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اخبار کوتاه

تعرفههای مصوب پزشکی و فیزیوتراپی عادالنه
نیست

رئیس انجمــن علمی فیزیوتراپی ایران ،در ارتباط با نقش فیزیوتراپیســتها
در ارائه خدمات درمانی به بیمــاران کرونایی ،نکاتی را توضیح داد:به گزارش
روابط عمومــی انجمن علمی فیزیوتراپی ایران ،فیزیوتراپیســت احمد موذن
زاده ،با اشاره به نقش فیزیوتراپی در بهبود بیماران کووید ،گفت :ما می توانیم
در دو نقــش متفاوت به این بیماران کمک کنیم یکی در مراحل حاد و تحت
حاد این بیماری اســت که خصوصا در محیطهای بیمارســتانی و بخشــهای
مراقبتهای ویژه با آموزش ورزشهای تنفسی و انجام فیزیوتراپی قفسه سینه
و مراقبتهای الزم میتوانیم در بهبود وضعیت تنفســی بیماران نقش مثبتی
را ادا کنیم .موذن زاده در خصوص تعرفههای جدید پزشــکی و فیزیوتراپی در
ســال  ،۱۴۰۰اظهار داشت :واقعیت این است که با توجه به میزان تورمی که
در سال گذشته داشتیم و همچنین هزینههای سرباری که به واسطه بیماری
کرونا به مراکز فیزیوتراپی تحمیل شــده ،حداقل رشــدی که برای تعرفههای
ســال جاری مورد نظر مــا در انجمن فیزیوتراپی ایران بود رشــد  ۵۰تا ۵۵
درصدی تعرفهها است که متاسفانه میزان رشد تعرفه ای که در شورای عالی
بیمه سالمت لحاظ شده حدود  ۵ .۲۸درصد میباشد که فاصله بسیار زیادی تا
تورم واقعی دارد و از این نظر می توانم بگویم این میزان رشد تعرفهها و عدم
پوشــش مناسب بسیاری از خدمات ارزشــمند تخصصی فیزیوتراپی خصوصا
توسط بیمههای تکمیلی پاسخگوی هزینههای سرباری ما نخواهد بود .موذن
زاده افــزود :ما امیدواریم که با توجه به این شــرایط ،ســازمانهای بیمه گر
تکمیلی مبادرت به کاهش ضرایب ریالی تعرفههای مصوب شورای عالی بیمه
نکرده و در انجمن فیزیوتراپی ایــران اعتقاد داریم که با توجه به الزام قانونی
رعایت تعرفههای هیات دولت ،مصوبه ای که توسط شورای عالی بیمه سالمت
ابالغ میشود حداقل میبایست بصورت تمام و کمال در سطح کشور اجرا شود.

تفاهمنامه بین سازمان فرهنگی هنری
و مجتمع ندامتگاه تهران

تفاهمنامه همکاری بین ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مجتمع
ندامتگاه تهران بزرگ امضا شــد .به گــزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و
هنر ،آیین امضای تفاهمنامه همکاری بین ســازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران و مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ در ستاد سازمان فرهنگی هنری برگزار
شد .در این نشست حجتاالسالم میثم امرودی رئیس سازمان فرهنگی هنری
و تعدادی از معاونان این ســازمان و اصغر فتحی مدیرمجتمع ندامتگاه تهران
بزرگ و حجتاالســام پناهیان مسئول فرهنگی این مجتمع حضور داشتند.
ســید علیرضا فاطمیانپور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری در ابتدای
این نشســت گفت :با توجــه به اهمیت فعالیتهای فرهنگی برای بازســازی
شــخصیت زندانیها و ظرفیتی که ســازمان فرهنگی هنــری دارد ،تصمیم
بر آن شــد که تفاهمنامــهای با مجتمع ندامتگاه تهران بــزرگ امضا کنیم تا
همکاریهای گستردهای آغاز شود .حجتاالسالم میثم امرودی رئیس سازمان
فرهنگی هنری نیز در این نشســت عنوان کرد :اینکه مجتمع ندامتگاه تهران
بــزرگ نگاه فرهنگی دارد ،جای امیدواری اســت و در این حوزه کمتر اتفاق
میافتد .این یک ویژگی ممتاز اســت و برای شــما آرزوی موفقیت دارم .وی
ادامه داد :ندامتگاه مرکز تکامل انســان است و مسمای آن با اسمش تناسب
دارد .در دهه  ۷۰مدتی با زندانها در ارتباط بودم و بعد در شــهرداری تهران
به واسطه آسیبهای اجتماعی با این موضوع درگیر شدم .همیشه آرزو داشتم
این تناسب اسم و مســما محقق شود و ندامتگاه جایگاه خودش را پیدا کند.
امیدوارم زندانهای ما یک خلوتگاه برای افراد شود تا بتوانند خودشان را پیدا
کننــد ،نه اینکه جرائم تازهای هم یاد بگیرند .رئیس ســازمان فرهنگی هنری
با اشــاره به اینکه امضای این تفاهمنامه گام مهمی اســت ،افزود :فعالیتهای
ســازمان فرهنگی هنری بیشتر جنبه آموزشی و جهادی دارد و نگاه ما به یک
زندانی باید آموزش محتوایی باشــد .دورههای آموزشی عمومی معموالً تأثیر
کمتــری دارد ،اما آموزشهای تصادفی در ذهن افراد اثرگذارتر اســت .گاهی
اوقــات یک جمله فــرد را متحول میکند ،چون محتــوا اهمیت باالیی دارد.
بسیاری از آدمهایی که در زندان هستند ،بر اثر اتفاق گرفتار شدهاند و ممکن
بود هر کدام از ما جای آنها باشیم.

آغاز واکسیناسیون پاکبانان منطقه  2پایتخت

شــهردار منطقه 2از آغاز مرحله نخست واکسیناســیون پاکبانان و کارگران
خدمات شــهری منطقه همزمان با هفته جهانی بهداشــت و سالمت خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه ، 2حســن صفات در حاشیه آغاز
مرحله نخســت تزریق واکسن کرونا به پاکبانان گفت :همزمان با هفته جهانی
بهداشــت و سالمت مرحله نخست واکسیناسیون پاکبانان و کارگران خدمات
شــهری منطقه با همکار یمرکز بهداشــت غرب تهران انجام شد .وی افزود:
در حال حاضر 750پاکبان در منطقه مشــغول فعالیت هســتند و براســاس
اولویت بندی صورت گرفته ،در مرحله اول تزریق واکســن کووید  ،۱۹تعداد
 2۰۰نفر از پاکبانان منطقه در برابر این ویروس واکســینه شــدند  .به گفته
شهردار منطقه  ،2دراین مرحله پاکبانهای دارای بیماری خاص ،افرادی که با
زبالههای عفونی سر و کار داشته ویا در سنین پر خطر قرار دارند جهت انجام
واکسیناسیون شناسایی شدند.

برگزاری اختتامیه جایزه ملی راهکارهای نوآورانه
یونیسف همزمان با اینوتکس ۲۰۲۱

مطابــق هماهنگیهای صورت گرفته میــان دبیرخانه نمایشــگاه اینوتکس
 2021و صندوق کودکان ســازمان ملل متحد (یونیســف) ،مراسم اختتامیه
و اهدای جوایــز جایزه ملی راهکارهای نوآورانه بــرای چالشهای کودکان و
نوجوانــان در دوران همهگیری کرونا ،در نمایشــگاه اینوتکس  2021برگزار
میشــود .به گــزارش روابــط عمومی پارک فنــاوری پردیــس ،جایزه ملی
راهکارهای نوآورانه برای چالشهای کودکان و نوجوانان در دوران همهگیری
کرونا ،اقدامی مشــترک از ســوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
و صندوق کودکان ســازمان ملل متحد (یونیســف) که به منظور گســترش
فرهنگ نوآوری برای کودکان در ایران طراحی شــده است .هدف این برنامه
تسهیل و تقویت همافزاییها و فرصتها در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور
است؛ همچنین توســعه راهکارهایی در زمینههای آموزش ،تغذیه ،بهداشت،
سالمت جسمی و روحی ،حمایت از کودکان ،اقتصاد ،محیط زیست ،فرهنگ،
تفریــح و ورزش با تمرکز بر چالشهایی که پاندمــی کرونا ،آنها را پیچیدهتر
کرده اســت .نمونههایی از این راهکارها عبارتند از :بســترهای قابل دسترس
آموزش مجازی ،سیســتمهای بهداشتی دیجیتال ،حمایت از کودکان در برابر
آزار و اذیتهای فضای مجازی ،راهکارهای مهارتی برای نوجوانان ،تلنگرهای
نوآورانه ،نوآوریهای مقرون بهصرفه اجتماعی و ســایر راهکارها با بکارگیری
فناوریهای پایه و نوظهور .گفتنیســت ،نمایشگاه اینوتکس  2021با حضور
فعاالن اکوسیســتم نوآوری و فناوری کشــور 28 ،الی  31اردیبهشت ماه در
محل پارک فناوری پردیس برگزار می شود.

پروژههای شاخص شمال تهران با بهرهگیری از
تمام ظرفیتها سرعت میگیرد

پروژههای شــاخص و اولویت دار شــمال تهران با توجه بــه اثرگذاری آنها بر
زیســت عمومی شهر ،با بهره گرفتن از کلیه امکانات در اختیار و ظرفیتهای
موجود با همکاری همه حوزهها ،در ســال  1400سرعت می گیرد .به گزارش
روابط عمومی شهرداری منطقه یک ،سید حمید موسوی شهردار این منطقه
در شورای معاونین و مدیران ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت :روند اجرایی
پروژههای شاخص در شمال تهران از قبیل  ۳۵متری شهید افتخاری و اتصال
آن به بزرگراه امام علی (ع) جنوب ،مرکز نوآوری و فناوری شــهر هوشمند در
موزه پروفســور حســابی ۳۰ ،پروژه کوچک مقیاس در سطح محالت ،احداث
مســیرهای دوچرخه ســواری و پیاده راه ،طرح قدمگاه صالحیه ،روشــنایی
بوســتان جمشــیدیه ،ثبت جهانی خیابان ولیعصر (عج) و  . . .باید با دقت در
اجرا و برنامه ریزیهای الزم با ســرعت مناسب به بهره برداری نزدیک شوند.
موســوی همچنین بر اجرای آرای کمیســیون ماده صد در منطقه یک تاکید
نمود و گفت :هم ســویی همه دستگاههای خدمات رسان در موضوع تخلفات
ســاختمانی و کمک در برخورد قانونی با سازندگان بناهای غیر مجاز ،دفاع از
حقوق عمومی و حفظ منافع شــهروندان اســت .او افزود :با اجرای آرای ماده
صد در سطح محالت باید با متخلفان ساختمانی و سازندگان بناهای غیر مجاز
برخورد قانونی شود تا به یاری خداوند در آینده مخاطرات و تهدیدات سالمت
و ایمنی شهروندان و منافع عمومی به حداقل ممکن برسد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

موج سنگین کرونا در اغلب استانهای کشور

ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اعالم موج سنگین
ابتــا به کرونا در اغلب اســتانهای کشــور و شــلوغی
بیمارستانها ،علل شکلگیری موج جدید را تشریح کرد.
به گزارش ایســنا ،دکتر علیرضا رئیسی در حاشیه جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا ،گفت :بحثهای مهمی در جلسه
دیروز با توجه به وضعیت و شرایط خاص بیماری در ایران
و جهان مطرح شد .همانطور که میدانید در همه استانها
با موج سنگین ابتال مواجه هســتیم و اکثر بیمارستانها
شــلوغ هستند .وی افزود :از طرفی اســتانهایی داشتیم
کــه تازه از موج قبلی رها شــدند اما دوبــاره درگیر موج
جدید بیماری شــدند .عوامل متعددی باعث شکلگیری
این موج جدید شد .قبل از سال تحویل در نیمه اسفندماه
خریدهای شــب عید را داشــتیم ،دورهمی ،دید و بازدید
و ...که ســبب شــد در شــاخص رعایت پروتکلها افت
داشــتیم و این عدد به زیر  ۶۰درصد رســید .وی افزود:
از طرف دیگر در تعطیالت نــوروز دید و بازدید ،رفتن به
کافه و رستوران ،تعدد مراســم پر تراکم مانند عروسی و
عزا از عوامل شــکل گیری موج بیماری بود .رئیسی ادامه
داد :امــا یک عامل بســیار مهم در گســترش ویروس نه
تنها در ایران بلکه حتی در ســایر کشــورها بحث وجود
ویروس جهش یافته انگلیسی بود که دیگر میتوان گفت
ســوش غالب بیماری در کشــور از این نوع اســت و الگو
و مدلی که اســتانها را درگیر بیماری میکند موید این
موضوع است.
رئیســی ادامه داد :در  ۱۲اســتان شیب بســیار تندی از
بیماری را شــاهد هســتیم .اســتانهای اردبیل ،بوشهر،
خراســان جنوبی ،خراســان شــمالی ،آذربایجان شرقی،
کرمان ،لرســتان ،همدان ،زنجان ،مرکــزی ،قم ،فارس از
اســتانهایی هستند که شیب بسیار تند بیماری را تجربه
میکنند و باید مراقب بود که از خســارت وارده بکاهیم.
وی افزود :در  ۱۱اســتان دیگر نیز شیب تند است اما نه
به اندازه  ۱۲استان پیشین .در واقع این استانها هم وارد
موج چهارم شدهاند و شیب بیماری رفته رفته تند میشود
و باید مراقب باشند زیرا روزهای سختی پیش رویشان قرار
دارد .اســتانهای ایالم ،البرز ،آذربایجان غربی ،ســمنان،
تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان ،کردستان ،چهارمحال و
بختیاری ،کرمانشــاه ،قزوین شیب تندی از بیماری دارند.
معاون بهداشت وزارت بهداشــت تاکید کرد :استانهایی
هم داریم که تازه از موج قبلی رها شدند اما موج جدیدی
از نوع ویروس جهش یافته انگلیســی را تجربه میکنند؛
شامل اســتانهای گیالن ،مازندران و خوزستان هستند.
علیرغم اینکه در مدت اخیر استانخوزســتان درگیر بود
اما اکنون شهرستانهای این استان درگیر بیماری بوده و
باید به شدت مراقبت کنند.
وی افزود :چهار استان هم در ابتدای موج هستند که شاید
بتوان با رعایت شــدیدتر پروتکلهــا کاری کرد که کمتر
درگیر موج شوند که شامل اســتان یزد ،کهگیلویه و بویر
احمد ،سیستان و بلوچســتان و گلستان میشوند .استان
هرمزگان هم به همین شــکل در ابتدای یک موج اســت.
رئیســی تاکید کرد :در مجموع  ۲۵۷شهر قرمز۱۲۹ ،شهر
نارنجی ۵۱ ،شهر زرد و  ۱۱شهر آبی داریم و میزان رعایت
پروتکلهای بهداشــتی هم به  ۵۶درصد رسیده است که
بسیار عدد پایینی اســت .وی گفت :از امروز به مدت ۱۰

روز طرح مدیریت هوشــمند محدودیت کرونا بر اســاس
رنگبندی در ارتباط با شهرهای قرمز ،نارنجی و زرد اعمال
خواهد شد .سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد:
در شــهرهای قرمز به جز گروه مشــاغل یک که ضروری
هســتند بقیه مشاغل تعطیل اســت .در شهرهای نارنجی
مشــاغل  ۱و  ۲مجاز به فعالیت هستند و در شهرهای زرد
هم مشــاغل  ۱و  ۲و  ۳فعال هســتند .وی گفت :در این
مرحله از اپیدمی مهمترین کار این اســت که از حضور در
جمع پرهیز کنیم ،محل سربســته و فاقد تهویه مناســب
احتمال انتقال ویروس را افزایش میدهد .رســتورانهایی
که افراد در آن غذا میخورند جای بسیار مهمی در انتقال
بیماری هستند .اکنون در اطرافیانمان هم دیدهایم که اگر
یــک نفر در یک خانواده مبتال شــود همه اطرافیان را هم
درگیر کرده است و یا یک نفر با عالئم خفیف وارد مهمانی
شده و بیش از  ۲۰نفر را به کرونا مبتال کرده است .رئیسی
افزود :امیدوارم با رعایت پروتکلها از میزان خسارت ،ابتال
و مرگ و میر بکاهیم .این تجربه را در آذرماه داشــتیم که
با تعطیلی سراسری بر اساس مدیریت هوشمند توانستیم
بیمــاری را کنترل کنیم .اکنون موج جدید در حال درگیر
کردن کشــورها اســت و امیدواریم با رعایــت پروتکلها
سالمتی را برای خانوادهها حفظ کنیم.
شناسایی  ۱۹۶۶۶بیمار جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشــت از جان باختــن  ۱۹۳بیمار
کوویــد ۱۹در  ۲۴ســاعت در کشــور خبــر داد و گفت:
مجموع جــان باختگان این بیماری بــه  ۶۴هزار و ۲۳۲
نفر رســید .به گزارش ایسنا ،دکتر ســیما سادات الری،
گفــت :از روز  20فروردین تــا روز  ۲۱فروردین  ۱۴۰۰و
بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ۱۹ ،هزار و ۶۶۶
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که
 2هزار و  ۲۰۵نفر از آنها بستری شدند .وی افزود :بر این
اســاس مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به دو میلیون
و  ۴۹هزار و  ۷۸نفر رســید .الری ادامه داد :متاسفانه در
طول این  ۲۴ســاعت ۱۹۳ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۴
هزار و  ۲۳۲نفر رســید .وی همچنین گفت :خوشبختانه
تــا روز  ۲۱فروردین ،یک میلیــون و  ۷۰۲هزار و  ۶۲نفر

از بیمــاران ،بهبــود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص
شــدهاند .سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد :چهار هزار
و  ۳۲۹نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در بخشهای
مراقبتهای ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.
بــه گفته الری ،تا روز  ۲۱فروردیــن ۱۳ ،میلیون و ۵۷۷
هزار و  ۵۷آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور انجام
شده است .وی اظهار کرد :در حال حاضر  ۲۵۷شهرستان
قرمــز و  ۱۲۹شهرســتان نارنجی هســتند و بر اســاس
مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا مسافرت «از» و «به»
شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است .همچنین
 ۵۱شهرســتان در وضعیت زرد و فقط  ۱۱شهرستان در
وضعیت آبی قرار دارند.
درخواست وزیر بهداشت برای پوشش بیمهای
دو داروی پرمصرف کرونا
وزیــر بهداشــت در نامههایی جداگانه خطــاب به رئیس
ســازمان غــذا و دارو و مدیران عامل ســازمانهای بیمه
ســامت و تامین اجتماعی با اشــاره بر ضرورت افزایش
دسترســی راحتتــر مبتالیان بــه کرونا بــه داروهای
فاویپیراویــر و رمدیســیور ،گفت :پوشــش بیمهای این
داروهــا مورد توجه قــرار گیرد .به گزارش ایســنا ،دکتر
ســعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
نامهای خطاب به دکتر شــانه ســاز رئیس سازمان غذا و
دارو تاکید کرد :مصــرف داروهای ضدویروس فاویپیراویر
و رمدیســیور جهــت جلوگیــری از جهــش و مقاومت
ویروس باید منطبق با پروتکلها بوده و نســخه نویســی
نیز توسط پزشــکان متخصص عفونی و ریه و یا پزشکان
عمومی آشــنا به پروتکلها و مورد تائید معاونین درمان و
بهداشت دانشگاهها صورت گیرد .همچنین وزیر بهداشت
در نامــهای دیگر خطاب به دکتــر ناصحی  -عضو هیات
مدیره و مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت و دکتر ساالری
 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر ضرورت توجه بهپوشش بیمهای داروهای «فاویپیراویر» و «رمدسیویر» در
درمان سرپایی مبتالیان به کرونا تاکید کرد.
ورودی مبتالیان  ۵برابر شده است
رئیس بیمارستان سینا گفت :بیماران کرونایی هستند که
از تــرس مراجعه به مراکز درمان ،مدتها در خانه ماندند،

برای همین ما در این مدت سه الی چهار بیمار داشتیم که
مردهی آنها به اورژانس رســید و تا لحظهی آخر در منزل
مانده بودند .محمد طالبپور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا
درباره آمار مراجعان بیماران کرونایی به این بیمارســتان
بیان کرد :ورودی بیمارســتان در حال حاضر  ۵برابر شده
اســت و میزان بســتری ما روزانه به طور متوسط  ۱۰الی
 ۱۵نفر است .وی ادامه داد :خوشبختانه در بیمارستان ما
میزان مرگومیر زیاد نیســت و در دو الی سه روز  ۱۰الی
 ۱۲نفر مرخص میشــوند ،یک تعدادی هم به آیسییو
میرونــد ،در واقــع از لحاظ مرگ و میر تعــداد فوتیها،
کمی بیشــتر از قبل شده اســت .طالب پور افزود :تعداد
مرگ و میر در بیمارســتان در طی ایــن دو هفته تقریبا
برابر با ماه اســفند اســت ،در کل میتوانم بگویم شیوع
بیماری در محدودهای که بیمارستان ما سرویس میدهد
از اول ســال  ۵برابر شده اســت .رئیس بیمارستان سینا
با اشاره به شــدت بیماری مبتالیان ویروس کرونا ،ادامه
داد :یکســری از بیماران بســیار بدحال هستند که حتی
وقتی به بیمارســتان مراجعه میکنند ،در همان اورژانس
فوت میکنند ،یعنی افرادی هســتند که از ترس مراجعه
به مراکز درمان ،مدتهــا در خانه ماندند ،برای همین ما
در این مدت ســه الی چهار مریض داشــتیم که مردهی
آنها به اورژانس رســید ،چون تا لحظــهی آخر در منزل
مانده بودند .وی افزود :اما بیمارانی که در زمان مناســب
تشخیص به بیمارستان مراجعه میکنند ،اغلب درمانهای
به موقع دریافت میکنند ،پزشــکان تبحر باالیی دارند و
دارو و تجهیزات هم در دســترس است ،یعنی درمانهای
اســتاندارد تعریف میشودکه در این شرایط بیمار دو الی
ســه روز مرخص میشــود .طالب پور گفت :در این بین
بعضیها بدحالتر میشوند ،ما مریضی را داشتیم که ۴۸
ســاعته فوت کرد ،اما باز هم اکثر بیماران خوب میشوند.
وی در مورد ویروس جهشیافتهی انگلیسی افزود :حداقل
در بیمارســتان ما به نظر میرســد ،همان مدل ویروس
ووهان چینی اســت که به دلیل عدم رعایت افراد ،انتقال
پیک سوم و شــکلگیری موج چهارم دوباره باعث شیوع
ویروس شده ،ما تا االن دو الی سه بیمار مبتال به ویروس
جهش یافته داشتیم که بســیار وحشتناک بود ،بنابراین
اینها ته ماندهی پیک ســوم هســتند که بــا عدم رعایت
ویروس فعال شــده است .طالب پور افزود :حداقل در بین
بیمــاران ما به وفور بیمار مبتال بــه ویروس جهش یافته
دیده نمیشــود ،بلکه به تعداد اندک اســت .وی با اشاره
به اثر واکسیناســیون گفت :اگر بخواهیم درصد بندیای
را مطرح کنیم ،اســتفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای
بهداشــتی ارزش  ۱۰۰درصدی و واکسیناســیون ارزش
 ۷۰درصــدی خواهد داشــت که با این حســاب اهمیت
پروتکلهای بهداشــتی خیلی بیشــتر خواهد بود ،توجه
داشته باشید که هر زمان به هر دلیلی مسافرت و ازدحام
مردمی افزایش پیدا کرد به شــکل روشــنی ابتالء بیشتر
شــد ،اما مردم هم خسته شــدند و بعد از  ۱۴الی  ۱۵ماه
افراد دیگر خیلی حرف گوش کن نیســتند و انتظار دارند
با واکسیناسیون مشکل حل شود ،یا از مردم دیگر چنین
مواردی درخواســت نشــود ،من فکر میکنم تا زمانی که
واکســن به وفور و حداقل در ســنین  ۶۰ســالگی به باال
تزریق نشود ،باید این نکات را رعایت کنیم.

ضرورت اتصال سازمانهای زیرساختی به سامانه هشدار سریع زلزله

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بر
ضرورت اتصال ســازمانهای زیرساختی به سامانه هشدار
سریع زلزله تهران تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان پیشگیری و مدیریت
بحــران شــهر تهران ،رضــا کرمی محمدی با اشــاره به
راهاندازی ســامانه هشــدار ســریع زلزله در شهر تهران
گفــت :در صورتــی کــه بخواهیم هنــگام وقــوع زلزله
بهرهبرداری مناســبی از این سامانه داشــته باشیم الزم
است که ســازمانهای تخصصی همانند آب  ،گاز ،برق و
 . . .برنامــه ریزی و همــکاری الزم را برای اتصال به این
سامانه داشته باشند و هرچه ســریعتر نیز به این سامانه
بپیوندند .وی زلزله را مهمترین مخاطره طبیعی پایتخت
توصیــف کرد و گفت :وقوع زلزله هیچگاه خبر نمیکند و
از این رو ســازمانهای دخیل در حوزه بحران در پایتخت
بایــد هر لحظه فرصت را برای انجام اقدامات پیشــگیرانه
و افزایــش آمادگیهای الزم بــرای مقابله با این مخاطره
مغتنم بدانند .کرمی محمدی با تاکید بر اینکه راه اندازی

سامانه هشدار ســریع زلزله شهر تهران در سال  ۹۹یکی
از مهمترین اقدامات این ســازمان در ســال گذشته بود،
خاطرنشــان کرد  :در ســال جاری تمام تالش ما توسعه
و تکمیل مســتمر این سامانه اســت .البته در حال حاضر
نیز امکان ارسال سیگنال هشدار به سازمانهای تخصصی
برای اقدام به موقع و سریع هنگام وقوع زلزله فراهم است.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از
آمادگی سازمان مدیریت بحران برای فراهم کردن امکان
ارائه سیگنال هشدار برای بهرهبرداری متناسب با نیاز این
سازمانها در زمان زلزله خبر داد و گفت :سال گذشته نیز
در این خصوص مکاتباتی را با سازمانهای مختلف انجام
دادیم .کرمی محمدی با اشــاره به لزوم اشتراکگذاری و
یکپارچه ســازی اطالعات میان سازمانها و دستگاههای
دخیــل در حوزه مدیریت بحران شــهر تهــران گفت :بر
اســاس مصوبه تاریخ  ۲۵تیر ســال  1396هیئت محترم
وزیران ،تمام سازمانها مکلف به اشتراک گذاری اطالعات
با ســازمان مدیریت بحران شهر تهران شدند .وی با اشاره

به اینکه بر اساس این مصوبه همکاریها و هماهنگیهای
قابل قبولی با سازمانهای دخیل در حوزه مدیریت بحران
شــهر تهران انجام شده است ،اظهارکرد :خوشبختانه طی
سالهای اخیر با پیگیریهای مســتمر سازمان مدیریت
بحران شــهر تهران و همکاری ســازمان فاوای شهرداری
 ،خروجیهــای قابــل توجهی در راســتای ایجاد وحدت
فرماندهی در مدیریت حوادث شهری ایجاد شده است که
نتیجه این پیگیریها ایجاد نرم افزار هوشــمند فرماندهی
حوادث شهری اســت که براین اساس امکان دسترسی و
اتصال ســتاد فرماندهی مدیریت بحران شهر تهران ،مرکز
عملیات اضطراری شــهر تهران و دیسپچینگ به این نرم
افزار فراهم شده است.
رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران
خاطرنشــان کرد :ســازمانهای مذکور با دسترســی به
اطالعات نــرم افزار هوشــمند فرماندهی حوادث شــهر
تهران یا اتصال به آن نســبت به اشتراک گذاری اطالعات
حوادث اقدام میکنند و یا از اطالعات آن برای پیشــبرد

هرچه ســریع تر و دقیق تر عملیات اجرایی هنگام حادثه
اســتفاده خواهند کرد .از این طریق تمام ســازمانهای
مرتبط با حوزه بحــران وضعیت حادثه را از لحظه رخداد
تــا پایان عملیات رصد کــرده و در صورت نیاز هماهنگی
و اقدامات مناســب با وظیفه ذاتی خود را اجرا میکنند.
رئیس سازمان مدیریت بحران شــهر تهران گفت :تهران
به عنوان پایتخت کشــور و شهری که بخش عمده ای از
زیرساختهای سیاســی و اقتصادی کشور در آن مستقر
شــده نیازمند آن است که با نگاه پیشــگیرانه و پیش از
وقوع رخداد زلزله به صورت مکرر شاهد برگزاری جلسات
هماهنگی با حضور سازمانهای زیرساختی و تخصصی در
حوزه مدیریت بحران باشــد .وی با اشــاره به اینکه قانون
جدید مدیریت بحران مصوب ســال  ۹۸بخشــی از این
همکاریها را در تهران به لحاظ پشــتوانه قانونی کمرنگ
کرد ،خاطرنشــان کرد :اما واقعیت همکاری و هماهنگی
بین ســازمانهای تخصصی مدیریت بحران پیش از وقوع
هر نوع بحران از جمله زلزله ضرورتی انکارناپذیر است.

آغاز سفارش اینترنتی کتب درسی از امروز
ثبت ســفارش و خرید اینترنتی کتابهای درســی ســال
تحصیلی  ۱۴۰۰- ۱۴۰۱از امروز( ،بیست و دوم فروردین ماه)
آغاز می شود .به گزارش ایسنا ،طبق اعالم سازمان پژوهش
و برنامه ریزی آموزشی ،ثبت سفارش کتابهای درسی برای
تمام پایههای تحصیلی و رشتهها از امروز آغاز میشود و ثبت
نام پایههای ورودی اول ،هفتم و دهم از  ۶تیرماه خواهد بود.

بر این اســاس برای گروه میان پایه (پایههای تحصیلی دوم
تا ششم ،هشتم و نهم ،یازدهم و دوازدهم) تا  ۲۲خرداد ماه
فرصت ثبت سفارش وجود دارد و برای پایههای ورودی اول،
هفتم و دهم نیز تا ۱۶شهریور ماه این امکان دیده شده است.
همچنین از  ۱۲تیرماه امکان ویرایش و اصالح اطالعات فراهم
است .در این زمان ،خانوادههایی که فرزندشان از مدرسهای

به مدرســه دیگر منتقل شده و یا تغییر رشته داشته باشند،
می توانند اطالعات را ویرایش کنند .قیمت خرید کتابهای
درسی با میانگین  ۲۵درصد افزایش نسبت به سال قبل در
پایههای مختلف این کتابها در اختیــار دانشآموزان قرار
خواهــد گرفت .برای پایههای تحصیلی ابتدایی بیشــترین
قیمــت  ۴۲۵۰۰در هفتــم تا نهــم  ۶۴۵۰۰و در پایههای

تحصیلی دهم تا دوازدهم در رشــته ریاضی مبلغ ۸۸۷۰۰
و در رشــته علوم تجربی  ۸۴۲۰۰تومان خواهد بود .امکان
ثبت نام با کد ملی و اطالعات شناســنامهای دانش آموز به
شرط قبولی در آن پایه تحصیلی فراهم است و پرداختها به
صورت اینترنتی و تنها از طریق ســایت  irtextbook. irیا
 irtextbook. comانجام خواهد شد.

پیشنهاد ممنوعیت فروش دارو توسط عطاریها
مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد
مبارزه بــا مواد مخدر با اشــاره به بازبینی و
اصالح مفاد مواد  ۱۶ ،۱۵و  ۴۲قانون مبارزه
با موادمخدر گفت :عطاریها فاقد صالحیت و
مجوز برای درمان اعتیاد هستند و جایگاهی
در درمان اعتیاد ندارند ،اما برخی از این مراکز
این کار را به طور غیرمجــاز انجام میدهند
و حتــی در فضــای مجــازی نیــز تبلیغات
میکننــد .تجزیههایی که بــر روی برخی از
این ترکیبات پیچیده عطاریها انجام شــده
نشــان میدهد که این ترکیبات مواد مخدر
هستند.
رضا تویســرکانمنش در گفتوگو با ایسنا،
با اشــاره به بازبینی و اصالح مفاد مواد  ۱۵و
 ۱۶قانون مبارزه با موادمخدر بیان کرد :پیرو
دستور مقام معظم رهبری در  ۳۱شهریورماه
سال گذشــته مبنی بر مجوز بازنگری قانون
مبــارزه با مــواد مخدر در مجلس شــورای
اســامی ،کارگروههایی در ســتاد مبارزه با
مواد مخدر با هماهنگی قوه قضائیه و معاونت
حقوقی ریاســت جمهوری شــکل گرفت و
به طور فشرده جلســاتی با نظر متخصصین
امــر برای بازنگــری کل قانون برگزار شــد.
وی درباره بازبینی و اصــاح مفاد مواد ،۱۵
 ۱۶و  ۴۲قانــون کــه به درمــان اختیاری و
اجباری اعتیاد مربوط میشــود ،اظهار کرد:

در این راســتا کارگروهی اختصاصی متشکل
از صاحبنظــران اعــم از معاونتهای وزارت
بهداشــت ،سازمان بهزیســتی ،سازمان نظام
پزشــکی و مراجــع علمی ماننــد مرکز ملی
مطالعات اعتیاد و انجمن علمی روانپزشــکی
ایران تشــکیل و جلسات مفصلی برگزار شد؛
در نهایت پیشــنهاداتمان بــه کمیته اصلی
ارائه شد و از نظرات خود دفاع کردیم؛ عمده
نظرات ما بر این مبناســت که درمان اعتیاد
را به ســمت درمان اختیاری ســوق دهیم و
تا جای ممکن جرمزدایی کنیم و به ســمت
بیماریانــگاری اعتیاد برویم .مدیرکل درمان
و حمایتهای اجتماعی ســتاد مبارزه با مواد
مخدر ادامه داد :در زمینه معتادان متجاهر تا
جای ممکن حمایتهای اجتماعی را توسعه
دهیم ،بحثهــای بازپروری و اشــتغالزایی
را پررنگتــر و بحثهای کاهش آســیب را
نظاممند کنیم و تا جــای ممکن معتادان به
جای تحت مجازات قرار گرفتن ،تحت درمان
قرار گیرند.
تویســرکانمنش با بیان اینکه بحث نظارت
بر عطاریها از دیگر پیشنهادات مطرح شده
بود ،گفــت :در حال حاضر پیشنویس الیحه
نوشــته شــده اســت و اکنون قضاوت برای
نتیجه خروجی قانون بســیار زود است ،زیرا
نظر دولت و صحن علنی مجلس را نمیدانیم

اما مــا از نظر قانونی پیشــنهاد کردهایم که
عطاریها وارد حیطه داروها نشــوند و مجوز
فروش داروها را نداشــته باشند .وی با بیان
اینکــه عطاریهــا تحت نظــر وزارت صمت
فعالیت میکنند و لذا کنترل وزارت بهداشت
بر روی آنها کم اســت ،گفت :پیشنهاد ما این
اســت که مجوز آنها تحت نظر سازمان غذا و
دارو باشد و اگر عطاریها فرآوردهای را تحت
عنوان گیاه دارویــی ارائه میدهند ،نظارت و
کنترل سازمان غذا و دارو بر روی آنها بیشتر
شود.
مدیــرکل درمــان و حمایتهــای اجتماعی
ســتاد مبارزه با مواد مخدر در پاســخ به این
ســوال که آیا پیمایشی مبنی بر اینکه فروش
موادی توسط عطاریها منجر به ایجاد اعتیاد
شــده است؟ گفت :بازرســیهای انجام شده
توســط ســتاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس
نشــان میدهد که تخلفات بسیار گستردهای
در عطاریهــا اتفــاق میافتد که بســیار از
آنها عامدانه اســت .بحث فــروش غیرمجاز
داروهــای مخــدر ماننــد متادون ،شــربت
تریاک و بوپرنورفین اســت کــه عطاریها از
مبــادی غیرمجاز و قاچاق بــه قیمتهای به
مراتب باالتر نســبت به تهیــه و توزیع اقدام
میکنند کــه کیفیت آنها تحــت هیچگونه
کنترلی نیســت و همچنین بــر روی میزان

مصــرف آن نیــز کنترلی وجود نــدارد ،این
درحالیســت که میزان مصرف فرد در مرکز
 MMTتحــت نظر پزشــک و  . . .اســت.
تویســرکانمنش ادامه داد :لذا به طور واضح
فروش داروهایی که جایگاهشــان در عطاری
نیست ،جرم است و موضوع دوم این است که
عطاریهــا داروهایی را تحت عنوان داروهای
ترک اعتیاد به فروش میرسانند که هیچگونه
مجوزی ندارند.
وی با تاکید بر اینکه عطاری فاقد صالحیت
و مجوز برای درمان اعتیاد اســت ،بیان کرد:
عطــاری جایگاهی در درمان اعتیاد ندارد ،اما
این کار را به طــور غیرمجاز انجام میدهد و
حتی در فضای مجازی نیز تبلیغات میکنند.
تجزیههایی که بر روی برخی از این ترکیبات
پیچیده عطاریها انجام شــده نشان میدهد
کــه خود این ترکیبات مواد مخدر هســتند.
مدیــرکل درمــان و حمایتهــای اجتماعی
ســتاد مبارزه با مواد مخــدر ادامه داد :مورد
سوم موادی هستند که عطاریها تحت عنوان
داروهــای کاهــش وزن و الغــری به فروش
میرســانند و به دلیل اینکه ترکیبات شیشه
و مت امفتامیــن در کوتاه مدت موجب مهار
اشتها میشود و از سوی دیگر به دلیل اینکه
این مواد محرک هســتند و میزان سوخت و
ســاز بدن را افزایش میدهــد ،موجب ایجاد

باالنــس انرژی منفی در بــدن و الغری فرد
میشــود ،اما این الغری به صورت بیمارگونه
اســت و این الغری به جــای اینکه بر روی
چربیها اثر گذار باشــد بر روی پروتئینها و
استخوانها اثرگذار است .تویسرکانمنش در
ادامه به عوارض این داروهای الغری اشــاره
کرد و گفت :آســیبی که این داروها به همراه
دارد این است که فرد به دارو معتاد میشود
و عوارضی مانند هذیان ،توهم و تشنج و مرگ
را به همراه دارد.
این اتفاقی است که در عطاریها رخ میدهد
و از مــواد روانگردان و یا فرآوردههای دارویی
دیگر نیز استفاده میکنند و این موضوع سیر
درمان را نیز با مشکل مواجه میکند .به این
معنی کــه افرادی که بــه عطاریها مراجعه
میکنند تصور دارند که تحت درمان هستند و
از مراکز  MMTدرخواست کمک نمیکنند،
لذا ستاد مبارزه با مواد مخدر هیچ جایگاهی
برای تشخیص ،درمان و کاهش آسیب اعتیاد
در عطاریها قائل نیست و حتی محل عرضه
داروهای گیاهی درمان اعتیاد عطاری نیست.
وی افزود :پیشنهاد ما در قانون و مقررات این
است که به نوعی مجوز و نظارت عطاریها زیر
نظر سازمان غذا و دارو قرار گیرد و همچنین
فــروش هر نــوع دارویی توســط عطاریها
ممنوع شود.

