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شناسایی ۱۱۸۵۱ بیمار جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، طی ۲۴ ساعت ۱۱هزار و ۸۵۱ 
مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۲۹ تن نیز جان خود را به 

دلیل این بیماری از دست دادند.
به گزارش  ایســنا، از روز ۵ بهمن تا روز ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۱ هزار و ۸۵۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناســایی شد که ۶۹۷ نفر از آنها بستری شــدند.مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به ۶ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۴۱۰ نفر رسید.متاســفانه در 
طول ۲۴ ســاعت، ۲۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع 
جــان باختگان این بیماری بــه ۱۳۲ هزار و ۳۰۳ نفر رسید.خوشــبختانه تا 
روز ۶ بهمــن ماه ۶ میلیون و ۸۸ هزار و ۳۶۷ نفــر از بیماران، بهبود یافته و 
یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.یک هزار و ۲۶۷ نفر از بیماران مبتال به 
کوویــد۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار 
دارند.تــا روز ۶ بهمن ماه ۴۴ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۸۰۰ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر یک شهرستان در وضعیت 
قرمز، ۸ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۱۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۲۵ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

۶میلیون واجد شرایط اصال واکسن کرونا نزدند
رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت: 
متاســفانه شاهدیم نزدیک به ۶ میلیون نفر از افراد واجد شرایط، برای تزریق 
واکســن مراجعه نکرده اند. همچنین نزدیک به ۶.۵ تا ۷ میلیون نفر هم نوبت 
اول را تزریق کرده، اما برای تزریق نوبت دوم تاخیر دارند. به گزارش ایســنا، 
دکتر محسن زهرایی گفت: واکسن یکی از موثرترین مداخالتی است که ما در 
دسترس داریم و منطق، عقل، شرع و قانون حکم می کند که در مقابله با خطر 
از تمام امکاناتی که وجود دارد، استفاده کنیم. مطالعات مختلف نشان داده که 
تزریق واکســن هم فرد و هم جامعه را ایمن می کند. حتی افرادی که واکسن 
تزریق کرده اند، در صورت ابتال به بیماری، میزان انتشار ویروس در آنها نسبت 
به افرادی که واکســن نزده اند، کمتر است. بنابراین افرادی که واکسن تزریق 
می کنند، عالوه بر خودشان، خانواده، اطرافیان و جامعه را هم ایمن می کنند.

۲۳.۴ درصد ایرانیان از انواع اختالالت روانی
 رنج می برند

جانشــین معاون دفتر مشاوره و امور شــناختی سازمان بهزیستی کشور با 
اشاره به برخی نتایج گزارش ســامانه ارزیابی وضعیت روانشناختی بهزیستی 
گفت: بر اساس سامانه خود ارزیابی روانشناختی بهزیستی، ۶۸درصد از مراجعه 
کنندگان دارای افســردگی خفیف، ۱۶ درصد دارای افسردگی متوسط و ۱۶ 
درصد دارای افسردگی شدید بوده اند.به گزارش ایسنا، مهری امیری در وبینار 
تأثیرات روانــی ـ اجتماعی کرونا که به همت موسســه عالی پژوهش تامین 
اجتماعی برگزار شد،گفت: بر اساس دقیق ترین مطالعه اپیدمیولوژیک جهانی، 
ناتوانی های ناشــی از بیماری سالمت روان در ایران، نسبت به کل ناتوانی های 
ناشــی از سایر بیماری ها ۹.۲۵ درصد اســت و این وضعیت در سطح جهانی 
۴.۸۲ درصد گزارش شده اســت.وی گفت: بر اساس آخرین پیمایشی که در 
کشــور انجام گرفته ۲۳.۴ درصد از مردم از انواع اختالالت روانی رنج می برند.

امیری افزود: سامانه ارزیابی وضعیت روانشناختی ناشی از همه گیری کرونا را 
برای بررسی سه محور اســترس، اضطراب و افسردگی ایجاد کرده ایم که این 
ســامانه از ابتدای همه گیری کرونا از سال ۹۸ استقرار یافته است تا طراحی 
برنامه نظام ارجاع سیستمی و هدفمند و خدمات روانشناختی در بحران کرونا 
را داشــته باشیم.وی گفت: عالوه بر این سامانه، خدمات مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ 

و مراکز مشاوره خدمات روانشناختی نیز از قبل وجود داشته است.

۴۰درصد متولدین ۹۹ فرزند اول هستند
در ســال گذشــته مجموع یک میلیون و ۱۱۴ هــزار و ۱۲۸ تولد در کل 
کشــور ثبت شد که یک میلیون و ۸۶ هزار و ۵۶۶ مورد آن در همان سال رخ 
داد. همچنیــن در ۱۰۲ هزار و ۵۱۲ والدت رخ داده، تاریخ ازدواج پدر و مادر 
یک ســال و کمتر از یک سال بوده است.به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات 
ســالنامه آماری سال ۱۳۹۹ ثبت احوال کشــور، در سال گذشته حدود ۹.۲ 
درصد از والدت های ثبت شده یعنی ۱۰۲ هزار و ۵۱۲ والدت در فاصله زمانی 
یک ســال و کمتر از یک ســال از ازدواج والدین رخ داده اند و ۶۵.۷ درصد 
یعنی ۷۰۹ هزارو ۹۵۴ والدت از تولدهای ثبت شده با فاصله زمانی پنج سال 
و بیشــتر از زمان ازدواج والدین رخ داده است.همچنین از کل والدت های رخ 
داده در سال گذشــته ۴۰ درصد والدت مرتبه اول )فرزند اول(، ۴۰.۸ درصد 
والدت مرتبه دوم )فرزند دوم(، ۱۴.۲ درصد والدت مرتبه سوم )فرزند سوم( و 
۴.۳ درصد والدت مرتبه چهارم و بیشتر بوده است؛ البته تفاوت جمع درصدها 
از ۱۰۰ به دلیل وجود موارد نامشــخص مرتبه والدت اســت. با حذف موارد 
نامشخص مرتبه والدت ها، این درصدها به ترتیب به ۴۰.۳، ۴۱.۱، ۱۴.۳ و ۴.۳ 
می رســد. به این ترتیب نیمی از والدت های رخ داده در سال گذشته مربوط به 

نوزادانی است که یک برادر یا خواهر بزرگتر از خود دارند.

ابتالی پلنگ باغ وحش ارم
 به بیماری فوق حاد عفونی

مدیــر باغ وحش ارم از بیماری عفونی یک قالده ماده پلنگی که ســال۹۸ 
از پارک پردیســان به باغ وحش ارم منتقل شــد، خبرداد.به گزارش ایســنا، 
در خــرداد ماه ۱۳۹۸ یک قالده پلنگ ماده به اســم»ماوی« درحالی که تنها 
دو ماه داشت از شــکارچیان در شهرســتان میانه آذربایجان شرقی کشف و 
ضبط شــد چون در دوماهگی از دامان طبیعت جداشــده بود امکان بازگشت 
مجدد به زیســتگاه را نداشــت، به همین دلیل پس از کشف و ضبط به پارک 
پردیسان تهران منتقل شد و۷دی سال۱۳۹۸ از پارک پردیسان به باغ وحش 
ارم منتقل شــد اما به گفته مدیر باغ وحــش ارم این ماده پلنگ اکنون دچار 
بیماری حادعفونی شــده است و حال مســاعدی ندارد.پرویز قندالی در گفت 
و گو با ایســنا درباره وضعیت »ماوی«گفــت: علت بیماری این ماده پلنگ، با 
کمک دانشــکده دامپزشکی در حال پیگیری است و با توجه به  آزمایش های 
اولیه »ماوی« دچار یک عامل فوق حاد عفونی شده است.وی درباره اقداماتی 
که برای درمان »ماوی« انجام شــده است، اظهارکرد: به دلیل اینکه »ماوی« 
نمی تواند غذا بخورد، مدام در حال ســرم درمانی و دریافت آنتی بیوتیک است. 
به دانشــکده دامپزشکی نیز برای انجام سی تی اسکن منتقل شد و به طور کلی 
درحال درمان اســت.مدیرباغ وحش ارم افزود: درحــال حاضر منتظر جواب 
آزمایش های تکمیلی هســتیم تا علت اصلی بیماری مشخص شود. فعال طبق 
نتیجه آزمایشات اولیه یک عامل عفونی فوق حاد، مرکز عصبی پلنگ را تحت 
تاثیر قرار داده است چون ماده پلنگ تشنج می کرد البته این موضوع در حال 
حاضر کنترل شده و در حال ســرم درمانی است.وی افزود: اینکه پلنگ ماده 
زنده بماند یا نه معلوم نیســت.باید درمان ادامه داشته باشد و آزمایشات انجام 

شود.

جمع آوری روزانه ۳۵ تن پسماند خشک 
در منطقه ۱۵ 

سرپرســت معاونت خدمات شهری و محیط زیســت منطقه ۱۵ گفت: با 
آموزشــهای مستمر شــهروندی و مشارکت شــهروندان، فعالیت خودروهای 
ملودی و غرفه های بازیافت و گلماند روزانه ۳۵ تن پســماند خشــک از سطح 

محله ها  منطقه جمع آوری می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، مهدی استرابی با اعالم این 
خبــر گفت: این تناژ از طریق ۳۲ غرفه بازیافت، ۲ غرفه گلماند، گشــت های 
منظــم خودروی ملودی و پیام هــای ۱۳۷ جمع آوری می شــود.به گفته او؛ 
برپایی دوره های مجازی ویژه دانش آموزان با محوریت آشنایی آنان با پسماند 
خشــک، تر، نحوه تفکیک پسماند خشــک، غرف بازیافت و خودروی ملودی، 
آموزش چهــره به چهره اصناف، مراکز تجاری و آموزشــی، اجرای طرح های 
نظیر کاپ، شــنبه های بدون پســماند، جمع آوری شیشــه های ساختمان و 
الستیک های فرسوده، از جمله اقدامات اداره مدیریت پسماند است.سرپرست 
معاونت خدمات شــهری و محیط زیست منطقه به استقبال بی نظیر کودکان 
و خانواده ها از غرفه گلماند منطقه اشــاره کرد و گفت: با افتتاح غرفه گلماند 
در بوستان گلگشت روزانه ۲۵۰ کیلوگرم پسماند خشک جمع آوری می شود 
که با توجه به اســتقبال کم نظیر شهروندان از آن، غرفه گلماند شماره ۲ در 

بوستان فجر ناحیه ۵ راه اندازی شد.

اخبار کوتاه دبیر کمیته اپیدمیولــوژی و پژوهش کمیته 
علمی کشوری مقابله با کووید۱۹ با هشدار نسبت 
به روند افزایشی ابتال به کرونا در کشور و شدت 
گرفتن آن در چند روز اخیر، گفت: فعال در شاخه 
باال رونده موج امیکرون قرار داریم و بروز مجدد 
مرگ های سه رقمی کرونایی دور از انتظار نیست.

دکتر مسعود یونســیان در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به غلبه اُمیکرون در کشور، قرار گرفتن در 
شــاخه باال رونده موج این سویه و خطر افزایش 
بســتری و مرگ ومیر ناشی از آن، گفت: در حال 
حاضر بیــش از ۵۰ درصد موارد کرونایی که در  
کشور در حال گردش اســت، از سویه اُمیکرون 
بوده و می توان گفت که اُمیکرون در کشور غالب 
شــده است. در عین حال در کل دنیا ۷۲ درصد 
موارد ابتال به کرونایی که بررسی شده، اُمیکرون 
بوده و طبیعی اســت که کشور ما هم مستثنی 
نباشد. بنابراین اُمیکرون در دنیا غالب شده و در 
کشــور ما هم طبیعتا به ویروس غالب بدل شده 
است.یونسیان با بیان اینکه وضعیت انجام دو دز 
واکسیناسیون در کشــور، مناسب نیست، گفت: 
هنوز تمام افراد واجد شــرایط تزریق واکســن، 
واکســن کرونا تزریق نکرده اند. البته ستاد ملی 
مقابله با کرونا اعالم کرده است که جمعیت زیر 
۱۲ سال هم می توانند واکسن کرونا تزریق کنند، 
اما تا زمانیکه این جمعیت به واکســن دسترسی 
پیــدا کرده و دز اول و ســپس دز دوم را تزریق 
کنند و بعد دو هفته از آن بگذرد، زمان بر اســت. 
در مجموع تنها ۶۴ درصد باالی ۱۲ ســاله ها ۲ 
دز واکســن زده اند.وی گفت: واقعیت این است 
که از جمعیت ۸۴ میلیون نفره ما در کشــور که 
انتظار داشــتیم همه آنها واکســن تزریق کنند، 
فقط ۶۴ درصد دو دز واکســن را تزریق کردند. 
البتــه درک می کنم که حــدود ۱۷ میلیون نفر 
اصال واجد شــرایط واکسیناســیون نبودند و به 
تازگی واجد شــرایط دریافت واکسن شده اند. با 
این حال باید ســراغ افراد واجد شــرایط رویم. 
تزریق دو دز واکســن کرونــا در افراد باالی ۱۲ 
ســال نیز هنوز به ۸۰ درصد نرســیده است. در 
جمعیت باالی ۱۲ ســال فاصله بین ۸۰ تا ۱۰۰ 
درصــد یعنی فاصله بین ۵۳.۵ میلیون نفری که 
واکسن تزریق کردند تا ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار 
نفری که واجد شــرایط دریافت واکسن هستند. 
بنابراین این فاصله، فضای بزرگی است که هرچه 

سریع تر باید پر شود.  
یونســیان درباره بازگشــایی های انجام شده 
در تاالرهای پذیرایی، ســالن های سینما و تئاتر 
و... کــه بعضا با ظرفیــت ۱۰۰ درصدی فعالیت 
بازگشــایی ها همــان مواردی  می کنند، گفت: 
هستند که دو هفته دیگر تاثیرشان را می بینیم. 
قطعا این بازگشــایی ها اثرات نامطلوبی خواهند 
داشــت و تردیدی در این زمینــه وجود ندارد. 
حتــی اگر این بازگشــایی ها همیــن امروز هم 
متوقف شــده و تعطیل شوند، تا نیمه بهمن ماه 
نتیجــه آنچه را که در یک ماه گذشــته تاکنون 
انجــام داده ایم، خواهیم دید. این بازگشــایی ها 
منجر به این می شــوند کــه در نیمه دوم بهمن 
ماه نه تنها کاهش ســرعت بیمــاری را نبینیم، 
بلکــه افزایش ســرعت ابتال به بیمــاری را هم 
شــاهد باشــیم. متاســفانه زمانی بــه محدود 
کردن بازگشــایی ها فکر می کنیــم که در اوج 
قله قــرار گرفته ایم. آن زمان خیلی دیر اســت 
و هــر تصمیمی که قرار اســت بگیریم، امروز و 
اکنون وقتش اســت.وی تاکید کــرد: زمانیکه 
تخت های بیمارســتان ها و آی سی یوهای ما پر 

شــدند،   کمبود دارو، سرم، اکســیژن و... پیدا 
کردیــم، آن زمان برای تصمیم گیری خیلی دیر 
اســت. عالج واقعه پیش از وقــوع باید کرد.وی 
گفت: پیشنهاد این اســت که  در یک جلسه با 
حضور نمایندگان و کارشناسان متعدد، جدولی 
درســت کنند و اعالم کنند که کدام فعالیت ها 
از نظر بازگشــایی در اولویت قرار دارند و کدام 
فعالیت ها از نظر بهداشتی در اولویتند. در عین 
حال فعالیت هایــی را انتخاب کنند که کمترین 
آســیب را به عدم انتقال کرونا بزند و بیشترین 
نقش را در پویایی اقتصاد جامعه داشــته باشد. 
ما افرادی که رشــته مان بهداشت عمومی است، 
این مسائل را درک می کنیم. صرفا به بحث های 
درمانی نمی پردازیم که هیچ موضوع اجتماعی را 
نبینیم. ما متوجهیم که اگر قرار باشــد مملکت 
تعطیل باشد، منجر به مشکالت مدنی می شود، 
اما این را هــم می دانم که بازگشــایی ها نباید 
به صــورت »همه یا هیچ« باشــد، بلکه باید در 
بازگشــایی ها اولویت بندی داشــته باشیم که با 
دو مالک انجام شــود؛ اول اینکــه چه تاثیری 
بر روند اپیدمــی دارد و دوم چه تاثیری بر روند 
فعالیت های اجتماعــی و اقتصادی جامعه دارد. 
اگر بر این اساس تصمیم گیری شود، باید اعالم 
کنند که در جلســه ای به این دالیل مشــاغلی 
قرار شــد بازگشایی شــوند و برخی فعالیت ها و 
مشاغل به این دالیل باید بسته بمانند. هر زمان 
که به این نقطه رســیدیم، می توانیم بگوییم که 
داریم با مردم تعامل می کنیم و می توانیم انتظار 
داشته باشیم که مردم حرف مان را گوش کرده و 
توفیق داشته باشیم، در غیر این صورت وضعیت 
همینی خواهــد بود که در پنج موج گذشــته 

دیدیم.
یونسیان گفت: در عین حال علت تاکیدم بر 
تکمیل واکسیناسیون اســت که ساده ترین کار 
اســت. می توان گفت که مــردم از خانه خارج 

نشــوید، در فضای سربســته نروید،  با دیگران 
تماس نداشــته باشــید و ...، اما این ها اقدامات 
ســختی است و باید کار آســان تر را انجام داد. 
فــرد با تزریق واکســن تــا چند مــاه احتمال 
ابتالیش چندین برابــر کاهش می یابد. احتمال 
مرگ و بستری شدنش به صفر نزدیک می شود. 
ســایر اقدامات بهداشــتی را هم تــا حد امکان 
انجام می دهیم. زمانیکه واکســن نداشتیم همه 
می گفتند چرا واکسن نداریم، اما اکنون واکسن 
در انواع مختلف در پایگاه های بهداشــتی وجود 
دارد و از این به بعد عــدم مراجعه برای تزریق 
واکســن، منجر به زیان خود افراد و زیان دیگر 
مردم می شود که از نظر اخالقی پذیرفته نیست 
و از نظر قانونی هم قابلیت پیگرد دارد. وی درباره 
شرایط پیک ششــم با کرونای اُمیکرون، گفت: 
مرگ ســه رقمی را اصال دور از ذهن نمی بینم. 
البته انتظار بروز شــدت مــوج پنجم را نداریم. 
زیرا اُمیکرون مقداری شــدت خفیف تری دارد، 
اما مرگ ســه رقمی از رگ گردن به ما نزدیک تر 
است. رییس بیمارســتان حضرت رسول )ص( 
اعالم کردند که بســیاری از بخش های آی سی 
یو کرونا را تعطیل کرده بودیم، اما اکنون دوباره 
پر شــده و این ابتدای شــروع موج است. ما در 
شاخه باالرونده  هستیم و این شاخه حاال حاالها 
باال می رود. زیرا در همه کشورهایی که اُمیکرون 
واردشان شده این اتفاق رخ داده،  فعال در شاخه 
باالرونده قرار داریم و تعداد مواردمان به صورت 
تصاعــدی افزایش می یابد. روزی می رســد که 
تخت هایمان پر شــوند، وقتــی تخت هایمان پر 
شوند کمبود پرسنل، دارو و تجهیزات و اکسیژن 
پیدا کردیم، طبیعی اســت که آن زمان درمان 
هم بدتر شــده و سه رقمی شــدن مرگ ها هم 
خیلی دور از ذهن نیست. بنابراین اصال دل مان 
را خوش نکنیــم که اُمیکرون خفیف اســت و 
این هشدار هر روز از ســوی مراجع بین المللی 

علمی اعالم می شــود اما متاسفانه ما تا زمانیکه 
سیل در خانه مان نیاید، جدی نمی گیریم.
بلیط فروشی جشنواره فجر

 تنها به واکسن زده ها 
معــاون فنی مرکز ســالمت محیــط و کار 
وزارت بهداشت با اشــاره به اینکه پروتکل های 
بهداشتی جشنواره فجر هنوز ابالغ نشده است، 
اتصال وزارت ارشاد به سامانه مدیریت هوشمند 
کرونای »ایران مــن« را ضروری خواند و تاکید 
کرد: به این ترتیب فروش بلیط تنها به کســانی 
صورت می گیرد که واکســینه شــده باشــند 
و بدانیــم که بیمار نیســتند.مهندس محســن 
فرهادی در گفت وگو با ایســنا، درباره شــرایط 
برگزاری جشنواره  فجر، گفت: با توجه به جهش 
جدید کرونا با ســویه امیکرون که اکنون رو به 
ازدیاد گذاشــته است، فکر می کنم شاید مجبور 
باشیم علی رغم میل خود محدودیت هایی اعمال 
کنیــم که البته به معنای تعطیالت نخواهد بود، 
ولی میزان جمعیتی که در جشنواره فجر حضور 
خواهند داشــت باید کنترل شده باشد. در واقع 
خط قرمزهایی که در مورد انتشــار و گسترش 
بیماری وجود دارد، باید کنترل شود.وی افزود: 
تامیــن تهویه،  فاصله گــذاری اجتماعی، تزریق 
واکسن و استفاده از ماســک در جشنواره فجر 
باید کنترل شود. این سخت گیری ها احتماال در 
سالن های عادی ســینما و تئاتر و کنسرت های 
عادی هم اعمال خواهد شد.فرهادی با اشاره به 
اینکه این تصمیمات هنوز به دبیرخانه جشنواره 
فجر ابالغ نشده است، بیان کرد: ستاد ملی کرونا 
تصمیم گیری نهایی در این مورد را انجام خواهد 
داد و ســپس به نهاد متولــی ابالغ خواهد کرد. 
از نظر وزارت بهداشــت باید سختگیری هایی در 
این زمینه اعمال شــود تا بتوانیم شرایط شیوع 
بیماری را تحت کنترل داشــته باشــیم در غیر 
این صورت ورود به پیک ششم ناگزیر است.وی 

افزود: با ابالغ پروتکل های مخصوص جشــنواره 
فجر، در صورتی که از نیروهای مرکز ســالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت درخواست شود تا 
در محل برگزاری این تجمعات حضور داشــته 
باشند، نیروهای ما مانند سال قبل فعالیت خود 
را در مراکــز آغاز کرده و اقدام به نظارت رعایت 
پروتکل های بهداشتی خواهند کرد.او ادامه داد: 
یک نکته ضروری اتصال سینما،  تئاتر، کنسرت و 
جشنواره ها به سامانه ایران من است؛ یعنی بلیط 
فقط به کسی فروخته شــود که واکسینه شده 
باشــد و بدانیم که بیمار هم نیست؛ بنابراین اگر 
بیمار نباشد و در شــرایط قرنطینه قرار نگرفته 
باشــد به تســت منفی PCR هم برای حضور 
در این اماکن نیازی ندارد. زیرســاخت ها برای 
اتصال به ســامانه ایران من وجــود دارد و تنها 
باید متولیان این امر از نظر ســامانه ای اتصال را 
برقــرار کنند.معاون فنی مرکز ســالمت محیط 
و کار وزارت بهداشــت درباره سامانه ایران من،  
اظهار کرد: این یک ســامانه ملی و پهناور است 
که اگر مباحث دولت الکترونیک کاملی داشتیم 
اکنــون کارمان راحت تــر بود. ســامانه »ایران 
من« هماهنگ کننده و متصل کننده با ســایر 
دســتگاه ها از جمله وزارت بهداشت، وزارت راه 
و شهرســازی، وزارت کشور، وزارت صمت، اتاق 
اصناف و... اســت. در حال حاضر به جز وزارت 
ارشاد که هنوز تبادل سامانه ای انجام نداده است 
اما مذاکرات پیرامون این کار صورت گرفته، در 
سایر دستگاه ها بهره برداری در حال انجام است.
او بــا ذکر مثالــی گفت: به عنــوان مثال وقتی 
قرار اســت بلیط هواپیما فروخته شــود سامانه 
راه و شهرســازی به ســامانه ایران من متصل 
می شــود، این ســامانه هم به وزارت بهداشت 
متصل اســت و هنگامی که فردی کدملی خود 
را ثبت کنــد از طریق این ســامانه یک تبادل 
اطالعاتــی با ما انجام می شــود و اطالعات فرد 
در اختیار ســامانه قرار می گیــرد که فردی که 
متقاضی بلیط اســت آیا واکسن زده است و آیا 
در قرنطینــه بیماری قرار دارد یا خیر؟ با تبادل 
 اطالعات، نیــاز به PCR و اطالعــات دیگر از

 بین می رود.
واکسیناسیون ۸ میلیون کودک

 زیر ۱۲ سال 
رییس مرکــز مدیریت بیماری هــای واگیر 
وزارت بهداشــت از واکسیناســیون ۸ میلیون 
نفر از جمعیت زیر ۱۲ ســال کشــور خبر داد و 
گفت: در نوبت اول گروه ســنی ۹ تا ۱۲ ســال 
واکسینه می شوند.به گزارش ایسنا، دکتر محمد 
مهدی گویا گفت: تمام افراد ۹ تا ۱۲ سال کشور 
می تواننــد به همراه والدین خــود با مراجعه به 
مراکز واکسیناسیون واکسن کووید ۱۹ رادریافت 
کنند.وی افزود: پس از انجام واکسیناسیون این 
گروه سنی، افراد گروه سنی پایین تر نیز فراخوان 
شده و واکسن خود را دریافت خواهند کرد.گویا 
ادامه داد: مطالعه برای واکسیناســیون افراد زیر 
۱۲ سال جامعه از شــش ماه پیش توسط یک 
تیم فوق تخصصی از برجسته ترین اساتید کشور 
آغاز شد و چگونگی واکسیناسیون، انتخاب نوع 
واکسن و بازه زمانی واکسیناسیون مورد مطالعه 
بیماری های  قرار گرفت.رییس مرکــز مدیریت 
واگیر وزارت بهداشت بیان کرد: پس از تصویب 
پروتکل مربوطه در کمیته ملی واکســن، کمیته 
علمی کوویــد ۱۹ وزارت بهداشــت و در نهایت 
ستاد ملی کرونا، برنامه واکسیناسیون این گروه 

سنی آغاز شد.

دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کووید-۱۹ هشدار داد

کشور در شاخه باال رونده موج »اُمیکرون« 

الزام نصب کارت واکسن بر روی شیشه تاکسی های پایتخت از نیمه بهمن ماه

درپنجمین دورهمی  فعاالن حوزه نوآوری اجتماعی مطرح شد

نقش تشکل های مردمی
 در حل مسائل اجتماعی کشور چیست؟ 

مدیرکل امور مستمری های سازمان تأمین اجتماعی:

»ازدواج مجدد«مانع دریافت »مستمری« همسر نمی شود

معاون نظارت و امور مناطق ســازمان تاکســیرانی شــهر 
تهران از الزامی شــدن نصب کارت واکســن بر روی شیشــه 
خودروی تاکســیرانان پایتخت خبر داد.بـــه گزارش ایســنا، 
ســید امیر هنجن، معاون نظارت و امــور مناطق،با اعالم این 
مطلــب افزود: این اقدام پیرو ابالغ ســتاد ملی مقابله با کرونا 
و همچنیــن هماهنگی صورت گرفته با وزارت کشــور مد نظر 
قرار گرفت و بر اســاس آن رانندگان تاکســی می بایســت با 
مراجعه به ســایتsalamat.gov.ir نسبت به دریافت تصویر 

کارت واکســن دیجیتال دارای کیوآر )QR( کد و الصاق  آن 
بر روی شیشــه جلوی تاکسی، درقسمت پایین سمت راست، 
اقدام کنند.وی گفت: الصاق این کارت از نیمه بهمن ماه برای 
تمامی تاکسیران ها الزامی اســت و در صورت عدم نصب آن بر 
روی شیشــه تاکسی، عوامل نظارتی ســازمان، نسبت به ثبت 
تخلف تاکســیران و جلوگیری از فعالیت اقدام می کنند.ضمن 
این که اجرای طرح به شیوه ارشادی یک هفته زودتر از اجرای 
طرح اصلی در دســتور کار عوامل نظارتی سازمان تاکسیرانی 

شــهر تهران قرار می گیرد.معاون نظارت و امور مناطق سازمان 
تاکسیرانی تصریح کرد: متاسفانه ۵هزار و ۱۷۷ تاکسیران هنوز 
برای دریافت واکســن اقدام نکرده اند و با توجه به حساسیت 
شغلی و ارتباط بی واسطه و مستمرشان با شهروندان، نمی توان 
در این زمینه اغماض کرد.وی افزود: از ابتدای بهمن ماه و پس 
از اطالع رســانی به رانندگان تاکسی، اعمال محدودیت برای 
افرادی که هنوز نســبت به دریافت واکسن اقدام نکرده اند در 
دستور کار قرار گرفت  به این معنا که دریافت هرگونه خدمات 

از دفاتر امور اداری تاکســیرانی اعم از تمدید یا دریافت پروانه 
فعالیت و... به ارائه کارت دیجیتال واکســن منوط خواهد بود.

بنا براعالم  روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهر تهران، سید 
امیرهنجن تاکید کرد: اعمال محدودیت ها برای رانندگانی که 
تاکنون واکســن دریافت نکرده اند تا زمانی که گواهی واکسن 
خود را به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکســیرانی ارائه نکنند، 
ادامه می یابــد و در ادامه فرآیند الزام به تزریق واکســن، این 

محدودیت ها تشدید هم خواهد شد.

پنجمین دورهمی فعاالن حوزه نوآوری اجتماعی با موضوع 
»نــوآوری اجتماعی و نقش ســازمان های مردم نهاد در حل 
مســائل کشــور« با دعوت از نمایندگان تشکل های مردمی و 
مشاور رئیس ســازمان امور اجتماعی کشور به عنوان نماینده 

دولت برگزار شد.
سجاد اسم حسینی دبیر دورهمی های رویداد ملی نوآوری 
اجتماعی )نوپیا( در ابتدای این نشســت با اشــاره به اهمیت 
نقش ســازمان های مردم نهاد در حل مســائل کشور، گفت: 
سلسله نشست های برنامه ریزی شده برای رسیدن به یک نگاه 
مشترک بین رویداد نوپیا و فعاالن حوزه اجتماعی است.علی 
ملکی رئیس پژوهشــکده سیاستگذاری علم و فناوری و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه صنعتی شــریف در ابتدای دورهمی به 
رابطه بحث سیاســت گذاری و نوآوری اجتماعی اشــاره کرد 
و گفت: جایــگاه دولت یعنی سیاســت گذاری حکمرانی؛ به 
این معنی که چالش های عمومی مردم از طریق ســاختارهای 
حکمرانی حل شود. هرچند یکسری امور با تعامل بین مردم 

حل می شود. 
مثل پاســخ به عرضه و تقاضــا، اما هر چه که از این دایره 
بیرون بماند انجام آن وظیفه حاکمیت اســت. مثال ســاده 
اینکه دو جریان ترافیکی وقتی به هم می رســد یک چهارراه 
را تشــکیل می دهد و اینجا نقش پلیــس راهنمایی رانندگی 
به عنوان نماینده حاکمیت پررنگ می شــود. فلســفه وجود 
دولت ها می تواند طبق همین مثال ســاده باشد.ملکی با طرح 
این سؤال که چرا باید ســاختار حکومتی وجود داشته باشد 
اظهار داشت: مگر مردم نمی توانند خودشان مسائلشان را حل 
کنند؟ باوجود دولت ها، برخی مسائل و مشکالت تشدید شده 
است. ناکارآمدی هم به وجود آمده است. حتی در کشورهای 
پیشــرفته دولت ها در حل مســائل جامعه دستشــان بسته 

اســت. اینجا راه حل در نوآوری های اجتماعی و تشــکل های 
مردمی اســت. البته باوجود نظام فکری مشترک، دغدغه ها و 
انگیزه های مشــترک مردم می تواند برخی مســئله ها را حل 
کنند، اما باید سرعت حل مسئله به سرعت خلق مسئله برسد. 
طوری که تشــکل های اجتماعی راه حل هــای نوآورانه ارائه 
دهند. ما در این زمینه ضعف داریم مسائل انباشته شده داریم. 
گاهــی ورود دولت باعث شــده کارها عقب تــر بماند و حتی 
مردم هم با ورود دولت پا پس کشیده اند.رضا محبوبی مشاور 
رئیس سازمان امور اجتماعی کشــور دولت ها را مجموعه ای 
از دســتگاه های حاکمیتی دانســت که ســعی می کنند در 
این عرصه کارآمدتر باشــند و گفــت: نوآوری های اجتماعی 
نمی توانند جایگزین حاکمیت شــود. همیشــه ساختار باید 
حضورداشته باشد. وظیفه تشکل های اجتماعی این است که 
باید به کارآمدی حاکمیت کمک کنند.مشاور رئیس سازمان 
امور اجتماعی کشــور به تعریف نوآوری اجتماعی اشاره کرد 
و ادامه داد: همان طور که از نام نوآوری اجتماعی پیداســت، 
نــوآوری از دل جامعه می جوشــد و منافع و پیامدهایی برای 
کل جامعــه دارد. اگر حرکتــی از درون نهاد جامعه برنیامده 
باشــد و در بستر اجتماعی نباشــد و دستاوردی برای جامعه 
نداشــته باشــد اســم آن را نمی گذارند نــوآوری اجتماعی؛ 
نــوآوری اجتماعــی امروز محصــول نوآوری ادوار گذشــته 
 اســت. ذات پدیده نوآوری اجتماعی مبتنی بر تشــکل های

 اجتماعی است.
یوسف اصالنی مسئول خیریه بهشت امام رضا )علیه السالم( 
به ۲۲ سال سابقه اش در حمایت از کودکان و بحث خیریه ها 
اشــاره کرد و گفت: اولین تشــکل های انقالبی که مردم در 
آن ظاهر شــدند دوران جنگ تحمیلــی بود. چون حاکمیت 
به مردم اعتمــاد کرد. زن، مرد، پیر و جــوان پای کارآمدند 

و همین ثابــت کرد که اعتماد به مردم اصاًل بد نیســت، اما 
درگذر زمان مردم را کنار گذاشــتند و از مردم خواستند که 
عقب بایستند. نیرو استخدام کردند و سیر اجتماعی به سمتی 
رفت که مردم فقط باید کمک اقتصادی کنند. پتانسیل مردم 
را نادیــده گرفتند و این یک ضرر دوطرفــه برای مردم و هم 
برای حاکمیت بود. امروز ۹۵ درصد از فعالیت های ســازمان 

بهزیستی را مردم اداره می کنند.
 بااین وجود ســازمان بهزیســتی هنوز چاق اســت واقعاً 
چرا؟محمد محســن دوباشــی مدیرعامل ســتاد پیشــرفت 
جامــع منطقه ای ســتاد اجرایی فرمان حضــرت امام )ره( و 
رئیس شورای سیاســت گذاری نوپیا با اشاره به این نکته که 
فعالیت هــای مردمی و مردم پایه، جلوتــر از حاکمیت حرکت 
می کنند تأکید کرد: سال هاســت وظایف حاکمیت توســط 
مردم حل می شــود، اما مســئوالن این فعالیت ها را فانتزی 
می بینند. این تفکر اشــتباه است. اگر اصالت دادن به مردم و 
حل مســئله مردمی را از حوزه اجتماعی بگیریم دیگر چیزی 
نمی ماند. دســتگاه های حاکمیتی باید تسهیل گر باشند، اما 
دائماً ســد می شوند. دستگاه های حاکمیتی باید حامی باشند، 
اما تصدی گری می کنند و معتقدند که مردم و تشــکل ها باید 
با ما هماهنگ شــوند و اال اجــازه کار نمی دهیم. همان طور 

که می بینیم در بحران ها مردم واحد هســتند و مســئوالن 
هســتند که عوض می شوند.ملکی در ادامه بحث این سؤال را 
مطرح کرد؛ برای حل مســائل اجتماعی دولت اصالت دارد یا 
مردم؟ و خودش پاســخ داد: اصالت با مردم است حل مسائل 
اجتماعــی باید از مــردم، با مردم و برای مردم باشــد. نظام 
انگیزشــی دولت ظرفیت و توان برای حل مســئله را ندارد.

محبوبــی در این نشســت صریح تر پاســخ داد: تنظیم گری 
و سیاســت گذاری قابل واگــذاری به تشــکل های غیردولتی 
نیست. به حتم تشــکل های غیردولتی نمی توانند به اندازه ای 
که دولتی ها اشــراف اطالعاتی دارند به موضوع اشراف داشته 
باشند. دولت مدرن همه ابزارها را برای سیاست گذاری دارد. 
این نقش برای حاکمیت به رسمیت شناخته شده است، حاال 
ممکن اســت در ایفای نقش ضعف هایی هم داشته باشد.وی 
با تأکید بر فعالیت تشــکل های غیردولتی گفت: واقعیت این 
است که در فرایند اجتماعی، بخش قابل توجهی از تشکل های 
غیردولتی به بلوغ نرســیدند و شاید هم به یک بلوغ زودرس 
رسیده باشند. برخی از تشــکل ها نمی توانند در حل مسائل 
کشور شــریک دولت باشند. خیلی از تشکل ها شبیه به بنگاه 

اقتصادی کار می کنند. 
من نام آن ها را شرکت می گذارم، نه تشکل های غیردولتی!

مدیرکل امور مســتمری های سازمان تأمین 
اجتماعی در خصوص وضعیت پرداخت مستمری 
به همســران بازمانده بعد از ازدواج مجدد گفت: 
بــا عنایت به بنــد یک مــاده ۴۸ قانون حمایت 
خانواده کــه ازدواج را مانع دریافت مســتمری 
همســران بازمانده ندانســته، از سال ۱۳۹۴ که 
ســازمان ثبت احوال وقایع حیات و ممات را به 
صورت برخط در اختیار سازمان تأمین اجتماعی 
قرار داده اســت عماًل نیازی به مراجعه همســر 
بازمانده برای اطمینان از پایداری شرایط استمرار 
پرداخت مســتمری به واحدهای اجرایی نیست.

به گزارش ایســنا، ناهید حیــدری اظهار کرد: از 
خرداد امسال تاکنون ۵۵ هزار و ۵۷۵ فرزند اناث 
بازماندگان واجد شــرایط بدون مراجعه به شعب 
تامین اجتماعی و صرفاً از طریق سامانه خدمات 
غیرحضوری از خدمات مستمری برخودار شدند.

وی افزود: دریافت اطالعــات ازدواج و طالق 
از ســازمان ثبت احوال به صورت برخط نبوده و 

ماهیانه در قالب دریافت دیتا بررســی می شــود.
وی ادامــه داد: با لحاظ این شــرایط، ســازمان 
تأمین اجتماعــی، به منظور تســریع در امور و 
جلــب رضایتمندی مخاطبیــن، در طرح ۳۰۷۰ 
و در قالب ســرویس شــماره ۲ با عنوان »ثبت 
هوشمند خاتمه کفالت«، نسبت به اخذ تعهدنامه 
غیرحضوری فرزندان اناث )ســرویس شماره ۲۴ 

طرح مذکور( اقدام کرده اســت، بــه نحوی که 
دیگر نیازی بــه مراجعه حضوری افراد مذکور به 
واحدهای اجرایی ســازمان نبوده است. از خرداد 
مــاه ۱۴۰۰، بالغ بر ۵۵ هــزار و۵۷۵ هزار فرزند 
اناث بدون مراجعه و صرفا با تکمیل فرم تعهدنامه 
و قید نشــانی و شماره تماس از خدمات تعهدات 
بلند مدت سازمان بهره مند شــده اند.به گزارش 

اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، 
حیدری در خصوص وضعیت پرداخت مستمری 
به همسران بازمانده بعد از ازدواج مجدد گفت: با 
عنایت به بند یک ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده 
که ازدواج را مانع دریافت مســتمری همســران 
بازمانده ندانسته، از سال ۱۳۹۴ که سازمان ثبت 
احوال وقایع حیــات و ممات را به صورت برخط 
در اختیار ســازمان تأمین اجتماعــی قرار داده 
است عماًل نیازی به مراجعه همسر بازمانده برای 
اطمینان از پایداری شــرایط اســتمرار پرداخت 

مستمری به واحدهای اجرایی نیست.


