اخبار
مرحله اول افزایش
حقوق سربازان اجرایی شد

رییس اداره سرمایه انس��انی سرباز ستادکل
نیروهای مسلح از افزایش  ۴۴و  ۲۲درصدی
حق��وق بخش��ی از سرب��ازان خب��ر داد.امیر
غالمرضا رحیمی پور در گفتوگو با ایسنا با
بیان اینکه با پیگیریهای ستادکل نیروهای
مس��لح و همراهی سازم��ان برنامه و بودجه
اولین گام در افزایش حقوق کارکنان وظیفه
برداشته شد ،گفت :در همین راستا حقوق و
فوقالعاده ماموریت کارکنان وظیفه شاغل در
مناطق امنیتی به طور میانگین به مبلغ چهار
میلیون و  ۱۷۰هزار ریال و معادل  ۴۴درصد
افزایش پی��دا کرد.وی ادام��ه داد :همچنین
حق��وق و فوقالع��اده ماموری��ت کارکنان
وطیفه ش��اغل در مناطق محروم و بد آب و
هوا به مبلغ یک میلیون و  ۴۰۰هزار ریال و
معادل  ۲۲درصد افزای��ش پیدا کرده است.
رییس اداره سرمایه انس��انی سرباز ستادکل
نیروهای مسلح با تشکر از سازمان برنامه و
بودجه ،تصریح کرد :ستادکل نیروهای مسلح
همچنان در ح��ال پیگیری و رایزنی است و
امیدواریم ک��ه در نتیجه پیگیریهای انجام
ش��ده از ابتدای س��ال  ۱۴۰۰دومین مرحله
افزایش حقوق سربازان نیز اجرایی شود.
عدم توقیف  ۲۲هزار موتورسیکلت
با طرح «موتوریار»

معاون آم��وزش و فرهن��گ ترافیک پلیس
راهور تهران ب��زرگ از عدم انتقال  ۲۲هزار
دستگاه موتورسیکلت متخلف به پارکینگ با
اجرای طرح موتوریار خبر داد.سرهنگ علی
همهخانی در گفتوگو با ایس��نا ،با اشاره به
اجرای ط��رح موتوریار گفت :استقبال خوبی
از طرح موتوریار صورت گرفت و خوشبختانه
ب��ا اج��رای آن ع�لاوه بر فرهنگس��ازی و
توسعه م��واردی نظیر جرائ��م جایگزین ،از
حجم ورودی به پارکینگها نیز کاسته ش��د
به طوری ک��ه از زمان اجرای طرح تا کنون
بی��ش از ۲۲هزار موت��ور سیکلت که راکبان
آن مرتکب تخلف شده بودند ،توقیف نشده
و ب��ه ج��ای آن راکبان تحت آم��وزش قرار
گرفت��ه و برای ساعاتی ب��ا پلیس همکاری
و همراه��ی کردهاند .وی ب��ا تاکید بر اینکه
سالم��ت موتورسیکلت سواران و ایمنی آنها
ج��زو اولویت های اصلی پلیس است ،گفت:
متاسفانه موتورسیکلت امنیت کمتری نسبت
به دیگر وسایل نقلیه دارد ،تا جایی که حدود
نیم��ی از تصادف��ات فوتی در ش��هر تهران
مربوط ب��ه موتورسیکلت س��واران است .به
گفته همه خانی حدود  ۶۳درصد از تصادفات
جرحی در تهران نیز مربوط به موتورسواران
است و  ۳۷درصد تصادفات این موتورسواران
هم در بزرگراهها رخ داده است.
ساخت ۱۵سوله بحران جدید در پایتخت

فرمانده نیروی انتظامی:

پلیس برای نوروز و تعطیالت ،مجری تصمیمات ستاد کروناست

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه خوشبختانه تجربیات بسیار ارزشمند
و موفقی در عرصه انتخابات داریم ،گفت :ان شاء اهلل با مدد الهی و استفاده
ازتجربی��ات ،فضایی آرام و امن را برای برگزاری یک انتخابات با ش��کوه
فراهم خواهیم کرد.
به گزارش ایس��نا  ،سردار حسین اش��تری در جمع خبرنگاران با اشاره به
اینکه نیروی انتظامی و یگان ویژه حافظان امنیت و آسایش مردم هستند،
اظهارک��رد :هیچ خط قرمزی جز آسایش و راحت��ی مردم از سوی پلیس
ب��رای تامین و حفظ امنیت آنان وجود ندارد.وی خاطرنش��ان کرد :نیروی
انتظام��ی همان نیرویی است که در ح��وادث و بالیای طبیعی مانند یک

وزیر بهداشت  :فریاد میزنم اپیدمی گرفتارمان میکند

تولید واکسن ملی از اردیبهشت ۱۴۰۰

گروه اجتماعی  :وزیر بهداش��ت با اش��اره به آغاز فاز دوم
واکس��یناسیون کادر درمان از روز سه شنبه ،افزود :تولید
واکس��ن ملی از اردیبهش��ت سال  ۱۴۰۰در کشور آغاز
شود.
سعید نمکی وزیر بهداشت ،در آئین ره پویش سالمت در
دانش��گاه علوم پزشکی تهران ،ابراز امیدواری کرد تولید
واکس��ن ملی از اردیبهش��ت سال  ۱۴۰۰در کشور آغاز
شود.وی با اشاره به اینکه مراحل تولید واکسن کرونا در
کشور به خوبی پیش میرود ،گفت :پیش بینی میکنیم
تولید واکسن ملی را از اردیبهشت سال  ۱۴۰۰در کشور
آغ��از کنیم و بتوانیم عالوه بر تأمین نیاز داخل ،به صادر
کننده واکس��ن در منطقه تبدیل شویم.وزیر بهداشت با
اش��اره به آغاز فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان از روز
سه ش��نبه ،افزود ۲۵۰ :هزار دوز واکسن دیگر به زودی
وارد میش��ود و امیدواریم تا پای��ان سال ،عالوه بر کادر
درمان ،گروههای آسیب پذیر نیز واکس��ینه ش��وند .بعد
از ک��ادر درمان ،سراغ خانهه��ای سالمندان و گروههای
آسیب پذیر میرویم و امیدواریم تا پایان سال جاری ،این
گروهها واکسینه شوند.
آمریکاییها به دنبال ای�ن بودند بگویند کانون کرونا

ایران بود

وی گف��ت :در حال حاض��ر حدود  ۱۳م��اه از گرفتاری
همکارانم با کووید ۱۹-میگ��ذرد .البته وقتی میگویم
 ۱۳ماه ،این برای افراد کج خیال و بدفهم رفرنس نشود
که اینها آخرین روزهای بهمن ماه اولین مواردش��ان را
اعالم کردند ،اما خودش��ان میگویند ما  ۱۳ماه است که
گرفتاریم .اوال به کسانیکه ادعا میکنند وزارت بهداشت
قبل از پای��ان بهمن مواردی از کووید ۱۹-داش��ت ،اما
اعالم نکرد ،اگر یک مورد توانس��تند ادعایش��ان را ثابت
کنند ،به آنه��ا جایزه میدهم.نمکی با بیان اینکه ۲۳۰۰
ت��ا  ۲۴۰۰نمونه ای که از دی ماه و آذر ماه سال قبل از
آنفلوآنزا نگه داشته بودیم ،را یک بار دیگر تست کردیم
افزود :برایم روشن بود برخی آمریکاییها و به خصوص
اسراییلیها به دنب��ال این بودند که بگویند کانون کرونا
ای��ران بود و عده ای ه��م اینجا پای بیرقش سینه زدند.
ب��ر همین اساس این نمونهها را مجددا تس��ت کردیم و
ب��ه جز سه نمونه در سراسر کش��ور ،که از  ۲۳بهمن به
بعد بود ،هیچ م��وردی از کووید در نمونههایی که برای
آنفلوآنزا گرفتیم ،دیده نش��د.وزیر بهداشت تصریح کرد:
نمیدانم برخ��ی چطور با کمال بیانصاف��ی برای سوار
ش��دن بر یک موج سیاسی تبلیغاتی ب��ه راحتی یافتهها
و گفتههای مملکتشان را زیر سوال میبرند .اگر کسی
توانس��ت یک مورد از کرونا را قب��ل از این تاریخ اثبات
کند ،ن��ه تنها به او جایزه میدهیم ،بلک��ه هزار بار از او
عذرخواهی می کنیم.
اجازه یاوهگویی نمیدهم


رییس شورای شهر تهران از ساخت  ۱۵سوله
بحران جدی��د در تهران خب��ر داد.به گزارش
ایلنا ،محس��ن هاش��می رفس��نجانی با بیان
اینکه باهدف توسعه اقدامات در بخش مقابله
با بح��ران در پایتخت ساخت  ۱۰تا  ۱۵سوله
بحران جدید در دستور کار ش��هرداری تهران
ق��رار دارد ،گفت :با اتمام عملیات عمرانی این
سولهها ،استانداری استانهای معین در آنها
مستقر شده و در صورت وقوع بحران بهعنوان
استان معین در کن��ار پایتخت قرار میگیرند.
وی با تاکید بر اینکه حوزه بحران در تمام ابعاد
خود ،یکی از مهمترین حوزهها برای شهرداری
ته��ران است ،بیان ک��رد :بر ای��ن اساس در
تالشیم حجم قابلتوجهی بودجه را برای این
حوزه در قالب سازمانها و ساختارهای مختلف
در ش��هرداری تهران در نظر داشته باشیم.وی
در ادامه اف��زود :در صورتیکه یک بحران در
پایتخ��ت رخ دهد تم��ام اولویتهای ما تغییر
ک��رده و ظرفیتها کام�لا به سمت مدیریت
بحران تغییر پیدا میکن��د ،اما تمام تالش ما
در مواق��ع پی��ش از وقوع بحران ب��ر اقدامات
پیشگیرانه است.بر اساس گزارش پایگاه اطالع
رسانی شهر ،هاشمی رفسنجانی گفت :تامین
ب��رق اضطراری ب��رای مترو و ش��هر تهران،
قط��ع خودکار گاز هنگام زلزل��ه ،مقاومسازی
ساختمانه��ا ،نظ��ارت دقیق ب��ر استحکام و
مقاومت ساختمانهای در حال ساخت ،تالش
ب��رای تکمیل سامانه هش��دار سریع زلزله در
پایتخت و مواردی از این قبیل ازجمله اقدامات
پیشگیرانهای است که در ستاد مدیریت بحران
پایتخت همواره در حال پیگیری هستیم.

امدادگر دلس��وز به مردم خدمت رسانی میکند و در برابر اش��رار و برهم
زنندگ��ان نظم و امنی��ت ،قاطعانه و سرسخت میایس��تد.فرمانده نیروی
انتظام��ی با بیان اینکه انتخابات س��ال آینده را پیش رو داریم و بر اساس
تکالی��ف قانونی ،تامین نظم و امنیت این روی��داد بزرگ و ملی بر عهده
نیروی انتظامی است ،تصریح کرد :خوشبختانه تجربیات بسیار ارزشمند و
موفقی در این عرصه در کارنامه ناجا ثبت ش��ده است و در این انتخابات
هم با مدد الهی و استفاده ازتجربیات ،فضایی آرام و امن را برای برگزاری
یک انتخابات با ش��کوه فراهم خواهیم کرد.وی ب��ا تاکید بر اینکه مردم
قانونمدار ما بهترین حامیان در این کار بزرگ هستند ،گفت :انتظار داریم

کاندیداها و ستادهایش��ان با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و رعایت
پروتکل های ستاد ملی مقابله با کرونا و لحاظ کردن مالحظات ،خودشان
پیشتاز این عرصه باشند و کاری کنند که نیروی انتظامی صرفا همراه آنان
باش��د و توانش را در سایر حوزه ها مصروف کند .اشتری با بیان اینکه در
ای��ام نوروز و تعطیالت آن ،نی��روی انتظامی مجری تصمیمات ستاد ملی
کرون��ا است ،اظهارکرد :امیدواریم مردم عزیزمان همانگونه که تاکنون با
رعایت موازین بهداش��تی ،باعث کاهش آمار تلفات ش��ده اند ،در ایام آتی
هم بیش از پیش مراقبت کنند و اجازه ندهند در موج چهارم کرونا شرایط
کشور سخت تر شود.

وی تاکید کرد :در عین حال برای دفاع از حیثت عزیزانی
که طی این این مدت خودش��ان را به آب و آتش زدند،
ن مجموعه را
هی��چ یاوهگویی ک��ه بخواهد سالمت ای�� 
زی��ر سوال ببرد ،رها نخواهم ک��رد و به هیچ وجه اجازه
نخواه��م داد.نمک��ی ادام��ه داد ۱۳ :م��اه را از این نظر
گفت��م که به محض اینکه در ووهان گزارش ویروس را
شنیدیم همهمان آماده شدیم و بالفاصله مرزها را بستیم
و در تمام مبادی نفر برای کنترل گذاش��تیم .ش��روع به
طراحی کیت کردیم .وقتی  ۵۷نفر از دانشجویان ووهان
را آوردی��م ،با چه کیتی تس��ت کردیم؟ ب��ا کیتی که در

هنوز مردم جلوی بیمارستانها چادر میزنند!


پاستور طراحی شده بود .کسی به ما کیت نداد .وقتی قم
شدید گرفتار شد و بعد گیالن ،تازه یکی از همکارانمان
دستی مقداری کیت برایمان آورد .ما ونتیالتور و ماسک
و گ��ان را خودمان طراحی کردیم و تنها در این اقیانوس
با دستهای بسته شنا کردیم.
ویروس جدید قدرت مرگ چندبرابری دارد


نمکی توضیح داد :من از مدتها قبل در ویدیوکنفرانس
و نامه اعالم می کنم که خودتان را برای یکی از سخت
ترین یورش های ویروس جهش یافته آماده کنید .امروز
دیگر وی��روس موتاسیون یافته منحص��ر به یک نقطه
نیس��ت ،بلکه همه جا می ش��ود آن را یافت .دیشب دو
کیس جدی��د از بیرجند گزارش ش��د  .خیلی جاها دارند
مرتب گ��زارش می دهند .همکاران من کامال آماده اند.
مردم شریف باید بدانند که این ویروس علی رغم حرف
انگلیسیها ،هم قدرت سرایت و هم قدرت مرگزایی چند
براب��ری دارد و هم جوانترها را بیش��تر گرفتار می کند.
س��ه روز قبل در خوزست��ان ک��ودک  ۱و  ۹ساله بر اثر
کووید ۱۹-فوت کرد.
مجوزی برای تردد به سمت عتبات ندادیم


وزیر بهداشت افزود :ما کی برای تردد از مرزها به سمت
عتبات و برگشتش مجوز و اجازه دادیم؟ چه کسی از من
نام��ه دارد در این زمینه .کدام یک از همکارانم با برخی
از ای��ن ترددها موافقت کردند؟ .اتوبوسی می آید و آن را
در مرز تس��ت می کنیم که ف��رد مثبت از آن بیرون می
آی��د .این ف��رد مثبت پیاده می ش��ود و اتوبوس تا فالن
ش��هرستان می رود .ردیابی می کنیم و تازه موارد مثبت
در آنجا پیدا می ش��وند .تا کجا باید همکاران من تاوان
ندان��م کاری برخی را بدهند .ما چه گناهی کردیم که در
 ۱۳ماه مدام باید موج ایجاد شود ،موج را بشکنیم و شهید
دهیم!.نمکی گفت :خدا شاهد است که داغ این شهدای
سالمت دارد مرا نابود می کند .نابترین بچههای نظام
سالم��ت را از دست دادم .داغی ب��رای هیچ فرماندهی
باالتر از این نیس��ت که افس��ران ارشد و سربازانش را از
دست بدهد آن هم به دلیل ندانم کاری و سهل انگاری
دیگران .من وزیر خبر ندارم چه کس��ی می آید و بیرون
می رود.
اپیدمی گرفتارمان میکند


وی با با شاره به آمار مرگ و میر روزانه کرونا گفت :نام

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

جزئیات پوشش رایگان درمان و داروی بیماران صعب العالج

مدیرعام��ل سازمان تامین اجتماع��ی با بیان اینکه
طرح نسخه نویسی الکترونیک را به تدریج پیش می
بریم تا کار تکمیل شود اعالم کرد که از هفته آینده
ن صعبالعالج ،مزمن
هزینه درم��ان و داروی بیمارا 
و پرهزینه سالمندی از طریق سامانه نسخه نویسی
الکترونیک رایگان خواهد بود.
مصطفی ساالری در گفت وگو با ایس��نا ،با اش��اره
به توقف صدور دفترچه ه��ای بیمه کاغذی درمان
از ابت��دای هفته ج��اری اظهار ک��رد :زحمت اجرا و
استق��رار برنامه ه��ای توقف ص��دور دفترچه های
بیمه و نس��خه نویس��ی الکترونیک به تنهایی روی
دوش تامین اجتماعی نیس��ت و برای همه زحمت
دارد اظهار کرد :کار را بس��یار تدریجی شروع کرده
ای��م.وی افزود :از ابت��دای آبان ماه امکان نس��خه
نویس��ی الکترونیک را فراهم ک��رده بودیم و توقف
ص��دور دفترچه های بیمه یک گ��ام دیگر است .به
تدریج پیش می رویم تا کار تکمیل شود.مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه همه نهادهای
مربوط از جمله نظام پزش��کی و انجمن داروسازان
با ما همکاری و تعامل داش��تند تا بتوانیم این کار را
از اول اسفن��د اجرایی و عملیاتی کنیم گفت :باید در
کنار پزش��کان و داروسازان دوشادوش یکدیگر کار

را پیش ببریم.ساالری همچنین ضمن اعالم اینکه
ن صعبالعالج ،مزمن و
از هفت��ه آینده داروی بیمارا 
پرهزینه سالمندی از طریق سامانه نس��خه نویسی
الکترونیک رایگان خواهد ب��ود گفت :این افراد نزد
یکی از پزشکان طرف قرارداد ثبت نام الکترونیکی
انجام می دهند و ما دارو و هزینه درمانشان را ۱۰۰
درص��د می پردازیم .قبال باید اسن��اد را می بردند و
ارائه می کردند و بروکراسی هایی داشت ،اما اکنون
دیگر الزم نیس��ت و پرداختی ندارن��د که بخواهند
بعدا دنبال وصول��ش بروند.وی افزود :این طرح هم
از مزیت های نس��خه نویسی الکترونیک است و به
عب��ارت دیگر برای بیماران مزمن و صعب العالج با
تش��کیل پرونده در تامین اجتماعی هزینه داروها و
درمان کامل پرداخت می شود.ساالری درباره برخی
مش��کالت احتمالی مانند در دسترس نبودن سامانه
یا قطعی اینترنت برای نس��خه نویسی الکترونیک
گفت :کندی و قطعی هم ممکن است پیش بیاید .ما
تالش میکنیم مشکالت را رفع کنیم تا مردم اذیت
نش��وند .هر گامی که برداری��م در ابتدای راه ممکن
است سختی هایی داشته باشد اما باید حرکت کنیم
و نسخه نویسی الکترونیک را به تدریج استقرار دهیم
که قطعا خیر و برکت بسیاری دارد.

مرا به جای وزیر بهداش��ت بگذارید مدیرکل مرده شور
خانه! این درد بزرگ��ی است .ویروس ،ویروس مهاجمی
است .فکر نکنید ،انگلی��س یکی از ساختارهای ضعیف
سالم��ت جه��ان را دارد .انگلی��س یک��ی از نظام های
سالمت مقتدر جهان را دارد.
نمکی هش��دار داد :آلمان کش��ور کمی نیست در مقابل
مسایل بهداشتی درمانی ،اما به زانو درآمد .نه گستردگی
اقلیم م��ا را دارند و نه کم بضاغتی اقتصادی ما را دارند.
م��ا داریم فریاد میزنیم ک��ه اپیدمی گرفتارمان میکند،
چرا گوش نمی کنید؟ .اینطور که نمی شود مملکت اداره
کرد .چقدر بای��د فریاد بزنم و بگویم .چقدر باید خجالت
بکشم از پزش��ک و پرستار و علوم آزمایشگاهی و بقیه.
وزیر بهداشت تاکید کرد :نمی شود که من ناگهان باخبر
ش��وم که بدون اطالع ما یک گروه آمد و گروهی رفت.
آن هم در کش��وری که رهبر انق�لاب وقتی می خواهد
نشست مجازی بگذارد ،می گوید باید از وزارت بهداشت
اج��ازه بگیریم .رییس جمهور می خواهد برود مرقد امام
(ره) می گوید از وزارت بهداش��ت بپرسید به چه صورت
باشد .این نمی شود که بقیه رعایت نکنند .بزرگان نظام
رعای��ت می کنند ،اما عده ای اصال حواسش��ان به این
چیزها نیست.

ما برای موج شکنی خلق نشدیم و دیگران برای موج

آفرینی

وی ادام��ه داد :وقت��ی ه��م اپیدمی آمد و کش��تار کرد،
میگویند در ف�لان جا غلظت اکس��یژن کم بود .طبق
گزارش��ات واصل��ه در فالن ج��ا بیمار را دی��ر رسیدگی
کردند و همه این سواالت ش��روع می شود ،اما یک نفر
نمیگوید که در پیک قبلی خوزستان که پروتکلشکنی
ما را گرفتار کرد ،چه کس��ی این را جمع کرد ،چه کسی
ش��ب تا صبح نخوابید ،چگونه اکس��یژن رسید ،چرا یک
نف��ر نیامد در خیابان فریاد بزند که م��ا امکانات نداریم.
چه کس��انی این آتش را خام��وش کردند .اما اگر خدایی
نکرده  ۵دقیقه دارویی دیر ش��ود ،هزار قلم و هزار شبکه
اجتماعی راه می اندازند .اینطور نمی توان مملکت اداره
کرد .من مکتوب هم نوشتم .دیگر برای ما و همکارانمان
بیش از این صبوری میس��ر نیست .ما برای موج شکنی
خلق نشدیم و دیگران برای موج آفرینی .این را همه باید
بدانند .محکم هم باید بدانند.

به گ��زارش فارس ،وی در بخش دیگ��ری از سخنانش
اظهار داشت :هنوز هم بیمارستان های تهران بیمارستان
های مرجع در کشورند و بارها دیدهایم که مردم در ماشین
و در چادر در جلو بیمارستانهایی مانند امام و ش��ریعتی،
بیتوته کرده اند .بر این ساس باید تهران را با نگاهی دیگر
بنگریم .این باور و یقین که تهران می تواند راهگش��ای
مش��کالت بهداش��ت و درمانی موارد پیچیده باشد هنوز
نتوانس��تیم در ذهن مردم ح��ل کنیم و باید به نوعی این
رجعت و عطش مراجع��ه به تهران را به نحوی مدیریت
کرده و پاسخگو باش��یم.وی تاکید کرد :بارها گفته ام که
من وزیر بهداشت پولدار و فقیر ،اصول گرا و اصالح طلب،
شیعه و سنی ،زرتشتی ،کلیمی و حتی زندانی محکوم به
اعدام هستم .اما این به این معنی نیست که وظیفه خودم
را در زمینه نقش حاکمیت برای تهیدستان فراموش کنم.
اگر منابع عمومی قرار است صرف ش��ود ،اول باید صرف
جوان و نوجوانی ش��ود که با فقر و تهیدستی از دورترین
روستای کش��ور ،افتخار کس��ب کرده و م��ی تواند روی
صندلی پزشکی تهران بنشیند تا پدر و مادرش دغدغه این
را نداشته باشند که شب بچه ام کجا می خوابد .بنابراین
حتی اگر یک تخت اضافه کنیم ،افتخار بزرگی است که
در این دانشگاه توانس��تند  1200تخت خوابگاهی ایجاد
کنند .بر همه شما این کار بزرگ مبارک باشد.
وزیر بهداشت ادامه داد :اگر یک دختر روستایی ،دانشجو
و متعل��ق به یک فرهنگ س��اده و پاکیزه آمد در تهران
آواره شد ،عالوه بر مسائل اقتصادی به مسائل حاشیهای
هم نگاه کنید .پدر و مادری که عزیز و پاکیزهای را به ما
تحویل می دهد ،چه تحویل خواهد گرفت .مرا یک روز
مجبور کردند که به تهران بیایم .مسؤول علوم پزشکی
کاش��ان بودم و مجبور شدم که به تهران بیایم همانطور
ک��ه در داست��ان وزارت هم مجبور ش��دم و در آن زمان
هم با اینکه معاون وزیر بودم ،غربتنامه سرودم .چه رسد
به دانش��جویی که از دورترین نقطه ب��ه تهران می آید.
بنابراین سقف مهربانانه و متولی داش��تن دانشجو برای
خانواده دانش��جویی که با خ��ون دل او را به ما تحویل
دادند ،دلگرمی بزرگی است.
انتقاد از مهاجرت دانشجویان


چرا روستا زاده عاش��ق سرزمین ،بع��د از دو سال فیلش
هوای هندوستان ،استرالیا ،انگلیس و کانادا و ...می کند؟.
چ��را نخبههای این مملکت دارن��د میروند؟ .چرا اینها
م��ی روند و بان��ک ژنتیک جاهای دیگ��ر دنیا را تقویت
م��ی کنند؟ .چرا بازنمیگردیم و این فاجعه ملی که دارد
اتفاق میافتد را بازنگری نمی کنیم؟ .پسر من دانشجوی
ش��ریف است و میگوید یکی از دانش��جویان هم آماده
ماندن نیس��ت و متاسفانه اساتید هم پل می شوند برای
این عبور .این خون دل دارد که سرمایههای عظیم ملی
که با سختی تربیت شدند ،دارند می روند .اگر این غفلت
ادامه یابد ،در آینده جزو تهیدستترین کش��ورها از نظر
منابع انسانی میشویم.
دانش�جویان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار

میگیرند

وی گف��ت :قراردادی را با بیم��ه تامین اجتماعی تنظیم
کردی��م تا مجموع��ه دستیاری و دانش��جوهای دکترا و
کارش��ناسی ارش��د در زمان تحصیل به عنوان پایهای از
بیمه تامی��ن اجتماعی استفاده کنن��د و بتوانند در آینده
کاری آنرا ادامه دهند.

معاون وزیر کشور خبر داد؛

وام  185میلیون تومانی دولت به زلزله زدگان «سی سخت»

معاون وزیر کشور گفت :قرار است دولت برای اسکان
و ساختوساز برای هر ش��هروند اهل سی سخت که
خانه دارد  ۱۸۵میلیون تومان وام با سود بانکی  ۴درصد
بده��د و مابه التفاوت سود بانکی را خود پرداخت کند.
این رقم در روستا  ۱۶۵میلیون است.به گزارش فارس،
اسماعی��ل نجار ،معاون وزیر کش��ور و رئیس سازمان
مدیریت بحران کش��ور ،در مراسم اختتامیه جش��نواره
سوانح طبیعی و مس��ابقه مل��ی طراحی اسکان موقت
گفت :مدیریت بحران برای ما یک موضوع ریش��های
و اساسی است.من حدود به چهل سال است در این کار
هس��تم و مخالف صد در صد ساخت اردوگاهها هستم
چراکه معتقدم مشکالت بس��یاری ایجاد میکند .وی
افزود :همه جور تجارب را تا امروز داشتهایم ،ما بهترین
تجرب��ه را در سیل سال  ۹۸ب��ه دست آوردیم و آنهم
دادن ی��ک امکان مالی بالعوض به مردم برای تأمین
اسکان موقت خودش��ان بود .منه��ای سی سخت که
بهعنوان اسکان اضط��راری  ۲۰میلیون تومان در نظر
گرفتهایم ،البته برای کس��انی که امکان اسکان در زیر
سقف خانهشان ممکن نیست.وی ادامه داد :قرار است
دولت برای اسکان و ساختوساز برای هر شهروند اهل
سی سخ��ت که خانه دارد  ۱۸۵میلی��ون تومان وام با
سود بانکی  ۴درصد بدهد و مابه التفاوت سود بانکی را

خود پرداخت کند.این رقم در روستا  ۱۶۵میلیون است.
نج��ار ادامه داد :تجربه ما در سر پل ذهاب نش��ان داد
که کانکس بسیار تجربه بدی است ۱۸۵۰۰ .کانکس
تأمین ش��د و خیلی مردم هم خودشان کانکس دادند
برخی خانوادهها بین  ۲تا  ۷کانکس داش��تند .که بین
اعضای خانواده تقس��یم ک��رده بودند و از کانکس هم
خارج نمیشدند .درحالیکه یکی از اهداف این است که
زندگی را به محل حادثهدیده برگردانیم و دادن امکانات
با این هدف باید باش��د.وی ادامه داد :در سرپل ذهاب
قبل از حادثه زلزله طبقات ش��هر میانگین  ۱.۱بود بعد
از زلزل��ه به  ۳.۹رسید .این در حالی است که ما تجربه
مقابله با بحران در مناطق بسیار وسیع جمعیتی را نداریم.
س��ر پل ذهاب ،جمعیتی  ۱۲۰هزارنفری را تحت تأثیر
قرار داد ،اما در تهران چه پیش میآید؟نجار افزود۱۹۱ :
سال از زلزله قبلی تهران گذشته است و برآورد ما نشان
میدهد دو میلیون تحت تأثیر مستقیم زلزله و هشت
میلیون تحت تأثیر غیرمستقیم این زلزله خواهند بود.
این جمعیت را کجا میتوان اسکان داد؟  ١٠میلیون نفر
کجا چادر بزند و سرویس بهداشتیاش کجا باید تأمین
شود.وی گفت :برای ما اسکان موقت بسیار اهمیت دارد
اما باید راهکارها عملی باشد ما چیزی میخواهیم که
قابلیت اجرایی و عملیاتی داشته باشد.
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اخبار حوادث
تهیه  ۹۲هزار نمونه بیولوژیک مجرمین

رییس بانک اطالعات هویت ژنتیک ایران از
صحت سنج��ی و بارگذاری ۱۲هزار پروفایل
ژنتیک��ی در سامانه جام��ع بانک ژنتیک خبر
داد.به گزارش ایسنا ،رضا رئوفیان با اشاره به
وجود برخی مشکالت در اجرایی شدن برنامه
های بان��ک ژنتیک افزود :با توجه به تحریم
های اعمال ش��ده ،افزایش ن��رخ ارز و دیگر
محدودی��ت های ایجاد ش��ده در روال تهیه
و تامین کیته��ا و مواد مصرفی برای انجام
فرایند نمونه گیری و اخذ پروفایل ژنتیکی و
همچنین بروز همه گیری و ش��یوع بیماری
کووی��د ۱۹؛ فعالی��ت های بان��ک ژنتیک با
مشکالت عدیده ای روبرو شد اما در بررسی
های به عم��ل آمده و به دنب��ال آن اصالح
فرآیندها ،نمونه گیری در سطح کشور با حفظ
پروت��کل های استاندارد بهداش��تی و امنیتی
مجدد آغاز ش��ده است.وی با اشاره به شروع
فعالی��ت اجرایی بانک از سال  ،۱۳۹۴تصریح
کرد :نمونه های بیولوژیک مجرمین مشمول
ورود ب��ه بانک ژنتیک از سال  ۱۳۹۴تاکنون
ب��ه  ۹۲هزار مورد می رسد ک��ه با همکاری
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی
کش��ور در  ۳۱استان کشور در حال گسترش
است .رئوفیان با نگاهی به چگونگی اجرایی
شدن و آغاز فعالیت های بانک ژنتیک گفت:
در بیس��تم بهمن م��اه س��ال  ،۱۳۹۲رییس
وقت قوه قضائیه دستورالعمل تشکیل بانک
هویت ژنتی��ک ایران را به پزش��کی قانونی
ابالغ کرد .در ای��ن دستورالعمل ارکان بانک
ژنتیک مشتمل بر هیات مدیره ،رئیس هیات
مدی��ره ،رئی��س بانک ژنتیک و تش��کیالت
اجرائی مشخص و هیات مدیره بانک ژنتیک
که کلیه فعالیتهای بانک و سیاست گذاری
کلی آن توسط این مجموعه تعیین و تصویب
می شود ،تشکیل شد.
سوء استفاده از احساسات مردم
به بهانه کمک به زلزله زدگان

رئیس مرکز تش��خیص و پیشگیری از جرایم
سایبری پلیس فتا گفت :هموطنان کمکهای
مردمی خود به زلزلهزدگان را از طریق مراجع
معتبر انجام دهند.سرهنگ علی محمد رجبی
رئیس مرکز تش��خیص و پیشگیری از جرایم
سایبری پلیس فتا ناجا در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،گفت :با توجه به وقوع زلزله
در سی سخت از توابع استان کهگیلویه و بویر
احمد ،هموطنان گرامی کمکهای مردمی خود
به زلزلهزدگان را از طریق مراجع معتبر انجام
دهند.وی افزود :همواره مجرمان سایبری به
دنبال سوءاستفاده از اعتم��اد هموطنان بوده
و سعی دارند با برانگیختن احس��اسات آنان،
اهداف مجرمانه خود را عملی کنند.سرهنگ
رجبی تصریح کرد :برخی از مجرمان سایبری
با انتش��ار اخبار گس��ترده و همچنین تصاویر
دلخراش از این حادثه به دنبال احس��اساتی
ک��ردن هموطنان بوده و در گ��ام بعد از آنان
درخواس��ت واریز وج��ه و کمکهای مردمی
ب��ه شمارهحس��ابهای اعالم��ی میکنن��د.
رئیس مرکز تش��خیص و پیشگیری از جرایم
سایبری پلیس فتا ناجا بیان کرد :اکثر پیامهای
منتشرشده در کانالها و گروههای مختلف در
ش��بکههای اجتماعی جعلی ب��وده و تنها به
دنبال سوءاستفاده از هموطنان هستند.
شناسایی فروشندگان دارو و واکسن
کرونای قالبی در فضای مجازی

سرهنگ پاشایی درباره اقدامات پلیس فتا در
برخورد با فروشندگان دارو و واکسن کرونای
تقلب��ی ،توضیحات��ی داد.سرهن��گ مرتضی
پاش��ایی رئیس معاون��ت اجتماعی پلیس فتا
ناجا در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان،
درب��اره اقدام��ات پلیس فتا ب��رای برخورد با
فروش��ندگان دارو و واکس��ن تقلبی کرونا در
فضای مجازی ،اظهار کرد :همزمان با شیوع
بیماری کرونا در روزهای اخیر شاهد فروش
قرص و واکس��ن کرونا در فض��ای مجازی
بودی��م و در همین رابطه افرادی را در استان
تهران ،یکی از ش��هرهای ش��مالی کشور و
استان کردستان ش��ناسایی کردیم که داروی
درم��ان کرونا را در فضای مجازی به فروش
میرساندن��د.وی افزود :بع��د از بررسیهای
انجام شده متوجه شدیم دارویی که این افراد
تحت عن��وان داروی درمان کرونا در فضای
مجازی میفروختند ،داروی تقلبی بوده که با
برچسبهای مربوط به داروی کرونا ،آنها را
به فروش میرساندند.رئیس معاونت اجتماعی
پلیس فتا ناجا خاطرنش��ان کرد :مواردی هم
داش��تیم که واکسن تقلبی کرونا را به فروش
میرساندند که این افراد نیز ش��ناسایی و به
مراجع قضایی معرفی شدند.

