اخبار

استاندار تهران عنوان کرد؛

تغییر ساعت طرح ترافیک تهران در گروی وضعیت کرونا

معافیت مبتالیان به سرطان از
پرداخت فرانشیز تعرفه دولتی

حنان حاج محمودی با اش��اره به اینکه بیمه
سالمت بالغ بر  ۷۰هزار بیمار خاص در پنج
گروه بیماری تاالسمی ،دیالیزی (همودیالیز
و دیالی��ز صفاقی) ،هموفیل��ی ،ام اس ،پیوند
کلی��ه را تحت پوش��ش دارد ،گفت :خدمات
تخصصی بیمه ش��دگان مذکور برابر بس��ته
خدمتی تعیین شده به تفکیک نوع بیماری،
عمدت��ا رای��گان (و یا در م��وارد معدودی با
پرداخت فرانش��یز  ۱۰درصد) تحت پوشش
بیم��ه قرار دارد.وی تصری��ح کرد :همچنین
بیم��ه ش��دگان مبتال ب��ه س��رطان نیز در
دریافت خدمات تخصصی (شیمی درمانی و
رادیوتراپی) از پرداخت فرانشیز تعرفه دولتی
معاف می باش��ند (دریافت خدمت از بخش
دولتی رایگان است).مدیر کل دفتر خدمات
تخصصی سازمان بیمه سالمت ایران تاکید
کرد :از س��وی دیگر س��ازمان بیمه سالمت
در جهت محافظت مال��ی از بیماران خاص
و صعب العالج ،بخش��ی از هزینه داروهای
م��ورد نیاز آنان را (مازاد بر س��هم بیمه پایه)
در قالب تفاهم نامه ای که به طور س��الیانه
با س��ازمان غذا و دارو منعقد می گردد (برابر
فهرست تعیین شده) ،پرداخت می نماید و به
این صورت پرداخت از جیب بیمه ش��دگان
هدف به میزان قابل توجهی کاهش یافته و
موارد موجود بیش��تر مربوط به تفاوت قیمت
برند و ژنریک می باشد.
کاهش  ۴۰درصدی ازدواج در یک
دهه اخیر

حسین محبی با اشاره به افزایش آمار طالق
و کاهش آمار ازدواج در سالهای اخیر گفت:
متأسفانه با اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی
بارها ب��ر ازدواج جوان��ان و فرزندآوری تأکید
دارند اما ش��رایط جامعه بهگونهای اس��ت که
جوان��ان امروزی رغبتی ب��رای ازدواج ندارند.
در زمین��ه تس��هیل ازدواج جوان��ان نهادها و
سازمانهای متعددی مسئولیت دارند که باید
به وظایف خود به بهترین نحو احس��ن عمل
کنند اما کدام جوان��ی امروز میتواند با توجه
به گرانیهای موجود به فکر تشکیل خانواده
بیفتد.محبی اظهار کرد :مسئوالن اگر شرایط
اقتصادی و وضعیت معیش��ت مردم را سامان
دهند ،قطع ًا مشکالت دیگر مانند عدم ازدواج
جوانان نیز بهصورت خودکار حل خواهد شد.
در حال حاضر ح��دود  ۳۰میلیون نفر در فقر
مطلق به س��ر میبرند و از طرفی  ۷۵درصد
خانوار نیز زیر خط فقر هستند .وقتی از جمعیت
 ۸۰میلیونی ۳۰ ،میلیون نفر در فقر مطلق بوده
و ب��رای رفع نیازهای ابتدای��ی خود نیز دچار
مشکل هستند ،چطور میتوان انتظار داشت
که آمار ازدواج در کشور افزایش پیدا کند؟
تستهای تشخیصی کرونا در کشور از
 ۳۵میلیون فراتر رفت

تاکنون  ۵۱میلی��ون و  ۷۳۸هزار و  ۵۷۸نفر
ُدز اول ۳۱ ،میلی��ون و  ۷۱۸ه��زار و ۷۷۵
نف��ر ُدز دوم و  ۷۲هزار و  ۵۶۳نفرُ ،دز س��وم
واکس��ن کرونا را تزری��ق کردهاند و مجموع
واکس��نهای تزریق ش��ده در کشور به ۸۳
میلی��ون و  ۵۲۹ه��زار و ُ ۹۱۶دز رس��ید.در
ش��بانهروز گذش��ته ،یک میلیون و  ۵۶هزار
و ُ ۶۴۵دز واکس��ن کرونا در کش��ور تزریق
ش��د .خوش��بختانه تاکنون  ۵میلیون و ۴۵۵
ه��زار و  ۳۲۹نفر از بیم��اران ،بهبود یافته و
یا از بیمارس��تانها ترخیص شدهاند ۴ .هزار
و  ۱۲۷نف��ر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارس��تانها
تحت مراقبت قرار دارند .تاکنون  ۳۵میلیون
و  ۷۹هزار و  ۳۳۹آزمایش تشخیص کووید
 ۱۹در کشور انجام شده است.
مقاله علمی نخستین واکسن ایرانی
کرونا در نشریه علمی معتبر جهانی
منتشر شد

مقال��ه پیشبالین��ی و دان��ش فنی واکس��ن
کووای��ران برک��ت در یک��ی از معتبرتری��ن
مجالت بینالمللی منتشر شد.اصغر عبدلی ،
فناور پروژه واکس��ن برکت با اعالم این خبر
افزود :پس از ارائه مقاله علمی و مس��تندات
تولید واکسن برکت و عبور از مراحل داوری و
پاسخ به پرسشهای تخصصی داوران  ،مقاله
پیشبالینی واکسن کووایران برکت درمجله
مدی��کال وایرولوژی با ضریب تأثیر  ۹۸۹/۶و
در رده نش��ریات  Q1منتشر شد.وی افزود:
جادارد از اعتماد و صبر جامعه علمی کش��ور
و حمایت مردم عزیز ایران دراین مسیر برای
دستیابی به این نقطه و کسب افتخار وعزت
برای کشور قدردانی کنیم .عبدلی خاطرنشان
ک��رد :دغدغه س��تاد اجرایی فرم��ان امام و
مدیران پروژه واکس��ن برکت از ابتدا این بود
که مقاالت مربوط به تالش دانشمندان نخبه
کش��ور برای تولید نخس��تین واکسن ایرانی
کرونا در معتبرترین مجالت بینالمللی منتشر
گ��ردد .كه البته مقاالت متعددي از واكس��ن
كووايران برای مجالت معتبر ارس��ال شده و
در مرحله داوری است.

گروه اجتماعی :استاندار تهران از احتمال تغییر
در س��اعت اجرای طرح ترافیک پایتخت در
صورت کاهش نگرانیها از شیوع کرونا خبر
داد .به گزارش «عصر ایرانیان» از زمان شیوع
کرونا در کشور ،ساعت و نحوه اجرای طرح

ترافیک در تهران نیز مورد توجه قرار گرفته
و سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان
و لغ��و و اجرای دوب��اره طرح ،تصمیم بر آن
شد تا ساعات اجرای طرح ترافیک در تهران
کاهش پیدا کند و با آغاز در ساعت  ۸:۳۰در
س��اعت  ۱۶به پایان برسد.حاال در شرایطی
که دورکاریها لغو شده و بازگشایی حضوری
مدارس و دانش��گاهها نیز به تدریج در حال
اجراس��ت ،ترافیک و آلودگی هوا به یکی از

اولویتها و دغدغههای جدی در شهر تهران
بدل شده و این نگرانی وجود دارد که با عادی
شدن فعالیتها ،آلودگی هوا در شهر تهران به
وضعیت هشدار برسد.وضعیت ترافیک هم از
ابتدای مهرماه به وضعیت هش��دار رسیده و
حتی پلیس و شورای شهر تهران نیز نسبت
به این موضوع ورود کردند .در این ش��رایط
این مساله وجود دارد که تکلیف اجرای طرح
ترافی��ک در تهران چگون��ه خواهد بود و آیا

در ش��رایطی که همه چیز ب��ه حالت عادی
بازگشته ،ساعت و نحوه اجرای طرح ترافیک
نیز به س��اعات قبلی و عادی خود بازخواهد
گشت یا خیر؟ موضوعی که استاندار تهران
به آن پاسخ داده است.محسن منصوری
در گفتوگو با ایسنا ،در مورد تغییر طرح
ترافیک و کاهش آلودگی هوا و بازگشت به
س��اعت قبل گفت :موض��وع طرح ترافیک
صرفا تابع آلودگی هوا نیس��ت و مولفههای

دیگری از جمله کرونا هم در آن دخیل است.
تغییر در س��اعت این طرح نیز در پی تغییر
ساعات کاری و مالحظات دیگر اعمال شده
بود .وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیز
برای تغییر در س��اعت و نحوه اجرای طرح
ترافیک نباید تک مؤلفهای تصمیم گرفت،
تصریح کرد :ابتدا باید میزان کاهش کرونا را
بررس��ی کنیم و سپس در این مورد تصمیم
گیری شود.

سخنگوی قوه قضائیه:

شکایت از رئیس جمهور سابق در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشود
گروه اجتماعی :سخنگوی قوه قضائیه گفت :در مورد اتفاق
سیلی زدن به استاندار جدید آذربایجان شرقی بالفاصله
دادس��تان تبریز دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد
و ش��خص خاطی به اتهام اخ�لال در نظم هماکنون با
قرار تامین در بازداشت است.به گزارش «عصر ایرانیان»
ذبی��حاهلل خدائیان در نشس��ت خبری خ��ود درخصوص
وضعیت زندانیان گفت :زندانیان در مورد بالتکلیفی خود
گالیهمن��د بودند و به همین دلیل در دوره تحول و تعالی
وضع زندانها در دس��تور کار قرار گرفت .در مدت ۱۰۰
روز از دوره مدیریت حجت االسالم والمسلمین محسنی
اژهای اقدامات صورت گرفته با هیچ دورهای قابل مقایسه
نیس��ت .در این م��دت  ۲۹هزار بازدید از زندان توس��ط
روس��ای کل ،دادس��تانها و قضات دادگستری صورت
گرفته است .از طرفی بیش از  ۷هزار مالقات الکترونیکی
صورت گرفته اس��ت و بیش از  ۱۵هزار نفر در این مدت
به مرخصی رفتن��د .همچنین بیش از  ۲هزار و  ۳۰۰نفر
مشمول عفو شدند که این سوای عفو اخیر است.سخنگوی
دستگاه قضا با اش��اره به ایجاد درگاه الکترونیکی «ثبت
من» گفت :در این درگاه تمام بخشهای س��ازمان ثبت
اسناد و امالک خدمات خود را ارائه میدهند .سامانه امضا
الکترونیکی طراحی ش��ده و از شنبه در یکی از استانها
به صورت آزمایش��ی در دسترس مردم قرار میگیرد .در
س��امانه امضا الکترونیکی احراز هویت و امضا به صورت
الکترونیکی انجام میش��ود.خدائیان درخصوص س��یلی
زدن به اس��تاندار جدید استان آذربایجان شرقی گفت :در
مورد اتفاق سیلی زدن به استاندار جدید آذربایجان شرقی
بالفاصله دادس��تان تبریز دس��تور رس��یدگی به موضوع
را ص��ادر کرد .ش��خص خاطی به اته��ام اخالل در نظم
بازداش��ت و هم اکنون با قرار تامین در بازداش��ت است.
مطالبی که به نقل از وی در فضای مجازی منتشر شده
جعلی است و صحت ندارد .انگیزه وی شخصی بوده است
اما دستگاه قضائی با چنین اعمالی برخورد قاطع میکند.
بنابر اظهارات ایش��ان ،انگیزه وی ش��خصی بود و برای
مثال وی گفته اس��ت که اس��تاندار آذربایجان شرقی در
زمان تصدی سمت فرماندهی سپاه در یکی از بازدیدهای
سرزدهای که از مجموعههای تحت امر خود داشته است،
با یکی از رزمندگان دوره دفاع مقدس برخورد شایسته ای
نداشته است.سخنگوی قوه قضائیه درخصوص سفرهای
رئیس دس��تگاه قضا به استانهای مختلف گفت :رئیس
دس��تگاه قضا به همراه برخی از مسئوالن عالی قضائی
فردا به استان خوزستان سفر خواهد کرد.وی در پاسخ به
پرسشی درباره وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق گفت:
قوه قضائیه در رس��یدگی به پروندهها به جایگاه شخص

توجه نمیکند و هر ش��کایتی از هر مسئولی به دستگاه
قضا برسد به آن رسیدگی خواهد کرد .اگر شکایتی از وی
صورت بگیرد؛ چون این فرد روحانی هس��تند باید دادگاه
ویژه روحانیت به آن رس��یدگی کند ب��ا این حال در این
خصوص تاکنون پروندهای در دادسرای عمومی و انقالب
تهران تشکیل نشده اس��ت.خدائیان درخصوص آخرین
وضعیت نازنین زاغری گفت :خانم زاغری دو محکومیت
داش��تند؛ محکومیت قبلی که تحت مراقبت الکترونیکی
بودند به اتمام رس��یده اس��ت .محکومی��ت دیگر قطعی
شده؛ اما هنوز پرونده جهت اجرا به اجرای احکام دادسرا
واصل نشده و به اجرا گذاشته نشده است.سخنگوی قوه
قضائیه درباره اینکه گفته میشود کارمندان دستگاه قضا
ب��ه اطالعات مردم دسترس��ی دارند نیز گف��ت :افرادی
ک��ه در س��امانه ثنا ثبت نام میکنند اطالعاتش��ان را در
س��امانه بارگذاری میکنند اما هیچک��دام از همکاران ما
به اطالعات خصوصی افراد دسترسی ندارد .اگر شخصی
دارای پرونده باش��د و نیاز باشد تا س��ابقهاش احراز شود
حتم ًا باید شماره پرونده قید شود تا به اطالعات آن پرونده
و مورد خاص دسترسی پیدا ش��ود.خدائیان در خصوص
ابهام در خصوص قرارداد فدراس��یون فوتبال برای تأمین
کمک داور ویدیویی اظه��ار کرد :این موضوع مربوط به
فدراس��یون فوتبال است و استحضار دارید که فدراسیون
فوتبال آس��یا در مسابقات مقدماتی جام جهانی ،کشورها
را مل��زم به داش��تن کم��ک داور ویدیویی کرده اس��ت.
فدراس��یون ما هم برای اجاره این دستگاه با یک شرکت

بلژیکی قرارداد بس��ته اس��ت .با این حال معلوم شده که
برخی عوامل این شرکت یهودی هستند و ممکن است با
رژیم اشغالگر قدس در ارتباط باشند .با این حال پروندهای
در این خصوص تشکیل نش��ده ولی نهادهای امنیتی و
اطالعاتی به آن رس��یدگی خواهند کرد و اگر پروندهای
به قوه قضائیه ارس��ال شود ،دستگاه قضا به آن رسیدگی
خواهد کرد.سخنگوی دس��تگاه قضا با اشاره به موضوع
اعالم لیس��ت اموال مسئوالن بیان کرد :این قانون الزم
االجراس��ت و همان طور که که مسئوالن باید در ابتدای
کار لیست اموال خود را اعالم کنند باید در پایان کار هم
لیس��ت اموال را ارائه دهند ،در ارتباط با مس��ئوالن قبلی
هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه ندادهاند .البته اعالم
ش��ده است که مس��ئوالن فعلی هم باید هرچه سریعتر
داراییهای خودشان را اعالم کنند.وی با اشاره به آخرین
وضعیت پرونده شرکت صنعت خودروی آذربایجان ادامه
داد :با  ۶هزار و  ۵۰۰نفر قرارداد بستهاند و بعد از تشکیل
پرونده تعدادی از شاکیان رضایت دادهاند اما هنوز پرونده
در جریان است و برخی از شاکیان از شکایت خود رضایت
ندادهاند و این پرونده مفتوح است.سخنگوی قوه قضائیه
درباره صدور حکم عجیب برای س��ارق س��ه بسته بادام
هندی که در فضای مجازی سروصدای بسیاری داشت،
گف��ت :آنچه در مورد این حکم در فضای مجازی مطرح
ش��د این بود که مجازات با توجه به میزان مال مسروقه
تناسب ندارد که باید چند نکته را در این خصوص عرض
کن��م ،نکته اول اینکه حکمی که صادر ش��ده اس��ت از

نظر قانون��ی ایراد ندارد هرچند ایرادات ش��کلی دارد! در
بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق
تعیین ش��ده است بر اساس میزان مالی که مورد سرقت
قرار گرفته نیس��ت .مجازاتی که در قانون برای س��رقت
تعزیری در نظر گرفته ش��ده اس��ت برای نوع جرم یعنی
سرقت اس��ت.وی افزود :این پرونده در دادسرا رسیدگی
ش��د و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد .قاضی نسبت
به شخصیت ش��خص حکم را صادر کرده است ،در این
پرونده هرچند میزان مالی که به سرقت رفته است ناچیز
است اما ش��خص سارق سابقه دار است و قب ً
ال به زندان
محکوم شده است و هنوز محکومیت قبلی آن تمام نشده
است و با این حال جرم جدیدی را مرتکب شده است .هم
در مرحلهای مقداری طال ،هم گوشی تلفن همراه و هم
بادام زمینی به سرقت برده است .یعنی قاضی با توجه به
سابقه و شخصیت فرد حکم را صادر کرده است.خدائیان
در مورد اقدامات قوه عدلیه برای برخورد با سارقان گفت:
مبارزه با س��رقت نیاز به پیشگیری وضعی دارد و حضور
مأمورین در س��طح جامعه و روشنایی مناطق و همچنین
برخورد دس��تگاه قضایی در مرحله آخر اس��ت .ما در قوه
قضاییه با مرتکبین س��رقت برخورد قاطع میکنیم ،زیرا
یکی از جرایم که به امنیت جامعه لطمه می زند س��رقت
است و تقاضایی که از نیروهای انتظامی داریم این است
که حتما با حضور به موقع از وقوع جرم جلوگیری شود و
بحث پیشگیری نیاز به آموزش مردم دارد .بحث برخورد
قضائی هم مطرح اس��ت که ای��ن برخوردها صورت می
گیرد .در خصوص افزایش س��رقت ها باید بگویم که در
ایام کرونایی برخ��ی از زندانیان به مرخصی رفتند و این
امر بی تاثیر نبوده اس��ت و به کم��ک نیروی انتظامی و
هم��کاری جدی همکاران میتوانیم ش��اهد کاهش این
جرائم باشیم.وی درباره دپو دارو در گمرک و اختالفی که
بین س��ازمان غذا و دارو و این سازمان وجود دارد گفت:
بعد از طرح این ادعا و بروز این اختالف بالفاصله معاون
دادستانی کل کشور از گمرک و کاالهای دپو شده بازدید
به عمل آوردند و پیگیریهای الزم انجام ش��د .مقرر شد
اگر چنانچه دارویی وارد کشور میشود بالفاصله تحویل
وزارت بهداشت شود .با همین رویکرد یکهزار تن دارو و
 ۷۰۰تن سرم تحویل وزارت بهداشت داده شد.خدائیان در
ارتباط با بررسی ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی
روی  ۳هزار بیمار کرونایی گفت :رئیس سازمان بازرسی
بعد از اینکه یکی از مسئولین سابق این موضوع را مطرح
کردند شخصا موضوع را پیگیری کردند و بعد از پیگیری
از وزارت بهداش��ت مش��خص ش��د که چنین موضوعی
صحت نداشته است.

کدام رفتارها ممنوع است؟

هشدار درباره رفتارهای خارج از عرف برخی مشاوران خانواده در جلسات

یک بازرس س��ازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور،
با بیان اینکه روانشناسان و مشاوران موظفاند در فرآیند
جلس��ات مش��اوره از مراجعین خود درباره تمام اطالعات
الزم برای تش��خیص و درمان مش��کالت س��وال کنند،
به مردم هش��دار داد :برخی رفتاره��ای خارج از عرف در
فرآیند جلسات مش��اوره نظیر بازنمایی رفتارهای جنسی
و ی��ا لمس مراجعین غیر همجنس خالف قوانین اس��ت
و روانشناسان و مشاوران میتوانند تنها درباره مشکالت
مراجعین ب��ا آنها صحب��ت کنند.علیرضا آقایوس��فی در
گفتوگو با ایس��نا ،با اشاره به ارائه خدمات روانشناسی و
مش��اوره از سوی افرادی که پروانه اشتغال ندارند و بعضا
سوء اس��تفادههایی که در این راستا از مراجعین میشود،
اظهار کرد :روانشناس��ان و مشاوران موظفاند در فرآیند
مصاحبه تش��خیصی ،درباره تمام اطالع��ات الزم برای
تشخیص مش��کل مراجع را از او سوال کنند و از این رو
روانشناس و مشاور میتواند حتی شخصی ترین سواالت
را از مراجع بپرس��د اما اینکه این سواالت به جا و یا نا به
جا پرسیده شده است تنها توسط مشاوران و روانشناسان
متخصص امکان پذیر است و مردم نمیتوانند این موارد

را تش��خیص دهند.به گفته این دانشیار دانشگاه پیام نور،
روانشناس��ان و مش��اوران موظفاند حتی سواالت بعضا
شخصی را نیز از مراجع بپرسند چراکه پاسخ این سواالت
برای ش��ناخت بیش��تر مراجع و هدایت او در جهت پیدا
کردن خطاها و کش��ف راه حلهای از بین بردن خطاها
الزم اس��ت.این روانشناس در عین حال این را هم گفت
ک��ه مراجع میتواند در صورت عدم تمایل ،به س��واالت
روانش��ناس و مشاور خود پاسخ ندهد اما همین امر منجر
به سخت شدن همراهی روانشناس و مشاور و ادامه دادن
جلسه مشاوره میشود.آقایوس��فی با تاکید بر اینکه بروز
رفتارهای خالف قانون از س��وی روانشناسان و مشاوران
در جلس��ات مشاوره جرم محسوب میشود ،با ذکر مثالی
تصریح کرد :برای مثال اگر مراجعی مورد ضرب وش��تم
قرار گرفته باشد ،روانشناس و مشاور حق ندارد از مراجع
تقاضا کند که بدنش را به او نشان دهد .همچنین مشاور
و روانش��ناس نمیتواند تحت هیچ ش��رایطی مراجع غیر
همجن��س خود را لمس کند و تنها روانش��ناس و مراجع
همجنس میتوانند در ابتدا و انتهای جلس��ه برای رعایت
ادب با یکدیگر دس��ت دهند که این مورد نیز در ش��رایط

پاندمی کووید  ۱۹انجام نمیشود .از سوی دیگر مشاور و
روانشناس نمیتواند از مراجع بخواهد در جلسات درمان
اعمالی حاکی از رفتار جنسی انجام دهد .این موارد معموال
در آیین نامه اخالق حرفهای روانشناسان و مشاوران آمده
و تمام روانشناسان و مشاوران از این موارد مطلع هستند
و خوب هست مردم نیز بدانند.به گفته وی ،دریافت هدیه
از مراجع و ایجاد روابط دوگانه یا چندگانه میان روانشناس
و مراجع ،بازنمایی رفتارهای جنس��ی و لمس مراجع غیر
همجنس در حین جلس��ات ممنوع اس��ت و روانشناسان
و مش��اوران تنها میتوانند درباره مس��ائل و مش��کالت
مراجعین با آنها صحبت کنند.این بازرس س��ازمان نظام
روانشناسی و مشاوره کشور ،در مورد نحوه ثبت شکایات
پیرامون تخلفات جلسات مشاوره و روانشناسی نیز خطاب
ب��ه مردم تاکید ک��رد :اگر افراد ش��اهد تخلفاتی بودند و
مورد س��وء اس��تفاده قرار گرفتهاند ،میتوانند به معاونت
انتظامی س��ازمان نظام روانشناسی و مشاوره در تهران و
یا به شورای استانی در هر استان مراجعه کنند .افراد باید
ش��کایت خود را کتبا همراه با شماره ملی ،آدرس ،شماره
تلف��ن و نام خود ثبت کنند تا توس��ط هیات های بدوی

رس��یدگی به تخلفات ،بررسی شود.وی همچنین با بیان
اینکه استاندارد مکتوبی برای وقت دهی جلسات مشاوره
و روانشناسی به مراجعین وجود ندارد ،درباره ساعات خارج
از عرف جلسات مشاوره و روانشناسی ،تصریح کرد :اگرچه
استاندارد مکتوبی در این زمینه وجود ندارد اما ساعت کار
جلسات باید در ساعات عرف و نهایتا تا  ۱۰و نیم شب در
زمستان و یا حداکثر تا  ۱۱شب در تابستان باشد و جلساتی
که پس از نیمه ش��ب و در س��اعات  ۱۲و یک یا دو نیمه
ش��ب برگزار شوند ،قابل قبول نیستند.آقایوسفی در پایان
سخنان خود ،خطاب به مردم تاکید کرد :هر مراجعی این
حق را دارد که در آغاز جلس��ات از روانشناس و یا مشاور
خود بخواهد نام و نام خانوادگی کامل خود و شماره پروانه
فعالیت خود در س��ازمان نظام روانشناسی را در اختیار او
قرار دهد و حتی درخواست کند تا پروانه اشتغال مشاور یا
روانشناس را ببیند .در پروانه اشتغال نوشته شده است که
روانشناس یا مشاور چه تحصیالتی دارد و در چه حوزهای
میتواند کار کند و خدمات ارائه دهد .افراد باید در همان
حوزهای که اجازه فعالیت و پروانه اشتغال دارند مشغول به
ارائه خدمات شوند.

دبیر کمیته اپیدمیولوژی مقابله با کرونا خبر داد؛

ب��ه دنبال افزایش ش��هرهای قرم��ز کرونایی و ایجاد
رون��د افزایش��ی در برخی اس��تانهای کش��ور ،یک
اپیدمیولوژیست و دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش
کمیت��ه علمی کش��وری مقابل��ه با کووی��د ،۱۹گفت:
خطرناکتری��ن کاری که در حال حاضر اتفاق میافتد
یا حداقل صحبت آن مطرح میش��ود ،این اس��ت که
هر نهادی با چانهزنی س��عی میکند فعالیتهایش را
از س��ر بگیرد و همزمانی این بازگش��اییها مهمترین
نگرانی در ش��رایط فعلی است.مس��عود یونس��یان در

آغاز روند افزایشی کرونا در شرق کشور

گفتوگو با ایس��نا ،با اش��اره به س��یر افزایشی کرونا
در برخی اس��تانهای کش��ور ،گفت :آنچه که در حال
حاضر مش��هود است ،این است که به نظر میرسد در
شرق کشور روند کاهشی متوقف شده و حتی مقداری
روند افزایش��ی بیماری آغاز شده است .در استانهایی
مانند خراس��ان ش��مالی ،جنوبی ،رضوی و سیستان و
بلوچس��تان روند مقداری افزایش��ی ش��ده است .البته
میزان بروز در استانی مانند سیستان و بلوچستان خیلی
پایین است ،اما طبق آخرین گرافهایی که در نرمافزار

ماس��ک ارائه ش��ده،به نظر میرسد میزان بستری در
این استانها دارد مقداری آهنگ افزایشی پیدا میکند.
وی اف��زود :البته هنوز نمیتوان به جرات گفت که آیا
اینها یک افزایش با ثبات و پایدار خواهد بود یا اینکه
ممکن اس��ت مجددا رو به کاهش برگردد .به هر حال
واقعیت این اس��ت که در کل کش��ور ،سرعت کاهش
موارد بیماری بس��یار کم شده و استانهای زیادی هم
در ش��رایط افقی حرکت میکنند .این شرایط افقی در
این سطح مطلوب نیست ،بلکه اگر در سطح پایینتری

از میزان بروز و بس��تری به شرایط افقی میرسیدیم،
مطلوب بود ،اما اکنون اینطور نیست.یونس��یان تاکید
ک��رد :بازگش��اییهای همزمان��ی هم ک��ه از اطراف
کشور میشنویم ،اعم از دانش��گاهها ،وزارت آموزش
و پرورش ،کارمندان ،برگزاری مراس��مات فرهنگی و
مذهبی و ...میتواند در جهتگیری آینده این روندها
نقش داشته باشد .به نظر میرسد که برای بازگشاییها
به صورت همزمان و بدون توالی زمانی مناس��ب اقدام
میشود و این موضوع نگرانکننده است.
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اخبار
معرفی بیش از  1300هنرمند،
نویسنده و روزنامهنگار به سازمان
تأمین اجتماعی

بيش از هزار و ۳۰۰نفر از اصحاب فرهنگ،
هنر و رس��انه کش��ور در مرحله دوم س��ال
جاري از س��وي صن��دوق اعتب��اري هنربه
س��ازمان تأمي��ن اجتماعي معرفي ش��دند.
س��ید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق
اعتباری هنر ب��ا اعالم این خبر گفت :بیمه
تأمین اجتماعی صندوق اعتباری هنر یکی
از خدماتی اس��ت که بر اساس توافق میان
س��ازمان تأمین اجتماعی و وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی م��ی تواند ش��امل حال
هنرمندان ،نویس��ندگان وروزنام��ه نگاران
واجد ش��رایطی ش��ود که ب��ه عضویت این
صندوق درآمده اند .اعضای صندوق عالوه
بر بهرهمند ش��دن از مزایای مربوط به بیمه
حرف و مش��اغل آزاد ،از کمک
ی صاحبان َ
ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معادل
۱۰درصد حداقل دس��تمزد مصوب شورای
عالی کار در هر سال ،بابت حق بیمه ماهانه
خود برخوردار شوند .عالوه برآن ،متقاضیان
م��ی توانند ضم��ن پرداخت ح��ق بیمه ،با
پرداخت ح��ق س��رانه درم��ان ،از خدمات
درمانی نیز برخوردار شوند.مشاور وزیر ارشاد
افزود :متقاضیان این بیمه میتوانند یکی از
ط��رح ها با نرخ ه��ای  ۱۴، ۱۲یا ۱۸درصد
را انتخ��اب کنند و از خدم��ات آن بهرهمند
ش��وند.وی در ادامه تصریح کرد :در صورت
انتخاب طرح  ۱۲درصد ،بیمه ش��دگان پس
ازبازنشستگی مس��تمری دریافت می کنند
اما در صورت فوت قبل از بازنشستگی ،این
مستمری به بازماندگان تعلق نمی گیرد .از
آنجایی که س��طح خدمات بیمه با نرخ ۱۲
درصد ضعیف و شکننده است ،توصیه اکید
صن��دوق در انتخاب و ی��ا جایگزینی دیگر
بیمه ه��ا با نرخ  ۱۴ی��ا  ۱۸درصد( ترجیح ًا
 ۱۸درصد) با  ۱۲درصد اس��ت که خدماتش
مشمول بازنشستگی و پرداخت مستمری به
بازمان��دگان در صورت ف��وت ،قبل و یا بعد
از بازنشستگی اس��ت ،می باشد.پوراحمدی
گفت :از ابتدای س��ال جاری تا کنون بیش
از س��ه هزار و  ۴۰۰نفر از اصحاب فرهنگ،
هن��ر و رس��انه کش��ور از س��وی صندوق
اعتب��اری هنر به س��ازمان تأمین اجتماعی
معرفی شدند.
 8درصد تهرانیها دُ ز اول واکسن را
دریافت کردهاند

علیرضا زالی رئیس س��تاد مقابل��ه با کرونا
در کالنش��هر تهران با اش��اره ب��ه اقدامات
گس��تردهای که از س��وی یگانه��ای ویژه
برای مقابله با بحران جهان ش��مول کرونا
صورت گرفته ،عنوان کرد :از همان روزهای
ابتدایی شیوع بیماری ،نیروهای یگان ویژه
آمادگ��ی همه جانبه خ��ود را در این عرصه
اعالم کردند و همراهی در حوزه ضدعفونی
کردن معابر ،خوداتکای��ی برای تولید اقالم
محافظتی بهداش��تی و توزیع گسترده آنها
و در نهایت واکسیناسیون ،تجلی مجاهدت
های این نیروها در مس��یر مبارزه با پاندمی
است.وی با اشاره به اینکه در استان تهران
مدیری��ت  ۳مرک��ز واکسیناس��یون به طور
مس��تقیم بر عهده یگان ویژه است ،افزود:
ای��ن مراکز به لحاظ س��رعت عمل ،نظم و
احصای جایگاه انس��انی مراجعه کنندگان،
از ممتازترین مراکز پایتخت محس��وب می
ش��وند.به گفته رئیس س��تاد مقابله با کرونا
در کالنش��هر تهران ،مق��دم ترین مرکز در
ارائه خدمات واکسیناسیون به صورت شبانه
روزی در ته��ران ،مرک��زی در مج��اورت
حرم حضرت عبدالعظیم حس��نی اس��ت که
به هم��ت یگان ویژه راه ان��دازی و تجهیز
ش��ده اس��ت.زالی تصریح کرد :آم��ار پایین
م��رگ و می��ر ناش��ی از ابتال ب��ه کرونا در
میان نیروهای ی��گان ویژه علی رغم مدل
زیس��ت اجتماع��ی متفاوت ،نوع پوش��ش
مناس��ب واکسیناس��یون ،نگاه مس��ئولیت
پذیری اجتماعی و بردباری در ارائه خدمات
و راه اندازی بس��تر واکسیناس��یون سیار و
هوشمند می تواند الگوی موثری برای سایر
دستگاهها باشد .رئیس ستاد مقابله با کرونا
در تهران از تالش های سردار سلمان قلی
زاده معاون هماهنگ کننده یگان ویژه ناجا،
سردار حسن کرمی فرمانده یگان ویژه ناجا
و مدیران و پرس��نل مرک��ز بهداری نیروی
انتظامی تش��کر کرد.زال��ی از تزری��ق دوز
اول واکس��ن کرونا ب��رای  ۷۸درص��د از
جمعیت پایتخت خبر داد و گفت :باالی ۵۰
درصد جمعیت دوز دوم را نیز دریافت کرده
اند و این فرآیند به سرعت ادامه دارد.

