اخبار

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خبر داد؛

آغاز واکسیناسیون معلوالن و سالمندان بهزیستی علیه آنفلوآنزا

تردد زائران اربعین در مرزهای
چهارگانه ممنوع است

فرمانده مرزبانی ناجا ،گفت :هرگونه تردد زائران
اربعین در مرزهای چهارگانه خسروی ،مهران،
شلمچه و چذابه ممنوع است.به گزارش  ،سردار
احمدعلی گودرزی ،با بیان اینکه توفیق نشد
خدمتگزار زائران اربعین حس��ینی در مرزهای
کشور باشیم ،اظهار داشت :امیدواریم که سایه
ویروس منحوس کرونا از جهان رخت ببند تا
شاهد برگزاری راهیپمایی عظیم اربعین سرور
ساالر ش��هیدان امام حسین (ع) در سالهای
آینده باش��یم.وی با اش��اره به عدم برگزاری
کنگره عظیم اربعین در سال جاری ،افزود :برابر
اعالم ستاد مرکزی اربعین کشور و همچنین
عدم اعالم آمادگی کشور عراق برای پذیرش
زائ��ران ،هرگونه ت��ردد در مرزهای چهارگانه
خس��روی ،مهران ،ش��لمچه و چذابه ممنوع
است.فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با تأکید
بر اینکه زائران از حض��ور در مرزها خودداری
کنند ،تصریح کرد :با توجه به اینکه بسترهای
الزم برای پذیرش زائران در کشور عراق مهیا
نیست ،به همین منظور مرزبانی کشور عراق با
افرادی که به صورت غیرقانونی وارد مرزهای
این کش��ور شوند برخورد قاطع خواهد داشت.
س��ردار گودرزی تاکید کرد :تمامی تحرکات
و تجمع��ات فردی و کاروان��ی زائران رصد و
کنترل میشود و از ورود آنها به مرزهای کشور
جلوگیری خواهد شد.
هشدار هواشناسی درباره رگبار و
تندباد در  ۱۷استان

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشداری از
بارشهای رگباری همراه با رعد و برق ،تندباد
لحظهای و کاهش دما در  ۱۷استان کشور طی
دو روز آینده خبر داده اس��ت.به گزارش ایسنا،
در هش��دار زرد رنگ سازمان هواشناسی آمده
اس��ت که این شرایط جوی ش��نبه ( ۱۲مهر)
در شمال آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،
برخی نقاط اس��تان اردبیل ،غ��رب گیالن و
ارتفاع��ات اس��تانهای مازندران و س��منان
پیشبینی میش��ود.در ادامه هش��دار سازمان
هواشناسی به ورود سامانه بارشی جدید اشاره
و آورده شده اس��ت :این سامانه بارشی سبب
ب��ارش و گاهی رگبار و رع��د و برق همراه با
تندبادهای لحظهای ،کاهش دما  -حدود  ۵تا
 ۱۰درجه س��انتیگراد  ،مواج شدن دریای خزر
و بارش برف در قلههای س��بالن و رشتهکوه
البرز مرکزی میشود.بر این اساس ،این شرایط
جوی روز یکش��بنه ( ۱۳مهر) در اس��تانهای
آذربایجان غربی ،آذربایجان ش��رقی ،اردبیل،
زنجان ،کردستان ،قزوین ،البرز ،شمال همدان،
شمال مرکزی ،گیالن ،مازندران ،برخی نقاط
استانهای کرمانشاه ،اصفهان ،لرستان و غرب
س��منان دور از انتظار نیست.طی روز دوشنبه
( ۱۴مه��ر) در اس��تانهای آذربایجان غربی،
آذربایجان ش��رقی ،اردبیل ،زنجان ،کردستان،
قزوین ،البرز ،ش��مال همدان ،تهران ،گیالن،
مازندران ،گلس��تان ،خراسان شمالی و برخی
مناطق اس��تانهای مرکزی و قم نیز رگبار و
رعد و برق همراه با کاهش دما خواهیم داشت.
سازمان هواشناسی در ادامه هشدار داده است
ک��ه احتمال آبگرفتگی معابر ،جاری ش��دن
روان آب در مسیلها و خسارت به محصوالت
کشاورزی دپو شده وجود دارد .از اینرو آبراهها
کنترل و بازگشایی شوند.
الحاق تمام مراکز تعویض پالک
استانها به طرح «نوبتدهی اینترنتی»

رئیس مرکز ش��مارهگذاری پلی��س راهورناجا
از الح��اق مراک��ز تعوی��ض پالک و ش��ماره
گذاری وس��ایل نقلی ه در 5استان باقیمانده به
طرح«نوبتدهی اینترنتی » خبر داد.سرهنگ
علی محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس
راهور ناجا در گفتوگو با فارس ،از اجرای طرح
«نوبتدهی اینترنتی» در  5اس��تان باقیمانده
کشور خبر داد.رئیس مرکز شماره گذاری پلیس
ی ارائه خدمت
راهور ناجا تصریح کرد :در راستا 
بیشتر و سریع تر به هموطنان ،کاهش معطلی و
رعایتپروتکلهای بهداشتی در مراکز تعویض
پالک و شماره گذاری در گام اول ،نوبتدهی
اینترنتی در تهران به صورت پایلوت اجرا ش��د
و در گام دوم  11اس��تان و کالنش��هر خدمات
تعویض پالک را به صورت نوبتدهی اینترنتی
انجام دادند.س��رهنگ محمدی اعالم کرد :در
گام سوم نیز ۱۷اس��تان ارائه خدمت در مراکز
تعویض پالک را به صورت اینترنتی در دستور
ی از روز
خود ق��رار دادن د و در گام چه��ارم یعن 
سهشنبه  15مهر ماه ،ارائه خدمات شمارهگذاری
و تعویض پالک وس��ایل نقلیه چه خودرو ،چه
موتورسیکلت و چه وسایل نقلیه سنگین در 5
استان ایالم ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی،
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد
نیز به صورت اینترنتی انجام میش��ود.رئیس
مرکز ش��ماره گذاری پلیس راهور ناجا افزود:
هموطنان با مراجعه به سامانه .rahvar120
 irو از طریق لین��ک نوبتدهی میتوانند به
واس��طه تلفن هم��راه خود به ص��ورت کامال
رایگان بازه زمانی مدنظر خود را برای تعویض
پالک رزرو کنند.

معاون امور توانبخش��ی سازمان بهزیستی
کش��ور از آغاز واکسیناس��یون آنفلوآنزا در
 ۳۱۱مرکز نگهداری س��المندان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمد نفریه در خصوص
آغاز واکسیناس��یون آنفلوآنزای سالمندان

مس��تقر در مراکز بهزیستی ،ضمن تبریک
روز و هفته س��المندان گفت :مقارن با این
ایام واکسیناس��یون علیه بیماری آنفلوآنزا
در مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی
به ویژه س��المندان ش��روع شده است.وی
افزود :از چند روز گذش��ته واکسیناس��یون
علی��ه آنفلوآن��زا در  ۳۱۱مرک��ز نگهداری
س��المندان که  ۱۳هزار و  ۸۹۶س��المند را
پذیرایی میکنند ش��روع ش��ده است.نفریه

یادآور ش��د :در همین مدت در مراکز دیگر
تحت پوش��ش سازمان بهزیس��تی که به
صورت ش��بانه روزی از معل��والن ذهنی،
جس��می و حرکتی و بیماران روانی مزمن
نگهداری می کنند و دیگر آسیب دیدگان
اجتماعی که در مراکز شبانه روزی حضور
دارند تحت پوشش واکسیناسیون آنفلوآنزا
ق��رار گرفته ان��د .همچنین در این راس��تا
دکترپیمان صابریان رئیس مرکز اورژانس

تهران گفت :جانبازان هش��ت س��ال دفاع
مقدس که از نظر بیماری در اولویت هستند
مش��مول دریافت واکسن آنفلوانزا هستند.
صابری��ان افزود :طب��ق هماهنگی الزم با
بنیاد ش��هید و جانبازان امسال در یک کار
بزرگ خداپسندانه عملیات تزریق واکسن
آنفلوان��زای جانبازان ب��االی  ۵۰درصد در
ته��ران به عه��ده مرکز اورژان��س تهران
است و سایر شهرستانها را مراکز اورژانس

همان شهرس��تان مس��اعدت م��ی کنند.
رئیس مرک��ز اورزانس تهران تصریح کرد:
تکنسین های اورژانس تهران با حضور در
مراکز نگهداری جانبازان و مراجعه به درب
من��ازل این عزیزان کار تزریق واکس��ن را
انجام خواهند داد .این گزارش می افزاید،
روزپنجشنبه معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور از تولید واکس��ن آنفلوآنزا در داخل
کشور از آذر ماه سال جاری خبر داد.

تقویت ارتباط بنیاد با نماینده سازمان جهانی بهداشت ضروری است؛

سند ملی بیماریهای نادر در ایستگاه پایانی

گروه اجتماعی  :مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر از نهایی
ش��دن مراحل ابالغ س��ند ملی بیماریهای نادر خبر داد
و در عی��ن حال گف��ت :یکی از راهه��ا در خصوص رفع
مش��کالت دارویی بیماران که تحریمها س��بب به وجود
آمدنش��ان ش��ده ،تقویت ارتباط بنیاد با نماینده سازمان
جهانی بهداشت است.
دکتر حمیدرضا ادراکی در گفتوگو با ایس��نا ،با اشاره به
جزئیات جلس�� ه نمایندگان بنیاد بیماریهای نادر با وزیر
بهداش��ت ،گفت :یکی از تاکیدات وزی��ر محترم در این
جلسه تسریع در روند نهایی شدن سند ملی بیماریهای
نادر بود تا هرچه زودتر س��ند آم��اده ارائه در هیات دولت
شود .کار س��ند در وزارت بهداشت تقریبا به اتمام رسیده
و بای��د منتظ��ر ابالغ آن در هیات دولت باش��یم .هر زیر
گروه از س��ند بیماریهای نادر به گروه ،نهاد ،وزارتخانه
و س��ازمان مرتبط ارجاع داده میش��ود .وزارت بهداشت،
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ،س��ازمان بهزیس��تی،
بانک مرکزی و ...میتوانند در اجرای سند به شکل موثر
عمل کنند.وی با بیان اینکه ش��یوع بیماری کرونا سبب
بروز وقفه در فرایندهای تکمیل و ابالغ س��ند شد ،افزود:
برخی جلسات به دلیل پاندمی کرونا به تعویق افتاده بود و
همین موضوع بر نهایی شدن سند تاثیر گذاشت .بیماران
نادر توقعات به جایی دارن��د که نمیتوان این توقعات را
ب��ه تعویق انداخت.اداراکی اف��زود :مورد دیگری که وزیر
بهداشت تاکید ویژهای بر آن داشتند ،تقویت ارتباط بنیاد
بیماریهای نادر با نماینده س��ازمان بهداشت جهانی در
ایران بود که این نماینده از مش��کالت دارویی و امکانات

بیم��اران ما ب��ه اندازه کافی آگاه باش��د و آن را به مراجع
باالتر انعکاس دهد .مشکالت ما در رابطه با تامین داروی
برخی بیماران نادر زیر س��ایه سنگین تحریمها است؛ از
س��وی دیگر در حالی که کش��ورهای تحریم کننده ادعا
میکنن��د دارو جزو تحریمها نیس��ت ،ام��ا عمال زمانی
که نتوانیم پولی به حس��اب ش��رکت دارویی بریزیم و یا
نتوانیم دارو را در مسیر رسیدن به دستمان بیمه کنیم و...
مشکالت نرسیدن ،کم رسیدن یا دیر رسیدن دارو بیماران

را دچار مشکل میکند .بر این اساس با تقویت ارتباطمان
با نماینده س��ازمان بهداش��ت جهان��ی میتوانیم چنین
مشکالتی را به آنها انتقال دهیم.وی با تاکید بر لزوم بیان
این مش��کالت ،اظهار کرد :برخی نهادها مانند یونیسف
و یونس��کو منبعی برای تامین داروی برخی بیماران نادر
دارند؛ همچون پانس��مان بیم��اران  EBکه چندی پیش
میزانی از این پانس��مانها را به طور خودجوش و رایگان
البته به اندازه محدود برایمان ارسال کردند .امکانات این

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران:

 ۵۰درصد مدارس پایتخت فرسوده است

رئیس کمیس��یون شهرس��ازی و معماری ش��ورای
ش��هر ته��ران ،گف��ت ۵۰ :درصد م��دارس پایتخت
فرسوده هس��تند.به گزارش مهر ،محمد ساالری ،در
خصوص نشس��ت بررسی مش��کالت و راهکارهای
تأمین فضاهای آموزش��ی منطق��ه  ۲۲تهران ،گفت:
این جلسه با حضور رییس شورای شهر تهران ،رییس
کمیسیون س�لامت و محیط زیست و رییس کمیته
گردشگری شورای ش��هر تهران ،معاون شهرسازی
و معماری ش��هردار ته��ران ،رئیس هی��ات مدیره و
مدیرعامل مجمع خیرین مدرس��ه ساز شهر تهران،
ش��هردار منطقه  ،۲۲مدی��رکل آم��وزش و پرورش
ش��هر تهران ،مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران
و سرپرس��ت اداره آموزش و پرورش منطقه  ۵برگزار
ش��د.وی با اش��اره به برگ��زاری این جلس��ه در اداره
آموزش و پ��رورش منطقه ،۵اظهار داش��ت :منطقه
 ۲۲فاق��د اداره آموزش و پرورش مس��تقل اس��ت و
ب��ه همین دلیل ذیل آم��وزش منطقه ۵مدیریت می
شود.رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای
شهر تهران با بیان اینکه وضعیت فضاهای آموزشی
اس��تان تهران و به ویژه شهر تهران ،مطلوب نیست،
اظهار داشت :براساس ارزیابی هایی که در خصوص
فضاهای آموزش��ی در شهرتهران صورت گرفته۵۰ ،
درصد مدارس تهران فرسوده هستند و قدمت اغلب
آن ه��ا بیش از  ۴۰تا  ۵۰س��ال اس��ت.وی ادامه داد:
از نظر شاخص ها و اس��تاندارهای کشوری ،مدارس

چنینی در َید س��ازمان بهداشت جهانی است که با اطالع
از مش��کالتمان میتواند اندکی در کم شدن بار مشکل
کمک کند.مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر ،درباره تامین
داروی بیم��اران  ،MPSتصریح ک��رد :معاونت دارویی
وزارت بهداشت به ش��دت پیگیر رفع این مشکل بودند.
اقدامی آغاز ش��ده است تا داروهای این بیماران به شیوه
جدیدی تهیه شود که البته تمام مراحل آن هنوز طی نشده
است.وی درباره آخرین آمار تعداد بیماریها و بیماران نادر
شناسایی شده در کش��ور ،بیان کرد :در حال حاضر ۳۳۱
گونه بیماری و  ۳۲۱۵بیمار در کشور شناسایی شدهاند۸ .
بیماری شایعترین بیماریهای نادر کشور هستند .در صدر
این بیماریها نوروفیبروماتوز اس��ت؛ سپس بیماریهای
میاستنی گراویس ،اسکلرودرمی ،MPS ،آلوپسی،EB ،
آرپی و  ALSاز بیماریهای نادری هستند که هر کدام
حداقل  ۱۰۰بیمار را دارند.ادراکی با اشاره به اینکه بیماران
نادر معموال سیستم ایمنی ضعیفتری دارند ،گفت :از این
رو بیماران نادر هم باید جزو گروهی باش��ند که در وهله
اول واکسن آنفلوآنزا دریافت کنند .در دستورالعمل معاونت
بهداشتی برای تزریق واکس��ن نام بیماران صعبالعالج
و نادر قید ش��ده اس��ت اما هنوز واکس��نی در اختیارشان
قرار نگرفته اس��ت و مراجعات مکرری ب��ه بنیاد دارند تا
معرفینامه بگیرند .بهترین روش این اس��ت که به تعداد
بیماران نادر واکسن در اختیار بنیاد قرار گیرد و ما اقدام به
توزیع کنیم؛ اما هنوز توزیعی به مراکز بهداش��تی صورت
نگرفته اس��ت و احتماال پس از توزیع وسیع در اختیار ما
هم قرار خواهد گرفت.

پرستار قالبی دستگیر شد؛

و فضاهای آموزش��ی باید متناسب با جمعیت شهرها
باشند اما شهر تهران در برخی از شاخص ها رتبه آخر
و در برخی از شاخص ها رتبه یکی مانده به آخر را در
بین تمام استان ها دارد .همچنین بر اساس گزارشی
ک��ه مدیرکل آموزش و پرورش ش��هر تهران در این
جلسه ارائه دادند ،پایین ترین میانگین سرانه فضاهای
آموزشی در کشور متعلق به استان های تهران ،البرز،
سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی است و این
در حالیست که تراکم دانش آموزی در استان تهران
بیش از این س��ه استان است.س��االری تصریح کرد:
بررسی های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای
ش��هرتهران و گزارش تلفیقی حسابرسی از عملکرد
ش��هرداری تهران برای س��ال مالی منتهی به اسفند
 ۱۳۹۳نش��ان می دهد که در حالی که مقرر بود ۷۰
درصد امالک و اراضی بزرگ مقیاسی که در منطقه
 ۲۲س��اخت ش��ده اند از محل قاعده ، ، ۷۰-۳۰آزاد
سازی و به شهرداری تهران منتقل شوند،تا شهرداری
تهران از آن ها در راستای تامین سرانه های خدماتی
 ۷گانه با اولویت سرانه فضاهای آموزشی استفاده کند
اما متاسفانه شهرداری تهران بر خالف قوانین مالک
عمل ،علی رغم آزادسازی  ۲۲میلیون متر مربع از این
اراضی ،از آنها در راستای تامین سرانه ها استفاده نکرد
و این اراضی را به مالکین همان امالک یا اش��خاص
حقیقی و حقوقی دیگر با رویکرد درآمدزایی فروخت و
بر روی آن ها بارگذاری انبوه انجام شد.

قتل پیر مرد با  ۳۰قرص خواب آور

مع��اون مبارزه با جرائم جنای��ی پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،از بازداش��ت زن قاتل خدمتکار خبر داد که در
پوشش پرستار یک مرد مسن او را با داروهای خواب
آور به قتل رس��انده سپس اموال با ارزش منزلش را
سرقت کرده بود .به گزارش میزان ،سرهنگ کارآگاه
مرتضی نث��اری گفت :در تیرماه امس��ال پروندهای
با موضوع فوت مش��کوک مرد  ۶۱س��اله بنام صابر
به دادخواهی خواهر متوفی از ش��عبه هفتم بازپرسی
دادس��رای امورجنایی تهران به کارآگاهان اداره دهم
وی��ژه قتل ارجاع ش��د.وی اف��زود :محتویات پرونده
حاکی از آن بود ،متوفی در تاریخ دوازدهم دیماه سال
گذش��ته در اثر بیماری فوت سپس با مجوز پزشکی
قانونی دفن میگردد ،خواهر متوفی پس از گذشت ۶
ماه وقتی که منزل برادرش را نظافت میکرده متوجه
یکس��ری داروهای خواب آور میش��ود و با توجه به
بیماری که متوفی داش��ته و بیماری وی هیچ گونه
رابطهی با داروهای خواب آور نداشته ،موضوع فوت
برادرش مبنی بر اینکه توسط پرستاراش اتفاق افتاده
باشد قوت گرفت.سرهنگ نثاری اظهار کرد :شاکی
با حضور در اداره دهم در ادامه گفت :برادرم به علت
بیماری یک نفر پرستار خانم جوان بنام فریبا  ۳۵ساله
از طریق یک ش��رکت خدماتی استخدام کرده بود و
در ح��دود یک ماه در منزل برادرم حضور داش��ت تا
اینکه همان روز با ما تماس گرفت و خبر فوت برادرم
را داد و هیچ اطالعی دیگر از او نداشتیم.ش��اکی در

ادام��ه گفت :وقتی منزل برادرم را بررس��ی میکردم
متوجه ش��دم اموال از قبیل :اسناد و مدارک هویتی
برادرم به س��رقت رفته است و در این رابطه به فریبا
مظنون هس��تم .معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ با اش��اره به اینکه کارآگاهان با
جمع بندی قرائن و ش��واهد به این نظر رسیدند که
پرون��ده فوت عادی نبوده و قتل اتفاق افتاده اس��ت،
گفت :با توجه بالمکان بودن قاتل ،کارآگاهان با بهره
گیری از روشهای علمی کشف جرم محل تردد وی
را در محدوده ش��رق تهران شناس��ایی کردند و طی
یک عملیات پلیس��ی در مورخ��ه نهم مهرماه وی را
دستگیر و به اداره دهم منتقل کردند.وی افزود :فریبا
در تحقیق��ات اولیه منکر جرمش ش��د ،ولی با دیدن
قرائن و ش��واهد کامال علم��ی پلیس به ناچار لب به
اعتراف گشود و ضمن قبولی قتل گفت :من برای کار
از شهرستان به تهران آمدم و به یک شرکت خدماتی
مراجعه کردم و آنها مرا به متوفی معرفی کردند و با
انعقاد قرارداد سه ماه در آذر ماه سال گذشته در منزل
متوفی چندساعتی کار و از او پرستاری میکردم.وی
ادامه داد :از آنجایی که پول نداش��تم و اعتیاد به مواد
مخدر داش��تم و تازه یکماه بود مش��غول به کار شده
بودم نقش��ه س��رقت از منزل متوفی را کشیدم که با
تهیه  ۳۰قرص خواب آور غذای ش��ام او را مس��موم
ک��ردم و پول به مبل��غ  ۱میلیون تومان و اس��ناد و
مدارک را سرقت کردم.

کووید۱۹-؛ همچنان رو به صعود

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا
با اش��اره به مباحثی مانند اف��راد در اولویت
تزریق واکسن آنفلوآنزا ،نحوه تشخیص کرونا
از آنفلوآنزا و وضعیت کووید ۱۹-در کش��ور،
گف��ت :از آنجای��ی ک��ه محدودیتها کمتر
ش��ده و مردم هم کمتر پروتکلها را رعایت
میکنن��د ،میبینیم که افراد س��المند هم در
خانوادهه��ا مبتال می ش��وند و طبعا وضعیت
بیماری در افراد سالمند و دارای بیماریهای
زمینهای شدیدتر خواهد بود .دکتر مینو محرز
در گفتوگو با ایس��نا ،درباره افراد اولویت دار
برای تزریق واکس��ن آنفلوآنزا ،گفت :با توجه
به اینکه در حال حاضر ممکن است واکسن
آنفلوآنزا به اندازه کافی در دسترس نباشد ،باید
بر اساس اولویتبندیهای انجام شده برای
اف��راد در معرض خطر تزریق ش��ود .بر این
اساس در درجه اول پرسنل و کادر بهداشت
و درم��ان ،افراد باالی  ۶۵س��ال ،افراد مبتال
به بیماریهای قلب-عروقی و ریوی مزمن،
مبتالیان به سرطان ،زنان باردار ،مبتالیان به
بیماریهای مزمن کلی��وی ،مبتالیان به اچ
آی وی و ...بای��د آن را تزریق کنند .حال اگر
واکس��ن موجود بود ،سایر افراد هم میتوانند

این واکسن را تزریق کنند.

چرایی افزایش مرگهای کرونایی

کمبود جهانی واکسن آنفلوآنزا


وی با بیان اینکه امس��ال با توجه به ش��یوع
کرون��ا و درخواس��ت جهانی برای واکس��ن
آنفلوآن��زا ،در همه جای دنیا کمبود واکس��ن
آنفلوآنزا وجود دارد ،افزود :اگر افراد نتوانستند
واکس��ن آنفلوآنزا را تزریق کنند ،بدانند که با
رعایت فاصله فیزیکی ،اس��تفاده از ماسک،
شستن دستها و ...میتوانیم ابتال به آنفلوآنزا
را کنترل کنیم.
مبتالیان به کرونا نباید واکس�ن آنفلوآنزا

تزریق کنند

محرز درباره افرادی که نباید واکسن آنفلوآنزا
را تزری��ق کنند ،گفت :اف��رادی که در حال
حاضر به کووید ۱۹-مبتال هستند،
نباید واکس��ن آنفلوآن��زا را تزریق
کنند؛ چراکه اصوال به افراد س��الم
که بیماری ویروسی ندارند ،واکسن
تزری��ق میکنیم .در عین حال اگر
فردی مبتال به کرونا شده و اکنون
بهبود یافته است ،میتواند واکسن
تزریق کند .موضوعی هم ش��ایعه
ش��ده ب��ود مبنی بر اینک��ه تزریق

واکس��ن آنفلوآن��زا منجر به ابتال ب��ه کرونا
میش��ود؛ در حالی که طبق مطالعاتی که بر
روی این موضوع انجام ش��ده ،چنین چیزی
مطرح نشده است.

چگون�ه آنفلوآن�زا را از کرون�ا تش�خیص

دهیم؟

وی درب��اره نح��وه تش��خیص آنفلوآن��زا،
س��رماخوردگی و کرون��ا از یکدیگر با توجه
ب��ه مش��ابهتهایی در برخ��ی عالئ��م این
بیماریها ،گفت :مردم باید توجه کنند که به
محض اینکه عالئمی مانند س��رفه ،عطسه،
تب ،بدن درد ش��دید و ...پیدا کردند ،معطل
نکرده و به پزشک مراجعه کنند؛ چراکه خود
فرد نمیتواند تشخیص دهد به کدام یک از

این ویروسها مبتال شده ،بلکه پزشک باید
معاینه کرده و این تشخیص را دهد .بنابراین
به محض دیدن این عالئم به پزشک مراجعه
کنن��د؛ چراکه ممکن اس��ت گاه��ی افراد با
مراجعه دیر هنگام به پزش��ک ،زمان الزم را
برای درمان از دست بدهند.
کرونا در کشور همچنان صعودی است


مح��رز با بی��ان اینک��ه روند ابتال ب��ه کرونا
همچن��ان رو به صعود اس��ت ،گف��ت :روند
بیم��اری همچنان افزایش��ی اس��ت و تعداد
بس��تری هم زیاد ش��ده اس��ت .به هر حال
وقتی تعداد زیادی از افراد مبتال شوند ،میزان
بس��تری نیز باال رفته و حتی تعدادی به آی
سی یو نیاز پیدا می کنند.
شدت کرونا بیشتر نشده ،اما...


وی تاکی��د ک��رد :ش��دت کرون��ا
بیش��تر نش��ده ،بلکه تعداد بیماران
افزایش یافته اس��ت؛ چراکه قدرت
س��رایتپذیری ویروس باالتر رفته
اس��ت .از آنجایی که محدودیتها
کاس��ته ش��ده و م��ردم ه��م کمتر
پروتکله��ا را رعای��ت میکنن��د،
میبینی��م که افراد س��المند هم در
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اخبار حوادث
 10کشته و مصدوم در  2تصادف جادهای

جانشین پلیس راه از وقوع دو حادثه تصادف
فوت��ی در اس��تانهای ای�لام و سیس��تان و
بلوچس��تان با  10کش��ته و مصدوم خبر داد.
س��رهنگ ایوب شرافتی جانش��ین پلیس راه
در گفتوگو با فارس ،از وقوع حادثه تصادف
فوتی در شمال سیستان و بلوچستان خبر داد.
جانش��ین پلیس راه تصریح کرد :در س��اعت
 8صبح  11مهر ماه یک دس��تگاه س��واری
پژو 405در محدوده سفیدآبه در محور زابل ـ
زاهدان به علت عدم توانایی راننده در کنترل
وس��یله نقلیه دچار واژگونی ش��د.وی گفت:
متأس��فانه در ای��ن حادثه رانندگ��ی یک نفر
کش��ته و  4نفر مصدوم شدند.جانشین پلیس
راه از حادثه تص��ادف رانندگی دیگریمابین
یک دس��تگاه پژو 405با خ��ودرویپراید به
علت تجاوز به چپ پژو 405در ساعت 14:58
روز پنجش��نبه در محور دهلران ـ اندیمشک
در استان ایالم خبر داد.ویخاطرنشان کرد:
این حادثه رانندگی نیز سه کشته و دو مصدو م
بر جای گذاشت.سرهنگ شرافتی خاطرنشان
کرد :سرعت غیرمجاز ،سبقت غیرمجاز ،عدم
توج��ه به جل��و و عدم رعای��ت فاصله طولی
مجاز از جمله  4عاملی است که  80درصد از
تصادفات جادهای را منجر میشوند.
دستگیری فروشنده
چکهای جعلی و سرقتی

مام��وران پی��س آگاه��ی دو مته��م را که با
ف��روش چکهای جعلی و مس��روقه اقدام به
کالهبرداری از شهروندان کرده بودند ،دستگیر
کردند.به گزارش ایسنا ،در تاریخ بیست و هشتم
تیرماه امسال پروندهای با موضوع سرقت اسناد،
مدارک و دسته چک از داخل گاو صندوق دفتر
مشاور امالک از سوی دادسرا به پلیس آگاهی
تهران بزرگ ارجاع ش��د که درپی آن تیمی از
کارآگاهان دایره مبارزه با س��رقت پایگاه پنجم
پلیس آگاهی تهران بزرگ رسیدگی به موضوع
را در دستور کار خود قرار داده و در نخستین گام
ب��ا انجام اقدامات و تحقیقات میدانی موفق به
کشف سرنخهایی از سارقان شدند.همچنین در
جریان رسیدگی به پرونده ،ماموران مطلع شدند
که در تاریخ چهارم مرداد ماه یکی از چک های
مسروقه توسط فردی با هویت معلوم به بانک
ارائه ش��ده است که در همین راستا این فرد با
هماهنگی قضایی به پلیس آگاهی دعوت شد
و اعالم کرد که چک را از فردی به هویت نیما
دریافت کرده است .همزمان با رسیدگی به این
موضوع مشخص ش��د که افراد دیگری نیز با
چک های مس��روقه به بانک مراجعه کردهاند.
در نهایت با جمع بندی س��رنخ های به دست
آمده کارآگاهان موفق ش��دند مخفیگاه نیما را
شناسایی کرده و پس از اخذ مجوز قضایی او را
در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل
کنند .همچنین در بازرس��ی از مخفیگاه او 25
فقره چک سفید امضا نیز کشف و ضبط شد.با
انتقال نیما به پلیس آگاهی ،او تحت بازجویی
قرار گرفته و س��رانجام به جرم اعتراف کرد و
گفت :با همدستی فردی دیگر به نام سیامک
حدود س��ه سال اس��ت که چکهای مسروقه
و جعلی را به فروش میرس��اند .با شناس��ایی
مخفیگاه همدست متهم در اسالمشهر ،تیمی از
کارآگاهی با اخذ نیابت قضایی به مخفیگاه او نیز
اعزام شده و این فرد را هم دستگیر کردند.
کشف مغاز ه دپوی
لپتاپهای قاچاق در تهران

خانوادهه��ا مبتال ش��دهاند و طبع��ا وضعیت
بیماری در افراد سالمند و دارای بیماریهای
زمینهای ش��دیدتر است.محرز درباره احتمال
افزایش تعداد م��رگ و میرها به روزانه ۶۰۰
تا  ۷۰۰مرگ ،گف��ت :زمانیکه تعداد بیماران
و به ویژه بیماران بدحال افزایش یابد ،طبیعتا
میزان مرگ و میر هم ب��اال رفته و میتوان
انتظار افزایش تعداد مرگ و میرهای ناش��ی
کووید ۱۹-را داش��ت .البته در حال حاضر با
توج��ه به افزایش تجربه کادر درمان ،ممکن
اس��ت افرادی با وضعیت ش��دید هم چندین
روز در آی س��ی یو باش��ند و س��پس بهبود
یابند ،اما بازهم می��زان مرگ و میر به دلیل
افزای��ش ابتال ،باال اس��ت.وی تاکی��د کرد:
بهترین راه پیش��گیری از تمام ویروسهایی
که حامل عفونتهای دس��تگاه تنفس��ی در
زمستان هستند ،از آنفلوآنزا گرفته تا کووید-
 ۱۹و س��ایر ویروسها ،این است که ماسک
بزنیم ،دستهایمان را مرتب بشوییم و فاصله
فیزیک��ی را رعایت کنیم .متاس��فانه اکنون
ش��اهدیم که تع��داد زیادی از افراد ماس��ک
نمیزنند .باید استفاده از ماسک اجباری شود
تا در این صورت نگرانی ها کاهش یابد.

ریی��س پلیس امنی��ت اقتص��ادی فرماندهی
انتظامی تهران بزرگ از کش��ف  20دس��تگاه
لپت��اپ قاچاق از یک واحد صنفی در خیابان
ولیعصر خبر داد.سرهنگ علی ولیپور گودرزی
در گفتوگو با ایس��نا ،دراین باره گفت :مدتی
قبل خب��ری در مورد تهیه و دپ��وی تعدادی
لپت��اپ قاچ��اق از طریق مناب��ع خبری به
پلیس امنیت اقتص��ادی تهران بزرگ مخابره
ش��ده که در جریان تحقیقات بیشتر مشخص
شد که مغازهای در حوالی خیابان ولیعصر اقدام
به نگهداری این لپتاپها کرده است .وی با
اشاره به شناسایی هویت متصدی واحد صنفی
مذک��ور گفت :با هماهنگ��ی قضایی ماموران
برای بررس��ی موضوع به محل مراجعه کرده
و در آنجا متوجه شدند که لپتاپهای مذکور
فاقد هرگونه بارنامه و مجوزگمرگی هس��تند
و به ش��کل قاچاق وارد کش��ور شدهاند که در
همین راستا متصدی این واحد صنفی دستگیر
و به مقر انتظامی منتقل شد.ولیپور گودرزی از
تحویل کاالی قاچاق مکشوفه به سازمان جمع
آوری و ف��روش اموال تملیکی تهران خبر داد
و گفت :کارشناسان ارزش ریالی لپتاپهای
کش��ف شده را بیش از سه و نیم میلیارد ریال
برآورده کردند.

