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توضیحات اسنپ دکتر درباره یک خبر 
پیرو انتشار انتقادات رئیس سازمان غذا و دارو از اسنپ دکتر در روزنامه مردم 
ســاالری 27 مهر ۱۴۰۰، اسنپ دکتر به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی 

برای ما ارسال کرده که متن آن بدین شرح است:
»در این گزارش، مطالبی بیان شــده که شــبهه فــروش داروهای غیرقانونی 
توسط اسنپ دکتر را به خواننده القا می کند، اسنپ دکتر ضمن تکذیب صریح 
این موضوع، عنوان می کند که فعالیت اســنپ دکتر منطبق با قانون اســت و 
هیچ یک از مصادیق مذکور در گزارش قابل انتســاب به این شــرکت نیست. 
ناصرخســرو نامیدن سرویس های خدمت رســانی مانند اسنپ دکتر که فرایند 
خرید دارو را شــفاف می کنند نه تنها ناعادالنه اســت بلکه می تواند در مسیر 
آینده نظام ســالمت کشــور اختالل ایجاد کند. متاســفانه، با وجود مکاتبات 
متعدد اســنپ دکتر با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در جهت تعامل و 
حل دغدغه های دو طرف، نه تنها فضایی برای گفتگو و تعامل فراهم نشــده، 
بلکه وارد کردن اتهام به پلتفرم های تســهیلگر خدمات دارویی همچنان ادامه 
دارد. این در حالی اســت که اســنپ دکتر در این روزهای سخت که ابتال به 
ویــروس کرونــا هم وطنان ما را به دام مرگ می کشــاند، تالش کرده بیش از 
گذشــته به کنترل اوضاع، کاهش سرایت و قطع زنجیره انتقال ویروس کمک 
کند. در این مدت به جای حمایت از خدمات اسنپ دکتر، چالش های بسیاری 
برای این شــرکت ایجاد شده است و با وجود تالش  ما برای تعامل با نهادهای 
مذکور، سنگ اندازی ها همچنان ادامه دارد.امیدواریم نهادهای مسئول به جای 
مقاومــت در برابر فناوری و انکار نقش تســهیلگر آن در زندگی مردم به حل 
مشــکالت پلتفرم ها کمک کنند، اجازه ی تعامل و گفتگو دهند و این امکان را 
فراهم کنند که بخش خصوصی بتوانند در کنار آنها در خدمت رسانی به مردم 
موثر باشد.در پایان، اسنپ دکتر این حق را برای خود قائل می داند که اقدامات 

قانونی را در برابر شائبه های مطرح شده در دستور کار قرار دهد.«

جوابیه

ضرورت ساخت تجهیزات توانبخشی استاندارد
 در کشور

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور از نمایشــگاه دائمی محصوالت دانش بنیان صادرات محور با عنوان 
»خانه نوآوری و فناوری ایران )IHIT(« در محل نمایشگاه بین المللی تهران بازدید 
و از محصوالت دانش بنیان حوزه تجهیزات توانبخشــی رونمایی کردند.به گزارش 
»ایثار«، دکتر امیرحســین قاضی زاده هاشمی در حاشــیه بازدید از این نمایشگاه 
درخصوص استفاده بنیاد شهید و امور ایثارگران از این تجهیزات گفت: دایره سنی 
جامعه هدف ما به گونه ای اســت که به خدمات توانبخشی به صورت گسترده نیاز 
دارد.رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران با اشاره به افزایش میانگین سنی جامعه 
هدف بنیاد عنوان کرد: موضوع توانبخشی برای ما بسیار جدی است، زیرا میانگین 
سنی پدران و مادران معظم شــهدای ما، حدود ۸۰ سال و همسران گرامی شهدا 
و جانبازان به حدود ۶۰ ســال رسیده اســت و جانبازان عزیز ما هم متأسفانه به 
دلیل  مشکالت جسمی که پیدا کرده اند، نیازمند این خدمات هستند.قاضی زاده با 
تأکید بر نیاز بنیاد به خدمات توانبخشــی، اضافه کرد: این خدمات هم برای ارتقاء 
کیفیت زندگی جامعه ایثارگری که بتوانند فعالیت بیشتری در سطح جامعه داشته 
باشــند، هم برای کم شدن درد و وابســتگی آن ها به دارو بسیار مهم است.معاون 
رئیس جمهور با بیان اینکه تا به  امروز این خدمات معموالً با واردات تأمین و حجم 
زیادی ارز از کشور خارج می شده، اضافه کرد: نیاز ارزی ما در سال گذشته حدود 
چند ده میلیون دالر بوده اســت اما با تالش جوانان و متخصصان خوب در داخل 
کشــور، با همت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری این خدمات در داخل 
کشور در دسترس قرار گرفته است.رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه 
هرچقدر این خدمات و محصوالت ارزان تر باشد، سطح ارائه خدمات باالتر می رود، 
اضافه کرد: تا به امروز فقط قادر به تجهیز کلینیک هایمان بودیم اما اگر محصوالت 
ارزان تر و در دسترس تر باشد، می توانیم این خدمات را در اختیار اشخاص هم قرار 

دهیم. امیدواریم در دوره جدید بنیاد بتوانیم این نقش را ایفا کنیم.

یکی از رسانه های مهم و موثر در دوران جدید
 موزه ها هستند

جعفری گفت: موزه ها امروز یک ظرفیت آموزشی، تعاملی و گفتمانی در دنیا ایجاد 
کرده اند و محلی برای ارتباط بین نسلی مبنی بر تاریخ و تمدن هستند.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، مراسم اختتامیه دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان 
انقالب اســالمی مبتنی بر گام دوم انقالب، صبح امروز در محل همایش های بین 
الملل خلیج فارس موزه ملی انقالب اســالمی و دفاع مقدس برگزار شد.علی اصغر 
جعفری مدیر عامل موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس در این آیین گفت: به لطف 
الهی با پیروزی انقالب اسالمی یک گفتمان جدید مبتنی بر تجارت تاریخی و دینی 
متولد شــد.وی افزود: این گفتمان تحوالت جدیدی را رقم زد. اکنون با گذشــت 
چهــار دهه از عمر با برکت انقالب اســالمی، این گفتمان مخاطبان خودش را در 
سراسر جهان پیدا کرده است.  این عزت و افتخار متعلق به ملت ایران است، ولی 
استمرار آن در دست کسانی است که به اسالم و امام عالقه مند هستند.جعفری با 
بیان اینکه برای تبیین این مهم قطعاً همه  کسانی که در حوزه های مختلف صاحب 
نظر و قلم هستند تالش خود را خواهند کرد، گفت: یکی از رسانه های مهم و موثر 
در دوران جدید موزه ها هستند.وی در ادامه تصریح کرد: موزه ها امروز یک ظرفیت 
آموزشی، تعاملی و گفتمانی در دنیا ایجاد کرده اند، دیگر نگاه سنتی به موزه ها که 
محلی برای ارائه آثار تمدنی شناخته می شد، جایگاهی ندارد. بلکه موزه امروز محلی 
برای تعامل، پویایی و ارتباط بین نسلی مبتنی بر تاریخ و تمدن است.مدیر عامل 
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس در ادامه گفت: وظیفه داریم به عنوان موزه ملی 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس، این گفتمان را با بهترین شکل و زیبا ترین روش و 
ابزار های رسانه ای و هنری در معرض دید عالقه مندان قرار دهیم.جعفری با اشاره 
به ارسال گردش کار موزه به خدمت مقام معظم رهبری، گفت: رهبر معظم انقالب 
اسالمی در جواب تاکید فرمودند تالش کنید انقالب اسالمی دقیق و درست تبیین 
و ارائه شــود. در همین خصوص ما معتقدیم اگر دفاع مقدس خوب تبیین شود، 
انقالب اسالمی هم تبیین می شــود.وی در خصوص اهداف برگزاری همایش ملی 
بازنمایی گفتمان انقالب اســالمی مبتنی بر گام دوم انقالب، گفت: برای بازنمایی 
گفتمان انقالب اسالمی و دفاع مقدس ضرورت داشت مبانی علمی مبتنی بر معارف 
و ادبیات دقیق، درســت و مورد اجماع علما را پیدا کنیم و به جمع بندی برسیم.

جعفری ادامه داد: در همایش اول که در اردیبهشــت ســال گذشته برگزار شد، با 
۱۱۶ مقاله بخشی از خألهای حوزه نظری و مسائل مربوط به مبانی علمی گفتمان 
دفاع مقدس و انقالب اسالمی را به دست آوردیم که برای تکمیل این فرایند دومین 
همایش پیش بینی شــد.مدیر عامل موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس در پایان 
خاطر نشان کرد: امانت دار یک حرکت عظیم هستیم که دنیا را متحول کرده است 
و گفتمان های دینی را به چالش کشیده است. امروز باید پیشگام در عرضه گفتمان 
انقالبی به دنیا باشیم و ضروری است که با افتخار این گفتمان را ارائه کنیم و قطعاً 
در گام بندی هنرمندان با بهترین روش این مبانی را در موزه دفاع مقدس جانمایی 

خواهند کرد تا مخاطبان بهترین استفاده را از آن بکنند.

عضویت افتخاری و نشان جامعه خیرین مدرسه ساز 
کشور به شهردار منطقه یک اهدا شد

عضویت افتخاری و نشان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور به سید حمید موسوی 
شــهردار منطقه یک به پاس تالش های مجدانه ایشان در ساماندهی و حمایت از 
مدارس کم برخوردار اهدا شــد.به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه یک، 
در جلســه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور که با 
حضور علی اکبر ابراهیمی رئیس، نائب رئیس و اعضای کمیســیون اجتماعی این 
جامعه، مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، مشاور وزیر آموزش و پرورش، 
معاونین دبیر کل یونســکو، دختر محمدرضا حافظی پدر مدرسه سازی ایران و ... 
در محل شرکت پاکشوما برگزار شد عضویت افتخاری جامعه خیرین مدرسه ساز 
کشور به سید حمید موسوی شهردار منطقه یک اهدا شد. شهردار منطقه یک در 
این جلســه راز ماندگاری این کشور پهناور را وجود افراد فرهیخته ای دانست که 
هرکجا در ســطح جامعه احساس خالء کردند، داوطلبانه به ایفای نقش پرداختند 
و دوشادوش دستگاه ها و سازمان های دولتی حضور موثر و فعال داشتند.موسوی 
ضمن تاکید بر این مطلب که ترویج اخالق و شناساندن سبک زندگی خیرین در 
مدارس می تواند جامعه را به سوی توسعه و شکوفایی بیشتر رهنمون کند، گفت: 
شهرداری منطقه یک ضمن استقبال از فعالیت این جامعه در زمینه تولید و ایجاد 
فرصت های شــغلی، این آمادگی را دارد تا هم به عنوان یک سازمان خدماتی در 
موضوعات تبلیغات محیطی با جامعه خیرین مدرسه ساز همکاری نماید و هم در 
راســتای فرهنگ سازی، کار مشترک اقتصادی و جذب سرمایه اقدامات الزم را به 

انجام رساند.

اخبار کوتاه
علی رغم تاکید بر الزام بازگشایی مدارس در آستانه آبان ماه، مطرح شد 

بازگشایی ها قابلیت برگشت دارد!

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعالم کرد

بیم پیک ششم کرونا در کشور 
 ۳ ضلع کنترل کووید

سازمان غذا و دارو اعالم کرد

توزیع واکسن آنفلوآنزای ایرانی در داروخانه ها در انتظار ابالغ قیمت

در صحن شورای شهر تصویب شد

ایجاد جایگاه های کوچک سوخت رسانی در تهران

نجات جان 82 نفر در ماموریت های ساحلی هالل احمر

گروه اجتماعی – ژاله شفیعی: چند روز مانده به آبان 
ماه، دوباره بحث چگونگی بازگشایی مدارس رونق گرفته 
است. بر اســاس وعده های داده شــده توسط دولت قرار 
اســت در آبان ماه هم مدراس و دانشــکاه ها باز شوند و 
هم محدودیت های کســب و کار برداشته شود. اما در این 
میان بازگشایی مدارس اهمیت ویژه ای هم برای خانواده 
ها و هم برای دولت دارد. در طول یک ســال و نیمی که 
از غیرحضوری شــدن مدارس به علــت کرونا می گذرد، 
همواره تاکید شــده که متاســفانه آموزش غیرحضوری و 
آنالین نمی تواند جایگزین آموزش حضوری شود و در این 
مدت دانش آموزان ضعف آموزشــی دارند و ادامه چنین 
وضعیتی مــی تواند به افت تحصیلی جامعه دانش آموزی 
کشــور منجر شــود. معلمها و اولیای عموم دانش آموزان 
هــم بنا به تجربــه ای که در این دو ســال پیدا کرده اند 
ایــن موضوع را تائید می کننــد و همین موضوع اهمیت 

بازگشایی مدارس را افزایش می دهد.
چندی پیش ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش تصریح 
کرد: در نیمه اول آبان ماه، بر اســاس الگوی بازگشــایی 
مدارس و ســرعت واکسیناســیون جامعــه، مدارس کم 
جمعیت شــهری با کمتر از ۶۰ نفر جمعیت بازگشــایی 
خواهند شــد. در نیمــه دوم آبان ماه نیــز تمام مدارس 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی بازگشــایی می شوند و 
مدارس بر اســاس الگوی بازگشــایی گروه بندی خواهند 
شــد و با توجه به مجوز هر منطقه، فعالیت آموزشی خود 

را آغاز خواهند کرد.
با این حال انتشــار بعضی اخبار مبنی بر احتمال شــدت 
گرفتن پیک ششم کرونا در هفته های آتی، این احتمال را 
تقویت کرده بود که این تصمیم مثل نمونه های قبلی لغو 
شود اما روز سه شنبه سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
نه تنها بر بازگشایی مدارس در ماه آینده تاکید کرد، بلکه 
گفت که حرکت به سوی بازگشــایی مدارس، الزام است 

نه اختیار.
علیرضا کاظمی کــه در آیین »هفته بزرگداشــت پیوند 

اولیا و مربیان« ســخن می گفت، تصریح کرد: امســال، 
تصمیم گیری در خصوص بازگشایی مدارس در آغاز سال 
تحصیلی را صددرصد به انجمــن اولیا و مربیان مدارس، 
واگذاری کردیم. امروز ۱۱7 کشــور دنیا آموزش حضوری 
را به طور کامل آغاز کرده اند و تنها 27 کشور، آموزش های 
خود را بــه صورت ترکیبی )مجــازی و حضوری( و باقی 

کشورها به صورت مجازی امر آموزش را دنبال می کنند.
وی با تأکید بر این که امروز حرکت به ســمت بازگشایی 
مدارس، یک الزام اســت و نه یــک اختیار، بیان کرد: اگر 
نگران ســالمتی دانش آموزان هستیم که قطعاً همینطور 
اســت؛ باید مهارت های »مراقبت از سالمتی« را به دانش 
آمــوز یاد دهیم نه این که او را از یک بحران جدا کنیم و 
در فضای محدود نگهداری کنیم. بحران، تهدید نیســت و 

باید به آن به عنوان یک »فرصت« نگاه کنیم.
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش گفت: ما درآموزش و 
پرورش با توجه به دســتور رئیس جمهور و درنظرگرفتن 

تمام مالحظات ســتاد ملی کرونا و وزارت بهداشــت، در 
تالشیم تا بتوانیم مدارس را به صورت حضوری بازگشایی 
کنیــم و البته بر ســالمت دانش آمــوزان تأکید داریم و 

سالمت دانش آموزان برای ما مهم است.
کاظمی گفت: خوشــبختانه واکسیناسیون دانش آموزان 
۱2 تا ۱۸ سال، در دستور کار قرار گرفته و تا به حال 7۰ 
درصد از دانش آمــوزان و ۸۵ درصد از معلمان و افرادی 
که با دانش آموزان در ارتباط هســتند، واکسینه شده اند. 
آموزش و پــرورش تمام پروتکل ها و دســتورالعمل های 
بهداشتی را به مدارس ارسال کرده است و سرانه بهداشتی 

مدارس را نیز به استان ها واریز کردیم.
کاظمی گفت: از اول مهر ۴۵ درصد مدارس روســتایی و 
عشــایری و با جمعیت کم، به صورت حضوری بازگشایی 
شــدند و مدارس شــهری و پرجمعیت نیز از نیمه آبان تا 

آخر آبان بازگشایی حضوری یا ترکیبی خواهند داشت.
 از ســوی دیگــر دبیر کمیته علمی کشــوری کووید ۱۹ 

نیز در همین روز با بیان اینکه بازگشــایی  مدارس باید با 
تعداد کم روزها انجام شــود، آن هم بدون اینکه اقدامات 
و آموزش هــای مجازی تعطیل شــود، دربــاره زمان آغاز 
بازگشــایی تدریجی مدرسه ها، گفت: این زمان به شرایط 
بســتگی دارد و باید ببینیم آیــا وزارت آموزش و پرورش 
می تواند شــرایط مورد لزوم را در تمام مدارس در سطح 

کل کشور ایجاد کند یا خیر.
حمیدرضا جماعتی تاکید کرد: این بازگشــایی ها با توجه 
به شرایط کشور انعطاف پذیر است و قابلیت برگشت دارد. 
یعنی اگر شرایطی ایجاد شود که ما با پیک مواجه شویم، 
ممکن است مجددا کامال به صورت مجازی شود. بنابراین 
یک حالت رفت و برگشــت، اما نه بــه صورت یک قانون 
کلی، بلکه بر اساس یک قانون سیال که بر اساس شرایط 
تغییر می کند و به این صورت می توانیم شــرایط مدارس 
را در حالــت مجــازی، حضوری یا نیمه مجــازی و نیمه 

حضوری تغییر دهیم.
امــا حاال با توجه به این تصمیم بد نیســت یکبار دیگر به 
تصمیمی که بر اساس اعالم سید ابراهیم رئیسی در جلسه 
روســای کمیته های تخصصی کرونــا در 3۰ ابان گرفته 
شــد، اشاره شــود. بر اساس اعالم رئیســی در آن جلسه 
مقرر شــد ابتدا تمام شرایط و زیرســاخت های بهداشتی 
ضروری، نظیر تامین استانداردهای مطلوب سرویس های 
بهداشــتی در مدارس، ایجاد امکان رعایت حداقل تراکم 
در کالس هــای درس، تهویــه کالس ها، واکسیناســیون 
معلمان و کادر اداری، واکسیناسیون والدین دانش آموزان 
و در صورت تامین واکســن، واکسینه کردن آن دسته از 
دانش آموزان کــه دارای بیماری های زمینه ای هســتند، 
انجام شده و سپس درباره دایر شدن حضوری کالس های 

درس تصمیم گیری شود.
حاال بد نیســت دولت توضیح دهد که آیا این شــرایط و 
زیرساخت های بهداشــتی ضروری بیان شده در مدارس 
واقعا انجام شــده اســت که تصمیم به بازگشایی مدارس 

گرفته شده یا نه؟!

دبیــر کمیته علمی کشــوری کرونا با بیــان اینکه رعایت 
بهداشــت شــخصی، رعایت پروتکل ها به صورت جمعی و 
واکسیناسیون ســه ضلع جلوگیری از بروز کرونا محسوب 
می شــوند، گفت: با توجه به عدم رعایت موازین بهداشتی 
در برخی مناطق و اینکه هنوز به ایمنی جمعی نرســیدیم، 
ممکن اســت پیک ششــم را تجربه کنیم.دکتر حمیدرضا 
جماعتی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت کرونا و بروز 
نشــانه های پیک ششم کرونا در کشــور، گفت: چندین بار 
اعالم کــردم که تا زمانیکه به ایمنی جمعی نرســیم و در 
عین حال اگر رعایت پروتکل های بهداشــتی چه از ســوی 
افراد و چه به صورت جمعی  وجود نداشــته باشــد، انتظار 
می رود که ما با این پیک ها مواجه شویم. باید توجه کرد که 
اگر بهترین واکســن ها را هم استفاده کنیم، باز هم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی الزم اســت. مطالعاتــی در جوامع  
مختلف انجام شــده و واکســن ها برحســب نوع واکسن، 
می توانند حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کارایی داشته باشند. البته 
این میزان در کمیت ها زیاد است، وگرنه در مطالعات بالینی 
میزان کارایی بیشــتر نشان داده می شــود. به عنوان مثال 
فایــزر در مطالعه بالینی ۹3 تا ۹۴ درصد کارایی داشــته، 
اما وقتی همین واکســن در یکی از کشــورهای اطراف ما 
مورد ارزیابی قرار گرفته، در جمعیت زیاد شــاهد بودند که 
کارایی اش حتی به زیر ۵۰ درصد رسیده است.  وی افزود: 
بنابراین حتی اگر واکســن را هم تزریق کرده و بر اســاس 
سوشــی که در آن جامعه قابلیت انتشــار داشــته و منجر 
به بروز بیماری می شــود،   به پوشش واکسیناسیون مورد 
انتظار هم برســیم، باز هم حتما بایــد رعایت پروتکل های 
بهداشتی را در کنار آن داشــته باشیم. باید توجه کرد که 
رعایت پروتکل های بهداشتی اعم از فاصله گذاری، استفاده 
از ماســک، شستن مکرر دســت ها و اقداماتی که از سوی 
مســئوالن در زمینه قرنطینه، بســتن مجامــع و محدود 
کردن مراســم های با جمعیت زیاد و... انجام می شــود، در 
مطالعات نشــان داده شــده که 3۰ درصد می تواند جلوی 

انتشار عفونت را بگیرد و 3۰ درصد کاراست. حال بر حسب 
نوع واکســنی که استفاده می شود، اگر کارایی را ۶۰ درصد 
در نظر بگیرید، هنوز هم نمی توانید به صورت ۱۰۰ درصد 
جلو پیشــرفت بیماری و پاندمی را بگیرید. البته می توانید 
تــا حدود زیــادی آن را کنترل کنید، امــا در پاندمی باید 
همه ایــن موارد با هم اتفاق بیفتد تــا بتوان به ۸۰ تا ۹۰ 
درصد کارایی رســید و تا حدودی بتوان عفونت را کنترل 
کرد.جماعتــی با بیان اینکه بنابراین با اقدامات بهداشــتی 
شــخصی، جمعی و واکسیناسیون شــاید بتوان ۸۰ تا ۹۰ 
درصد بتوان جلوی بیماری را گرفت و تا حدودی پاندمی را 
کنترل کرد، گفت: حال هر یک از این ها اگر رعایت نشــود، 
می توانــد دلیلی باشــد که پاندمی کنترل نشــود و در این 
صورت شــاهد پیک خواهیم بود. حال متاسفانه گزارشاتی 
داریم از شهرهایی که البته اسم نمی برم که مردم اقدامات 
بهداشــتی را رعایت نمی کنند، ماســک نمی زنند و... حال 
در چنین جامعه ای اگر واکســن هــم تزریق کنید، باز هم 
یک بازوی پیشگیری مشــکل دارد و از آنجایی که رعایت 
پروتکل های بهداشتی نقص دارد، منجر به گردش ویروس 
شــده و پیک هایی را خواهیم داشــت که از آنجا به سایر 
مناطق کشور سرایت می کند. به هر حال واکسیناسیون ما 
هنوز به اندازه کافی نیســت و هنوز به ایمنی جمعی مورد 
نظر نمی رســیم و این در حالیست که در بسیاری مناطق 
پروتکل ها را رعایت نمی کنند و منجر به گســترش بیماری 
می شــود.وی تاکید کرد: بنابرایــن موضوع مهم در کنترل 
کرونا، بحث واکسیناســیون و رســیدن به ایمنی جمعی و 
دوم رعایت موازین بهداشــتی و قرنطینه هایی اســت که 

گوشــزد می شود. در عین حال سومین نکته هم استفاده از 
دزهای بوستر و یادآور اســت که توصیه می کنیم که ابتدا 
گروه های هدف که در مواجهه مســتقیم با کرونا هستند،   
اینها را اســتفاده کنند که در کادر درمان آغاز شده است. 
به هر حال درگیری گروه درمان می تواند منجر به عوارض 
جبران ناپذیری شــود.جماعتی گفت: امید ما این است که 
با واکسیناســیون و با انجام پروتکل های بهداشتی با کمک 
مردم، بتوانیم تا حدودی این پیک را بگذرانیم، اما با توجه 
به عدم رعایت موازین بهداشــتی در برخی مناطق و اینکه 
هنوز به ایمنی جمعی نرسیدیم، ممکن است پیک ششم را 
تجربه کنیم. البته اگر پیک ششم ایجاد هم شود با توجه به 
سرعت واکسیناسیون،  ممکن است خسارات زیان باری که 
در پیک پنجم داشــتیم، به آن صورت خسارات را نداشته 
باشــیم. هرچند که ما در فصل پاییز هستیم و فصول سرد، 
فصولی هســتند که این ویروس ها می توانند بیشتر فعالیت 
کننــد. بنابراین از نظر آب و هوا هــم باید دقت کنیم که 
فعالیت ویروس ها می تواند بیشتر باشد و درگیری بیشتری 
را در افراد جامعه به وجــود آورند.وی تاکید کرد: بنابراین 
بایــد مواظب باشــیم و حتما موازین بهداشــتی را رعایت 
کنند. افراد به صرف اینکه دو دز واکســن را تزریق کردند، 
فکر نکنند که واکسینه شدند و گرفتار نمی شوند. بنابراین 
پروتکل های بهداشــتی باید همچنان رعایت شود. زیرا هر 
نوع واکسنی که در دنیا در این زمینه ساخته شده،  کارایی 
۱۰۰ درصد ندارد و جلوگیری ۱۰۰ درصدی از بیماری را با 
هیچ واکسنی نداریم، بلکه اثربخشی بیشتر واکسن هایی که 
ساخته شدند، در جلوگیری از شدت بیماری و بستری شدن 

در بیمارســتان ها و در مرگ ومیر ناشی از عفونت کرونایی 
است. بنابراین در بحث ابتال به بیماری و انتقال آن به سایر 
افراد خانواده و جامعه، واکسن ها کارایی ۱۰۰ درصد ندارند 
و حتی کســانیکه دو دز واکسن را تزریق کردند و حتی دز 
بوستر را هم تزریق کنند، باید اقدامات بهداشتی را رعایت 
کنند، وگرنه احتمال ابتالیشــان به بیماری و انتقال آن به 
سایر افراد به ویژه افراد مسن و دارای بیماری های زمینه ای 
وجود دارد و در کنترل چرخش ویروس مشکل ایجاد شده 
و منجر به ادامه و اســتقرار پاندمی شده و شاهد پیک های 

جدید خواهیم بود.
۱۳۳۰۸ ابتالی جدید کرونا در کشور 

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، طی یک شبانه 
روز ۱3هزار و 3۰۸ ابتالی جدید کرونا در کشور شناسایی 
شدند و متاســفانه ۱۶7 تن نیز به دلیل این بیماری جان 
خود را از دســت دادند.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم روابط 
عمومی وزارت بهداشــت، از روز 2۶ مهر تا روز 27 مهرماه 
۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱3 هزار و 
3۰۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی 
شــد که یک هزار و 7۸3 نفر از آنها بستری شدند.مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور بــه ۵ میلیون و ۸۰۹ هزار و 
۹۶7 نفر رسید.متاســفانه در طول 2۴ ساعت، ۱۶7 بیمار 
کوویــد۱۹ جان خود را از دســت دادنــد و مجموع جان 
باختــگان این بیماری بــه ۱2۴ هزار و ۴23 نفر رســید.
خوشــبختانه تا روز 27 مهر، ۵ میلیون 3۴7 هزار و ۴۸3 
نفر از بیمــاران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص 
شــده اند.۴ هزار و ۶22 نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت 
قــرار دارند.تا روز 27 مهر، 3۴ میلیون و 22۴ هزار و ۸23 
آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در 
حال حاضر ۹ شــهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۰۶ شهر در 
وضعیت نارنجی، 22۸ شهر در وضعیت زرد و ۱۰۵ شهر در 

وضعیت آبی قرار دارند.

مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو 
درباره زمان توزیع واکســن آنفلوآنزای تولید داخلی، توضیح 
داد.دکتر حیدر محمدی در گفتگو با ایســنا، گفت: امسال 
واکســن آنفلوآنزا در کشور چهار تولیدکننده دارد، یعنی دو 
تامین کننده وارداتی دارد و دو تامین کننده تولید داخل.وی 
افــزود: ما حدود 2.۵ میلیــون دز را از تامین کننده خارجی 
تامین کردیم که ۱.۵ میلیون آن وارد کشــور شــده و یک 
میلیون آن هم در حال ورود است که به زودی وارد می شود.

محمدی ادامه داد: در عین حال دو تامین کننده تولید داخلی 
هم داریم که خدارا شکر اولین بار است تولیدشان انجام شده 
و وارد بازار می شود. البته پارسال هم یکی از تولیدکنندگان 
واکســن آنفلوآنزا، واکسن تولید کرده بود، اما برای مطالعات 
بالینــی بود که امســال وارد بازار می شــود.محمدی گفت: 
تولیدکنندگان داخلی واکسن آنفلوآنزا امسال 2۰۰ هزار دز 
آماده کردند که قرار اســت ظــرف هفته آینده به ما تحویل 
دهند. البتــه این تولیدکنندگان به ما قــول داده بودند که 

۱.۵ تا دو میلیون واکســن آنفلوآنــزا به ما تحویل دهند که 
اگر شــرایط بازار مساعد باشــد و تامین کنند، این میزان را 
به ما می دهند. الباقی وارداتی ها هم وارد می شــود.محمدی 
گفت: از این تعداد واکســن آنفلوآنــزا، حدود یک میلیون و 
۸۰۰ هزار دز از ســوی معاونت بهداشت و به صورت رایگان، 
در طرح واکسیناســیون عمومی بــرای گروه های در معرض 
خطر و با ریســک باال مصرف می شود که شامل زنان باردار، 
سالمندان باالی ۵۵ ســال، بیماران خاص و صعب العالج و 

سایر گروه هایی که طبق اعالم معاونت بهداشت به عنوان در 
معرض خطر بروز رسانی می شوند، هستند. سایر واکسن های 
وارداتی و تولید داخل هم در داروخانه ها با نرخ مصوب عرضه 
می شــود.وی با بیان اینکه هنوز قیمت واکســن آنفلوآنزای 
تولید داخل را ابالغ نکردیم و واکسن های وارداتی هم حدود 
2۰۰ هزار تومان قیمت دارند، گفت: واکســن تولید داخلی 
آنفلوآنــزا آماده اســت و منتظر ابالغ قیمت آن هســتیم و 
ان شاءاهلل حدود یک هفته دیگر وارد داروخانه ها خواهد شد.

اعضای شــورای شهر تهران در جلسه دیروز یک الیحه دو 
فوریتی و دو طرح یک فوریتی را به تصویب رســاندند.به 
گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتــدا الیحه دو فوریتی »توقف 
اجرای مصوبه اساســنامه ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری 
تهــران به انضمام آیین نامه مالی و معمالتی ســازمانهای 
وابسته و مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری 
تهران« در دســتور کار اعضای شــورای شهر قرار گرفت. 
مهدی چمران درباره این الیحه گفت: این دو فوریت خیلی 
مهم اســت. بحث سازمان های شهرداری است و اساسنامه 
آن ها عوض شــده است و در شــرایطی است که شهردار 
فعلی با اساســنامه جدید موافق نیست و ایرادات فراوانی 
به آن گرفتند. اساســنامه در وزارت کشور هم مورد تایید 
قرار گرفته اما به صورت قانون ابالغ نشــده است و فرصت 
کوتاهی داریم که پیشنهاد شــهردار مبنی بر توقف آن را 
به تصویب برســانیم و مجددا آن را بررســی کنیم. لطف 
اهلل فروزنده، معاون برنامه ریزی و توســعه منابع انســانی 
شــهرداری تهران درباره این الیحه گفت: ۱۹ اساســنامه 
در شــورای قبل مصوب و به وزارت کشــور رفته است اما 
اشــکالت اساسی دارند و تمام کارشناسان روی این مساله 

تاکید دارنــد. او ادامه داد: برای اینکــه بتوانیم به صورت 
کارشناسی به آن رســیدگی کنیم شورا به دو فوریت این 
الیحه رای دهند تا بتوانیم آن را بررســی کنیم. به گزارش 
ایلنا دو فوریت این طرح با موافقت اعضای شــورای شهر 

تهران به تصویب رسید. 
در ادامه جلسه دیروز طرح یک فوریتی »اصالحیه مصوبه 
الزام شهرداری تهران به ایجاد و تسهیل جایگاه های کوچک 
ســوخت رسانی در شــهر تهران« در دســتور کار اعضای 
شــورای شهر قرار گرفت. ســید جعفر تشکری هاشمی در 
توضیح این طرح گفت: همانگونه که مســتحضر هســتید 
وضعیت جایگاه های ســوخت رسانی در شهر تهران هم به 
لحاظ توزیع جغرافیایی و هــم به لحاظ تعداد جایگاه ها و 
نازل ها وضعیت مطلوبی ندارد. رئیس کمیســیون عمران و 
حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران افزود: در سال ۸۸ 
شورای شهر وقت مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه مطالعاتی 
جامع در خصوص جایگاه های سوخت و مکان یابی هایی که 
باید بشــود صورت گیرد اما مقدمات اجرایی و پیاده سازی 
این مصوبه به شــکل مطلوبی انجام نشد و دالیل متعددی 
داشــت که از جمله مهمترین دالیل بحث قیمت زمین در 

شهر تهران بود به گونه ای که برای سرمایه گذاران توجیه 
اقتصادی برای احــداث جایگاه های کوچک مقیاس وجود 
نداشــت. رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای 
اسالمی شهر تهران گفت: در مصوبه بعدی پیش بینی شده 
بود شــهرداری نســبت به ایجاد این جایگاه ها راسا و یا با 
مشــارکت بخش خصوصی اقدام کند اما بــه دلیل اینکه 
مجدد تعهد این کار مشخصا بر عهده شهرداری نهاده شده 
بود جز دو سه مورد عمال کار خاصی اتفاق نیفتاد. تشکری 
هاشمی اظهار داشــت: بنابراین ما شــاهد بودیم عمال در 
بحث تامین و ایجاد جایگاه های سوخت کار خاصی صورت 
نگرفت و این در حالی اســت که بســیاری از مناطق شهر 
تهران از جمله مناطق ۱.2، 3.۴، 7.۹، 2۱ بیشترین کسری 
جایگاه های ســوخت را دارند و لذا در این طرح پیشنهادی 
که تقدیم دوستان گردیده، پیشنهاد شده که از زمین های 
بال اســتفاده نظیر لچکی هــا، زمین های فاقــد کاربری و 
زمین های بال استفاده به عنوان آورده شهرداری در اختیار 
بخــش خصوصی بدون انتقال مالکیت گذاشــته شــود تا 
مشــکالتی که در خصوص سند و تغییر کاربری نیز وجود 
دارد را بتوان ساده تر حل کرد و نسبت به ایجاد جایگاه های 

سوخت رسانی کوچک مقیاس اقدام کرد. وی اضافه کرد: با 
این اقدام بخش خصوصی نیز می تواند با نصب جایگاه های 
پرتابل نیازمندی شهروندان را رفع کند. تشکری هاشمی در 
ادامــه افزایش آلودگی هوا، ترافیــک، ترددهای بی مورد و 
افزایش مصرف ســوخت و انرژی و در عین حال نارضایتی 
مردم از دسترســی بــه جایگاه های ســوخت را مهمترین 
دالیــل ارایه یک فوریت طــرح »اصالحیــه مصوبه الزام 
شــهرداری تهران به ایجاد و تســهیل جایگاه های کوچک 
سوخت رسانی در شهر تهران« عنوان کرد و گفت: با توجه 
به اینکه مسئله اصلی در تامین این جایگاه از سوی سرمایه 
گــذاران، زمین بوده، ما با این مصوبه راه را برای ســرمایه 
گذاران و مشارکت بخش خصوصی هموار کنیم. به گزارش 
ایلنا یک فوریت این طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید. 
سومین دستور جلسه دیروز مربوط به بررسی طرح »الزام 
شهرداری به ارایه الیحه ایجاد واحد ارایه خدمات مشاوره 
شهرســازی و معماری شهرداری تهران « بود. یک فوریت 
این طرح در جلسات قبل به تصویب رسیده بود و  جزئیات 
این طرح با اکثریت آرا به تصویب اعضای شــورای شــهر 

رسید.

 محمدحســن قوســیان مقــدم از نجات جــان ۸2 نفر از 
شهروندان در ماموریت های ساحلی جمعیت هالل احمر در ۶ 
ماه نخست سال جاری خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
جمعیت هالل احمر؛ محمدحســن قوسیان مقدم، دبیرکل 
جمعیت هالل احمر در خصوص حوادث نیمه نخست سال 
جاری و امدادرسانی جمعیت هالل احمر به شهروندان حادثه 

دیده گفت: در ماه نخست سال جاری مجموعا جمعیت هالل 
احمر جمهوری اسالمی ایران، ۱۵ هزار و ۵3۶ ماموریت انجام 
داد که 2.۶ درصد در حوزه حوادث ســاحلی و دریایی و 2.۸ 
درصد مربوط به امدادرســانی در حــوزه حوادث جوی بوده 
اســت.وی افزود: در همین راســتا به 2۱ هزار و ۸۵۰ نفر از 
شهروندان آســیب دیده از سوانح جوی امدادرسانی شد که 

در قالب 37۴ ماموریت امداد و نجات صورت گرفت. در این 
ماموریت ها به 2 هزار و 23۴ نفر نیز اســکان اضطراری داده 
شد. در ۶ ماه نخست امسال، بیشترین ماموریت های امدادی 
در حوزه حوادث جوی در استان هرمزگان انجام شد که منجر 
به امدادرســانی به ۵ هزار و ۱۸7 نفر شد. پس از هرمزگان، 
بیشترین ماموریت ها در کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و 

کرمان انجام شــد. وی با اشــاره به خدمات رسانی جمعیت 
هالل احمر به حوادث ساحلی و دریایی گفت: 3۴۵ ماموریت 
در ۶ ماه نخست امسال در سواحل و رودخانه های کشور انجام 
شد که نسبت به مدت مشابه با کاهش 3 درصدی همراه شده 
است. در این ماموریت ها جان ۸2 نفر نجات داده شد و 3۸ 

مصدوم نیز به مراکز درمانی منتقل شدند. 


