اخبار
باد و باران در  ۱۱استان

مدیرکل پیشبینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناسی از بارش باران ،همراه با وزش باد
و رعد و برق در  ۱۱اس��تان کش��ور طی روز
پنجش��نبه ( ۲۷ش��هریورماه) خبر داد.صادق
ضیاییان در گفت و گو با ایس��نا اظهار کرد:
بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی
هواشناسی پنجشنبه ( ۲۷شهریور) در بخشی
از نق��اط اس��تان ه��ای آذربایج��ان غربی،
آذربایجان ش��رقی ،اردبی��ل ،گیالن و غرب
مازن��دران بارش باران گاه��ی همراه با رعد
و ب��رق و وزش باد ش��دید موقت پیشبینی
میش��ود.وی افزود :طی این مدت در شمال
زنجان ،ش��مال کردستان ،ارتفاعات البرز در
ش��مال اس��تانهای قزوین ،البرز و تهران،
ارتفاعات شمال شرق خوزستان طی ساعات
بعد ازظهر بارش پراکنده ،رعد و برق و وزش
باد رخ میدهد .ش��دت بارش نیز در اس��تان
گیالن اس��ت و دریای خزر مواج خواهد بود.
به گفته مدیرکل پیشبینی و هش��دار سریع
س��ازمان هواشناس��ی ط��ی روز جمعه (۲۸
ش��هریور) در شمال آذربایجان غربی ،شمال
آذربایجان شرقی ،ش��مال اردبیل ،گیالن و
مازن��دران افزایش ابر ،رع��د و برق همراه با
بارش ب��اران و وزش باد ش��دید موقت دور
از انتظار نیس��ت.ضیاییان با اش��اره به اینکه
طی روز ش��نبه ( ۲۹شهریور) سرعت باد در
ش��مال غرب و غرب کشور افزایش مییابد،
اظهارکرد :از روز یکش��نبه ( ۳۰ش��هریور) با
نفوذ جریانات شمالی به شمال کشور بارش
ب��اران گاهی همراه با رع��د و برق ،کاهش
محسوس دما و وزش باد شدید موقت برای
اس��تانهای واقع در س��واحل دریای خزر و
اردبی��ل پیشبینی میش��ود .دریای خزر نیز
طی این مدت مواج خواهد بود.
افتتاح ۳بوستان جدید
در پایتخت طی  ۲هفته آینده

رئیس کمیس��یون س�لامت ،محیط زیست
و خدمات ش��هری ش��ورای ش��هر تهران از
افتتاح ۳بوس��تان جدی��د در پایتخت طی دو
هفت��ه آینده در مناطق  12 ،14و  6خبر داد.
زه��را صدراعظم نوری ،رئیس کمیس��یون
س�لامت ،محیط زیس��ت و خدمات شهری
شورای ش��هر تهران در گفتوگو با فارس،
درباره افتتاح بوستانهای جدید در پایتخت
اظهار داش��ت :در روزهای پایانی ش��هریور
و اوایل مهر س��ال جاری از محل اعتبارات
کمیس��یون ماده  7س��ه بوس��تان جدید در
پایتخت به بهرهبرداری میرسند.وی افزود:
بوس��تان وثوقالدوله در منطقه  ،14بوستان
هرندی در منطقه  12و بوس��تان زندگی در
منطقه  6بوس��تانهایی هستند که طی یک
ت��ا دو هفته آینده در پایتخت به بهرهبرداری
میرس��ند.رئیس کمیسیون سالمت ،محیط
زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران
ادام��ه داد :در حال حاضر تهران دارای بیش
از  2200بوس��تان جنگلی ،بوس��تان بزرگ
مقیاس و محلی اس��ت و تقریبا هر محله از
شهر تهران یک بوس��تان دارد.نوری گفت:
البته از  352محله تهران بر اس��اس آخرین
بررس��یها  12محله فاقد بوس��تان بود که
با اقدامات انجام گرفت��ه برای  5تا  7محله
تمهیدات الزم برای ایجاد بوستان فراهم شد
و تملکهایی جهت گسترش فضای سبز در
پایتخت صورت گرفت.
تکمیل و تجهیز مساجد شعیبیه
خوزستان توسط بنیاد برکت

مع��اون عمرانی و طرحه��ای زیربنایی بنیاد
برکت س��تاد اجرایی فرم��ان امام از تکمیل
و تجهی��ز مس��اجد بخش محروم ش��عیبیه
شهرس��تان شوش��تر خب��ر داد.ب��ه گزارش
دانشجو،محمد مهجوری با بیان این مطلب
افزود :بر اساس تفاهمنامه منعقده میان بنیاد
برکت و امام جمعه شعیبیه ،مقرر شده بود که
بنیاد نسبت به تکمیل و تجهیز  ۱۵مسجد و
پنج زمین ورزشی در این منطقه اقدام نماید.
وی اعتب��ار این تفاهمنام��ه را  ۷۹۰میلیون
تومان اعالم کرد و ادامه داد :در همین راستا
و با توجه به گرمای ش��دید هوا در ش��عیبیه
و اس��تقبال مردم منطقه از نم��از جماعات،
 ۱۵مس��جد توس��ط بنی��اد برکت ب��ه کولر
اسپیلت مجهز ش��د.به گفته معاون عمرانی
و طرحه��ای زیربنایی بنیاد برکت ،ش��عیبیه
یکی از مناطق  ۲۵گانه هدف بنیاد است که
فعالیتهای خدماترسانی در آنها با تمرکز
و سرعت بیش��تری انجام میشود.مهجوری
در تشریح دیگر اقدامات عمرانی بنیاد برکت
در ش��عیبیه اظهار داشت :بنیاد برای ساخت
 ۲۲مدرسه با  ۷۸کالس درس در این منطقه
 ۹میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان اعتبار در نظر
گرفته ک��ه از این تعداد ۱۷ ،مدرس��ه با ۵۷
کالس درس به بهرهبرداری رس��یده است.
وی خاطرنش��ان کرد :بنیاد برکت همچنین
سه طرح هادی روستایی را در بخش شعیبیه
شهرستان شوشتر اجرایی کرده و چهار خانه
بهداش��ت را با اعتباری بالغ بر  ۶۲۵میلیون
تومان افتتاح نموده است.

معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی تشریح کرد؛

چگونگی توزیع  ۵۰هزار تبلت به دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد

مع��اون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی(ره) درباره توزیع تبلتهای
دانشآموزی ویژه مددجویان تحت پوشش این مرکز را تشریح کرد.مجید
باجالن در گفتوگو با پانا با اشاره به اجرای مرحله دوم پویش ملی ایران
همدل و تامین تبلت برای دانشآموزان و دانشجویان تحت پوشش اظهار
کرد :در مرحله دوم این پویش با توجه به اینکه مدارس و دانش��گاهها به
دلیل ش��یوع ویروس کرونا به صورت مجازی برقرار هستند ،مقرر شد تا
برای مددجویانی که فاقد گوش��ی هوشمند و تبلت هستند ،اقدام شود .در
مجموع حدود  750هزار دانشآموز و دانش��جو تحت پوشش کمیته امداد
هستند که در مراکز دانشگاهی و مدارس تحصیل میکنند .معاون اداری

و مالی کمیته امداد امام خمینی(ره) با تاکید بر اینکه هدف از ارائه تبلت به
دانشآموزان جلوگیری از بازماندن از تحصیل مددجویان است ،افزود« :در
گام اول تعداد  250هزار مددجوی دانشآموز که فاقد تبلت هس��تند و به
تهیه دستگاه موبایل هوشمند و تبلت برای ادامه تحصیل خود نیاز دارند،
شناسایی شدند .از بین دانشآموزان و دانشجویان تحت پوشش ،نخبگان
زیادی داریم به طوری که  150نفر از مددجویان کمیته امداد رتبههای تک
رقمی را در کنکورهای س��االنه کسب میکنند و با توجه به این موضوع
وظیفه خود میدانیم که این افراد از تحصیل بازنمانند».وی خاطرنش��ان
کرد :برای تامین تبلتها با توجه به اعتباری که گذاشته شد و کمکهای

اپراتورهای تلفن همراه ،ش��رکتهای استارتاپهای تحت پوشش وزارت
ارتباطات که از وزیر ارتباطات تش��کر میکنم .همچنین بنیاد مستضعفان
تامین  14هزار تبلت را تعهد کرده اس��ت .به جز این موضوع برای تامین
 50هزار تبلت با یکی از شرکتهای زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام
قرارداد بسته شده است.باجالن در ادامه با اشاره به ویژگی تبلتهای ویژه
دانشآم��وزی توضیح داد :مهمترین ویژگی این تبلتها ،بس��ته فرهنگی
آنها اس��ت چون تبلتها ساخت داخل کشور هستند شبکههای اجتماعی
غیرایرانی و غیربومی در آنها کنترل ش��ده است و این شبکهها کاربردی
ندارد و به جای آن از شبکههای داخلی استفاده میشود.

قیمت واکسن با ارز دولتی  ۴۰تا  ۵۰هزار تومان است؛

ارقام نجومی واکسن «آنفلوانزا» در داروخانههای الکچری

گروه اجتماعی  :ش��مارش معکوس برای تهیه واکس��ن
آنفلوان��زا در آس��تانه ورود ب��ه فصل پاییز آغاز ش��ده و
خیلی ها منتظر دیدن برچسب «واکسن آنفلوانزا موجود
اس��ت» ،بر روی شیشه داروخانه ها هستند .موضوع داغ
این روزهای حوزه سالمت کشور ،جدا از ویروس کووید
 ،۱۹ماجرای واکسن آنفلوانزا است .واکسنی که تا پارسال
مقداری از دوزهای آن بدون اس��تفاده باقی میماند ،اما
امسال ماجرا فرق کرده و با آمدن بیماری کرونا ،همگان
از ترس مبتال ش��دن به این ویروس منحوس ،به دنبال
هر نس��خه درمانی برای مقابله با کرونا هستند .غافل از
اینک��ه متخصصین امر بارها تاکید کردهاند که واکس��ن
آنفلوانزا هیچ تأثیری در مقابله با بیماری کرونا ندارد.این
در حالی است که برخی از مردم از مدتها قبل با مراجعه
به داروخانههای محل زندگی خود و یا داروخانههایی که
دوستان و آشنایان سفارش کردهاند ،نسبت به پیش خرید
واکسن آنفلوانزا اقدام نمودهاند.بر اساس یافتههای مهر،
ارقامی که برای پیش خرید واکس��ن پرداخت میش��ود،
از  ۲۰۰ه��زار تا  ۵۰۰هزار تومان ،مختلف اس��ت .یعنی
بستگی به منطقهای دارد که داروخانه در آنجا واقع شده
است .هر چه منطقه مرفه نشین باشد ،قیمت پیش فروش
واکسن هم باالتر میرود.عجیب اینکه برخی داروخانهها
این جسارت را به خرج داده و کاغذ ثبت نام خرید واکسن
آنفلوانزا را نیز پش��ت شیشه یا پیشخوان داروخانه نصب
کردهاند! البته علنی شدن این تخلف ،جای بحث دارد ،اما
اینکه جسارت به خرج میدهند و اینگونه نسبت به پیش
فروش واکسن آنفلوانزا به صورت آشکار اقدام میکنند،
نش��ان از این واقعیت دارد که قرار نیس��ت بازار واکسن
آنفلوانزا ملتهب ش��ود.علیرضا رئیس��ی معاون بهداشت
وزارت بهداشت ،در واکنش به اقدام برخی از افراد برای
پیش خرید واکس��ن آنفلوانزا ،گفت :نباید فراموش کنیم
این واکس��ن حدود  ۴۰درصد در پیش��گیری از بیماری
نقش دارد .یعنی افرادی که واکسن را تزریق میکنند ،در
برابر بیماری  ۱۰۰درصد ایمن نخواهند بود .زیرا ،ویروس
آنفلوانزا مرتب در حال تغییر اس��ت و میتواند از دس��ت
سیس��تم ایمنی بدن فرار کند .البته این موضوع تازهای
نیس��ت و هر سال واکس��ن آنفلوانزا همین میزان ایمنی
ایجاد میکرده است.
تخصیص واکسن بر اساس گروههای اولویتدار


وی در خص��وص افرادی که در اولویت تزریق واکس��ن
آنفلوانزا هس��تند ،اظهار داش��ت :افراد در معرض خطر و
کس��انی که از نظر ابتالء به بیماری آس��یب پذیرند ،باید
واکس��ن را تزریق کنند .این افراد شامل خانمهای باردار،
افرادی که ش��یمیدرمانی میکنند ،کس��انی که بیماری
تنفس��ی مزمن دارند ،کس��انی که تحت عمل پیوند قرار
گرفتند ،افراد دیالیزی و افراد س��المند باالتر از  ۶۵س��ال

زمینهای و سرطان ،کسانی هس��تند که واکسن به آنها
تعلق میگیرد و همچنین زندانها و نیروهای مس��لح و
کادر درمان نیز ش��امل سهمیه واکس��ن میشوند .ارائه
واکس��ن از طریق مراکز بهداش��ت و اطالع رس��انیها
انجام میش��ود به جز س��المندان باالی  ۶۵سالی که در
گروههای باال قرار نمیگیرند و باید به صورت آزاد تهیه
کنند .این افراد برای استفاده از واکسن باید کد ملی خود
را ثبت کنند و تزریق در مرکز بهداشت صورت بگیرد .در
مورد مادران باردار اگر نیاز باشد مراکز بهداشت به منزل
آنها مراجعه میکنند.

عرض�ه واکس�ن ب�ا س�ه قیمت ب�رای اولوی�ت های

مختلف

واجد شرایط دریافت واکس��ن آنفلوانزا هستند.اما ،ترس
و دله��ره از ش��یوع همزمان وی��روس کرون��ا و آنفلوانزا
در پاییز و زمس��تان ،باعث ش��ده تا م��ردم فقط به دنبال
واکسن آنفلوانزا باشند و در این بین ،عدهای از این فضای
ملتهب سوءاس��تفاده کرده و تالش میکنند به هر شکل
ممکن ،جیب مردم را خالی کنند.فرشید عابدی متخصص
بیماریهای عفونی و گرمس��یری ،با اشاره به اینکه اگر
مردم استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی
را در سبک زندگی خود قرار دهند مبتال به بیماری کرونا و
آنفلوانزا نخواهند شد ،میگوید :آنفلوانزا و کرونا دو بیماری
عفونی هستند که سیستم تنفسی بدن را درگیر میکنند و
در بسیاری از عالئم نیز شبیه به هم هستند از همین رو
مردم باید اطالعات دقیق بیماری را به پزشک معالج ارائه
دهند تا راهکار درمانی مناسب نیز برای آنها انتخاب شود.
ممکن است این نگرانی در جامعه باشد که به دلیل وجود
کرونا و همزمانی آن با آنفلوانزا در فصول سرد سال خیلی
از اف��راد که در گروههای پرخطر هم نیس��تند فکر کنند
باید واکس��ن آنفلوانزا بزنند .در حالی که اینطور نیس��ت
و بس��یاری از صاحبنظران عقیده دارن��د همین اقدامات
پیش��گیرانه برای کرونا مثل ماسک زدن ،رعایت فاصله
گذاریهای اجتماعی و شستشوی مرتب دستها از ابتالء
به آنفلوانزا هم تا حد بسیار زیادی جلوگیری میکند.سید
محسن زهرایی رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با
واکسن وزارت بهداشت ،در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
خیلیها واکسن آنفلوانزا را میزنند تا کرونا نگیرند ،تاکید
کرد :واکسن آنفلوانزا به شکل اختصاصی عمل میکند و
هیچ ارتباطی با کرونا ندارد.
آنفلوآنزا را نباید دست کم گرفت


وی افزود :اثرگذاری واکسن آنفلوانزا در حدود  ۴۰تا ۶۰
درصد اس��ت و نباید تصور کرد با تزریق این واکسن ،از

هر نظر در مقابل ویروس آنفلوانزا ایمن شدهایم.یکی از
چالشهای پیش رو در پاییز و زمس��تان ،شیوع آنفلوانزا
خواهد بود ک��ه یک قرن قبل نزدی��ک  ۴۰میلیون نفر
را در دنیا کش��ت و در دو پاندمی در قرن بیستم ،یک تا
چهار میلیون نفر در هر پاندمی در آس��یا کشته شدند .در
سال  ۲۰۰۹نیز بین  ۱۰۰هزار تا  ۴۰۰هزار نفر به واسطه
این بیماری کش��ته شدند .میزان مرگ و میر در پاندمی
یک قرن قبل  ۲۰ت��ا  ۴۰درصد بوده ولی این میزان در
ن��وع فصلی کمت��ر از یک در هزار اس��ت .در کووید ۱۹
ای��ن میزان  ۳تا  ۴درصد است.س��ید علی فاطمی نایب
رئیس انجمن داروسازان ایران ،در واکنش به اقدام برخی
داروخانهها برای ثبت نام پیش خرید واکس��ن آنفلوانزا،
گفت :این اق��دام داروخانهها غیر قانونی اس��ت .زیرا ،با
توجه به اینکه هنوز قیمت واکس��ن آنفلوانزا اعالم نشده
اس��ت ،نمیتوان نس��بت به ثبت نام از مردم اقدام کرد.
وی ،این اق��دام داروخانهها در ثبت واکس��ن آنفلوانزا را
تخلف دانست.

قیمت واکس�ن آنفلوانزا با ارز دولت�ی  ۴۰تا  ۵۰هزار

تومان است

در همی��ن حال س��ید حیدر محمدی مدی��رکل دارویی
س��ازمان غ��ذا و دارو ،در گفتگو با خبرن��گار مهر ،اقدام
داروخانهه��ا ب��رای ثبت ن��ام خرید واکس��ن آنفلوانزا را
تخلف دانس��ت و گفت :در صورت محرز ش��دن تخلف،
به تعزیرات معرفی میشوند.وی در خصوص قیمتهای
اعالم ش��ده برای واکسن آنفلوانزا ،افزود :قیمت واکسن
آنفلوان��زا ب��رای گروهه��ای پرخطر ب��ا ارز دولتی  ۴۰تا
 ۵۰هزار تومان اس��ت اما قیمت واکس��ن وارداتی با ارز
نیمای��ی متعاقب ًا اعالم خواهد ش��د.محمدی در ارتباط با
اولویتهای توزیع واکس��ن آنفلوانزا ،گفت :س��المندان،
مادران باردار ،کودکان زیر  ۵س��ال و افراد دارای بیماری

وی با اش��اره به اینکه برای ارائه واکسن سه نوع قیمت
داریم ،افزود :گروه اول ش��امل هم��ان  ۲.۵میلیون دوز
اس��ت که به صورت رایگان توزیع میش��ود .گروه دوم
سالمندان باالی  ۶۵سال هستند که باید با ثبت کد ملی
و احراز هویت واکسن را از داروخانهها با قیمت حدود ۴۲
ه��زار تومان تهیه کنند .برای کودکان زیر  ۵س��ال هم
واکسن سه ظرفیتی در داروخانهها توزیع میشود .بعد از
اینکه توزیع واکسن بین این گروهها تمام شد ،بر اساس
میزان تقاضای موجود س��راغ گروههای دیگر میرویم.
اگر میزان تقاضا بیش��تر از آن  ۱۶میلیون دوز باش��د که
وارد خواهیم کرد ،مجبور میش��ویم ب��ا ارز نیمایی وارد
کنیم که قیمت بیشتری خواهد داشت.این در حالی است
که از هم اکنون ،برخی افراد س��ودجو نس��بت به ایجاد
جو روانی در بازار دارویی کش��ور ،برای واکسن آنفلوانزا
قیمتهای نجومی تعیین کردهاند و برخی داروخانهها نیز
بر اساس همین پیش فرضها ،ارقامی بین  ۲۰۰هزار تا
 ۵۰۰هزار تومان را به عنوان ودیعه ثبت نام واکس��ن از
افراد متقاضی دریافت میکنند.بهمن صبور نایب رئیس
انجمن داروس��ازان اس��تان تهران ،در گفتگو با خبرنگار
مهر ،اقدام برخی داروخانهها برای پیش فروش واکس��ن
آنفلوانزا را تخلف دانس��ت و گفت :ثب��ت نام زودهنگام
داروخانهها برای فروش واکسن آنفلوانزا تخلف بوده و جزو
ضوابط انجمن داروسازان نیست.وی از مردم درخواست
ک��رد چنین موارد تخلفی را گزارش دهند و اجازه ندهند
برخی افراد سودجو از وضعیت موجود سوءاستفاده کنند.
به نظر میرسد با توجه به رعایت پروتکلهای بهداشتی
در کشور و آن طور که مسئوالن وزارت بهداشت عنوان
داش��تهاند ،شرایط در پاییز و زمس��تان آنقدرها هم که
پیش بینی میش��ود ،نباید بد باش��د .با این تفاسیر ،باید
امیدوار بود که روزهای سرد سال با کمترین تهدید برای
سالمت مردم ،سپری شود .زیرا ،چنانچه شیوع همزمان
آنفلوانزا و کرونا با ش��دت زیادی همراه شود ،باید مراقب
عواقب خطرناک آن بود.

سردار یزدی  :کسی پای کار نیاید سپاه تهران دست به کار می شود

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل (ص) ،گفت:
تمامی دس��تگاهها با هم اقدام جدی و قابل
مالحظهای در حوزه جمعآوری و بازپروری
معتادان متجاهر زن انجام ندادهاند.س��ردار
محمدرض��ا یزدی در گفتگ��و با مهر ،اظهار
کرد :در ارتباط با بازپروری معتادان متجاهر
خانم متأسفانه اقدامات جدی و مؤثری تا به
حال صورت نگرفته اس��ت.وی افزود :البته
اقدامات کوچکی صورت گرفته و به عنوان
مث��ال مراکزی تحت عن��وان مراکز بهاران
برای نگه��داری این دس��ته از افراد جامعه

کوتاهی تمامی دستگاهها در جمعآوری معتادان متجاهر زن
اختصاص داده ش��ده است .اما هیچ نهادی
و مراکز تکاپوی جمعآوری معتادان متجاهر
خان��م را نداش��ته و جواب ه��م نگرفتهاند.
فرمانده س��پاه محمد رس��ول اهلل (ص) در
پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه کوتاهی از
طرف چه نهادی بوده است که تا به االن در
حوزه جمعآوری و بازپروری معتادان متجاهر
خانم موفق نبودهایم؟ گفت :هم تعداد مراکز
برای جم��ع آوری ای��ن دس��ته از معتادان
کم بوده اس��ت و هم تمامی دس��تگاهها با
ه��م اقدام جدی و قاب��ل مالحظهای انجام

ندادهاند.س��ردار یزدی گف��ت :در این زمینه
(جمعآوری و نگهداری معتادان متجاهر زن)
هم بهزیستی باید اقدام کند ،هم شهرداری
و هم س��ایر دس��تگاههایی که به نوعی از
بودج��ه کمک به زنان بدسرپرس��ت و زنان
بی سرپرست اس��تفاده میکنند.وی افزود:
مجموع��های از برخوردها برای نگهداری و
جم��ع آوری زنان معتاد باید ب��ه کار گرفته
ش��ود و تمامی دس��تگاهها پای کار بیایند.
چرا که این گروه از آس��یب پذیری بیشتری
نسبت به گروههای دیگر برخوردارند و باید

در ای��ن ح��وزه اقدامات موثرت��ری صورت
گیرد.فرمانده س��پاه محمد رسول اهلل (ص)
در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر اینکه
آیا مجموعه سپاه تهران در حوزه زنان معتاد
متجاهر ورود داش��ته اس��ت یا خیر؟ تأکید
کرد :سپاه تهران از سال گذشته پیشنهاداتی
برای این موضوع داده اس��ت اما هنوز وارد
موضوع جم��عآوری و بازپروری زنان معتاد
متجاهر نش��ده است .ش��یوه کار ما در سپاه
تهران به این صورت است که اول کارهای
کارشناس��ی و تحقیقاتی انج��ام میدهیم و

هر زمان که به نتیجه برسیم در کوتاهترین
مدت وارد عمل میش��ویم .م��ا هنوز برای
جمعآوری و نگه��داری زنان معتاد متجاهر
به نتیجه کارشناس��ی کاملی نرسیدهایم .هر
زم��ان که نتیجه ما تکمیل ش��ود ،حتی اگر
هیچ دس��تگاهی از ما پشتیبانی نکند ،ما به
تنهایی به این امر ورود میکنیم.وی گفت:
به عنوان مثال برای جمعآوری و بازپروری
معت��ادان متجاهر کار تحقیقاتی یک س��اله
انجام دادیم اما بع��د از اتمام کار تحقیقاتی
بالفاصله وارد عمل شدیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد؛

رییس سازمان اورژانس کشور خبر داد؛

واریز مرحله دوم «کمک معیشت» به حساب معلوالن شدید

ورود هواپیماهای بال ثابت هوانیروز به اورژانس

رئیس س��ازمان بهزیس��تی کش��ور از واریز مرحله دوم
کمک هزینه معیش��ت برای  ۱۲۵هزار خان��وار با افراد
دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که به سن  ۱۸سال
رس��یده اند خبر داد .به گزارش ایس��نا ،وحید قبادی دانا
در جمع خبرنگاران در این باره اظهار کرد :در راس��تای
اج��رای م��اده  ۲۷قانون حمایت از حق��وق افراد دارای
معلولیت ،روز گذش��ته کمک هزینه معیشت برای افراد
دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که به سن  ۱۸سال
رسیده اند اما فاقد شغل و درآمد هستند به حساب بانکی
آنها واریز شد.وی افزود :مجموع مبلغ واریزی  ۵۰میلیارد
تومان ب��ود و  ۱۲۵هزار خانوار ای��ن مبلغ را به عنوان
کمک هزینه معیش��ت دریافت کردند.رئیس س��ازمان
بهزیستی کشور با بیان اینکه مبلغ واریزی از  ۳۶۰هزار
تا  ۴۹۰هزار تومان متغیر بوده گفت :این مبلغ هر س��ه
ماه یکبار عالوه بر مبالغ ماهانه و مس��تمری ،واریز می
ش��ود.قبادی دانا افزود :نوبت قبل هم برای س��ه ماهه
اول س��ال در فروردین ماه واریز ش��ده بود .این واریزی

به عنوان دومین واریزی س��ال جاری و مربوط به س��ه
ماهه دوم س��ال اس��ت و امیدواریم با کمک مجلس و
س��ازمان برنامه و بودجه و تامین اعتب��ارات مالی مورد
نیاز بتوانیم حقوق افراد دارای معلولیت را اجرا کنیم.وی
با اش��اره به اینکه برای اجرای قان��ون  ۳۰هزار میلیارد
تومان بودجه نیاز اس��ت اظهار کرد :البته بودجه ای که
برای سال جاری تامین اعتبار شده است  ۱۳۰۰میلیارد
تومان است.رئیس س��ازمان بهزیستی کشور ادامه داد:
قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت در سال ۸۳
مصوب ش��ده بوده و قانون جدید حمایت از افراد دارای
معلولیت در س��ال  ۹۶مصوب ش��د .در س��ال  ۹۸برای
اولین بار اعتبار  ۱۱۰۰میلیارد تومانی در قانون تعیین شد
که  ۷۷۶میلیارد تومان آن تامین اعتبار شد و تخصیص
یافت.قبادی دانا ضمن ابراز امیدواری برای تحقق کامل
بودجه  ۱۳۰۰میلیاردی سال جاری گفت :امید است این
مهم در سال جاری با حمایت های خوب سازمان برنامه
و سازمان هدفمندی به طول کامل محقق شود.

آماده باش تیم های عملیات ویژه اورژانس کشور
و انتقال بین بیمارس��تانی بیماران کرونا از سوی
آنه��ا ،ورود هواپیماه��ای بال ثاب��ت هوانیروز به
اورژانس و امکان انتقال بیماران در اس��تان ها به
پایتخت و فعالیت چهل و ششمین پایگاه اورژانس
هوای��ی از جمله مباحثی بود که رییس س��ازمان
اورژانس کشور از آن خبر داد.
دکت��ر پیرحس��ین کولیوند در نشس��ت خبری به
مناسبت روز ملی اورژانس و فوریتهای پزشکی
با اش��اره به این که تاکن��ون  ۴۵فروند بالگرد در
اورژانس هوایی فعال بودند بیان کرد :تاکنون ۳۲
هزار نفر توسط این بالگردها منتقل شدند که ۶۵
درصد آنها مس��تقیما به اتاق عمل اعزام ش��دند.
همچنین خوشبختانه امروز اولین پرواز بال ثابت
توانس��ت یک بیمار تنفسی را از زاهدان به تهران
منتق��ل کند .به این ترتیب هواپیماهای بال ثابت
هوانیروز نیز به اورژانس هوایی ما اضافه ش��د .در

نتیجه در صورتی که بیم��اری در هر نقطهای از
کشور الزم باش��د برای گرفتن خدمت بیشتر به
تهران بیاید ،توس��ط این فروندهای بال ثابت به
پایتخت منتقل خواهد شد.وی با اشاره به هدف
گذاری  ۵س��اله برای افزایش س��رعت رس��یدن
اورژانس بر بالی��ن بیمار تاکید کرد :هدفمان این
بود که تا س��ال  ۱۴۰۰این زمان به شکل دقیق
تعریف شود؛ در حال حاضر در تهران آمبوالنسها
به ط��ور میانگین  ۱۴دقیقه و موتور آمبوالنسها
در  ۱۰دقیق��ه بر بالی��ن بیمار حاضر میش��وند.
همچنین در جادهها ای��ن زمان حدودا  ۱۵دقیقه
و در شهرهای کوچک در کمتر از  ۷دقیقه برآورد
میش��ود .خوش��بختانه اکنون با اس��تانداردهای
جهانی مطابقت داریم و حتی یک سال از برنامه
تعریف ش��ده خود جلوتر هستیم که این موضوع
با همکاری خوب پرس��نل ما و وزارت بهداش��ت
میسر شد.
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اخبار حوادث
کشف 2تن و  453کیلو تریاک
در«میرجاوه»

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان
گفت :ماموران انتظامی شهرس��تان میرجاوه
طی درگیری مس��لحانه ب��ا قاچاقچیان مواد
مخ��در2 ،ت��ن و  453کیلو تریاک را کش��ف
کردند.س��ردارمحمد قنب��ری در گفت و گو با
پايگاه خبري پليس ،در تشریح این خبر گفت:
با کس��ب خبري مبني بر جابه جایی محموله
س��نگین مواد افیونی توسط اعضای یک باند
حرف��ه ای قاچاق مواد مخدر ،از مناطق مرزی
“میرجاوه” به مرکز استان موضوع به صورت
ویژه در دس��تور کار مأم��وران پلیس مبارزه با
مواد مخدر این شهرس��تان ق��رار گرفت.وی
اف��زود :تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با
مواد مخدر “میرجاوه” با رصد تحرکات اعضای
این باند ،سرانجام شب سهشنبه قاچاقچیان را
که با  2دستگاه خودروی زانتیا و یک دستگاه
وانت تویوت��ا در یکی از محورهای فرعی این
شهرستان در حال انتقال مواد مخدر به مرکز
اس��تان بودند مشاهده کردند.فرمانده انتظامی
استان سیس��تان و بلوچس��تان تصریح کرد:
س��وداگران مرگ که با ورود به منطقه کمین
پلی��س ،خ��ود را در چنگال قان��ون می دیدند
ب��رای ف��رار از محل بدون توجه به ایس��ت و
اخطار مأموران ،اقدام به تیر اندازی به س��مت
خودروهای انتظامی کرده که با آتش پرحجم
تکاوران پلیس مواجه شدند.سردار قنبری گفت:
در نهایت پس از یک ساعت درگیری سنگین،
قاچاقچیان عرصه را برخود تنگ دیده و با رها
کردن خودروه��ای حامل مواد و اس��تفاده از
تاریکی شب به سمت ارتفاعات منطقه متواری
ش��دند.وی بیان داش��ت :در بازرسی از خودرو
های ب��ه جامان��ده از قاچاقچیان2تن و 453
کیلو تریاک به همراه  2قبضه س�لاح کالش
و مقادیری مهمات جنگی کشف شد.فرمانده
انتظامی اس��تان در پایان خاطر نش��ان کرد:
پلیس با اشراف اطالعاتی در جای جای استان
پهناور سیستان و بلوچستان ،هیچ نقطه امنی را
برای اشرار ،قاچاقچیان و سوداگران مرگ باقی
نخواهد گذاشت و با عزمی راسخ در برابر آنها
خواهد ایستاد.
آتشسوزی در میانکاله مهار شد

روز س��ه شنبه بخشی از پناهگاه حیات وحش
میانکاله دچار حریق ش��دکه با تالش ماموران
پناهگاه حیات وح��ش میانکاله  ،نیروی آتش
نشانی بندرامیرآباد و جمعی از دامداران میانکاله
آتش س��وزی مهارش��د.به گزارش ایلنا  ،آتش
س��وزی که روز سه ش��نبه از س��اعت  13در
منطقه ترکمن قبر مرتع قلعه پلنگان پناهگاه
حیات وحش میانکاله رخ داده بود ،پس از س��ه
ساعت تالش بی وقفه ماموران پناهگاه حیات
وحش میانکاله  ،نیروی آتش نشانی بندرامیرآباد
و جمع��ی از دامداران میانکال��ه به طور کامل
مهارش��د .وسعت آتش س��وزی حدود  4ونیم
هکتار ک��ه  80درصد آن انار ومابقی س��ازیل
وتمش��ک بوده است.علت آتش سوزی عامل
انسانی عنوان شده و تحقیقات برای شناسایی
عامل آتش سوزی در دست بررسی است.
دست رد ماموران پلیس یزد
به سکه های طال

فرمانده انتظامی اس��تان یزد از صحت عمل و
رد رش��وه  8عدد سکه تمام بهار آزادی توسط
ماموران ایس��تگاه بازرسی شهید "مدنی" خبر
داد.س��ردار عباس��علی بهدانی فرد در گفت و
گو ب��ا پایگاه خبری پلیس ،درب��اره این خبر
اظهارکرد :ماموران ایس��تگاه بازرس��ی شهید
“مدنی” استان یزد هنگام انجام وظایف ذاتی و
کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه تریلی
“اسکانیا” را به ظن حمل قاچاق برای بازرسی
متوقف کردند.فرمانده انتظامی اس��تان یزد با
بیان اینکه تریلی حامل محموله “یراق آالت”
از ش��هرهای جنوب شرقی کشور به “تهران”
بود خاطرنش��ان کرد :ماموران در بازرس��ی از
کانتینر خودرو مقادیر زی��ادی کاالی خارجی
فاقد مج��وز و قاچاق را از کنار محموله اصلی
کشف و یک متهم را دس��تگیر کردند.سردار
بهدانی فرد گفت :متهم برای رهایی از دست
قانون پیش��نهاد پرداخت رش��وه به مبلغ یک
میلیارد ریال وجه نقد و یا معادل آن ،س��که و
دالر را ب��ه  2مامور پلیس م��ی دهد و پس از
آن با تحویل  8عدد س��که تمام بهار آزادی به
ماموران ،خواهان آزاد کردن محموله توقیفی
می شود.این مقام ارشد انتظامی افزود :ماموران
ایس��تگاه بازرسی ش��هید مدنی استان یزد در
کمال صحت و پاکی ،پیش��نهاد رشوه را رد و
س��که های تحویل داده شده را صورتجلسه و
متهم را با  2پرونده قاچاق کاال و پرداخت رشوه
به مراجع قضائی معرفی کردند.

