فعالیت کلینیکهای مجازی در کشور؛ به زودی

لزوم فرهنگسازی برای فعالیت آتشنشانان زن

ایسنا :معاون درمان وزارت بهداشت از تأمین برخی خدمات پزشکی به صورت تله مدیسین و دریافت مجوز ستاد ملی مقابله با
کرونا جهت حمایت بیمهای از این خدمات خبر داد و گفت :در  ۲۰نقطه کشور زیرساخت الزم برای ارائه این خدمات آماده است.
قاسم جان بابایی افزود :قسمتی از این کار با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) انجام شده و در مناطق کمتر برخوردار میتوانیم
ویزیت بیمار را از راه دور انجام دهیم .کار چند ماههای برای ایجاد زیرساختهای خدمات پیراپزشکی و کلینیک مجازی انجام شد
که هفته گذشته آییننامه آن را ابالغ کردند و میتوان به سرعت کشور زیر بار این کار بسیار ارزشمند رود تا مراجعات حضوری
مردم به مطبها ،کلینیکها و بیمارستانها کمتر شود .یکی دیگر از اقدامات خوبی که انجام شده است ،آموزش کادر پزشکی
برای خدمات غیرتهاجمی است.

ایسنا :سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه باید در زمینه فرهنگسازی برای فعالیت
آتشنشانان زن نیز اقداماتی انجام شود ،گفت :بســیاری از خانمها از توانایی الزم برخوردار هستند حتی در میان آتشنشانان
داوطلب خانم هم افرادی حضور دارند که تواناییهای بسیار باالیی دارند.
سیدجالل ملکی درباره لزوم فعالیت آتشنشانان زن در سازمان آتشنشــانی تهران اظهار کرد :به نظر شخصی بنده که سالها
نیز در عملیات حضور داشتم ،در مواردی احساس میشودکه اگر خانمها حضور داشته باشند کارها راحتتر انجام میشود؛ به
خصوص در مواردی که حوادث مرتبط با خانمهایی است که داخل منزل حضور دارند .وی ادامه داد :اگر خانمهایی را در تیمهای
آتشنشانی داشته باشیم بسیار خوب است.

خانهملت

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
شورای اسالمی هشدار داد:

موانع ازدواج را حل نکنیم به
«چه کنم چه کنم» میافتیم
دریا وفایی /گروه پارلمانی
daryavafaei2009@gmil.com
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سه رقمی شدن بستری بیماران
کرونایی در مازندران

الهه امیری  /گروه جامعه :پس از حدود ســه
ماه از طغیان ویروس کرونــا در مازندران ،تعداد
بستری بیماران کرونایی در این استان ،سه رقمی
شد به گونهای که در حال حاضر  ۷۶۴بیمار مبتال
به کوویــد  ۱۹در مراکز درمانی تحت پوشــش
دانشگاه علوم پزشکی مازندران بستری هستند.
سیدعباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مازندران گفت :در ساعتهای گذشته تعداد ۸۲
بیمار مشکوک به کرونا بر اساس تشخیص بالینی
در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی مازندران در سطح استان بستری شدند
ظرف همین مدت تعداد  ۹۳نفر از افراد مشکوک
بستری شده ،از بیمارســتانها مرخص شدند و
تکمیل روند درمانی خود را در منزل ادامه خواهند
داد .هم اکنون  ۷۶۴نفر بیمار مشکوک به ویروس
کرونا با عالئم تنفسی مشکوک به کرونا بر اساس
تشــخیص بالینی در این مراکز بستری هستند
که از این تعداد  ۲۰۲نفر با عالئم حاد تنفسی در
بخشهای ویژه بستری هستند.
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نتیجه نهایی بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی؛ پس از  8ماه اعالم شد

فقط 19ثانیه

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری :جعبه سیاه تا  ۱۹ثانیه بعد از انفجار موشک ،مکالمات داخل
کابین را ضبط کرده است
یلدا توکلی  /گروه جامعه
tavakoli.yalda11@gmail.com

اطالعات جعبه ســیاه هواپیمــای اوکراینی که در
دیماه  ۹۸ســقوط کرد پس از گذشت  8ماه تشریح
شد؛ حادثهای که یک اشتباه آن را رقم زد اما تا همیشه
از ذهنها پاک نخواهد شد .رئیس سازمان هواپیمایی
کشوری با بیان اینکه جعبه سیاه داخل کابین هواپیما
تا  ۱۹ثانیه بعد از انفجار موشک ،مکالمات داخل کابین
را ضبط کرده ،گفت :هر دو موتور در ثانیههای پس از
انفجار روشن بوده است.
جانباختن تمام سرنشینان هواپیما
حوالی ســاعت  ۶صبح هجدهم دیماه سال
گذشته یک فروند هواپیمای مسافربری  ۷۳۷اوکراینی
پس از بلندشدن از فرودگاه امام خمینی(ره) در منطقه
خلجآباد بین شــهریار و پرند دچار سانحه و سقوط
شــد .حادثهای که به جانباختن تمام سرنشــینان
این هواپیما منجر شــد .ابتدا گمان میرفت سقوط
هواپیمای اوکراینی بر اثر نقص فنی بوده اســت اما
بعد از سه روز ســتاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
در بیانیهای ضمن عرض تســلیت و اظهار همدردی
با خانوادههای داغــدار هموطن و جانباختگان اتباع
سایر کشورها ،اعالم کرد که اشــتباه انسانی پدافند
هوایی یکی از مراکز حساس نظامی سپاه باعث شلیک

موشک به این هواپیما و سقوط آن شده است.
بررسی هر دو جعبه ســیاه هواپیما در
هفت روز
حاال پس از گذشت  8ماه کاپیتان تورج دهقانی زنگنه،
رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری ،جدیدترین
اطالعات جعبه ســیاه هواپیمــای اوکراینی که در
دیماه  ۹۸ســقوط کرد را تشریح و گفت :بررسی هر
دو جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی از  ۲۷تیر امسال تا
سوم مردادماه در آزمایشگاه دفتر تحقیقات و ایمنی
هواپیمایی کشوری فرانســه ( )BEAانجام شد .وی
اظهار داشت :گزارش مســتقل درباره ضبط کننده
پروازی ،باالخص توصیف اطالعات آنها از نظر فنی
و اطالعات برای عموم مردم مرســوم نبوده و در هیچ
سانحهای این اتفاق نیفتاده است؛ اما به دلیل شرایط
خاص پرواز ( ۷۵۲پرواز هواپیمای اوکراینی که دیماه
 ۹۸در پی برخورد موشک با آن سقوط کرد) و دستور
رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی مبنی بر شفافیت
صرف به خصوص برای همدردی با داغدیدگان سانحه،
سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجع رسیدگی
به ســانحه ،اطالعات مورد نیاز جعبه سیاه را منتشر
میکند .رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری ادامه
داد :این بازخوانی تحت نظارت این سازمان بوده و با
مساعدت کشور فرانسه انجام شده است.

ویانا ،قربانی کوچک کرونا

دادههای هر دو جعبه سیاه به اطالعات
قابل تحلیل تبدیل شد
به گفته معاون وزیر راه ،نمایندگان کشورهای آمریکا
به عنوان سازنده هواپیما ،اوکراین به عنوان بهرهبردار
هواپیما ،فرانســه به عنوان ارائه دهنده خدمات فنی،
سوئد ،انگلســتان و کانادا به عنوان کشورهای دارنده
اتباع و نیز ایکائو (سازمان جهانی هوانوردی) به عنوان
هماهنگ کننده کشورهای ذینفع در جریان بازخوانی
قرار داشتند .معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد:
دادههای هر دو جعبه سیاه به خوبی ،با دقت و بدون
مشکل فنی بازخوانی و به اطالعات قابل تحلیل تبدیل
شــدهاند .وی گفت :همزمان با انفجار فیوز مجاورتی
موشک اول ،ضبط اطالعات در ساعت  ۶.۱۴.۵۳ثانیه
متوقف شده است ،تاکنون تمام متغیرها نشان میدهد
که هواپیما در شــرایط پروازی نرمــال و در پروفایل
پروازی پیشبینی شده قرار داشــته است .دهقانی
زنگنه یادآور شد( CVR :جعبه ســیاه داخل کابین
هواپیما) تا  ۱۹ثانیه بعد از انفجار موشــک مکالمات

عکس:مهر

افزایش ابتال به کرونا و تلفات همه روزه ناشی
از آن ،مشــکالت ریز و درشــت اقتصادی و
کوچک شدن سفرهها ،کاهش ازدواج و عدم
تمایل به فرزندآوری یا میل به تک فرزندی
همه و همه دست به دست هم داده تا زنگ
خطر پیرجمعیتی کشورمان بیش از پیش
نواخته شود.
در این باره با ولی اســماعیلی نماینده مردم
مغان و نایب رئیس کمیســیون اجتماعی
مجلس شورای اسالمی به گفتوگو نشستیم
که درادامه میخوانید:
از یک طرف تاکید برازدواج و
فرزندآوری و از طرف دیگر وجود
مشکالت عدیده معیشتی ،به نظر شما با
این عدم موازنه ،اصالح رشد جمعیت
کشور چگونه امکانپذیراست؟
البته اینکه اوضاع و احوال ضعیف اقتصادی
و تورم و آن طرف تبلیغات برای فرزندآوری
پارادوکس درذهن مــردم ایجاد کرده بحث
درست و منطقی است ،اما باالخره ما به عنوان
مجلس باید بسترهای الزم را فراهم کنیم که
هم موضوع معیشت راحت حل شود هم اینکه
فرهنگ فرزندآوری را بــا توجه به تاکیدات
مقام معظم رهبری دنبال کنیم .یعنی باید
همه نهادهای کالن کشــور تالش کنند تا
این اتفاق بیفتد وگرنه بعید نیست واقعاً بعد
از بیست سال یا یک فرجه  15ساله جمعیت
کشورمان به سمت پیری مطلق برود و کشور
به خاطر نداشــتن جمعیت جوانش به «چه
کنم چه کنم» بیفتد .بنابراین اگر توازن الزم
برقرار نشود ،موانع ازدواج را آنطور که باید
حل نکنیم  20 ،15سال دیگر به خاطرکمبود
شدید جمعیت جوان با دردسرهای بزرگی
مواجه میشویم.
راه حل چیست؟
اینها مدیریــت میخواهد .دولت،
مجلــس و قــوه قضائیــه (معاونتهــای
اجتماعیاش) باید تا دیرتر نشــده به طور
عملی درکنار هم و همســو با یکدیگر برای
برطرف کردن موانع دست بجنبانند .یعنی
این طور بگویم که این یک بحث حاکمیتی
من کمیسیون اجتماعی نمیتوانم
است فقط ِ
بگویم به تنهایی این کار را انجام میدهم زیرا
اگر من برای معیشــت و حمایت از خانواده
قانون خوبی وضــع کنم اما دولــت نتواند
اجرا کند باز اینجا مشــکل ایجاد میشود.
اگر فرهنگسازی کنیم اما وضع معیشت و
زندگی مردم خراب باشد بازهم به بن بست
میرســیم .پس یک مدیریت واحدی باید
داشته باشیم تا مباحث فرزندآوری ،اشتغال
و امید به زندگی و آینده جوانان ترمیم شود.
وقتی جوان امیــدی به آینده نــدارد اص ً
ال
چگونه تشــکیل خانواده بدهد و بعدش هم
فرزندآوری داشته باشد؟
با توجه به هشــدارها ،مجلس
یازدهم به ســهم خودش چه
برنامــهای برای تقویت نــرخ مثبت
جمعیت دارد؟
ببینید آنچه ما به عنوان کمیسیون اجتماعی
در توانمــان اســت اینکه آمدیــم کمیته
آســیبهای اجتماعی را تشــکیل دادیم تا
موانعی که برســر راه فرزندآوری اســت و
اقداماتی که میتوانیم انجام بدهیم و خألهای
قانونی که هست را احصا کنیم .بعد با مرکز
پژوهشهای مجلس جلسه بگذاریم و جاهایی
که گفته میشود قانون ندارد یا به اصالحیه
نیاز دارد را در این کمیته انجام دهیم.
کاهش جمعیت بــرای آینده
کشور چه مخاطراتی را به دنبال
دارد؟
بدون شــک متوقف شــدن فرزندآوری و
پیری جمعیت خطربســیار بزرگی برای هر
جامعهای از جمله کشور ما محسوب میشود.
ببینید ،یکــی از پارامترهــای بازدارندگی
دفاعی هرکشوری غیر از سالحهایی که تولید
میکند جوانانش هستند .مولد کارخانههای
تولیدی جوانان هســتند ،ایــن هم بربحث
تولیدمــان اثرگذار اســت .قطعــاً تاثیرات
افســردگی خانوادهها را نیز به دنبال دارد،
درایجاد ناهنجاریهای اجتماعی بعدی نیز
قطعاً مؤثر است.
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کوتاه از جامعه

داخل کابین را ضبط کرده ،در این کابین سه نفر حضور
داشتند دو خلبان و یک معلم خلبان؛ هر سه متوجه
شرایط غیرعادی میشوند اما تا آخرین لحظه مشغول
هدایت هواپیما بودند و معلم راهنما نیز اقدام به ارائه
کمک میکند.
ضبط صدا پس از ۱۹ثانیه متوقف میشود
رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری تصریح
کرد :در این لحظه هواپیما دچار مشــکل الکتریکی
میشود و به دستور معلم خلبان ،برق کمکی هواپیما
روشن میشود هر دو موتور در ثانیههای پس از انفجار
روشن بوده است .وی تاکید کرد :در این لحظه هیچ
صدایی از کابین مسافران شنیده نمیشود که نشان
میدهد در این لحظات در سالمت جسمانی بودهاند،
ضبط صدا پس از  ۱۹ثانیه متوقف میشود .وی افزود:
 ۲۵ثانیه بعد از انفجار نخست موشک دوم میرسد،
تحلیلی از آثار موشک دوم در جعبه سیاه وجود ندارد.
این موضوع نشان میدهد انفجار موشک نخست باعث
آسیب قابل توجه به هواپیما شده است.

عکس خبر

آغاز رسیدگی به پرونده کشف
 ۱۸۶تن گندم تقلبی

حسینیهای برای رهگذران
عشق به حسین(ع) زمان و مکان نمیشناسد .با توجه به شیوع کرونا
و توصیههای برگزاری مراسمهای عزاداری در فضای باز ،خیابانها و
پیادهروها در سوگ اباعبداله حسینیه شدهاند.
بهنام توفیقی/خبرگزاری مهر

آموزش

معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

برگزاری مانور آغاز سال تحصیلی به صورت مجازی

مریم یادگاری /گروه جامعه :نیاز به نیروی انسانی برای سال تحصیلی پیش رو ،پیشبینی و محاسبه شده است.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ضمن اعالم این مطلب و آخرین وضعیت ساماندهی
نیروی انسانی برای ورود به ســال تحصیلی جدید ،از برگزاری مانور شروع سال تحصیلی به صورت مجازی قبل
ازآغاز سال تحصیلی خبر داد .علی الهیار ترکمن ،در این باره اظهار کرد :با همان مدل و بستهای که سال قبل دنبال
میکردیم ،اعم از حقالتدریس نیروی رسمی و پیمانی ،حقالتدریس آزاد ،خرید خدمت ،حقالتدریس شاغالن
و سرباز معلم ،نیازها را برطرف میکنیم .در برخی موارد نیز مجوز داریم که از نیروهای در آستانه بازنشستگی در
قالب استمرار خدمت استفاده کنیم .معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در
ماه گذشته ،توزیع استانی نیروی انسانی انجام و تفاهمنامههای سنواتی توزیع نیروی انسانی با همه استانها نهایی
و ابالغ شده است ،گفت :یک مرتبه مانور شروع سال تحصیلی را به صورت مجازی با استانها انجام دادیم و یک
مرتبه دیگر هم در شهریور و قبل از شروع سال تحصیلی انجام میدهیم که از لحاظ توزیع نیرو و اطمینان از اینکه
در ابتدای سال هیچ کالسی بدون معلم نخواهد بود مشکلی نداشته باشیم .الهیار درباره تعداد بازنشستگان امسال
گفت :امسال تعداد افراد مشمول بازنشستگی که وارد سامانه بازنشستگی میشوند  ۴۷هزار نفر هستند که تعدادی
به استناد ماده  ۱۰۳قانون مدیریت خدمات کشوری امکان استمرار خدمت دارند.
زهرا وفایی /گروه جامعه
Zahravafaei2009@gmil.com

طی روزهای گذشته شایعه عدم پذیرش سالمندان
مبتال به کرونا دربرخی محافل مجازی و غیرمجازی
مطرح شــده اســت .به عنوان مثال :در بیمارستان
دانشگاهی ...اصفهان اولویت بستری بیماران کرونایی
در بخشهای  ICUبا جوانترهاســت و از پذیرش
سالمندان کرونایی در این بخشها به دلیل کمبود
تخت و حفظ ســرمایههای جوان کشور خودداری
میشود .موضوع را بالفاصله از طریق معاونت درمان
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان پیگیر شدیم اما
بهرغم تماسها و پیامکهای مکــرر و اعالم فوری
بودن موضوع مصاحبه ،پاســخی دریافت نشد .پس
از عدم پاســخگویی این مقام مسئول به سراغ مدیر
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفتیم تا صحت
و سقم چنین تبعیضی را درمراکز درمانی استان جویا
شویم .آرش نجیمی با تاکید براینکه چنین موضوعی
اص ً
ال صحت ندارد ،اظهار داشت :االن در سطح شهر
اصفهان حدود  ۶۰۰تخــت  icuداریم و هر بیماری
که نیاز به تخت داشته باشــد قطعاً در اختیار او قرار
میگیرد .حتی اگر  icuامین یا خورشید پر باشد به
راحتی ستاد هدایت تخت در ســایر بیمارستانها

ایسنا :جامعه پزشــکی اصفهان در آستانه روز
پزشک با مرگ کودک  ۸ســاله یکی از پزشکان
مدافع ســامت داغدار شــد .ویانا دختر  ۸ساله
کیوان محمدی ،پزشــک مدافع سالمت ،بامداد
پنجشنبه ( ۳۰مردادماه) بر اثر ابتال به کرونا جان
خود را از دســت داد .ســخنگوی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان ضمن تســلیت درگذشت این
کودک به خانواده او و جامعه پزشکی ،اظهار کرد:
کیوان محمدی از پزشکان متخصص بیمارستان
چمران و دکتر فهیمه ثابت از پزشکان بیمارستان
الزهرا (س) اصفهان هستند که درگیر کرونا شده
و در قرنطینه خانگی بودند .آرش نجیمی با اشاره
به اینکه این کودک  ۸ســاله چند روزی عالئم
خفیف ابتال به بیماری کووید  ۱۹را داشته ،افزود:
متاسفانه کودک به شوک رفت و به طور ناگهانی
فوت کرد .وی با بیان اینکه این کودک ابتدا عالئم
خفیف بیماری کووید  ۱۹را داشت و حتی عالئم
شدید نبود که نیازی به بســتری داشته باشد،
گفت :مرگ ناگهانی این کودک جامعه پزشکی
اصفهان را به شدت متأثر کرد .سخنگوی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه
هماکنــون وضعیت کل اســتان اصفهان از نظر
شیوع کرونا قرمز و  ۱۱شهرستان نارنجی است،
تاکید کرد :اگر کمی سهلانگاری و بیتوجهی به
پروتکلهای بهداشتی ،فاصله اجتماعی و ماسک
زدن صورت گیرد هر لحظه احتمــال دارد ۱۱
شهرســتان نارنجی نیز به شهرستانهای قرمز
استان اضافه شوند.

شهری

برای حج تمتع  ۱۴۰۰در آذر  ۹۹انجام شد

آغازمذاکراتبامسئوالنعربستان

مهر :رئیس سازمان حج و زیارت ،از فعال شدن سامانه رزرو سازمان حج و زیارت برای پرداخت مرحله دوم
هزینه سفر حج تمتع  ۱۴۰۰خبر داد .علی رضا رشیدیان ،گفت :این سامانه برای دریافت قسط دوم حج تمتع
سال آینده از ساعت  ۱۰صبح تاریخ سوم شهریور فعال و به مدت  ۱۰روز برای واریز دومین مرحله هزینه سفر
حج ،فعال خواهد بود .وی با بیان اینکه در حج آینده در صورت عادی بودن شــرایط ،زائران مطابق سهمیه
تعیین شده برای انجام مناسک حج راهی ســرزمین وحی خواهند شد ،تصریح کرد :تا پیش از بسته شدن
سامانه ثبتنام این سازمان در ماه گذشته ۷۴ ،هزار و  ۸۰۰زائر ثبتنام خود را به انجام رسانده و مرحله اول
هزینه سفر خود را واریز کردهاند و هم اکنون باید برای بهرهمندی از نرخ ارز مصوب  ۹۹دومین مرحله هزینه
سفر را در فرصت اعالم شده ،پرداخت کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه مرحله دوم هزینه سفر زائران اعزامی به سرزمین وحی به تناسب
گروه قیمتی کاروانها تعیین شده اســت ،گفت :هزینه مرحله دوم واریزی از مبلغ هفت میلیون تومان تا
 ۱۵میلیون و  ۵۰۰هزار تومان علیالحســاب تعیین شــده و اگر زائری به هر دلیل از پرداخت قسط دوم
خود ،خودداری کند به معنای عدم تمایل به اســتفاده از ارز با نرخ مصوب حج تمتع  ۹۹برای حج ســال
 ۱۴۰۰است.

پیگیری شایعه عدم بستری سالمندان کرونایی در بیمارستانهای اصفهان

کمبودی برای پذیرش و بستری کروناییها نداریم

قائممقام سازمان نظام پزشکی اصفهان :دراصفهان  500تخت  ICUداریم و هیچ
اولویتبندی سنی و قومی برای بستری نداریم

اختصاص میدهد و بیمار منتقل میشود .وی اضافه
کرد :بســتری در بیمارستان و اســتفاده از  icuهم
اولویتبندی سنی ندارد ،هر کدام از همکاران پزشک
که دستور بستری بیمار را میدهند فقط به شرایط
و نیاز بیمار توجه میکنند و اصــ ً
ا این بحث وجود
ندارد و هیچکس نمیتواند به همــکاران ما بگوید
اولویتبندی سنی کنید.
هنوز وضعیتمان به این حد نرسیده که
نیاز به اولویتبندی باشد
محسن مصلحی قائممقام ســازمان نظام پزشکی
اصفهان مســئول دیگــری بود کــه در توضیحات
بیشتری در مورد این شــایعه گفت :معاون درمان
میگوید دراســتان  500تخت  ICUداریم که هیچ
وقت  200تای آن هم پر نشده است .بنابراین هنوز
وضعیتمان به آن حد نرسیده که چنین تصمیماتی
گرفته شــود و نیاز به اولویتبندی باشد .وی ادامه
داد :بنــا به مباحــث قانونی ،فرهنگــی و باورهای

دینی و از نظر وجود امکانــات به هیچ وجه تبعیض
قائل شدن برای گروههای ســنی در بهرهمندی از
خدمات بهداشت و درمانی کرونا پذیرفتنی نیست و
چنین اتفاقی هم در هیچکدام از بیمارستانهایمان
رخ نمیدهد .مصلحی خاطرنشــان کــرد :البته ما
نمیگوییم اوضاع ما درمقابله با کرونا خوب اســت
و خودمان هم اتفاقاً گلهمندیم کــه باید بهتر عمل
میکردیم تا پیشگیری بهتری نیز اتفاق میافتاد و بار
کمتری به حوزه درمان منتقل میشد؛ منتهی اوضاع
تحت کنترل است و پتانسیلهای مراکز درمانی ما
اکنون درحدی است که همه مبتالیان را میتوانند
پذیرش کنند.
قائم مقام سازمان نظام پزشــکی اصفهان درادامه
توضیح داد :شــهر اصفهان حدود  860نفر مبتال به
کووید  19بســتری دارد و از این تعداد حدود 186
نفرشان در آیسییو بستری هســتند .در صورتی
که ظرفیت بخشهای بســتری و آیسییوهایمان

تا  500نفر هم پیشبینی شده است .بنابراین نه
تنها در پذیرش ســنین مختلف بلکه اقوام مختلف،
بیمار خارجی و بیمــار ایرانی هیچ تبعیضی نداریم.
وی یادآور شد :اگر خدایی نکرده چنین اتفاقی بیفتد
قوانین انتظامی ما درحوزه نظام پزشکی به هیچ وجه
نمیپذیرد که یک فرد به دلیل ســنش مورد توجه
قرار نگیرد و عارضــهای برایش رخ دهد و فوت کند.
بنابراین آن پزشک معالج به شــدت تنبیه خواهد
شد .محســن مصلحی با بیان اینکه در حال حاضر
بهانه عدم امکانات نداریم و میتوانیم تعداد پذیرش
و بســتریمان را با تعداد ترخیصیهایمان هماهنگ
کنیم ،خاطرنشــان کرد :اص ً
ال چنین چیزی نیست
که گفته شــود «اولویت با کرونایی جوانتر است،
اولویت با ســرمایههای جوان کشــور است و بیمار
سالمند کرونایی نمیتواند برود آیسییو و دستگاه
و تخت نداریم .وی با تاکید بر اینکه البته داشــتن
ظرفیت کافی دلیلی برای سهلانگاری و عدم رعایت
پروتکلهای بهداشتی در جامعه نیست ،تاکید کرد:
به هیچ وجه چنین تبعیضاتــی درمواجه با بیماران
کرونایی اتفاق نمیافتد و اگر همشــهریان چنین
موردی را دیدند حتماً به معاونت درمان دانشــگاه
اطالع بدهند .معاونت درمان مســئولیت نظارت بر
پروسههای درمانی را دارد.

مهر :سخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی از
آغاز رسیدگی به پرونده کشــف  ۱۸۶تن گندم
تقلبی در اردبیل خبر داد .سیدیاسر رایگانی در
این رابطه اظهار کرد :با گزارشهای واصله از منابع
معتبر در مورد دپوی گندم تقلبی در سطح شهر
اردبیل و شهرستان بیلهسوار ،با هماهنگی شعبه
ســیار تعزیرات حکومتی و حضــور و همکاری
نیروی انتظامی و دستگاه نظارتی ذیربط به محل
نگهداری اعزام و از محلهای موردنظر بازرسی
انجام شد .وی افزود :در مراحل اولیه بازدید مقدار
 ۱۸۶تن گندم تقلبی با ارزش  ۴۵۰میلیارد ریال
در شهرســتانهای اردبیل و بیلهسوار که گندم
خوراکی با گندم بذری آغشته به سموم آفتکش
مخلوط شده بود ،کشف و ضبط شد.

ذخیره چهار ماهه
شیرخشکهایرژیمی

ایرنا :رئیس اداره شیر خشــک و غذاهای ویژه
سازمان غذا و دارو با اشاره به جزئیات نحوه تأمین
و توزیع شیرخشکهای رژیمی ،گفت :با توجه به
مشکالت تخصیص ارز و شیوع کرونا ،حملونقل
زمینی این فرآوردهها با مشکل روبهرو شده بود
که بهمحــض اعالم شــرکتهای واردکننده ،از
طریق امور بینالملل و وزارت امور خارجه برای
حل مشکل اقدام شــد .بهادر صیدی محمدیان
درباره وضعیت تأمین شیر خشکهای رژیمی،
گفت :از سال  ۱۳۹۳اداره کل امور فرآوردههای
طبیعی ،سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو نسبت
به طراحی نخستین ســامانه جامع برنامهریزی
تأمین تا تحویل فرآوردههای سالمت ویژه مانند
شیرخشک های رژیمی اقدام کرده است.

هشدار قحطی جهانی
در شرایط قرنطینه کرونایی

شهر خبر :رئیس برنامه غذای جهانی سازمان
ملل متحد با بیان اینکه همهگیری کرونا منجر
به قحطی گسترده و شدید خواهد شد از جامعه
جهانی خواست تا برای جلوگیری از این فاجعه
اقدام کنند .دیوید بیزلــی ،در این ارتباط اظهار
داشت :ما درمورد افرادی که گرسنه میخوابند
صحبت نمیکنیم ،بلکه در مورد شرایط شدید
و وضعیت اضطراری صحبــت میکنیم .مردم
به معنای واقعی کلمه در آســتانه گرسنگی قرار
خواهند گرفت و اگر به آنها غذا نرسانیم ،جان
خود را از دست میدهند.

