دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

تدارک خرید  ۴۲میلیون دوز واکسن کرونا

وزیر بهداشــت درباره وضعیت خرید واکسن کرونا ،گفت :تامین
واکسن را از سه طریق داریم دنبال میکنیم؛ یکی از طریق خرید
واکسن از مجموعه کووکس ســازمان بهداشت جهانی است که
قرار شــده  ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار دوز واکسن کرونا را از طریق
کووکس واردکنیم که این میزان حدود هشــت میلیون و ۴۰۰
نفر را پوشــش میدهد که حدود  ۱۰درصد از جمعیت ما است
که از مراکز خاص داریــم آن را تهیه میکنیم .همچنین حدود
 ۵.۵میلیــون دوز را در قالب قرارداد مشــترک تولید با یکی از

کمپانیهای صاحبنام دنبــال میکنیم.حدود ۲۰
میلیــون دوز را از کمپانــی دیگــری در دنیا داریم
میخریــم و نهایتا ما بین  ۴۱تــا  ۴۲میلیون دوز
واکسن را برای  ۲۰تا  ۲۱میلیون نفر از جمعیتمان
داریم تدارک میبینیم .البته واکسن کووید ۱۹-دو
دوزه است و باید در دو مرتبه تزریق کرد .به گزارش ایسنا ،دکتر
ســعید نمکی افزود :واکســن کرونای داخلی هم خوشبختانه به
خوبــی دارد پیش میرود و علیرغــم ذهنیت برخی افراد که به
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اجتماعی

تولید داخلی باور ندارند و شــرکتهای دانش بنیان
و جوانان دانشــمند کشــور را قبول ندارند ،در این
راستا هم به خوبی پیش رفتیم و از بین  ۱۲شرکت،
چهار شرکت جلوتر از بقیه هستند و سازمان جهانی
بهداشت مراحل پیشرفت کار را قبول کرده است.وی
افزود :یکی از واکسنهای ایران اجازه تست روی انسان را گرفت و
از هفته آینده کار روی انسان را بعد از گذراندن تستهای حیوانی
آغاز خواهیم کرد.

گزارش آفتاب یزد از تاثیرات مخرب گرانی بر زندگی سالمندان

سفره بازنشستگان کوچک و کوچکتر میشود

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا :به نظر میرسد در این شرایط
اســفناک اقتصادی آســیبپذیرترین قشــر جامعه بازنشستگان
هستند .چراکه شیب افزایش قیمتها بسیار بیشتر از شیب افزایش
حقوق بازنشســتگان است .در حالی که شــاغلین و جوانان دارای
کورسوی امیدی برای رسیدن به شــرایط بهتر اقتصادی هستند
اما بازنشستگان امیدی به بهتر شــدن اوضاع ندارند .بازنشستگی
تعریــف ثابتی دارد :بازنشســتگی به معنی کنارهگیــری از ادامه
شــغل در اثر باال بودن ســن و گاه در پی بیماری و ازکارافتادگی
است .شخص بازنشســته تا زمانی که زنده است شخصاً از حقوق
بازنشستگی اســتفاده میکند و پس از مرگش بازماندگانش واجد
شرایط دریافت این مستمری هستند .پایان دوره خدمت برحسب
ســختی و زیانآور بودن کار سالها فرق میکند .همچنین پایان
دوره خدمت درکشورهای مختلف متفاوت است .طبق این تعریف
شــخص بازنشســته باید بتواند با حقوق دریافتی خود هزینههای
زندگیاش را تامین کند .همچنین فرد بازنشسته به دلیل سن باال
قادر به اشــتغال مجدد نیســت .اما ما در بررسیهای خود متوجه
شــدیم که تعریف بازنشستگی در کشور ما بسیار متفاوتتر از این
تعریف است.
>سفره ما روز به روز کوچکتر شد

بازنشســتهای با  30سال سابقه به ما گفت « :من بالفاصله بعد از
بازنشســتگی مجبور شدم مجدد شاغل شوم .چرا که بعد از مدتی
باتوجه به گرانی شــدید نتوانســتم هزینههای زندگی را پرداخت
کنم .من سرپرســت خانواده هســتم و دارای  3فرزند .این روزها
خانواده ما گســتردهتر شده اســت و عروس ،داماد و نوه هم دارم.
از ســبد خانوار ما کاالهای زیادی مانند گوشــت کم شــده است
یعنی اگر قبال هفتهای چند نوبت گوشت استفاده میکردیم امروز
مجبوریم به هفتــهای نهایتایکبار اکتفا کنیم .انگار گرانیها رژیم
غذایی متناســب با خودش را برای ما به وجود آورد و سفره ما روز
به روز کوچکتر شــد .بعد از شیوع کرونا هزینههایی مانند ماسک
و الکل به دیگر هزینههای ما اضافه شد .ما به دلیل هزینههای باال
ترس شدیدی از ابتال داریم» .
>با این مقدار پول مواد غذایی تهیه کنم یا داروهایم را؟

بازنشستهای از کادر درمانی به ما گفت « :من حتی دیگر نمیتوانم
فرزندانــم را به خانه خود دعوت کنم .دیگــر نمیتوانم برای تولد
نوههایم هدیــهای تهیه کنم .بعضی مواقع بــه یاد میآورم که به
چه میزان در جوانی تالش کردم که در این ســن آرامش داشــته
باشــم اما مدام دغدغه اقتصادی دارم که مبادا بیمار شوم و نتوانم
هزینهها را پرداخت کنم .من  20ســال ســابقه کار دارم و حقوق
بازنشتگی من دو میلیون و دویست هزار تومان است با این مقدار
پول مواد غذایی تهیه کنم یا داروهایم را؟ »
حداقل نیاز بازنشســتگان در ســنین ســالمندی آن است که با
حقوق خود بتوانند داروهایشــان را تهیه کنند و از تغذیه مناسبی
برخوردار باشــند .در سوی دیگر دیده میشود که سالمندان امروز

حداقلها وظیفه دولت است که روزی از توان و انرژی جوانیشان
بهرهبرده است.
>تمام جوانیام را گذاشتم پای کار کردن
االن حتی تامین کردن خودم هم برایم سخت است

تورم باال بازنشســتگان ما را با مشکالت عدیدهای رو
به رو کرده اســت زیرا با حقوق پایین خود قادر نیستند
هزینههای زندگی خود و فرزندانشــان را تامین کنند و
مانند قدیم دیگر دارای امنیت مالی نیستند و دغدغههای
زیادی دارند .این فشارها باعث به وجود آمدن معضالت
زیادی مانند افسردگی و کاهش عزت نفس شده است
به دلیل حقوق اندک و شرایط بد اقتصادی مجبورند به انزوا روی
آورنــد و پس از ســالها کار و تالش حتی از دیدن عزیزانشــان
محروم بمانند.
>در اواسط ماه ،دیگر پولی برایمان باقی نمیماند

معلمی با  43ســال سابقه کار که  13سال بعد از بازنشستگی هم
به کار مشغول بوده است به آفتاب یزد گفت « :نصفی از حقوق ما
برای اقساط وامها خرج میشود و در اواسط ماه دیگر پولی برایمان
باقی نمیماند .از ســبد خانوار ما هنوز چیزی حذف نشــده است
زیرا ما مدام در حال اســتفاده از پس انداز خود هســتیم اما دیگر
زندگی ما کیفیت قبل را ندارد .ما نمیتوانیم خجالتزده و شرمنده
فرزندانمان شویم برای همین سعی میکنیم از خواستههای خود
بزنیم تا اندکی از ســختی زندگی در دوران جوانی آنها کم کنیم.
هزینههای درمانی زیاد اســت بســیاری از داروهای مورد نیاز ما
را بیمه پوشــش نمیدهــد .من بعد از این همه ســال کار کردن
همچنــان برای خریدن آنچه که نیــاز دارم دغدغه اقتصادی دارم
و این شــرایط در شــان قشــر زحمتکش جامعه ایرانی نیست.
وضعیت کرونا شــرایط را بدتر کرده است و امروز حتی دیگر مرغ
هم نمیتوانیم بخریم» .
به نظر میرســد قشر بازنشسته روز به روز بیشــتر از قبل با فقر
دســت و پنجه نرم میکنند .قشــری که ســالهای جوانی را کار
کردنــد تا پیریای توام با آرامش داشــته باشــند .پدربزرگها و
مادربزرگهایی که در مقابل نوههای خود خجالتزده میشــوند.
فقیر بودن لیاقت بازنشــتگان نیست وجود جمعیت کثیری از فقرا
شایســته جامعه ایران نیست .بازنشستگان باید بتوانند در آرامش
و بــدون دغدغه اقتصــادی به راحتی زندگی کننــد و تامین این

مشاور اقتصادی و سرمایهگذاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مطرح کرد

ورود اتوبوسهای برقی جدید به تهران

مشاور اقتصادی و سرمایهگذاری
معاونت حمــل و نقل و ترافیک
شــهرداری تهران با بیان اینکه
معاونت حمل ونقل شــهرداری
تهران در نظر دارد نســل جدید
اتوبوسهای برقی در سطح شهر
مورد اســتفاده قرار گیرد ،گفت:
در گذشــته اتوبوسهای برقی در ســطح شهر
ســرویس دهی داشــتند ،اما به دلیل فناوری
قدیمی و مشــکالتی که در حین سرویس دهی
داشتند ،در نظر داریم از نسل جدید اتوبوسهای
برقی در تهران استفاده کنیم.مهدی همتی مقدم
درگفتگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از فناوریهای
جدید اتوبوسهای برقی "تمام باطری" هستند،
افزود :تردد این اتوبوسها کامال متکی به باطری
است ،به گونهای که در هنگام شب که اتوبوسها
ســرویس دهی ندارند باطری آنها شارژ شده و
میتواننــد در طــول روز  ۲۰۰تا  ۳۰۰کیلومتر
پیمایش داشــته باشــند .وی با بیان اینکه این
اتوبوسهای نسل جدید حداقل  ۸میلیارد تومان
قیمت دارند ،افزود :شهرداری تهران برای رسیدن
به مشــارکت عمومی -خصوصی برای فعالیت
اتوبوسهای برقی در تهران به دنبال حمایت از
سرمایه گذاران است که برهمین اساس بستهای
را برای کمک به ســرمایه گذاران تهیه میکند.
وی در مورد این بسته حمایتی گفت :حاضریم
خطوط پرمسافر را به ســرمایه گذاران اتوبوس

برقی واگذار کنیم که بهرهبرداری
از خط نیز برعهده ســرمایهگذار
است و این مسئله سبب میشود
که ســرمایهگذار درآمد خوبی
از فــروش بلیت کســب کند و
همچنیــن درآمدتبلیغاتــی از
اتوبوس و ایستگاهها داشته باشد.
همتی مقدم افــزود :همچنین میتوانیم درآمد
ناشی از صرفه جویی در مصرف سوخت در پی
حذف اتوبوسهای دیزلــی و ورود اتوبوسهای
برقــی را طبق مــاده  ۱۲قانون و بــا همکاری
وزارت نفت برای ســرمایه گــذاران فعال کرد و
حتی شــهرداری تهران میتواند در حوزههای
زیرساختی همچون تامین پارکینگ ،زیرساخت
شــارژ برقی و ...به ســرمایه گذاران کمک کند.
به گفتــه وی مجموع این تســهیالت میتواند
سرمایهگذاری برای پیمانکاران اقتصادی داشته
و آنهــا راغب شــوند تا به اجــرای این مهم به
شهرداری کمک کنند.وی با بیان اینکه تاکنون
چندین شرکت برای ســرمایهگذاری در بخش
اتوبوسهای برقی اعالم آمادگی کرده اند ،اما به
آنها تاکید کردیم که باید فراخوان منتشر شده و
در یک رقابتی عادالنه سرمایهگذار انتخاب شود،
افزود :تا پایان سال فراخوان جذب سرمایهگذار
اتوبوسهای برقی تهران منتشر میشود و با این
مدل سرمایهگذاری عمومی_خصوصی میتوانیم
تحولی در سرمایهگذاری ایجاد کنیم.

>اثرات مخرب گرانی بر بازنشستگان

در ادامه احمد روستا کارشناس اقتصادی به ما گفت « :فشارهای
فعلــی اثرات مخــرب و خطرناکی را بر روی بازنشســتگان به جا
گذاشــته اســت که خارج از بحث اقتصاد و کوچک شــدن سفره
آنها ،آثار روحی و روانی بســیاری را در آنها ایجاد کرده اســت.
ضمن اینکه این گروه خالهای ناشــی از بازنشستگی را داشتهاند
کمبودها ،فشــارهای روحی و روانی ،کاهــش ارتباط با عزیزان و
نگرانی درباره آینده روز به روز آنها را آزردهتر و ناامیدتر میکند.
به نوعی االن زندگی این قشــر مصداق با ســیلی سرخ نگهداشتن
صورت اســت که همراه با ناامیدی این قشــر درباره آینده است.
ن را رها کنند و باید به
دولــت و حتی عزیزان این گروه نبایــد آنا 
آنها کمکهای زیادی شود » .در آخر فاطمه فرحمند کارشناس
ارشــد روانشناســی به ما گفت « :تورم باال ،بازنشستگان ما را با
مشــکالت عدیدهای رو به رو کرده است زیرا با حقوق پایین خود
قادر نیســتند هزینههای زندگی خود و فرزندانشان را تامین کنند
و مانند قدیم دیگر دارای امنیت مالی نیستند و دغدغههای زیادی
دارند .این فشــارها باعث به وجود آمدن معضــات زیادی مانند
افســردگی و کاهش عزت نفس شده است .همه اینها باعث شده
اســت که خلق و خوی این افراد تغییر کند چون نه شرایط تامین
هزینههای زندگی را دارند نه میتوانند مجدد شاغل شوند .در این
قشر به دلیل فشارهای باال اختالفات زناشویی و طالق بسیار زیاد
دیده میشــود و حتی با فرزندان خود درگیری پیدا میکنند که
این باعث کنارهگیری فرزندان هم شده است .برای سالمت روانی
این قشــر نیاز است که مســئولین به فکر امنیت مالی این گروه
باشــند و همچنین باید اطرافیان به آنهــا توجه کنند .این گروه
باید ورزش کنند و با گروه هم ســن و سالهای خودشان فعالیت
کنند» .
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

جلساتمجلسمطابقپروتکلهایبهداشتینیست

سخنگوی ســتاد ملی مقابله با
وجود دارد و در همه جلسههای
کرونا درباره برگزاری جلسههای
هیئت دولت رعایت میشــود.
صحن علنی یا کمیســیونهای
وی بیان کرد :متاسفانه اکنون
مجلس شورای اسالمی با تعداد
در خبرهــا و تصاویر مشــاهده
نفرات بیش از  ۱۵نفر در فضای
میشود که تقریبا نصف افراد در
بســته افزود :بر اســاس مصوبه
صحن علنی نشستهاند و دستور
ســتاد ملی مقابله بــا کرونا در
حضور حداکثر  ۱۵نفر در فضای
شهرهای قرمز ،برگزاری هر گونه قرار بــر این بود که در بسته نقض شده است .گاهی در
جلسه با بیش از  ۱۵نفر در فضای سالنهای فرعی مجلس تلویزیون نیز مشاهده میشود
سربســته ممنوع است.علی رضا که حــدود  ۱۷یا  ۱۸که در برگزاری کمیســیونها
رئیســی در گفتگو با ایرنا افزود :ســالن میشوند ،در هر هم افراد حاضر بیشــتر از ۱۵
همچنین حداقل فضا نیز به ازای کدام از این سالنها تا نفر هســتند .این مشــکل هم
هر نفر باید چهار مترمربع باشد ،ســقف  ۱۵نفر حضور در برگــزاری صحــن علنی و
یعنی کف فضا  ۶۰متر اســت ،داشته باشند و در صحن هم جلســههای کمیســیونها
اما این به این معنی نیســت که علنــی حداکثر  ۱۵نفر بــه صورتــی که اعالم شــده،
افراد در فضــای دو هزار متری حضور داشته باشند
اجرایی نمیشود.رئیسی افزود:
میتوانند با تعــداد بیش از ۱۵
اینکه گفته میشــود بر اساس
نفر حضور داشته باشند .حتی در این فضا هم
پروتکلهای بهداشــتی اجرا میشود ،پروتکل
باید حداکثر  ۱۵نفر حاضر شوند.رئیسی ادامه
بهداشــتی همین نکته حضور حداکثر  ۱۵نفر
داد :با اعضای هیئت رئیســه مجلس شــورای
در جلســه در فضای بســته اســت و آنچه در
اسالمی جلسه گذاشتیم و همه موارد را مطرح
حال حاضر اتفاق افتــاده ،از نظر پروتکلهای
کردیم .قرار بر این بود که در سالنهای فرعی
بهداشتی مورد تایید نیســت.معاون بهداشت
مجلس که حدود  ۱۷یا  ۱۸سالن میشوند ،در
وزارت بهداشــت اظهار کرد :مسئوالن باید در
هر کدام از این سالنها تا سقف  ۱۵نفر حضور
این زمینه فرهنگســازی کنند و این مسائل
داشــته باشــند و در صحن علنی حداکثر ۱۵
باید رعایت شود .این سیستمی که در مجلس
نفر حضور داشته باشــند.معاون وزیر بهداشت
در حال اجراســت بر اساس مصوبه ستاد ملی
گفت :این موضوع برای دولت و قوه قضائیه نیز
و پروتکلهای بهداشتی تصویب شده نیست.

نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به مبتالیان به کرونا

مدیــرکل امور بیمه شــدگان تامین اجتماعی ،شــرایط دریافت
غرامت دســتمزد ایام بیماری بیمه شــدگان این سازمان به ویژه
بیمه شــدگانی که به بیماری کرونا مبتال شــدند را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،مهدی شــکوری گفت :به استناد بندهای ( )۳و
( )۴ماده ۶۲و ماده ۶۳قانون تامین اجتماعی ،غرامت دستمزد ایام
بیماری بیمه شــده متاهل یا متکفل به میزان سه چهارم میانگین
یو
ل از شــرو ع بیمار 
حقوق و مزایای روزانه در آخرین ۹۰رو ِز قب 
همچنین برای بیمه شــدگان مجرد معادل دو سوم حقوق و مزایا
اســت.وی توضیح داد :اقدامات سازمان تامین اجتماعی در زمینه
پرداخت غرامت دســتمزد ایام بیماری بــه مبتالیان کرونا مطابق
نص صریــح قانون صورت میپذیرد ،ضمن اینکــه دوره پرداخت
اســتراحت پزشــکی نیز بدون دریافت حق بیمه به عنوان سابقه
بیمه پردازی محسوب میشود.وی اظهار کرد :به موجب ماده ۵۹
قانون تامین اجتماعی ،پذیرش اســتراحت پزشکی بیمه شدگان
مســتلزم طرح موضوع در مراجع پزشکی این سازمان است ،لیکن

پرستاری با  30سال سابقه به آفتاب یزد گفت « :من ده سال است
که بازنشســته شدهام و هنگام بازنشســتگی ردیف حقوقی نسبتا
باالیی داشــتم .االن کیفیت زندگی من پایین آمده است و حتی
نمیتوانم مانند  10ســال پیش زندگی کنــم .بعضی مواقع دچار
ســرخوردگی میشوم و به خود میگویم تمام جوانیام را گذاشتم
پای کار کردن ،االن حتی تامین کردن خودم هم برایم سخت است.
حقوق امروز من صرف چیزهای بسیار کوچک میشود .دیگر مانند
قبل نمیتوانم به تفریحات خود بها دهم و به مســافرت بروم .من
برای به دست آوردن آرامش خود ،جایگزینهایی خارج از دغدغه
مسائل اقتصادی انتخاب کردهام زیرا همه مردم تحت فشار شدید
اقتصادی هستند و این مشکالت همگان را اذیت میکند و گریزی
از آن نیست» .

به منظور جلوگیری از شــیوع بیمــاری کرونا و حفظ و صیانت از
سالمتی مشمولین و تسریع و تسهیل در پرداخت غرامت دستمزد
ایام بیماری ،به بیمه شدگانی که به استناد گواهی پزشک معالج و
مستندات مراکز آزمایشگاهی مورد تایید وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی تست  PCRآنان مثبت اعالم شده ،چنانچه دوره
گواهی استراحت پزشکی ارائه شده ۱۵روز و کمتر باشد ،بدون انجام

اقدامات سازمان تامین اجتماعی در زمینه پرداخت
غرامت دستمزد ایام بیماری به مبتالیان کرونا مطابق
نص صریح قانون صورت میپذیرد ،ضمن اینکه دوره
پرداخت استراحت پزشکی نیز بدون دریافت حق بیمه
به عنوان سابقه بیمه پردازی محسوب میشود
تشریفات اداری(معرفی به مراجع پزشکی جهت بررسی استراحت
و تکمیل فرم معرفی به کار توسط کارفرما) انجام و در صورتی که
بیمه شده مبتال به کرونا در بیمارستان بستری شده باشد ،پرداخت
غرامت دستمزد مربوط به استراحت پزشکی متصل به ایام بستری
تا سقف یک ماه بدون نیاز به تایید مراجع معتمد پزشکی سازمان
تامیــن اجتماعی صورت میپذیرد .شــکوری گفت :ضمناً ،امکان
ثبت درخواســت دریافت غرامت دســتمزد و بارگذاری مدارک و
مستندات پزشکی مربوطه با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری
تامیــن اجتماعی بــه نشــانی  eservices.tamin.irبدون نیاز
به مراجعه به شــعب ســازمان برای تمامی بیمه شــدگان فراهم
شده است.
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کاهش  ۲.۲درصد آمار مراجعهکنندگان نزاع به پزشکی قانونی

سازمان پزشــکی قانونی اعالم کرد که در هفت ماهه سال جاری  ۳۷۹هزار و ۳۵۴
مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که این رقم در مدت مشابه
سال قبل که شــماره مراجعهکنندگان  ۳۸۷هزار و  ۷۶۸نفر بود ۲.۲ ،درصد کاهش
داشته است .به گزارش ایســنا،در این مدت از کل مراجعین نزاع به مراکز پزشکی
قانونی  ۲۶۱هزار و  ۲۵۵نفر مرد و  ۱۱۸هزار و  ۹۹نفر زن بودند.

کرونا خبر
جهان

تعداد مبتالیان ۶۰ :میلیون و  ۱۰۸هزار و
 ۱۹۳نفر
تعداد فوتی ها :یک میلیون و  ۴۱۴هزار
و  ۹۲۵نفر
تعداد بهبود یافتگان ۴۱ :میلیون و ۵۵۶
هزار و  ۸۹۷نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۸۹۴ :هزار و  ۳۸۵نفر
تعداد فوتی ها ۴۶ :هزار و  ۲۰۷نفر
تعداد مبتالیان دیروز ۱۳ :هزار و  ۸۴۳نفر
تعداد فوتیهای دیروز ۴۶۹ :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان ۱۲ :میلیون و  ۹۵۶هزار و
 ۷۸۳نفر
تعداد فوتی ها ۲۶۵ :هزار و  ۹۴۳نفر

زنان
ابتکار:

معاونتامورزنانهیچمسئولیتی
درارتباطبازنانمعتادندارد

معــاون رئیس جمهور در پاســخ به ســوالی
مبنی بــر اینکه معاونت امور زنــان و خانواده
رئیسجمهور ایران برنامــهای برای  ۵۰۰زن
معتــاد متجاهر در تهــران دارد یا خیر گفت:
خیر،معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور
ایران هیچ مســئولیت مستقیمی در ارتباط با
زنان معتاد ندارد .معصومه ابتکار در گفتوگو
با مهر افــزود :نهادهایی مانند ســتاد مبارزه
با مــواد مخدر و بهزیســتی در برابر این افراد
مسئولیت دارند .پیشتر سرهنگ عبدالوهاب
حســنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر
پایتخت در پاســخ به اینکه طبق گفته سردار
حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت ظرفیت
۵۰۰نفره نگهــداری از زنان معتاد متجاهر در
پایتخت پر شده است ،با این احتساب تکلیف
باقی زنان معتاد متجاهر چه میشود ،اظهارکرد:
برآورد زنان متجاهر در پایتخت هزار نفر است
کــه از این تعداد ۵۰۰نفر آنها جمعآوری و در
مرکزی که از سوی بهزیستی فراهم شده است
نگهداری میشــوند که ظرفیت این مرکز هم
پر شده است و ۵۰۰زن دیگر بالتکلیف هستند.
وی افــزود :در حال پیگیــری محل نگهداری
برای  ۵۰۰زن معتاد متجاهر دیگر در پایتخت
هستیم و امیدواریم که هرچه زودتر تا به فصل
سرما نرسیدهایم به نتیجه برسیم.

خبر

تعطیلیمشاغل
عاملافزایشدستفروشانمترو

مدیر عامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران
در خصوص اینکه تعداد دستفروشان در متروی
تهران نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا چه
تغییری کرده اســت؟ ،گفت :هرچه مشــاغل
بیرونی تعطیل شــوند و کسب و کار کمتری
فعال باشد ،شــاهد افزایش تعداد این افراد در
مترو هســتیم .فرنوش نوبخت در گفتوگو با
باشــگاه خبرنگاران جوان ،ادامه داد :این افراد
برای تأمیــن هزینه زندگی خــود به فروش
اجناس در متــرو روی میآورند .ماموران ما با
ایــن افراد برخورد میکنند ،امــا این افراد در
قالب مسافر وارد قطارها میشوند .وی تصریح
کرد :اگر مردم از این افراد خرید نکنند ،از تعداد
دستفروشان مترو کاسته میشود ،اما به دلیل
خرید مردم از این دستفروشان میل به این کار
در این افراد بیشــتر میشود.وی با بیان اینکه
میزان مسافران هم در تعداد دستفروشان مترو
تأثیرگذار است ،ادامه داد :در سال گذشته تعداد
مسافران مترو ،روزانه  ۱میلیون و  ۹۰۰هزار نفر
بود که این تعداد در حال حاضر به  ۵۳۰هزار
نفر کاهش یافته که کاهش چشمگیری است و
بر تعداد دستفروشان تأثیر دارد.نوبخت با بیان
اینکه در حال حاضر در تمام ایستگاههای مترو
فروش ماسک انجام میشود ،گفت :ارائه ماسک
رایگان به مســافران نداریم ،اما در حال حاضر
در هر ایستگاه غرفههایی برای فروش ماسک و
اقالم بهداشتی در نظر گرفته شده که ماسک را
به قیمت دولتی به افراد میفروشند.

اصناف

شماره تلفنهای گزارش رعایت
پروتکلهای اصناف اعالم شد

مدیرکل دفتر بازرســی ،ارزیابــی عملکرد و
پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،گفت :در صورتی که مردم در
زمینه رعایت پروتکلهای بهداشتی در مشاغل
تعریف شــده سطح یک مشــکالتی داشتند،
حتما با شــماره  ۱۹۰تماس گرفته و مسائل
بهداشــتی و اصناف را به اطالع ما برسانند تا
رسیدگی کنیم.به گزارش ایرنا ،محمد حسین
حیدری افزود :اگر مــردم اطالعاتی در زمینه
باز بودن ســایر مشاغل که نباید باز باشند هم
داشته باشند ،برای رسیدگی سریعتر با شماره
تلفن  ۱۲۴که مربوط به وزارت صنعت ،معدن
و تجارت است ،تماس بگیرند.

گزارش کوتاه
عرضه داروی تقلبی کرونا در ناصرخسرو

بیتوجهینهادهاینظارتی
به بازار سیاه فروش دارو

ویروس کرونا هر چقدر که باعث وارد شدن
ضرر و زیان به کســب و کار و بازار شــده
باشــد ،اما موجب رونق بازار بعضی اجناس
همچون داروی کرونا شده است .به گزارش
باشــگاه خبرنگاران ،بازار ناصر خســرو این
روزها بیشتر از گذشته به محلی برای توزیع
داروی «رمدســیویر» تبدیل شــده است،
دارویی که به زعم دالالن شــفا بخش کرونا
اســت و این دارو با قیمتــی نزدیک به ۳۵
میلیون تومان در حال عرضه است و عدهای
زودباور نیز بــرای خرید آن اقدام میکنند.
از طرفی رســیدگی به این موضوع توســط
نهادهای نظارتی و بهداشتی به باد فراموشی
سپرده شده و هیچ برخوردی با فروشندگان
قاچاقی داروی تقلبی کرونا دیده نمیشود و
افراد آزادانه اقــدام به فعالیت در این حوزه
میکننــد و پــول هنگفــت و کالنی برای
فروش داروی تقلبی به جیب میزنند.مینو
محرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا درباره
فروش داروی کرونا در بازار ناصر خســرو،
گفــت :هیــچ داروی جدیدی بــرای کرونا
در دنیا تولید نشــده اســت و در مورد دارو
نگرانی که وجود دارد این اســت که برخی
افــرادی که با رســانهها مصاحبه میکنند،
اســم برخی داروها را بیان و اعالم میکنند
کــه بیماران فــان دارو را مصــرف کنند،
این مســئله باعث شــده دوباره ناصرخسرو
و بازار سیاه دارو شــلوغ شود و دارویی که
ســه تای آن مثال  ۳میلیــون تومان بوده
اکنون به قیمت  ۲۰تــا  ۴۰میلیون تومان
در ناصرخســرو فروخته میشود.وی گفت:
هنــوز هیچ دارو و درمــان اختصاصی برای
کووید  ۱۹وجود ندارد .حتی رمدسیویر هم
به عنوان داروی اثربخش بر کووید  ۱۹تأیید
نشده است.در حال حاضر یکی از داروهایی
که بــه قیمت گزاف و بیحســاب و کتاب
در ناصرخسرو فروخته میشود ،رمدسیویر
اســت ،این دارو در ایران هم تولید میشود
و در صورت نیاز بیماران در بیمارســتان با
امضــای متخصص عفونی برای بیمار تأمین
میشود ،پوکههای این داروی تزریقی را هم
مثل پوکــه داروهای مخدر میگیرند که به
بازار ســیاه نرود.محرز درباره تولید واکسن
کرونــا نیز گفت :تولید واکســن کووید ۱۹
در آمریکا یک پیشــرفت مهم اســت .تأثیر
واکسن شرکت فایزر که با همکاری شرکت
آلمانی بیو ان تک ســاخته میشود از این
نظر مهم اســت که مانند واکســن ایدز که
در دنیــا بــه دنبال ســاخت آن هســتند،
یک نوع واکسن  RNAاست .عملکرد موفق
این واکســن میتواند امیدهایی برای تولید
واکسن ایدز هم به وجود آورد .در واقع اگر
این واکســن کرونا موفق عمــل کند برای
همه ویروسهای مشــابه که واکسن ندارند
میتوان واکسن ساخت.
تعزیــرات بــه موضــوع فــروش غیرقانونــی
داروی تقلبی کرونا ورود میکند؟

رئیس گشــت تعزیرات حکومتــی تهران،
درباره ایجاد بازار سیاه عرضه داروی تقلبی
در خیابان ناصرخســرو توسط دالالن دارو،
گفت :این موضوع در حوزه نظارت بهداشتی
ســازمان تعزیرات حکومتی اســت و شعب
ویژه قاچاق گشتهای تعزیرات تهران آماده
انجام ماموریتها هستند.ناصر مدیحی طامه
تصریح کرد :برای بررســی فروش داروهای
تقلبــی باید معاونت ســازمان غذا و داروی
وزارت بهداشت و درمان از سازمان تعزیرات
تقاضای اعزام گشتها برای بررسی موضوع
قاچاق دارو و یا فــروش داروهای تقلبی را
در بــازار کنند که تاکنون درخواســتی در
این باره به دســتمان نرسیده است.به گفته
رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران ،اگر
درخواســتی در این رابطه به ما ارجاع شود،
قاضیهای کشیک تعزیرات و تیمهای ما به
ســرعت در محل حاضر خواهند شد .طبق
اعالم ســتاد ملی مقابله بــا کرونا در حال
حاضر در هر ســه دقیقه جان یک هموطن
ایرانی به دلیل ابتالی به بیماری کووید ،۱۹
گرفته میشود و در سوی دیگر دالالن دارو
برای منفعــت خود اقدام به عرضه و فروش
قاچاقــی داروی تقلبی میکنند؛ لذا در این
رابطــه میطلبد تا ســازمانهای نظارتی و
بهداشتی فعالیت گشتهای نظارتی خود را
در ایــن زمینه آغاز کنند و به ســودجویان
اجازه خودنمایی و فعالیت ندهند.
رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران:
برای بررسی فروش داروهای تقلبی
باید معاونت ســازمان غذا و داروی
وزارت بهداشت و درمان از سازمان
تعزیــرات تقاضای اعزام گشــتها
برای بررســی موضوع قاچاق دارو و
یا فروش داروهای تقلبی را در بازار
کنند که تاکنون درخواستی در این
باره به دستمان نرسیده است

