
ش�ايد تص�ورش را نمي كرديم كه ي�ك روز از 
پيش خريد سكه و خودرو و ماشين به پيش خريد 
واكسن برسيم! همه ساله در آستانه فصل سرما 
داروخانه ها و مراكز درماني اقدام به ارائه واكسن 
آنفلوآن�زا مي كردند و پزش�كان و مس�ئوالن 
بهداشتي هم براي برخي گروه هاي پر خطر نظير 
زنان باردار، سالمندان و افراد داراي بيماري هاي 
زمينه اي توصيه مي كردند ت�ا براي آمادگي در 
مقابل وي�روس آنفلوآنزا در فصل زمس�تان به 
سراغ تزريق واكس�ن آنفلوآنزا بروند. امسال 
اما نگراني همزماني آنفلوآنزا و كرونا كه با سرد 
شدن هوا مي تواند سركش تر هم بشود، موجب 
شده تا توصيه به تزريق واكسن آنفلوآنزا براي 
گروه هاي پر خطر، رنگ تأكي�د به خود بگيرد. 
با وجود تمام اين تأكيده�ا و توصيه ها و به رغم 
آنكه بنا به توصيه پزشكان و متخصصان بهترين 
زمان تزريق واكس�ن آنفلوآنزا از نيمه شهريور 
ماه تا نيمه مهر ماه اس�ت، هنوز هيچ واكسني 
در داروخانه ها و مراكز بهداشتي درماني توزيع 
نشده اس�ت! اين مسئله موجب ش�ده تا مردم 
عاوه ب�ر نگراني هايي ك�ه بابت ابت�ا به كرونا 
دارند، نگران ابت�ا به آنفلوآنزا هم باش�ند. در 
اين ميان يك خبر قابل تأمل تا حدودي از برخي 
نگراني ها مي كاهد؛ پزشكان پيش بيني مي كنند 
اپيدمي كرون�ا و رعايت تأكيدهاي بهداش�تي 
موجب خواهد شد تا ويروس آنفلوآنزا كمي سر 
به زيرتر ش�ود و زمينه هاي ابتا به اين ويروس 
كاهش يابد. با تمام اينه�ا، گروه هاي پر خطر و 
خانواده هايشان براي پيدا كردن واكسن كرونا در 
به در داروخانه ها و مراكز درماني شده اند و حتي 
حاضرند با قيمت هاي نجومي واكسن آنفلوآنزا 
را پيش خريد كنند، حتي شده از فضاي مجازي !

شايد ش��ما هم جزو آن دس��ته از افرادي باشيد 
كه ب��راي پيدا ك��ردن واكس��ن آنفلوآن��زا راهي 
داروخانه هاي ش��هر و محل زندگي خود شده ايد 
و حتي حاضريد به هر قيمتي كه ش��ده واكس��ن 
آنفلوآنزا را تهيه و حت��ي پيش خريد كنيد. جالب 
اينجاست كه برخي داروخانه ها هم هنوز واكسن 
آنفلوآنزا را دريافت نكرده حاضرند با قيمتي حدود 
200 تا 500 هزار تومان اين واكسن را پيش فروش 
كنند. طبق معمول چنين وقايعي، خريد و فروش 
و پيش فروش واكس��ن كرونا در فض��اي مجازي 
هم حسابي داغ اس��ت. تمام اين اتفاقات در حالي 
رخ مي دهد كه پيش از اين، تاريخ توزيع واكس��ن 
آنفلوآنزا از سوي سازمان غذا و دارو آخر شهريور ماه 
اعالم شده اما پيش فروش اين واكسن چند وقتي 

هست كه آغاز شده است. 
 تخلف داروخانه ها

سيد علي فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان 
اي��ران، اقدام برخ��ي داروخانه ها ب��راي ثبت نام 

پيش خري��د واكس��ن آنفلوآن��زا  را غير قانون��ي 
دانس��ت؛ چراكه هنوز قيمت واكس��ن آنفلوآنزا 
اعالم نشده و نمي توان نسبت به ثبت نام از مردم 

اقدام كرد. 
سيد حيدر محمدي، مدير كل دارويي سازمان غذا 
و دارو هم با تأكيد بر تخلف بودن اقدام داروخانه ها 
براي ثبت نام خريد واكس��ن آنفلوآنزا  گفت: » در 
صورت محرز ش��دن تخلف، به تعزي��رات معرفي 
مي شوند.«  وي در خصوص قيمت هاي اعالم شده 
براي واكسن آنفلوآنزا  افزود:» قيمت واكسن آنفلوآنزا 
براي گروه هاي پرخطر با ارز دولتي ۴0 تا 50 هزار 
تومان است، اما قيمت واكسن وارداتي با ارز نيمايي 

متعاقباً اعالم خواهد شد.«
به گفته وي براي ارائه واكسن سه نوع قيمت داريم؛ 
گروه اول شامل همان 2/5 ميليون دوز است كه به 
صورت رايگان توزيع مي شود. گروه دوم سالمندان 
باالي ۶5 سال هس��تند كه بايد با ثبت كد ملي و 
احراز هويت واكسن را از داروخانه ها با قيمت حدود 
۴2 هزار تومان تهيه كنند. براي كودكان زير پنج 
سال هم واكسن سه ظرفيتي در داروخانه ها توزيع 
مي شود. محمدي تصريح كرد: » بعد از اينكه توزيع 
واكسن بين اين گروه ها تمام شد، بر اساس ميزان 
تقاضاي موجود سراغ گروه هاي ديگر مي رويم. اگر 
ميزان تقاضا بيشتر از آن ۱۶ ميليون دوز باشد كه 
وارد خواهيم كرد، مجبور مي شويم با ارز نيمايي وارد 

كنيم كه قيمت بيشتري خواهد داشت.«

 گروه هايي كه واكس�ن آنفلوآنزا برايشان 
ضروري است

به گفته مدي��ر كل دارويي س��ازمان غ��ذا و دارو 
س��المندان، مادران باردار، كودكان زير پنج سال 
و افراد داراي بيماري زمينه اي و س��رطان، كساني 
هستند كه واكسن به آنها تعلق مي گيرد و همچنين 
زندان ها و نيروهاي مسلح و كادر درمان نيز شامل 

سهميه واكسن مي شوند.
 ارائ��ه واكس��ن از طري��ق مراك��ز بهداش��ت و 
اطالع رساني ها انجام مي ش��ود به جز سالمندان 
باالي ۶5 سالي كه در گروه هاي باال قرار نمي گيرند 
و بايد به صورت آزاد تهيه كنن��د. اين افراد براي 
استفاده از واكسن بايد كد ملي خود را ثبت كنند 
و تزريق در مركز بهداش��ت ص��ورت بگيرد. در 
مورد مادران باردار اگر نياز باشد افرادي از مراكز 
بهداشت جهت زدن واكسن به منزل آنها مراجعه 

خواهند كرد. 
عليرضا رئيسي،  معاون بهداشت وزارت بهداشت 
با تأكيد بر اينكه افراد در معرض خطر و كساني 
كه از نظ��ر ابتال به بيماري آس��يب پذيرند، بايد 
واكس��ن را تزريق كنند، افزود:»اين افراد شامل 
خانم ه��اي باردار، اف��رادي كه ش��يمي درماني 
مي كنند، كساني كه بيماري تنفسي مزمن دارند، 
كساني كه تحت عمل پيوند قرار گرفتند، افراد 
دياليزي و افراد س��المند باالتر از ۶5 سال واجد 

شرايط دريافت واكسن آنفلوآنزا هستند.«

 اثر گذاري 40 تا 60 درصدي
معاون بهداشت در واكنش به اقدام برخي از افراد 
براي پيش خريد واكس��ن آنفلوآن��زا گفت:» نبايد 
فراموش كنيم اين واكس��ن ح��دود ۴0 درصد در 
پيش��گيري از بيماري نقش دارد. يعن��ي افرادي 
كه واكس��ن را تزريق مي كنن��د، در برابر بيماري 
صد درصد ايمن نخواهند بود. زيرا ويروس آنفلوآنزا 
مرت��ب در حال تغيير اس��ت و مي تواند از دس��ت 
سيس��تم ايمني بدن فرار كند. البته اين موضوع 
تازه اي نيست و هر سال واكس��ن آنفلوآنزا همين 

ميزان ايمني ايجاد مي كرده است.«
س��يد محس��ن زهرايي، رئيس اداره بيماري هاي 
قابل پيش��گيري با واكس��ن وزارت بهداشت هم با 
تأكيد بر اينكه واكسن آنفلوآنزا به شكل اختصاصي 
عمل مي كند و هيچ ارتباطي با كرونا ندارد، افزود: 
» اثرگذاري واكسن آنفلوآنزا حدود ۴0 تا ۶0 درصد 
است و نبايد تصور كرد با تزريق اين واكسن، از هر 
نظر در مقابل ويروس آنفلوآنزا ايمن شده ايم.« وي 
با بيان اينكه بسياري از صاحبنظران عقيده دارند 
همين اقدامات پيشگيرانه براي كرونا مثل ماسك 
زدن، رعايت فاصله گذاري هاي اجتماعي و شست 
و شوي مرتب دست ها از ابتال به آنفلوآنزا هم تا حد 
بسيار زيادي جلوگيري مي كند، تصريح كرد:» خيلي 
از صاحبنظران علوم پزش��كي معتقدند احتماالً با 
رعايت اين مس��ائل امكان ش��يوع آنفلوآنزا امسال 

نسبت به سال هاي پيش كاهش پيدا كند.«
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چوب درخت تاق كه بهترين مهاركننده ريزگرد است روزانه براي توليد ذغال قاچاق مي شود

سيل ريزگردها روي قل قل قليان !

شيادي برخي داروخانه ها با پيش فروش واكسن آنفلوآنزا!
مدير كل دارويي سازمان غذا و دارو: داروخانه هاي متخلف به تعزيرات معرفي مي شوند

بررس�ي آمارهاي 

عليرضا سزاوار
س�ازمان حفاظت   گزارش  2

محيط زيس�ت از 
كش�ف و مقابله با كارگاه هاي توليد غيرمجاز 
ذغال در كانش�هرها، حاك�ي از افزايش 20 
درصدي اين كارگاه هاي غيرمجاز در يكسال 
اخير است. مهم ترين ماده اوليه اين كارگاه ها 
چوب هاي قاچاق جنگل هاي زاگرس و باغ ها 
هس�تند. قهوه خانه ها هم مقص�د اصلي اين 

قاچاق ها هستند. 

 ذغال هاي��ي كه به ذغ��ال ليم��و معروفند و در 
رس��توران ها طرفدار دارن��د تا قب��ل از ورود به 
كارگاه هاي غيرمجاز توليد ذغال، جزئي از باغات 
با ارزش محسوب مي ش��دند؛ باغ  هايي كه ديگر 
براي كشاورزي به صرفه نيستند و بخشي ويال و 

بخشي ذغال مي شوند. 
 ذغال هاي خاص و معطر

بس��ياري از كوره ه��اي ذغال س��ازي حاش��يه 
كالنش��هرها عالوه بر س��نتي بودن، فاقد مجوز 
ه��م هس��تند؛ يعني توليد كنن��دگان غيرمجاز 
نمي توانند به دليل ممنوعي��ت در حمل ذغال، 
محصول خود را به س��ادگي حتي به استان هاي 
مجاور بفرستند، اما محصولي كه آنها در كوره هاي 
غيرمجاز توليد مي كنند، مش��خص نيس��ت با 
چه مجوزي حت��ي به خارج از كش��ور هم صادر 

مي شود!
توليد ذغال هاي خاص و معطر نياز به مجوز  هايي 
دارد كه پروس��ه اي طوالني را ش��امل مي شود. 
بنابراين تولي��د غير مجاز و غير اس��تاندارد اين 
ذغال ها كه طرفداران زيادي هم دارد در حاشيه 

شهرها رونق زيادي دارد. 
گزارش ه��اي ثبت ش��ده از ادارات كل حفاظت 
محيط زيست استان هاي كش��ور نشان مي دهد 
كه در يكس��ال اخير حدود 2۴0 كارگاه و كوره 
ذغال سازي غير مجاز كش��ف شده اند. حال آنكه 
بر اس��اس آمارهاي س��ازمان محيط زيست در 
بازه زماني 97- 98 تعداد اي��ن كارگاه ها حدود 
200واحد غير مجاز بوده كه در يكسال اخير رشد 

20درصدي داشته اند. 

 معضات زيست محيطي
در تازه ترين مورد از كش��ف كارگاه هاي غير مجاز 
ذغال، روز گذش��ته اداره حفاظت محيط زيس��ت 
پايتخ��ت از جمع آوري و توق��ف فعاليت ۱0 واحد 
كارگاه توليد ذغال غيرمجاز و آالينده در شهرستان 
مالرد خب��ر داد.  مهناز مديريان با بي��ان اينكه در 
صورت مش��اهده هرگونه تخلف محيط زيس��تي 
بالفاصله برخورد مي كنيم، گفت: » در پي رسيدگي به 
شكايات مردمي در خصوص فعاليت كوره هاي ذغال 
غيرمجاز و آالينده در محدوده روستاي صالح آباد 
اين شهرستان، س��رانجام با پيگيري هاي اين اداره 
و طي هماهنگي با مقام قضايي شهرستان از ادامه 
فعاليت واحدهاي مذكور جلوگيري شد و در نهايت 
۱0 واح��د كارگاه توليد ذغال غيرمج��از و آالينده 
ش��امل 200 دهنه جمع آوري ش��د.« رئيس اداره 
حفاظت محيط زيست شهرستان مالرد تصريح كرد: 
» كارگاه هاي غيرمجاز توليد ذغال در شهرس��تان 
مالرد از جمله معضالت زيست محيطي شهرستان 
محسوب شده و به دليل دود و بوي بسيار شديد و آزار 
دهنده و همچنين افزايش غلظت آالينده ها عالوه بر 
ايجاد آلودگي محيط زيست، از عوامل اصلي تهديد 

سالمت و بهداشت شهروندان است.«

 سد ريزگردها روي قليان
ذغال ليم��و، بلوط، پس��ته، س��يب و انجير از 
مرغوب ترين ذغال ها محس��وب مي شوند كه 
چوب آنها هم قاچاقي تهيه مي شود. ذغال اين 
چوب ها بس��يار با دوام بوده و يكدس��ت و آرام 

مي سوزد و كاربرد اصلي آن براي قليان است. 
سال گذشته حتي برخي خبرگزاري ها از قاچاق 
روزانه صد ها كيلو چوب درخت تاق از سمنان 
به اس��تان هاي همجوار براي تولي��د غيرمجاز 
ذغال خب��ر داده بودند. تاق درختي اس��ت كه 
اتفاقاً آخرين مدافع در برابر ريزگردهاي مناطق 
بياباني اس��ت، اما حاال  به عنوان تأمين كننده 

آتش روي قليان ها كاربرد پيدا كرده است. 
 هيچ خبري از صنف نيست

آمارهاي توليد مجاز ذغ��ال را حتي نمي توان 
از صنف مرب��وط هم ب��ه دس��ت آورد؛ چراكه 
اتحاديه ذغال در چند سال اخير منحل شده و 
فعاليت هاي مرتبط با آن زير مجموعه اتحاديه 
چوب و تخته پيگيري مي شود؛ اتحاديه اي كه 
هيچ آم��اري از ميزان مصرف ذغ��ال در تهران 
ندارد و آنطور كه مس��ئولش  به رسانه ها گفته 
فقط در بحث ص��دور مجوزه��اي كارگاه هاي 

مرتبط با چوب فعاليت مي كند. 
قيم��ت ذغال بر  اس��اس معيارهايي اس��ت كه 
ذغال ش��ناس ها مي دانن��د. به عن��وان مثال، 
ماندگاري و نوع ذغال ها در قيمت آنها تأثير دارد. 
برخي چوب ها وقتي ذغال مي شود خيلي زود 
هم خاكستر مي شود، در صورتي كه چوب هاي 
بلوط، تاق، مركبات، انجير و س��يب ماندگاري 
بهتر و بيشتري دارند و همين نكته قاچاقچيان 
را براي از بين بردن چنين درخت  هايي وسوسه 

مي كند. 
 ريسك حمل محموله غيرمجاز

طبق قان��ون، حمل ه��ر گونه هي��زم، ذغال و 
چوب در بين و داخل ش��هرها بدون اخذ مجوز 
از سازمان جنگل ها ممنوع است. براي همين، 
نقل  و انتقال ذغال به ش��هري ديگ��ر، نيازمند 
مجوزهاي خاص است تا ذغال در بين راه ضبط 
نشود و به فروشنده زيان مالي وارد نشود. حمل 
ذغال هم بايد با ماشين هاي خاصي انجام شود 
كه كوره دارها آن را بلد هستند و ريسك حمل 

محموله غيرمجاز را مي پذيرند. 
 آماري از كوره هاي سنتي نيست

هيچ آمار رسمي از تعداد كوره هاي فعال براي 
توليد زغال وجود ن��دارد. براس��اس آمارهاي 
موجود در سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در مجموع ۱8 واحد بزرگ صنعتي توليد ذغال 
در كش��ور، در هفت س��ال اخير مجوز دريافت 
كرده ان��د. پنج واح��د كربن فعال ب��ه ظرفيت 
۱0 هزار و 700 ت��ن و ۱3 واح��د توليد ذغال 
از ضايعات صنايع س��لولزي كه 5 هزار و 7۴۶ 
تن ذغال توليد مي كنند. اين آمارها مربوط به 

كوره هاي صنعتي و مدرن است. 
هيچ ردي از آمار كوره هاي سنتي در دسترس 
نيست. ذغال گيران يا چوب هاي قاچاق را داخل 
بشكه هاي فلزي مي  سوزانند يا اينكه گودالي به 
اندازه يك قبر حف��ر و درختان ميوه و درختان 
جنگلي را خرد و داخل اين گودال ها تبديل به 

ذغال مي كنند. 
بديهي اس��ت كوره هاي��ي با اين مش��خصات، 
به سرعت احداث مي شوند و مي توانند محصول 

قاچاق را به سرعت راهي بازار كنند. 

 سامانه تيتك با اختصاص برچسبي به همه كاالهاي سالمت محور 
امكان رديابي و رهگيري نحوه توليد و تأمي��ن آن را به مصرف كننده 
نهايي مي دهد. اين برچس��ب ح��اوي چهار نوع كد )شناس��ه تجاري 
فرآورده، شناس��ه رديابي و رهگيري فرآورده، ش��ماره سري ساخت و 
شناسه اصالت( به همراه تاريخ انقضا  است كه هر كدام از كدها كاركرد و 
معناي خاصي دارند. مصرف كننده نهايي كاالي سالمت محور با استفاده 
از هر كدام از كدهاي چهار گانه مي تواند بخشي از اطالعات مرتبط با آن 

كاال را شناسايي كند. 
 سيف اهلل ابوترابي، سخنگوي س��ازمان ثبت احوال كشور با اشاره به 
صدور شناسنامه براي فرزنداني كه مادرشان ايراني و پدرشان خارجي 
هستند، بيان كرد: كليه اتباع ايراني مي توانند شناسنامه دريافت كنند، 
فرزنداني كه حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي هس��تند بايد 
به اس��تانداري مراجعه كنند كه تاكنون شناس��نامه اي براي اين افراد 

صادر نشده است. 
 محمد نفريه، معاون امور توانبخش��ي س��ازمان بهزيس��تي كشور 
درباره تأمين واكسن آنفلوآنزاي مورد نياز مددجويان بهزيستي اظهار 
كرد: درخواست تأمين 3۶0 هزار واكسن آنفلوآنزا را براي مددجويان 
بهزيس��تي كه جزء گروه هاي پر خطر هس��تند و در مراكز بهزيستي 

نگهداري مي شوند، به وزارت بهداشت و درمان داده ايم. 
 رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي 
شهر تهران از افتتاح سه بوستان جديد در پايتخت طي دو هفته آينده 

در مناطق ۱۴، ۱2 و ۶ خبر داد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

هشدار درباره بازگشت 
به روزهاي پر التهاب اسفند با سردي هوا

آهن�گ فوتي ه�ا و مبتاي�ان ب�ه كرون�ا دوباره افزايش�ي ش�د. 
با ف�وت ۱۷۹ بيم�ار كرون�اي ديگر، ش�مار جانباخت�گان بيماري 
كوويد۱۹ در كش�ور به 23 ه�زار و 632 نفر رس�يد. ح�اال معاون 
كل وزارت بهداش�ت، نس�بت ب�ه ش�يوع م�وج س�وم كرونا در 
كش�ور هش�دار مي دهد. از ن�گاه وي برخ�ي اس�تان ها از جمله 
تهران از نظر پخش و انتش�ار بيم�اري وضعيت مناس�بي ندارند. 
عالوه بر اين ش��يب افزايشي مبتاليان هش��دار مي دهد ممكن است به 

روزهاي پر التهاب اسفند ماه بازگرديم. 
خيز دوباره ويروس كرونا را مي توان با نگاهي گذرا به آمار فوتي ها و ابتالها 
و بستري هاي جديد بيماري طي روزهاي اخير متوجه شد. حاال شيب 
افزايش مرگ و ميرهاي كرونايي به شكل محسوسي قابل مشاهده است. 
طي2۴ ساعت منتهي به 2۶ شهريور ۱399 و بر اساس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، 2 هزار و 98۱ بيم��ار جديد مبتال به كوويد۱9 در كش��ور 
شناسايي شد و هزار و 72۶ نفر بستري ش��دند. با اين حساب، مجموع 
بيماران كوويد۱9 در كش��ور به ۴۱0 هزار و 33۴ نفر رسيد. همچنين 
3هزارو827 نف��ر از بيماران مبتال به كوويد۱9 در وضعيت ش��ديد اين 
بيماري تحت مراقبت قرار دارند.  تاكنون 352 هزار و ۱9 نفر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. تاكنون 3 ميليون و ۶۴۱ 

هزار و 58۱ آزمايش تشخيص كوويد۱9 در كشور انجام شده است. 
بر اساس آخرين اطالعات كرونا در كشور، استان هاي تهران، مازندران، 
گيالن، قم، اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، كرمان، خراسان 

شمالي، سمنان، يزد، زنجان و قزوين در وضعيت قرمز قرار دارند. 
 هشدار درباره تجمعات غير ضروري 

ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت با تأكيد بر حساسيت كشور 
از منظر شيوع كرونا گفت: » برخي استان ها وضعيت مناسبي ندارند و 

بيماري بدون هيچ مالحظه اي منتظر غفلت ما است.«
به گفته وي تجمع در مكان هاي مختلف برابر با افزايش دوباره اس��ت و 
جامعه اي هوشمند اس��ت كه تجمعات غيرضروري را در جامعه به صفر 
برساند، بنابراين تأكيد مي شود هر نوع تجمعي موجب افزايش مبتال به 
كرونا مي شود.  معاون كل وزارت بهداشت با اشاره به الگوي كشورهاي 
ديگر در مواجهه با كرونا افزود:» اكنون در كشور انگلستان به دليل اينكه 
تجمع بيش از شش نفر را جرم دانسته اند ش��اهد كاهش موارد ابتال به 
كرونا هستيم. در فرانسه نيز تصميمات سختي در مقابله با ويروس كرونا 

گرفته شده است.«
به گفته حريرچي مهم تر از بيمارستان، درمان و اقدامات تشخيصي آنچه 
كرونا را افزايش مي دهد تجمع مردم در مكان هاي مختلف است. بنابراين 
تأكيد مي شود با توجه به نحوه انتشار ويروس كرونا بايد موارد بهداشتي 
و فاصله گذاري را با دقت رعايت كرد.  وي پاساژها را يكي از مكان هايي 
دانس��ت كه موارد مقابله با كرونا در آن كمتر رعايت مي ش��ود و رعايت 
نكردن موارد بهداشتي منجر به افزايش بي رويه ابتال به كرونا خواهد شد.  
وي افزود:» كاهش ميزان مرگ و مير در بيمارستان ها نشان مي دهد كادر 
درمان عملكرد خوبي دارند، اما افزايش ميزان مراجعات به بيمارستان ها 

گوياي افزايش شيوع كرونا و رسيدن به موج سوم كرونا است.«
 نمره ضعيف پايتخت ا ز نظر رعايت پروتكل ها 

معاون كل وزارت بهداش��ت پايتخ��ت را از لحاظ رعاي��ت پروتكل هاي 
بهداشتي يكي از ضعيف ترين نقاط كشور عنوان كرد و افزود:» ميزان ابتال 
در آذربايجان شرقي از متوسط كشوري باالتر است، زنجان نيز با توجه به 
ميزان باالي تجمع اما با لغو مراسم محرم در حسينيه ها و تكايا توانستند 

ميزان ابتال را كاهش دهند.«
به گفته وي درص��دي از مردم كه موارد بهداش��تي را رعايت نمي كنند 
مي توانند موجب افزايش شيوع كرونا شوند، اما استفاده باالي 80 درصد 
از ماسك، تأثير معني داري بر ميزان ابتال خواهد داشت.  حريرچي با اشاره 
به شيوع بيماري آنفلوآنزا در فصل سرما و نگراني از كمبود واكسن آنفلوآنزا 

گفت:» جوان ها نياز به تزريق واكسن آنفلوآنزا ندارند.«
 احتمال بازگشت به روزهاي پر التهاب اسفند ماه

عليرضا زالي، رئيس ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران هم با اشاره به 
افزايش شمار مبتاليان به كرونا گفت: » به نظر مي رسد تابلوي اسفندماه 

دوباره در حال شكل گيري است.«
وي تقويت زيرس��اخت هاي بهداش��تي، اعمال بيش��تر محدوديت ها و 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي، عملي ش��دن جرائم فردي براي كنترل 
كرونا، نظارت بيش��تر بر روند توزي��ع داروها، برنامه ري��زي مدون براي 
توزيع واكسن آنفلوآنزا، افزايش ظرفيت ها و تأمين اعتبار، افزايش تعرفه 
دريافتي كاركنان و توجه بيش از پيش ب��ه بازديدها و نظارت ها را مورد 

تأكيد قرار داد. 
رئيس ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران با بيان اينكه حجم بيماران 
و چگالي جمعيت در هيچ نقطه اي از كشور با تهران قابل مقايسه نيست، 
از چالش هاي اين كالنشهر كشور در رويارويي با ويروس كوويد ۱9 خبر 
داد و افزود: » فصل مشترك رفع مسائل پيش روي تهران تأمين منابع و 

كاهش بوروكراسي هاي اداري است.« 
وي با اشاره به افزايش ش��مار مبتاليان به ويروس كوويد ۱9 گفت: » به 
نظر مي رسد تابلوي اسفندماه دوباره در حال شكل گيري است و اين در 
شرايطي است كه همزماني كرونا با آنفلوآنزا و بيماري هاي شايع فصل 

سرما، به افزايش بار مراجعان دامن مي زند.«

مرسدس بنز ميلياردي اش را گوشه حياط َدَرندشت خود، پارك 
كرده بود و پرشيا سوار مي شد. 

طبعًا براي آدم هايي كه به همه كار سلبريتي ها كار دارند، مهم 
است بدانند كه چرا؟!

برخي اين سؤال را با وي طرح كردند، برخي نه؛ تا وقتي كه خود 
از سبب ماجرا پرده برداشت:

» روزي توي اتومبيلم لَم داده بودم كه پشت چراغ قرمزي گير 
افتادم. تا چراغ س�بز ش�ود، خانواده اي كوچك از كنار من رد 
شدند. نگاه كودك خردسال خانواده به اتومبيل من خيره ماند 

و جوري كه من هم مي شنيدم، به پدرش گفت: 
-  بابا! اين آقاهه چه بنز خوشگلي داره، اما تو حتي يك پيكان 

ُقراضه هم نداري!
از آن روز به بعد هرگز سوار بنز نشدم؛ نمي خواهم طوري زندگي 
كنم كه به خاطر م�ن بغضي در گلوي كودكي بش�كند يا پدر و 

مادري پيش بچه اش شرمنده شود!«

123

بسيج جامعه پزشكي در مناطق محروم
درمانگاه هاي تخصصي برپا مي كند

پزش�كان بس�يجي همزمان با هفته دفاع مق�دس درمانگاه هاي 
تخصص�ي و بيماريابي در مناط�ق محروم و مرزي برپ�ا مي كنند. 
سازمان بسيج جامعه پزشكي كشور اعالم كرد: با توجه به در پيش بودن 
هفته دفاع مقدس، اين سازمان برنامه هاي متعددي را براي بزرگداشت 
اين ايام در نظر دارد كه در رأس آنها مش��اركت سازمان بسيج جامعه 
پزشكي در راه اندازي نمايشگاه دستاوردهاي ۴0ساله انقالب اسالمي 
است. همچنين اين سازمان در نظر دارد تا در اين نمايشگاه به معرفي 
و گراميداشت ياد و خاطره شهداي حوزه سالمت مقابله با كرونا، مدافع 

حرم و شهداي جنگ تحميلي بپردازد. 
معرفي دستاوردها، پيشرفت ها و خدمات ۴0ساله جامعه پزشكي در 
حوزه سالمت و در بخش هاي جديدي نظير كرونا از ديگر برنامه هاي اين 

سازمان در نمايشگاه دستاوردهاي ۴0ساله انقالب اسالمي است. 
نمايشگاه دستاوردهاي ۴0ساله انقالب اس��المي با همكاري سازمان 
بسيج جامعه پزشكي كشور با معاونت هاي مختلف بهداشت و درمان 
نيروهاي دريايي، هوايي، زميني و هوافضاي سپاه، بهداري دفاع مقدس 

و ستاد كل سپاه پاسداران برگزار مي شود. 
از ديگر برنامه هاي بسيج جامعه پزش��كي در هفته دفاع مقدس، اعزام 
تيم هاي »شهيد رهنمون« در سراسر كش��ور به نقاط محروم و كمتر 
برخوردار و استان هايي نظير هرمزگان و سيستان و بلوچستان است. 
همچنين اين سازمان در نظر دارد تا با ارسال تيم هاي پزشكي و برپايي 
درمانگاه هاي تك تخصصي، چند تخصصي و مراكز درماني به تمامي 
نقاط محروم و خصوصاً به برخي از اس��تان هاي مرزي كشور كه زمان 
دفاع مقدس نيز رنج هاي بس��ياري را متحمل شدند، نظير كردستان، 
كرمانشاه، خوزس��تان و ايالم طرح بيماريابي و غربالگري بيماراني كه 
به دليل محروميت و مشكالت مالي توانايي مراجعه به پزشك و مراكز 

درماني را ندارند، اجرا كند. 

اختصاص 40 ميليون دالر 
براي حفاظت از استان هاي ساحلي 

مع�اون محيط زيس�ت درياي�ي و تاالب ه�اي س�ازمان حفاظت 
محيط زيس�ت گف�ت: 40 ميلي�ون دالر بودج�ه ب�راي مديريت 
پسماند ش�امل پيش�گيري از توليد پس�ماند، بازيافت و بازيابي 
ب�ا اولوي�ت اس�تان هاي س�احلي اختص�اص داده شده اس�ت. 
احمد الهيجان زاده گفت: دولت ۴0 ميليون دالر بودجه براي مديريت 
پسماند شامل پيشگيري از توليد پسماند به عنوان گزينه ترجيحي و به 
دنبال آن استفاده مجدد بازيافت و بازيابي به عنوان آخرين گزينه و دفن 

ايمن با اولويت استان هاي ساحلي اختصاص داده است. 
معاون محيط زيست دريايي و تاالب هاي سازمان حفاظت محيط زيست 
به نق��ش فاضالب  هاي خانگي، صنعتي و نش��ت فعاليت ه��اي نفتي و 
اس��تخراج نفت از دريا كه باعث آلودگي جدي آب هاي س��احلي ايران 
شده است، اش��اره كرد و گفت: برخي اوقات ما با نش��ت نفت از چاه ها و 
سكوهاي نفتي يا تانكرهاي نفتي در حال عبور در آب  هاي سرزميني خود 
روبه رو هستيم و در اين رابطه استفاده از تكنولوژي سنجش از راه دور 
جهت تشخيص لكه هاي نفتي و ايجاد مراكز مقابله با آلودگي هاي نفتي 
در بنادر ايران از جمله اقداماتي است كه براي مقابله با اين آلودگي هاي 
دريايي انجام داده  ايم.  معاون محيط زيست دريايي و تاالب هاي سازمان 
حفاظت محيط زيست به خدمات اكوسيستمي درياها و اقيانوس ها كه 
نقش عمده اي در تأمين جهاني غذاي انسان ها دارند، اشاره كرد و گفت: 
براساس اطالعات منتشر ش��ده توسط فائو در س��ال 20۱8 شيالت و 
آبزي پروري تقريباً 50 درصد پروتئين حيواني را در برخي مناطق تأمين 
مي كند و فعاليت هاي پايدار شيالتي و آبزي پروري باعث بهبود امنيت 
غذايي و تغذيه اي، افزايش درآمد، بهبود معيش��ت، رش��د اقتصادي و 

حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي مي شود. 

ايجاد 4۹0 هزار اشتغال پايدار
 توسط كميته امداد 

رئي�س كميت�ه ام�داد ام�ام خمين�ي )ره( از ايج�اد 4۹0 ه�زار 
اش�تغال پاي�دار ب�راي جامع�ه ه�دف كميت�ه ام�داد ط�ي 
س�ال هاي اخير خب�ر داد و گف�ت: امس�ال هم 200 ه�زار فرصت 
ش�غلي ب�راي جامع�ه ه�دف كميت�ه ام�داد ايج�اد مي ش�ود. 
سيد مرتضي بختياري گفت: يكي از مهم ترين و اصلي ترين برنامه هاي 
كميته امداد كمك به اشتغال و كسب درآمد پايدار خانواده هاي تحت 
پوشش است كه با تالش هاي مديران و خيرين در سال هاي اخير ۴90 
هزار اشتغال پايدار با كمك تسهيالت صندوق مهر واليت تاكنون به ثمر 
رسيده كه اميدواريم تا پايان سال پنجم برنامه توسعه اشتغال بيشتري 
را در كميته شاهد باشيم.  وي افزود: امسال بيش از ۶هزارو200 ميليارد 
تومان تسهيالت براي ايجاد اش��تغال جامعه هدف از محل تسهيالت 
صندوق قرض الحسنه امداد واليت، منابع اشتغال روستايي و تسهيالت 
اش��تغال ش��بكه بانكي اختصاص يافته كه با تخصيص اين اعتبارات، 

امسال 200 هزار فرصت شغلي براي جامعه هدف ايجاد مي شود. 
بختياري افزود: در حوزه اش��تغال، كميته امداد معتقد است كه ايجاد 
درآمد پايدار از طريق اشتغال مولد، مؤثرترين اقدام براي توانمندسازي 

مددجويان به شمار مي رود. 
رئيس كميته امداد گفت: در يك سال گذشته ۱72 هزار و 3۶ فرصت 
شغلي مس��تقيم و ۶8 هزار و 8۱0 فرصت ش��غلي غير مستقيم براي 
مددجويان كميته امداد ايجاد ش��ده و اين نهاد 3۴ درصد كل اشتغال 

كشور را برعهده داشته است. 
بختياري به اقدامات كميته امداد در ايام گس��ترش بيماري كرونا نيز 
اشاره كرد و گفت: كمك هاي مردم و خيرين در ايام گسترش ويروس 
كرونا بس��يار فوق العاده و بي نظي��ر بوده و نش��ان از همراهي مردم در 
لبيك گويي به مقام معظم رهبري دارد كه در اين راستا نيز كميته امداد 
در طول اين ايام و ماه مبارك رمضان با تهيه و توزيع بسته هاي معيشتي 

با حمايت ساير نهاد ها توانست اقدامات خوبي انجام دهد. 

کبري فرشچي


