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

آالیندههایتابستانهبربیمارانکروناییتاثیرگذارهستند

مدیر واحد پایش ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران با تشریح
عملک��رد آالیندههای ه��وا در تابس��تان گفت :ای��ن آالیندهها
میتوانند به بیماران کرونایی صدماتی وارد کنند.محسن روشنی،
در گفتگو با مه��ر در خصوص علل کاهش کیفیت هوای تهران
در نیمه نخست سال و افزایش تعداد روزهای ناسالم هوا نسبت
به س��الهای گذشته گفت :در شرایطی قرار داریم که هم دمای
هوا باالست و هم با کاهش بارندگی مواجه بودهایم و این شرایط
برای تولید آالینده ازن و ذرات معلق فراهم است.در این شرایط

ش��اهد خیزش گردوغبار در اطراف ته��ران و کرج
هستیم.روش��نی با بیان اینک��ه ذرات معلق کمتر از
 ۲.۵میکرون عمدتاً ناش��ی از وس��ایل حمل و نقلی
هستند و ذرات معلق کمتر از  ۱۰میکرون عموماً از
منشأ طبیعی همچون خشکسالی نشأت میگیرند،
گفت :آالین��ده ازن نیز در جایگاه یک آالینده ثانویه در روزهای
گرم با افزایش احتراق باالتر میرود و به این ترتیب امسال شاهد
روزهای آلوده تابس��تانه بودیم.هر کدام از این آالیندهها آس��یب

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

خودش را دارد ،آالینده ازن که عموماً در ساعات اوج
تابش خورشید تا ساعات نزدیک غروب آفتاب شدت
میگیرد.وی احس��اس س��وزش در مجاری تنفسی
و ری��ه را از مهمترین عالئم آلودگی ازن برش��مرد
و گف��ت :ذرات معلق کمت��ر از  ۲.۵میکرون نیز به
دلیل ابعاد ریزش��ان بر روی دستگاه تنفسی جای میگیرند.این
آالیندهها با توجه به اینکه سیس��تم تنفسی را درگیر میکنند،
میتوانند به بیماران کرونایی صدماتی وارد کنند.
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آقای رحمانی فضلی! توضیحی دارید؟

 lهمایون سامه یح نجف آبادی :این تصمیم باعث ضرر و زیان به دولت و مردم گسترش بیشتر ویروس در کشور شد
 lفرهاد افرامیان :قوه قضائیه با تشکیل نهادی خاص باید این موضوع را از طریق حقوق عامه و مدعی العموم پیگیری کند
 lمحمد حسین مرادی زاده :نقض قوانین و مقررات و قوانین کیفری یا ایراد خسارت از سوی مستخدمین دولت موجب مسئولیت جزائی و مدنی خواهد شد
آفتاب یزد _ یگانه ش�وق الش�عرا :از ابتدای همهگیری بیماری
کرونا در ایران تصمیمهای اشتباه مدیریتی به وفور دیده میشود .در
ابتدا به دلیل ناش��ناخته بودن رفتار این ویروس تا حدودی برخی از
تصمیمهای اشتباه قابل قبول تلقی میشد و در کشورهای دیگر هم
از این تصمیمات اشتباه دیده میشد.اما بعد از گذشت حدود دو سال
از ورود این بیماری همچنان مردم تاوان اشتباه مسئولین را میدهند.
از نبس��تن مزرها گرفته تا اجرا نش��دن قوانین وضع شده در زمینه
مقابله با بیماری .آخرین تصمیم هم تصمیم تعطیلی  6روزه تهران
بود.زمانی که این تصمیم در حد یک پیش��نهاد مطرح ش��د آفتاب
یزد بارها درباره آن هشدار داد و کارشناسان گفتند که این تصمیم
بیپایه و اساس تاثیر مثبتی نخواهد داشت و چه بسا انتقال بیماری را
نیز تشدید سازد .یک هفته از تعطیالت کرونایی پایتخت میگذرد و
شهر در وضعیت بسیار پریشانی به سر میبرد.آمار فوتیها و مبتالیان
به شدت باال است و تختهای بیمارستانها پر از بیمارانی است که
در حال جنگیدن با مرگ هس��تند و ویروس دلتا با س��رعت انتقال
و انتش��ار باال در بیشتر نقاط کش��ور در حال چرخش است .در این
شرایط که تبعات تصمیم نادرست دامن کادر درمان و مردم بیپناه
را گرفته است تازه مسئولین کشور اعالم کردهاند که تعطیلی  6روزه
تهران مفید نبوده و باعث افزایش مسافرتها و دورهمیها شده است.
برای مثال وزیر بهداشت از بسته نبودن جادهها در تعطیالت صحبت
کرد و معاون کل وزارت بهداش��ت تعطیلی  6روزه بیفایده دانست
و همچنین روز گذش��ته رئیس ش��ورای شهر تهران گفت تعطیلی
 6روزه تهران تاثیر منفی داش��ته اس��ت.تبعات برخی از تصمیمات
اش��تباه به حدی عمیق اس��ت که تا سالها میتواند کشور را تحت
تاثی��ر قرار بدهد و دولتمردان ب��ا روی کار آمدن دولت جدید نباید
نس��بت به تبعات تصمیم اشتباهشان مصون شوند .بعد از این همه
وقت انتظار نمیرود که مس��ئولین همچنان درگیر تکرار اشتباهات
گذشته خود شوند و با اخذ این نوع تصمیمات سالمت جانی و مالی
مردم و کش��ور را به خطر بیندازند .بعد از آن همه هشدار تعطیالت
اعمال ش��دند ولی حتی قوانین وضع شده توسط نهادهای مربوطه
اجرا نش��دند .س��وال اصلی ما این اس��ت هیچ نهاد نظارتی یا هیچ
مسئولی قرار نیس��ت از وزیر محترم کشور بپرسند که چرا تصمیم
شما اشتباه بود و این همه خسارت به بار آورد؟ تا کی قرار است مردم
در زمینه کنترل این بیماری موش آزمایشگاهی مسئولین باشند و
موجهای مختلف در کش��ور جوالن دهند و تختهای بیمارستانها
پر ش��وند؟ مس��ئولین باید پاس��خگوی تبعات تصمیمات اش��تباه
خود باشند.
nهر کس کار خودش را میکند

ب��ا آغاز تعطی�لات  6روزه در اس��تانهای تهران و الب��رز که برای
مقابله با چرخش ویروس کرونا در این دو اس��تان اعمال شد به نظر
میرس��ید باید همانند نوروز سال گذشته جادهها هم بسته شوند و
اماکن عمومی همانند پاساژها ،رستورانها ،بوستانها و دیگر نقاط
هم با این تعطیلی  6روزه همراه بوده تا ش��هروندان این دو اس��تان
قرنطینهای هرچند کوتاه و  6روزه را هم تجربه کنند اما چنین نشد
و با ش��روع تعطیالت ،جمعیت قابل توجهی راهی شهرهای شمالی
ش��دند در حالیکه بنا بود جادهها را ببندند و خودروهای غیر بومی
علیرغم جریمه به مبدا بازگردانده شود اما تصاویر تلویزیونی خالف
این موضوع را نش��ان م��یداد که ترافیک خودرو پش��ت جادههای
ورودی به اس��تانهای ش��مالی توی ذوق میزد .این اتفاق درحالی
رقم خورد که به گفته کارشناس��ان چه در حوزه اجتماعی و چه در
حوزه بهداشتی ،دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا با کمترین ضریب
اجرایی صادر میش��ود و دور زدن آن کاری آسان برای افرادی است
که نمیخواهند آن را رعایت کنند! البته همهچیز به سفرهای اخیر
محدود نمیش��ود و امروز در معابر عمومی هم آنچه دیده نمیشود
رعایت پروتکلهای بهداش��تی بوده و هرکس کار خودش را میکند
بدون آنکه عوامل اجرایی و نظارتی س��تاد ملی مقابله با کرونا کاری
به کارشان داشته باشد.
nضرر و زیان به دولت و مردم

همایون س��امه یح نجف آبادی عضو کمیس��یون بهداشت و درمان
مجل��س در این خصوص به آفتاب یزد گف��ت«:االن دیگر آخرهای
دولت اس��ت و دیگر ورود کردن و زیر س��وال بردن هر مسئولی در
این زمان بیفایده است.من گفتم که تصمیم اشتباه بوده است و اگر
میخواستند تعطیلیای در نظر گرفته شود نباید اینگونه میبود .ولی
متاسفانه تمام رستوران ها ،پاساژها و کسبه در حال فعالیت بودند و
تنها قشری که تعطیل بود تنها کارمندان دولت بودند و همان گروه

آزمون و خطایی که سالیان سال در موارد مختلف در کشور دیده شده
است .اگر قرار بود تعطیلی اعمال شود باید دستگاههای مختلف همسو
و هم راس��تا باهم عمل میکردند.وقتی منع ت��ردد در مصوبهای ذکر
میشود ولی شهروندان در خبرهای مختلف میبینند جادهها مملو از
تردد خودرو است قطعا بیاعتماد میشوند و این بیاعتمادی موجب
آن میش��ود که در برنامههای بعدی و مصوبات بعدی افراد موضوع را
به سخره بگیرند و دیگر صحبت مسئول راه به جایی ندارد».
nپیگیری توسط قوه قضائیه

lهمایون س�امه یح نجف آبادی :االن
دیگر آخره�ای دولت اس�ت و دیگر
ورود ک�ردن و زی�ر س�وال ب�ردن هر
مسئولی در این زمان ب یفایده است
lفره�اد افرامیان :زمانی ک�ه نهادی
پیگیر باش�د ،قانون ساالری ،شایسته
ساالری و مطالبه گری در جامعه وجود
داشته باشد چون اعتماد عمومی باال
م�یرود مردم را با دول�ت به وحدت
م یرس�اند و قطع�ا انج�ام ام�ور هم ب�ا دقت و
شفافیت باالتری صورت خواهد پذیرفت
lمحم�د حس�ین م�رادی زاده :ب�ه
منظور نظارت بر حسن جریان امور و
اجرای صحیح قوانین در دستگاههای
اداری کش�ور و لزوم مقابل با فس�اد
طبق اصل  174قانون اساسی سازمان
بازرس�ی کل کش�ور در نظر گرفته شده که زیر
نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده و فعالیت
م ینماید
هم در اجتماه پخش شدند .یعنی مردم در خانه نماندند یا مسافرت
رفتند با به خیابانها برای انجام فعالیت هایشان آمدند.این تصمیم
باعث ضرر و زیان به دولت و مردم و باعث گس��ترش بیشتر ویروس
در کش��ور شد.در کش��ورهای دیگر هم در اوایل شیوع این بیماری
تصمیمات اش��تباه زیادی اخذ شد و کسی محاکمه نشد .زیرا اوایل
ب��ه دلیل تجربه کم امکان بروز چنین تصمیماتی وجود داش��ت اما
االن در این برهه و با تجربه زیاد نباید چنین تصمیمات اش��تباهی
گرفته شود» .
nفرهنگنادرست

فرهاد افرامیان حقوق دان و وکیل پایه یک دادگس��تری نیز در این
خصوص به آفتاب یزد گفت «:در کل این ماجرا چه بحث همهگیری
کووید و مصائب پس از آن چه مسائلی از این دست دو بحث عمده
وجود دارد که در حیطه مس��ائل حقوق��ی میتواند مورد بحث قرار
بگیرد.یکی فعل مسئولین و افراد ذی ربط که موجب بروز مشکالت
دیگری و ناکارآمدی میشود و یا ترک فعل آن ها .به نظر من هردوی
اینها به یک میزان در وجود مسئولیت و ایجاد مسئولیت برای افراد
یکس��ان است .ولی آنچه که بیش��تر در این مسئله باید مورد توجه
قرار بگیرد نگاه فرهنگی به این موضوع است که ریشه در یک فعل
و ترک فعل ندارد .این نش��اندهنده یک رویه ،روند و فرهنگ است
که باید ریش��ه کن و درمان ش��ود .درمان آن وجود نهادهایی برای
مش��ارکت بیشتر مردم در مسائل اس��ت .این مهم از طریق تقویت
س��منها میتواند صورت بگیرد که با ایجاد آموزش بیشتر مردم را
همراه و هم سو کند» .
nسیستم آزمون و خطای کشوری

ای��ن حقوق��دان ادام��ه داد «:بعد دیگر این اس��ت که مس��ئولین
نگاه فراجناحی به مس��ائل داشته باش��ند و به حرف کارشناسان و
متخصصان توجه کنند .اگر شایسته ساالری در دستگاههای مرتب
اجرایی در دستور کار قرار بگیرد قطعا تخصصیتر به مسائل پرداخته
میش��ود.ولی اینکه سلیقهای عمل بش��ود میشود همین سیستم

این کارش��ناس در ادام��ه تصریح کرد«:اما بحث اینکه چه کس��ی
میتوان��د این تخلفات را پیگیری کند مهم اس��ت .ق��وه قضائیه با
تش��کیل نهادی خاص باید این موض��وع را از طریق حقوق عامه و
مدع��ی العموم پیگیری کند تا مردم نتایج آن را ببینند .قطعا وقتی
که پیگیری و مطالبه گری وجود داشته باشد آن مسئول برای انجام
هراقدامی عواقب آن را میس��نجد و از نظریات کارشناسان استفاده
میکند .اینگونه مسئول موظف خواهد شد خود را در راستای دیگر
نهاده��ا قرار بدهد.همچنی��ن با ارائه دالیل منطقی میتواند س��ایر
نهادها را به خود هم س��و کند .دلیل منطق��ی قطعا به دنبال خود
قانون س��االری و حفظ تمامیت حقوق اقش��ار جامع��ه را به دنبال
خواهد داش��ت و هزینه این چنینی را بر مردم تحمیل نخواهد کرد.
وقتی این اتفاق رخ میدهد هم هزینههای س��نگین جانی به وجود
میآید و هم هزینههای اقتصادی سنگین به سیستم اقتصادی کشور
وارد میشود.در ادامه سیستم اداری کشور مختل میشود و تاوانی را
سیستم بهداشت کشور پرداخت میکند که شاید سالیان سال عواقب
آن باقی میماند.پس ما نمیتوانیم بگوییم یک شخصی زمانی در یک
مسندی بوده و تصمیمی را گرفته است و حاال گذشته و تمام شده
است .زمانی که نهادی پیگیر باشد ،قانون ساالری ،شایسته ساالری
و مطالبه گری در جامعه وجود داشته باشد چون اعتماد عمومی باال
میرود مردم را با دولت به وحدت میرس��اند و قطعا انجام امور هم
با دقت و ش��فافیت باالتری صورت خواهد پذیرفت و هزینه اجرایی
آن هم برای جامعه کمتر خواهد ش��د.ضمانت اجرایی بازرسیهای
قوه مجریه به عهده قوه قضائیه اس��ت .اگر هم نقصانی وجود داشته
باش��د این وظیفه قوه مقننه و مجلس است که همپا با قوه قضائیه
خألهای موجود در قوانین را با مصوبات جدید و به روز پر بکند .قوه
قضائیه میتواند ضمانت اجرائی ب��رای اجرای وعدهها و تصمیمات
اجرا بکند».
nمسئولیت اداری یا انتظامی

در آخ��ر محمد حس��ین مرادی زاده وکیل پایه یک دادگس��تری و
حقوق��دان در این خصوص به آفتاب ی��زد گفت«:قوه مجربه جهت
اجرای قوانی��ن نیازمند قوانین و مقررات خاصی اس��ت تا با اعمال
آن از س��هل انگاری ،کم کاری و سایر تخلفات به فوریت جلوگیری
کند.در این ارتباط قانون رس��یدگی به تخلفات اداری مصوب سال
 1372و آیی��ن نامه اجرایی آن این رس��الت مه��م را به عهده دارد.
از جمله اهداف مهم آن ایجاد نظم و آرامش در دس��تگاههای اداری
اس��ت.نقض قوانین و مقررات و قوانین کیفری یا ایراد خس��ارت از
سوی مستخدمین دولت همانند سایر افراد موجب مسئولیت جزائی
و مدنی آنها خواهد ش��د اما نوعی دیگر از مس��ئولیت وجود دارد
که ممکن اس��ت به دلیل تخل��ف از وظایف و تکالیف اداری متوجه
کارمندان ش��ود .این نوع مسئولیت را مسئولیت اداری ( انتظامی )
مینامند .بنابراین مس��ئولیت اداری کارکنان زمانی محقق میشود
ک��ه آنها مرتکب تخلف اداری ش��وند.در خص��وص ترکیب هیئت
رسیدگی در مراجع اداری باید گفت مطابق ماده یک قانون رسیدگی
به تخلفات اداری مصوب سال  1372به منظور رسیدگی به تخلفات
اداری در هریک از دس��تگاههای مش��مول ای��ن قانون هیئتهایی
تحت عنوان هیئت رس��یدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل
خواهد شد .هیئتها مذبور شامل بدوی و تجدید نظر است.از جهت
مش��مولین تخلفات اداری ماده  18قانون مذکور مقرر میدارد کلیه
وزات خانه ها ،سازمان ها ،موسسات ،شرکتهای دولتی ،شرکتهای
ملی ،شهرداری ها ،بانک ها ،که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام
است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی
تامین میش��ود و نیز کارکنان مجلس ش��ورای اسالمی و نهادهای
انقالبی اسالمی مشمول مقررات این قانون هستند.شایان ذکر است
به منظورنظارت بر حس��ن جریان ام��ور و اجرای صحیح قوانین در
دستگاههای اداری کشور و لزوم مقابل با فساد طبق اصل  174قانون
اساس��ی سازمان بازرسی کل کشور در نظر گرفته شد ه که زیر نظر
رئیس قوه قضائیه تشکیل شده و فعالیت مینماید».

بستریهای کرونایی در تهران به  ۱۰۰۰۰رسید

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران با بیان اینکه تاکنون
حدود  ۱۰هزار تخت بیمارس��تانی را در تهران زیر بار کرونا آوردیم،
گفت :داریم یک بررس��ی مجدد میکنیم ت��ا از ظرفیت تختهای
ارتش و نیروهای مس��لح و تامین اجتماع��ی نیز ظرف یکی دو روز
آینده اس��تفاده کنیم .حال اگر در ادامه نیاز شود ،به سمت برپایی
بیمارس��تانهای صحرایی میرویم.دکتر نادر توکلی در گفتوگو با
ایسنا ،درباره وضعیت تختهای بس��تری کرونایی در تهران گفت:
تاکنون حدود  ۱۰هزار تخت بیمارس��تانی را در تهران زیر بار کرونا
آوردیم و از این به بعد دیگر محدودیتمان ش��دید است .بر همین
اساس در حال حاضر عمده برنامهریزی که انجام میدهیم ،این است
که با توجه به اینکه باید یک تناس��بی در تختهای مختلف ایجاد
کنیم ،هدف این اس��ت که س��راغ جاهایی مانند تامین اجتماعی و
ت تختها
نیروهای مس��لح رویم که میتوان با کم��ک آنها ،ظرفی 
را افزایش داد.البته همکاری تامین اجتماعی در این زمینه بس��یار
خوب بوده اس��ت .ب��ا این حال داریم یک بررس��ی مجدد میکنیم
ت��ا از ظرفیت تخته��ای ارتش و نیروهای مس��لح نیز ظرف یکی
دو روز آینده اس��تفاده کنیم .اگ��ر این ظرفیت افزایش یابد و بتواند
پاس��خگو باشد ،انشاءاهلل کمککننده اس��ت.یکی دیگر از برنامهها
توس��عه تختهای سرپایی برای کرونا اس��ت که این موضوع را هم

دنب��ال میکنیم تا در این حوزه ه��م از ظرفیت تامین اجتماعی و
نیروهای مس��لح کمک بگیری��م.وی با بیان اینک��ه حداکثر پنج تا
 ۱۰درصد از ظرفیت تامین اجتماعی و نیروهای مسلح اضافه میشود،
گفت :در حال حاضر در بحث جایابی مقداری مشکل داریم .زیرا در
جایابیه��ا بیماران عمدتا در اورژانس قرار میگیرند .یعنی بیمار در
اورژانس بستری میشود و در شیفت بعد به بخش منتقل میشود.
البته بیماران از خدمت محروم نمیش��وند و خدمات مورد نیازشان
را دریافت میکنند .طبیعتا پزش��ک متخصص بیمار را در اورژانس

ویزیت میکند ،اقدامات تشخیصی و درمانی انجام میشود ،اکسیژن
میگیرد و در شیفت بعد به بخش منتقل میشود.فعال میخواهیم
حداکثر ظرفیت نیروهای مس��لح و تامین اجتماعی را هم پای کار
آوریم و بعد اگر در ادامه نیاز شود ،به سمت برپایی بیمارستانهای
صحرای��ی میرویم .فع�لا داریم مدیریت میکنی��م تا این وضعیت
جمع و جور ش��ود .حداکثر ظرفیتی که میتوان از تامین اجتماعی
و نیروهای مسلح اس��تفاده کرد ،مجموعا  ۵۰۰تا  ۶۰۰تخت است.
پیک پنجم از تمام پیکها بدتر بوده اس��ت .در پیکهای قبلی در
بیشترین حالت ابتال ۹۰۰۰ ،بیمار بستری کردیم ،اما در پیک فعلی
به  ۱۰هزار بس��تری رسیدیم .در پایان این هفته مشخص میشود
و اگر کمک و استفاده از ظرفیت تامین اجتماعی و نیروهای مسلح
پاسخگو نباشد ،به سمت برپایی بیمارستانهای صحرایی میرویم.
توکلی درباره وضعیت دارو و اکسیژن در بیمارستانها ،گفت :مشکل
عم��دهای در این زمینه به ویژه در بخ��ش دولتی نداریم .در زمینه
اکس��یژن مشکل جدی نداریم ،هرجا که کمبودی هم داشته باشد،
با تانکرهای اکس��یژن مایع جبران میش��ود .درباره داروهایی مانند
رمدسیویر هم بر اساس نیاز روزانهای که به سازمان غذا و دارو اعالم
میکنیم ،بر اس��اس آن به ما تخصیص سهمیه میدهند و مشکلی
هم در این زمینه نداریم.
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 lمبتالیان جدید 34951 :نفر
lقربانیان جدید 357 :نفر
lکل مبتالیان 3758197 :نفر
lکل قربانیان 89479 :نفر
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lبیماران بدحال 5100 :نفر
lواکسن تزریق شده دز اول8474332 :
lواکسن تزریق شده دز دوم2496677 :
lمجموع واکسن تزریق شده10971009 :

آمار

کاهش  ۲۰درصدی
زاد و ولد طی  ۳سال گذشته

مدی��رکل دفتر توس��عه اجتماع��ی معاونت
ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و جوان��ان ،ب��ا
بیان اینکه در ش��رایط عادی س��االنه حدود
 ۴۰۰ه��زار نفر م��رگ و میر داری��م ،گفت:
زاد و ول��د با س��رعت زیاد در ح��ال کاهش
اس��ت و تخمی��ن زده میش��ود ب��ا کاهش
 ۲۰درصدی زاد و ولد ،تنها طی س��ه س��ال
گذش��ته مواجه شده باشیم که بسیار کاهش
چش��مگیری است.اعظم کریمی در گفتوگو
با ایس��نا ،اظهار کرد :ش��یوع کرونا به عنوان
چالش��ی جدی��د در کاهش رش��د جمعیت
تاثیرگ��ذار اس��ت و فرزن��دآوری را کاه��ش
میدهد.
اس��تمرار ش��یوع بحران کرونا از دو س��وی
ماجرا یعنی زاد و ولد و مرگ و میر بر رش��د
جمعیت اثر منفی خواهد گذاش��ت و به نظر
میرس��د پس از کرونا فرآین��د کاهش زاد و
ولد شدیدتر خواهد شد .وی ادامه داد :حتی
امس��ال نیز ممکن اس��ت به دالیل گوناگون
نظیر ترس از حضور در بیمارس��تانها انگیزه
فرزندآوری کمتر ش��ود که به احتمال فراوان
آثارش را در س��الهای پس از  ۱۴۰۰نش��ان
خواهد داد؛ قبل از شیوع کرونا بحث کاهش
ش��دید نرخ رش��د جمعیت در کشور مطرح
بود ،اما ش��یوع کرونا این مس��ئله را تشدید
کرده اس��ت .پاندم��ی کووی��د  ۱۹منجر به
کاهش فرزندآوری شده و پیشبینی میشود
ای��ن کاهش موالید تا س��الهای پس از کرونا
نیز همچنان ادامه داشته باشد.مدیرکل دفتر
توسعه اجتماعی معاونت امور جوانان وزارت
ورزش و جوان��ان ،با بیان اینکه میزان موالید
در هفت ماهه نخس��ت س��ال  ۹۹نسبت به
هفت ماهه نخست سال  ۹۸نزدیک  ۶درصد
کاه��ش پیدا کرده و در تمامی اس��تانها این
کاهش مش��اهده میش��ود ،گفت :بیشترین
کاهش موالید در استانهای البرز با منفی ۱۴
درصد ،قم با منف��ی  ۹.۵درصد ،مازندران با
منفی  ۹.۲درصد بوده اس��ت و غیر از استان
سیستان و بلوچس��تان که با افزایش موالید
تقریباً س��ه درصدی مواجه ب��وده؛ کمترین
درصد تغیی��رات در این ب��ازه زمانی مربوط
به آذربایجان غربی با منفی  ،2کرمانش��اه با
منفی  ۳.۸و کردس��تان ب��ا منفی  ۴.۱درصد
بوده است.

بهداشت

آغاز واکسیناسیون  ۵گروه
جدید به مناسبت عید غدیر

وزی��ر بهداش��ت گروهه��ای جدی��د ه��دف
واکسیناس��یون علی��ه کرونا همزم��ان با عید
سعید غدیر را اعالم کرد.به گزارش ایرنا ،دکتر
س��عید نمکی  -وزیر بهداش��ت در نامهای به
دکتر علیرضا رئیسی  -معاون بهداشت وزارت
بهداش��ت ،آورده اس��ت «:پیرو بررسی و اعالم
گروههای جدید هدف واکسیناس��یون ،شروع
تزریق ب��ه گروههای زیر ب��ه میمنت روز عید
سعید غدیر آغاز شود.
 -1رانندگان حمل و نقل عمومی شهری ،ریلی،
جادهای ،دریایی و هوائی
 -2زندانیان سراسر کشور
 -3معلمین
 -4خبرنگاران
 -5بیم��اران دیابت��ی که در س��امانه مربوطه
ثبت ش��دهاند و همچنین باقیمان��ده بیماران
ب العالج و بیماران خاص و نادر
صع 
اساتید محترم حوزه و دانشگاه نیز از اوائل هفته
آغاز گردد.تالش فرمائید تا جهت تزریق واکسن
به گروههای فوقالذکر در محلهای تعیین شده
توس��ط دس��تگاهها و اصناف مربوطه با رعایت
اصول و موازین و با اعزام تیم واکسیناتور صورت
گیرد که وقفهای در مراکز واکسیناسیون عمومی
برای دیگر اقش��ار و گروههای س��نی که از قبل
تعیین ش��دهاند ایجاد نگردد.همانگونه که قب ً
ال
اقدام شده ،الزم است با هماهنگی دستگاههای
ت دهی و نظ��م را رعایت فرمایند.از
ذیرب��ط نوب 
تالش بیوقفه کلیه عزیزان سپاسگزارم».

واکسن

تولید  ۵میلیون واکسن کوو
ایران برکت

رئیس مرکز اطالعرس��انی ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام در صفحه توییتر خود از تولید ۵
میلیون دز واکس��ن کوو ایران برکت خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،حجت اهلل
نیک��ی ملکی با انتش��ار یک رش��ته توییت در
صفحه شخصی خود نوشت :تا االن نزدیک به
 ۵میلیون واکس��ن برکت تولید شده و از این
تعداد یک میلیون و س��یصد هزار دز واکس��ن
تحویل وزارت بهداش��ت ش��ده است و ما بقی
واکس��نها هم پ��س از طی مراح��ل کنترل
کیفیت تحویل وزارت بهداشت خواهد شد..

حوادث

هشدارپلیس

بهآگهیدهندگان در

سایتهایدرجنیازمندیها

رئیس مرکز تش��خیص و پیشگیری از جرائم
س��ایبری پلیس فتای ناجا با هش��دار نسبت
به احتمال کالهب��رداری از آگهی دهندگان
در س��ایتهای درج نیازمندیهای اینترنتی
توصیههایی را ب��رای جلوگیری از این وقایع
ارائ��ه کرد.س��رهنگ علیمحم��د رجبی در
گفتوگو با ایسنا دراین باره گفت :در مواردی
دیده شده افرادی با مراجعه به پلیس فتا اعالم
کردهاند که کاالیی را برای فروش در یکی از
سایتهای درج رایگان آگهی فروش قرار داده
و فردی نیز تحت عنوان خریدار به آن مراجعه
و حتی در مواردی فاکتور بیعانه یا تمام مبلغ
واری��زی را نیز به او دادهاند .اما پس از تحویل
جنس متوجه ش��دهاند که فاکتور و رس��ید
مربوط��ه جعلی بوده و از آن��ان کالهبرداری
ش��ده است.وی در همین راستا نیز هشدارها
و توصیههای��ی را به ش��هروندان ارائه کرد و
گفت :اگر ش��هروندان قصد انتشار آگهی در
س��ایتهای واسطهگر اینترنتی را دارند ،الزم
اس��ت پس از مراجعه مشتری حتما یکسری
موارد را رعایت کنند .اول اینکه قبل از تحویل
کاال حتما از واریز مبلغ به حسابشان مطمئن
شده و صرفا به دریافت رسید که ممکن است
جعلی هم باشد بسنده نکنند .برای اطمینان
از انتقال وجه به حس��اب بانکی الزم اس��ت
س��رویس پیامک آن فعال شود.رجبی ادامه
داد :همچنی��ن احتم��ال دارد پ��س از ثبت
آگهی پیامکی جعلی مبنی بر پرداخت هزینه
انتش��ار آگهی برای کاربران ارسال شود .الزم
اس��ت این افراد بدانند که سایتهای مذکور
هزینهای را به این ش��کل دریافت نمیکنند
و این پیامکها از شمارههای ناشناس ارسال
میش��ود به قصد کالهبرداری از آنان است و
نباید به آن اعتنا کنند.رئیس مرکز تشخیص
و پیش��گیری از جرائم سایبری پلیس فتای
ناج��ا افزود :همچنین آگه��ی دهندگان باید
توجه داش��ته باش��ند که خری��دار حتما از
حس��اب بانکی که به نام خودش است ،مبلغ
وجه را بپردازد چراکه احتمال دارد بهای کاال
از یک حساب سرقتی به کارت آگهیدهنده
واریز شود.وی در پایان به شهروندان هشدار
داد که هنگام انجام معامالت اینترنتی حتما
با هوشیاری کافی این اقدام را انجام داده واگر
تخصص��ی در این زمینه ندارند با افزاد مطلع
مشورت کنند.

نجاتمعجزهآسایجوان
موتورسوارنهاوندیاززیرتریلر

رئیس جمعیت هالل احم��ر نهاوند از نجات
راکب موتور سوار توسط نیروهای امدادگر از
زیر تریلر خبر داد.
علی کیانی رئیس جمعیت هالل احمر نهاوند
گفت :در حادثه تصادف جوان موتور س��وار با
یک دس��تگاه تریلر در محور نهاوند بروجرد
راکب موتور س��وار توس��ط نیروهای امدادگر
به طرز معجزه آس��ایی نجات پی��دا کردند.او
افزود :طی دریافت گزارش مردمی در ساعت
 ۱۷:۱۹مبن��ی بر برخورد موتور س��یکلت با
تریلی در کیلومتر  ۱۱محور کمربندی نهاوند،
بروج��رد بالفاصله تیم پای��گاه امداد و نجات
جادهای هاللاحمر که در نزدیکی سه راهی
قلعه قباد مس��تقر بود به محل اعزام گردید.
رئیس جمعیت هالل احمر نهاوند بیان کرد:
در این حادثه پ��س از تثبیت منطقه حادثه
راک��ب موتور س��یکلت ج��وان  ۳۰س��اله با
آس��یب دیدگی و خونریزی هم��راه بود که
به ش��کل تروما پس از انج��ام اقدامات پیش
بیمارس��تانی از جمله فیکس کردن و بستن
کوالر جه��ت انتقال به بیمارس��تان تحویل
عوامل اورژانس گردید.

شهره،شیطان
آرایشگاه زنانه بود

شهره ،ش��یطان آرایش��گاههای زنانه بود که
بازداش��ت ش��د.به گزارش رکنا،اواخر تیر ماه
امسال صاحب آرایشگاه زنانهای به پلیس110
تهران اطالع داد که زن جوانی به نام ش��هره
در س��الن زیباییاش واقع در مرزداران تهران
محتویات کیف مش��تریانش را سرقت کرده
اس��ت.ماموران نیروی انتظامی مرزداران وارد
آرایش��گاه زنانه در حوالی مرزداران شده و از
مالباختگان و چند نفر از کارکنان آرایش��گاه
زنانه که ش��اهد ماجرا بودند تحقیق کردند و
هویت سارق که شهره نام داشت را شناسایی
کردند.تیم پلیسی پس از دریافت این اطالعات
مهم و بازبینی دوربینهای مداربسته آرایشگاه
موفق به شناس��ایی مخفیگاه شهره در غرب
تهران ش��دند و ماموریت گرفتند تا متهم را
دس��تگیر کنند.به دنبال رصدهای اطالعاتی
و تحقیقات محرمان��ه ماموران پلیس پس از
اخذمج��وز قضائی با تدابی��ر امنیتی در یک
عملیات هماهنگ موفق به بازداش��ت شهره
س��ارق آرایش��گاههای زنانه در غ��رب تهران
ش��دند.در تحقیقات تکمیلی مش��خص شد
متهم با شیوه و شگرد کش رو زنی محتویات
کیف مشتریان آریش��گاههای زنانه را سرقت
کرده و پس از دقایقی از صحنه متواری شده
است.شهره در بازجوییها به جرم خود صراحتا
اعتراف و ادعا کرد بخاطر مش��کالت مالی که
داشتم مجبور به سرقت از آرایشگاه زنانه شدم.
پس از دوس��تی با خانمهایی که در آرایشگاه
بودند نقشه خودم را عملی و محتویات داخل
کی��ف آنهارا ازجمله تلفن هم��راه و پول نقد
سرقت کردم که چند روز بعد توسط ماموران
پلیس بازداشت شدم.

