یادداشت

خودروهای دارای خالفی حامل خانوادهها توقیف نمیشوند

اجرای پروژه کنترل چاقی در میان دانشآموزان

مهر :رئیس پلیس راهور ناجا گفت :به مأموران گفتیم خودروهایی که باالی یک میلیون تومان جریمه دارند چه در شهر و چه در
جادهها اگر با خانواده بودند توقیف نشوند .سردار سیدکمال هادیانفر با اشاره به طرح تقسیط جرائم راهنمایی و رانندگی اظهار
کرد :این طرح به مناسبت دهه والیت مجدد اجرا میشود و افرادی که باالی یک میلیون تومان جریمه دارند میتوانند به سایت
راهور  1۲۰بروند و تا  ۳1مردادماه جرائم خودشان را تقسیط کنند.
وی افزود :تاکید شد تا توقیف خودروها به حداقل برسد .به مأموران گفتیم خودروهایی که باالی یک میلیون تومان جریمه دارند
چه در شهر و چه در جادهها اگر با خانواده بودند توقیف نشوند ،اما به تمام این خودروها که بیش از یک میلیون و  ۳۰۰هزار دستگاه
هم هستند ،پیامک ارسال کرده و هشدار دادیم.

شــهر خبر :معاون تربیتبدنی و ســالمت آموزش و پرورش از اجرای پروژه کنترل چاقی در میان  1۴میلیون دانشآموز به
عنوان یکی از مهمترین فعالیتهای این معاونت در سال تحصیلی آینده خبر داد .مهرزاد حمیدی گفت :سال آینده ممکن است
فعالیتهای ما در کالسها در حوزه تربیتبدنی کمی تحت تأثیر شرایط کرونا قرار بگیرد و برای همین ما فعالیت عمده خود را به
سمت نتیجه محوری بردهایم به این معنا که میخواهیم کودکانی با تناسب اندام و سالمت داشته باشیم.
حمیــدی ادامــه داد :در ایــن پــروژه  1۴میلیــون دانشآمــوز را در مهــر و آبــان مــورد ســنجش قــرار میدهیــم و
( BMIاندازهگیری شــاخص توده بدنــی) دانشآموزان را میســنجیم و اگــر عدد قرمز شــد از طریق والدیــن آن را دنبال
میکنیم.

کوتاه از جامعه
افزایش بیماران بدحال
در بیمارستانها

ایسنا :معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی
با بیان اینکه شکســت دادن کرونا در چند ماه
آینده و بازگشتن به زندگی عادی میسر نیست،
در عین حال بر لزوم رعایت دستورالعملهای
بهداشتی و همچنین برطرف کردن دغدغههای
جامعه پزشکی کشور تاکید کرد.
علیرضا سلیمی گفت :در حال حاضر بیمارانی
که به بیمارستانها مراجعه میکنند ،بیماران
بدحالی هســتند که عمدتاً نیاز به بستری در
آیســییو و مراقبتهای ویــژه دارند که این
موضوع کار را در بیمارســتانها بیشتر کرده و
باعث شــده که نیازمان از تختهای معمولی
به ســمت تختهای ویژه برود و فشار زیادی
روی برخی تخصصها بهویژه روی متخصصان
بیهوشی و مراقبتهای ویژه افزایش یابد.

ارسال  ۹تن
مواد غذایی و دارویی به لبنان

Society

در چند روز گذشــته مرگ کولبر جوان
دیگــری (عظیم احمدی) باعــث به راه
افتادن هشــتگ «کولبر» در شبکههای
اجتماعی شد ،تا بار دیگر به مسئوالن و
دولت یادآوری کنند که هزاران خانواده
در استانهای مرزی ،تأمین نان و معاش
خانوادهشــان در گرو راههای پرخطری
اســت که باید هر روز آن را بپیمایند تا
شاید سفره خالی خانوادهشان را برای یک
روز پر کنند .کولبــران به دلیل وضعیت
نامناسب معیشتی مجبور به جابهجایی
کاالهای قاچــاق از مناطق صعبالعبور
هســتند و مرگ کولبران ماجرایی است
که هر از چندگاهی خبری در رابطه با آن
میشنویم .به گزارش باشگاه خبرنگاران
مردم و مســئوالن بر حمایت بیشتر از
کولبرها اتفاق نظر دارند که باید حمایت
از این افراد صورت گیرد .ایجاد معبرهای
مجاز برای تردد و کسب درآمد از جمله
اقدامات مهمی است که برای کسب درآمد
این مرزنشــینان انجام گرفته است .این
اقدام در راستای مشخص شدن کاالهای
وارداتــی و جلوگیــری از ورود کاالهای
غیرمجاز و قاچاق به کشــور انجام شده
اســت .در همین رابطه ســردار اشتری
فرمانده نیروی انتظامی بــا بیان اینکه
کولبران به دنبال معیشت خود هستند،
تصریح کــرد :در این رابطــه خألهای
قانونی وجود دارد و نیاز اســت با تعامل،
راهکارهای قانونی و کارشناسانهای برای
حل مشکالت کولبران ارائه شود .فرمانده
نیروی انتظامی ادامه داد :کولبران اگر بر
اساس نیاز خودشان در مناطق مشخص
شــده مانند بازارچههای مرزی فعالیت
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مرگ کولبران سخت و قابل تأمل

کولبریدیگرقربانینانشد

عکس  :ایرنا

باشــگاه خبرنگاران جــوان :جمعیت
هاللاحمر ایران از ارسال بســتههای غذایی
و دارویی به منظور کمــک به مردم لبنان خبر
داد .محمد نصیری ،با اشــاره به کمکرسانی
جمعیت هاللاحمــر ایران به لبنــان گفت:
جمعیت هاللاحمر ایران در مرحله اول دو هزار
بسته غذایی  ۷۲ساعته به وزن  ۹تن مواد غذایی
به لبنان ارســال میکند .سخنگوی جمعیت
هاللاحمر ادامه داد :در میان این بستهها دارو و
ملزومات پزشکی هم وجود دارد .نصیری تصریح
کرد :از جمله اقدامات دیگر برپایی بیمارستان
 RDHو اعزام تیم پرســتاری و پزشکی شامل
متخصصان عمومی ،ارتوپد ،اتاق عمل ،اطفال،
مغز و اعصاب است.

جـامـعـه
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کنند ،مشــکلی پیش نخواهــد آمد ،اما
اگر در مناطق ممنوعــه ترددی صورت
گیرد ،بر اســاس مصوبات قانون ،این امر
خط قرمز پلیس محسوب میشود و باید
با افراد متخلف برخورد شــود .همچنین
باید این را اضافه کرد ،کسانی هم هستند
که خواهــان به وجود آمــدن جو منفی
علیه نیروهای نظامی کشــور هســتند
و با استفاده از روابطشــان با رسانههای
آن ور آبی به این جو قوت بخشــیدهاند.

رهبر معظم انقالب اســالمی در ســال
 ۹۵در دیدار با کارگــران نیز در همین
باره فرمودند« :مــراد من از قاچاق ،فالن
کوله ب ِر ضعیف بلوچســتانی نیست که
میرود آن طرف یک چیزی را برمیدارد
روی کول خودش مــیآورد این طرف؛
اینها که چیزی نیست ،اینها اهمیتی
ندارد ».سود بیشتر برای قاچاقچیان است
و مبالغ ناچیز را به کولبران میدهند ،این
منافع زیاد موجب شــده تا قاچاقچیان

نگــران وضعیت خود باشــند و در حال
تالش برای ورود کاالهای قاچاق و حتی
موادمخدر باشند .در تمام کشورها مبارزه
با کاالی قاچاق انجام میشود .ورود این
کاالها باعث کاهش تولید و کاهش رشد
اقتصادی در کشور میشود و همچنین
بیــکاری را افزایش میدهد .در کشــور
ما هم برخوردها بــا قاچاقچیان صورت
میگیرد تا بتوان به اقتصاد کشور کمک
بیشتری کرد .از زمستان سال  ۹۶دولت

مجموعه اقداماتی را برای ســاماندهی
کولبری آغاز کرد که البته با اعتراض افراد
بسیاری به ویژه کسبه منطقه مواجه شد.
در نهایت ســال  ۹۷مصوبهای در هیئت
وزیران برای ساماندهی کولبران تصویب
و بر اساس آن مقرر شد کولبرانی که سه
ســال اقامت در روســتاهای حد فاصل
 ۲۰کیلومتری نقطه صفر مــرزی را در
استانهای آذربایجان غربی ،کردستان و
کرمانشاه دارند (این فاصله برای سیستان
و بلوچستان  ۵۰کیلومتر در نظر گرفته
شده اســت) برای واردات فهرست اقالم
کاالهای مشخص شــده از تخفیف سود
بازرگانی بهرهمند شوند .این کولبران باید
بر اساس فهرستی که اعالم شده مبادرت
به واردات کاال از معابر رسمی کنند .یکی
از طرحهایی که دولت تصمیم گرفت برای
ســاماندهی کولبران اجــرا کند ،صدور
کارتهای الکترونیکــی از طریق وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و فرمانداریها
بود کــه بــر ایــن اســاس ،خانوادهها
مشمول معافیتهایی میشوند .مبلغی
که برای خانوارها در نظر گرفته شــده،
باعث میشــود خود آنها نتوانند رأساً
کار واردات را انجــام دهند .برای همین،
تصمیم به تجمیع این مبالغ گرفته شد و
تعاونیهای مرزنشینان برای این منظور
ایجاد شدند .در چند سال گذشته موضوع
بیمه افــراد کولبر نیز مــورد بحث قرار
گرفت ،اما با وجود آسیبهای جسمانی
مختلفی کــه به دلیل حمــل کاالها در
هنگام جابهجایی برای افــراد به وجود
میآید ،این افــراد تحت حمایت بیمهها
قرار نگرفتهاند.

درحوالی این  17مرداد کرونایی؛

تشکرهایتان پیشکش
ما را آزار مرسانید

دریا وفایی /گروه پارلمانی
daryavafaei2009@gmil.com

هدف از آنچه که قرار اســت دراین فرصت به بهانه
مشــکالت خبرنگاران درایــام کرونایی به رشــته
تحریردرآید نه خریدن ترحم و دلســوزی است و نه
منت نهادن برســرجامعه ،بلکه صرفاً یادآوری این
نکته اســت که «خبرنگاران اگر خودشان نیزبا این
بیماری دســت و پنجه نرم کنند بازهم اولویتشان
انجام متعهدانه رسالتشــان بوده و خواهد بود حتی
اگر به قیمت از دست دادن جانشان باشد» .هیچگاه
روزهای قبل از انتشار خبررسمی شیوع کووید  1۹در
ایران فراموشم نمیشود .هفتههایی که تازه داشت
خبر ابتالی این بیماری در چینیهــا و مرگ و میر
ناشی از آن در دنیا رسانهای میشد ودر کشور ما نیز
بهرغم گوشزدهایی که از گوشه و کنار جامعه پزشکی
صورت میگرفت ،سعی بر سرپوشانی یکی دو مورد
این بیماری در برخی شهرهایمان بود .تنگی نفس،
سرفههای شدید مکرر همراه با آبریزش عالئمی بود
که حدودا ً یک هفته با آن دست و پنجه نرم میکردم.
این عالئم را در دو نفر دیگر از همکارانم هم دیده بودم.
آن روزها اوج اتفاقات و حــوادث بود که یکی پس از
دیگری در کشورمان رخ میداد .زمان در خانه نشستن
و استراحت نبود .به یاری مسکن و شربتهای گیاهی
و شیمیایی والبته زدن دو الیه ماسک روزهای پر خبر
طی میشد تا اینکه در انتهای یکی از جلسات خبری
به اصرار همکاران روانه بیمارســتان شدم .پزشک
پس ازمعاینه دقیق و گرفتن شرح حال گفت :شغل
خطرناکی دارید ،امیدوارم بیماری چینیها را نگرفته
باشید و فقط یک آنفلوآنزای ساده باشد .اگر با مصرف
این داروها بهتر نشــدید حتماً برای سیتیاسکن و
اقدامات بعدی مراجعه کنیــد .خالصه پس از اینکه
کمی بهتر شــدم به راه افتادم تا موضوع را به صورت
تلفنی از طریق وزارت بهداشت پیگیرشوم .متاسفانه
آن زمان هیچ یک از مسئوالن در وزارت بهداشت نه
ورود این ویروس به کشور را تائید کردند و نه حاضر
به توضیح در مورد آن شــدند .حاال از آن اصرار برای
اطالعرسانی به موقع و انکار مسئوالن ذیربط ،ماهها
میگذرد و کووید 1۹جان هزاران نفر از مردم عادی،
کادر درمان و همکاران رســانهای ما را گرفته است
و همچنان چنگالش باز اســت ...و اکنون در حوالی
این  1۷مرداد کرونایی صحبتــی نداریم جز اینکه
خاطرنشان کنیم«تشکر و قدردانیهایتان پیشکش،
ما را آزار مرسانید و صد البته بیش از این سالمت مردم
را فدای سیاستبازیهایتان نکنید».

