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اخبار کوتاه

انتقاد تند محیط زیست از نامه  ۱۹بندی وزارت صنعت

وزارت صنعت ،معدن و تجارت اخیرا برخی مقررات زیستمحیطی را بهعنوان موانع
حوزه کســب و کار معرفی کرده اســت این درحالیست که معاون محیط زیست
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید که حذف برخی قوانین و مقررات
زیســت محیطی بهانههای وزارت صنعت است و اگر این قوانین و مقررات زیست
محیطی نباشــند اوضاع محیط زیست بدتر خواهد شــد.به گزارش ایسنا ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت اخیرا در کارگروهی اقدام به شناسایی موانع حوزه کسب
و کار تولید در کشور کرده و در نامهای ۱۹مجوز و رویه مخل تولید را برای بررسی
و رفع به هیات مقرراتزدایی ارســال کرده است.در بندهایی از این نامه از ضوابط
و مجوزهای زیستمحیطی بهعنوان موانع حوزه کسب و کار یاد شده که از جمله
آنها میتوان به دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیســتی استقرار
واحدهای تولیدی صنعتی (زمان بر بودن استعالمات صورت گرفته) ،دریافت مجوز
انطباق مقررات و ضوابط محیط زیســتی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی
مســتقر در شــهرکهای صنعتی ،دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط
زیستی برای کلیه فعالیتهای تولیدی (موضوع ماده  ۱۱قانون هوای پاک) اشاره
کرد.از سویی دیگر این وزارتخانه مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با انجام
فعالیتهای معدنی در مناطق چهارگانه محیط زیستی را بهعنوان دیگر موانع حوزه
کسب و کار و تولید در کشور معرفی کرده است.تمامیاین موضوعات نگرانیهای
محیط زیستیها را بهدنبال داشته است و به گفته مسعود تجریشی  -معاون محیط
زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست  -این موارد بهانههای وزارت صنعت
است و اگر این قوانین و مقررات زیست محیطی نباشند اوضاع محیط زیست بدتر
خواهد شد.او در گفت و گویی با ایسنا ضمن اشاره به اینکه ریشه مشکالت در حوزه
محیط زیست این است که مسائل زیست محیطی جزو اولویتهای آخر در کشور
اســت ،اظهار کرد :تمام تالش ما طی سالهای اخیر این بوده است در کوتاهترین
زمان ممکن به استعالمات زیستمحیطی پاسخ دهیم .برای مثال میانگین مدت
زمان ارزیابی زیستمحیطی طرحهای بســیار بزرگ در سازمان حفاظت محیط
زیست چهار ماه بوده است ،بهگونهای که در اسفند ماه سال گذشته و همزمان با
پایان سال هیچ پروژه بالتکلیفی در سازمان حفاظت محیط زیست وجود نداشت.
تجریشی در ادامه با بیان اینکه پیش از این در سازمان حفاظت میحط زیست بیش
از  ۱۷۵پروژه عمرانی ،اقتصادی و ...داشتیم که حدود یک سوم آنها بدون ارزیابی
زیســتمحیطی به مرحله اجرا رســیده بودند ،تاکیدکرد :سازمان محیط زیست
موظف اســت که در مدت مشخصی به اســتعالمات زیستمحیطی دستگاههای
مختلف پاسخ دهد .درغیر این صورت آن پروژه میتواند بدون مجوز زیستمحیطی
آغاز شود.معاون محیط زیســت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد:
ل حاضر تعداد زیادی صنعت در کشــور داریم که بدون مجوز
به این ترتیب درحا 
محیط زیست درحال فعالیت هستند .ما به تمامیاین صنایع تاکید کردهایم که با
دریافت وام از صندوق ملی محیط زیست مشکالت زیست محیطی خود را برطرف
کننــد و بهصورت قانونی به فعالیت خود ادامه دهند.وی با اشــاره به اینکه نباید
مشکالت حوزه کســب و کار را برگردن محیط زیست انداخت ،گفت :بهتر است
که وزارت صنعت ،معدن و تجارت بهطور مشخص به ما اعالم کند که کدام یک از
پروژهها معطل محیط زیست مانده است .ما باید شرایط سرزمین را درنظر بگیرم.
ل حاضر وضعیت آب در کشور در شرایط خوبی نیست و ما باید در تخصیص
درحا 
آب به پروژهها دقت الزم را داشــته باشیم .اگر محیط زیست با پروژهای مخالفت
کرده ممکن اســت به دلیل ناقص بودن و یا نداشتن ارزیابی زیستمحیطی باشد.
تجریشــی در ادامه اظهار کرد :ظرفیت بارگذاریهای صنعتی در بسیاری از نقاط
کشــور بیش از گنجایش آن نقاط بوده اســت و االن دیگر نمیتوانیم هر کجا که
خواستیم پتروشیمییا پاالیشگاه راهاندازی کنیم .متاسفانه ما در کشور اول صنعت
را راهاندازی میکنیم و بعد بهدنبال آب برای آن میرویم که در نتیجه با مشکالتی
ازجمله نشســت زمین و ...روبهرو میشویم.به گفته معاون محیط زیست انسانی
سازمان حفاظت محیط زیســت برخی از ضوابط استقرار را وزارت صنعت ،معدن
و تجارت مشــخص کرده است .ازجمله اینکه کارخانه سیمان بهدلیل ایجاد گرد و
خاک در کنار کارخانههای صنایع غذایی قرار نگیرند .متاسفانه برخی بهدنبال این
هستند که هیچ قانون و ضوابطی برای این موضوع در کشور نباشد .در این صورت
با هرج و مرج و صدها مشــکل دیگر دست و پنجه نرم خواهیم کرد.وی ادامه داد:
ما نمیتوانیم به بهانه اقتصاد الزامات زیســتمحیطی را از بین ببریم .مقام معظم
رهبری نیز بر این موضوع تاکیــد کردهاند و حتی از فعل «تقصیر» برای تخریب
محیط زیست در سخنرانیهای اسفند ماه خود استفاده کردهاند.تجریشی در بخش
ل حاضر وزارت صنعت بهدنبال آن
دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه درحا 
اســت که برای فعالیتهای معدنی در مناطق محیط زیستی از ما استعالم نکند،
تصریح کرد :این موضوع خطر بسیار بزرگی است چراکه مناطق چهارگانه محیط
زیستی امانتهایی برای نسل آینده هستند و ما نمیتوانیم این مناطق محدود را
مانند سایر نقاط سرزمین بدون نظارت و ارزیابی تخریب کنیم.معاون محیط زیست
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با اشاره به اینکه ما بهدنبال توسعه
ل حاضر از صندوق ملی محیط زیست خواستهایم که به
پایدار هستیم ،گفت :درحا 
صنایعی که مشکالت زیست محیطی دارند ،وام دهد تا این مشکالت برطرف شود
اما بهطور کلی هیچ دولتی زیربار بیقانونی در حوزه اســتقرارهای زیستمحیطی
و ...نخواهد رفت.

آغاز آزمونهای پایه نهم و دوازدهم بعد از عید فطر

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تصمیم آموزش و پرورش برای برگزاری حضوری
امتحانات پایههای نهم و دوازدهم اظهار کرد :هر اقدامیحتما با هماهنگی ســتاد
مقابله با کرونا خواهد بود .اگر شرایط و فضای سالمت جامعه خوب باشد امتحانات
را برگزار میکنیم ،اما اگر زمانی کرونا شــدت یابد ممکن است در زمان برگزاری
امتحانات تجدید نظر کنیم.به گزارش ایســنا ،محسن حاجی میرزایی در پاسخ به
پرسشی درباره برگزاری حضوری امتحانات پایههای نهم و دوازدهم اظهار کرد :هر
اقدامیحتما با هماهنگی ســتاد مقابله با کرونا خواهد بود.وی افزود :اگر زمانی که
میخواهیم آزمون را برگزار کنیم شــرایط شیوع کرونا و مدیریت فضای سالمت
جامعه خوب باشــد و ما بتوانیم با رعایت دستورالعملها امتحانات را برگزار کنیم
این کار را میکنیم ،اما اگر زمانی کرونا شدت یابد که امیدواریم این اتفاق نیفتد،
ممکن اســت در زمان برگزاری امتحانات تجدید نظر کنیم.وزیر آموزش و پرورش
با بیان اینکه اکنون برنامه ما این است که بعد از عید سعید فطر آزمونها در همه
پایههــای تحصیلی آغاز شــود و امیدواریم تا قبل از  ۲۸خــرداد که روز برگزاری
انتخابات است به انجام رسیده باشد گفت :اما اگر به مشکلی بر بخوریم و مسئوالن
بهداشتی محدودیتهایی را اعمال کنند ،متناسب با محدودیتها در این تصمیمات
تجدید نظر میشود.

ممنوعیت تردد کامیونها و لغو منع تردد خودروهای
سواری در شبهای قدر

رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بــزرگ محدودیتها و ممنوعیتهای
ترافیکی ویژه شــبهای قدر را تشــریح کرد.ســردار محمد حسین حمیدی در
گفتوگو با ایسنا ،دراین باره گفت :با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا منع تردد از
ساعت  ۲۲تا  ۳بامداد در شبهای ۲۱و  ۲۳ماه مبارک رمضان اجرا نخواهد شد.وی
ادامــه داد :در عمین حال محدودیت دیگری به منظور تامین امنیت محل تردد
و معابر و محلهای برگزاری مراســم احیا اعمال شد و بر این اساس ورود و تردد
کامیونها به معابر تهران تا ساعت  ۴بامداد در روزهای سهشنبه و پنجشنبه ممنوع
خواهد بود .با تردد خودروهای سنگین در سطح شهر برخورد خواهد شد.

آغاز مرحله سوم توزیع اقالم بهداشتی در مراکز
و پاتوقهای معتادان

مدیرکل توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از آغاز مرحله
ســوم توزیع اقالم بهداشتی برای پیشگیری از کرونا به مراکز نگهداری از معتادان
و پاتوقهای معتادان بی خانمان خبر داد .فرید براتی ســده در گفت و گو با ایسنا،
با بیان اینکه از اواخر سال گذشته تا حدود دو ماه بعد سال  ۱۴۰۰اقالم بهداشتی
زیادی برای پیشــگیری از کرونا به مراکز نگهداری از معتادان و پاتوقهای معتادان
بی خانمان توزیع شد و این روند همچنان ادامه دارد ،گفت :از روز گذشته مرحله
سوم توزیع اقالم بهداشتی برای پیشگیری از کرونا در مراکز نگهداری از معتادان و
پاتوقها آغاز شده است .به گفته وی ،در این مرحله یک میلیون و  ۷۵۵هزار ماسک
سه الیه ۷۸ ،هزار بسته مایع ضدعفونی کننده دست و همچنین حجم زیادی گان
و اســپری ضدعفونی کننده سطوح پخش شــد .براتی سده با بیان اینکه ما اقالم
موردنیــاز را تا  ۲ماه بعد از عید پوشــش داده بودیم و این مرحله از توزیع اقالم
بهداشــتی برای خردادماه توزیع شده است ،افزود :این اقالم برای تمام مراکز ماده
 ،۱۶مراکز اقامتی ،مراکز کاهش آسیب و پاتوقهای معتادان بیخانمان است .مدیرکل
توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور یادآور شد :این اقالم را
باتوجه به قراردادهایی که با نهادهای بین المللی داریم و یا در قالب تفاهم نامه ای
که با دفاتر سازمان ملل متحد داریم دریافت میکنیم.

گزارش «مردمساالری آنالین» از جنجال واکسن  ۱۶۰۷نفر از عوامل شهرداری تهران

واکسیناسیون کرونا در شهرداری؛ از تکذیب تا تایید
محمد سیاح

یکــی از اتفاقات عجیــب و نادری که در ایــران رخ داده
واکســن دزدی بود! برخی مدیران شهرداریهای کشور به
بهانه اعتمادســازی برای پاکبانها از سهمیه واکسن آنها
سوءاســتفاده کرده و قبل از آنها به خــود تزریق کردند!
ایــن وقایــع از آبادان کلید خــورد و بعــد از آن علیآباد
کتول ،گلســتان ،یزد و باالخره به تهران رسید.به گزارش
مردمســاالریآنالین ،دســتورالعمل واکسیناسیون وزارت
بهداشــت «پاکبانهــا» را در ردیفهای بــاالی دریافت
واکســن قرار داده و این موضوع باعث تخصیص واکســن
به این گروه شــده اســت .با این حال به نظر میرسد این
تخصیص بیش از اینکه کام پاکبانها را شــیرین کند کام
مدیران را شــیرین کرد! دســت درازی و دزدی ســهمیه
پاکبانها از ســوی مدیران شــهرداری به بهانههای واهی
و دروغ بســتن به آنها در این رابطه که خودشــان اینطور
خواســتند نمونه ای جدید از فریب افکار عمومیاست که
برخی از مدیران شهرداریها دست به دامن آن شدند!
رویه شــدن ســرقت ســهم واکســن پاکبانان به عنوان
ضعیفترین قشــر جامعه توســط مدیران شــهرداری و
کارمندان منتســب به آنها ،باعث شده تا مدیران متخلف،
این اقــدام خود را راهی برای اعتمادســازی به واکســن
بخوانند! در جدیدترین مورد برخی از کارمندان زن و مرد
شــهرداری منطقه  ۶تهران به عنوان پاکبان معرفی شده و
در لیست دریافت واکسن قرار گرفتند .در این لیست ۱۷۹
نفره ،تعدادی از افراد خانم هســتند؛ این در حالی اســت
که در پایتخت هیچ پاکبان زنــی وجود ندارد! حتی افراد
خانواده برخی کارمندان یا برخی شاغالن در دیگر مناطق
تهران نیز از ســهم پاکبانان منطقه  ۶تهران سوءاســتفاده
کردهانــد .در نمونــه دیگری نیروی خدماتــی دفتر تورج
فرهادی ،شــهردار منطقه نیز از ترس آن که شهردار کرونا
نگیرد ،دوز اول واکســن را دریافت کرده است.بعد از کادر
بهشــت زهرا نوبت به پاکبانهای شهر رسید که در ارتباط
مستقیم با زبالهها (عادی و عفونی) بودند و تزریق واکسن
آغاز شد اما بالفاصله اخباری رسید که سهمیه پاکبانها را
برخی مدیران شهری استفاده کردند.
البتــه انتظار میرفــت که مدیران شــهرداری تهران این
خبر را تکذیــب کنند و همین اتفاق هــم افتاد؛ از جمله
حمید چوبینه ،مدیرعامل شرکت شهر سالم که گفت بود:
«تاکنون حتی یک مورد انجام واکسیناســیون کرونا بین
مدیران و معاونان شــهرداری تهران و اعضای شورای شهر
به ما گزارش نشده است».

اما این تکذیب خیلی طول نکشــید و با برمال شــدن این
حقیقــت توجیح و قول رســیدگی به ایــن موضوع جای
تکذیب را گرفت! اعضای شورای شهر تهران هشدار داده و
از شــهردار تهران خواستند موضوع را بررسی و با خاطیان
برخورد کند و همچنین اســامیدریافت کنندگان واکسن
هم روی ســامانه شــفافیت برود .مدیران شهری که برای
پاســخگویی به مردم توییتر را انتخــاب کرده اند و حتی
اگر قرار باشــد جواب اعضای شورای شهر را هم بدهند از
این فضا اســتفاده میکنند به میدان آمده و تاکید کردند
با خاطیان برخورد شــده و کســانی که واکسن را دریافت
کردند از مدیران ارشــد و معاونان نبودند .واکسن خواران
چند کارمند بوده که ســه نفر از آنهــا برکنار و الباقی هم
به هیات تخلفات فرســتاده میشــوند .پیروز حناچی در
واکنش به انتشــار اخباری مبنی بر تزریق واکسن کرونا به
نام پاکبانان به کارمندان یک شــهرداری منطقه در صفحه
شــخصی خود در فضای مجازی نوشت« :از رسانهها بابت
حساسیتها ممنونم .دادههای تزریق واکسن در شهرداری
تهران فورا ً بررسی خواهد شد و در صورت مشاهده تخلف،
افراد خاطــی احتمالی عالوه بر برخورد به مراجع ذیصالح
معرفی خواهند شد .دســتور دادم اسامیدریافتکنندگان
در سایتشفاف بارگذاری شود».
براســاس آماری که در سایت شــفافیت شهرداری تهران
منتشر شده اســت بیش از  ۱۶۰۷نفر از عوامل شهرداری

تهران واکسن دریافت کرده اند ،هر چند که معلوم نیست
این افراد چه اشخاصی هستند ،ولی به نظر میرسد با توجه
به تخلفاتی که انجام شــده همه این افراد به صورت واقعی
واکســن دریافت نکرده اند و صرفا کد ملی شــان در این
سایت ثبت شده است!
شورای شهر هم به تکاپو افتاد
روز گذشــته مجید فراهانی عضو شــورای شــهر تهران
که قبــا هم نامه ای در این باره به شــهردار نوشــته و
خواســتار انتشار اسامیشــده بود بعد از رسوایی در یکی
از نواحی شــهرداری تهران در صفحه شــخصی خود در
توییتر نوشــت که دوازده روز پیش در نامه ای خواستار
انتشار فهرســت اســامیدریافت کنندگان واکسن کرونا
در سامانه شــفافیت شــدم امروز ،اما مطالبه من معرفی
مدیــران مســوول در مناطق متخلف در تزریق واکســن
بــه تخلفات اداری و مراجع قضایــی و برکناری متخلفان
اســت.ماجرا به این جا ختم نشــد و واکنشها ادامه دار
بود و حســینی میالنی ،عضو کمیسیون سالمت و محیط
زیســت و خدمات شهری شورای شــهر تهران هم تاکید
کرد که ســادهانگاری اســت که چنیــن موضوع مهمیرا
با دادن چند لیســت از ســوی مناطق حل و فصل کرده
و به این شــکل دوزها را دریافت و توزیــع کردند .وقتی
بدون هیچ سیســتم خاصی این کار آغاز میشود ،نتیجه
این شــده که بیش از یک سوم واکسیناسیون یک منطقه

خطا دارد.البته واکنشهای توییتری اعضای شورای شهر
تهــران ادامه داشــت و محمدجواد حق شــناس؛ رئیس
کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر نیز در توئیتی
با اشــاره به توییت پیروز حناچی ،شهردار تهران مبنی بر
بررسی فوری دادههای تزریق واکسن در شهرداری تهران
و برخورد با خاطیان آن در پیامیتوییتری نوشت»:هرچه
بگندد نمکش میزنند ،وای به روزی که بگندد نمک.
مطالبه عمومیبرخورد با متخلفان است
یکی از مواردی که در سالهای اخیر باعث رو شدن تخلفات
و آگاهی جامعه از اتفاقات پشت پرده بویژه درباره مدیران
شده ،فضای مجازی است .پس از لو رفتن دزدیدن سهمیه
واکسن پاکبانها طوفانی از هشتگ در فضای مجازی بویژه
توییتر راه افتاد و کاربران فضای مجازی خواســتار برخورد
جدی با متخلفان شــدند.پیش تر در همین راستا وزارت
بهداشت با برکناری برخی از عوامل موثر در جریان سرقت
واکســن پاکبانها در آبادان سعی داشت که آنها را جریمه
کند؛ با این حال به نظر میرســد این برخورد به قدری که
باید بازخورد نداشته که باعث جلوگیری از تخلفات شود و
همین موضوع موجب افزایش دست اندازیها شده است!
از طرفی این قصور بر گردن وزارت بهداشــت هم هســت!
چراکه اگر از ابتدا به جای حاشیه سازی و شعاردادن برای
خرید واکســن مطمئن اقدام میکردند امروز شــاهد این
اتفاقات نبودیم؛ کشوری مانند انگلستان از پیش خرید ۶۰
میلیون دوز واکســن و ایران از خرید یک میلیون دوز خبر
میدهند درحالیکه خود انگلســتان تولید کننده واکســن
محسوب میشود!
خون رنگین تر مدیران!
درد جان مدیران شــهرداریها که بیش از این خودشــان
را فدایــی مردم و ســرباز راه خدمت میدانســتند باعث
آبروریزی شــهرداریها هم در کشــور شــده است و این
موضوع به خوراکی برای رســانههای فارسی و غیرفارسی
شده است! این مدیران همانهایی هستند که در زمانهای
خاص دست پاکبان را میبوسند و خاک پای ملت میشوند
و زمانهایی مانند همین کرونا واکسن آنها را میدزدند!
به هر حال این وظیفه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم
پزشــکی است که سهمیه واکســنها را توزیع میکنند تا
این واکسنها به درســتی و دقیق به دست افراد مشمول
واکســن برســد .هر قصور و کوتاهی در این رابطه منجر
به بروز تخلفاتی میشــود که آبروی نظام سالمت و اداری
ایران را میبرد!

جزئیات گام پنجم بسیج ملی مقابله با کرونا

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت با تشریح
اهــداف و برنامههای گام پنجم بســیج ملی
مقابله با کرونا در قالب طرح شهید حاج قاسم
ســلیمانی ،در عین حال از آغاز فاز چهارم و
عمومیواکسیناسیون علیه کرونا در کشور با
جمعیتی حدود  ۴۰میلیون نفر از مهرماه خبر
داد.به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا رئیسی در
اجالس مشترک روســای دانشگاههای علوم
پزشکی سراســر کشــور و فرماندهان سپاه
اســتانها که با حضور وزیر بهداشت و رئیس
ســازمان بسیج به صورت مجازی برگزار شد،
اظهار کرد :در بیش از  ۱۴ماه گذشته همواره
شــاهد همکاری وزارت بهداشــت ،سازمان
بســیج و هالل احمر ،بوده ایــم و در آینده
بیشــتر در مورد مدیریت بیمــاری در ایران
قضاوت خواهند کرد و خواهیم دید که ایران
با توجه به تحریمها و شــرایطی که داشــته،
از موفق ترین مدیریتهای بیماری را داشته
اســت .وی افزود :همیشــه برای بسیاری از
کشــورهای دیگر و برخی افراد که در داخل
کشور هستند و اطالعات درستی ندارند ،این
ســوال وجود دارد که این موفقیتها ناشــی
از اشــکال در آمار اســت و مگر میشود که
وضعیت ایران اینگونه باشــد ،اما ثابت کردیم
که بسیاری از کارهایی که دیگران فکرش را
هم نمیکنند ،ما انجام میدهیم.
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا
خاطرنشــان کرد :سایتهای معتبری در دنیا
وجود دارد که میزان مــرگ و میر و ابتال به
بیمــاری را با توجه بــه جهش ویروس پیش
بینی میکنند و ســال گذشــته در آذرماه و
دی ماه بر اســاس مدل ســازیهایی که در
دنیا انجام شــده بود ،باید مرگ و میر بیشتر
از هزار و  ۲۰۰مورد در روز داشــتیم و اتفاقا
در دی ماه ،پایین تریــن میزان مرگ و میر
بیماران را در کشــور داشــتیم و به زیر ۱۰۰
نفر رســید .این اشتباه محاسباتی که همواره
کشــورهای دیگر در همــه زمینهها در مورد
ایــران میکنند ،در مورد بیمــاری هم اتفاق
افتــاد .رئیســی ادامه داد :این موسســات
و کشــورها بر اســاس فرمولهای ریاضی و
خشــک ،محاســبات میکنند ،اما قدرت هم
افزایی نیروهایی که در ایران در کنار همدیگر
قــرار میگیرند را در محاسباتشــان ،در نظر
نمیگیرنــد .ما با توجه به شــبکه گســترده
بهداشتی و همچنین نهادینه سازی همکاری
بین بخشــی که همواره بسیج و سازمانهای
مردم نهاد در کنار ما بوده اند ،قدرتی اســت
که نمیشود با محاســبات ریاضی آنها را در
نظر گرفــت و در فرمول قــرار داد .معاون
بهداشــت وزارت بهداشت یادآور شد :در این
مدت اقدامات بسیار خوبی با همکاری بسیج
و وزارت بهداشــت انجام شــد و هنوز هم در
حال انجام اســت .هم اکنون هم طرح شهید
ســلیمانی در حال اجرا است و هیچ وقت این
طرح ،متوقف نشــده است و باید به استانها
رفت و دیــد که چه جلوههایــی از مدیریت
شکل میگیرد .وی گفت :دکتر نمکی همواره
تاکید داشــته که اگــر موفقیتی در مدیریت
بیماریها کســب شود ،موفقیت نظام است و
به تنهایی مربوط به وزارت بهداشــت نیست،
گرچه ما شاید نواقصی داشته ایم که بر عهده
میگیریم ،اما اگر موفقیتی حاصل میشــود،
موفقیت نظام است و اگر به رسانههای معاند
و بیگانه نگاه کنید میبینید که زبانشان بند
آمــده و نمیدانند که چه بگویند .به یک باره
یک مدت فضاســازی میکنند ،اما بالفاصله

آغاز واکسیناسیون جمعیت عمومیاز مهرماه

منتفی میشــود .معاون بهداشــت وزارت
بهداشــت عنوان کرد :تاکنون  ۵گام در قالب
بسیج ملی مقابله با کرونا اجرا کرده ایم .این
گامها یک ابتدا و یک انتها دارد ،همانگونه که
ابتدای هــر گام را اعالم میکنیم ،انتهای هر
گام را نیــز اعالم میکنیم .انتهای گام پنجم،
پایان شهریورماه امســال است و اول مهرماه
نیز گام ششم آغاز میشود.
وی اضافــه کرد :گام پنجم بــا اهداف کلی
از جملــه مدیریــت و کنتــرل کووید ۱۹از
طریق بیماریابی فعال ،رهگیری حداکثری و
واکسیناســیون در  ۶ماهه اول سال ،۱۴۰۰
در حال اجرا است و عالوه بر بیماریابی فعال
و رهگیــری و قرنطینه ،هــدف بزرگی که به
گام پنجــم اضافه کرده ایم ،واکسیناســیون
عمومیاســت .همچنین ،اهــداف اختصاصی
ما در این گام ،واکسیناســیون فاز اول تا ۹۰
درصد در سه ماهه اول است که به آن رسیده
ایم .واکسیناســیون فاز دوم تا  ۹۰درصد در
سه ماهه اول و دوم یکی دیگر از اهداف جزیی
ما است که شــروع شده و به کمک بسیج به
پایان خواهیم برد .رئیســی خاطرنشان کرد:
یکی از اهداف جزیی ما در گام پنجم بســیج
مقابله با کرونا ،انجام واکسیناسیون فاز سوم
تا  ۹۰درصد در ســه ماهه دوم سال است و
هدف گذاری ما این اســت کــه تا پایان گام
پنجم ،فاز اول ،دوم و ســوم واکسیناسیون را
با کمک بســیج به پایان برسانیم که جمعیت
تحت پوشــش در این فازها ،حدود  ۱۲تا ۱۴
میلیون نفر هستند .ســخنگوی ستاد ملی
مقابله با کرونا یادآور شــد :از دیگر اهداف ما
در گام پنجــم ،تســت و بیماریابی  ۱۰نفر از
افراد در تماس با مبتالیان و موارد شناسایی
شده اســت و میانگین کشــور بر اساس ۸۰
درصــد رهگیری و بیماریابی فعــال ،باید به
ازای هر بیمار ،حداقل  ۸نفر از اطرافیان وی،
مورد تست واقع شوند .یکی از نقاط ضعف ما،
عدم رعایت قرنطینه توسط بیماران شناسایی
شده است .کم هزینه ترین و موثرترین اقدام
این اســت که موارد شناسایی شده ،اطمینان
از رعایت قرنطینه آنهاست.
وی تاکیــد کرد :در دو ماه گذشــته بیش از
 ۴۰هزار نفــر از مبتالیان مثبت که قرنطینه
بــوده اند ،نقــض قرنطینه کرده انــد و این
افــراد همانند یک بمب ویروســی در جامعه
میچرخند .یکــی از بزرگترین اهداف ما در
گام پنجــم ،اطمینان حاصل کردن از رعایت
قرنطینه موارد شناســایی شده با شیوه محله
محور است .معاون بهداشت وزارت بهداشت
در ادامه بیان کرد :در طرح شــهید سلیمانی،
تیمهــای مختلــف از جملــه در رهگیری و
بیماریابــی فعالیت دارند که بســیج نیز در
ایــن تیمها مشــارکت دارد و فعال اســت و
بیشترین ســهم در همکاری در این زمینه را
بسیج داشته است .عزیزان ما در بسیج جامعه
پزشــکی نیز در تیمهای مراقبت در منزل با
همکاران ما مشــارکت دارند .رئیسی یادآور
شد :وضعیت نظارت ما در تیمهای نظارتی در
طرح شهید سلیمانی شاید حدود  ۷۰درصد
باشــد ،چون در کل کشــور  ۷هــزار نیروی
بهداشت محیط و حرفه ای داریم که وظیفه
نظــارت را برعهده دارند و هــزار و  ۵۰۰نفر
بازرس اصناف به ما کمک میکنند ،اما بازهم
در این حوزه مشکالتی داریم .در تعیین رنگ
بندی و محدودیتها ،چند بحث از جمله در
ترددها ،مشــاغل ،مراکز آموزشی و نظارت بر
رعایت پروتکلهای فردی و اجتماعی مطرح

است که بســیج در این زمینه میتواند به ما
کمک بیشتری کند .وی خاطرنشان کرد :در
طرح شهید ســلیمانی ،تیمهای حمایتی نیز
تشکیل شد و یکی از زیباترین اقداماتی است
که انجام میشــود .در بسیاری از کشورهای
دنیا اگر به مردم میگویند که در خانه بمانید،
ماهیانه مقداری پول برای هزینههای زندگی
به آنها پرداخــت میکنند ،اما فردی که یک
مغازه کوچک دارد و بیمار شده ،اگر به بیرون
از منــزل بیاید ،نقض قرنطینه کرده و باید از
این گونه افراد حمایت شود و تیمهای حمایتی
با مشارکت بسیج ،این حمایتها را به خوبی
اضافه کرده اســت .معاون بهداشت وزارت
بهداشت تصریح کرد :تیمهای واکسیناسیون
در کشــور تشکیل شده که بسیج عضو اصلی
آن اســت .خیلی از سالمندان که با معلولیت
یا بستری در خانه روبرو هستند و یا بیماران
خــاص ،نمیتوانند برای تزریق واکســن ،به
مراکــز مراجعه کنند و بایــد در خانه به آنها
خدمت ارائــه کنیم و آوردن آنهــا به مراکز
واکسیناســیون ،بــا خطراتی همراه اســت.
رئیســی با بیان اینکه ســالمندان بیشترین
رعایــت پروتکلها را در کشــور دارند ،تاکید
کرد :بســیاری از ســالمندان ۱۴ ،ماه است
که از خانه خارج نشــده اند ،اما ممکن است
برای تزریق واکســن از خانه خارج شوند و به
کووید ۱۹مبتال شــوند ،بنابراین برای تزریق
واکسن به سالمندان آسیب پذیر ،برنامه ریزی
کرده ایم .سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا
یادآور شــد :مجتمعهایی به نام مجتمعهای
تجمیعی مانند ســالنهای ورزشی ،مصلیها،
حسینیهها و ســالنهای بزرگ را پیش بینی
کرده اند که محل واکسیناسیون  ۵تا  ۶مرکز
بهداشتی ،در این مجتمعها و سالنها با فضا
و تهویه مناســب است و پیش بینی کرده ایم
که بســیج نیز به ما کمک کنــد .وی ادامه
داد :در واکسیناســیون چند بخش از جمله
فراخــوان ،ثبت ،تزریق و مراقبــت از تزریق
کنندگان و برنامه ریزی برای تزریق دوز دوم
داریم که برنامه ریزی مفصلی انجام شــده و
بســیج با توجه به کمبود نیروهای بهداشتی
و درمانــی میتواند کمکهــای زیادی به ما
داشــته باشد .رئیسی با اشاره به گستردگی
مراکز بهداشــتی و درمانی در سراسر کشور،
عنوان کرد :ســازمانهای بین المللی ،ایران
را جزو بهترین کشــورها میداننــد .در ایام
کرونا اجازه ندادیم حتی یک خدمت مادران
باردار ،به تاخیر بیفتد و خدمات مادران باردار
نســبت به قبل از بیمــاری کووید ،۱۹حدود
 ۱.۲برابــر افزایش یافته و روزانه بین  ۲۵۰تا
 ۳۰۰هزار نفر در حوزه سرپایی کووید ۱۹به
مراکز بهداشــتی مراجعه میکنند و اگر این
سیستم شبکه بهداشتی کشور وجود نداشت،
بیمارســتانها پاســخگوی حجم مراجعات
نبودند .خوشــبختانه هیچ خدمت بهداشتی
در طول ایام کرونا ،عقب نمانده اســت.معاون
بهداشــت وزارت بهداشــت گفت :از مهرماه
سال جاری واکسیناســیون فاز  ۴کووید۱۹
در کشور که واکسیناسیون عمومیاست ،آغاز
میشــود و تا آن زمان ،حجم قابل توجهی از
واکســنهای داخلی ،در اختیار ما قرار دارد و
گروه هدف ما در فاز  ۴حدود  ۴۰میلیون نفر
هستند و در این فاز ،تمام توان بسیج ،هالل
احمر و وزارت بهداشــت باید بــه کار گرفته
شود .شــاید کمیدیر نســبت به کشورهای
پیشــرفته دنیــا واکسیناســیون را به خاطر
بدعهدیهای شرکتهای سازنده آغاز کردیم،

اما مطمئن باشــید یکی از اولین کشورهایی
هســتیم کــه واکسیناســیون را بــه پایان
میرسانیم.
 ۳۹۴فوتی جدید کرونا در کشور
براســاس اعــام وزارت بهداشــت ،طی ۲۴
ســاعت  ۳۹۴بیمار کووید ۱۹در کشور جان
خود را به دلیل این بیماری از دســت دادند.
به گزارش ایســنا و بنا بــر اعالم مرکز روابط
عمومیو اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تا روز
 ۱۲اردیبهشت ۹۵۶ ،هزار و  ۴۲۳نفر ُدز اول
واکســن کرونا و  ۲۱۸هزار و  ۶۳۱نفر نیز ُدز
دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسنهای
تزریق شــده در کشور به یک میلیون و ۱۷۵
هــزار و ُ ۵۴دز رســید.همچنین از روز 11
اردیبهشت تا روز  ۱۲اردیبهشت  ۱۴۰۰و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۸ ،هزار و
 ۶۹۸بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی شــد که دو هزار و  ۷۱۱نفر از آنها
بستری شــدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشــور به دو میلیون و  ۵۳۴هزار و  ۸۵۵نفر
رسید.متاسفانه در طول این  ۲۴ساعت۳۹۴ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند
و مجموع جان باختــگان این بیماری به ۷۲
هزار و  ۴۸۴نفر رسید.خوشبختانه تا روز ۱۲
اردیبهشــت ،یک میلیون و  ۹۸۸هزار و ۱۶۵
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شــده اند.پنج هــزار و  ۴۴۳نفر از
بیمــاران مبتال به کوویــد ۱۹در بخشهای
مراقبتهای ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت
قرار دارند .تا روز  ۱۲اردیبهشت ۱۶ ،میلیون
و  ۱۰۱هــزار و  ۳۹۹آزمایــش تشــخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.در حال
حاضر  ۱۹۸شــهر کشــور در وضعیت قرمز،
 ۱۵۷شــهر در وضعیت نارنجی ۸۴ ،شهر در
وضعیت زرد و  ۹شــهر در وضعیت آبی قرار
دارند.
در مرحله سرازیری قلههای پیک
چهارم کرونا هستیم
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در حال پشت
ســر گذاشــتن پیک چهارم کرونا در کشور
هســتیم ،گفت :علیرغم همه فشارهایی که
ویــروس موتاســیون یافتــه آورد در مرحله
سرازیری این قلههای رو به صعود هستیم.به
گزارش ایســنا ،دکتر سعید نمکی در اجالس
مجازی مشترک روســای دانشگاههای علوم
پزشکی و فرماندهان ســپاه استانها ،ضمن
تبریک روز معلم ،گفت :همواره اعالم کردهام
که بســیج یک سرمایه ملی است و نابخردانه
اســت اگر مدیری در جمهوری اسالمیایران
از این ســرمایه اســتفاده مطلوب را نبرد .به
هر ترتیــب امروز در مرحلهای هســتیم که

خوشــبختانه علیرغم همه فشــارهایی که
ویــروس موتاســیون یافتــه آورد در مرحله
ســرازیری این قلههای رو به صعود هســتیم
و با چند مکانیــزم که قبال اعالم کردم پیش
میرویم .میدانید که ویروس انگلیســی در
عرض دو هفته توانســت اروپــا را فلج کند و
ما کشــور پرقدرت ســرمایهداری در اروپا و
آمریکای شــمالی نداشتیم که بیماران پشت
در بیمارســتانها ســرگردان نشــوند .ما به
همکارانمــان به مردم قــول دادیم که اجازه
نمیدهیم که بیماری پشت در بیمارستانها
سرگردان شــود یا دارویی در شهرستانهای
مــا و دورترین نقاط ما بــرای درمان بیماری
به دســت مردم نرســد.وزیر بهداشت گفت:
بر این اســاس اولین گامیکه برداشتیم ،این
بود که عملهــای الکتیو را تعطیل کردیم تا
مبادا منجر به کمبود تخت شــود .بالفاصله
در همیــن دوره کوتــاه  ۶۶اکسیژنســاز به
بیمارســتانها رســاندیم .بالفاصلــه درمان
سرپایی را به صورت گسترده شروع کردیم و
کلینیکهای سرپایی را با داروهای ضدویرس
فعال کردیم تا سربار بیمار به بیمارستانها را
کاهش دهیم .همچنین کمیتههای ترخیص
را راه انداختیــم تا بیمارانی که حال نســبتا
خوشتری دارند ،ترخیص شــوند .نیروهای
مســلح به ویژه عزیزانمان در ســپاه و ارتش
برای راهاندازی بیمارســتانهای صحرایی در
کنار ما قرار گرفتند که خوشــبختانه تاکنون
نیاز نشــده اما دلگرمیبــود و نهایتا با لطف
و مرحمت الهی در این شــرایط داریم پیک
چهارم را با ســرافرازی مانند سه پیک قبلی
داریم پشت ســر میگذاریم.نمکی گفت :در
این پیک گرچه ویروس کشندهتر و مهاجمتر
بود ،اما با همه این اوصاف ما  ۲.۵برابر میزان
بستری پیک سوم ،بیمار بستری داشتیم ،اما
مــرگ و میرها گرچه یکی هــم برای ما زیاد
بود اما به نســبت ســرپایی و بستری ،نصف
پیک قبلی بود .علیرغم همه قدرت ســرایت
و کشــندگی ویــروس ،اینها دســتاوردهای
بزرگــی در جمهــوری اسالمیاســت.نمکی
گفت :ظرفیت عزیزان ما در بســیج چه برای
بیماریابــی خانه به خانه ،چه برای قرنطینه و
مراقبت در منزل یا محلهای قرنطینه و چه
در زمینه واکسیناسیون به ویژه در محلهایی
که تجمع کمتری داشــته باشــیم یــا افراد
ســالمند و یا افرادی که دچــار بیماریهای
صعبالعــاج هســتند و قادر بــه حرکت و
آمدن برای تزریق واکسن نیستند ،بتوانیم از
این ظرفیت مجاهدانه بســیج استفاده کنیم.
امیدوارم تجربــه کنترل و مهار کووید ۱۹-را
با بسیج به سرانجام برسانیم.

