اخبار
کاهش چشمگیر ترددهای شهری با
اعمال محدودیتهای کرونایی

رئیس پلیس پایتخت درباره آخرین وضعیت
اجرای محدودیتهای تردد توضیحاتی داد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار حسین
رحیم��ی رئیس پلیس پایتخت اظهار کرد :در
دومین روز از اجرای طرح محدودیتهای تردد
و تعطیلی  ٢هفتهای به بازار آمدیم تا بازدیدی
از وضعیت اصناف داش��ته باش��یم.وی افزود:
من باید از ملت ایران تشکر کنم ،زیرا باالی
 ۹۵درصد از اصناف و کس��به محدودیتها را
رعای��ت کردند ،در روز  ۵۰درصد و در ش��ب
بیش از  ۷۰درصد کاهش ترددهای شهری را
داشتیم.رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه این
آمارها نشانگر همکاری خوب مردم با پلیس
است ،گفت ۷۰۳ :تیم پلیسی در بیش از ۵۰۰
نقطه ش��هر تهران کنترلهای الزم را انجام
میدهند.س��ردار رحیمی تاکید کرد :در حوزه
ترددهای ش��هری و اصن��اف اعمال قانون را
خواهیم داشت و طرح جدیدی برای استفاده از
ماسک از درب منزل شروع کردیم که کسانی
که فاقد ماسک باشند با دوربینهای نطارتی
اعمال قان��ون ش��وند.رئیس پلیس پایتخت
گفت :در دو روز بیش از  ۳۶هزار مورد پیامک
ب��رای اعمال جرایم  ۲۰۰ه��زار تومانی برای
افرادی که رعایت نکردند ارس��ال شده است.
س��ردار رحیمی افزود :در حوزه مترو هم این
هفته نسبت به هفته قبل کاهش  ۲۵درصدی
تردد مس��افران در تمام طول روز را داشتیم و
در حوزه اصناف هم  ۹۰تیم از همکاران پلیس
اماکن به صورت روزانه فعالیت میکنند.
پرداخت وام  ۵۰میلیونی
به سربازان ماهر

مش��اور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی
س��ربازان نیروهای مس��لح از ایجاد باش��گاه
ماهرسان و پرداخت وام به سربازان ماهر پس
از پایان خدمت خبر داد.س��ردار موسی کمالی
در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به برگزاری سی
و س��ومین جلسه کمیس��یون دائمی مهارت
آم��وزی کارکنان وظیفه که ظهر دوش��نبه با
حضور نمایندگان نیروهای مسلح و مسئوالن
کشوری برگزار شد ،گفت :در این جلسه که به
ریاست سردار فرحی ،فرمانده قرارگاه مهارت
آموزی س��ربازان برگزار شد ،با تاکید بر اینکه
تا پایان سال  ۱۴۰۱باید تمامی سربازان تحت
آموزش تخصصی مهارت آموزی قرار بگیرند
مقرر شد تا شرایطی فراهم شود که دست کم
 ۳۰درصد از این سربازان بتوانند با استفاده از
مهارت کسب ش��ده به شغل مناسب و مورد
نیاز خود برس��ند .وی با اش��اره به تش��کیل
سامانه ماهرسان برای س��ربازان ماهری که
خدمتش��ان به پایان رس��یده ،گف��ت :در این
س��امانه بخشی به نام باشگاه ماهرسان نیز با
همراهی بانک انصار ایجاد ش��د که در حال
حاضر تمامی سربازان ماهری که خدمتشان
را طی س��الهای  ۹۷تا  ۳۰ش��هریور امسال
به پایان رسانده باشد امکان عضویت در آن
را خواهندیافت .کمال��ی با بیان اینکه به این
سربازان که عضو باشگاه ماهرسان باشند بین
 ۳۰تا  ۵۰میلیون تومان وام برای اشتغالزایی،
ازدواج و خرید ل��وازم خانگی و تامین هزینه
ازدواج داده میشود ،گفت :از پایان آذرماه ۹۹
این سامانه به روز رسانی شده و سربازان ماهر
میتوانند پس از ترخیص از خدمت با کدملی
به عضویت آن در بیایند.
شهروندان از حضور در
بهشت زهرا خودداری کنند

مدیر عامل س��ازمان بهش��ت زه��را گفت:
ش��هروندان از حض��ور در بهش��ت زه��را
خودداری کنند و تنها در موارد ضروری مانند
خاکس��پاری اقوام نزدیک خود حضور یابند.
سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا
در گفتوگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان با
اشاره به تداوم شیوع بیماری کرونا و ضرورت
اجتن��اب از حضور در اماک��ن پر خطر گفت:
ش��هروندان از حضور در بهش��ت زهرا (س)
خودداری کنند و تنها در موارد ضروری مانند
خاکسپاری اقوام نزدیک خود در صورت لزوم
حضور یابند.مدیر عامل سازمان بهشت زهرا
تصریح کرد :تهران روزانه به طور متوس��ط
حدود  ۱۵۰ت��ا  ۲۰۰متوفی دارد و به همین
مقدار هم متوفای کرونایی به آن اضافه شده
اس��ت که برای خاکس��پاری به بهشت زهرا
آورده میش��وند.خال در خصوص تمهیدات
انجام ش��ده ب��رای کاهش حض��ور افراد در
محدوده بهش��ت زهرا گفت :شهروندانی که
قصد زیارت اهل قبور را دارند ،تا حد ممکن
از آمدن به بهشت زهرا خودداری کنند ،زیرا
برای کاهش ورود شهروندان به بهشت زهرا
از  ۱۶درب بهشت زهرا ،فقط  ۲درب اصلی
ورود و خروج باز اس��ت.مدیر عامل سازمان
بهش��ت زهرا گفت :از شهروندان درخواست
دارم برای پخش خیرات امواتش��ان اصراری
بر حضور در بهشت زهرا نداشته باشند ،زیرا
بر اساس نیت افراد هر جا خیرات و نذورات
خود را به دست افراد نیازمند برسانند ،اموات
آنها از آثار و برکات آن بهرمند میشوند.

مینو محرز:

عضو کمیته علمی س��تاد ملی مقابله ب��ه کرونا گفت:
امکان ساخت واکس��ن کرونا در سطح وسیع در کشور
وجود دارد .مینو محرز در گفتوگو با میزان در خصوص
واکسن ایرانی کرونا گفت :تشکیالت بسیار عالی برای
تولید واکسن کرونا در کش��ور فعالیت میکند و امکان
س��اخت این واکس��ن در سطح وس��یع وجود دارد؛ چند
واکسن ایرانی مرحله حیوانی را با موفقیت گذراندهاند و
آماده ورود به فاز انس��انی هس��تند و اگر این آزمایشها
هم با موفقیت س��پری شود و واکسن در مقابل ویروس

واکسن ایرانی کرونا در سطح وسیع تولید میشود
کووید ۱۹مصونیت ایجاد کند ،میتوانیم آن را در سطح
وسیع تولید کنیم و هیچ مشکلی در تولید واکسن کرونا
نداریم و به هیچ کش��وری نیازمند نیستیم.عضو کمیته
علمی س��تاد ملی مبارزه با کرونا ضمن اش��اره به اینکه
کووی��د ۱۹همانند ویروسهایی نظیر س��ارس و مرس
است که قبال وجود داشتهاند ،در خصوص اینکه چگونه
با توجه ناش��ناخته بودن وی��روس از همان ابتدا بر روی
کش��نده بودن آن برای افراد باالی  ۶۰س��ال و بیماران
زمینهای تاکید میشد ،اظهار کرد :نه تنها کووید ۱۹بلکه

ه��ر نوع ویروس و حتی میکروبی ب��ر روی افرادی که
در گروه خطر قرار دارند ،بیش��تر موثر است و برای مثال
ویروس آنفوالنزا هم همین گونه اس��ت و هنگامی که
این بیماری اپیدمی شود ،ریسک خطر ابتالی یکسری
از افراد به آن باالتر اس��ت.وی افزود :در خصوص کرونا
هم وضع همین گونه اس��ت و در ح��ال حاضر که این
وی��روس اپیدمی شدهاس��ت ،برای یکس��ری از افراد از
جمله اشخاص مسن ،افرادی که بیماری زمینهای دارند،
بیمارانی که دچار نقص ایمنی هستند ،افرادی که اضافه
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وزن دارند ،بیماران قلبی و دیابتی خطرناک است و این
موضوع برای بیش��تر ویروسها صدق میکند و کرونا
هم یکی از آنها اس��ت و از ابتدا مشخص نبود که این
ویروس چه کاری با بدن انجام میهد.این فوق تخصص
بیماریهای عفونی و گرمسیری ادامه داد :کرونا با وجود
اینکه در بیش��تر موارد ساده است ،برای تعدادی از افراد
خطرناک است؛ دوره بیماری در  ۸۰درصد موارد با عالئم
خفیف سپری میش��ود و  ۲۰درصد از بیماران به دلیل
درگیری ریه در بیمارستانها بستری میشوند.

کیتهای تشخیص سریع کرونا در مراکز منتخب توزیع شد ؛

ویزیت و داروی رایگان در مراکز  ۱۶ساعته کرونا

گروه اجتماعی  :معاون بهداشت دانشگاه علوم
پزش��کی ایران از ویزیت و داروی رایگان در
مراکز  ۱۶س��اعته کرونا در ته��ران خبر داد ؛
این در حالی است که به مدیرکل آزمایشگاه
مرجع س�لامت وزارت بهداشت  ،کیتهای
تشخیص س��ریع کرونا نیز در مراکز منتخب
توزیع شده است.
دکتر عش��رتی معاون بهداش��ت دانش��گاه
علوم پزش��کی ایران ،در نشس��ت خبری با
موضوع کووید ۱۹و مراکز  ۱۶ساعته ،گفت:
از  ۶اس��فندماه سال گذش��ته قرار شد برای
اینکه مراجعه به بیمارس��تانها کاهش یابد،
مراکزی تعریف شوند تا مراجعان سرپایی به
آنجا مراجعه کنند .مراکز  ۱۶ساعته که پیش
از ای��ن مختص ارائه خدمات PHCبودند،
ب��رای این کار انتخاب ش��دند.وی افزود :در
تاریخ  ۶اسفندماه کار با  ۱۳مرکز در دانشگاه
علوم پزشکی ایران آغاز شد .این مراکز همان
مراکز خدمات جامع سالمت بودند که شیفت
کاری بستری تجربه میکردند و تا  ۱۲شب
فع��ال بودند و ع�لاوه بر بیمار ت��ا حدودی
اطرافیان او را هم پیگیری میکردند.عشرتی
ادامه داد :به تدریج تعداد مراکز  ۱۶س��اعته
افزایش یافت و تاکنون  ۲۶مرکز  ۱۶ساعته
تحت پوشش دانش��گاه علوم پزشکی ایران
خدمات کووی��د ۱۹ارائه میکنن��د و تا آخر
هفت��ه  ۳مرکز دیگر هم به این تعداد اضافه
خواهد شد .در نهایت قرار است با همکاری
دو دانشگاه علوم پزشکی دیگر یعنی شهید
بهش��تی و تهران ،مراکز خدمات س��رپایی
 ۱۶س��اعته به  ۱۰۰مرکز در س��طح استان
تهران برس��د.معاون بهداشت دانشگاه علوم
پزش��کی ایران ادامه داد :پیش از آغاز پیک
سوم کرونا مراجعه هفتگی ما به مراکز حدود
 ۲۵۰۰م��ورد بود که ای��ن عدد پس از پیک
س��وم به  ۷۰۰۰مورد در هفته رس��ید.وی با
اشاره به اینکه یکی از نکات مهم ،جلوگیری
از کاهش خدمات  PHCاست ،تاکید کرد:
به همین منظور س��عی کردی��م مراکز ارائه
خدم��ات کووید ۱۹را جدا کنیم و یا مس��یر
ورودی این بیماران با س��ایرین یکی نباشد.
متاس��فانه در ابتدای ش��یوع کرونا خدماتی

شناسایی تماس نزدیکها را دنبال میکنیم تا با
شناسایی زودتر بیماران ،بیماری را بهتر کنترل
کنیم .پس از شناس��ایی بیماران و افرادی که
در تم��اس با او بودند آنها را برای اخذ تس��ت
دعوت میکنیم و اگر امکان حضور برایش��ان
فراهم نباشد با کمک بسیج یا انجام تست در
منازل انجام میش��ود و یا از بیمار می خواهیم
به پایگاههای بسیج ،مساجد و مراکز ما مراجعه
کند .البته پیش از ابالغ طرح ش��هید سلیمانی
ما این کار را پایلوت در منطقه  ۱۸آغاز کردیم
و س��پس طرح به ما ابالغ شد .قسمت دیگر
طرح هم که مربوط به معیش��ت افراد است و
چندان به دانشگاهها مربوط نمیشود.وی افزود:
در این طرح بیش از دو سوم مراقبان سالمت
و پزشکان درگیر خواهند شد .ما بقی مراقبان
سالمت نیز مانند گذشته خدمات  PHCرا به
مردم ارائه میدهند.

توزیع کیتهای تشخیص سریع کرونا در

مراکز منتخب

نظیر پوشش واکسیناسیون کاهش یافته بود
که این موضوع با تمهیدات اندیشیده شده به
سطح قابل قبول خود بازگشت.

بیم�اران کرونای�ی داروی کلروکی�ن را به

شکل رایگان دریافت کردند

وی با اش��اره به اینکه هر  ۵۰هزار نفر تحت
پوش��ش یک مرکز جامع خدمات س�لامت
هس��تند ،اظهار کرد :تمام بیم��اران کرونایی
ویزیت رایگان شدند و داروی کلروکین را به
ش��کل رایگان دریافت کردند.وی اقدام مهم
دیگ��ر این مجموعه را ثب��ت اطالعات تمام
بیماران در کال س��نتر دانشگاه خواند و ادامه
داد :تمامی اطالعات در پرتابلهای مربوطه
قید میش��وند و همان روز اطالعات به طور
موثق در اختیار معاونت بهداش��تی دانش��گاه
قرار میگرفت .اطالعات همچنین در کارتابل
مراقب سالمت این بیمار هم قرار می گرفت و
پیگیری بیمار و اطرافیانش آغاز میشد.
وی افزود :ب��رای افزایش محافظت از فردی
ک��ه نمونهگی��ری را انجام میده��د ،کابینی
طراح��ی کردیم تا نمونه گیر پش��ت آن قرار
گیرد و دس��تانش از دس��تکش تعبیه شده از

کابی��ن بیرون بیاید تا به ای��ن طریق از بیمار
تس��ت بگیرد.عش��رتی تصریح کرد :یکی از
محاسن مراکز  ۱۶ساعته این است که بیمار
مشکوک ،محتمل و قطعی پس از شناسایی
رها نمیش��وند و حتی با پرس و جو سعی در
پیدا کردن تماسهای نزدی��ک او نیز داریم.
پروتکله��ای مختلف��ی در زمین��ه پیگیری
بیم��اران داش��تیم که هر ک��دام کامل کننده
دیگری بودن��د اما در مجموع تمام اطالعاتی
که از بیمار اخذ میکردیم در پرونده الکترونیک
سالمت و سامانه سیب قید میشد.
انجام تس�ت رای�گان از اف�راد باالی ۶۵

سال ،خانمهای باردار و بیماران زمینهای

وی در پاس��خ به س��وال ایس��نا درخصوص
انجام رایگان تس��ت  PCRکرونا ،گفت :در
پروتکلهای اردیبشهت  ۹۹قید شده بود که
انجام تست بدون هیچ محدودیتی از نظر سن،
جنس ،بیماری زمینهای و ...رایگان باشد .این
پروتکل در شهریور ماه تغییر کرد و اعالم شد
انجام تس��ت  PCRاز افراد باالی  ۶۵سال،
خانمهای باردار و بیم��اران زمینهای رایگان
باشد ،اما با رایزنیهای صورت گرفته قرار شد

مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد والیت خبرداد؛

پرداخت بیش از هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه به نیازمندان

عاش��وری از پرداخت ه��زار و  ۹۲۶میلیارد تومان
در قال��ب  ۲۵۶ه��زار فقره وام قرض الحس��نه به
نیازمندان طی هش��ت ماه نخست سال خبرداد.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،علی عاشوری
مدیرعام��ل صندوق قرض الحس��نه امداد والیت
در نشس��ت خبری خ��ود اظهار کرد :طی هش��ت
ماه امس��ال ه��زار و  ۹۲۶میلیارد توم��ان در قالب
 ۲۵۶ه��زار فقره وام قرض الحس��نه به مددجویان
و اقش��ار نیازمند پرداخت ش��ده است.عاشوری با
بیان اینکه از زمان ش��یوع بیماری کرونا در کشور
تاکنون  ۱۲میلیارد تومان به زندانیان و  ۱۵میلیارد
تومان به مددجویان بهزیستی پرداخت شده است،
ادامه داد :تا س��ال گذشته میزان سپرده مردمی در
صن��دوق امداد والیت ه��زار و  ۷۰۰میلیارد تومان
ب��ود.او اف��زود :طی هش��ت ماهه امس��ال میزان
س��پرده مردم��ی در صن��دوق امداد والی��ت به ۲
ه��زار و  ۹۰۰میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت.
مدیرعامل صندوق قرض الحس��نه امداد والیت با
بیان اینکه طی هش��ت ماهه امس��ال هزار و ۲۰۰
میلی��ارد تومان جذب منابع داش��تیم ،تصریح کرد:
صددرصد ای��ن اعتبار برای پرداخت وام اختصاص
پیدا میکند.عاش��وری افزود :وامهای کمیته امداد
در چهار سرفصل اشتغال ،کارگشایی ،تأمین ،تعمیر
و بازس��ازی مس��کن و تأمین ودیعه مسکن است.
اوادامه داد :تاکنون در حوزه اش��تغال  ۶۱۰میلیارد
توم��ان اعتبار ،در حوزه کارگش��ایی ه��زار و ۵۷۶
میلی��ارد تومان ،در حوزه تأمین مس��کن نیازمندان
 ۵۶۴میلی��ارد توم��ان و در ح��وزه ودیعه مس��کن
 ۲۵۰میلیارد تومان پرداخت ش��ده است.مدیرعامل
صندوق قرضالحسنه امداد والیت افزود :در هشت
ماهه امس��ال ب��ه طور کامل تخصی��ص اعتبار به
استانها انجام شده است که مبلغی بالغ بر دو هزار
میلیارد تومان به استانها پرداخت شد.عاشوری با
بیان اینکه در حوزه کارگشایی  ۹۰۲میلیارد تومان
در  ۱۱۳فقره وام و در خصوص تس��هیالت ودیعه
مسکن نیازمندان  ۳۴۹میلیارد تومان در قالب بیش

از  ۲۶هزار فقره وام پرداخت ش��ده است ،افزود :به
دلیل افزایش اجارهبها و کرایه خانهها تاکنون ۳۰۶
میلیارد تومان اعتبار پرداخت ش��ده است.او با بیان
اینکه در حوزه تأمین ،احداث و خرید مسکن۲۴۱ ،
میلیارد تومان به بیش از  ۲۲هزار متقاضی پرداخت
ش��ده اس��ت ،تصریح کرد :در س��ال جاری برای
حوزه شهریه وام دانش��جویان اعتباری تخصیص
داده ش��ده است.عاشوری با بیان اینکه برای حوزه
شهریه وام دانشجویان  ۸۰میلیارد تومان پیشبینی
شده است ،ادامه داد :از این مبلغ پنج میلیون تا ۲۰
میلیون تومان وام به دانشجویان پرداخت میشود
همچنین تاکنون هش��ت میلیارد تومان به بیش از
هزار نفر وام پرداخت ش��ده است.او افزود:صندوق
امداد والیت تفاهمنامهای با س��ازمان بهزیستی و
س��ازمان زندانها برای پرداخت وام کارگش��ایی و
ودیعه مس��کن منعقد کرده اس��ت که براساس آن
تاکن��ون  ۱۲میلیارد تومان اعتب��ار به خانوادههای
زندانیان ۱۵ ،میلیارد تومان به سازمان بهزیستی و
 ۲۹میلیارد تومان به نیازمندان و مددجویان پرداخت
شده اس��ت.مدیرعامل صندوق قرضالحسنه امداد
والیت با بیان اینکه تعداد مشتریان این صندوق که
حساب دارند ،بیش از شش میلیون نفر است ،گفت:
تا پایان س��ال  ،۱۳۹۸ه��زار و  ۷۰۰میلیارد تومان
جذب سرمایه صورت گرفته است ،این آمار در سال
 ۱۳۹۹ب��ه دو هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان رس��ید.او
با بیان اینکه  ۸۳میلی��ارد تومان وام برای تکمیل
منازل در استانهای کرمان ،سیستان و بلوچستان
و خراس��ان جنوب��ی اختصاص داده ش��ده اس��ت،
گفت :امیدواریم تا پایان س��ال ،ساخت این منازل
به اتمام برس��د.مدیرعامل صندوق قرضالحس��نه
امداد والیت تصری��ح کرد :اولویت ما در خصوص
راهان��دازی صن��دوق ضمانت وامهای اش��تغال و
ضمانت زنان سرپرس��ت خانوار اس��ت.او گفت :از
طریق صندوق ضمانت تاکنون  ۱۰۰میلیارد تومان
جذب و برای هزار و  ۵۰۰مددجو ضمانت اش��تغال
پرداخت شده است.

تا در سطح  ۳دانشگاه استان تهران همچنان
بر اساس پروتکل اردیبهشت ماه عمل کنیم و
انجام تست از هم ه گروهها در تهران رایگان
باش��د.وی با اشاره به اینکه  ۵میلیون و ۴۰۰
هزار نفر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
ایران هس��تند ،گف��ت :در ط��رح غربالگری
تلفنی برای شناسایی افراد در تماس با بیمار
کرونا مثبت ابتدا به ازای هر مریض  ۳نفر از
اطرافیانش را بررسی می کردیم که این عدد
باید به  ۶نفر فرد تماس نزدیک برسد .پس از
عقد قرار داد با آزمایشگاههای خصوصی برای
انجام تست  PCRظرفیت تستها افزایش
یاف��ت و اکنون روزانه بیش از  ۱۰۰۰تس��ت
را انج��ام میدهیم .در حال��ی که در روزهای
ابتدایی متوسط زمان پاسخدهی به تستها تا
 ۳و  ۴روز طول میکشید اکنون این زمان به
 ۴۸ساعت رسیده است و با رپید تستها این
زمان به  ۲۰دقیقه میرسد.
طرح محله محور مقابله با کرونا


عشرتی درباره انجام طرح محله محور مقابله
با کرونا تحت عنوان « شهید سلیمانی» ،بیان
کرد :همانگونه که ذکر شد در این طرح افزایش

دکتر س��یامک س��میعی مدیرکل آزمایشگاه
مرجع سالمت وزارت بهداشت نیز با بیان اینکه
طبق دستور معاون بهداشت وزارت بهداشت،
کیتهای تشخیص س��ریع آنتیژن ویروس
کووید ۱۹-از روز دوشنبه توزیع شدند ،گفت:
بر این اساس تا پایان هفته تمام دانشگاههای
علوم پزشکی سهمیه کیت سریع آنتیژن خود
را دریاف��ت میکنند.وی افزود :در مرحله اول
مصرف تقریبی یک هفته دانشگاهها بر اساس
جمعیتش��ان در اختیارشان قرار میگیرد .در
این مرحل��ه هدف تامین کیتهای مورد نیاز
فعالیتهای دانش��گاهها در گام چهارم است.
سمیعی با بیان اینکه نمونهبرداری و آزمایش
بر اساس پروتکلهای ابالغی انجام میشود
و هزینهای ب��رای گیرنده خدمت ندارد ،ادامه
داد :این وس��ایل ب��رای انج��ام آزمایش در
آزمایشگاه نیس��ت ،بلکه برای مواردی مانند
مراجعینی اس��ت که برای گرفتن مراقبت به
مراکز بهداشتی_ درمانی منتخب یعنی مراکز
خدمات جامع س�لامت منتخب کووید۱۹-
مراجع��ه میکنن��د .بای��د توجه ک��رد که در
آزمایش��گاههای کووید ۱۹-همچنان تست
 PCRانجام میشود.

تصویب منوط به تصمیم ستاد کروناست؛

طرح جدید تامین اجتماعی برای برقراری «بیمه بیکاری»

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به تبیین جزئیات
غیرحضوری ش��دن پن��ج خدمت در س��ازمان تامین
اجتماعی پرداخت و به پرسش های خبرنگاران در این
زمینه پاسخ داد .مصطفی ساالری در نشستی خبری
با اش��اره به ورود به سومین هفته اجرای طرح ۳۰۷۰
ک��ه قرار بود بر اس��اس آن تا بهمن ماه  ۳۰خدمت و
هر دوش��نبه چند خدمت ،الکترونیکی و غیرحضوری
ش��وند گفت :در هفته سوم طرح  ۳۰۷۰قرار داریم که
با تحقق آن  ۷۰میلیون از بار مراجعه به شعب تامین
اجتماعی کاه��ش مییابد یعنی بی��ش از  ۷۰درصد
خدمات غیرحضوری می شوند .وی افزود :در دو هفته
گذش��ته سه خدمت غیرحضوری ش��دند و امروز پنج
خدمت دیگر ،الکترونیکی خواهند شد و نیاز به حضور
بیمه ش��ده را منتفی خواهد کرد.مدیرعامل س��ازمان
تامی��ن اجتماعی با بیان اینکه طب��ق برنامه تا امروز
جلو رفته ایم و امید اس��ت به طور کامل محقق شود
و  ۷۰میلیون از  ۹۶میلیون مراجعه به ش��عب کاسته
شود اظهار کرد :تالش می کنیم خدمات الکترونیکی
به هیچ وجه حضوری ارائه نش��وند .ساالری در پاسخ
به اینکه آی��ا ارائه این خدمات ب��ه صورت حضوری
ممنوع خواهد ش��د؟ عنوان کرد :ممن��وع از این نظر
که همکار ما این خدمات را ارائه نکند .ما نمی توانیم
جلوی مراجعه مردم را بگیریم .اگر هم ش��خصی به
ش��عب مراجعه کند همکار ما در ورودی ش��عب وی
را راهنمایی می کند و بروش��ورها را ارائه و با گوشی
همراه آن خدمت را برایش فعال می کند .وی افزود:
باید برای ما قطعی ش��ود که روزی به ارائه حضوری
خدمات برنمی گردیم .اگر دوگانه باش��د این نگرانی
هست که دوباره به حالت حضوری برگردد .ممنوعیت
برای همکاران ماس��ت .باید در ورودی ش��عب کاری
کنیم که بیمه شدگان به باجه نروند.
تطبی�ق اطالع�ات هویت�ی اف�راد با ش�ماره تلفن

همراه

مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماع��ی درباره ثبت نام
ب��رای دریافت خدمات غیرحض��وری و ضرورت ارائه
شماره حساب و تطابق اطالعات هویتی فرد با شماره

تلفن همراه��ش گفت :برای برخی خدمات ش��ماره
حس��اب می خواهیم و موبایل که به نام فرد باشد .در
همه این موارد بخش قابل توجهی ثبت نام کرده اند و
هرکس ثبت نام نکرده باید اطالعاتش را تکمیل کند.
ساالری با اشاره به اینکه این خدمات عالوه بر طرح
نس��خه الکترونیک هستند گفت :از آخر مهرماه همه
امکانات نسخه نویسی در همه مطب ها به لحاظ نرم
افزاری و س��خت افزاری فراهم شده و کار از نظر ما
تمام شده و جامعه درمانی باید به ما ملحق شوند که
مشوق هایی در نظر گرفته ایم و امید است به مرحله
ای برسیم که نسخه نویسی کاغذی نداشته باشیم.

درخواس�ت تامین اجتماعی برای همکاری س�ایر

ارگانها

وی افزود :مرجع استعالم کمک هزینه ازدواج و عائله
مندی و به طور کلی وقایع چهارگانه ثبت احوال است
ک��ه بای��د از آنها برای این همکاری تش��کر کنیم .از
دیگر س��ازمان ها نیز می خواهی��م همکاری الزم را
با ما داشته باشند .مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
با اش��اره به اینکه از اسفند تا آخر خرداد مقرری بیمه
بیکاری یک میلیون و  ۵۰هزار نفربرقرار شد گفت :از
خرداد ماه تا کنون مقرری بیمه بیکاری برای  ۸۲هزار
نفر برقرار شده اس��ت .طرحی درباره بیمه بیکاری از
سوی سازمان آماده و ارائه شده است که جزئیات آن
امروز در جلسه ای در کمیته اقتصادی ستاد ملی کرونا
بررسی و موارد الزم تصمیم گیری می شود.
فهرست خدمات جدید غیرحضوری شده


به گزارش ایسنا ،مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
فهرست خدمات غیرحضوری شده این هفته را اعالم
کرد و گفت :اس��تعالم وضعیت دریافت مس��تمری،
اس��تعالم ارتباط بیمه ای بیمه ش��دگان در س��امانه
خدم��ات غیرحضوری ،درخواس��ت تکمیل س��وابق
کسری از ماه ،ابالغ مفاصاحساب واگذارنده و پیمانکار
در س��امانه خدمات الکترونیکی س��ازمان ،برای کلیه
پیمانکاران و واگذارندگان کار سراسر کشور ،ثبت نام
غیرحضوری افراد تبعی توسط بیمه شده اصلی از این
جمله هستند.
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اخبار حوادث
شناسایی ضارب سرپرست
آموزش و پرورش قرچک

فرمان��دار شهرس��تان قرچک گف��ت :ضارب
سرپرست آموزش و پرورش قرچک که به وی
تیراندازی کرده بود ،توس��ط عوامل انتظامی و
امنیتی شناسایی شد و تحت تعقیب قرار گرفت.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان،بهمن
خطیبی گفت :پیش از ظهر دوش��نبه فردی با
ورود به آموزش و پرورش قرچک ،سرپرس��ت
این اداره را با اس��لحه مورد اصابت گلوله قرار
داد و از محل حادثه متواری شد.وی اظهار کرد:
عوامل انتظامی و امنیت��ی بالفاصله به محل
حادثه مراجعه کرده و با بررس��ی مس��تندات،
ضارب را شناسایی کردند و وی را مورد تعقیب
ق��رار دادند.رئیس ش��وری تأمین شهرس��تان
قرچک با اشاره به اینکه حال عمومی سرپرست
آموزش و پرورش مس��اعد اعالم شده ،تأکید
کرد :با هرگونه ناامنی و تعرض به مال و جان
مردم برخورد قاطع میشود و اجازه نمیدهیم
که فرد یا افرادی نس��بت به ایج��اد ناامنی در
شهرس��تان اقدام کنند.پیش از ظهر دوش��نبه
«روحاهلل زنجیرانی فراهانی» توسط فردی در
مح��ل کارش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و
بالفاصله از محل متواری شد.
نجات خانواده چهار نفره
از مرگ خاموش

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران
از مسمومیت  4نفر از اعضای یک خانواده با گاز
مونوکسید کربن خبر داد.جالل ملکی سخنگوی
سازمان آتشنشانی شهرداری تهران در گفت
و گو با ایلنا درباره جزییات این حادثه گفت :در
س��اعت  ٨:٢٨صبح دوش��نبه یک مورد حادثه
گازگرفتگی در بلوار شاهد میدان پروین خیابان
١٩۶شرقی ،به سامانه  ١٢۵سازمان آتش نشانی
ش��هرداری تهران اطالع داده ش��د.وی با بیان
اینکه بالفاصله دو ایستگاه به محل اعزام شد،
ادامه داد :محل وقوع حادثه یک ساختمان چهار
طبقه مسکونی بود که هر طبقه دو واحد داشت
و در طبقه سوم یک واحد حدودا  ۶۵متری نشت
گاز مونوکسید کربن اتفاق افتاده بود .در این منزل
چهار نفر از جمله یک آقا و خانم مسن و دو مرد
جوان حدودا  ٣۵س��اله حضور داشتند .به گفته
افراد حاضر در محل دو مرد جوان فرزندان آقا و
خانم مسن بودند .سخنگوی سازمان آتشنشانی
شهرداری تهران با اشاره به وضعیت افراد ساکن
در این واحد تصریح کرد :آتش نشانان با وضعیت
تقریب��ا بی حال دو جوان مواجه ش��دند و پدر و
مادر هم دچار مس��مومیت شده بودند ،اما حال
نسبتا بهتری داشتند و آتش نشانان به سرعت
این افراد را از محل خارج کردند .خوشبختانه با
تالش همکاران اورژانس وضعیت این افراد رو
به بهبودی رفت .
آموزش موبایل قاپی در حین سرقت!

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری
قدیمیترین موبایلقاپ تهران ،بعد از آزادی از
زن��دان و ارتکاب  ۳۰فقره س��رقت خبر داد .به
گزارش فارس ،رئیس پلیس پیشگیری تهران
بزرگ از دس��تگیری موبایل قاپ  50ساله که
قدیمیترین س��ارق موبای��ل و کیف در تهران
است ،خبر داد.سرهنگ جلیل موقوفهای وی در
تشریح خبر فوق اظهار داشت :با توجه به وقوع
چندین فقره موبایلقاپی در محدوده کالنتری
 13آبان ،تیم عملیات این کالنتری نس��بت به
جمعآوری سرنخ و تصاویر دوربینهای مداربسته
برای شناسایی و دستگیری متهم اقدام کرده و
در بررسیها مشخص شد ،این موبایلقاپیها
توس��ط یکی از قدیمیترین سارقان کیفقاپ
و موبایلق��اپ تهران در حال انجام اس��ت.این
مقام انتظامی تصریح کرد :با توجه به بازداشت
این سارق و س��پری کردن مدت زمان حبس،
مأموران احتمال دادند که وی از زندان آزاد شده
و مجدداً به س��رقت روی آورده که پس از اخذ
دس��تور از مقام قضائی ،ضمن مراجعه به منزل
این س��ارق ،وی را بازداشت کردند.موقوفه ای
با اشاره به کشف حدود  27تلفنهمراه و تبلت
مس��روقه از منزل این متهم ،گفت :متهم اقرار
کرد که این اموال مس��روقه را در چند روز اخیر
در مناطقی همچون نی��اوران ،دربند تا  13آبان
سرقت کرده و به بیش از  30فقره موبایلقاپی
اعترافکرد.رئیسپلیسپیشگیریتهرانبزرگ
با اشاره به تشکیل پرونده جدید برای این متهم
و تحویل وی به پلی��س آگاهی ،تصریح کرد:
وی متولد س��ال  1349است و از قدیمیترین
کیفقاپ��ان و موبایلقاپان تهران محس��وب
میشود؛ اکنون نیز به دلیل سن باال ،بیشتر در
ترک موتورسیکلت نشسته و با اغفال افراد جوان
و آموزش موبایلقاپی به آنها ،اقدامات مجرمانه
خود را انجام میدهد البته خود نیز در برخی موارد
به تنهایی اقدام به سرقت میکند.

