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۱۸۱ فوتی و ۱۱۸۴۴ ابتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی یک شبانه روز متاسفانه ۱۸۱ بیمار 
کووید-۱۹ در کشــور جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.به گزارش 
ایسنا و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، از روز ۲5 مهر تا روز ۲۶ 
مهرماه ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۱ هزار و ۸۴۴ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۸۰۴ نفر از آنها 
بســتری شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 5 میلیون و ۷۹۶ هزار و 
۶5۹ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت، ۱۸۱ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۴ هزار و ۲5۶ نفر 
رسید.خوشــبختانه تا روز ۲۶ مهر، 5 میلیون و ۳۳۳ هزار و ۳۰۴ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.۴ هزار و ۶۹۳ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار 
دارند.تا روز ۲۶ مهر، ۳۴ میلیون و ۱۱5 هزار و 5۸۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شــده است.در حال حاضر ۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۰۶ 
شــهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۸ شــهر در وضعیت زرد و ۱۰5 شهر در وضعیت 

آبی قرار دارند.

دستور ویژه فرمانده ناجا برای رسیدگی به 
ماجرای ویدئوی دستگیری یک زن

 از سوی پلیس امنیت اخالقی
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درباره کلیپ منتشــر در فضای 
مجازی مبنی بر دســتگیری خانمی توســط پلیس امنیت اخالقی تهران بزرگ 
توضیحاتــی ارائه کرد و گفت: علت دســتگیری وی بدحجابی نبــوده و بنا به 
درخواســت مردم و کســبه محل از پلیس، به اتهام دیگری صورت گرفته است.

به گزارش ایســنا، سرهنگ مراد مرادی در این باره گفت: در اجرای دستور ویژه 
فرمانده محترم ناجا در خصوص کلیپ منتشــر شــده در فضای مجازی مبنی 
بر دســتگیری خانمی توســط پلیس امنیت اخالقی فرماندهــی انتظامی تهران 
بزرگ، موضوع تحت رســیدگی قرار گرفت.وی افزود: بررســی ها نشان می دهد 
که علت دســتگیری وی بدحجابی نبوده و بنا به درخواست مردم و کسبه محل 
از پلیس، به اتهام دیگری صورت گرفته اســت و زمان دستگیری ضمن توهین 
و پرخاشــگری، از دستور پلیس تمرد و سرپیچی کرده است که در این خصوص 
پرونده قضائی تشــکیل و تحویل مقامات قضائی شــده اســت.معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در خصوص شــیوه دســتگیری متهم بیان کرد: 
البته رفتار مامور در صحنه، غیرحرفــه ای بوده و اینگونه برخوردها مورد تأیید 

نیست و با شخص مزبور نیز برخورد الزم صورت گرفته است.

برگزاری هشتمین نشست استپ 
همزمان با چهارمین دوره اعطای جایزه مصطفی)ص(

هشتمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری )STEP( همزمان با چهارمین 
آیین اعطای جایزه مصطفی)ص( و طی چهار روز با مشارکت دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی و ارائه دانشمندان و برگزیدگان چهارمین جایزه مصطفی)ص( برگزار 
میشود.به گزارش ســتاد ارتباطات و اطالع رسانی جایزه مصطفی)ص(، پیش از 
برگزاری دوره نخســت جایزه مصطفی)ص( طراحی بســتری به منظور تحقق 
اهداف این جایزه در ایجاد فضای همکاری و تعامل بین متخصصان و دانشمندان 
کشورهای اسالمی در دســتور کار قرار گرفت که منجر به ارائه چارچوبی شد که 
 Science and“ به عنوان »برنامه تبادل علم و فناوری« یا اســتپ به اختصار
Technology Exchange Program )STEP(” شهرت یافت. بستر ایجاد 
شــده قصد دارد ضمن تبیین گفتمان علم و فناوری و توســعه شبکه ارتباطات 
دانشمندان جهان اسالم در قالب برگزاری رویدادهای بین المللی، به زمینه سازی 
جهت ایجــاد هم افزایی و توســعه همکاریهای علمی پرداخته و زمینه توســعه 
فعالیت های علمی و فناورانه را در کشــورهای عضو سازمان همکاری اسالمی مهیا 
سازد. همچنین با ارائه حمایت های مالی در حوزه پژوهش های کاربردی و اتصال 
پژوهشگران و اساتید جهان اســالم به شبکه ای از دانشمندان برجسته، سعی بر 

تقویت تعامالت علمی در سطح بین الملل دارد.

بوستان دامپزشكی در شمال تهران مناسب سازی شد
بوســتان دامپزشکی در شمال تهران به منظور سهولت ایمن در تردد کم توانان 
جسمی و حرکتی به مناسبت روز جهانی عصای سفید مناسب سازی و با حضور 
مدیران شــهری تهران به بهره برداری رسید.به گزارش روابط عمومی شهرداری 
منطقه یک، سید حمید موسوی شهردار این منطقه ۲5 مهرماه ۱۴۰۰ در آیین 
افتتاح مناسب سازی بوستان دامپزشکی واقع در محله سوهانک این منطقه که 
با حضور علی اکبر جمالی مدیر عامل انجمن نابینایان ایران و مشــاور پروژه های 
مناسب سازی شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری به مناسبت روز جهانی 
عصای ســفید برگزار شد، اظهار داشت: بر اســاس قانون جامع حمایت از افراد 
معلول جامعه، مناســب ســازی معابر و اماکن برای زیست این اقشار از وظایف 
برخی ســازمان ها از جمله شهرداری است که باید در صدور پروانه های ساخت، 
طرح های توسعه شــهری و... این مبحث مورد توجه قرار گیرد.وی تصریح کرد: 
در منطقه یک بین ۳۰ تا ۳5 درصد افراد برای ســهولت توام با ایمنی در تردد 
نیازمند مناسب سازی معابر هستند که عالوه بر جانبازان و معلولین شامل بانوان 
دارای فرزند کوچک، کهنساالن، بیماران و ... می شوند بر همین اساس با تشکیل 
جلســه ستاد مناسب سازی شهر تهران، معابر سطح منطقه یک جهت پیوستن 
به شــبکه همپیوند مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفت.موسوی افزود: طبق 
مصوبه ســتاد مناسب سازی فضای شهری، ســاختمان ها و بوستان ها، بازارهای 
روز میوه و تره بار، مســاجد، ایستگاه های مترو و BRT که در مجاورت با معابر 
انتخاب شــده جهت مناسب سازی قرار دارند با در نظر گرفتن اهمیت و اولویت 
به صورت همزمان جهت استفاده بهینه و سهولت در تردد معلولین و کم توانان 

جسمی مورد مناسب سازی قرار خواهند گرفت .

۴پروژه مناسب سازی شده در منطقه2 
به بهره برداری رسید 

شــهردار منطقه۲ با تاکید بر اهمیت مناسب ســازی به عنوان یکی از معیار های 
عدالت اجتماعی گفت: طرح  مناسب سازی در بخش های معبر شهری ، بوستان 
و ســاختمان های منطقه تکمیل و برای اســتفاده افراد توان یاب آماده شــد.به 
گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲ ،مهدی صالحی در مراسم بهره برداری 
از پروژه های مناســب سازی شــده  که به مناسبت روز عصای سفید و با حضور 
مدیران شهری ، مدیر عامل انجمن نابینایان ایران و یکی از شهروندان روشندل 
منطقه برگزار شــد، گفت: با توجه به رویکرد مدیریت شهری به مناسب سازی 
فضاهای شهری و تسهیل دردسترسی افراد کم توان ، طرح مناسب سازی معابر 
شهری، بوستان ها و ســاختمان های منطقه در دستور کار قرار گرفته است.وی 
با اشــاره به بهره برداری از 55۰متر مسیر مناسب سازی شده حدفاصل میدان 
توحید تا خیابان باقرخان ،گفت: در راستای مناسب سازی معابر برای افراد توان 
یاب و روشــندل ، اتصال ســواره رو به پیاده رو ،اجرای نوار بساوایی و همچنین 
ایجاد خط ویژه روشــندالن با استفاده از سنگفرش انجام شد.شهردار منطقه به 
تکمیل طرح مناسب سازی دو ساختمان اداری منطقه اشاره کرد و گفت: تهیه و 
نصب هندریل در راه پله ها، رمپ ها، کابین آسانسورها، اجرای نوارهای بساوایی، 
همسطح ســازی نقاط دارای اختالف سطح، ســرویس های بهداشتی، ترمز پله 
و شــبرنگ پله و... از جمله اقدامات اجرایی در این زمینه اســت.وی با اشاره به 
نصب دســتگاه های ویلچر بر در ســاختمان های اداری افزود: به منظور تسهیل 
در دسترســی افراد کم توان ،در برخی از ســاختمان ها که آسانسور وجود ندارد 
دســتگاه های ویلچر دو منظوره شامل حمل دستگاه ویلچر و صندلی مخصوص 
حمل سالمند و کم توان تهیه و نصب شد.شهردار منطقه ۲ طرح مناسب سازی 
بوســتان نیما را از دیگر طرح های اجرایی برشــمرد و گفت: با هدف تسهیل در 
دسترسی افراد توانیاب به بوستان ها، بوستان نیما به عنوان بوستان دوستدار افراد 
توانیاب برای دسترسی حداکثری این افرادمناسب سازی شد.صالحی افزود: تجهیز 
بوستان به ست ورزشــی مخصوص افراد توانیاب، همسطح سازی فضای بوستان 
برای تســهیل تردد با ویلچر و اجرای نوار بســاوایی برای افراد روشندل ، تهیه و 
نصب هندریل، مناسب سازی سرویس بهداشتی عمومی، نصب آبخوری دو ترازه 
، تعبیه نیمکت های مخصوص با طراحی منحصربه فرد و تعبیه جایگاه مخصوص 
پارک خودرو معلوالن از جمله اقداماتی است که در راستای مناسب سازی انجام 
شــد.وی با بیان اینکه در حال حاضر سرای محالت بهرود ،شهرآرا و دریانو برای 
تردد روشندالن مناسب سازی شده است، گفت:اجرای نوار بساوابی و همچنین 
تجهیز آسانسور این سرای محالت به کلید ویژه افراد روشندل از جمله اقدامات 
اجرایی درمناسب سازی مراکز فرهنگی است.به گفته شهردار منطقه۲ .مناسب 

سازی سرای محالت آزمایش و مرزداران نیز در حال انجام است.

اخبار کوتاه
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت عنوان کرد

پایداری ایمنی واکسن های کرونا ۶ تا ۸ ماه 
جزئیات نحوه مراجعه برای تزریق دوز سوم

انتقاد سازمان غذا و دارو از »اسنپ دکتر« و پدیده »ناصرخسرو مجازی«

استاندار تهران عنوان کرد

برگزاری مراسم ۱۳ آبان با رعایت پروتكل های بهداشتی

کاهش دمای تهران تا ۱۰ درجه

رئیــس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با 
واکســن وزارت بهداشــت توضیحاتی درباره 
تزریق دوز یادآور )ســوم( واکسن کرونا ارائه 
کرد.دکتر محسن زهرایی در گفت وگو با ایسنا، 
گفت: تزریق واکسن کرونا بر مبنای سند ملی 
ملی  ستاد  کووید۱۹ مصوب  واکسیناســیون 
مدیریت کرونا با کارکنان خط مقدم بهداشت 
و درمان کشور آغاز شــد و سپس سایر کادر 
درمان تدریجا به روند کشوری اضافه شدند. از 
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ برنامه واکسیناسیون کرونا با 
کادر درمان آغاز شد و در نیمه اسفندماه برنامه 
واکسیناسیون برای جانبازان محترم باالی 5۰ 
درصد، جانبازان شــیمیایی، سالمندان ساکن 
در آسایشگاه ها و معلولین ذهنی و جسمی که 
در آسایشــگاه های بهزیســتی بودند هم آغاز 
شــد. مابقی کادر بهداشــت و درمان شاغل 
در بخــش خصوصــی نیز از نیمــه فروردین 
۱۴۰۰ به روند واکسیناســیون وارد شدند.وی 
افــزود: همزمان با آغاز ایــن برنامه برای این 
گروه واکســن های بیشتری هم در اختیارمان 
قرار گرفت و گروه های بیشــتری وارد برنامه 
واکسیناسیون شدند و از نیمه دوم اردیبهشت 
ماه برای تزریق واکســن به گروه سنی باالی 
۸۰ ســال هم اقدام کردیم و خوشبختانه در 
تابســتان حتی واکسیناسیون زیر ۱۸ سال را 
هم آغاز کردیم. بــه همین ترتیب پیش بینی 
میشــود افراد عادی نیز تحت پوشش تزریق 

دوز یادآور واکسن قرار گیرند.
او ادامــه داد: بر اســاس مطالعاتی که در دنیا 
منتشر شده است به نظر میرسد ایمنی ناشی 
از واکسن ۶ تا ۸ ماه پایدار است؛ اما بعد از این 
مدت افت نسبی سطح ایمنی را داریم و ممکن 
است افراد در معرض خطر ابتال به کرونا قرار 
گیرند. برای اینکه مردم بتوانند حداکثر سطح 
ایمنی را داشته باشــند باید همزمان با ادامه 
برنامه واکسیناسیون نوبت اول و دوم، تزریق 
دوز یادآور را هم دنبال کنیم.وی درباره زمان 

آغاز واکسیناسیون دز سوم، افزود: مکاتبات با 
دانشگاه های علوم پزشکی صورت گرفته است 
و واکســن در اختیار آنها قرار گرفته اســت و 
عمال از ۲۴ مهرماه تزریق دوز ســوم در همه 
اســتان ها برای کادر درمان خــط مقدم آغاز 

شده است.
رئیــس اداره بیماریهای قابل پیشــگیری با 
نحوه  بهداشــت درخصوص  وزارت  واکســن 
مراجعه برای دریافت دوز ســوم واکسن، بیان 
کرد: افرادی که شش ماه از دریافت نوبت دوم 
واکسنشان گذشته باشــد میتوانند به مراکز 
بهداشــتی و درمانی مراجعه کنند و ســپس 
این امکان در ســامانه ما فراهم اســت تا دوز 
ســوم را ثبت کنند. این برنامه برای سهولت 
هرچه بیشــتر کار اســت و نیازی به ثبت نام 
در ســامانه ای نیســت. ممکن است برخی از 
کادر درمــان زمان تزریق نوبــت اول و دوم 

واکســن در بیمارستان و یا شهر دیگری بوده 
باشند، اکنون الزم نیست حتما به همان محل 
مراجعــه کنند بلکه میتوانند در محل خدمت 
جدید خود واکسن دریافت کنند.وی با تاکید 
بر اینکه حتما باید ۶ ماه از دریافت نوبت دوم 
واکســن گذشته باشد تا واکسن یادآور تزریق 
شــود، گفت: بــا توجه به اینکه آغــاز تزریق 
واکســن با گروه خط مقــدم کادر درمان بود 
اکنــون هم همین افراد بــه موعد تزریق دوز 
یادآور رســیدند  و مابقــی کادر درمان هنوز 

نوبت دریافت دوز سومشان نرسیده است.
زهرایی در مورد نوع واکسنی که قرار است به 
عنوان دوز یادآور تزریق شود، تاکید کرد: این 
موضوع وابسته به پلتفرم واکسنی است که در 
نوبت اول و دوم تزریق شده است. افرادی که 
در سری اول از واکسن های ویروس غیرفعال 
مانند سینوفارم استفاده کردند در نوبت سوم 

میتواننــد از پلتفرم غیرفعال یا آســترازنکا و 
یا پاستوکووک پالس اســتفاده کنند. آنهایی 
هم که در نوبت اول و دوم واکســن از پلتفرم 
آدنوویروسی مانند آسترازنکا یا اسپوتنیک وی 
تزریــق کرده بودند میتوانند در دوز ســوم از 
آسترازنکا یا پاستوکووک پالس استفاده کنند. 
امکان انتخاب نوع واکســن تزریقی بسته به 
واکسنی که در نوبت یک و دو دریافت کردند 
وجود دارد.او ادامه داد: واکســن های بهارات 
و کووایران برکت هم از دســته واکســن های 
ویروســی غیرفعال هستند و مشابه سینوفارم 
هســتند و افرادی که این واکسن ها را تزریق 
کردند میتوانند از واکســن های مشابه خود و 
یا از واکسن آســترازنکا یا پاستوکووک پالس 
اســتفاده کنند. البته نکته مهم این است که 
تزریق واکسن برکت تقریبا از نیمه خردادماه 
آغاز شــد در نتیجه هنوز ۶ ماه از تزریق دوز 

دوم افراد نگذشــته اســت و فعــال این افراد 
نمیتوانند برای تزریق واکسن مراجعه کنند و 

به تدریج به آنها هم خواهیم رسید.
وی درباره واکسن پاستوکووک نیز بیان کرد: 
این واکسن دو نوع است. یکی پاستوکووک و 
یکی پاســتوکووک پالس که از جهت ترکیب 
و فرموالســیون با یکدیگر متفاوت هستند و 
در حال حاضر بر اســاس برنامه تنظیم شده 
واکسن پاســتوکووک برای گروه سنی ۱۲ تا 
۱۸ سال استفاده میشــود. البته این واکسن 
برای ســایر گروه های سنی دیگر هم مطمئن 
و اثربخش اســت امــا باید منتظــر افزایش 
تولید داخلی آن باشــیم تا همــه گروه های 
ســنی بتوانند از آن اســتفاده کنند. واکسن 
پاســتوکووک پالس هم که میتواند به عنوان 
دوز یادآور برای سایر واکسن ها استفاده شود 
و احتماال در همین هفتــه در اختیار ما قرار 
میگیرد تا در هفته آینــده وارد برنامه توزیع 
شود.رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با 
واکسن وزارت بهداشت، افزود: البته بر مبنای 
اضافه شدن سایر واکسن های داخلی به برنامه 
واکسیناسیون و گسترش مطالعات بین المللی، 
دستورالعمل های ما هم به روزرسانی میشود. 
تامین واکســن مــورد نیاز بــرای تزریق دوز 
یادآور در سال جاری و سال ۱۴۰۱ پیش بینی 
شــده اســت.زهرایی درباره تزریق واکسن به 
جانبازان، معلوالن و ســالمندان ســاکن در 
آسایشــگاه ها، گفت: در این زمینه با نهادهای 
مســئول هماهنگ خواهیم کــرد تا تیم هایی 
برای تزریق واکسن به این مراکز اعزام شوند. 
با توجه به تجربه ای که از تزریق واکسن نوبت 
اول و دوم داریــم قطعا کارمــان برای تززیق 
دوز یادآور ساده تر است.وی درباره برنامه های 
وزارت بهداشــت برای تزریق واکسن به افراد 
زیر ۱۲ ســال، اظهــار کرد: درحــال حاضر 
برنامه ای نداریــم و در صورت تصویب اطالع 

رسانی خواهیم کرد.

رئیس کل ســازمان غــذا و دارو درباره فــروش اینترنتی 
کاالهای سالمت محور، با بیان اینکه ما نه با افراط و نه با 
تفریط در این زمینه موافق نیستیم، در عین حال فعالیت 
اســنپ دکتر و عرضه اقالمی غیرمجاز در بستر مجازی را 
مورد انتقاد قرار داد و گفت: قرار نیســت ناصرخسرویی را 
که سالها با آن مبارزه کردیم، در بستر مجازی پخش کنیم 
و غیرقابل کنترل باشــد.به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا 
شانه ســاز در حاشــیه گردهمایی معاونین غذا و داروی 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، با حضور در جمع 
خبرنگاران، در پاســخ به سوال ایسنا، درباره بحث فروش 
اینترنتی دارو، گفت: همانطور که بسیاری از اقالم در فضای 
مجازی عرضه میشود و فروش میرود، این موضوع در حوزه 
اقالم ســالمت محور هم باید ســاماندهی شود که دارو در 
آن ها جزو آخرین قلم ها خواهد بود. برخی نظرشان نقض 
کلی فروش اینترنتی کاالهای ســالمت محور است و گویا 
اصال چنین پدیده ای وجــود ندارد و عده ای هم میگویند 
بی مهابا و عنان گســیخته باید در فضای مجازی فروخته 
شــود که هر دو اینها اشتباه است.وی با بیان اینکه فروش 
اینترنتی کاالهای ســالمت محور، باید حتما بر اساس یک 
منطق عقالیی ساماندهی شود، افزود: به طوری که مردم 
ســود برند و کسب و کار اینترنتی هم در چارچوب منطق 
خودش و در چارچوب قانون و مقرراتی که تعیین میشود، 
بتواند اســتفاده کند. نظر ســازمان این است که ما نه با 
افراط و نه با تفریط در این زمینه موافق نیستیم.شانه ساز، 
گفت: اســنپ دکتر و ... بســیار افتضاح در این زمینه کار 
کردند. به طوری که یکسری اقالم غیرمجاز را میفروشند 
و گویی کار ناصرخســرو وارد فضای مجازی شده است. به 

عنوان مثال ما داروی ســقط جنیــن را با زحمت فراوان 
ســاماندهی کردیم، حاال فرد با یک تلفن داروی سقط را 
درب خانه اش تحویل میگیرد، این درســت نیســت. این 
همان کسانی هســتند که میخواهند اقالم سالمت را بی 
بندوبار به صورت اینترنتی بفروشند.وی ادامه داد: عده ای 
هم میخواهند کال تعطیل کنند و بگویند هیچ قلم سالمت 
محوری نباید به صورت اینترنتی فروخته شود که این هم 
اشتباه است. ما باید حتما دارو، مکمل و اقالم اینچنینی را 
از داروخانه تامین کنیم و حتما باید از شبکه رسمی توزیع 
تامین شده باشد و شناسنامه دار باشد.رئیس سازمان غذا 
و دارو تاکید کرد: قرار ما این نیســت که ناصرخســرویی 
را که ســالها با آن مبارزه کردیم، در بستر مجازی پخش 
کنیم و غیرقابل کنترل باشد. کسانی نظرات خاصی نسبت 
به این موضوع دارنــد و میخواهند داروهای زنجیره ای و 
بی حســاب و کتاب عمل کنند و بخــش مهمی از پول و 
اقتصاد کشــور را وارد حوزه بیزینــس و تجارت کنند که 
البته اسمشان هم رویشان است و کارشان بازرگانی است. 
ما با این قضیه با شدت مخالفیم و اجازه نمیدهیم این کار 
انجام شــود.وی همچنین گفت: هرکس که این داروها را 
در فضای مجازی میفروشــد و فشار می آورد که در کانال 
غیرمجاز این داروها را عرضه کند، سودش را میبرد. واقعا 
باید حساســیت نسبت به این موضوع در کل کشور ایجاد 
شود که سالمت مردم دستخوش سودخواهی و سودجویی 
غیرمنطقی عده ای نشود.شانه ســاز گفت: تعداد زیادی از 
ایــن کانال ها و افرادی را که به صــورت غیرمجاز در این 
زمینــه کار میکنند، با همکاری دســتگاه های انتظامی و 
امنیتــی معرفی کردیم و دســتگاه های قضایــی با آن ها 

برخورد میکنند. وقتی شــاهدید که فضای مجازی اینقدر 
افسارگســیخته عمل میکند که یک فــرآورده ای تحت 
عنــوان مکمل الغری، ماده مخدر شیشــه را دارد عرضه 
میکند و این نشــان میدهد که باید نظارت و حساســیت 
کشوری ایجاد شود. این درحالیست که متاسفانه در برخی 
دستگاه ها متوجه میشویم که در سطوح باال دارد از چنین 
چیزی پشتیبانی میشــود که اجازه دهید هر کار ناصواب 
و نادرســتی که میخواهند، انجام دهند. ما با این قضیه به 
این صورت مخالفیــم. در عین حال هم نمیخواهیم بحث 
اســتفاده و امکان خرید اینترنتی را از مردم سلب کنیم و 

قانونمند شدن این موضوع مدنظرمان است.
وی درباره کشــف محمولــه ای از داروهــای قاچاق در 
بیمارستان شهدای تجریش، گفت: ما اصرارمان این است 
کــه در بخش دارو هم تمام دارو و تجهیزاتی که میخواهد 
خارج شــود، همه آن ها الزاما باید در ســامانه ردگیری و 
ردیابی تیتک ثبت شــود. تا وقتی کــه این اتفاق نیفتد و 
بیمارســتان ها این اقدام را انجام ندهند، این اتفاقات رخ 
میدهد. زیرا زمینه سوءاستفاده فراهم است، اما از سیستم 
ســامانه ای برای کنترل آن استفاده نشــود. در نتیجه تا 
زمانیکه این خالء پر نشــود و ثبت در سامانه انجام نشود، 
فرد ســودجو از این قضیه سوءاســتفاده میکند. البته ما 
برخوردمــان را انجام میدهیم، امــا میتوانیم از وقوع این 
اقدامات پیشگیری کنیم.شانه ســاز درباره عدم ترخیص 
۱۳۰۰ تــن ســرم از گمرک، گفت: این ســرمی که از آن 
صحبت میکنند، وارداتش برای ســال ۱۳۹5 بوده اســت 
و در ســال ۱۳۹۹ منقضی شده اســت. نمیدانم چرا عده 
ای اکنون یادشــان آمــده اســت. محموله هایی که ثبت 

ســفارش شــده، بالفاصله پای بار ظرف کسری از ساعت 
ترخیص شــده و وارد بازار میشــود. البته قسمتی از آن 
بدون اطالع ما وارد گمرک میشود. واردکننده نباید بدون 
ثبت ســفارش چیزی را وارد کند. زیرا بســیاری از آن ها 
میتواند مضر باشــد. اتفاقی که در بندر بیروت افتاد، باید 
برای همه ما درس عبرت باشد که ممکن است بدون هیچ 
ثبــت و ضبطی محموله وارد گمــرکات ما کنند و اتفاقی 
اعم از بیولوژیک تا اتفاقاتی مانند بندر بیروت رخ دهد.وی 
گفت: حرف ما این اســت که چیزی بدون ثبت ســفارش 
وارد گمرک نشــود. حتما پیگیری انجام میشود، اما ورود 
بی حســاب و کتاب اقالم و کاالها با گمرک کار اشتباهی 
است. بندر بیروت نمونه است و گمرک ما باید حساسیتش 
را روی این موضوع بیشــتر کند.شانه ساز درباره افزایش 
قیمــت داروهای بیمــاران خاص، گفــت: عموما داروی 
بیماران خاص یا رایگان اســت یا درصد بســیار باالیی از 
پوشــش بیمه ای را شامل میشــود. به هر حال بخشی از 
اقــالم تولید داخل ارز ۴۲۰۰ تومانی میگیرد و بســیاری 
از اقالم آن اعم از دســتمزد کارگر و ... ارز نیمایی دارند و 
ممکن است، تاثیر بگذارند.شانه ساز درباره وضعیت تامین 
واکســن انفلوانزا، گفت: امســال بخــش اعظمی از تامین 
واکســن آنفلوآنزا از محل تولید داخلی است. فکر میکنم 
با این روند ســال آینده هم جزو صادرکنندگان میشویم. 
از آنجایی که امسال اولین ســال بود و هنوز تولیدکننده 
ما وارد بازار نشــده بود، ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار را با واردات 
تخصیص دادیم.وی درباره وضعیت کمبود ســرم، گفت: 
اکنون اصال کمبود ســرم نداریم و مشــکل کامال برطرف 

شده و پیش بینی میکنیم دیگر هم این اتفاق نیفتد.

استاندار تهران با تأکید بر اینکه باید تابع نظرات ستاد ملی 
مقابله با کرونا باشــیم، افزود: برای مراسم ۱۳ آبان امسال 
اصل بر برگزاری است، البته رعایت پروتکل های بهداشتی 
بســیار مهم است.به گزارش ایســنا، محسن منصوری در 
جلســه ستاد مقابله با کرونای استان تهران ضمن تقدیر از 
تالش های اعضای این ستاد در مدیریت و مقابله با بیماری 
کرونا گفت: با توجه به تراکم جمعیتی استان با مدیریتی که 
توسط آقای بندپی در این حوزه صورت گرفت در مدیریت 
این بیماری در استان تهران سربلند شدیم که جای تقدیر 
دارد.وی افزود: به دلیل اهمیت موضوعات و تأکیدات مقام 
معظم رهبری چند مسئله به صورت آنی و فوری در استان 

تهران در دستور کار است که یکی از آن ها مقابله با بیماری 
کرونا است. بر همین اساس باید جلسات منظم و کارشناسی 
در این حوزه برگزار شــود و مبنا نیز نظر کارشناسی اعضا 
است.اســتاندار تهران با تأکید بر اهمیت معنویت و تقویت 
داشــته های معنوی شهروندان گفت: مدت زیادی است در 
تهران نماز جمعه برگزار نمیشــود و در شهرستان ها نیز با 
نوســانات برگزار میشــود. ایام اهلل هایی که مظهر شور بوده 
اســت دچار خدشه شــده لذا باید برای سالمتی روحی و 
ارتقای معنویت نیز چاره اندیشــی کنیم. البته خط قرمز ما 

برای برگزاری مراسمات صحت و سالمت است.
وی با اشــاره به آغاز برگــزاری نماز جمعــه در تهران از 

ایــن هفته گفت: معتقدیم متدینین بیشــتر از ســایرین 
پروتکل های بهداشتی را رعایت میکنند اما باید شاخص ها 
برای همه موارد اعــم از بازار، خیابان، هیئت و... به صورت 
واحد باشــد و تصمیمی که اتخاذ میشــود قابل دفاع باشد.

منصوری ادامه داد: ما باید تابع نظر ستاد ملی مقابله با کرونا 
باشــیم. اصل بر برگزاری مراسم ۱۳ آبان سال جاری است. 
البته رعایت پروتکل ها برای ما بسیار مهم است. این مراسم 
به صورت غیرراهپیمایی برگزار میشــود و اگر قرار اســت 
راهپیمایــی اتفاق بیفتد به صــورت خودرویی خواهد بود. 
تجمع در فضای باز بر روی صندلی و با رعایت فاصله گذاری 
خواهد بود.همچنین سازمان تبلیغات اسالمی برای برگزاری 

این مراســم به زمان و برنامه ریزی نیــاز دارد از این جهت 
امروز تصمیم میگیریم که اصل بر برگزاری این مراسم باشد 
و اگر احیانا شرایط به شکل غیرمنتظره ای تغییر کرد اعالم 
خواهیم کرد.وی تأکید کرد: پیشــنهاد آقای زالی فرمانده 
ســتاد عملیات مقابله با کرونا اســتان تهران برای تشکیل 
جلسه مشــترک میان معاونین درمان ســه دانشگاه علوم 
پزشکی و سازمان تبلیغات اسالمی پیشنهاد مناسبی است 
که باید محقق شود و برای شهرستان های استان تهران نیز 
به همین شکل عمل خواهیم کرد. باید مراقبت جدی برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی صورت بگیرد تا بهانه ای دست 

کسی داده نشود.

اداره کل هواشناسی اســتان تهران ضمن اشاره به بارش 
باران در نیمه شمالی استان از کاهش دما به طور میانگین 
۶ تا ۱۰ درجه سلیســیوس از امروز تا صبح شــنبه ) اول 
آبان ماه( خبرداد.به گزارش ایسنا بر اساس بررسی داده ها 
و نقشــه های پیش یابی هواشناســی طی دو روز آینده، 
آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با 
وزش باد پیش بینی میشود.از بعدازظهر امروز تا عصر )۲۹ 
مهرماه( در پاره ای نقاط گاهی وزش باد نســبتا شدید تا 
شــدید به ویژه در جنوب و غرب استان با احتمال خیزش 

موقتی گردوخاک مورد انتظار اســت. از ظهر چهارشنبه 
)۲۸ مهرماه( با نفوذ ســامانه بارشی به تدریج افزایش ابر و 
از غروب چهارشنبه تا عصر جمعه )۲۸ تا ۳۰ مهرماه( در 
بعضی ســاعات، در ارتفاعات بارش باران و برف و در نیمه 
شمالی استان بارش باران گاهی همراه با وزش باد شدید 
پیش بینی می شود. طی این مدت بارش پراکنده در نیمه 

جنوبی اســتان دور از انتظار نیست.امشب تا صبح شنبه 
)اول آبان ماه( کاهــش قابل مالحظه دما به طور میانگین 
۶ تا ۱۰ درجه سلسیوس پیش بینی میشود و از پنجشنبه 
شــب تا ظهر جمعه )۲۹ تــا ۳۰ مهرمــاه( در ارتفاعات 
کوهســتانی گاهی مه رقیق مورد انتظار اســت.بر اساس 
اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران، ورامین با بیشینه 

دمای ۳۰ درجه ســانتیگراد گرمترین نقاط استان تهران 
در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.آسمان تهران نیز 
امروز قسمتی ابری، در اواسط روز وزش باد و گاهی نیمه 
ابــری خواهد بود. دمای تهران در این روز با بیشــترین و 
کمترین دمای ۲۰ و ۸ درجه سانتیگراد پیش بینی میشود.
آســمان پایتخت فردا )۲۸ مهرماه( قسمتی ابری و وزش 
بــاد، در بعداز ظهر نیمه ابری با احتمــال بارش پراکنده 
خواهد بود و دمای هوا در گرم ترین و ســردترین زمان به 

۱۸ و ۶ درجه سانتیگراد میرسد.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: شرط 
ورود هر کسی به کشور زدن دو دوز واکسن کرونا است.به 
گزارش ایســنا، دکتر بهرام عین اللهی در نشست مشترک 
وزیران امــور خارجه، میــراث فرهنگی و گردشــگری و 
بهداشــت و درمان که در محل وزارت خارجه با محوریت 
گردشگری برگزار شد، با ارائه آماری از میزان واکسیناسیون 
صورت گرفته در کشور در دو دوز اول و دوم گفت: علیرغم 
واکسیناسیون صورت گرفته و ادامه آن، مردم همچنان باید 
پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنند تا 
روند شیوع ویروس در کشــور کند شود.وی با بیان اینکه 
هر کســی که میخواهد وارد کشور شود باید حتما دو دوز 
واکســن کرونا را تزریق کرده باشــد، گفت: ما تالش مان 
این اســت که بــا هماهنگی وزارت امــور خارجه و وزارت 
گردشگری موضوع دیپلماسی ســالمت را تقویت کنیم و 

بتوانیم خدمات بیشتری را به کسانی که به کشورمان برای 
دریافت تسهیالت بهداشتی مراجعه میکنند، ارائه کنیم.

عین اللهی با بیان اینکه ارائه مناسب خدمات بهداشتی به 
گردشگران سالمت باعث تبلیغ در مورد خدمات بهداشتی 
ایران خواهد بود و این موضوع منافع خوبی را برای کشور 
به همراه دارد، گفت: ما به تمام دانشکده های علوم پزشکی 
در مرزها اعالم کرده ایم که موضوع گردشگری سالمت را 
راه بیاندازند. در شــهرهای بزرگ نیز ظرفیت های خوبی 
برای گردشــگری ســالمت وجود دارد و میتوانیم از این 
ظرفیت به خوبی اســتفاده کنیم.وی گفت: امیدواریم در 
این جلسه بتوانیم تصمیمات خوبی در عرصه گردشگری 
و توسعه آن از جمله گردشگری سالمت با در نظر گرفتن 
پروتکل های بهداشــتی و آیین نامه هــای مربوطه در این 

زمینه اخذ کنیم.

معاون امور زنــان و خانواده رئیس جمهــوری، گفت: به 
مناســبت هفته روستا و عشایر مقرر شد به تمام زوج های 
دهه شصتی روســتایی و عشایری که از آغاز هفته روستا 
و عشایر امســال )از ۱5 مهر ۱۴۰۰( تا پایان سال جاری 
ازدواج کننــد؛ جمعــا ۱۰۰ میلیــون تومان تســهیالت 
تعلق گیرد.انســیه خزعلی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کــرد: مطابق با صحبت هایی که با مدنی )معاون توســعه 
روســتایی و مناطق محروم کشــور( داشــتیم؛ مقرر شد 
به زوجینی که هر دو متولد دهه شــصت و روســتایی یا 
عشــایری باشــند و از آغاز هفته روســتا و عشایر امسال 
)از ۱5 مهــر ۱۴۰۰( تا پایان ســال ۱۴۰۰ ازدواج کنند؛ 
عــالوه بــر وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانــی، جمعا ۱۰۰ 
 میلیــون تومــان ) هــر کــدام 5۰ میلیون تومــان( وام

 تعلق گیرد. 

البته به دنبال این هستیم مبلغ این وام را افزایش دهیم.
خزعلــی با بیان اینکه منابع مالی وام یاد شــده توســط 
معاونت توسعه روســتایی و مناطق محروم کشور تامین 
میشود، درباره بانک های عامل پرداخت این وام و جزئیات 
بازپرداخت و سود آن گفت که جزئیات مربوطه به زودی 
منتشــر میشــود.وی همچنین در پاســخ به این سوال 
کــه آیا بهتر نیســت دولت به جای ارائــه وام به جوانان، 
تســهیالتی در قالب هدیه به آنها ارائه دهد تا از بدهکاری 
آنها به بانک ها جلوگیری شــود؟ تصریح کرد: هدیه دادن 
به جوانان بســیار خوب اســت اما در حال حاضر بودجه 
دولت این اجازه را نمیدهد. این وام دادنها باعث میشــود 
جوانان به دنبال کار بروند و بدانند باید این تســهیالت را 
بازگردانند و از ســوی دیگر اگر وام ها سود زیادی نداشته 

باشند، میتوانند باعث حرکت جوانان شوند.

۱2۰ میلیون تومان وام ازدواج نوعروسان و دامادان روستایی تزریق دو دوز واکسن، شرط ورود به ایران 


