
قديمي تري�ن موتورس�يكلت هايي ك�ه در 
پاركينگ ه�اي ته�ران وج�ود دارد مرب�وط 
به هشت س�ال قبل اس�ت. اكنون نگهداشتن 
موتورس�يكلت ها ب�ه چال�ش تبديل ش�ده 
و ب�راي بخ�ش خصوص�ي نگه�داري آن ب�ه 
صرف�ه نيس�ت. صاحب�ان موتور س�يكلت ها 
هم رغبتي براي ترخيص وس�يله خ�ود ندارند. 
طبق قانون بسياري از موتورسيكلت هاي توقيفي 
م��دت زي��ادي در پاركينگ ها مي مانن��د كه اگر 
مالكان شان تا شش ماه مراجعه نكنند، مال بدون 
صاحب مي شود و متعلق به س��تاد اجرايي فرمان 

امام خواهد بود. 
  موتور هايي كه فرسوده مي شوند

پليس براي موتورسيكلت هايي كه قبل از سال93 
منتقل به پاركينگ شده اند از لفظ رسوب استفاده 
مي كند. ضمن اينكه كه اگر موتورسيكلتي سال ها در 
پاركينگ رسوب كرد نبايد به چرخه ترافيكي معابر 
بازگردد. زيرا بيش از حد نياز در معابر موتور وجود 
دارد و اگر هم موتوري به چرخه خيابان ها بازگردد، 
نبايد سني از آن گذشته باشد؛ چراكه ما با دو عامل 
وسيله فرس��وده و آالينده هوا مواجهيم و اين دو، 

 خطري مهم براي شهروندان به شمار مي رود. 
بر اس��اس ماده هش��ت قانون هواي پاك، خريد و 
فروش و تردد وسايل نقليه موتوري فرسوده ممنوع 
است و تمامي اش��خاص حقيقي و حقوقي مالك 
وسايل نقليه موتوري اعم از سبك، نيمه سنگين و 
سنگين و موتورسيكلت مكلفند وسايل نقليه خود 
را پس از اتمام سن فرسودگي از رده خارج كنند و 
وسيله نقليه خود را از اين جهت نزد يكي از مؤسسات 
بيمه داخلي تحت نظارت بيمه مركزي بيمه كنند. 

  مالكان براي ترخيص مراجعه نمي كنند
از طرفي حمل بار و مس��افر، نق��ل و انتقال و تردد 
وسايل نقليه موتوري فرسوده ممنوع است و صدور 
گواهي معاينه فني، تخصيص بيمه ش��خص ثالث 
هم براي موتور ضروري اس��ت. پليس راهنمايي و 
رانندگي نيز وسيله فرسوده را با عنوان ورود و تردد 

وسايل نقليه غيرمجاز در معابر جريمه مي كند. 
در همين زمينه روز گذش��ته رئيس پليس راهور 
فاتب با اشاره به رسوب ۶۰ تا ۷۰ هزار موتورسيكلت 
در پاركينگ هاي تهران گفت: » اكنون نگهداشتن 
موتورسيكلت ها به چالش تبديل شده و براي بخش 
خصوصي نگه��داري آن به صرفه نيس��ت؛ يعني 
صاحبان آنه��ا براي ترخيص مراجع��ه نمي كنند. 
قديمي ترين موتورسيكلتي كه در پاركينگ هاي 
تهران وجود دارد مربوط به هشت سال قبل است.«

  نگهداري با بخش خصوصي است
محمدحس��ين حميدي افزود: »طب��ق آيين نامه 
دولت، بخش خصوصي بايد اين موتورس��يكلت ها 

را در پاركينگ ها نگه��داري كند، اكن��ون روزانه 
حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دستگاه موتورسيكلت در روز به 
داليل مختلف توقيف مي شوند البته فشار مضاعف 
وارد نمي كنيم؛ بخش خصوصي باي��د موتورها را 
به پاركينگ منتقل كن��د و از قبل نگهداري آن در 

پاركينگ كسب درآمد كند.«
  ماندگاري به خاطر خالفي باال

وي ب��ا بيان اينك��ه طرح ه��اي مختلف��ي درباره 
بازدارندگي قانون پيش��نهاد كرديم، خاطر نشان 
كرد: »برخي از موتورس��يكلت ها تا هشت سال در 
پاركينگ توقيف هس��تند، ما اصراري براي ماندن 
موتورسيكلت توقيف شده در پاركينگ نداريم، البته 
در برخي از تخلف��ات بايد يك ماه��ي را كه قانون 
مشخص كرده است در پاركينگ باش��د، اما بعضاً 
موتورهاي توقيف شده داراي خالفي باال هستند و 
براي صاحب آن به صرفه نيست كه رفع توقيف شوند 

يا اينكه صاحب آن اصالً مراجعه اي نمي كند.«

  برخورد با پاركينگ هاي متخلف
وظيفه پليس راهور توقيف وسايل نقليه متخلف از 
جمله موتورسيكلت است و پس از راهي كردن اين 
وسايل متخلف به پاركينگ پليس ديگر مسئوليتي 
در قبال آنها ندارد.  بسياري از اين موتورسيكلت ها 
عماًل دوره برگشت شان به چرخه ترافيك شهري 
تمام شده، زيرا هم فرسوده شده  است و هم مي توانند 
باعث بروز آلودگي در شهر شوند.  در قانون ترافيك 
هم آمده است كه حمل و نگهداري وسيله نقليه اي 
كه توس��ط پلي��س راهنماي��ي و رانندگي توقيف 
مي ش��ود بر عهده ش��ركت هاي خصوصي طرف 
قرار داد با پليس راهور ناجا است.  اگر نقص در وسيله 
نقليه در مدت زماني كه در پاركينگ توقيف بوده 
پيش بياي��د در صورت اثبات اي��ن موضوع پليس 
راهور با پاركينگ متخلف برخ��ورد جدي خواهد 
كرد. تمامي پاركينگ هايي كه وسيله هاي نقليه اي 
كه توسط پليس توقيف شده و به اين پاركينگ ها 

مي رود، داراي ناظر هس��تند و اگر ش��هروندان در 
رابطه با وسيله نقليه شان گزارشي را ارائه كردند و به 
آن رسيدگي نشد، مي توانند به پليس راهور منطقه 

مراجعه كنند. 
  شايد ورق برگردد

ابوالفضل حجازي، عضو انجمن صنعت موتورسيكلت 
ايران سال گذشته در رابطه با تعداد موتورسيكلت 
در تهران گفته بود: » آماري كه پليس در ارتباط با 
موتورسيكلت  ش��ماره گذاري شده در تهران اعالم 
مي كند، بيش از 4 ميليون دستگاه است كه برخي 
از آنها در پاركينگ ها قرار دارد ي��ا از تهران خارج 
شده است. آمار ما كه مربوط به موتورسيكلت هاي 
در حال گردش در سطح پايتخت است معادل ۲ تا 

۲/۵ ميليون دستگاه است.«
همچنين حجازي در ارتباط با موتورسيكلت هاي 
بالتكليف پاركينگ هاي شهر تهران  گفت: »اجراي 
ط��رح ترافيك وقت��ي موفق مي ش��ود ك��ه براي 
موتورسيكلت ها در سطح شهر تهران فرهنگ سازي 
الزم صورت گيرد و عالوه بر آن سيستم هاي كنترلي 
و نظارتي قوي هم شكل بگيرد؛ چراكه بعضاً ميزان 
جريمه ها به حدي افزاي��ش مي يابد كه مبالغ آنها 
بيش از رقم موتورسيكلت مربوطه است و زماني كه 
اين وسايل نقليه به پاركينگ منتقل مي شود ديگر 

رغبتي براي خروج آنها توسط مالك وجود ندارد.«
البته اين نكته را هم نبايد نانوشته گذاشت كه طي 
يكسال اخير قيمت دالر چنان جهشي داشته و تورم 
چنان سرعت گرفته كه احتماالً بعيد نيست صاحبان 

موتور سيكلت هاي توقيفي سراغي از آنها بگيرند. 
 چگونگي رفع توقيف

رفع توقيف موتورس��يكلت از پاركينگ كار آساني 
نيست و مس��تلزم صرف زمان و انرژي است. براي 
ترخي��ص موتورس��يكلت بايد حداقل س��ه روز از 
توقيف اين وسيله نقليه گذشته باش��د. البته اين 
سه روز غير از مواردي است كه طبق قانون توقيف 
وسايل نقليه در اثر ارتكاب تخلفات خاص بايد يك 
ماه به طول بينجامد.  بعد از گذشت اين بازه  زماني 
بايد با در دست داشتن اسناد و مدارك به ستادهاي 
ترخيص موتور سيكلت مراجعه كرد.  هنگام مراجعه 
به س��تاد ترخيص بايد س��ند مالكيت وسيله را به 
همراه داشت و شناسنامه و كارت ملي و گواهينامه 

هم الزم است. 
طب��ق روال اداري بايد كپي از م��دارك  هم همراه 
باش��د، همچنين بايد برگه انتقال پاركينگ، برگه 
پرداخت عوارض شهرداري و برگه تسويه خالفي و 
قبض پرداخت هزينه كفي را نيز به همراه داشت تا 
بلكه بتوان موتور را ترخيص كرد ! اين روند طوالني 
و وقت گير و هزينه بر، بسياري از صاحبان موتور را از 

ترخيص موتورشان منصرف مي كند. 
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 رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو: براي خود من اتفاق افتاده دارويي را  از عراق برايم آورده اند
 كه برچسب اصالت خودمان روي آن بوده است!

تیغ قاچاقچی داروی داخلی برگردن بیماران 

چالش موتور پاركينگي !
رئيس پليس راهور فاتب: اصراري براي ماندن موتورها در پاركينگ نداريم، اما 70 هزار موتور در پاركينگ ها توقيف 

است كه بعضي ها مربوط به 8 سال قبل است !

 حداقل 40 درصد بودجه دارويي كشور مربوط به 
داروهاي بيماران خاص است. اين در حالي است 
كه تعداد بيماران خاص و صعب العالج ما بسيار 
پايين است و درنتيجه بخش�ي از اين دارو ها از 
كشور قاچاق مي شود. تجويز غير قانوني دارو هم 
باعث مي شود كه تأمين نياز دارويي كشور مطابق 
درآمد بنگاه هاي واردكننده يا توليدكننده شكل 
بگيرد و در نهايت قاچاق دارو را شدت مي دهد. 

دارو هاي تخصصي كه در سيس��تم توزيع يارانه اي 
كشور قرار مي گيرند، به صورت قاچاق و غير قانوني 
از كشور خارج مي ش��وند و مهم ترين دليل خروج 
بي رويه دارو از كشور ارزان بودن قيمت دارو در كنار 

افت اين  سال هاي ارزش ريال است. 
  كااليي پر سود براي قاچاق

 طبق آمارهاي سازمان غذا و دارو، تفاوت قيمت دارو 
با كشور هاي همس��ايه از جمله كشور هاي منطقه 
خليج فارس باعث شده تا قاچاق دارو از ايران به اين 

كشور ها خيلي بيشتر از قبل شود. 
عالوه بر قاچاقچيان كه از اين فرصت براي كس��ب 
سود حداكثري استفاده مي كنند و به طرق مختلف 
دارو هاي موجود در بازار كش��ور را خارج مي كنند، 
قاچاق چمداني هم وجود دارد؛ هم مسافران خارجي 
كه به ايران مي آيند و هم ايرانياني كه به كشور هاي 
همسايه س��فر مي كنند، همه مي دانند كه يكي از 
اقالم پرسود براي انتقال و فروش آن در خارج كشور 

داروست كه بازار مصرف هم دارد. 
  بي اعتنايي به تولي�د بيش از حد داروهاي 

خاص
از ابتداي س��ال 9۷ دولت با تصور كنترل قيمت ها 
نرخ قطعي 4هزارو۲۰۰ تومان را ب��راي ارز دولتي 
اعالم كرد. رفته رفته با شروع فاصله گرفتن بيشتر 
نرخ ارز آزاد از ارز دولتي خصوصاً در طول يك سال 
اخير، انگيزه ه��اي ش��ركت هاي واردكننده دارو و 
مواد اوليه دارويي براي سوءاستفاده از اين ارز قوت 
گرفت.  در حال حاض��ر نرخ ارز آزاد تقريباً ش��ش 
برابر نرخ ارز دولتي اس��ت. اين فاصله غيرمعقول، 
تضعيف انگيزه توليد در كشور را در پي داشته است. 
همچنين انگيزه هاي سوداگران براي سوءاستفاده 
و حتي قاچاق معكوس اين داروها به خارج از كشور 

را افزايش داده است. 
بنا به گفته رئيس سازمان غذا و دارو» از ديگر داليل 
قاچاق دارو افزايش توليد دارو هاي بيماران خاص و 
صعب العالج است. مصارف اين دارو ها در كشور ما 
بسيار باالتر از نرخ جهاني است. به طوري كه نسبت 
اين دارو ها به كل دارو ها بي��ش از 4۰ درصد از كل 
بودجه دارويي كشور است در حالي كه در كشور هاي 
پيش��رفته اين عدد به طور ميانگي��ن 3 تا 4 درصد 
اس��ت و در بدترين حالت در تعدادي از كشور هاي 
اروپايي به ۵ تا ۶ درصد مي رسد. حتي در امريكا كه 
اين آمار درگذشته ۱۱ درصد بود به شدت كاهش 
پيدا كرده و اكنون به ۶ درصد رسيده و كاهش اين 

نرخ ادامه دارد.«
  به نام بيماران خاص به كام دالالن

محمدرضا شانه ساز افزود: » اين در حالي است كه 
تعداد بيماران خاص و صعب العالج ما بسيار پايين 
اس��ت و حدود 4۰۰هزار نفر جمعي��ت دارند و در 
مقايس��ه با كل دارو هايي كه جمعيت ۸۰ ميليوني 
كشور را در برمي گيرد اين نسبت بسيار خطرناك و 

هزينه ساز است و موجب قاچاق شده است.«
شانه ساز با بيان اينكه ديگر موضوعي كه به قاچاق 
و خ��روج غيرقانون��ي دارو از كش��ور دامن مي زند 

تجويز هاي غيرقانوني پزشكان است، افزود: » اين 
تجويز غير قانوني باعث مي ش��ود ك��ه تأمين نياز 
دارويي كشور مطابق درآمد بنگاه هاي واردكننده 
يا توليدكننده شكل  گيرد، اما شركت هاي متخلف، 
پزش��كان را تش��ويق به تجويز دارو ه��اي خارج از 
فهرست مي كنند. « داروهايي كه در نهايت چمداني 

از كشور خارج مي شوند. 
عضو كميسيون امور داخلي كش��ور و شوراها هم 
روز گذش��ته درباره حذف ارز 4هزارو۲۰۰ توماني 
دارو گفت: »حذف ارز 4 هزار و ۲۰۰ توماني دارو و 
تخصيص منابع حاصل از آن بدون واسطه به مردم 

ايده منطقي و قابل قبول است«. 
  بيمه ها بايد خصوصي شوند

احمد عليرضابيگي با بيان اينكه شاهد قاچاق دارو به 
كشورهاي همسايه هستيم، گفت: »درحال حاضر 
به دليل قيمت پايين دارو در ايران شاهد قاچاق آن 
به كشورهاي همسايه هستيم. اين موضوع كاهش 
داروهاي خاص همچون انسولين در بازار را به دنبال 

داشته است«. 
نماينده مردم تبريز با بيان اينكه اصالح س��اختار 
بيمه ه��اي خدم��ات درماني پيش ني��از حذف ارز 
4ه��زارو۲۰۰ تومان��ي دارو اس��ت، گف��ت: » ارز 

4هزارو۲۰۰ توماني دارو بايد حذف و مابه التفاوت 
آن به صورت ريالي به بيمه ها پرداخت شود. البته 
بيمه ها نيز بايد امانتداري كنند و پوش��ش دارويي 
خود را گسترده تر كنند. بيمه هاي خدمات درماني 
بايد خصوصي شوند و نظارت بر آنها افزايش يابد. در 

اين صورت قطعاً پاسخگو هم خواهند بود.«
ناصر رياحي، رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو هم در 
همين زمينه با تأييد موضوع قاچاق معكوس اضافه 
كرد: » ارز 4 هزار و ۲۰۰ در واقع پرداخت يك يارانه 
كور اس��ت. براي خود من اتفاق افتاده دارويي را از 
عراق برايم آورده اند كه برچسب اصالت خودمان روي 
آن بوده است!« رئيس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق 
بازرگاني تهران هم چندي قبل با اشاره به دريافت 
ارز 4هزارو۲۰۰ توماني براي مواد اوليه توليد دارو  در 
كشور تصريح كرد: »بسياري از كارشناسان معتقدند 
ارز 4هزارو۲۰۰ توماني دارو بايد حذف شود، زيرا در 
بلندمدت تداوم اين روند اين صنعت را به يك جزيره 
جدا مانده از ديگر بخش ه��اي اقتصاد ايران تبديل 
مي كند. مي توان براي جبران نقش حمايتي دولت 
از صنعت دارو، هزينه هاي موجود را به بيمه ها انتقال 
داد تا بدين ترتيب هم صنعت روال عادي كار خود را 
دنبال كند و هم بيماران از طريق بيمه، حمايت هاي 

الزم را دريافت كنند.«
  افزايش ذخاير دارويي بدون نظارت

نجفي ع��رب ادام��ه داد: »وقتي ارز 4ه��زارو۲۰۰ 
توماني داده مي ش��ود، هزينه تمام شده براي توليد 
پايين اس��ت و از اين رو، اين خطر وج��ود دارد كه 
برخي س��ودجويي ها در بازار شكل بگيرد و داروي 
ايراني به خارج از كش��ور قاچاق ش��ود. هرچند در 
اين زمينه ارزيابي دقيقي صورت نگرفته است، اما 
گمانه زني ها حاكي از آن اس��ت كه قاچاق دارو به 
خارج از ايران ادام��ه دارد«. وي با بي��ان اينكه در 
سال ۱39۷ ش��ركت هاي داروس��از تالش كردند 
موجودي مواد اوليه خود را افزايش دهند، توضيح 
داد: » افزايش ذخاير با توجه به قرار گرفتن كشور 
در تحريم هاي ش��ديد يك موضوع عقالني بوده و 
قابل تأييد است، اما اگر به دليل عدم نظارت برخي 
از اين كاال ها قاچاق شوند؛ قطعاً در شرايط فعلي به 

ضرر اقتصاد ايران تمام خواهد شد.«

  وزير آموزش  و پرورش گفت: اينترنت »شاد« رايگان است و اگر كسي 
با مشكلي مواجه شده است، اعالم كند. 

  ثبت نام اينترنتي وام ۲۵ ميليون توماني ازدواج فرزندان بازنشستگان 
كشوري از صبح روز گذشته آغاز شد. 

  معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با انتقاد 
از طرح يك فوريتي اختصاص يك درصد از درآمد عوارض آاليندگي ها 
به ش��هرداري ها و دهياري ه��ا و ع��دم پرداخت آن به صن��دوق ملي 
محيط زيست گفت: چنين مسئله اي نشان مي دهد كه موضوعاتي مانند 
پرداخت حقوق و كمبود بودجه شهرداري ها براي نمايندگان مجلس 

مهم تر از سالمت و محيط زيست است. 
  رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداش��ت با اشاره 
به توزيع واكسن آنفلوآنزا در معاونت بهداشت و مراكز بهداشت و البته 
زمانبر بودن توزيع  گفت: اولويت دريافت واكسن آنفلوآنزا براي كاركنان 
مراكز بيمارس��تاني و همچنين زنان باردار و مبتاليان به بيماري هاي 
خاص است. در همين رابطه عضو شوراي عالي نظام پزشكي از ضرورت 
واكسينه ش��دن ماماهاي شاغل در بخش بهداش��ت خبر داد و از عدم 
توزيع مناسب واكسن آنفلوآنزا در مراكز بهداشتي براي مادران باردار 

انتقاد كرد. 
  رئيس كل دادگس��تري اس��تان تهران از دس��تگيري تع��دادي از 
شهرداران شهرهاي استان تهران از جمله لواسان، شهريار و رودهن در 
روزهاي اخير خبر داد و گفت: علت اصلي جرائم رخ داده در شهرداري ها، 

زياده خواهي مقامات اثرگذار در نهادهاي شهري است. 
  رئيس هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران از توزيع 
بيش از ۲۱ هزار دس��تگاه سرمايه اي پزشكي طي ش��ش ماه گذشته 

خبر داد. 
  رئيس جمعي��ت هالل احمر گف��ت: مج��وز ورود و ترخيص 9۰۰ 
دستگاه خودرو عملياتي مورد نياز هالل احمر، تا پايان سال ۱4۰۱ در 

جلسه هيئت دولت تصويب و صادر شد. 
  در هفته تهران بيش از ۲۰۰ برنامه از افتتاح خانه پروين اعتصامي 
و ويدئو مپينگ آزادي تا برگزاري وبينارهاي مختلف و آيين نكوداشت 

شميران و ري در سطح شهر تهران برگزار مي شود. 
  س��تاد ديه از آزادي 3هزارو۸۰9 زنداني غيرعمد در شش ماه اول 

امسال خبر داد. 
  معاون دفتر بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت بيماري هاي قلبي 
را شايع ترين علت مرگ و مير در دنيا خواند و گفت: حتي در شرايطي 
كه بيماري كرونا كش��تار مي كند، اما باز هم مرگ بر اثر بيماري هاي 

قلبي در صدر است. 
  معاون حقوقي و امورمجلس وزارت آموزش و پرورش با تأكيد بر اينكه 
حضور معلمان در مدارس اجباري است، گفت: مديران مدارس موظفند 

سرانه را صرفاً براي رعايت بهداشت مدارس مصرف كند. 
  رئيس كل محاكم عمومي و انقالب ته��ران از كاهش ۲9 درصدي 

پرونده هاي وارده به محاكم خانواده خبر داد. 
  رئيس دبيرخانه ش��وراي ملي س��المندان گف��ت: پويش مردمي 
احوالپرسي از س��المندان از طريق فضاي مجازي در طول هفته ملي 
سالمندان با هش��تگ »يادم كن، ش��ادم كن« همزمان در هفته ملي 

سالمندان از هفتم تا سيزدهم مهر ماه برگزار مي شود. 
  مديرعامل سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني شهرداري تهران 
ضمن هش��دار به ش��رايط بس��يار پرخطر ۱۲۰س��اختماِن پايتخت 
گفت: بيش از 3۰ هزار س��اختمان را بازديد و 3هزارو۵۰۰ ساختمان 
را شناس��ايي كرده ايم كه نسبت به ديگر س��اختمان ها شرايط نسبتاً 

نا ايمن تري دارند. 
  رئيس جامعه هتلداران كش��ور با اشاره به ايجاد مشكل در برقراري 
مستمري بيمه بيكاري كاركنان هتل ها و مراكز گردشگري كشور گفت: 

بسياري از مراكز گردشگري گرفتار قطعي برق و آب شده اند. 
  متخصص بيماري ه��اي قلب و عروق گفت: همه م��ردم نياز به كنترل 
وضعيت قلب خود ندارند و اين نياز زماني اس��ت كه فرد بيش از 3۵ تا 4۰ 
سال سن داش��ته و قصد انجام فعاليت هاي ورزشي را دارد؛ در اين شرايط 
توصيه مي شود تا وضعيت قلب قبل از شروع فعاليت ورزشي كنترل شود. 

حسین سروقامت

آغاز پيك كرونا در 13 استان
نماينده سازمان بهداشت جهاني: دسترسي سريع 

ايران را به واكسن كرونا فراهم مي كنيم
 450هزار نفر در كشورمان به كرونا مبتال ش�ده اند؛ اين يعني كوويد 
19 همچن�ان مي ت�ازد. ح�اال ديگر بر كس�ي پوش�يده نيس�ت كه با 
موج س�وم ويروس منحوس دس�ت و پنجه نرم مي كني�م. در چنين 
ش�رايطي نماينده س�ازمان بهداش�ت جهاني در ايران كه از نزديك 
ش�اهد وضعيت س�المت ايرانيان اس�ت، تأييد كرده كه تحريم هاي 
ظالمان مش�كالت عديده اي را موجب شده اس�ت. البته كريس�تف 
هملمن ق�ول داده كه همه تالش�ش را ب�راي ارائه وس�ايل و خدمات 
الزم به ايران انجام دهد و گفته است واكسن كرونا بيايد، به ايران هم 
مي رسد. از طرف ديگر، سازمان بهداش�ت جهاني هم براي چندمين 
بار تأكيد كرده كه منش�أ كرونا، طبيعي و نه آزمايشگاهي بوده است. 
سيما سادات الري، سخنگوي وزارت بهداشت اظهار كرد: از يك شنبه تا روز 
گذشته و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي،3 هزار و ۵۱۲ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱9 در كشور شناسايي شدند كه يك هزار و ۵۱4 نفر از آنها 
بستري ش��دند.  وي با بيان اينكه مجموع بيماران كوويد۱9 در كشور به 
449 هزار و 9۶۰ نفر رسيد، گفت: متأس��فانه در طول ۲4 ساعت منتهي 
به روز گذشته، ۱9۰ بيمار كوويد۱9 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۲۵ هزار و ۷۷9 نفر رس��يد.  الري با اشاره به 
اينكه خوشبختانه تا دوشنبه 3۷۶ هزار و ۵3۱ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند، افزود: 4هزارو۶۸ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱9 در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند.  سخنگوي 
وزارت بهداشت تصريح كرد: تا كنون 3 ميليون و 9۵9 هزار و ۷۸3 آزمايش 
تشخيص كوويد۱9 در كشور انجام شده است.  وي افزود: استان هاي تهران، 
اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، 
اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، 
ايالم، خراسان رضوي، مازندران، چهارمحال و بختياري، البرز، آذربايجان 
غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان و يزد در وضعيت قرمز قرار 
دارند و همچنين استان هاي كردس��تان، هرمزگان، فارس و گلستان نيز 
در وضعيت هش��دار قرار دارند.  همچنين بنابر اعالم كميته اپيدميولوژي 
بيماري كرونا، در هفته منتهي به چهارم مهر ماه، وضعيت بيماري كوويد  
۱9 در كشور روند مختصر صعودي را نشان مي دهد و در ۱3 استان شاهد 

روند صعودي يا آغاز پيك اين بيماري بوده ايم. 
  سازمان جهاني بهداشت: كرونا طبيعي است

در همين زمينه سازمان جهاني بهداشت (WHO) مجدداً بر طبيعي بودن 
منشأ شيوع كروناويروس جديد تأكيد كرد. 

تدروس آدهان��وم، دبير كل س��ازمان جهاني بهداش��ت در يك جلس��ه 
توجيهي رسانه ها درباره كوويد  ۱9 گفت: اين ويروس به طور طبيعي شكل 
گرفته است.  وي افزود: سازمان جهاني بهداش��ت به علم و شواهد اعتقاد 
داشته و به همين دليل است كه بر علم، راه حل ها و همبستگي تأكيد دارد. 
بنا بر گزارش خبرگزاري ش��ينهوا، به گفته آدهانوم بس��ياري از مطالعات 
در مورد منش��أ ويروس نش��ان داده اند ك��هSARS- CoV -  ۲يا همان 
كروناويروس جديد به طور طبيعي و نه از طرف هيچ مؤسس��ه اي ش��كل 

گرفته است. 
  به ايران كمك مي كنيم

»كريستف هملمن« نماينده سازمان جهاني بهداشت در ايران در خصوص 
وضعيت شيوع كرونا در ايران گفت: در حال حاضر كرونا مجدداً در ايران روند 
صعودي پيدا كرده و اين مسئله  نگران كننده اي است، اما دستورالعمل هاي 

بهداشتي در سطح بين المللي وجود دارد كه از آنها حمايت مي كنيم. 
هملمن در پاسخ به اين سؤال كه شرايط ايران در زمينه كرونا نسبت به شرايط 
ساير كشورها چگونه است، گفت: بيشتر مشكالت اصلي كه در پي شيوع كرونا 
به وجود آمده در تمامي كش��ورهاي جهان شبيه هم است، اما آنچه در ايران 
متفاوت است،  اين مسئله است كه ايران پس از چين،  جزو اولين كشورهايي 
است كه با اپيدمي ملي كرونا روبه رو ش��د و از آن زمان در ماه فوريه تاكنون، 
ايران با حالت هاي مختلفي از كوويد ۱9 كه مي شناسيم، روبه رو شده است.  وي 
ادامه داد: در ايران با پيك دوم در جوالي روبه رو شديم و اكنون يكي از اولين 
كشورهايي است كه دوباره شاهد افزايش بيماري و تعداد مرگ و مير در آن 

هستيم كه كشور را به پيك سوم كرونا وارد مي كند. 
هملمن در پاسخ به س��ؤال ديگري درباره مش��كالت ايران در تأمين دارو 
به دليل تحري��م و حمايت هاي س��ازمان جهاني بهداش��ت در اين زمينه 
به خبرگ��زاري ايلنا گفت: با وزارت بهداش��ت ايران در ح��ال تالش براي 
تهيه تجهيزات مراقبت هاي ويژه كوويد ۱9 در بازارهاي جهاني هس��تيم. 
همچنين به ايران كمك مي كنيم تا به تجهيزات آزمايشگاهي تست كوويد 
۱9 دست پيدا كند.  نماينده س��ازمان جهاني بهداشت در ايران ادامه داد: 
از زمان ش��يوع كرونا، نگراني درباره ان��واع داروها وج��ود دارد،  اما داروي 
مشخصي براي كوويد ۱9 وجود ندارد و در نتيجه با كمبود داروي مشخصي 
در جهان روبه رو نيستيم، بلكه تالش اصلي بايد در تأمين و تهيه تجهيزات 
و دستگاه هاي تست و تش��خيص كوويد ۱9 باشد.  وي همچنين در پاسخ 
به سؤال ديگري درباره كمك اين س��ازمان در تهيه و توزيع واكسن كرونا 
در ايران با توجه به ش��رايط تحريمي كه در آن قرار دارد و دستيابي به آن 
سخت تر از ساير كشورها خواهد بود، اظهار داشت: طرح جهاني براي تهيه 
واكسن كرونا از سوي سازمان ملل گردآوري شده كه بسياري از كشورها در 
آن عضو هستند.  هملمن ادامه داد: نقش اين طرح، همكاري با كشورهاي 
دنيا براي دستيابي سريع به واكس��ن كوويد ۱9 است تا زماني كه واكسن 
يافت شد،  تمامي كشورها بتوانند از آن بهره مند شوند. ايران نيز يكي از اعضا 
است و هر زماني كه واكسن مهيا شود، دستيابي سريع به آن را براي ايران 

نيز فراهم خواهيم كرد. 

كسب 6 مدال رنگارنگ توسط دانش  آموزان 
ايران در المپياد جهاني رياضي

دانش آم�وزان ايران�ي در ش�صت و يكمي�ن المپي�اد جهان�ي 
رياض�ي موف�ق ب�ه كس�ب ش�ش م�دال رنگارن�گ ش�دند و 
ب�ا پن�ج پل�ه صع�ود در رده هجده�م جه�ان ق�رار گرفتن�د. 
 تيم دانش آموزي المپياد علمي رياضي جمهوري اسالمي ايران در شصت 
و يكمين المپياد جهاني رياضي ۲۰۲۰ روس��يه موفق به كسب يك مدال 
طال، سه مدال نقره و دو مدال برنز ش��د و با تصاحب جايگاه ۱۸ جهاني در 
ميان ۱۱۰ كشور نسبت به سال گذش��ته، پنج پله صعود كرد.  در المپياد 
جهاني ۲۰۲۰ رياضي كه به ميزباني روس��يه در سي و يكم شهريور و يكم 
مهر ماه ۱399 به صورت مجازي برگزار شد، عليرضا حقي موفق به كسب 
مدال طالي جهاني و كيان شمسايي، محمد مش��تاقي  فر و علي ميرزايي 
اناري موفق به كسب مدال نقره جهاني شدند و همچنين سيدرضا حسيني 

دولت آبادي و متين يداللهي مدال برنز جهاني را به دست آوردند. 

وقتي از او پرسيدند شما بهتر حرف مي زنيد يا آقاي فلسفي. . . گفته 
بود آقاي فلسفي خوب حرف مي زند، اما من حرِف خوب مي زنم!

راست مي گفت؛ حرف خوب زدن هنري نيس�ت كه از عهده همه 
برآيد. او بود كه توانست 37 سال پياپي هر پنج شنبه رأس ساعت 

8 شب، مردم را پاي راديو كشيده، چهار كلمه حرف خوب بزند!
چنان حرف هاي خوبي كه وقتي گفت وگوي هيئت اعزامي ايران با 
ظاهر شاه پادشاه افغانستان به حدود ساعت 8 شب جمعه رسيد، 
او جلسه را ناتمام رها كرد و گفت ديگر برويم سخنراني آقاي راشد 

را بشنويم!
چن�ان حرف ه�اي خوبي ك�ه اگر ش�ما ني�ز اكن�ون » مجموعه 
س�خنراني هاي راش�د« را كه انتش�ارات اطالعات منتشر كرده، 

مطالعه كنيد، واقعاً حس مي كنيد روي ابرها در حال پروازيد!
حرف خوب زدن مسئوليت ماس�ت. به ويژه وقتي كه گزافه گويي 

جاي سخن خوب را گرفته است!
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موكب داران بوشهري امكانات آموزشي 
دانش آموزان بي بضاعت را تأمين مي كنند

رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات بوش�هر با بيان اينكه در ايام 
اربعي�ن هرگونه اعزام به كرب�الي معلي، پي�اده روي و راهپيمايي 
ممنوع اس�ت، گفت: موكب داران اس�تان بوش�هر در ايام اربعين 
امكانات آموزش�ي دانش آم�وزان بي بضاعت را تأمي�ن مي كنند. 
عبدالرضا مطاف در نشست ستاد اربعين حسيني استان بوشهر با بيان 
اينكه امسال برنامه اعزام موكب داران به كربالي معلي انجام نمي شود، 
اظهار داشت: به دليل شيوع كرونا اعزام كاروان هاي اربعين حسيني به 
كربال ممنوع شده و تمام برنامه هاي موكب هاي در داخل استان بوشهر 

در راستاي رسيدگي به دانش آموزان بي بضاعت تدوين شده است. 
رئيس ستاد بازس��ازي عتبات عاليات بوشهر با اش��اره به اينكه استان 
بوش��هر داراي ۶4 موكب در ايام اربعين حسيني است، گفت: به سبب 
ممنوعيت اعزام موكب ها به مس��يرهاي براي برگزاري مراسم اربعين 
حسيني، امسال فعاليت موكب داران به سمت فعاليت هاي مؤمنانه در 

رسيدگي به نيازمندان هدايت شده است. 
مطاف از تأمين امكانات آموزشي و نوشت افزار دانش آموزان بي بضاعت 
استان بوشهر خبر داد و بيان كرد: بر اساس انعقاد تفاهمنامه با كميته 
امداد امام خميني(ره) موكب داران اس��تان بوش��هر 3۱3 تبلت براي 
دانش آموزان بي بضاعت و تحت پوش��ش كميته امداد تأمين مي كنند 
كه اين تجهيزات در ده��ه آخر ماه صفر به اي��ن دانش آموزان تحويل 

مي شود. 
وي بيان كرد: عالوه بر تأمين تبلت، امكانات موردي اين دانش آموزان در 
قالب نوشت افزار، لوازم التحرير، كيف، كفش و البسه از سوي موكب داران 

اربعين حسيني استان بوشهر تأمين مي شود. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  2

زهرا چیذري

ابراهيم مشيريان
  گزارش  يک


