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دو تصویر از رئیس جوان بهزیستی
رویا بابائی*

رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور چند روز قبل در مراســم گرامیداشــت 
چهل ویکین ســالروز تأســیس بهزیستی، با ماســک و بدون استفاده از رابط 

ناشنوایان سخنرانی کرد.
او همان کســی است که یک ماه پیش، بعد از برگزاری انتخابات، طی نامه ای 
از زحمات رئیس سازمان صداوسیما برای مناسب سازی مناظرات انتخاباتی و 
اســتفاده از رابط ناشــنوایان در این برنامه ها قدردانی  کرده بود.این دو تصویر 
را بگذارید کنار هم. تکه های فاصله دار پازلی که در چند ســال گذشته هرگز 
نتوانست   کنار هم قرار گرفته و تصویر یکدستی ارائه دهد . این صحنه ها اگرچه 
از احساس مسئولیت به دور نیست و می خواهد دلسوز باشد اما وقتی کنار هم 

گذاشته می شوند ترکیب معناداری را به نمایش می گذارد.
اینکــه نامه قدردانی قبادی دانا از صداوســیما، اقدامی قلبــی بود یا حرکتی 

سیاستمدارانه، اینجا مشخص می شود. 
درســت در بزنگاهی که او دارد برای معلوالن و از معلوالن می گوید فراموش 
می کند تعداد زیادی از مخاطبانش ناشــنوایانی هســتند که در صورت نبود 
رابط، فقط با لب خوانی می توانند صحبت های او را متوجه شــوند و او در این 
ســالها هنوز آنقدر با فضای کاری اش مأنوس و هم راســتا نشــده که بداند با 
گذاشــتن ماسک در نشســتی که بدون حضور حتی یک نفر و بصورت کامال 

مجازی است، امکان برقراری ارتباط ناشنوایان را از بین می برد.
 معنایــی که بــدون چانه زنی نگاه حاکــی از بی اعتنایی، جاافتــادن، نادیده 
انگاشــتن، دلســوزی اما عدم همه جانبه نگری و عدم اشراف کافی به جمعیت 
معلوالن را متبادر می کند.نگاهی دســتپاچه که اگرچه دلش با معلوالن است 
اما در تفکر، عملکرد و حتی حواس پرتی اش نشان می دهد اندیشه اش از ترحم 
رایج بین عوام فاصله ای ندارد و دلسوزی های گاه و بیگاه و شفقت هایش بیش 
از آنکه از نگرشــی مبتنی بر »صاحب حق بودن« سربرآورد، مرهون احساس 

است و همه می دانند احساس؛ ذاتا گذراست...
نامه قدردانی قبادی دانا به صداوســیما ظاهراً باید نشــان  دهد او در همه امور 
به دنبال برابری، برقراری عدل اجتماعی و تساوی حقوق معلوالن است و این 
موضــوع را حتی در برنامه های تلویزیونی  که کمترین فراوانی را داشــته و هر 
چهار ســال یکبار مجال پخش  دارند دنبال می کند   اما استفاده او از ماسک در 
نشســت خبرِی مجازی  اخیرش  و همچنین فراموشکاری تیم  رسانه ای وی در 
اســتفاده از رابط ناشنوایان در این نشست، نشان می دهد این مکاتبات آنگونه  
که باید ریشــه ای نیست  یا اگر هست، ریشــه ها بیرون از خاک  ، بی سرپناه اند . 

اطمینانی که گاه هست و خیلی مواقع هم نیست .
 اطمینانی که چون برخاســته از جان و دل نیســت الجــرم گاه و بیگاه جاه 
می ماند  و فراموش می شــود.اگر قبادی دانا با قدردانی از صداوســیما به زعم 
خویش به دنبال کســب وجهه  دفاع کننده از حقوق ناشــنوایان بود باید بداند 
که نشست  خبری اخیرش  ، عاریه ای بودن این ژست را نمایان کرد و نشان داد 
امور این سازمان بیش از آنکه بر پایه تعقل  باشد حول محور تظاهر ِ برخاسته 

از عدم اطمینان راسخ به حقوق حقه معلوالن می گردد.
اگر قبادی دانا از مناسب ســازی یک برنامه با کمترین تکــرار و فراوانی برای 
ناشــنوایان اینگونه به وجد می آید پس چرا از عدم مناسب ســازی بیشترین و 

پرتکرارترین برنامه های رسانه ملی مکدر نشده و تکانی به خود نمی دهد؟
چرا در تمام ســال های خدمت خــود حتی نامه اعتراضی و یا یک نشســت 
مشترک با صداوسیما نداشته تا بخواهد این سازمان در تولیدات رسانه ای خود 
دست از توهین و تمسخر و ترحم به معلوالن بردارد؟ و اگر دلسوزی و پیگیری 
ایشان واقعی است چرا در نشست خبری خودش در گرامیداشت مختص هفته 

بهزیستی کاربرد ندارد؟
اگر همه اینها ســبکی از مدیریت اســت که باید گفت علم؛ فراموشکار نیست 
و چنانچه از احســاس نشــأت می گیرد نیز باید گفت دنیــای امروز، مدیریت 
برخاسته از احســاس را برنمی تابد.بدیهی است در دنیای امروز، مدیریت، قبا 
نیســت که بتوان آن را ســفارش داد و به هر قامتی اندازه اش کرد ، مدیریت 
تفکری عجین  شــده با دانش است که تا ســلول  به سلول فرد را آغشته نکند 
کاربرد نــدارد وگرنه همانی که پاورچینانه  می خواهد از بیخ گوش انتخابات به 

آن  سوی سیاست نقب بزند از نیمه همان راه رسوا بازمی گردد.
سازمان بهزیســتی اگرچه در قبال معلوالن صاحب تکلیف قانونی است اما به 
دلیــل نهادینه نبودن  فرهنگ متکی به محــق بودن معلوالن، روی اصول کار 
متمرکز نیســت و این نشان می دهد مدیران این ســازمان اساسا و منطقٌا در 
اعتقاد به معلوالن و نگاه یکپارچه و بدون  تبعیض به آنان دچار کم  و کاستی اند 
و ایــن رویکرد، مختص یک فرد، یک مدل یا جریان فکری نیســت.حضور با 
ماســک در نشست خبری برای مدیری که بخشی از فعالیت هایش به افزایش 
کیفیت زندگی افراد ناشــنوا و کم شنوا ختم می شود و خود سردمدار توجه به 
نیازهای این طیف اســت، خطایی عادی نیســت، بلکه جرم بزرگی است.این 
فراموشی یعنی نادیده گرفتن بخش  بزرگی از همان هایی که خود را خادمشان  

می دانی اما نیازشان را نمی دانی یا می دانی اما فراموششان  می کنی .
 یعنی به جغرافیا و گستره  حوزه کاری ات  تسلط  کافی نداری . یعنی آنطور که 
باید غرق در این حوزه نیســتی، یعنی هنوز بــا فرزندان مجموعه، غریبه ای و 

فرزندان این سازمان نیازمند غریبه ها نیستند.
آقای رئیس، برآیند همه این  نکات ظریف اما ارزشــمند یعنی قبل  از توضیح 
خدمات صورت گرفتــه و گزارش کارها برای مددجویان، بگویی در این مدت 
برای خودت چه کرده ای، آیا توانســته ای خودت را به مدیر بهزیستی و وکیل 

تمام قد معلوالن تبدیل کنی؟
*خبرنگار حوزه معلولین

یادداشت
دیابتی  ها، رانندگان تاکسی، معلم ها و استادان دانشگاه واکسینه می شوند

آغاز واکسیناسیون ۵ گروه جدید علیه کرونا 

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد
حدود ۵ میلیون ایرانی فاقد پوشش بیمه درمانی

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران مطرح کرد

شیوع فقر حرکتی در پاندمی کرونا

وزیر بهداشــت طی نامه ای به معاون بهداشت، دستور داد 
تا لیســت گروه های جدید برای واکسیناسیون علیه کرونا 
را اعالم کند.به گزارش ایســنا، در نامه دکتر سعید نمکی، 
وزیر بهداشــت، خطاب به دکتر علیرضا رئیســی، معاون 
بهداشت وزارت بهداشت آمده است: با قدردانی از زحمات 
کلیه همکاران و دست اندرکاران واکسیناسیون کووید – 
۱۹ و باتوجه به تأمین واکســن مورد نیاز از طریق واردات 
و تولید داخل، ضروریســت تعداد افراد در گروه  های زیر 
را ســریعاً به اینجانب اعالم کنید تــا با طی مراحل الزم، 

واکسیناسیون این گروه آغاز شود:
۱- کلیه بیماران دیابتی باالی ۱۸ سال به تفکیک استان 
ها )اخیراً سامانه ثبت بیماران دیابتی کشور با کدملی در 
معاونت درمان راه اندازی و موارد را ثبت کرده که می تواند 

مورد استفاده قرارگیرد(.
۲- بیماران خاص دیگری که باید در اولویت قرار گیرند و 

تاکنون واکسینه نشده  اند.
۳- رانندگان تاکســی و خدمات حمــل و نقل عمومی از 

قبیل ریلی، هوائی و زمینی.
۴- آموزگاران مدارس ابتدائی و متوسطه به تفکیک.

۵- اساتید دانشگاه ها.
در ادامه این نامه آمده است: تسریع در اعالم آمار تفکیکی 
فوق جهت برنامه ریزی عاجل واکسیناســیون گروه  های 
مذکور از اولویت ویژه برخوردار اســت. بدیهی اســت از 
لیست افراد اعالم شده باید کسانی که در گروه  های سنی 

قبلی واکسینه شده  اند حذف شود.
ثبت باالترین فوتی های کرونا در پیک پنجم

بنابر اعــالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشــت، از روز یکم مرداد تــا روز دوم مردادماه ۱۴00 
و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۸ هزار و ۶۳۲ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شده 
و متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت، ۲۵۹ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند.به گزارش ایسنا، بنابر اعالم 
مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، تا 
روز دوم مردادمــاه، ۷ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۶۱۲ نفر ُدز 
اول واکســن کرونــا و دو میلیون و ۳۷۲ هــزار و ۱۶ نفر 
نیــز ُدز دوم را تزریــق کرده اند و مجموع واکســن های 
تزریق شــده در کشــور به ۱0 میلیون و ۲۶ هزار و ۶۲۸ 
ُدز رســید.افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در 
سامانه salamat.gov.ir ثبت نام و پس از دریافت 
پیامک نوبت دهی، به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.
همچنیــن از روز یکم مرداد تا روز دوم مردادماه ۱۴00 و 
بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۸ هزار و ۶۳۲ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناســایی شد 

که دو هزار و ۵0۹ نفر از آنها بســتری شدند.بر این اساس 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۶۶۴ 
هزار و ۲۸۶ نفر رسید.در عین حال متاسفانه در طول این 
۲۴ ســاعت، ۲۵۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت 
دادنــد و مجموع جان باختگان ایــن بیماری به ۸۸ هزار 
و ۵۳۲ نفر رســید.البته خوشبختانه تا روز دوم مردادماه، 
ســه میلیون ۲۳۹ هزار و ۱۷۲ نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.همچنین چهار هزار 
و ۷۸۴ نفر از بیماران مبتــال به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.
تــا روز دوم مردادمــاه، ۲۵ میلیــون و ۴۶۹ هزار و ۴00 
آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در 
حال حاضر ۲۳۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۱۷ شهر 

در وضعیت نارنجی، ۹۹ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
آخرین آمار از تزریق واکسن کرونای »برکت« در 

فرآیند واکسیناسیون عمومی
ســخنگوی سازمان غذا و دارو از تزریق ۴0۹ هزار و ۹۸۷ 
ُدز واکســن کووایــران برکت در فرآیند واکسیناســیون 
عمومی در سراسر کشــور خبر داد.به گزارش ایسنا، بنابر 
اعــالم کانال تلگرامــی وبدا، دکتر کیانــوش جهانپور در 

صفحه توییترش نوشت:
تــا صبح دیروز ۴0۹۹۸۷ ُدز واکســن کووایران برکت در 
فرآیند واکسیناسیون عمومی در سراسر کشور تزریق شده 
است.به این عدد البته موارد شرکت کننده در فازهای سه 

گانه مطالعات بالینی را باید افزود. 
عقب افتادگی ۱۴ روزه واکسیناسیون باید جبران شود

فرمانده قرارگاه ســتاد کرونای استان تهران گفت: امکان 
دارد ۳0 درصد افرادی که واکســینه شــدند، به بیماری 
مبتال شــوند، بنابرایــن به افرادی کــه در اماکن پرخطر 
تردد دارند، توصیه می شــود از دو ماسک استفاده کنند.

علیرضا زالی در گفت وگــو با ایلنا در مورد برخی انتقادها 
از روند واکسیناســیون کرونا، بیان کرد: در روزهای اخیر 
واکسیناســیون ســرعت بیشــتری پیدا کرده است.البته 
موضوعی که امکان دارد به افزایش سرعت واکسیناسیون 
کمک کند، باال بردن تعداد مراکز است، همین االن هم در 
تهران ۸۱ مرکز تجمیع واکسیناســیون داریم و در تالش 
هســتیم با کمک معاون بهداشتی و ســایر دستگاه های 
مختلف در اســتان تهران این مراکز را افزایش دهیم.وی 
ادامه داد: همچنین خوشــبختانه فعالیت سامانه پیامکی 
کمی بهتر و مســتمرتر شده است، مردم بیش از روزهای 
گذشته به این سامانه اعتماد کردند و استقبال مردم تهران 
به این ســامانه طی چند روز اخیر خیلی جدی تر ارزیابی 
می شــود که به نظر همین موضوع در فرآیند نوبت دهی 
بــه ما کمک خواهد کرد.زالی افزود: ما ۱0 الی ۱۴ روز در 
فرآیند واکسیناســیون تهران عقب بودیم و در این رابطه 
انقطاعی ایجاد شد که در بحبوحه ی انجام واکسیناسیون 
برای گروه ســنی باالی ۷۵ ســال با قطع واکسیناسیون 
روبرو شدیم، همکاران ما در دانشگاه تالش می کنند تا این 
خالء زمانی که به وجود آمده را با افزایش برنامه ها جبران 
کنند و از طرفی با توجه به اینکه همکاران ما نگران تامین 
واکسن بودند، خوشبختانه وزارت بهداشت تضامین مورد 
نیاز را به دانشــگاه تهران داده است تا واکسن مکفی برای 

افراد باالی ۶0 ســال را تامین کنیــم.وی در مورد برخی 
اظهارنظرها در فضای مجازی مبنی بر اینکه وضعیت تهران 
وخیم تر از آن چیزی است که در رسانه ها مطرح می  شود، 
گفت: شــرایط تهران آنقدر وخیم است که همین آمارها 
هم خود نشــان دهنده ی وخامت اوضاع است و حتی نیاز 
به جنبه افراط و تفریط در اطالع رسانی ندارد، ما االن در 
تهران بیش از ۸000 بیمار بستری داریم که این خودش 
می تواند مهم ترین و تلخ ترین خبر باشد و بیش از ۲0 هزار 
مراجعه سرپایی داریم که این نشان دهنده وخامت جدی 
و مستمر است.زالی افزود: تهران شهری است که در حال 
حاضر به شــدت قرمز است و متاســفانه شاخص ها رو به 
افزایش است. وقتی مراجعان سرپایی ما از مرزی مشخص 
باالتــر می روند، ایــن نگرانی را داریم که تــا یک الی دو 
هفته ی آینده در حوزه های بستری تهران تنزل و تقلیل را 
شاهد نخواهیم بود که این اعداد خود نگران کننده است.

وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه گفته می شود، در 
برابر ویروس دلتا، ماسک هم تاثیری نخواهد داشت، بیان 
کرد: در مورد اینکه ماســک مانــع از ابتال به ویروس دلتا 
می شود، هنوز هیچ مطالعه ی جهانی وجود ندارد و آخرین 
مطالعه ثبت شده این است که کماکان فاصله ی اجتماعی 
استفاده از ماسک و شستشوی دست ها کماکان روی تمام 
ویروس های جهش یافته موثر است، اما چون ویروس دلتا 
خیلی سرایت پذیر و قدرت باالیی از مسری بودن را دارد، 
در صورتــی که افراد فاصله مورد لــزوم را رعایت نکنند، 
نسبت به بقیه جهش های ویروس سریع تر انتقال بیماری 
رخ می دهد. زالی ادامه داد: توجه کنید که ماســک هم به 
تنهایی کفایت نمی کند، به خصوص ماســک های معمولی 
که ما استفاده می کنیم، فقط تا حدود ۷0 درصد احتمال 
انتقال ویروس را کم می کند و این هم در صورتی اســت 
که کیفیت ماســک و الیه های فیلترینگ آن خوب باشد.

وی افزود: حتی امکان دارد ۳0 درصد افرادی که واکسینه 
شــدند هم مبتال شــوند، بنابراین به افرادی که در اماکن 
پرخطر تردد دارند، توصیه می شــود از دو ماسک استفاده 
کنند.زالــی در مورد کمبود داروهــای کرونا، گفت: اخیرا 
وزارت بهداشت بخشــی از  داروی کرونا به نام رمدسیور 
را از طریق واردات اورژانســی تامین کرده و کمبود مرتفع 
شده است، اما مشــکل ما بیش از کمبود دارو، به مسئله 
پرداخت  هزینه آن توســط بیمارستان ها مربوط است.وی 
تصریــح کرد: یک دوره مصرف ایــن دارو برای یک بیمار 
۴ الــی ۵ میلیون تومان هزینه دارد و بیمارســتان ها باید 
این هزینــه را به صورت نقد پرداخــت کنند و در زمینه 
مکانیسم پرداخت، مشکالتی وجود دارد که باعث اختالل 

شده است.

مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت با تاکید 
بر لــزوم خرید راهبــردی خدمات در جهت 
ساماندهی منابع بیمه ای، درعین حال درباره 
پوشــش بیمــه همگانی ســالمت، گفت: بر 
اساس پیش بینی و برنامه ریزی که داریم فکر 
می کنیم در چهار ســال آینده پوشش بیمه 
همگانی نزدیک به ۱00 درصد برســد.دکتر 
محمدمهدی ناصحی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به اینکه کشــور ایران در شاخص های 
بیمه ای در حوزه پوشش بیمه  همگانی وضع 
نسبتا خوبی دارد، گفت: امیدواریم در پوشش 
همگانــی جمعیت، طی چهار ســال آتی به 
سطح بســیار باالیی در دنیا برسیم. االن در 

کارکنان  روســتائیان،  بیمه ای  پوشش  بحث 
دولت و ســایر اقشــار تقریبا پوشــش ۱00 
درصدی داریم و تنها پوشش همگانی می ماند 
که یک صنــدوق مجزا اســت. البته در این 
بخش هــم ۱00 درصد اعالم آمادگی کردیم 
که این کار را انجام دهیم، اما هنوز بخشی از 
جمعیت یعنی حــدود ۴ تا ۵ میلیون نفر در 
آمارهای ما به عنوان بیمه شــده نیستند و با 
سایر بیمه ها هم همپوشانی ندارند که مکررا 
اعــالم کردیم مردم حداقــل در دوران کرونا 
بیایند بدون هزینه بیمه شوند که درمان شان 
مشــمول خدمات بیمه ســالمت باشد و این 
شــاخص ما هم تکمیل شــود. وی افزود: بر 

اساس پیش بینی و برنامه ریزی که داریم فکر 
می کنیم در چهار ســال آینده پوشش بیمه 

همگانی نزدیک به ۱00 درصد برسد.
ناصحی درباره یکی دیگر از خدمت ســازمان 
بیمه سالمت، تاکید کرد: نکته بسیار مهم در 
مدت اخیر تحت پوشــش قرار دادن خدمات 
اوتیسم اســت. همچنین خدمات توانبخشی 
نیز با همکاری سازمان بهزیستی برای اولین 
بار در کشــور تحت پوشــش بیمه ســالمت 
درآمد و امسال هم پنج دانشگاه علوم پزشکی 
پایلوت شــدند تا بتوانیم خدمات توانبخشی 
را در دانشــگاه ها و حتــی مراکــز خصوصی 
گســترش دهیــم. وی درباره طــرح کاهش 

کاربرد مصرف دفترچه بیمه و ســپس حذف 
آن، بیان کرد: تقریبا به طور کامل ۵۵ درصد 
در کشور استقرار نســخه نویسی الکترونیک 
را داریــم و به صورت نیمــه کامل باالی ۸0 

درصد. 
اتصــال و زیرســاخت در خیلــی از مراکــز 
مخصوصــا مطب ها و کلینیک هــا باالی ۹۵ 
درصد اســت و این یعنی زیرساخت از طرف 
مــا و تامین اجتماعی صورت گرفته اســت، 
ولی بخش اســتقبال از طرح متفاوت اســت 
که با مشــوق های مالی در نظر گرفته شــده 
همکارانمان آمدنــد و در بخش دولتی هم تا 
حد زیادی نسخه نویسی الکترونیک را پیاده 

کردیــم و حتی با وجود اوضــاع کرونا خیلی 
از دانشــگاه ها در چرخه انجــام این کار قرار 
گرفتند و فکر می کنیم تا پایان شــهریور به 
درصد قابل قبولی برســیم.وی افــزود: الزام 
قانونی تا پایان دی ماه ۱۴00 است و دیگر از 
بعد از دی ماه اجازه پرداخت غیر الکترونیک 
را به مراکز درمانی چه خصوصی و چه دولتی 
نداریم. از این جهت دانشگاه ها هم حرکت رو 
به جلو را آغــاز کردند. البته بخش خصوصی 
بهتر از بخش دولتی وارد عمل شــده است. 
همکاری ها خوب بوده اســت و فکر می کنم 
آثار خوبی در اجرای نسخه نویسی الکترونیک 

در کشور داشته باشیم.

رئیس انجمــن فیزیوتراپی ایــران گفت: فقر 
حرکتــی، چاقی مفرط و پوکی اســتخوان از 
دوران کرونایــی میان اقشــار مختلف جامعه 
به ویژه کودکان و نوجوانان رو به افزایش بوده 
و این زنگ خطری برای سالمت جامعه است. 
فیزیوتراپیســت احمد موذن زاده  در نشست 
خبری که به مناســبت روز ملی فیزیوتراپی 
)روز اســتقالل حرفه ای فیزیوتراپی ( برگزار 
شــد افزود: فقر حرکتی به دنبــال قرنطینه 
خانگی، تغذیه نامناسب، چاقی مفرط و کاهش 
فعالیت بدنی و ورزشــی از دوران همه گیری 
ویــروس کرونا تاکنون روز به افزایش اســت 
و ایــن بیماری می تواند منجر به ســاییدگی 
مفاصل و پوکی اســتخوان در آینده شود. وی 
اظهار داشت:  نقش فیزیوتراپی در محیط کار 
و زندگی برای پیشگیری از بیماری ها از جمله 
فقر حرکتی در دوران همه گیری کرونا بسیار 
اهمیت دارد. انجمن فیزیوتراپی ایران در مدت 
یکســال و نیم کلیپ ها و ویدئوهای آموزشی 

در فضای مجازی تهیه کرد تا افراد مختلف به 
ویژه کــودکان و نوجوانان در قرنطینه خانگی 
فعالیت های بدنــی و فیزیکی را انجام دهند. 
این فیزیوتراپیست با بیان اینکه کاهش رفت 
و آمدهای اجتماعی و ورزشــی برای اعضای 
خانواده مشــکالتی حرکتی را به وجود آورده 
اســت، گفت: ضعف عضالت، چاقی مفرط و 
پوکی اســتخوان از عوارض مشکالت حرکتی 
اســت که در صورت تداوم آن و انجام ندادن 
فعالیت فیزیکــی خطراتی را برای ســالمت 
ایجــاد خواهد کرد. مــوذن زاده تصریح کرد: 
همچنین کرونا در مبتالیان عوارض تنفســی 
ایجاد کرده و بیماران دچــار ناتوانی فیزیکی 
خواهند شــد که در اینجــا فیزیوتراپی نقش 
مهمی در پیشگیری و درمان  این ناتوانی دارد. 

در بخش های بســتری و ســرپایی همکاران 
فیزیوتراپیســت در کنار کادر درمان در مراکز 
درمانی مشغول کار هســتند و تاکنون ۴00 
نفر از ایــن همکاران به کرونا مبتال شــده و 
هفت نفر نیز شــهید مدافع سالمت شده اند. 
به گفتــه وی، از زمان شــیوع کرونا تاکنون 
حــدود ۴0 درصد بــار مراجعات مــردم به 
مراکــز فیزیوتراپی کاهش یافت و این انجمن 
تــالش کرده برای درمان بیماران در ســنین 
باالتــر و دارای بیماریهای زمینــه ای برنامه 
های ورزشــی را تهیه و به آنها آموزش دهد. 
موذن زاده با بیان اینکه رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی در تمام مراکز فیزیوتراپی ضروری 
است، افزود: تمام ملزومات بهداشتی با اینکه 
هزینه زیــادی را برای مراکز ایجاد کرده برای 

حفظ ســالمتی مراجعه کنندگان تهیه شده 
همچنین با اینکه اکثریت فیزیوتراپیســت ها 
واکســن دوز اول و دوم را تزریــق کرده اند؛ 
همچنــان  اصول بهداشــتی و فاصله گذاری 
فیزیکــی را رعایت می کنند. وی تصریح کرد: 
۸۵ درصد بیماران کرونایی نیاز به بستری پیدا 
نمی کنند و می تواند با کمک فیزیوتراپیســت 
در محیط سربسته منزل فعالیت های فیزیکی 
و تنفسی را انجام دهند؛ زیرا عامل اصلی مرگ 
و میر بیماران مبتال به کرونا مشکالت تنفسی 
اســت. این فیزیوتراپیست به همکاری انجمن 
فیزیوتراپی ایــران با بیمه خدمــات درمانی 
نیروهای مسلح )ساخد( اشــاره کرد و گفت: 
سطح ارایه بســته های خدمات فیزیوتراپی با 
نیروهای مسلح افزایش یافته و آماده همکاری 

با سایر ســازمان های بیمه ای نیز هستیم، اما 
بیمه هــای تکمیلی از مصوبات شــورای عالی 
بیمــه تبعیت نکرده و همــکاران ما را مجبور 
بــه عقد قرارداد با تعرفه کمتر از مصوبات این 
شــورا می کنند که امیدواریم به این موضوع 
مسئوالن نظام سالمت رسیدگی کنند. موذن 
زاده با اشــاره بــه ارتقای رشــته فیزیوتراپی 
بر اســاس اســتانداردهای جهانی در کشور، 
اظهار داشت: متاســفانه مقطع دکتری حرفه 
ای فیزیوتراپی در ســاختار وزارت بهداشــت 
جایگاه مناســبی ندارد و امیدواریم در دولت 
آینده توجه بیشــتری به این موضوع شده و  
سیاســت گذاری در این زمینه بهتر شود. در 
حال حاضر کشورهای امارات، پاکستان، قطر، 
عر بســتان و لبنان این مقطــع را اجرا کرده 
اند  و ایــن بحث جایــگاه و مرجعیت علمی 
ایــران را در منطقه تهدید می کند باید زمینه 
و بســترهای الزم برای اجرایی شده دکترای 

حرفه ای فیزیوتراپی در کشور فراهم شود. 

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح 
به مشــموالنی که اقدام به درخواست معافیت از سربازی با 
پرداخت قسطی جریمه ریالی در سال ۱۳۹۷ کرده و تاکنون 
بدهی خود را تســویه نکرده اند، هشــدار داد که اگر نسبت 
به تســویه بدهی خود اقدام نکنند، باید سربازی بروند.امیر 
غالمرضا رحیمی پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای 
طرح جریمه ریالی ســربازی برای مشموالن دارای هشت 
سال غیبت و بیشــتر از آن اظهارکرد: چند سال پیش این 
طرح به اجرا درآمد که آخرین مرحله آن در سال ۱۳۹۷ بود 
و پس از آن با توجه به آثار و تبعات منفی که برجای گذاشته 
و نیز ناعادالنه بودن، اجرای آن متوقف شد.وی با بیان اینکه 
در سال آخر اجرای این طرح امکان پرداخت اقساطی جرائم 
برای مشموالن غایب فراهم شده بود، اظهارکرد: تعدادی از 
این مشــموالن که بخشی از اقساط را در سال ۹۷ و بخشی 

دیگر از آن را در ســال ۹۹ پرداخت کرده بودند، باید هرچه 
سریعتر نسبت به تسویه بدهی و تکمیل پرونده خود اقدام 

کنند تا بتوانند کارت معافیت از سربازی را دریافت کنند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح 
اضافــه کرد: در غیر اینصورت این افراد به عنوان مشــمول 
غایب محســوب شده و باید به سربازی اعزام شوند.به گفته 
رحیمی پور این افراد باید بــرای تکمیل پرونده و پرداخت 
اقساط به پلیس + ۱0 یا سازمان نظام وظیفه عمومی شهر 
محل ســکونت خود مراجعه کنند.رحیمی پور با بیان اینکه 
این آخرین فرصت به این افراد اســت، به ایسنا گفت: طرح 
جریمه ریالی سربازی و دیگر طرح های مشابه آن دیگر اجرا 
نخواهد شد و الزم است که مشموالن بدون توجه به شایعات 
مطرح شــده پیرامون آن وضعیت سربازی خود را مشخص 

کنند.

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی 
کشــور اعالم کرد که در الیحه بودجه ســال ۱۴00، ۳000 
میلیارد تومان برای اشتغال گروه های هدف سازمان بهزیستی 
با اولویت زنان سرپرســت خانوار در نظر گرفته شــده است. 
فاطمه عباســی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص پرداخت وام 
۱00 میلیون تومانی بهزیســتی به ازای ایجاد هر شغل ویژه 
زنان سرپرســت خانوار، گفت: تاکنون برای اشتغال زنان، وام 
۵0 میلیون تومانی پرداخت می شده است.وی با بیان اینکه در 
الیحه بودجه سال ۱۴00، ۳000 میلیارد تومان برای اشتغال 
نیازمندان ســازمان بهزیستی با اولویت زنان سرپرست خانوار 
در نظر گرفته شده است، افزود: این وام برای گروههای هدف 
ســازمان با اولویت زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده 
است، البته ابالغیه آن هنوز ارسال نشده و برای اجرایی شدن 
باید از سوی بانک مرکزی ارســال شود.عباسی با بیان اینکه 

برای پرداخت این وام با ۱۶ بانک عامل تفاهم نامه نوشته شده 
اســت، درباره نحوه پرداخت آن اینطور توضیح داد: این وام با 
ارائه مدرک شــغلی یا فنی و حرفه ای و مجوز کسب و کار به 
افراد واجد شرایط پرداخت می شود.مدیرکل دفتر توانمندسازی 
خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به اینکه 
حدود ۲۴0 هزار زن سرپرســت خانوار تحت پوشش سازمان 
بهزیســتی قرار دارد، یادآور شد: این وام هم به زنان سرپرست 
خانوار تحت پوشش برای راه اندازی اشتغال پرداخت می شود 
و هــم به کارفرمایی که بتواند برای زنان سرپرســت خانوار یا 
گروه های هدف سازمان شــغل ایجاد کند، پرداخت می شود. 
عباســی در پاسخ به این ســوال که آیا این وام فقط مشمول 
زنان سرپرست خانوار می شــود؟ گفت: در الیحه بودجه زنان 
سرپرســت خانوار در اولویت هستند، اما برای همه گروه های 

زنان سرپرست خانوار، زنان آسیب دیده، معلوالن و... است.

جزئیات پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی به زنان سرپرست خانوار و معلولآخرین فرصت مشموالن غایب برای تکمیل پرونده طرح جریمه ریالی

آخرین وضعیت اجرای طرح منع تردد شبانه در تهران
جانشــین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهــران بزرگ اعالم کرد اعــالم کرد که طرح 
منع تردد شبانه در پایتخت تعطیل نشده و با 
قوت در حال اجراست.سرهنگ سید ابوالفضل 
موسوی پور در گفت وگو با ایسنا، درباره اجرای 
طــرح منع تــردد شــبانه در پایتخت گفت: 
همانطور کــه پیش از این اعالم شــده، برابر 
تصمیم ستادملی مقابله با کرونا، تردد از ساعت 
۲۲ تا سه بامداد در معابر تمام شهرهای کشور 
با هر وضعیت کرونایــی اعم از قرمز، نارنجی، 

زرد و آبی ممنوع بوده و خودروهای غیرمجاز 
۲00 هزار تومان جریمه می شوند. 

وی با بیان اینکه در شــب های اخیر برخی از 
رانندگانی که جریمه شدند، تصورشان بر این 
بوده که اجرای این طرح متوقف شــده است، 
گفت: نه تنها طرح منع تردد شــبانه متوقف 
نشده اســت، بلکه اجرای آن تشدید هم شده 
و برخورد با تردد های شــبانه در سطح شهر 

تهران با قوت در حال اجراست. 
جانشــین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 

تهران بزرگ با بیان اینکه اجرای این طرح تا 
هر زمانی که ســتاد ملی مبارزه با کرونا اعالم 
کند، ادامه خواهد داشــت، گفت: در تعطیلی 
شش روزه پایتخت تنها طرح ترافیک لغو شده 
و ربطی به طرح منع تردد شبانه ندارد. از این 
رو دوربین های ثبــت تخلفات رانندگی، تردد 

غیرمجاز خودروها را ثبت می کنند.
کــردن پالک  درباره مخدوش  موســوی پور 
خودروهای ســواری نیز گفت: رانندگان باید 
توجه داشــته باشند که به جد از انجام چنین 

اقدامــی پرهیز کنند. چرا که این کار عالوه بر 
اینکه تخلف اســت، جرم نیز محسوب شده و 
مجــازات حبس را نیز درپی خواهد داشــت. 

پلیــس راهنمایــی و رانندگی نیــز به طور 
محسوس و نامحســوس بر پالک خودروها و 

تخلف مخدوش کردن پالک نظارت دارد.

ابتالی ۳۶۴ نفر از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 
۱۴۰۰ به کرونا

سخنگوی سازمان سنجش اعالم کرد: ۳۶۴ نفر از داوطلبان کنکور کارشناسی 
ارشد ۱۴00 به کرونا مبتال هســتند.فاطمه زرین آمیزی، سخنگوی سازمان 
ســنجش آموزش کشور درباره آمار داوطلبان مبتال به کرونا در کنکور ارشد 
ســال ۱۴00 بیان کرد: تا این لحظه تعداد ۳۶۴ نفر از داوطلبان کارشناسی 
ارشد سال ۱۴00 مبتال به کرونا، در فرم خود اظهاری شناسایی شدند که در 

مکان های مشخص و جدا از سایر داوطلبان آزمون خواهند داد.
وی ادامــه داد: این آزمون در نوبت صبح روزهای چهارشــنبه ۶ مرداد ماه، 
پنجشــنبه ۷ مرداد ماه و جمعه ۸ مرداد ماه سال ۱۴00 و براساس اطالعات 
مندرج بر روی کارت شــرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد 
شــد. متقاضیان هر یک از کدرشته های امتحانی الزم است به نشانی مندرج 

بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه کنند.
ســخنگوی سازمان ســنجش آموزش کشــور گفت: محل برگزاری آزمون 
متقاضیان با توجه به شهرســتان درج شده در بند ۳۷ تقاضانامه ثبت نامی 
آنان به شــرح جداولی است که اکنون در ســایت سازمان سنجش آموزش 

کشور قرار دارد.

انجام تعهدات واردات واکسن توسط هالل احمر
مدیرعامل ســازمان تدارکات پزشکی هالل احمر از اتمام تعهدات واردات ده 
میلیون دوز واکسن کرونا خبر داد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
ســازمان تدارکات پزشکی؛ دکتر عســکری با بیان این مطلب افزود؛ از آغاز 
شیوع ویروس کرونا در کشور و در پی نیاز به تأمین واکسن به موازات تولید 
داخل،مســیر پیگیری واردات واکسن از منابع معتبر بین المللی با جدیت و 

علی رغم بروز مشکالت بسیار به خوبی طی شد. 
خوشــبختانه با وارد شدن پارت واکسن در این هفته تعهد ده میلیون دوزی 
واکسن کرونا توسط هالل احمر بطور کامل انجام می پذیرد.دکتر عسکری در 
ادامه گفت؛ تمام تالش خود را خواهیم کرد تا با تعامل مناســب و هماهنگی 
و هم افزایی با سایر نهادها و ارگان های مرتبط این راه را تا ریشه کن شدن 

کامل این بیماری ادامه دهیم.

آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی 
قوه قضائیه ازامروز

ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه از امروز آغاز می شود.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان،فرآیند ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی رسمی 
قوه قضائیــه از تاریخ ۱۴00/0۵/0۳ لغایت ۱۴00/0۵/0۹ به مدت ۷ روز در 
سایت سازمان سنجش sanjesh.org انجام می شود.این آزمون در ۲۴ 
رشته در روز پنجشنبه مورخ ۱۴00/0۶/۱۸ در سراسر کشور برگزار می شود.

اخبار کوتاه


