزی
ابت��دا باید در ی��ک آزمون داخلی ش��رکت
کنند و اگر در آن قبول ش��دند به دانش��گاه
فرهنگی��ان معرف��ی ش��وند و دوره مهارت
آم��وزی را بگذرانند و بع��د تبدیل وضعیت
ش��وند .ما آزمون را برگزار کردیم و تعدادی
در این آزمون قبول ش��دند .حال عدهای در
مجلس به دنبال این هستند که این آزمون
نیز حذف شود و چون ابهامات اجرایی ایجاد

شد ما س��ال  ۹۸نتوانستیم آن را اجرا کنیم
ولی تعداد مش��مولین این قانون را دریافت
کردی��م .یعن��ی  ۲۵۵۰۰نفر را از س��ال ۹۸
داریم ک��ه تبدیل وضعیت آنها به آموزش و
پرورش ابالغ ش��ده است و به استانها نیز
اعالم کردهایم .پیگیریهای ما از س��ازمان
امور اداری و استخدامی برای سهمیه تبدیل
وضعیت برای س��ال  ۹۹ادام��ه دارد و برای
س��ال  ۱۴۰۰نی��ز باید مج��وز بگیریم تا در
نهایت آن  ۸۸هزار نفر تبدیل وضعیت شوند
چ��ون قانون درباره آنه��ا صراحت دارد.وی
تاکید کرد :برای کس��انی که مش��مول این

قانون هستند جای هیچ نگرانی وجود ندارد
و بر عهده دولت اس��ت ک��ه تا پایان ۱۴۰۰
آنها را تعیین تکلیف کند .اما درباره کسانی
که مشمول این قانون نمیشوند آموزش و
پرورش هیچ اختیاری ن��دارد .به طور مثال
ما درب��اره نیروهای نهضتی ک��ه در آزمون
قبول نش��دند هی��چ اختی��اری نداریم حال
چ��ه تحصن بکنند و چ��ه نکنند .تا زمانیکه
برداش��تن آزمون در مجلس تصویب نشود
و در ش��ورای نگهبان هم تصویب نش��ود و
تبدیل به قانون نش��ود برای ما موضوعیت
ندارد.

پس از انتقاد های صریح نمکی از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت صورت گرفت؛

فرار رو به جلوی آقای معاون با استعفای توییتری

پ��س از انتقادهای صریح نمکی از معاونت تحقیقات
وزارت بهداش��ت ،ملکزاده از این سمت استعفا داد،
اما پشت پرده این استعفا چه بود؟ به گزارش فارس ،
چند روز قبل سعید نمکی وزیر بهداشت در نشستی با
روسای مراکز درمانی استان اصفهان ،پس از تشریح
اقدامات مهم وزارت بهداشت طی چند ماه گذشته و
توضیح درباره محدودیته��ای جدید کرونا به نقش
تحقیق��ات در این ح��وزه پرداخت و با انتق��اد از این
موضوع که طی س��الهای اخی��ر در حوزه تحقیقات
وزارت بهداش��ت اقدام��ات عمل��ی چندانی صورت
نگرفته و تحقیقات تنها منجر به انتشار مقاالت شده
اس��ت از این روند گالیه کرد.وی در ادامه گفت :اگر
مقالهای امروز مفید نبود کنار گذاش��ته میش��ود ،اما
باید بدان��م فردا و فرداها میتواند مفید باش��د .پولی
که کشورهای دیگر برای تحقیقات میگذارند خیلی
بیشتر از ما اس��ت ،ولی یک بخش خصوصی هم در
کنار آنها اس��ت تا تحقیقات کاربردی باشد ،بنابراین
از جامعه تحقیقاتی کش��ور انتظار دارم تحول بنیادین
در نگاه به پژوهش داش��ته باش��ند که اگر این اتفاق
نیفتاد این مقاالت بینتیجه اس��ت .وزیر بهداش��ت با
اش��اره به اینکه هنوز تحقیقات در کشور مسالهمحور
و جامعهمحور نیست ،تاکید کرد که “نظام تحقیقاتی
دانش��گاهی کشور چه کرده است؟ در مورد کرونا یک
مدل به من بدهید که پیشبینیها درست بوده باشد.
تحقیقات کاربردی در حوزه سالمت نداریم و تا زمانی
که تحقیقات کش��ور مقالهمحور باش��د ،راهگش��ای
مشکالت نخواهند بود و هیچ وزیر بهداشتی نمیتواند
برای آینده کش��ور از این تحقیقات بهره ببرد».همین

اظهارات نمکی نشان میداد که عمال وزارت بهداشت
طی  8ماهه گذش��ته در حوزه تحقیقات با مشکالت
جدی مواجه بوده است ،به طوری که وزیر بهداشت در
همان روزهای ابتدایی بحران یعنی اواسط اسفند ماه
این ماموریت را به معاون تحقیقات وزارت بهداش��ت
میدهد ک��ه تحقیقات این معاونت به ریاس��ت دکتر
ملک زده باید در بحران کرونا به موضوعاتی نظیر سن
ابتال ،دالیل ابتالی مردم به بیماری و تغییر رفتارهای
ویروس ،عوارض اجتماعی و  ...تمرکز داش��ته باشد.
وزیر بهداش��ت در ادامه گالیههای خود در دانش��گاه
علوم پزش��کی اصفهان به این موضوع اشاره میکند
که تاکنون هیچ پاسخی از این معاونت دریافت نکرده
اس��ت و این درخواست پس از گذشت  8ماه از شروع
بحران در کشور بی پاسخ مانده است!
انتشار متن استعفا در فضای مجازی


گالیههای صریح نمکی در این جلس��ه باعث شد تا
معاون تحقیقات وزارت بهداش��ت در حرکتی عجیب
و ب��ه نوعی فرار رو به جلو متن اس��تعفای خود را در
ش��بکههای مجازی منتشر شد تا شاید از این طریق
بتواند بر انتق��ادات وارده به عملکرد چند س��الهاش
س��رپوش بگذارد؛ ناگفته نماند که با ش��روع بحران
کرونا اغلب کش��ورهای شرق آس��یا و حتی برخی از
کش��ورهای اروپای��ی تیمهایی را مام��ور تحقیق در
حوزه طب س��نتی کردند تا از ای��ن طریق بتوانند از
ظرفیت طب س��نتی در حوزه درم��ان بیماران مبتال
به کرونا اس��تفاده کنند حتی برخی از این کش��ورها
توانس��تند با اس��تفاده از این طب مکمل روشهای
خوب��ی ب��رای بهبود بیم��اران مبتال ب��ه کرونا ابداع

کنن��د .بر اس��اس برخ��ی اظهارات محقق��ان چینی
درمانهای طب س��نتی توانست حدود  80درصد در
بهبود بیماران مبتال به کرونا نقش داشته باشد.شاید
بتوان گفت یکی از اصلیترین دالیل فرصت سوزی
کش��ورمان در حوزه استفاده از طب سنتی در درمان
کرون��ا حضور ملکزاده بر مس��ند معاونت تحقیقات
وزارت بهداش��ت بود ،ب��ه دلیل اینک��ه وی نه تنها
اعتق��ادی به حوزه درمانهای مکمل نداش��ت بلکه
در اظهارات��ی جنجال برانگیز به تمس��خر این حوزه
پرداخته بود که همین موضوع با واکنش بس��یاری از
متخصصان این حوزه مواجه ش��د ،در حالیکه طبق
سند ملی گیاهان دارویی مصوب  5 ،1392درصد از
کل پژوهشهای کش��ور باید در حیطه طب سنتی و
گیاهان دارویی باشد ،برخی شواهد نشان میدهد که
بودجهای بس��یار ناچیز برای پژوهشهای این حوزه
در نظر گرفته ش��ده بود.این موضوع همه انتقادهای
وارده ب��ه معاون��ت تحقیق��ات وزارت بهداش��ت در
بحران کرونا نیس��ت و چراغ سبز ملکزاده به برخی
ش��رکتهای داروی��ی ب��رای واردات و تولید برخی
داروهای ش��یمیایی که هنوز اثربخش��ی آنها به طور
کامل تایید نشده است نیز جای بحث و بررسی دارد
که در این مجال نمیگنجد.
چند سوالی که باید پاسخ داده شود!


پ��س از اس��تعفای ملک زاده س��ید موی��د علویان
استاد بازنشس��ته دانشگاه و دانش��مند برتر منتخب
فرهنگس��تان علوم پزشکی ایران در نامهای به وزیر
بهداش��ت از این اتفاق استقبال کرده و به مرور چند
نکته پرداخته اس��ت که الزم اس��ت دکتر ملکزاده

پاسخی شفاف به آنها ارائه دهد.
 .1بحث شفاف نبودن بودجههای تحقیقاتی نیماد و
عدم توزیع عادالنه بودجههای پژوهشی در کشور.
 .٢بحث تصدی همزمان دو ش��غل از س��وی برخی
مس��وولین و تضاد منافع و تاس��یس ش��رکت های
دارویی و رانت در فروش داروی مایجتاج مردم.
 .٣بحث اعالم ایمنی گله ای به عنوان یک سیاست
اشتباه در کنترل کرونا که منجر به مرگ بسیاری از
ایرانیان تا امروز شده است.
 .۴عدم مش��خص بودن جهتگیری تحقیقات کرونا
و عدم پیگیری اولویتهای مهم در پاس��خ به سواالت
مه��م اپیدمیولوژی��ک و تمرکز ب��ر کارآزماییهای
بالینی و عدم توجه به لزوم ملحق شدن به طرحهای
تحقیقاتی در زمینه واکس��ن با کشورهای اروپایی و
آمریکای��ی و چین و روس��یه .ای��ن کوتاهی در عدم
ملحق ش��دن ب��ه طرحه��ای تحقیقات��ی جهانی در
واکس��ن کرونا و تمرکز بر افزایش مطالعات کازمایی
بالینی یک اش��تباه تاریخی اس��ت و بای��د پیگیری
حقوقی شود.
.5بحث عدم توجه به اخالق در پژوهش های صورت
گرفته در مراکز وابسته به معاونت تحقیقات و ایجاد
الگوی نامناس��ب مبارزه با تقلب در بین پژوهشگران
کشور به ویژه معضالتی مانند فضاحت علمی خروج
 67مقاله از نیچر.
 .6ایج��اد ش��رایط نامتعارف و بس��یار پیچیده برای
ارزش��یابی اعضا هیات علمی و دانشجویان کشور و
توج��ه به کمیت علم و  H indexبجای تحقیقات
کاربردی.
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اخبار حوادث
سارقان طالجات زنان سالخورده
دستگیر شدند

جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا از دستگیری
س��ارقان طالج��ات زنان س��الخورده در یکی
از اس��تان ها خبر داد و از هم وطنان خواس��ت
مراقب س��وء اس��تفاده مجرمان باشند.سردار
“فرام��رز به گذر” اظهار داش��ت :در پی اعالم
شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر این که
اف��رادی به بهانه کمک به فقرا و نیازمندان در
نزدیکی مساجد و معابر ،پرسه زده و طالجات
(گوشواره ،انگشتر ،دستبند و )...آنان را به سرقت
برده ان��د ،بالفاصله تحقیقات پلیس��ی آغاز و
کارآگاه��ان موفق ش��دند س��ارقان را در یک
اقدام ضربتی شناس��ایی و دس��تگیر کنند.وی
افزود :کارآگاهان ابتدا چهره فرضی سارقان را
مش��خص و با انجام تحقیقات میدانی و روش
های علمی کشف جرایم ،موفق شدند سارقان
را شناس��ایی ،دستگیر و در بازرسی از خودروی
آن��ان ،مبالغ زی��ادی اس��کناس ،دالر تقلبی و
طالجاتی که در همان روز از زنان س��الخورده
کف زنی کرده بودند ،کشف نمایند.به گزارش
پایگاه خبری پلیس ،جانش��ین رئیس پلیس
آگاهی ناجا با بیان این که متهمان تاکنون به
 ۴۰فقره سرقت به این شیوه اعتراف کرده اند،
تصریح کرد :شهروندان نیز می بایست هرگونه
موارد مشکوک را در اسرع وقت به مرکز فوریت
های پلیسی  ۱۱۰گزارش کنند.
کشف یک تن انواع مواد مخدر در
مرزهای جنوب شرق کشور

فرمان��ده مرزبانی ناجا از ناکام��ی قاچاقچیان
و س��وداگران مرگ و کش��ف یک تن و ۷۳۵
کیلوگ��رم انواع موادمخ��در در مرزهای جنوب
ش��رق کشور خبر داد .به گزارش میزان ،سردار
احمدعلی گودرزی گفت :در راس��تای تشدید
برخورد قاطع با هرگون��ه قاچاق موادمخدر در
طول نوار مرزی ،مرزداران اس��تان سیستان و
بلوچستان از فعالیت باند بزرگ قاچاق موادمخدر
در منطقه مرزی “چاهندو” شهرستان میرجاوه
مطلع ش��دند و با برنامهریزی دقیق عملیاتی و
تش��دید اقدامات کنترلی ،موضوع را به صورت
ویژه در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود :با
انجام اقدامات گسترده اطالعاتی ،محل اختفای
قاچاقچیان و محمول��ه موادمخدر و همچنین
زمان برنامهریزی ش��ده جهت انتقال محموله
به عمق کش��ور مشخص ش��د و مرزداران در
غالب چندین تیم پوشش��ی و عملیاتی منطقه
م��ورد نظر را در کنت��رل خود ق��رار دادند و با
هدایت عملیاتی و پشتیبانی اطالعاتی مرزبانی
استان توانس��تند محموله موادمخدر را کشف
کنند.فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد :در این
عملیات هدفمند سوداگران مرگ که در مقابل
تاکتیکهای عملیاتی م��رزداران توان مقابله
نداش��تند از محل متواری ش��دند و مرزداران
موفق شدند در پاکسازی منطقه مقدار یک تن
و  ۷۳۵کیلوگرم انواع موادمخدر شامل یک تن
و  ۶۰۴کیلوگرم تریاک و  ۱۳۱کیلوگرم حشیش
را به همراه مقادیر قابل توجهی مهمات کشف
و قاچاقچیان را در دستیبابی به اهداف شومشان
ناکام کنند.
 ١٧مصدوم در یک حادثه تصادف

سخنگوی س��ازمان آتش نش��انی شهرداری
ته��ران از مصدومیت  ١٧ت��ن در پی تصادف
س��ه دستگاه اتوبوس مسافربری و نیسان خبر
داد.ج�لال ملکی در گفت و گ��و با ایلنا درباره
جزیی��ات این حادث��ه گفت :در س��اعت ١:١١
دقیقه شنبه یک مورد حادثه تصادف بین چند
دس��تگاه خودرو در مسیر شمال به جنوب بلوار
تندگویان بعد از خیابان شقایق به سامانه ١٢۵
سازمان آتشنشانی ش��هرداری تهران اطالع
داده ش��د.وی با بیان ک��ه بالفاصله در پی آن
سه ایستگاه آتش نش��انی به محل اعزام شد،
ادامه داد :در محل حادثه مش��اهده شد که سه
دستگاه اتوبوس مسافربری بین شهری و یک
دستگاه نیسان با یکدیگر برخورد کردهاند .این
حادثه بخشی از مس��یر تردد خودروها را بسته
ب��ود اما با کمک عوامل پلیس راهور بخش��ی
ب��رای تردد س��ایر خ��ودرو ها باز نگه داش��ته
شد.سخنگوی س��ازمان آتش نشانی تهران با
اشاره به مسافران اتوبوس تصریح کرد :داخل
دو اتوبوس تعداد کمی مسافر حضور داشت اما
داخل یک اتوبوس تعداد مس��افران بیشتر بود.
پیش از رسیدن عوامل آتش نشانی افرادی که
شرایط بهتری داشتند از خودرو پیاده شده بودند
اما یک��ی از اتوبوس ها تع��داد زیادی مصدوم
داشت.ملکی خاطرنشان کرد :بیشتر مصدومان
خارج ش��دند اما راننده و شاگرد راننده یکی از
اتوبوس ها پش��ت قسمت داش��بورد و فرمان
خودرو محبوس شده بودند که آتش نشانان با
برش قطعات این دو نفر را خارج کردند.

