اخبار
 ۲۶هزار فرزند بی سرپرست و
بدسرپرست تحت پوشش بهزیستی

رئیس س��ازمان بهزیس��تی کشور گفت :در
 ۹س��ال اخیر بی��ش از  ۱۰ه��زار فرزند به
عن��وان فرزندخوانده به خان��واده های ذی
صالح واگذار ش��ده است.به گزارش ایسنا،
وحید قبادیدانا در مراس��م هم اندیش��ی با
معاون توسعه روس��تایی و عشایری رئیس
جمه��ور با اش��اره به فعالیتهای س��ازمان
بهزیس��تی در ح��وزه توانبخش��ی گف��ت:
بهزیس��تی عالوه بر پوش��ش جامعه هدف
در مناطق روستایی و محروم ،فعالیتهایی
را نیز در حوزه توانبخش��ی مناطق یاد شده
دارد به طوریکه توانمندسازی اجتماع محور
مددجویان و محرومان تحت پوشش نیز در
مناطق روس��تایی و عش��ایری صورت می
گیرد.ب��ه گفته وی ،عالوه ب��ر تامین اقالم
توانبخشی و وس��ایل بهداشتی مددجویان
محروم مناطق روس��تایی و عشایری ،یک
میلی��ون و  ۶۰۰هزار ف��رد دارای معلولیت
و ح��دود  ۲۴۰ه��زار زن سرپرس��ت خانوار
نیز تحت پوش��ش س��ازمان بهزیستی قرار
دارند.قب��ادی دان��ا اف��زود :همچنی��ن یک
میلی��ون و  ۸۰هزار خانوار مس��تمری بگیر
سازمان بهزیستی هستند و حدود  ۲۷هزار
فرد ضایعه نخاعی از س��ازمان بهزیس��تی
خدمات دریافت می کنند .به گفته وی این
در حالیس��ت که حدود  ۲۶ه��زار فرزند بی
سرپرست ،بدسرپرس��ت و دارای سرپرست
غی��ر موثر تحت پوش��ش س��ازمان مذکور
اس��ت که  ۱۰هزار نفر آنها در مراکز ش��به
خانواده و شیرخوارگاهها نگهداری میشوند
و ح��دود  ۱۶هزار نفر نی��ز در خانوادههای
جایگزین زندگی می کنند.رییس س��ازمان
بهزیستی کش��ور در ادامه تاکید کرد :البته
سیاست اصلی ما فرزندخواندگی و حضانت
فرزندان توسط خانوادههاست به طوری که
در  ۹س��ال اخیر بیش از  ۱۰هزار فرزند به
عنوان فرزندخوانده به خانواده های ذیصالح
واگذار ش��ده اس��ت.قبادی دانا در ادامه به
فعالیتهای اورژانس اجتماعی اشاره داشت
و گفت :بیش از  ۴۰۰۰پرسنل قهار در مراکز
مداخل��ه و پایگاه های اورژانس اجتماعی و
فعالیتهای ثابت و سیار اورژانس اجتماعی
سراسر کشور خدمات رسانی می کنند.
ثبتنام در سامانه مجوز
تردد بینشهری منتفی شد

مدیر رواب��ط عمومی فرمان��داری تهران
با اش��اره به اینکه در کش��ور تنها اس��تان
نارنج��ی مازندران اس��ت ،اف��زود :صدور
مجوز به این استان در سامانه متوقف شده
اس��ت.ایمان قربانی در گفت وگو با ایسنا،
در تش��ریح روند توقف صدور مجوز تردد
بین ش��هری گفت :در حال حاضر تمامی
استانهای کش��ور وحتی گیالن و گلستان
در وضعیت زرد ق��رار گرفته اند و تردد به
ش��هرهای زرد نیازمند مجوز نیس��ت ،اما
اس��تان مازندران نارنجی است و تردد به
اس��تانهای نارنجی و قرمز ممنوع است.
وی تاکید کرد :در حال حاضر مجوز تردد
برای استان مازندران صادر نمی شود و به
این ترتیب ثبتنام در س��امانه مجوز تردد
بینشهری منتفی است.
نرخ باسوادی ایرانیان
به  ۹۶.۶درصد رسید

رئیس سازمان نهضت س��وادآموزی گفت:
در چه��ار دهه اخیر ب��ا تالش های صورت
گرفته و طبق آخرین سرش��ماری سال ۹۵
نرخ باس��وادی به  ۹۴.۷درصد رس��ید و در
س��ال  ۹۹با اطمینان می ت��وان اعالم کرد
که درصد باس��وادی در گروه س��نی  ۱۰تا
 ۴۹س��ال به  ۹۶.۶درصد رس��یده اس��ت.
ش��اپور محمدزاده در گفت وگو با ایسنا ،با
بیان اینکه هفتم دی ماه س��ال  ۵۸فرمان
تاس��یس نهضت س��وادآموزی توسط امام
خمینی (ره) با شعار سراسر ایران را مدرسه
کنیم تاسیس ش��د و دستاوردهای بسیاری
به همراه داش��ت اظهار کرد :قبل از انقالب
در گروه س��نی  ۱۰تا  ۴۹س��ال بر اس��اس
سرشماری س��ال  ۵۵بیش از  ۵۱درصد از
مردم بیس��واد و  ۴۸.۸درصد باسواد بودند.
وی افزود :در چهار دهه اخیر با تالش های
ص��ورت گرفته و طبق آخرین سرش��ماری
سال  ۹۵نرخ باسوادی به  ۹۴.۷درصد رسید
و در س��ال  ۹۹با اطمین��ان می توان اعالم
کرد که درصد باسوادی در گروه سنی  ۱۰تا
 ۴۹سال به  ۹۶.۶درصد رسیده است .رئیس
سازمان نهضت س��وادآموزی با بیان اینکه
استان های کشور را از حیث وضعیت سواد
به سه دسته تقسیم کرده ایم گفت :بخشی
استان ها باالتر از میانگین باسوادی کشور
هس��تند ،برخی استان ها در حد میانگین و
گروه سوم استان های زیرمیانگین کشوری؛
در گروه اول بیش��ترین فعالیت ها در دوره
انتقال و دوره تحکیم انجام می ش��ود و در
جهت تثبیت و تعمیق و تحکیم س��واد گام
برمی داریم.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی:

حمایت مجلس از قرار گرفتن «سیاف» در ردیف بیماریهای خاص

رییس کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی از حمایت این
کمیس��یون از قرار گرفتن بیماری سیاف در ردیف بیماریهای خاص خبر
داد.دکتر حس��ینعلی شهریاری ،رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با فارس از حمایت این کمیسیون از قرار گرفتن
بیماری س��یاف در ردیف بیماریهای خاص در بودجه سال  1400خبر داد.
پس از درخواست خانوادههای بیماران سیاف ،دکتر قاسم جان بابایی ،معاون
درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با ارسال نامهای به رییس
کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ،خواستار قرار گرفتن
بیماری سیاف در لیست بیماریهای خاص شد .دکتر شهریاری در این باره

گفت« :پس از دریافت و بررسی نامه معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،به کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادیم بیماری سیاف در بودجه
سال  1400در ردیف بیماریهای خاص قرار گیرد .بنده با رییس کمیسیون
تلفیق نیز در این باره صحبت کردم .بنابراین باید منتظر تصمیم این کمیسیون
درباره این موضوع ماند .البته چنانچه این دوستان هم در این خصوص اقدامی
انجام ندهند ،ما این موضوع را در صحن علنی مجلس شورای اسالمی طرح
خواهیم کرد».رییس کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
در ادامه با اشاره به نقشی که دولت میتوانست در تسریع و تسهیل محقق
شدن خواسته خانواده بیماران سیاف داشتهباشد ،افزود« :دولت میتوانست

موضوع قرار گرفتن بیماری سیاف در ردیف بیماریهای خاص را در الیحه
پیشنهادیاش به مجلس قرار دهد اما این کار را انجام نداد .با توجه به جلساتی
که خانوادههای س��یاف با مس��ئوالن وزارت بهداشت داشتند و طی همان
جلس��ات این درخواس��ت را مطرح کردند ،دولت از این خواسته مطلع بود و
اگ��ر این موضوع را در الیحه در نظر میگرفت ،پیگیری آن هم در مجلس
تسهیل میشد .اما به هر صورت ،ما در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی تالشمان را برای تحقق خواسته خانواده بیماران سیاف و
قرار گرفتن این بیماری در ردیف بیماریهای خاص و بهرهمند شدن از بودجه
سال  1400انجام خواهیم داد».

ساخت آزمایشگاههای پیشرفته سطح  3در اوج تحریمها؛

چرا باید روی واکسنهای وارداتی حساس باشیم؟

گ�روه اجتماعی  :اعضای بس��یج دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معتقدند
,واردات هرگون��ه واکس��ن کرون��ا نیازمند
بررسیهای دقیق آزمایشگاهی است.
ش��یوع وی��روس کرون��ا در جه��ان ،باعث
ف��وت تعداد زی��ادی از مردم جهان ش��د و
سبب شد که بس��یاری از کشورهای جهان
محدودیتهایی کرونای��ی اعمال کنند .لغو
پروازها ،منع آمدوش��د و تعطیلی بسیاری از
مش��اغل و اصناف از جمله محدودیتهایی
بود که در کشورهای مختلف از جمله ایران
اعمال ش��د.با ش��یوع این ویروس ناشناخته
و پر دردس��ر ،تالش برای س��اخت واکسن
مقابله با آن در قالب یک رقابت نانوش��ته در
بین کش��ورها آغاز شد و محققان کشورمان
نی��ز تالش خ��ود را برای تولید واکس��ن به
کار گرفتن��د ،هرچند که مس��ووالن وزارت
بهداشت چندی پیش اعالم کرده بودند که
در کنار تولید واکسن برای واردات واکسن از
منابع مورد اطمینان نیز تالش میکنند .به
گزارش فارس  ،برای بررس��ی ابعاد مختلف
موضوع تولید و واردات واکسن با حمیدرضا
دهقان مسؤول بس��یج دانشجویی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،مهرداد افضلی
مسؤول مرکز مطالعات نظام سالمت بسیج
دانش��جویی دانش��گاه علوم پزشکی شهید
بهشتی گفتوگو کردیم که در ادامه مشروح
این گفتوگو را میخوانید:

برخی مدعی میشوند که ایران تجهیزات

و آزمایش�گاههای مدرن س�اخت واکس�ن را
ندارد در این خصوص توضیح دهید؟

دهقان :در کش��ور هر جایی موفقیتی داریم،
مدی��ون جوانان و محققان داخلی هس��تیم،
افرادی که در ش��رکت های واکسن سازی
چون رازی و برکت کار می کنند و توانس��ته
ان��د به مرحله ف��از یک بالینی هم برس��ند.
اینط��ور که ش��نیدیم در اوایل کار س��اخت
واکس��ن ،همکاری الزم برای تولید واکسن
داخلی توسط برخی موسسات صورت نگرفته
و بودجه کافی در اختی��ار آنها قرار نگرفت.
آزمایشگاه سطح سه نداشتیم در صورتی که
ساخت این آزمایشگاه برای ساخت واکسن
ج��زء ضروریات اس��ت و خوش��بختانه این
آزمایش��گاه به دلیل شیوع بیماری کرونا در
کشور ما ساخته ش��د .آزمایشگاه سطح سه
برای ویروس های خطرناک ساخته شده اند
و ایمنی آن باید به نحوی باشد که بکسانی
که در آن کار می کنند مش��کلی برایش��ان
ایجاد نشود .در ایران سال هاست به دنبال
س��اخت و یا واردات این آزمایشگاه بوده اند
 .برای واردات آن هم گفته اند  500میلیارد
خرج ش��ده اما به دلیل تحریم و بلوکه شدن
پول نرس��یده اما االن یک آزمایش��گاه در
اختیار انستیتو پاس��تور و یکی دست وزارت
دفاع ق��رار دارد .مثال واکس��ن ام آر ان ای
کال ب��ا آلودگی میکروب��ی کاری ندارد و به
آزمایشگاه سطح سه نیازی ندارد اما واکسن

و االن تأکی��د دارن��د ک��ه ماس��ک یکی از
مسائل پیشگیرانه اصلی در برابر کروناست.
تولید واکس��ن برای هر بیماری ای ،به طور
میانگین  5تا  10سال طول می کشد و فاز
مطالعاتی پیش بالینی حداقل یک سال است
و ای��ن مرحله را االن برای کرونا به  6ماه
تقلیل داده اند .صحبت این نیست که چون
فاز مطالعات بالینی و ساخت واکسن کوتاه
ش��ده  ،واکسن بی اثر است اما صحبت این
اس��ت که نیاز به احتیاط و سنجیدن جوانب
مهم است.

چرا کش�ورهای همسایه واکسیناسیون را

آغاز کردهاند و از آنها عقبتر هستیم؟

ویروس کشته شده که شرکت برکت تولید
می کند ،نیاز به آزمایشگاه سطح سه دارد.
چ�را بای�د روی واکس�نهای واردات�ی

حساس باشیم؟

دهقان :واکس��ن خارجی از هر جایی که می
خواه��د وارد ش��ود ،باید راس��تی آزمایی در
داخل نیز صورت گیرد و صرف تأیید سازمان
بهداش��ت جهانی برای وارد واکس��ن کرونا
کافی نیس��ت .واکس��ن جنبه های محتلف
دارد و هم��ه دس��تگاه ها بای��د آن را تایید
کنند زیرا کرونا یک مس��اله با ابعاد مختلف
اس��ت و واکس��ن هم ابعاد مختلف دارد .در
مورد داروهایی که برای درمان کرونا استفاده
میش��ود و وارد میکنی��م نمیتوانیم خیلی
تردید داشته باش��یم چون سال هاست وارد
میش��ود اما باید روی شرکت های واکسن
سازی حساس��یت بیشتری داشته باشیم که
وزارت بهداشت هم روی این موضوع تأکید
دارد.س��اخت واکسن سالها طول می کشد
اما س��ازمان بهداشت جهانی مراحل ساخت
واکس��ن کرون��ا را کوتاه کرده ت��ا به دلیل
ش��رایط فعلی تزریق اورژانس��ی آن صورت
گیرد .واکس��ن هرگز به معنای اتمام کرونا
نیس��ت نباید مردم اینطور تص��ور کنند که
واکسینه شدن افراد در برابر کرونا به معنای
از بین رفتن محدودیتهاست و پروتکلهای
بهداشتی مشاغل و گروههای مختلف نادیده
گرفته شود.
برای ارزیابی کیفیت واکس�ن وارد ش�ده


تجهیزات آزمایشگاهی الزم را داریم؟

افضلی :س��ازمان غ��ذا و دارو پروتکلهای
واردات واکسن کرونا را تدوین کرده و گفته
ک��ه در مراح��ل مختلف باید چ��ه کارهایی
انجام ش��ود و بای��د چه م��دارک و تأییدیه
هایی گرفته ش��ود .در واکس��ن ام آر ای ان
یک توالی ژنتیکی مطرح است و باید بدانیم
ک��ه آیا وقتی وارد س��لول می ش��ود همان
کاری ک��ه ادعا می ش��ود را می تواند انجام
دهد یا کار دیگری می کند؟ تکنولوژی این

واکس��ن چیزی نیس��ت که در ایران نباشد
و تش��خیص توالی خیلی س��خت نیست.در
واکس��ن یک س��ری مواد مربوط به ایمنی
زای��ی در بدن وجود دارد و یک س��ری مواد
حالت نگهدارنده .تکنولوژی بررس��ی بخش
ایمنی زایی را داریم اما نگرانی ما این است
که چندین میلیون دوز واکس��ن وارد کنیم و
مثال صد مورد آن را آزمایش هم کنیم ،شاید
مشکل در باقی موارد باشد.

چ�را باید به آمری�کا و انگلیس بی اعتماد

باش�یم؟ س�ابقه فروش دارو توس�ط آنها در
کشورهای دیگر چگونه بوده ؟

افضلی :یک بخش��ی از تأمین واکسن کرونا
در ایران توس��ط تولید داخل دارد انجام می
شود که یکی مربوط به شرکت برکت است،
یکی موسس��ه رازی و چند ش��رکت دانش
بنیان دیگر .یک بخش دیگر تأمین واکسن
از طریق همکاری با کش��ور کوبا اس��ت که
اخیرا مطرح ش��ده و این کشور سالها در این
ح��وزه قوی عمل ک��رده و مرحله یک و دو
بالین��ی آن نی��ز در کوبا انجام ش��ده و قرار
اس��ت از اواخر بهمن فاز س��وم بالینی آن را
در ای��ران انجام دهند.در خصوص واکس��ن
های خارجی هم یکی این است که مستقیم
از ش��رکت خارجی بخری��م و یکی اینکه از
طریق سازوکار بین المللی کواکس بخریم.
ب��ه تازگی اعالم کرده ان��د که تا چند هفته
دیگر از طریق کواکس واکس��ن را دریافت
می کنیم .کواکس واکسنی را به ما می دهد
که تأییدیه سازمان جهانی بهداشت را داشته
باش��د .از این طریق قرار است  16میلیون و
 600هزار دوز واکسن را وارد کنیم.
در خصوص واردات واکسن از شرکت های
مستقیم هم با هند ،روسیه و چین (سینوفارم)
مذاکراتی ش��ده .هند هم آسترازنکا را تحت
لیس��انس تولید کرده و نزدیکترین واکسن
ب��رای واردات همین آس��ترازنکا از هند می
باشد .االن بحث مهم در خصوص کاالهای
س�لامت و واردات واکسن ،اضطرار است و

در فضای رس��انه ای هم می بینم که همه
ی ش��رکت ها و حتی س��ازمان بهداش��ت
جهان��ی گفته اند که ما مس��ئولیتی در قبال
ایمنی واکسن کرونا قبول نمی کنیم .وقتی
این دو فاکتور (اضطرار و عدم مسئولیت در
قبال ایمنی واکسن) را کنار هم می گذاریم،
نتیجه می گیریم اگر قصد خرابکاری باش��د
احتمال آن در واکس��ن کرونا خیلی بیش��تر
اس��ت تا سایر کاالهای س�لامت مثل دارو.
فایزر س��ابقه تخلفات��ی دارد مثال حدود 4.7
میلیارد دالر در  74مورد ش��کایت تخلفات
داش��ته و پرداخت کرده ک��ه ده مورد آن به
خاطر این بوده که دارویی که تاییدیه نداشته
را تبلی��غ ک��رده ان��د 23 .مورد ه��م ادعای
ناصحیح در مورد داروها داشته اند مثال گفته
اند فالن دارو این عوارض را ندارد اما داشته
است و یک میلیارد دالر در این زمینه جریمه
داشته اند.

صرفا تایید واکس�ن توس�ط  FDAکافی

است؟

افضلی :در فضای بهداشت و درمان دنیا یک
تق ّدس نسبت به س��ازمان های بین المللی
نظام س�لامت از جمله س��ازمان بهداش��ت
جهان��ی و  FTAآمریکا وج��ود دارد .مثال
در مورد رمدس��یویر گفته می شد که داروی
قطعی درمان کروناس��ت که م��ا هم آن را
وارد کردی��م خط تولیدش ه��م راه اندازی
کردی��م و تحت بیمه هم ق��رار گرفت کلی
هزینه هم ش��د اما در نهایت هم این اثبات
شد که رمدسیویر فایده بالینی خاصی ندارد
و فقط چند روز طول بستری در بیمارستان
را کاه��ش می دهد.یا مثال در اوایل ش��یوع
کرونا ،از اسفندماه تا اواسط فروردین ،مرکز
پیش��گیری از بیماری های واگیردار آمریکا
و س��ازمان بهداش��ت جهانی ،اصرار داشتند
که نیازی به زدن ماس��ک برای افراد عادی
جامعه نیس��ت فقط افراد عالمت دار و کادر
درمان باید ماسک بزنند و اوایل اردیبهشت
م��اه بود که گفتند اتفاقا باید ماس��ک بزنیم

افضل��ی :اینک��ه گفته می ش��ود ک��ه چرا
کش��ورهای همسایه واکسیناسیون را شروع
کرده اند یک دلیلش همان بحث تحریم ها
برعلیه ما و بلوکه شدن پول ما بود .از طرفی
واکس��ن هم اینطور نیس��ت که در مرز گیر
کرده باشد و وارد نش��ود بلکه ورود واکسن
سختی های مالی خود را دارد.
هم�ه کش�ورها در انتظار تامین واکس�ن

کرونا از «کواکس» هستند؟

دهقان :یک سری نهاد با کواکس همکاری
می کنند و کواکس هنوز قرار دادی منتش��ر
نکرده ما نیز قرار دادمان با آن ها را منتش��ر
نک��رده ای��م و برخ��ی مس��ئولین اظهارات
متناقض��ی مط��رح م��ی کنند مانن��د اینکه
اینق��در پول به ازای این مقدار دوز واکس��ن
پرداخ��ت کرده ایم .زی��را کواکس گفته به
ازای هر دوز ده دالر به طور ثابت می گیرم
و ای��ن عددی که کواکس می خواهد بگیرد
با پول��ی که ما منتقل ک��رده ایم همخوانی
ندارد .برخی مس��ؤولین چن��د ماه پیش می
گفتن��د م��ا از طریق کواکس م��ی خواهیم
آسترازنکا و سینوفارم وارد کنیم اما هنوز این
واکس��ن ها از طریق کواکس تایید نشده و
فقط یک واکسن تأییدیه بین المللی گرفته
است .فایزر را سازمان بهداشت جهانی تأیید
ک��رده اما کواکس فعال ب��ا آن ها قراردادی
نداشته است.هر کش��وری محدودیت منابع
دارد و اگر ما می توانیم واکس��ن چینی مورد
تایید را با قیمت مناس��بتر تهیه کنیم.چون
با واکسن چینی دوبرابر جمعیت بیشتری را
می شود واکس��ینه کرد .پس بحث واکسن
چند بعدی اس��ت و به اقتص��اد هم مربوط
است .بسیاری کشورها با فایزر قرارداد بسته
اند و پول واکس��ن را ه��م داده اند اما فایزر
درصد کمی واکسن به آن ها داده  ،بنابراین
همه کش��ورها به رفتن به سمت کشورهای
دیگر برای تهیه واکسن فکر می کنند .طبق
مقاالت علمی واکس��ن ها ب��ه خاورمیانه و
کشورهای جهان سوم دیرتر خواهد رسید و
نصف کشورهای سازنده واکسن در اتحادیه
اروپا و آمریکا هستند و حتما ان ها واکسن
را اول ب��رای خود تهیه می کنند نه ما و اگر
فای��زر را هم می خریدیم چند ماه طول می
کشید که به ما برسد.

نگرانی از خیز جدید بیماری در گیالن و گلستان؛

وزیر بهداش��ت گفت :نگرانی از مجموعه کالنشهرها به
ویژه تهران داریم و براساس گزارشات همکاران ما ،آمار
ارائه ش��ده از رعایت پروتکلها در تهران نصف ش��ده و
به حدود  ۳۹درصد رس��یده است .این زنگ خطر بزرگی
اس��ت و در آینده نزدیک گرفتار خواهیم شد چرا که بین
رعایت پروتکلها و موارد بس��تری رابطه مستقیم وجود
دارد.
سعید نمکی در تش��ریح آخرین وضعیت کرونا در کشور
گفت :امروز اثبات شده ویروس کرونا به مراتب مهاجمتر
و شدت بیماریزایی و مرگ ناشی از آن بیشتر میتواند
باشد و به همین دلیل مردم باید هوشیار باشند چرا که به
رغم تالش برای مهار و شناسایی نمیدانیم این ویروس
از کدام روزنه وارد خواهد ش��د و ما را گرفتار خواهد کرد.
او تاکید کرد که اگر هوشیار نباشیم از این ویروس زیان
خواهیم دید ادامه داد :نگرانی از مجموعه کالنشهرها به
ویژه تهران داریم و براساس گزارشات همکاران ما ،آمار
ارائه ش��ده از رعایت پروتکلها در تهران نصف ش��ده و
به حدود  ۳۹درصد رس��یده است .این زنگ خطر بزرگی
اس��ت و در آینده نزدیک گرفتار خواهیم شد چرا که بین
رعایت پروتکلها و موارد بس��تری رابطه مستقیم وجود

رعایت پروتکلها در تهران به  ۳۹درصد رسیده است
دارد .وزیر بهداش��ت با اشاره به مکانهای پرخطر گفت:
در تهران اتوبوس ،مت��رو ،بازارها و مراکز خرید از جمله
اماکن پرخطر هستند .او با بیان اینکه نتوانستیم ظرفیت
مت��رو و اتوب��وس را در این مدت افزای��ش دهیم گفت:
این گرفتاری اس��ت ک��ه ما باید برای م��ردم آن را حل
میکردیم و تاکنون حل نکرده ایم .نمکی با درخواست از
مردم برای رعایت پروتکلهای بهداشتی گفت :از مردم
درخواس��ت میکنم در رابطه ب��ا دورهمی ها ،حضور در
مراس��م ها ،مراکز خرید و مس��افرت دقت کنند چرا که
اگر کاهش فاصلهگذاری بیش از این اس��تمرار داش��ته
باش��د بیش��تر از این گرفتار خواهیم شد .او با بیان اینکه
باید بتوانیم کانونهای جدید بیماری را شناس��ایی کنیم
افزود :باید در افزایش تس��تها و شناس��ایی کانونهای
جدید بیماری همکاری کنند تا شاهد موج جدید بیماری
نباشیم .نمکی در تش��ریح وضعیت کرونا در استانهای
مختلف کشور گفت :متاسفانه استانهای شمالی به ویژه
مازندران اس��تان ملتهبی اس��ت و بی��ش از هزار و ۱۰۰
بس��تری در اس��تان مازندران داریم و اگرچه با همکاری
همه دستگاهها به حداقل ممکن رسیده است اما هنوز هم
رقم باالیی است .او ادامه داد :موارد فوتی در استانهای

شمالی رقم غیرقابل قبولی است .در استانهای گلستان
و گیالن نگرانخیز بیماری هستیم .در استانهای جنوبی
ش��اهد افزایش مختصر به ویژه در هرمزگان با توجه به
افزایش س��فر به جنوب هس��تیم و امیدوارم این سفرها
کام مس��افرین و میزبانان را تلخ نکند .او درباره واکسن
کرونا گفت :در ثبت واکسن  ۴منبع مهم در جهان وجود
دارد که یکی از آنها اروپایی است ،یک منبع مربوط به
کش��ور چین و یک سازنده در کشور روسیه و دو شرکت
تولید کننده در کشور هندوس��تان که پروندههای آنها
رس��یدگی و کار آنها رو به اتمام اس��ت و بعالوه آنچه
که در سبد کوواکس داریم و کمپانیهای معتبر اروپایی
و آس��یایی قرار دارند.امیدواریم به زودی بتوانیم واکسن
را برای گروههای آس��یبپذیر وارد کشور کنیم.نمکی در
خصوص واکس��ن س��اخت داخل گفت :واکسنی که در
انس��تیتو پاستور با انتقال دانش فنی کشور کوبا پیگیری
شد به نهایت رسیده است.
او ادامه داد :کارآزمایی بالینی واکسن برکت به خوبی در
حال پیش روی است و انستیتو رازی اجازه تست را گرفته
و به زودی این مرحله نیز ش��روع خواهد ش��د .مجموعه
دیگری نیز احتماال تا هفته آینده اجازه کارآزمایی بالینی

را دریافت میکند.نمکی درباره ویروس انگلیسی گفت:
هفتمی��ن م��ورد مبتال به ویروس انگلیس��ی در کش��ور
دیروز در مس��افر هموطنی که از هلن��د آمده و در یکی
از استانهای جنوبی کشور مستقر است ،شناسایی شده
اس��ت .خوش��بختانه تا امروز هیچ ردپایی از ویروس در
نزدیکان و کسانی که اولین تماس را با این بیمار داشتند
پیدا نکردیم .ب��ه گزارش ایلنا،وزیر بهداش��ت ادامه داد:
انگلیسیها ابتدا میگفتند قدرت سرایت بیماری میتواند
 70درصد بیش��تر باش��د و امروز اثبات شده ویروسی به
مرات��ب مهاجمتر و ش��دت بیماریزای��ی و مرگ و میر
بیشتری داش��ته باش��د و به ما این آالرم را میدهد که
مردم باید بیشتر هوشیار باشند.
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اخبار حوادث
دستگیری  3زورگیر
مسافرکش نما در تهران

معاون مبارزه با جرایم سرقت های خاص پلیس
آگاهی ته��ران بزرگ از دس��تگیری  3زورگیر
مسافر کش نما و اعتراف به  12فقره زورگیری
از مسافران خبر داد و گفت :متهمان با استفاده از
خودروی پراید زورگیری می کردند .به گزارش
پایگاه خبری پلیس ،س��رهنگ کارآگاه “احمد
نجفی” اظهار داش��ت :نوزدهم تیرماه امس��ال
مرد جوانی به پلیس آگاهی مراجعه و بیان کرد،
از ميدان آزادي به عنوان مس��افر سوار بر یک
دستگاه خودروی سواری پراید که  3سرنشین
داشت؛ ش��دم اما در بین راه ،سرنشینان خودرو
با تهديد چاقو و قمه ،موبایل و کارت عابر بانکم
را به همراه رمز آن از من گرفتند و بعد هم مرا
در حوالی “مشیریه” از خودرو بیرون انداخته و به
سرعت گریختند.وی عنوان داشت :با شکایت
مرد جوان ،کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی
تهران بزرگ وارد عمل ش��دند و در تحقیقات
میدانی از مسیر تردد خودروی متهمان ،موفق
ش��دند س��واری پراید را شناسایی کنند ولی با
توجه به مخدوش بودن پالک خودرو ،شناسایی
مال��ک آن امکان پذیر نش��د.معاونت مبارزه با
جرایم سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران
بزرگ ابراز داشت :در شاخه دیگری از تحقیقات
پلیسی مشخص شد که متهمان در همان روز با
استفاده از خودپردازی در شهرستان “پاکدشت”
از حساب مال باخته مبالغی را سرقت کرده اند
و احتمال اینکه س��ارقان ساکن این شهرستان
باش��ند ،قوت گرفت.این مقام انتظامی با اشاره
به اینکه در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی،
کارآگاهان با چهره نگاری تصویر یکی از سارقان
را که س��اکن “پاکدشت” بود ،شناسایی کردند،
اضافه کرد :مخفیگاه متهم در این شهرس��تان
شناسایی و تیمی از کارآگاهان راهی مخفیگاه
وی ش��دند و او را بازداشت کردند.وی تصریح
کرد :متهم در تحقیقات پلیس��ی به  ۱۲فقره
زورگیری به همین شیوه با همدستی  2تن از
دوس��تانش معترف و مشخص شد که یکی از
همدستان متهم از افراد شرور محله بوده و اکنون
در منزل پدر بزرگش در "شهرری" مخفی شده
است.این مقام پلیسی در ادامه به دستگیری فرد
شرور در بیست و نهم دی ماه امسال اشاره کرد
و گف��ت :تاکنون  5ت��ن از مال باختگان این 2
متهم را شناس��ایی و اعالم داشتند این افراد از
سارقان زورگیر هستند.
خواستگاری برای خالی کردن
حساب دختران

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از
دستگیری مرد شیادی که با ترفند خواستگاری
از دخت��ران ج��وان تهران��ی  4میلی��ارد ریال
کالهب��رداری کرده بود ،خب��ر داد .به گزارش
پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ کارآگاه “قاسم
دستخال” در توضیح خبر بیان داشت :چندین
پرونده مشابه در پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران
با موضوع کالهبرداری با ترفند خواستگاری
تشکیل شد.وی عنوان داشت :شاکیان که زنان
جوان بودند در اظهارات مشابهی عنوان کردند،
سوار بر خودروی جک مشکی رنگ مرد جوان
ش��ده اند که راننده خودرو فردی شیک پوش
و چرب زبانی و مدعی بوده کارخانه دار اس��ت
با مطرح کردن خواستگاری چندین مالقات با
وی داش��ته ان��د و در نهایت با اعتماد به وی،
این خانم ها کارت های عابر بانک و طالهای
خود را در اختیار مرد جوان قرار دادند که دیگر
متهم با دریافت این اموال ،دیگر پاسخگوی
تماس تلفنی مال باختگان نبوده است.رئیس
پایگاه س��وم پلیس آگاهی تهران ابراز داشت:
متهم در ش��یوه دیگری به بهانه پرداخت وام
و ی��ا اس��تخدام م��ال باختگان مبالغ��ی را از
دختران جوان دریافت و با ارس��ال رسیدهای
بانکی جعلی مدعی شده است که مبلغ وام به
حسابش��ان واریز و هنگامی که مال باختگان
به بانک مراجعه کرده اند متوجه کالهبرداری
ش��ده اند.این مق��ام انتظامی توضی��ح داد :در
تحقیقات میدانی مس��یر های تردد خودروی
متهم و محل های برداشت وجوه مورد بررسی
های پلیس قرار گرفت و در نهایت کارآگاهان
موفق ش��دند چهره ای از متهم را به دس��ت
بیاورند که در رصد های اطالعاتی مش��خص
شد که متهم از مجرمان سابقه دار بوده و پیش
تر روانه زندان ش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه
مخفیگاه متهم در ش��رق تهران شناسایی و با
دستور قضائی وی در مخفیگاهش دستگیرشد،
افزود :متهم در پایگاه س��وم پلیس آگاهی به
 25فق��ره کالهبرداری معترف ش��د و اظهار
داشت که طالهای کالهبرداری شده را به 2
مالخر فروخته است.رئیس پایگاه سوم پلیس
آگاهی تهران گف��ت  :کارآگاهان هر  2مالخر
اموال سرقتی را دستگیر کردند.

