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کارشناس مدیریت بحران :پرهیز از سفر مسئولیت اجتماعی است

لغو طرح ترافیک در هفته آینده

معاون حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری
تهران از لغو ط��رح ترافیک تهران در هفته
آینده بر اساس تصمیم اتخاذ شده در کمیته
امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت
بیماری کرونا خبر داد.به گزارش ایسنا ،سید
مناف هاشمی در حاشیه جلسه کمیته امنیتی
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا
گفت :با توجه به قرمز بودن وضعیت تهران
علی رغم اینکه لغو طرح تاثیری در کاهش
مس��افرین مترو و اتوبوس نداش��ته و در حد
 ٣ی��ا  ٤درصد بوده ،ام��ا به دلیل قرمز بودن
تهران و ش��رایط روانی موضوع مقرر شد که
هفته آینده نیز طرح ترافیک تهران لغو شد.
حذف دفترچههای بیمه به شرط
تکمیل نسخه نویسی الکترونیک

مدی��رکل روابط عمومی و ام��ور بین الملل
سازمان بیمه سالمت ،گفت :تا زمان تکمیل
اجرای پروژه نس��خه الکترونیک��ی ،دفترچه
بیمه حذف نش��ده و تنها میزان اس��تفاده از
آن کاه��ش پیدا میکند.محمد هاش��می در
گفتوگو با ایس��نا ،در خصوص زمان حذف
دفترچه بیمه در سازمان بیمه سالمت گفت:
زمان تعیین ش��ده برای این مس��ئله آذر ماه
اس��ت و امیدواریم تا آن زمان فرآیند نسخه
الکترونیکی به س��رانجام رس��د ،در حقیقت
آذرماه زمانی است که رئیس جمهوری تعیین
کرده اس��ت.وی با اش��اره به اینکه بر اساس
دس��تور رئیس جمه��وری در خصوص زمان
حذف دفترچه عمل می ش��ود ،افزود :درباره
نحوه حضور بیم��اران در مطبها باید گفت
دفترچه حذف نش��ده و تنها ضرورت نوشتن
نس��خه بر روی کاغذ حذف شده است ،زیرا
باید ب��ه گونهای عم��ل کرد که ت��ا اجرای
کامل این پروژه نگرانی ایجاد نشود .بنابراین
دفترچه همچنان در اختیار مردم قرار دارد ،اما
اس��تفاده از آن کمتر خواهد ش��د.وی با بیان
اینکه با فراهم شدن نسخه الکترونیک ،مردم
با در دست داش��تن کارت ملی نیز میتوانند
حتی بدون دفترچه به مراک��ز طرف قرارداد
مراجعه کنند ،تصریح کرد :در این شرایط نیز
بیمار میتواند به راحتی سرویس مورد نظر را
از پزشک و یا موسسه طرف قرارداد دریافت
کند.هاشمی با تاکید بر اینکه فرایند آموزش
به پزشکان درباره نسخه نویسی الکترونیک
انجام میشود ،اظهار داشت :استفاده از دفترچه
به صورت فیزیکی ادامه داشته و تنها میزان
اس��تفاده از آن کاهش پی��دا خواهد کرد  ،لذا
فرآیند صدور دفترچه وجود داشته و مشکلی
در این باره متوجه فردی نخواهد بود.
ممنوعیت اجبار خانوادهها
برای پرداخت وجه به مدارس

مع��اون آم��وزش ابتدای��ی وزارت آموزش و
پرورش گفت :مش��ارکت خانوادهها در تأمین
هزینههای مدارس باید داوطلبانه باشد و اجبار
کردن آنها برای پرداخت وجه ممنوع اس��ت.
به گزارش ف��ارس ،رضوان حکیم زاده معاون
آموزش ابتدای��ی وزارت آموزش و پرورش در
برنامه «رویداد» رادیو گفتوگو ،با بیان اینکه
ما ت�لاش کردهایم که در س��ال جاری برای
ثبتنام دانشآموزان ،م��دارس و خانوادهها با
چال��ش کمتری مواجه ش��وند ،اظهار کرد :به
عنوان مثال به مدارس توصیه کردهایم که در
ارتباط با موضوع محل سکونت دانشآموزان و
ثبتنام آنها در مدارس انعطاف بیشتری داشته
باش��ند و تا آنجا که ام��کان دارد با خانوادهها
هم��کاری کنند.وی با بیان اینکه مش��ارکت
خانوادهها در تأمی��ن هزینههای مدارس باید
داوطلبانه باشد و اجبار کردن آنها برای پرداخت
هزینه ممنوع اس��ت ،اف��زود :بر اهمیت حفظ
کرامت خانوادهها و دان��ش آموزان در هنگام
ثبتنام در مدارس تاکید داریم.
افزایش دما در
استانهای ساحلی کشور

مدیرکل پیشبینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناس��ی ضمن بیان اینکه پدیده غالب در
ش��رق کش��ور تا پایان هفته جاری وزش باد
همراه با خیزش گرد و خاک خواهد بود ،گفت:
افزایش دما در اس��تانهای ساحلی کشور نیز
پیشبینی میشود .صادق ضیاییان در گفت و
گو با ایسنابا اشاره به اینکه طی روزهای شنبه
و یکش��نبه ( ۱۸و  ۱۹مرداد) در جنوب استان
سیس��تان و بلوچس��تان افزایش ابر ،رگبار و
رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی میشود،
خاطرنش��ان ک��رد :دریای عمان نی��ز در این
م��دت مواج خواهد بود.به گفته ضیاییان ،طی
روز آینده در برخی نقاط اس��تانهای خراسان
شمالی و رضوی ،سمنان ،قزوین ،البرز و تهران
در بعضی ساعات وزش باد شدید با احتمال گرد
یَشود.مدیرکل پیشبینی و
و خاک پیشبینی م 
هشدار سریع سازمان هواشناسی همچنین با
بیان اینک��ه دریای خزر و نواح��ی مرکزی و
شرقی خلیج فارس طی پنجشنبه و جمعه (۱۶
و  ۱۷مرداد) مواج خواهد بود ،اظهارکرد :پدیده
غالب در شرق کشور تا پایان هفته جاری وزش
باد همراه با خیزش گرد و خاک خواهد بود

تعطیالت س��ه روزه همواره برای رفتن به
سفر وسوسه انگیز است و حاال هم سه روز
تعطیلی پیش روی شهروندان قرار گرفته
که طبق پیشبینی های پلیس راهور منجر
به افزایش سفرها خواهد شد و این موضوع

در شرایط ش��یوع کرونا بسیار نگرانکننده
اس��ت .در همین راس��تا یک کارش��ناس
مدیریت بحران ،س��فر را به عنوان عاملی
موثر در تشدید بحران کرونا معرفی کرده و
معتقد است که در روزهای اوج کرونا پرهیز
از سفر مس��ئولیت اجتماعی یک شهروند
در قب��ال جامعه خود اس��ت.احمد صادقی
کارش��ناس مدیریت بح��ران در گفتوگو
با ایس��نا ،با بیان اینکه نباید صرفا بحران

تعطیالت ،وقت مناسبی برای سفر نیست
را در ح��وزه زلزله و ح��وادث و مخاطرات
طبیعی ببینیم ،گف��ت :امروز بیماری کرونا
و ش��یوع آن تبدیل به یک بحران ش��ده
ک��ه تمام جهان را به تکاپو انداخته اس��ت
و کش��ورهای مختلف تمام توان خود را به
کار گرفتهاند تا هرچه زودتر راهکاری برای
خالصی از این بحران پیدا کنند .اما واقعیت
این اس��ت که همچن��ان راهکاری قطعی
برای درمان بیم��اری کووید ۱۹و مقابله با

کروناویروس پیدا نش��ده و تمام آنچه که
تاکنون درباره واکس��ن و  ...گفته شده هم
اجرایی نش��ده است .به نظر هم نمی رسد
با توجه به تجربیات علمی تا یکسال آینده
امکان استفاده از واکسن وجود داشته باشد.
رییس سابق سازمان پیشگیری و مدیریت
بحران شهر تهران با تاکید بر اینکه نرفتن
به سفر مسئولیت اجتماعی و وظیفه هر فرد
در قبال جامعه خود است ،اظهارکرد :برای
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مقابله با بیماری کرونا در کنار مس��ئوالن
مردم هم باید مواردی را رعایت کنند و من
فک��ر میکنم اگر هر فردی به مس��ئولیت
اجتماع��ی خود در براب��ر کرونا عمل کند،
خیل��ی زودتر از آنچه ک��ه پیش بینی می
ش��ود بتوان بحران این بیماری را پش��ت
س��ر بگذاریم .این روزها زمان سفر نیست
و امی��دوارم مردم این نکت��ه را مورد توجه
قرار دهند.

معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد؛

ممنوعیت برگزاری برخی مراسمهای محرم در استانها

گروه اجتماعی ـ مهدی صالحی طاهری :معاون کل وزارت
بهداش��ت برخی ممنوعیت های مراس��م محرم بویژه در
استانهایی که مراسم های خاص با تجمع زیاد دارند را اعالم
کرد و گفت :اصل تجمع خالف دستورالعمل های مقابله با
کرونا اس��ت؛ اما همه این موارد رعایت شده و ما به مردم
اطمینان میدهیم که هیئتها و مراسمهای عزادری کامال
موازین را رعایت خواهند کرد و تشکلهای مذهبی بهترین
نمونه برای رعایت مس��ائل بهداش��تی خواهند بود .دکتر
ایرج حریرچی درباره شیوهنامههای تهیه شده در خصوص
عزاداریهای ماه محرم ،گفت :چون ش��یوهنامههای تهیه
ش��ده با هماهنگ��ی هیئتها ،متولیان ،س��ازمان تبلیغات
اسالمی و ...بوده است کامال بومی و قابل اجرا است .البته
خطوط قرمز آن به خوبی مشخص شده است .اصل تجمع
خالف دستورالعمل است؛ اما همه این موارد رعایت شده و
ما به مردم اطمینان میدهیم که هیئتها و مراس��مهای
عزادری کامال موازین را رعایت خواهند کرد و تشکلهای
مذهبی بهترین نمونه برای رعایت مسائل بهداشتی خواهند
بود.وی با اش��اره به تنوع ش��یوه عزاداری در نقاط مختلف
کش��ور ،تاکید کرد :ضمن لحاظ کردن تمام موارد برخی،
مراسمات نیز ممنوع شده است .قالیشوران ،نخل گردانی،
دستهجاتی که در بوشهر خوزستان میدیدیم ،مراسم تشت
گ��ذاری در اردبیل و زنجان و ...را امس��ال محرم نخواهیم
داشت .بهترین ناظر ما در این مسئله خود هیئتها خواهند
بود و برای هرکدام به فراخور منطقه گرمس��یر یا سردسیر
موارد رعایت میشود.معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر
اینکه در این راستا سه هدف اصلی وجود دارد ،خاطرنشان
کرد :نکته اول آن است که بزرگداشت شعائر اسالمی حتما
باید انجام شود ،نکته دوم اینکه خط قرمز ما سالمتی مردم
است و ان شاهلل در آخر محرم شرایط به گونهای خواهد بود
که حتی یک بچه هیئتی هم تب نکند و نکته سوم نیز این
اس��ت که از روشهای نوین عزاداری مانند شعار هر خانه
یک حسینیه که در تلفیق با فاصلهگذاری اجتماعی است،
استفاده شود .از مداحان عزیز خواهش میکنم هیچ اشکالی
ندارد که مراس��م روضهخوانی را در خانه یک شهید یا در
فضایی مناسب حتی در کورهپزخانهها انجام دهد.وی که در
یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد ،درباره نحوه نظارت
بر فعالیت هیئتها ،اظهار کرد :حدود  ۸۰هزار هیئت رسمی
در کش��ور داریم که هماهنگیها و مذاکراتی با آنها ش��ده
است .آقای قمی رئیس سازمان تبلیعات اسالمی مسئولیت
اعالم موارد و نظارت را خواهند داشت و از همه بهتر با ما
همراهی میکنند .بر اساس آییننامه اصل کسانی که باید
نکات را رعایت کنند مس��ئولین هیئتها هستند و پس از
آنها مردم رعایت خواهند کرد .این در حالی است که حدود
 ۸هزار ناظر از وزارت بهداش��ت بر نکات مختلفی نظارت
خواهند کرد.حریرچی ادامه داد :جای س��وال اس��ت که در
مورد برخی موارد مانند هیئتها و کنکور حساسیت به خرج
میدهیم ،ولی شمال رفتن و مهمانی رفتن و پاساژگردی را
انجام میدهیم! همه باید با هم باشیم و همدل و یک رنگ
این سه خط قرمز را دنبال خواهیم کرد.

عمدتا نیاز به بستری در آیسییو و مراقبتهای ویژه دارند
که این موضوع کار را در بیمارستانها بیشتر کرده و باعث
شده که نیازمان از تختهای معمولی به سمت تختهای
ویژه رود و فشار زیادی روی برخی تخصصها بهویژه روی
متخصصین بیهوشی و مراقبتهای ویژه افزایش یابد.
هشدار نسبت به خستگی کادر درمان


مهمترین نکته صحیح کردن رفتار اجتماعی و بهداشتی

است

وی با اش��اره به اجباری شدن زدن ماسک از  ۱۵تیر ،بیان
ک��رد :همانطور که از قبل گفتهایم  ۵الی  ۷روز بعد از یک
رفتار درس��ت یا نادرس��ت اجتماعی تعداد موارد س��رپایی
کاه��ش ی��ا افزایش مییاب��د و  ۲الی  ۳هفت��ه بعد موارد
بس��تری و  ۴الی  ۶هفته بعد م��وارد مرگ و میر تغییراتی
خواهد کرد .بستری بیماران اخیرا روند نزولی داشته است.
از مردم خواهش میکنیم خسته نشوند؛ همانگونه که رئیس
س��ازمان بهداشت جهانی اعالم کردند این بیماری تا چند
دهه آثار خود را بر جای میگذارد و هیچ راه حل کوتاه مدتی
برای گذر از آن وجود ندارد.حریرچی افزود :درست است که
واکسنهایی برای کنترل بیماری ساخته میشود اما ممکن
است هیچ وقت هم واکسنی موثر بر کنترل اپیدمی ساخته
نشود .تاکنون موفقترین واکسنی که صحبت از ساخت آن
میش��ود میتواند ایمنی  ۷۳روزه ایجاد کند؛ این در حالی
اس��ت که بر اس��اس آمارهای مختلف حدود  ۱۴درصد از
اف��رادی که پیشتر به کرونا مبتال ش��ده بودند نیز مجددا
به بیماری مبتال شدند .مهمترین نکته صحیح کردن رفتار
اجتماعی و بهداشتی است.
بیشترین آمار ابتال و فوتی کرونا در تهران مربوط به چه

مناطقی است؟

دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا نیز
ضمن ارائه گزارش مختصری از وضعیت ش��یوع ویروس
کووی��د ۱۹-در پایتخت در هفته گذش��ته ،بیان کرد :بر
اساس گزارشها از ردیابی محل زندگی و اشتغال بیماران
ترخیصی و فوتش��دگان در هفته گذشته ،منطقه  ۴شهر
تهران با نزدیک به یک میلیون جمعیت ،بیشترین میزان
ابتال را داشته است .همچنین منطقه  ۲با نزدیک به ۸۰۰
هزار نفر جمعیت و منطقه  ۱۴و  ۱۵به ترتیب جایگاههای
بعدی را به خود اختص��اص داده اند.وی در خصوص آمار
فوتی در هفته گذش��ته نیز ادامه داد :منطقه  ،۴منطقه ۱۴
و منطق��ه  ۱۵به ترتیب بیش��ترین آمار فوتی را در ش��هر
تهران به خود اختص��اص دادند .همچنین در منطقه ،۲۲
میزان ابتال و مرگ و میر نس��بت به هفته گذش��ته رشد

سردار هادیانفر:

خودروهای دارای خالفی حامل خانوادهها توقیف نمیشوند

رئی��س پلیس راه��ور ناجا گفت :به مأم��وران گفتیم
خودروهایی که باالی یک میلیون تومان جریمه دارند
چه در شهر و چه در جادهها اگر با خانواده بودند توقیف
نشوند.سردار سید کمال هادیان فر در گفتوگو با مهر
با اش��اره به طرح تقسیط جرایم راهنمایی و رانندگی
اظهار کرد :این طرح به مناس��بت دهه والیت مجدد
اجرا میش��ود و افرادی که باالی یک میلیون تومان
جریمه دارند میتوانند به س��ایت راهور  ۱۲۰بروند و
تا  ۳۱مرداد ماه جرایم خودش��ان را تقسیط کنند.وی
افزود :تاکید ش��د تا توقیف خودروها به حداقل برسد.
به مأموران گفتیم خودروهایی که باالی یک میلیون
تومان جریمه دارند چه در ش��هر و چه در جادهها اگر
با خانواده بودند توقیف نشوند.رئیس پلیس راهنمایی
و رانندگ��ی ناجا بیان کرد :اما ب��ه تمام این خودروها
ک��ه بیش از ی��ک میلیون و  ۳۰۰هزار دس��تگاه هم
هس��تند ،پیامک ارسال کرده و هشدار دادیم که مبلغ
جریمهشان باالی یک میلیون تومان بوده و باید آن
را پرداخ��ت کنند.هادیان فر به طرح تقس��یط جرایم
راهنمای��ی و رانندگ��ی که به مناس��بت دهه والیت
مجدد اجرا ش��ده اس��ت ،گفت :بر این اس��اس افراد
باالی یک میلیون تومان جریمه که خودروهایشان در
پارکینگها اس��ت ،میتوانند برای ترخیص خودروی
خود از امکان پرداخت اقس��اطی جرایم استفاده کنند.
این افراد میبایست درخواست خود را برای پرداخت
اقس��اطی جرایم به پلیس ارائه ک��رده و پس از آن با
ارائه برگ سبز خودرو متعهد شوند که طی یک سال
جریمه خود را پرداخت کنند.وی در پاس��خ به سوال
دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا امکان پرداخت
موردی جریمه از روی س��ایت برداش��ته شده است،

گفت :همانطور که گفتید این امکان از قدیم بر روی
س��ایت بوده و افراد میتوانستند به صورت موردی و
متناسب با موجودی شأن مبلغ جرایم را پرداخت کنند
که به دلیل ویرایشهایی که بر روی س��ایت داشتیم
برای مدتی این آیتم حذف ش��د.رئیس پلیس راهور
ناج��ا ادامه داد :اما مجدد به طراحان س��ایت گفتهام
این امکان به سایت اضافه شود و افراد بتوانند به هر
نحوی که بخواهند جرایم خود را پرداخت کنند.سردار
هادیان فر یادآور شد :در حال حاضر اکثر مأموران ما
با اس��تفاده از دس��ت افزار و به شکل هوشمند اقدام
به ثب��ت و جریمه تخلفات رانندگ��ی میکنند اما در
مواردی که قبضها به شکل کاغذی صادر شده است
باید بگویم که حدود  ۷۵درصد این جرایم کاغذی از
یک تا پنج روز طول میکش��د تا روی سیستم ثبت
ش��ودوی گفت :به همین دلیل توصیه ما این اس��ت
که شهروندان این قبضها را پس از دریافت پیامک
پرداخ��ت کنند .اگر هم پیامکی دریافت نکردند قطع ًا
اطالعاتش��ان در سامانه ما به درس��تی ثبت نشده و
الزم اس��ت با مراجعه به پلیس راهور اطالعات خود
را اصالح کنند.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
بیان ک��رد :البته این موضوع را هم یادآور ش��وم که
پرداخت جریمهها به دلیل ضعیف بودن زیرساختها
و داش��تن برخی خالءها بر روی س��ایت راهور ۱۲۰
کمی با تأخیر بر روی سایت ثبت میشود و افراد بعد
از پرداخت جریمه انتظار نداشته باشند مبلغ خالفی از
مبلغ کل کس��ر شود و یا صفر شود ،یکی دو روز بعد
س��ایت را چک کنند و اگر آن زمان باز مبلغ پرداخت
ش��ده از مبلغ خالفیها کم نشده بود به مراکز راهور
مراجعه کنند.

قابل توجهی داشته که البته طبق پیش بینیها ،درگیری
بیشتر مناطق غربی و جنوب غربی در موج کنونی ،دور از
انتظار نبوده است.
بازگشت به زندگی عادی در چند ماه آتی میسر نیست


همچنین دکتر علیرضا سلیمی  -رییس انجمن متخصصان
بیهوشی کشور گفت :شکست دادن کرونا در چند ماه آینده
و بازگشتن به زندگی عادی میسر نیست .تولید و دسترسی
به یک واکسن خوب آن هم با تعداد میلیاردی ،پیدا کردن
یک داروی عالج کننده کووید ۱۹-و سایر روشها ،حداقل
در ماه های آینده عملیاتی نخواهد بود .آنچه برای ما باقی
م��ی ماند ،قطع زنجیره انتقال و برنام��ه ریزی برای ادامه
چرخه زندگی و به حداقل رسیدن ابتال است.
ماسک بزنید و به عزا و عروسی نروید


س��لیمی گفت :از مردم ب��ه عنوان افراد کلی��دی در این
مب��ارزه خواهش می کنم که به ما کمک کنند ،ماس��ک
زدن ،رعایت فاصله گذاری و شستن دستها ،شعار اولیه
ماس��ت .در عین حال باید کمی عمیقتر هم به موضوع
توجه کرد .به مراس��مهای مختلف عزا و وعروسی نرویم،
کارهای اضافی را حذف کنیم و کمی عمیق تر به مسایل
ن��گاه کنیم و س��عی کنیم که جامعه پزش��کی را حمایت
کنیم .همچنین انتظار میرود که مسئوالن هم عمیقتر
به مس��ائل نگاه کنند و اگر قرار اس��ت کمتر س��فر درون
شهری داش��ته باشیم ،جز توصیه کردن ،باید دالیل سفر
درون شهری را هم بررسی کنیم .به عنوان مثال بیشترین
علت سفرهای درون شهری ،رفتن بر سر کار است .حال
با جابجا کردن ساعات شلوغ ،ایجاد فرهنگ دورکاری و...
عمیقتر این مباحث را دنبال کنیم.
افزایش بیماران بدحال در بیمارستانها


وی در پاسخ به سوالی ،درباره وضعیت تختهای آیسییو،
گفت :تا حدودی در رفتار ویروس کرونا و مشکالتی که در
بیمارستانها بوده نسبت به اسفند ماه تغییراتی داشتیم .در
اسفند ماه بیماران زیادی به بیمارستانها مراجعه میکردند،
اما تعدادی از آنها حال عمومی خوبی داش��تند و به منازل
برگشت داده میش��دند ،اما در حال حاض بیمارانی که به
بیمارستانها مراجعه میکنند ،بیماران بدحالی هستند که

س��لیمی افزود :در هر حال لحظات س��ختی را برای پیدا
ک��ردن و خالی کردن تخت م��ی گذرانیم .تا این لحظه با
صرف وقت و تالش بس��یار موف��ق بودیم .یکی از نکاتی
که در حال حاضر نیاز به هشدار دارد ،بحث نیروی انسانی
اس��ت .نیروی انسانی که در آیس��ییو کار میکنند ،اعم
از پرس��تاران ،همکاران پیراپزشک و متخصصین در حال
خسته شدن هستند که این خستگی پیامدهای زیادی را به
دنبال دارد .اول اینکه خستگی ،ایمنی بدن را کاهش داده
و حساس��یت را برای محافظت شخصی پایین آورده و در
نتیجه شانس بیماری در همکارانمان را افزایش میدهد.
همچنین ممکن است به تدریج کارایی و کیفیت درمانی را
که ارائه می دهند ،تحت تاثیر قرار دهد.
تالش  ۵گروه برجس�ته ایرانی برای س�اخت واکس�ن

کرونا

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت نیز در حال حاضر حداقل
 ۵گروه بسیار برجس��ته ایرانی بر روی ساخت واکسن در
ای��ران کار می کنند و خیلی زود قرار اس��ت که مطالعات
بالینی این واکسن ها بر روی انسان ،آغاز شود .همچنین در
طول پاندمی کرونا در جهان ،در ایران بر روی بیماری های
غیرواگیر مانند بیماری های قلبی و عروقی ،دیابت و سایر
بیماری های ش��ایع ،کار گسترده ای در نظام ارائه خدمات
در حال انجام است .وی یادآور شد :در ایران مراکز درمانی
ارائه خدمات به بیماران کرونا از سایر خدمات مجزا است و
تمام خدمات درمانی و پیشگیرانه و مراقبت های مورد نیاز
گروه های مختلف جامعه از جمله واکسیناسیون و مراقبت
از مادر و کودک به خوبی ارائه می شود.
 تولید داروهای فاویپیراویر و رمدسیویر در ایران


وزیر بهداش��ت یادآور ش��د :داروهای معروف��ی که علیه
کووید ۱۹در جهان مصرف می ش��وند مانند فاویپیراویر را
س��ریعا در کشور تولید کردیم و حتی داروی رمدسیویر که
جدیدترین داروی ضد ویروس اس��ت در دو شرکت ایرانی
تولید می شود و از هفته آینده در اختیار بیماران قرار خواهد
گرفت .نمکی افزود :در ایران توانستیم با بسیج ملی علیه
کرونا ،درمرحله اول با استفاده از پرونده الکترونیک سالمت
 ۷۸میلیون نفر را غربالگری کنیم و در این راستا افراد را در
مراحل اولیه تس��ت مثبت شناسایی و ایزوله کنیم و تحت
مراقبت قرار دهیم و بار بیمارستانها در این شرایط ،به شدت
کاه��ش پیدا کرد و با جمیعت بی��ش از  ۸۰میلیون نفری،
هرگز نیاز به تخت اضافه در بیمارستانها ،پیدا نکردیم .وی
یادآور ش��د :در حال حاضر علیرغ��م اینکه در پیک جدید
کووید ۱۹در ایران بعد از بازگشایی مشاغل ،صنایع و اصناف
قرار داریم ،اما همه چیز تحت کنترل است و در استانهایی
که مشکل داریم در حال مهار بیماری هستیم.

وزیر رفاه خبر داد؛

تدوین الیحه حمایت از خبرنگاران

وزیر تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی از تدوین الیحه
حمای��ت از خبرن��گاران خب��ر داد و گف��ت :الیحه
حمای��ت از خبرنگاران با همکاری وزیر ارش��اد به
منظور حفظ امنیت شغلی آنها ،تدوین و به مجلس
ارائه میشود .به گزارش مهر ،محمد شریعتمداری،
در جم��ع خبرنگاران ،در خص��وص اقدامات وزارت
تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی برای بازنشس��تگان و
کارگران اظهار داش��ت :پس از  ۱۴س��ال توانستیم
همسانسازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کنیم
به طوری که این همسانسازی شامل  ۳.۵میلیون
بازنشس��ته تأمین اجتماعی میشود ،همه این افراد
م��ورد توجه ما هس��تند و تالش ما این اس��ت که
افزایش حقوق داشته باش��ند.وی ادامه داد :تالش
میکنیم تا افزایش حق مس��کن کارگران را نیز در
دولت به تصویب برسانیم که در مجموع آنها بتوانند
نس��بت به سال قبل از افزایش  ۴۴درصدی حقوق
و دس��تمزد برخوردار ش��وند.وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی همچنین در مورد تأس��یس انجمنهای
صنفی گفت :توانستهایم این موضوع را در مجلس
ب��ه تصویب برس��انیم و ح��دود  ۶۰تا  ۷۰جلس��ه
کارشناس��ی در این خصوص تشکیل شد.به گفته
ش��ریعتمداری ،این اقدام در جه��ت دفاع از حقوق
جامعه هنری ،نویس��ندگان و خبرنگاران است که
آنها میتوانن��د مطالبات خود را در این تش��کلها
مطرح کنندوی از الیحه حمایت از امنیت ش��غلی
خبرنگاران و حفاظ��ت از آنها خبر داد و افزود :این
الیحه را به منظور حفظ امنیت ش��غلی خبرنگاران
تقدیم مجلس خواهیم کرد و تقاضای ما این است
کارشناس��انی که در این خصوص نظراتی دارند ،در

اختیار ما قرار دهند و با اس��تفاده از ظرفیت قانونی
بتوانیم این وعده را محق��ق کنیم.وزیر تعاون ،کار
و رف��اه اجتماعی گف��ت :هر وقت ش��فافیت وارد
ش��ود ،فس��اد از د ِر دیگری خارج میش��ود و ما با
راهاندازی سامانه شفافس��ازی توانستیم گامهای
مؤث��ری در وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی و
همچنین مجموعههای ذیرب��ط برداریم به طوری
که هماکنون اس��امی بی��ش از  ۱۱۳۰عضو هیئت
مدیره مجموعههای ذیربط در سایت این وزارتخانه
ق��رار دارد و به راحتی برای عموم قابل مش��اهده
است.ش��ریعتمداری با اشاره به اینکه امروز یکی از
شفافترین سازمانها هستیم ،بیان کرد :با همکاری
قوه قضائیه آمادگی داریم که هر اقدامی الزم است،
انجام دهیم تا افشاکنندگان فساد هم جایزه طالیی
بگیرند و هم از آنها حفاظت و حریمشان حفظ شود.
وی افزود :اگر خبرنگاری فسادی را کشف کرد ،باید
امنیت داش��ته باشد و همچنین جایزه طالیی را به
او بدهند؛ البته اخ�لاق حرفهای در کار خبرنگاری
باید مورد توجه جدی قرار گیرد و از س��وی دیگر،
صیانت و حفظ خبرنگار نیز برای افش��ای فساد مد
نظر قرار گیرد .در این خصوص آمادگی الزم داریم
که با قوه قضائیه و همچنین هماهنگی با سران قوا،
این موضوع را تبدیل به قانون کنیم.وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی از پرداخ��ت  ۷۸میلیارد تومان وام
کرون��ا به  ۴۷۸بنگاه خبری که به دلیل کرونا دچار
مش��کل ش��ده بودند ،خبر داد و گفت :این بنگاهها
 ۴۵۹۹شغل ایجاد کرده بودند و پیشبینی کردهایم
در ص��ورت تأمین اعتبار ،وام  ۱۰میلیون تومانی به
خبرنگاران در ایام کرونا پرداخت شود.
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اخبار حوادث
رهایی نوجوان  16ساله
از چنگال آدم ربایان

فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان «زهک» از
دستگیری  2آدم ربا و رهایی نوجوانی16ساله
از چن��گال آدم ربایان در کمتر از  6س��اعت
خبر داد.س��رهنگ»آیت ا ...ق��ره گوزلو» در
گفت وگو با پايگاه خبري پليس با اعالم این
خبر ،اظهارداشت :در پي ربایش نوجوانی 16
س��اله در خیابان امام خمینی(ره) شهر زهک
بالفاصل��ه تیمی از پلی��س آگاهی وارد عمل
شد.وی افزود :در بررسی های به عمل آمده
از شاهدان عینی در محل حادثه مشخص شد
 4نفر از سرنش��ینان یک دستگاه پراید سفید
رنگ ،نوجوان را در جلو یک کافه با ضرب و
ش��تم و تهدید چاقو به زور سوار خودرو کرده
و از محل مت��واری ش��دند.فرمانده انتظامی
شهرس��تان زهک تصریح کرد :ب��ا توجه به
حساس��یت موض��وع و حفظ ج��ان گروگان
بالفاصل��ه طرح مه��ار در تمامی محورهای
مواصالتی شهرس��تان زهک و شهرس��تان
های همجوار ب��ا همکاری تمامی رده های
عملیاتی پلیس به اجرا در آمد.وی عنوان کرد:
کارآگاهان پلیس آگاه��ی با انجام تحقیقات
میدانی و اس��تفاده از شیوه های نوین پلیسی
 2نفر از آدم ربایان را در کمتر از  2س��اعت از
زم��ان گزارش آدم ربای��ی در یکی از مناطق
شهر زهک شناس��ایی و در اقدامی ضربتی
دستگیر کردند.این مقام انتظامی تصریح کرد:
آدم ربایان با اطالع از دستگیری  2همدست
خود ،فرد ربوده ش��ده را در کمتر از  5ساعت
از ماجرای آدم ربایی در یکی از روس��تاهای
شهرستان هیرمند رها کردند.
دستگیری  ۲قاچاقچی
توسط پلیس راه آهن

فرمانده پلیس راه آهن کش��ور از دستگیری ۲
نفر قاچاقچی مواد مخدر و کشف  ۱کیلو و ۹۰۰
گرم هروئین توسط پلیس راه آهن کرمان خبر
داد .به گزارش میزان ،سردار حشمت اله ملکی
اظهار داش��ت :در راستای مبارزه با قاچاقچیان
مواد مخدر و سوداگران مرگ ،ماموران مبارزه
با مواد مخدر این پلیس حین کنترل و بازرسی
مس��افران قطار کرمان ـ ته��ران به دو نفر به
هویته��ای معلوم مظنون ش��دند.وی گفت:
بارعایت موازین شرعی و قانونی در بازرسی از
کیف یکی از متهمان ،یک بسته مواد مخدر از
ن��وع هروئین به مقدار یک کیلوگرم آب بندی
شده که در داخل جداره آن به طرز ماهرانهای
جاسازی شده بود ،کشف ش��د.این مقام ارشد
انتظامی ادامه داد :همچنی��ن از بار متهم دوم
نیز یک بس��ته هروئین آب بندی شده به وزن
 ۹۰۰گ��رم که با هم��ان روش در جداره کیف
جاسازی شده بود ،کشف شد.فرمانده پلیس راه
آهن کشور در خاتمه با اشاره به تشکیل پرونده
قضائی و تحویل مواد مخدر مکشوفه و متهمان
به پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرس��تان بم،
خاطر نشان کرد :پلیس راه آهن کشور به عنوان
یک��ی از پلیسهای تخصص��ی زیر مجموعه
پلیس پیش��گیری ناج��ا با قاطعیت مب��ارزه با
سوداگران مرگ را به صورت مستمر در دستور
کار خ��ود قرار داده اس��ت و از هموطنان عزیز
درخواس��ت داریم در صورت مشاهده هرگونه
موارد مشکوک هنگام سفر با قطار موضوع را
با ش��ماره تلفن  ۰۲۱۵۵۱۲۳۰۰۰به مسئوالن
مربوط اطالع دهند.
هشدار پلیس آگاهی ناجا درباره
خرید و فروش داروهای تقلبی

مع��اون مبارزه با جع��ل و کالهبرداری پلیس
آگاهی ناجا درباره خرید و فروش دارو از دالالن
و مراکز غیر مجاز هش��دار داد و از شهروندان
خواست داروهای مورد نیاز خود را از داروخانهها
تهیه کنند.به گزارش میزان،سرهنگ محمدرضا
اکبری اظهار داش��ت :ممکن است در شرایط
بیماری کرونا ،پزشکان معالج داروهایی را برای
بیم��اران تجویز کنند که در تمامی داروخانهها
عرضه نمیشوند ،بنابراین ،الزم است از خرید
و ف��روش اقالم س�لامت مح��ور (دارو و )...از
دالالن و افراد ناشناس جدا خودداری شود .وی
با اشاره به احتمال جابهجایی برخی از داروها با
برچسبهای تقلبی و جعلی ،افزود :ممکن است
افراد س��ودجو با الصاق برچسب جعلی بر روی
داروهای ارزان قیمت یا تاریخ مصرف گذشته،
جان بیماران را به خطر انداخته و آس��یبهای
جبران ناپذی��ر به فرد و خان��واده وی تحمیل
کنند.این مقام انتظام��ی به هموطنان توصیه
کرد :هرگز فری��ب این گونه اقدامات خالف و
مجرمانه افراد سودجو و کالهبردار را نخورند و
در این رابطه ،دستورالعملهای صادره از وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را برای تهیه
دارو و تجهیزات پزشکی مورد توجه قرار دهند.

