 ۱۸استان در وضعیت قرمز و هشدار

احتمال پوشش بیمهای واکسن آنفلوآنزا در سالجاری

ایسنا :سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی ،لزوم رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،شستوشوی
مکرر دستها و به ویژه استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل و حضور در تجمعات ،گفت :استانهای خوزستان ،آذربایجانهای غربی
و شرقی ،کردستان ،کرمانشاه ،هرمزگان ،بوشهر ،خراسانرضوی و ایالم در وضعیت قرمز قرار دارند.
دکتر الری همچنین تاکید کرد :استانهای تهران ،فارس ،اصفهان ،مازندران ،همدان ،زنجان ،سیستان و بلوچستان ،البرز و لرستان در
وضعیت هشدار قرار دارند .وی با اشاره به اجباری شدن ماسک از امروز و توصیه به پرهیز از سفر و حضور در تجمعها ،گفت :روزانه ۱۶۰
هزار نفر در دنیا به کووید  ۱۹مبتال میشوند که در حقیقت  ۶۰درصد کل مبتالیان در یک ماه اخیر هستند و این نشان میدهد ابتال به
کووید ۱۹-روندی افزایشی در کل دنیا دارد.

شهر خبر :دبیر شورای عالی بیمه سالمت گفت :با توجه به این که شرایط همزمانی شیوع آنفلوآنزای فصلی و بیماری کووید( 19در
فصل سرما) را در پیش داریم ،پیشنهادی داده شــد تا گروههای پرخطر و کمدرآمد جامعه بتوانند در قالب پوشش بیمهای از واکسن
آنفلوآنزا استفاده کنند .سیدسجاد رضوی با بیان اینکه تصمیمگیریهای بیشتر پیرامون این موضوع در دست بررسی است ،افزود :اکنون
اقدامات کارشناسی در دست انجام است و امیدواریم بر اساس این پیشنهاد ،این واکسن در پوشش بیمه قرار گیرد .دبیر شورای عالی
بیمه سالمت با اشاره به اینکه سازمانهای بیمهگر به شرط تامین اعتبارات الزم موافق این طرح هستند ،تصریح کرد :پوشش بیمهای
این واکسن به ویژه برای گروههای پرخطر ،بیماران زمینهای و کمدرآمد بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم بتوانیم شورای عالی بیمه
را در این زمینه قانع کنیم.

شهری
مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان:

فوت بیش از  ۳۰۰نفر به دلیل
سوء مصرف موادمخدر

یلدا توکلی  /گروه جامعه
tavakoli.yalda11@gmail.com

سالمت
دکتر نجمی عضو انجمن جهانی و
فلوشیپ اختالالت حرکتی خبر داد:

«اپو مورفین» داروی درمان
بیمارانپارکینسون

روحاله عبدالعلیزاده /گروه جامعه  :عضو
انجمن جهانی و فلوشــیپ اختالالت حرکتی
گفت« :اپو مورفین» به عنوان داروی درمان طیفی
از بیماران پارکینســون که سالها نایاب بود ،در
تبریز عرضه میشود .صفا نجمی افزود :بیماری
پارکینسون از نظر دارویی ،درمانهای مختلف و
البته هر دارویی مورد مصرف خاص خود را دارد.
وی ادامه داد :از مدتها قبــل داروی اصلی که
برای بیماران پارکینسون تجویز میشود داروی
«لودوپا» است ،ولی داروهای دیگری نیز وجود
دارند که بر حسب شرایط بیمار استفاده میشود.
وی گفت :یکی از این داروها کــه از حدود چند
سال گذشــته در دنیا تولید و استفاده میشود،
«اپومورفین» است که باید تاکید کنم بهرغم نامی
که دارد ،هیچ ارتباطی با مورفین به عنوان مسکن
ندارد ،بلکه از گروه داروهای «دوپامینرژیک» به
شمار میرود .وی با بیان اینکه اپومورفین تفاوت
عمدهای با بقیه داروها دارد ،افــزود :این دارو دو
روش اصلی مصرف دارد که یکی به صورت تزریق
موضعی همانند آمپولهای انسولین است که دور
شکم و به صورت زیر جلدی تزریق میشود .روش
دوم مصرف این دارو به صورت پمپ است که یک
دستگاه کوچک به اندازه موبایل توسط کمربند
سادهای به دور شکم بیمار بسته میشود و مقدار
تزریق دارو توسط پزشک تنظیم میشود که با
چه سرعتی و تا چند واحد به بیمار تزریق شود.
برای کنترل این عالیم بیماران تزریق داروی اپو
مورفین بهترین راه حل است ،زیرا زمان وقوع عمل
قفلشدنعضالتدرآنهاقابلپیشبینینیست
و این اتفاق میتواند وسط خیابان یا روی پلهها
رخ دهد.
وی اضافه کرد :ایــن دارو الزاما بــرای هر بیمار
پارکینسونی نیست و برای بیمارانی که پزشک
متخصص تشخیص میدهد ،مصرف میشود و
موارد مصرف خاص خــود را دارد .وی افزود :این
دارو تا چند هفته پیش در کشور ما موجود نبود،
ولی خوشبختانه به تازگی وارد کشور شده و در
دسترس است .وی افزود :مشکلی که در مورد این
دارو وجود دارد ،عدم پوشش بیمهای آن است که
متاسفانه بیمهها همکاری نمیکنند در حالی که
این دارو در کشورهای مختلف تحت پوشش بیمه
اســت .این متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ
اختالالت حرکتــی اظهار داشــت :اپومورفین
دارویی نیست که بتواند مورد سوء استفاده قرار
گیرد و با تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این دارو،
دست پزشکان برای تجویز آن جهت درمان باز
خواهد شد.
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پیگیری اعتراض دانشجویان دکتری دانشگاههای آزاد اسالمی سراسر کشور

وقتی اهمیت جان انسانها در حد شعار است

دریا وفایی /گروه جامعه
daryavafaei2009@gmil.com

ماجرا از این قرار اســت «در بحران شیوع
و افزایش مــرگ و میر ناشــی از کرونا و
درحالی کــه تاکید و هشــدارها براعمال
محدودیتهــای قبلی اســت ،جمعیت
کثیری از دانشجویان دکتری دانشگاههای
آزاد اســامی کشــور بنا به تصمیمات
متصدیان امر ملزم به حضور برای آزمون
جامع دکتری هستند».
محمد امامی کورنده نماینده تاماالختیار
دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسالمی
سراســر کشــور ،یکی از دهها دانشجوی
دکتری معترض به این تصمیمگیری است
که به نمایندگی از این کمپین در گفتوگو
با «نسلفردا» پیرامون این موضوع توضیح
داد :درخواســت اولیه ما در  30فروردین
 99از دکتر طهرانچی ،رئیس دانشگاه آزاد
اســامی این بود که با توجه به استخراج
یک سری مسائل آسیبشناسانه و مسائل
و دغدغههای ناشــی از کرونا همچنین با
توجه به اینکه تعداد  90نفر از دانشجویان
دانشگاههای آزاد کشــور به کرونا مبتال
شدهاند و بسیاری هم عزیزانشان را به خاطر
کرونا از دست دادند و سوگوار هستند ،از
طرفی دو دانشگاه دیگر هم آزمون جامع
را لغو کردند و میانگین نمرات دروس دوره
دکتری را جایگزین قــرار دادند ،آزمون
جامع دکتری دانشگاههای آزاد نیز لغو یا به
تعویق بیفتد .وی ادامه داد :اما بالفاصله روز
بعد یعنی  31فروردین مصوبهای از سوی
ســازمان مرکزی برای کل واحدها مبنی
بر اینکه آزمون جامع بالاستثنا به صورت
حضوری بین  28تیرمــاه تا  10مردادماه
برگزار میشود ،صادر شد.
محمد امامی کورنده اظهار داشت :کمپین
اعتراض به آزمون جامع دکتری دانشگاه
آزاد اسالمی از اینجا شروع شد که چطور
ما در 30فروردین درخواســت دادیم و به
آن توجه نشــد و بالفاصله در  31مصوبه
برگزاری آزمون حضوری صادر میشود.
با این حال دیدیم  30فروردین توجهی به
نامه درخواستی ما نشد و گفتیم شاید نامه
به دست آقایان نرســیده لذا به فاصله دو
هفته یعنی  14اردیبهشت  99نامه دوم را
با پیوست نام هزار و  100نفر از دانشجویان
دانشگاه آزاد سراسر کشور در رشتههای
مختلف آماده کردیم و در  19برگ نامه به
آقای طهرانچی ارسال شد 15 .اردیبهشت
مجددا شــخصا نزد معاونتهای مختلف
دانشگاه رفته و صحبت کردیم خب نظر هر
کدامشان هم مساعد بود و حتی برخی از
معاونتها هم مخالفتشان را با آزمون جامع
در شرایط خطرناک کرونایی اعالم کردند.
سخنگوی دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد
اسالمی سراسر کشور در ادامه توضیحات
خود در مورد کمپین اعتراضی به برگزاری
آزمــون جامع دکتــری دانشــگاههای
آزاد اســامی گفت :پس از آمد و رفت و

شهری

عکس  :ایرنا

«بر اســاس آمار و شکایات بیشــترین قصور
پزشکی در رشتههای زنان و زایمان ،پزشکان
عمومی و ارتوپدی بوده اســت» .این مطلب را
علی ســلیمانیپور مدیر کل پزشــکی قانونی
اســتان اصفهان عنوان کرد و گفت :در ســال
گذشته بیشــترین شــکایات مطرح شده از
پزشکان در استان اصفهان مربوط به این قصور
بوده است .وی در ادامه این را نیز متذکر شد که
در سال نود و هشت ۹۳ ،قربانی غرقشدگی در
استان اصفهان داشتیم که متاسفانه این تعداد
رشد  ۸۰درصدی نسبت به سال  ۹۷داشتند.
سلیمانیپور با اشاره به اینکه سازمان پزشکی
قانونی یک بازوی کارشناســی برای دستگاه
قضایی است ،گفت ۳۰ :تا  ۳۵درصد پروندههایی
که در دســتگاه قضایی مطرح میشــود برای
ارزیابی دقیقتر و اعــام نظر در خصوص ابعاد
پزشکی و پیراپزشکی به پزشکی قانونی ارجاع
میشــود .مدیر کل سازمان پزشــکی قانونی
اصفهان با بیان اینکه تعداد پروندههای سقط
درمانی  ۷۷۷پرونده در سال گذشته بوده است
و برای  ۵۹۲مورد مجوز سقط صادر شده است،
گفت :برای ۱۲۴مورد مدارک یا سن بارداری به
گونهای بود که امکان صدور مجوز سقط وجود
نداشت ،اما با این وجود با کاهش سه درصدی
پروندههای ســقط درمانی ،در ســال گذشته
مواجه بودیم .سلیمانیپور با اشاره به فوت بیش
از  ۳۰۰نفر از شهروندان اصفهانی به دلیل سوء
مصرف موادمخدر در سال  ۹۸گفت :این آمار
فوتی رشد  ۱۰درصدی داشته است.
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پیگیریهای متعدد در اواخر اردیبهشت
ماه ،قائم مقام دکتر طهرانچی طی تماسی
به من اعالم کردند که ایشان موافقت کردند
و شما پیشنویسی بیاورید تا مصوبهاش را
صادرکنیم .پیشنویــس را تقدیم کردیم
و روزهای متمادی منتظر مصوبه شــدیم
تا اینکه خــرداد از راه رســید و هفته اول
آن تعطیلیها بود تا اینکه در هفته ســوم
مالقاتی با قائممقام آقای طهرانچی داشتم
و گفتند :قرار است مصوبهای به استانها
بدهیم که اختیار برگــزاری آزمون جامع
را داشته باشــند .باز هم روزها گذشت و
هیچ خبری از مصوبه نشد .در  17خرداد
نامه ســوم را هم همراه با لیست جدید از
دانشــجویان معترض مبتال به کرونا که
روز به روز به تعدادشــان افزوده میشــد
آماده کردیم .ضمن اینکــه در نامهها نیز
به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به
حمایت از نخبگان و دانشــجویان اشاره
شده اســت ،اما تا این لحظه شخص دکتر
طهرانچی بهرغــم رفتارهای شایســته
معاونان و قائم مقامشــان ،هنوز خودشان
نخواستند بنده را ببینند و صحبتهایمان
را بشنوند.
سخنگوی دانشــجویان دکتری دانشگاه
آزاد اســامی سراسر کشــور در بخش
دیگری از انتقاداتش با اشــاره به سخنان
رهبری در بحث «مطالبهگــری همراه با
ارائه پیشنهادات خوب» بیان داشت :طبق
صحبت رهبری ما هم پیشــنهاداتی ارائه
دادیم یکی ،حــذف فیزیکی آزمون جامع
و جایگزینی نمــرات دروس یعنی کاری
که در دانشــگاههای دیگر از جمله علوم
پزشکیها انجام شد .پیشــنهاد بعدی ما
این بود که آزمون مجازی برگزار شــود و
اختیار برگزاری آزمونها نیز طبق صحبت
خودشان به واحدها تفویض شود ،یا اینکه
به صورت آنالین برگزار شود ،اما هیچ کدام
از حضرات نه صحبتهایمان را شنیدند نه
عمل کردند و نه حتی پارافی کردند .نهایتا
پیشنهاد دادیم که دیداری با شخص دکتر
طهرانچی داشته باشــیم ،اما هر بار فقط

گفتند« :باشما تماس میگیریم» و آخرش
هم به ما زنگی زده نشد.
هیچ یــک از مســئوالن
صدایمان را نشنیدند
محمد امامی کورنده خطاب به مسئوالن
ذیربــط گفــت :آقایــان ،شــمایی که
میفرمائید آزمون جامــع باید حضوری
برگزار شود آیا شما جای افرادی که با آن
اتفاقات وحشتناک با کرونا درگیر شدند،
بودهاید؟ آیا شــما به جای دانشــجویانی
که خانوادههایشــان را از دســت دادند و
داغدار هستند بودهاید؟ میدانید  160نفر
مبتال به کرونــا در چنین جمعیتی یعنی
چه؟ بیش از  1000نفر از این دانشجویان
عزیزان درجه یکشــان را از دست دادهاند
آیا میتوانید شــرایط روحی روانی آنها
را درک کنید؟  70درصد این دانشجویان
عضو کادر درمان هستند و از اسفند تا به
االن مدام در شــیفتهای پی در پی برای
بیماران کرونایی جانفشانی میکنند آیا از
این وضعیت خبر دارید؟
وی با انتقاد از اینکه هیچ یک از مسئوالن
از آقــای طهرانچــی گرفتــه تــا وزیر و
سایرین صدایمان را نشــنیدند ،هرکدام
در رســانههای وابســته به خودشان یک
طرفه نطق کردند و مجــال صحبت به ما
ندادنــد ،تصریح کرد :ما بایــد دردمان را
به چه کســی بگوئیم ،درد بیش از 2000
دانشجو که آیندهساز و سرمایههای علمی
مملک هســتند را به چه کسی بگوئیم؟
مگر میشــود به همین راحتــی بگوئید
اشکالی ندارد آزمون را بدهند و بیایند حاال
صدنفرشان هم مردند ،خب بمیرند؟
محمد امامــی کورنده گفــت :خواهان
برقــراری عدالت آموزشــی هســتیم .با
دیوان عدالــت اداری مکاتبه کردیم آنها
هم گفتند؛ چون دانشــگاه آزاد اسالمی
خصوصی اســت ما ورود نمیکنیم .پس
صدایمان باید به گوش چه کسی برسد؟
چطور بیشــترین شــهریه از ما دریافت
میشــود بیشــترین درآمد را از جیب ما
دانشجویان دانشــگاه آزاد دارند ،اما حاال

شهردار شاهدشهر مطرح کرد:

کسی نیست به دادمان برسد؟
نماینده تاماالختیار دانشــجویان دکتری
دانشگاه آزاد اسالمی سراسر کشور با اشاره
به حادثه واژگونی اتوبوس دانشــجویان
علوم و تحقیقات ادامه داد :اگر در این زمان
دهشت بار کرونایی ،فاجعهای بیشتر از آن
فاجعه رخ دهد بعدا چه کسی جوابگوست؟
آیا برگزاری آزمون حضوری جامع دکتری
دانشگاههای آزاد در این اوضاع خطرناک
کرونایــی به دســتور تحمیلی روســا و
مسئوالن دانشــگاه فاجعهآفرینتر از آن
چه برای دانشــجویان علوم تحقیقات رخ
داد ،نخواهد بود؟ آیا این فاجعهای را که ما
از دو سه ماه قبل داریم پیشبینی میکنیم
باز هم میتوانیم بگوئیم به خاطر مسئوالن
قبلی بوده است؟
محمد امامی کورنده تاکیــد کرد :انتظار
داریم مســئوالن دانشــگاه آزاد خصوصا
دکتر طهرانچی به صحبت و پیشنهادات
مــا گــوش داده و آن را عملــی کنند .ما
دانشــجویان دکتری به عنوان آیندهساز
کشور از باب مســئولیت اجتماعی این را
به شــما میگوئیم که برای حفظ سالمت
خودمــان ،خانوادههایمان ،اســتادان و
کارمندان دانشــگاه مطالباتمــان را اجرا
کنید .از باب تکلیف شرعی برای حفظ جان
هموطنان و پیرو فتوای مراجع تقلیدمان
خواهان جلوگیری از برگزاری آزمون جامع
دکتری به صورت حضوری هســتیم .در
ادامه این گزارش به ســراغ محمد مهدی
طهرانچی رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی
رفتیم تا نقطه نظراتش را جویا شویم ،اما
بهرغم تماسهای مکرر مکتوب و تلفنی
هیچ واکنشی از وی دریافت نشد .سپس
مراتب از مجاری دیگر دنبال شد .علیرضا
منادی ،رئیس کمیسیون آموزش مجلس
یازدهــم نفر بعدی بود که به نظر رســید
میتواند به نوعی در این ماجرا و پیشگیری
از تلفات انسانی ناشــی از برگزاری آزمون
جامع دکتری دانشگاه آزاد اسالمی سهمی
داشته باشد .متاسفانه وی نیز به هیچ یک
از تماسهایمان پاسخی نداد.

احمد حیــدری ،معاون امــور مجلس و
ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی
از دیگر گزینههایی بود کــه برای انتقال
استمداد دانشــجویان معترض و دریافت
صحبتهایش بارهــا و بارهــا پیامک و
تماس تلفنی برقرار کردیم ،اما وی به ارائه
این پاسخ بســنده کرد «ما نظرمان را در
رادیو و تلویزیون اعــام کردیم و از آن جا
صحبتهایمان را بردارید».
در ادامه به سراغ منصور غالمی وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری رفتیم تا شاید او حرفی،
حدیثی برای این دانشجویان ارائه دهد و
با پادرمیانی از وقوع احتمالی یک حادثه
دلخراش دیگر برای دانشجویان جلوگیری
شــود .پس از یکی دو پاسکاری باالخره از
دفترشان به نقل از ایشان پیغام رسید که
«این موضوع به وزیر علوم مربوط نمیشود
باید از طریق دکتر طهرانچی یا در سطح
باالتر یعنی دکتــر والیتی پیگیری کنید.
دانشگاه آزاد اسالمی ساختارش جداگانه
است و غیرانتفاعی محســوب میشود از
این حیث به وزارت علوم مربوط نمیشود.
اتفاقا نامه دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد
اسالمی به دستمان رســیده اما پاسخی
نداریم».
موضوع فراوانی شیوع کووید  19و افزایش
جانباختگان ناشــی از آن از یک طرف و
فریاد دادخواهی این دانشجویان برای لغو
آزمون حضوری جامع دکتــری به دلیل
پیشــگیری از افزایش ابتــا و فوتیهای
احتمالی ناشــی از آن باعث شد تا آخرین
شانسهای این پیگیری را امتحان کنیم.
بنابراین به ســراغ مصطفی قانعی ،رئیس
ستاد کرونا کشور رفتیم تا شاید او به نوبه
خود بتواند مسئله را با رایزنی و گفتوگو
با مسئوالن دانشگاه آزاد حل و فصل کند
و صحبتهایش را هــم در این خصوص
جویا شــویم .پس از چندین مرحله پیغام
مکتوب و صوتــی باالخره این پاســخها
دریافت شد«برای کاری که اشاره کردید
فرصت ندارم» .وی سپس در پاسخ به اینکه
از شما به عنوان رئیس ستاد کرونا کشور
استمدادخواهی شــده است چه صحبتی
دارید؟ گفت :جناب وزیر ریاســت ستاد
را به عهده دارد و بنــده االن عضو کمیته
علمی کرونا هستم .پیرو توصیه مصطفی
قانعی به سراغ سعید نمکی وزیر بهداشت
رفتم متاســفانه ایشــان نیز هیچ یک از
تماسهای تلفنی و مکتوبمان را پاسخگو
نبود و پاســخ آخرین پیگیریهایمان از
دفتر علیاکبر والیتی رئیس هیئت امنای
دانشگاه آزاد اســامی کشور نیز ابتدا این
بود «سالم ببخشید با توجه به اینکه آخر
هفته است فعال به ایشان دسترسی نداریم.
برای دریافت پاســخ از ســمت ایشان در
روز شــنبه ،باید همان روز شــنبه چک
کنم» و پاسخ همان مسئول دفتر در روز
شــنبه برای دریافت ســوالمان این بود
«سالم چشم».

سالمت

روابط عمومی مرکز فوریتهای پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد

فعالیت 24ساعته باجه سیار شهر نت در شهرداری شاهدشهر

امدادرسانی ماموران اورژانس  ۱۱۵به  ۲۰نفر زخمی حوادث رانندگی

ســحر مصطفوی آرام /گروه جامعه :شــهردار
شاهدشهر گفت :در راســتای تحقق فرهنگ شهروند
الکترونیک در شهر شاهدشــهر و ارائه خدمات بانکی
مناســب به متقاضیان ،رایزنیهای الزم با مســئوالن
بانک شهر انجام و اقدامات الزم جهت استقرار شهر نت
عملیاتی شد .سلمانی گفت :شــهر نت در حال حاضر
آماده ارائه خدمات بانکی پیشرفته به مراجعان است .لذا
شهرداری شاهدشهر به عنوان میزبان شهر نت اقدامات
الزم را برای فعالیت باجه سیار بانک شهر انجام داده و با
توجه به وعده مسئوالن بانک شهر از ابتدای هفته آینده شاهد فعالیت خدمات الکترونیکی بانک شهر خواهیم
بود .مشتریان بانکی میتوانند بدون حضور در شعب بانک و از طریق مراجعه به این کیوسکها که برخی به
صورت  24ساعته فعالیت دارند از خدماتی نظیر :امکان تعویض کارتهای بانکی در پیشخوانها ،امکان ارائه
دستگاههای کارتخوان( )POSبانک شهر به صاحبان مشاغل توسط راهبران ،صدور آنی کارت هدیه ،خدمات
مبتنی بر کارت ،سرمایهگذاری در صندوق گنجینه زرین و امکان دسترسی به اطالعات حساب در هر ساعت
از شبانهروز از طریق پیشخوانهای شهر نت بانک شهر ،واریز وجه به حساب و سایر خدمات قابل ارائه بر روی
خودپردازها استفاده و در صورت بروز هر گونه مشکل در لحظه و از طریق ارتباط صوتی-تصویری زنده با سامانه
مرکز تماس مشتریان اقدام به طرح سوال و رفع مشکالت مربوطه کنند.

الهه امیــری /گروه جامعه :روابــط عمومی مرکز
فوریتهای پیشبیمارســتانی دانشگاه علوم پزشکی
مازندران گفت :تیمهای اورژانس  ۱۱۵ششــم تیرماه
به  ۲۰زخمی حادثه ویــژه ترافیکی ،خدمات درمانی
پیشبیمارستانی ارائه کردند .زکریا اشکپور افزود :در
حادثه اول که در ساعت  ۸:۲۳روز جمعه ششم تیرماه
به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران اطالع داده شد،
برخورد ریو و سمند در جاده سوادکوه ،منطقه شوراب
بود که هفت زخمی بر جای گذاشت .وی گفت :همه
زخمیها آقا بودند و با کمک تیمهای اورژانس به بیمارستان شهدای زیراب منتقل شدند .اشکپور افزود :حادثه
دوم در ساعت  ۱۱:۴۹بر اثر برخورد پراید و پژو در منطقه بایجان جاده هراز اتفاق افتاد و سه زخمی حادثه
که دو آقا و یک خانم بودند ،از سوی بالگرد اورژانس از محل حادثه به بیمارستان  ۱۷شهریور شهرستان آمل
منتقل شدند .او گفت :در حادثه سوم که در ساعت  ۱۹:۵۲بر اثر برخورد دو دستگاه پراید در گلوگاه منطقه
طوسکا چشمه به مرکز پیام شرق استان اعالم شد ،پنج زخمی برجای گذاشت که از سوی تیمهای اورژانس
به بیمارستانهای ثامن گلوگاه و خاتماالنبیا بهشهر منتقل شدند .اشــکپور افزود :در حادثه چهارم که در
ساعت  ۲۱:۴۴به مرکز پیام غرب استان اعالم شد در کمربندی چالوس بین خودروهای پراید ،پژو و وانت اتفاق
افتاد و پنج زخمی برجای گذاشت که از سوی تیمهای اورژانس به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شدند.

کوتاه از جامعه
ممنوعیت انجام اعمال جراحی
زیبایی تا اطالع ثانوی

ایســنا :معاون درمــان وزارت بهداشــت طی
بخشــنامهای اعالم کرد که انجام اعمال جراحی
زیبایی تا اطــاع ثانوی ممنوع شــد.بنابر اعالم
معاونت درمان وزارت بهداشت ،در متن بخشنامه
معاونت درمان وزارت بهداشــت با موضوع توقف
انجام اعمال جراحی با جنبــه صرفا زیبایی ،آمده
اســت« :با عنایت به روند رو بــه افزایش بیماران
در اپیدمی کوویــد ۱۹-و لــزوم مدیریت مجدد
تختهای بیمارســتانی و جلوگیری از گسترش
بیماری و حفظ ســامت بیماران و کادر درمانی
کشور دستور فرمایید از انجام اعمال جراحی که
صرفا جنبه زیبایی (غیر درمانی) داشته تا اطالع
ثانوی خودداری شود».

دریافت مجوز استخدام نیروی
مشاور در آموزش و پرورش

شهر خبر :مدیرکل مشاوره ،امور تربیتی و مراقبت
در برابر آســیبهای اجتماعی وزارت آموزش و
پرورش با بیان اینکه امسال برای نخستین بار ردیف
استخدامی مشاوره قابل توجهی اختصاص یافت و
نزدیک به  ۲۴۳۰مجوز دریافت کردهایم ،گفت :باید
حداقل ساالنه دو تا سه هزار نیروی مشاور جذب
میکردیم این در حالی اســت که حدود  ۱۰سال
است چنین استخدامی نداشتیم.مسعود شکوهی
با بیان اینکه هر فردی در زندگی چند انتخاب مهم
دارد که یکی از این انتخابهای اثرگذار ،انتخاب
رشته تحصیلی اســت ،گفت :اگر انتخاب رشته
درست انجام شود در انتخاب شــغل و آینده فرد
تاثیر بسزایی خواهد داشت.

مدت آموزش سربازی تا اطالع
ثانوی یک ماه است

مهر :رئیس ســازمان وظیفه عمومی ناجا اظهار
داشت :با توجه به ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح،
مدت آموزش رزم مقدماتی سربازان به علت تشدید
شــیوع ویروس کرونا و نیاز به رعایت حداکثری
پروتکلهای بهداشتی و حفظ سالمتی سربازان
عزیز ،با یک ماه کاهش ،کمــاکان تا اطالع ثانوی
به صــورت یک ماهه اســتمرار خواهد داشــت.
ســردار تقی مهری گفت :متقاضیــان در صورت
نیاز به اطالعــات بیشــتر میتواننــد از طریق
پایگاه اطالعرســانی سازمان به نشــانی www.
 ، vazifeh.police.irســامانه تلفن گویا به شماره
 ۰۹۶۴۸۰یا کانال ســازمان در سروش به نشانی
 @khabaresarbaziاز آخریــن اخبــار مربوطه
مطلع شوند.

ک فیلتردار استفاده
مردم ماس 
نکنند

ایرنا :عضو کمیته ملی مقابله بــا کرونا گفت :با
توجه به زمان بازدم تنفس که به راحتی از ناحیه
سوپاپ ماسکهای فیلتردار بدون هیچگونه تصفیه
هوایی از این قسمت ماسک انجام میشود ،از این
رو به مردم توصیه میکنیم از چنین ماسکهایی
استفاده نکنند .مسعود مردانی افزود :یکی از دالیل
توصیه عدم اســتفاده از اینگونه ماسکها انتقال
ویروس از ناحیه ســوپاب یا همان فیلتر است که
اگر شخص استفاده کننده آلوده به ویروس کرونا
یا حتی ناقل آن باشــد به هنگام خروج تنفس از
قسمت سوپاپ ،موجب آلوده شده محیط و دیگران
خواهد شد .وی اظهار داشت :استفاده از ماسکهای
فیلتردار عالوه بر اینکه مانع انتقال کرونا به محیط
و دیگران نخواهد شد بلکه به هنگام سرفه یا عطسه
شخص بیمار یا ناقل بیماری اســتفاده کننده از
ماســک ،تودهای از ویروس را به دیگران منتقل
خواهد کرد.

بهرهمندی از مستمری همسر فوت
شده در صورت ازدواج

باشگاه خبرنگاران جوان :یک کارشناس سازمان
تأمین اجتماعی درباره بهرهمندی از مســتمری
همسر فوت شده در صورت ازدواج مجدد خانمها،
توضیحاتی داد .محمد حسن زدا اظهار کرد :یکی
از سواالتی که همیشه از سوی بیمهشدگان مطرح
میشود این اســت که اگر خانمی که مستمری
بگیر است و از حقوق همسر فوت شدهاش استفاده
میکند ،ازدواج مجدد داشــته باشــد ،میتواند
همچنان مســتمری را دریافت کند؟ کارشناس
ســازمان تامین اجتماعی بیان کــرد :خانمی که
همسرش فوت شده و از مســتمری همسر خود
استفاده میکند بعد از ازدواج مجدد نیز میتواند از
مستمری همسر متوفی اول استفاده کند.

توزیع  ۴میلیون بسته پروتئینی
میان اقشار آسیبدیده

تسنیم :گروههای جهادی ،سمنها ،خیریهها و
سازمانهای مردمنهاد با پشتیبانی ستاد اجرایی
فرمان امام مرحله دوم رزمایش «همدلی و احسان»
را آغاز کردند .در این مرحله قرار است حدود چهار
میلیون بسته پروتئینی میان اقشار آسیبدیده از
شیوع بیماری کرونا توزیع شود.در همین راستا،
گروههای جهادی  3500بسته پروتئینی را در بین
آسیبدیدگان از شیوع ویروس منحوس کرونا در
شهرهای گرگان ،بندرگز ،بندر ترکمن ،گمیشان و
آققالی استان گلستان توزیع کردند.

