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استانهای
رکورددار کرونا
در کشور

»

نگاه

شرایط کرونایی تهران نسبتا حاد است

ممنوعیت برداشت چوب از جنگلهای
شمال ادامه دارد؟

معاون امور جنگل سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
ضمن اشــاره به اینکه طرح جایگزین طرح تنفس جنگلها
بهزودی اجرایی میشــود ،میگوید :ما در زمینه برداشــت
چوب از جنگل تابع قوانین باالدستی هستیم.
به گزارش ایسنا ،هرچند که قرار بود طرح «مدیریت پایدار
منابع طبیعی منطقه هیرکانی» که همــان طرح جایگزین
تنفس جنگلها است از ابتدای امســال اجرایی شود اما این
طرح تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است و حتی چندی پیش
مسعود منصور ،رئیس ســازمان جنگلها در جلسه شورای
مدیران از اجرایی نشــدن این طرح انتقاد کرده و خواســتار
سرعت بخشیدن به اجرای طرحهای جنگلداری شده بود.
بر اساس بند  ۳ماده  ۳۸قانون ششم برنامه توسعه سازمان
جنگلها مکلف شده است که پس از اتمام طرح جنگلداری
گذشــته  -از اواسط ســال  - ۹۶طرح جایگزین جنگلداری
منطقه هیرکانی را تهیه کند و برای ســال  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰به
اجرا در بیاورد اما در این بین برای جلوگیری از تخریب بیشتر
جنگلها قرار شــد که طرح تنفس تقریبا از سال  ۹۶اجرایی
شود و حد فاصلی باشد بین طرح جنگلداری گذشته و طرح
جدید جایگزین.
معاون امور جنگل سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
ل حاضر شــرح خدمات
نیز در اینبــاره اظهار کــرد :در حا 
و دســتورالعملهای طــرح جایگزین تدوین شــده اســت
و مشــاوران طرح نیز مطالعات نیمه تفصیلــی آن را به پایان
رساندهاند.
نوبخت تاکید کرد :اگر قانونگذار مجوز برداشــت چوب از
جنگلها را صادر کند ،برداشت اصولی صورت خواهد گرفت.
درغیر این صورت ما نیز اجازه برداشت چوب را نخواهیم داد.

کاهش ساعت کاری حملونقل عمومی
طبق تصمیم ستادملی کروناست

مشــاور عالی معاونت حملونقل و ترافیک با بیان اینکه
کاهش ساعت کاری خطوط حملونقل عمومی در پایتخت،
در راستای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ شده است،
گفت :کاهش شیوع کرونا ،همکاری همگانی را میطلبد.
به گزارش ایسنا ،شهریار افندیزاده تصریح کرد :با توجه
به وضعیت شــیوع کرونا در شــهر تهران که روزانه بیش از
١١هزار ابتالی جدید و بیش از ٤٥٠مرگ را رقم میزند ستاد
ملی مقابله با کرونا ،تصمیم بر اعمال محدودیت فعالیت برای
سه گروه از مشاغل گرفت که بر مبنای آن از ساعت  ١٨دیگر
فعالیتی در شهر تهران انجام نشود.
مشاور عالی معاونت حمل و نقل و ترافیک اظهار داشت:
متناســب با تصمیمات ســتاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر
اعمال محدودیت یک ماهه برای فعالیت مشاغل گروه ٢،٣و
 ٤بهمنظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ،کاهش ساعت
کاری خطوط حملونقل عمومی در پایتخت از سوی معاونت
حمل و نقل ،ترافیک هم اجرا شد.

انتقاد از عدم پوشش بیمهای
کارگرانساختمانی

معاون معماری و شهرســازی شــهرداری تهران با انتقاد
از عدم پوشــش بیمهای کارگران ســاختمانی توسط تامین
اجتماعــی بهرغــم پرداخت ســهم مالک ،خواســتار ورود
نمایندگان مجلس و نمایندگان گروههــای کارگری به این
مسئله شد.
به گزارش ایلنا ،عبدالرضا گلپایگانی در پاسخ به این سوال
که چه میزان از مبلغ عوارضی که مالکان برای پرداخت حق
بیمه کارگــران پرداخت میکننــد ،صرف بیمــه کارگران
ساختمانی میشود ،گفت :طبق قانون اصالح ماده پنج قانون
بیمه اجتماعی کارگران ســاختمانی مصوب  ،۱۳۹۳سازمان
تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه
سهم بیمه شــده (از کارگر) و پانزده درصد مجموع عوارض
صدور پروانه (از مالک) نســبت به تداوم پوشــش بیمه تمام
کارگران ساختمانی اقدام کند.
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یزاییکرونادرکشوروهمچنینافزایشمواردمرگومیرناشیازآن،
سخنگویوزارتبهداشتباتاکیدبرروندافزایشیبیمار 
گفت:براساسآخرینبررسیهامیزانرعایتپروتکلهایبهداشتیدرکشور۷۹درصداستکهکمترینمیزانرعایتدرنانواییها
و سامانههای مسافربری گزارش شده است .به گزارش ایسنا ،سیماســادات الری گفت :موارد ابتال و بستری روزانه در کشورمان
همچنان با شیب تند و نگرانکنندهای در حال افزایش است .او افزود :متوسط بروز هفتگی موارد مثبت بستری در هفته گذشته با
افزایشنسبتبههفتهماقبلبه۲۶.۵نفربهازایهر۱۰۰هزارنفررسیدهاستواستانهایایالم،سمنان،خراسانجنوبیویزددارای
بیشترین میزان بروز بستری در کشور بودند .الری توضیح داد :در هفته گذشته میانگین بروز موارد مرگومیر ناشی از بیماری در
کشورباافزایشقابلتوجهنسبتبههفتههایماقبلبه۴۵نفربهازایهریکمیلیوننفرجمعیترسیدهومیزانبروزدراینشاخص
دراستانهاییزد،ایالم،آذربایجانغربی،سمنانوخراسانجنوبیبااختالفقابلتوجهیباالترازمیانگینکشوریاست.

 ۸واکسن
ایرانی کرونا
در فهرست
کاندیداهای
سازمان جهانی
بهداشت

»

سخنگوی سازمان غذا و دارو در توئیتی از قرار گرفتن هشت واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن کووید۱۹
سازمان جهانی بهداشت خبر داد .به گزارش ایرنا ،کیانوش جهانپور در این توئیت تصریح کرد :هشت واکسن ایرانی کرونا
در فهرست کاندیداهای واکسن سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته و البته هشت واکســن ایرانی دیگر درآستانه ورود
به این فهرست قرار دارد .او افزود :تقریبا تمام استراتژیهای احتمالی دستیابی واکسن کووید۱۹در ایران از مرحله تولید
آزمایشگاهی عبور کرده است .سخنگوی سازمان غذا و دارو روز جمعه نیز در توئیتی از قرار گرفتن پنج واکسن ایرانی در
فهرست کاندیداهای واکسن کووید ۱۹سازمان جهانی بهداشت خبر داده بود .از زمان شیوع کرونا (اوایل سال گذشته)
گامهایبرایمهاراینویروسوتهیهواکنسبرایآنبرداشتهشدهاست.همچنینرضاملکزاده،معاونفناوریوتحقیقات
وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیازنزدیکشدنایرانبهموفقیتکشفوساختواکسنکروناخبردادهاست.

«روزان» از جنجال یک حراجی همزمان با افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا گزارش میدهد؛

شهردار تهران در واکنش به لغو مراسم افتتاح پروژههای
منطقــه  ۱۰گفت :اعالم کردیــم با توجه به شــرایط تهران
برگزاری مراسم را منتفی کنند ،چراکه شرایط کرونایی تهران
نسبتا حاد است و باید همه رعایت کنند.
به گزارش ایلنا ،پیروز حناچــی در آیین افتتاح پروژههای
عمرانی منطقه  ۱۰تهران گفت :تعدادی از پروژههای محلهای
منطقه  ۱۰امروز افتتاح شــد که مهمتریــن آن احداث یک
درمانگاه محلی و خیابان شهید دعوتی است که دیروز افتتاح
شد .او توضیح داد :اینها پروژههای محله محور هستند که در
مقیاس محلی و عمدتا با نظر مردم محله ،شورایاران و شهرداری
منطقه و نواحی شکل گرفتند و اولویتبندی شده اند.
حناچی در پاســخ به این ســوال که آیا ایــن پروژهها به
درخواســت مردم محله شــکل گرفتهاند ،گفت :در واقع هم
مطالبات مردم اســت و هم برنامههایی اســت که برای آرام
کردن فضاهــای محلی و باال بردن کیفیــت محالت صورت
میگیرد.
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لیدوما؛ حراج مرگ به قیمت39هزار تومان!

در روزی کــه آمــار مبتالیان کرونــا به حدود
۱۲هزار نفر و تعداد تلفات به ۴۶۰نفر رسیده بود یک
حراج کیف
فروشگاه۳۹هزار تومانی در پاساژ لیدوماِ ،
و کفش برگزار کرد .انتشــار تصاویری از این پاساژ
در شــهرکغرب تهران در فضای مجازی ازدحام
جمعیت مقابل این فروشــگاه را پیش از ساعت ۱۸
نشــان میدهد؛ این در حالی است که راهحل ستاد
کرونا برای مقابله با پیک کووید ۱۹تعطیلی اصناف
از ساعت  ۱۸به بعد است که بهنظر میرسد نظارتی
بر رعایت پروتکلهای بهداشتی پیش از این ساعت
وجود ندارد.
در روزهای گذشــته این واحد صنفی فعال در
حوزه کیف و کفش با تبلیغ در شبکههای اجتماعی
از حراج اجناس خود در روز جمعــه  ٢٣آبا ن خبر
داده بود که این اقدام ســبب تجمع حدود 100نفر
از شــهروندان تهرانی بدون رعایــت فاصلهگذاری
اجتماعیشد.
این تصاویر درحالی منتشر شــده که از هفته
گذشته به دلیل وضعیت بحرانی کرونا در پایتخت
دو محدودیت جدید برای فعالیت اقتصادی و تردد
شهروندان در تهران و سایر شهرها نیز اعالم شد که
از جمله آن لزوم تعطیلی واحدهای صنفی از ساعت
 ۱۸عصر و توقف فعالیت مترو و ناوگان اتوبوسرانی از
ساعت ۲۰بود.
انتشــار فیلم و عکــس از این ازدحــام مردم
واکنش کاربران را در شبکههای اجتماعی بهدنبال
داشت .برخی میگویند« :ناظران ضعیف ،کاسبان
دستیاران کرونا
بیمسئولیت و شهروندان بیخیال،
ِ
برایقتلعامبیشترمردمشدهاند».
یک کاربر در توییتی نوشــته« :حراج مرگ به
قیمت 39هزار تومان! فکر میکــردم صف طناب
دار مفت شوخی و جوک اســت ».دیگری توییت
کرده« :این ملت اگر حراج کتاب بزنن هرگز پاشونو
توی کتابفروشــی نمیذارن» یک شهروند دیگری
خطاب به افرادی که در فیلم منتشــر شده ،حضور
دارند ،نوشــته« :از خودتون ،ما و کادر پزشکی چی
میخواین؟»
فروشگاهپلمبشد
کاربر دیگری نیز که بهنظر میرســد از افرادی

که در این پاساژ جمع شــدهاند ،گالیه زیادی دارد.
او از پلمب این فروشــگاه تخفیفدار خبــر داده و
نوشته« :ای کاش همراه این فروشگاه ،دست و پای
جماعتی که گوش تا گــوش رفته بودن برای خرید
همبستهمیشد».
برخی کاربران هم با انتشــار استوری فروشگاه
لیدوما نوشتهاند« :عصر شــنبه فروشگاه 39هزار
تومانی لیدوما پلمب شــده و نوشته تشریف نیارید
حراجنداریم».
این خبر درحالی منتشر شــده که ظهر دیروز
شنبه ،معاون استاندار تهران با اشاره به فیلم منتشر
شــده در فضای مجــازی درباره ازدحــام و تجمع
شهروندان مقابل این پاساژ ،اعالم کرد« :با اصنافی
که موجب تجمع شهروندان شوند ،برخورد خواهد
شد».
اصناف نباید موجب تجمع شــهروندان
شوند
به گفته حمیدرضا گودرزی «در شــرایطی که
درپی تشدید شیوع کرونا ویروس محدودیت برای
فعالیتها در سطح شهر تهران اعمال شده اصناف
نباید تحت هیــچ عنوانی از جمله حــراج اجناس
موجبتجمعشهروندانشوند».
تاکید او بر این اســت که «بیتردید با اقداماتی
که توسط اصناف مختلف موجب تجمع شهروندان

میشــود برخــورد خواهــد شــد و از اصناف هم
درخواســت میکنیم در چنین شرایطی دست به
چنین اقداماتی نزنند .این فیلم مربوط به مغازهای
درون پاســاژی در شــهرکغرب بوده که موجب
تجمع شــهروندان شــده که با آن برخورد خواهد
شد».
عدمپاسخگوییاتاقاصنافتهران
در این میان ،عدهای هم از نبود نظارت در اجرای
محدودیتهای کرونایی با تصمیم و اعالم ستاد ملی
مقابله با کرونا گالیه کردهاند .خبرگزاری ایرنا نیز با
انتشــار خبری نوشــته« :خبرنگار این رسانه برای
مصاحبه در این خصوص و چرایی رعایت نشــدن
پروتکلهای مربوط به کرونا از سوی مرکز مربوطه
و نیز علت برگــزاری حراجیها آنهم در شــرایط
کرونایی با قاســم نودهفراهانی ،رئیس اتاق اصناف
تهران بارها تماس گرفت اما او در اینباره پاسخگو
نشد».
همین چنــد روز پیش معاون وزیر بهداشــت
ضمن اظهار تاســف ،اعالم کرد« :با بســته شدن
جادهها ،پارکها و خیابانها شــلوغ میشوند .ما با
تجمع مخالف هســتیم اما این به معنای آن نیست
که ادارات را تعطیل کنیم اما از ســوی دیگر مردم
شروع به پاساژگردی و خرید کنند یا مسافرتهای
جــادهای را منع کنیــم و از طرف دیگــر مردم به

مسافرتهایدرونشهریرویبیاورند».
همه اینها درحالی اســت که در 9ماه گذشته
بارها کارشناســان و مســئوالن دربــاره اهمیت
مسئولیتپذیری تک تک افراد برای مبارزه و قطع
زنجیره ویروس کرونا صحبــت کردهاند .قبول که
نظارت دستگاههای مربوط با مصوبههای ستاد ملی
مقابله با کرونا اهمیت زیادی دارد اما اینکه مردم نیز
در برابر کاهش شــیوع بیماری کووید 19همکاری
الزم را داشته باشند بسیار مهم است.
اهمیتمسئولیتاجتماعیافراد
در این چنــد ماه بارهــا تصاویر و اخبــاری از
خستگی کادر درمان بیمارستانها ،کمبود امکانات
و نیروی انســانی و هزینههای زیاد بهمنظور درمان
این بیماری منتشر شــده و میتوان گفت جامعه
نســبت به همه این موارد آگاهی دارند اما اینکه با
این حال اتفاقهایی همچون حراجی در یک پاساژ
و ازدحام افراد بدون رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
در فضایی بسته و سقفدار پرسشهای زیادی را در
ذهن بهوجود میآورد.
مســئله فقط بر ســر مســئولیت اجتماعی و
همکاری برای قطــع زنجیره انتقــال این ویروس
نیســت .اینکه افراد در ابتال به بیمــاری کووید19
با وجود همه خطرهایی که بارها گوشــزد شــده،
احساس نگرانی نمیکنند جای سوال دارد.
با این همه اینها ،جامعــه باید به اهمیت باور
مســئولیت اجتماعی برسد؛ مســئلیتی که یک
چارچــوب و محدوده اخالقی اســت کــه در آن
وظایف مختلفی که تمامی آنها دارای منافع برای
جامعه هســتند ،برعهده فرد ،ســازمان یا نهادی
خاص گذاشــته میشــود .این مفهوم به صورت
دقیقتر به معنای انجام وظایف فردی به وســیله
تکتک افراد جامعه اســت که انجام این وظایف
باعث میشــود تا تعادل مناسبی بین اکوسیستم
و اقتصاد جامعه برقرار شود .استفاده از لفظ وظیفه
نشــان میدهد که هر فرد در حالت عادی باید به
این وظایف واقف بوده و نقش خود را در حفظ این
تعادل به صورت مشــخص پذیرفته و ایفا کند تا
همگی به منفعــت جمعی در وضعیــت بحرانی
دست یابیم.

طرح جامع محدودیتهای کرونایی از اول آذر اجرا میشود
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت :طرح جامع اعمال
محدودیتهای برای کنترل کرونا با ســطحبندی شهرها به مناطق
قرمز ،نارنجی و زرد از شنبه اول آذرماه در سراسر کشور اجرا میشود.
به گزارش ایرنا ،علیرضا رئیســی با اعالم مصوبات جدید ســتاد
ملی مقابله با کرونا افزود :هر تصمیمی که در ستاد ملی کرونا گرفته
میشــود بر اســاس همکاری مردم و دســتگاهها در رعایت اصول
پروتکلهاست و تالش میشــود با کاهش تجمعات از میزان شیوع
بیماری کاسته شــود زیرا میدانیم هر جا که پروتکلهای بهداشتی
کرونا بهدرستی رعایت نشده و تجمعات خانگی ،دورهمیها و سفرها
انجام شده بار بروز بیماری سنگینتر شــده است و باعث شده که بار
ورود به بیمارستانها به قدری سنگین شود که قابل تحمل نیست و
در همه کشورها برای کاهش این بار سنگین محدودیتهایی اعمال
میشود.
او گفت :در ماههای گذشته نیز برای کاهش بار بیماری ۴۳شهر

و در مرحله بعد ۴۶شهرستان مشمول اعمال محدودیتهای شغلی
شــدند و امروز هم طرح جامع اعمال محدودیتهای جدید در ستاد
ملی کرونا بررسی شد و بر اســاس آن یک طرح هوشمند به تصویب
رسید که از اول آذر فعال به مدت دو هفته اجرا میشود و بعد از آن در
مورد تمدید ،تشدید یا کاهش آن تصمیمگیری میشود.
ســخنگوی ســتاد ملــی کرونا افــزود :بر اســاس ایــن طرح
شهرستانهای کشور بر اســاس میزان بار بیماری کرونا و بستری در
بیمارستان به سه ســطح قرمز ،نارنجی و زرد تقسیم میشود ،سطح
سه یا قرمز بیشــترین میزان محدودیت را دارد و سطح دو یا نارنجی
محدودیتهای کمتری دارد و میزان اعمال محدویتها در شهرهای
دارای سطح یک یا زرد کمتر اســت .رئیسی توضیح داد :هدف اصلی
از اعمال این محدودیتها تعطیلی مشــاغل نیست بلکه کاهش بار
بیماری است .بر این اساس در شهرســتانهای قرمز یا دارای سطح
سه که اکنون حدود ۱۰۰شهرستان هســتند و اکثر مراکز استانها

پایگاههای سیار اهدای خون راهاندازی میشود
مدیرعامل سازمان انتقال خون گفت :بهدنبال
کاهش آمار اهدای خون به دلیل سردی و آلودگی
هوا و نیز شــیوع ویــروس کرونــا ،از هفته آینده
پایگاههای سیار اهدای خون راهاندازی خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،پیمان عشقی افزود :راهاندازی
پایگاههای ســیار اهدای خــون بهدنبال کاهش
اهدای خون پیشبینی شــده و اکنون در سراسر
کشــور  ۱۹۰پایگاه ثابــت اقدام بــه خونگیری
میکنند و برای دعوت از هموطنــان و داوطلبان
اهدای خون ۱۹۰ ،پایگاه ســیار دیگر در کشــور
راهاندازی خواهد شد .او توضیح داد :این پایگاههای
سیار در مساجد و فرهنگسراهایی که امکان حضور
مردم برای اهدای خون داشــته باشند راهاندازی
خواهد شــد و در جاهایی هم که امکان اســتفاده
از مســاجد و فرهنگسراها نباشــد از اتوبوسهای
هاللاحمر استفاده میشود ،همچنین از نیروهای
هاللاحمر در زمینه ترویج و تبلیغ فرهنگ اهدای
خون استفاده خواهیم کرد.
عشــقی توضیح داد :همچنین از شهرداریها
کشــور میخواهیم بهمنظور گســترش فرهنگ
اهدای خون بهخصوص در روزهای شــیوع کرونا
تابلوهای تبلیغاتی سطح شــهرها را در اختیار ما
قرار دهند تا هموطنان برای اهدای خون تشویق

و ترغیب شوند .او خاطرنشــان کرد :همه ساله با
شروع فصل ســرد و افزایش آلودگی هوا با کاهش
اهداکنندگان خون مواجه بودیم اما امسال با شیوع
ویروس کرونا و کاهــش رفتوآمدها این موضوع
افزایش یافته و نیاز است که اهداکنندگان خون در
همه گروهای خونی برای اهدای خون اقدام کنند.
مدیرعامل ســازمان انتقال خون گفت :همه
پایگاههای انتقال خون کشور را موظف کردهایم که
فاصلهگذاری مناســب و پروتکلهای بهداشتی را
رعایت کنند و باالترین سطح استاندارد بهداشتی
را در همه مراکز اهدای خون رعایت کنند و مردم
هم با اطمینانخاطر برای اهــدای خون مراجعه
کنند.او اعالم کرد :داوطلبان و اهداکنندگان خون
بهمنظور جلوگیری از ازدحام در مراکز اهدای خون
و اتالف وقت میتوانند با مراجعه به سایت انتقال
خون به نشــانی  https://www.ibto.irنوبت
اینترنتی دریافت کنند و در زمان و مکان موردنظر
خود خون اهدا کنند .عشــقی در مــورد باورهای
نادرست در روزهای کرونایی برای اهدای خون هم
گفت :تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر اینکه فردی
برای اهدای خون به مراکز اهــدای خون مراجعه
کرده یا به دلیل تزریق خون دچار کرونا شده باشد
گزارش نشده است.

از جمله تهران هم جزو آن اســت ،بهجز مشــاغل ضروری در اموری
که مایحتــاج ضروری مــردم و مســایل ایمنی و ســامت مربوط
میشود همه مشــاغل تعطیل میشــوند .به گفته او ،همچنین در
شهرستانهایی با وضعیت نارنجی یا سطح هشدار دو مشاعل سطح
ســه و چهار که جزییات آن اعالم میشــود ،تعطیــل خواهند بود.
اکنون حدود ۱۵۰شهرســتان در وضعیت نارنجی یا ســطح هشدار
دو هســتند و در ســطح هشــدار یک که حدود ۱۵۵شهرستان در
این وضعیت هستند ،مشاغل ســطح چهار به مدت دو هفته تعطیل
میشوند .ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا افزود :بر اساس این
مصوبه ،تعطیلیها فقط شــامل مشــاغل و کســبوکارها نیست و
شامل ،مدارس ،آموزشگاهها ،دانشگاهها و مراسم فرهنگی و مذهبی
نیز میشــود و در سطوح هشدار یک ،دو و ســه آموزشها و مدارس
غیرحضوری است و برای دانشگاهها و مراسم مذهبی و فرهنگی نیز
فعال به مدت دو هفته محدودیت ایجاد میشود.

توانمندسازی زنان سرپرستخانوار فعال شدنی نیست
مدیرکل دفتر توانمندســازی خانواده
و زنان ســازمان بهزیســتی با بیان اینکه
۳۰هزار زن سرپرســت خانوار در پشــت
نوبت مســتمریبگیران قرار دارند ،گفت:
با توجه به شــرایط اقتصادی و تورم جامعه
توانمندســازی زنان سرپرســتخانوار به
کندی پیش مــیرود و به ســختی انجام
میشــود .به گزارش ایلنا ،فاطمه عباسی
درباره مددجویانی که پشت نوبت ورود به
سازمان بهزیستی هستند ،گفت :در حال
حاضر ۵۰هزار پشت نوبتی وجود دارد که
حدود ۲۰هــزار مورد از آنهــا خانوادههای
چند قلــو و ۳۰هزار مــورد از آنهــا زنان
سرپرستخانوار هستند که اغلب این زنان
از سال گذشــته در انتظار ورود به چرخه
مستمریبگیران ســازمان هستند و البته
همه این زنان مربوط به ســال جاری و به
دلیل شرایط کنونی نیستند .او توضیح داد:
این تعداد از افراد که در پشت نوبت ورودی
سازمان هستند ،مســتمریبگیر سازمان
محســوب نمیشــوند ،اما برخی خدمات
مانند معرفی برای دریافــت وام و خدمات
دیگر نیز به این افراد ارائه میشود .متاسفانه

تا زمانی که بودجه و اعتبار الزم برای تحت
پوشــش قرار گرفتن این افراد در اختیار ما
قرار نگیرد ،نمیتوانیم این افراد را از پشت
نوبت خارج کرده و تحت پوشش قرار دهیم.
او تاکید کرد :در سال جاری متاسفانه به
دلیل مشکالتی که وجود دارد ،اگرچه زنان
به همان شاخصهای توانمندسازی دست
پیدا کردهاند ،اما باز هم نمیتوانیم ،بگوییم
آنها توانمند شدهاند و بنابراین نمیتوانیم،
آنها را از چرخه تحت پوشــشمان خارج
کنیم ،چراکه تورم بسیار بسیار جلوتر از ما
حرکتمیکند.
به گفته عباسی ،البته هنوز به طور کامل
پروندهها مورد پایش و بررسی قرار نگرفته و
نمیتوانیم آماری از زنانی که در سال جاری
توانمند شــدهاند ،ارائه دهیم اما با توجه به
شرایط و صحبتهایی که با کلینیکهای
مددکاری در اســتانها داریم همه بر این
عقیده هستند که اگرچه شاخصهایی که
ما برای توانمندسازی زنان در نظر داریم در
برخی از افراد ایجاد شدهاست ،اما با توجه به
افزایش هزینهها و تورم نمیتوانیم بگوییم
این زنان را توانمند کردهایم.

خبر

»

امنترینجایکشوربرایزنانتهراناست

رئیس پلیس پایتخت گفت :بر اساس آمار و اطالعات و طبق
دقیقترین نتایج امنترین جا برای بانوان تهران است البته تمامی
نقاط کشور برای بانوان امن است .به گزارش مهر ،حسین رحیمی
در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا آزار و اذیت بانوان در پایتخت
افزایش یافته اســت یا خیر ،اظهار کرد :بر اساس آمار و اطالعات و
طبق دقیقترین نتایج میگویم که امنترین جا برای بانوان تهران
است البته تمامی نقاط کشور برای بانوان امن است .او توضیح داد:
در این راستا پلیس و دستگاه قضائی با افرادی که بخواهند خدای
ناکرده به بانوان تعرض کنند ،به شدت برخورد میکنند.

احتمال مصرف داروی فاویپیراویر
در بیماران سرپایی کرونا

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو گفت :در
صورت تایید کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا ،داروی فاویپیراویر
دربخشسرپاییتجویزومصرفخواهدشد.بهگزارشایسنا،حیدر
محمدی با بیان اینکه هنوز ماهیت ویروس کرونا در دنیا شناسایی
نشده است تا داروی مشخص و منحصری داشته باشد ،اظهار کرد:
داروهایی که در حال حاضر برای درمان کرونا استفاده میشود اغلب
داروهایضدویروساستکهازقبلهمدردسترسبودهاست.
او افــزود :هنوز نمیتوان در مورد اثربخشــی قطعــی دارویی
اظهارنظر کرد ،پس هیچ داروی قطعی بــرای درمان کرونا در دنیا
وجود ندارد .در حال حاضر عمدتا داروهای ضد ویروس و ضدالتهابی
چون رمدسیویر ،کلترا و فاویپیراویر برای درمان این بیماری مطرح
استکهاثرگذارینسبیداشتهامااثربخشیقطعیندارند.

راهی برای جلوگیری
از عوارض جدی کووید ۱۹

متخصصان علوم پزشکی در دانشــگاه واشنگتن راهی برای
جلوگیری از بروز عوارض جدی در افراد آلوده به ویروس کرونا پیدا
کردند .به گزارش ایســنا ،متخصصان دانشکده پزشکی دانشگاه
واشنگتن در یک مطالعه تازه راهی برای جلوگیری از عوارض جدی
در افراد آلوده به ویروس کرونا با استفاده از نوعی داروی افسردگی
موسومبه«فلووکسامین»یافتند.
این مطالعه روی ۱۵۲بیمــار آلوده به کوویــد ۱۹خفیف تا
متوســط انجام گرفت .به مدت ۱۵روز ۸۰نفر فلووکســامین و
۷۲نفر دارونما مصرف کردند .در نهایــت در هیچ یک از بیمارانی
که این دارو را مصرف میکردند ،بیماری به صورت جدی پیشرفت
نکرد در حالی که در 6نفر (۸.۳درصد) افرادی که دارونما مصرف
میکردند ،بیماری به صورت جدی پیشرفت داشت.
بنابر این گزارش در این تحقیق عارضه نقض عملکرد سیستم
تنفسی و نیاز به بستری شدن در بیمارستان به عنوان صورت جدی
ابتال به کووید ۱۹در نظر گرفته شده بود.
فلووکســامین به طور گســتردهای برای درمان افسردگی،
وسواس و اختالل اضطراب اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد
و از گروه مهارکنندههای بازجذب سروتونین است.

دور زدن قانونی اخذ معاینه فنی خودرو
در تهران

نظارت سهل گیرانهتر در مراکز معاینه فنی در شهرستانهای
اطراف تهران باعث شده است که از بیش از سه میلیون خودروی
موجود در پایتخت ،تنها یک میلیون و ۲۰۰هزار خودرو به مراکز
معاینهفنیداخلشهرتهرانمراجعهکنند.
به گزارش ایلنا ،در تهران بیش از ســه میلیون خودرو وجود
دارد که انتشار آالیندههای ناشی از سوخت این خودروها یکی از
مهمترین و اثرگذارترین علل آلودگی هوای پایتخت است ،اگرچه
در دهههای گذشــته قوانین متعددی برای کاستن از این معضل
اساسی پایتخت مصوب شده اســت ،اما اجرای دست و پاشکسته
اقدامات تاثیر روشن و ملموسی در کاهش آلودگی هوای پایتخت
در پی نداشته است.

