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واكسيناسيون همه دانشجويان
تا نيمه آبان

مع�اون آموزش�ي وزي�ر بهداش�ت از واكسيناس�يون هم�ه
دانش�جويان ت�ا نيم�ه آب�ان خب�ر داد و گف�ت :تحصي�ل
دانش�جويان علوم پزش�كي به صورت مجازي و حضوري اس�ت.

علياكبر حقدوست ،معاون آموزشي وزير بهداشت با اشاره به آخرين
تمهيدات براي بازگش��ايي دانشگاهها اظهار داش��ت :با هماهنگي كه
بين وزارت علوم ،وزارت بهداش��ت و دانش��گاه آزاد اس�لامي صورت
گرفته واكسيناسيون اساتيد و دانش��جويان آغاز شده و اكيپهايي در
دانشگاههاي علوم پزشكي و غيرپزشكي مستقر و واكسيناسيون را انجام
ميدهند .وي از واكسيناسيون دوم سوم از دانشجويان علوم پزشكي
خبر داد و گفت :يك سوم باقيمانده و عمده دانشجويان غيرپزشكي نيز
واكسينه خواهند شد؛ به طوري كه قرار است تا نيمه آبان واكسيناسيون
همه دانشجويان انجام شود .معاون آموزشي وزير بهداشت بر تسريع
در سرعت واكسيناسيون تأكيد كرد و گفت :در حوزه دانشگاههاي علوم
پزشكي واكسيناسيون يك سوم باقيمانده دانشجويان را نيمه مهر ماه
پوشش ميدهيم و ساير دانشگاهها نيز به سرعت واكسينه ميشوند.
حقدوست يادآور شد :وظيفه وزارت بهداشت واكسيناسيون دانشجويان
است؛ البته در بازگشايي دانشگاه علوم پزشكي خودمان اقدام ميكنيم و
سعيمان اين است تا دانشجويان تحصيالت تكميلي به صورت كامل و
حضوري وارد دانشگاهها شوند.
وي ادامه داد :دانش��جويان داراي كارهاي عملي به صورت حداكثري
و براي دانش��جويان جديدالورود نيز تالش ميكنيم چند ماه از س��ال
تحصيلي را در دانش��گاه بگذرانند؛ ضمن اينكه برنامهريزي ميكنيم
ظرفيت خوابگاههاي دانشجويي حداكثر  50درصد باشد.
وي با بيان اينكه بر حضور دانشجويان سال آخر تحصيل در دانشگاهها
به صورت حضوري تأكيد داريم،گفت :با معاون آموزش��ي وزارت علوم
صحبت كردهايم و آنها نيز گفتند برنامهريزي دانشگاههاي علوم پزشكي
براي آغاز س��ال تحصيلي تا حدود زيادي براي ما قابل اجراست؛ البته
درباره چگونگي بازگشايي دانشگاهها در رشتههاي غير علوم پزشكي
وزارت علوم اطالعرس��اني ميكند .معاون آموزش��ي وزير بهداشت از
روش حضوري مجازي دانشجويان علوم پزشكي جديدالورود خبر داد
و گفت :البته اين با اين پيششرط صورت ميگيرد كه واكسيناسيون
دانش��جويان و خانوادههاي آنها عملي ش��ود؛ ضمن اينكه تمهيداتي
انديشيدهايم تا اگر دانشجويي نسبت به اين بيماري مضطرب يا بيماري
زمينهاي داشت ،بدون درج در س��نوات به اين دانشجو مرخصي داده
شود؛ البته درصد اندكي از دانشجويان اين طور هستند.
حقدوست با اش��اره به تمهيدات ديگر وزارت بهداشت براي تحصيل
دانشجويان در س��ال تحصيلي جديد خاطر نش��ان كرد :برنامهريزي
شده تا در دانش��گاهها مكانهايي براي دانشجوياني كه به كرونا مبتال
ميشوند در نظر گرفته شود تا اين دانش��جويان در اين مكانها ايزوله
و درمان شوند.
وي اضافه كرد :براي سرعت گرفتن واكسيناسيون نيز تمهيداتي در نظر
گرفته شدهاست؛ به طوري كه كلينيكهاي دانشگاههاي علوم پزشكي
در واكسيناسيون دانشجويان مش��اركت ميكنند و مكانهايي براي
واكسيناسيون در پرديسهاي دانشگاهي در نظر گرفته ميشود.

«دوره جامع آموزش طب سنتي»
براي عموم برگزار ميشود

يك�ي از مؤسس�ات آموزش�ي وابس�ته ب�ه س�ازمان فن�ي و
حرف�هاي كش�ور ب�ا هم�كاري اس�اتيد برت�ر و شناختهش�ده
ط�ب ايران�ي ـ اسلامي اق�دام ب�ه برگ�زاري «دور هه�اي
جام�ع آم�وزش ط�ب س�نتي و ط�ب مكم�ل» كرد هاس�ت.

«دورههاي جامع آموزش طب س��نتي و طب مكمل» شامل  12ترم
دو ماهه است كه هر ترم  100ساعت آموزش طب سنتي و  50ساعت
آموزش طب مدرن و مكمل بهصورت حضوري و غيرحضوري در فضايي
با رعايت تمام پروتكلهاي بهداشتي مصوب ستاد ملي كرونا است.
در مؤسسه مدرسان طب ،آموزش طب سنتي ايراني از پايه با مفاهيم
اركان و مزاج و اخالط ش��روع ميش��ود و ت��ا آموزش كام��ل درمان
بيماريهاي «سر تا قدم» ادامه خواهد داشت؛ ضمن برگزاري اين دوره،
دانشجويان ،علوم نظري الزم مانند دوره اول دانشگاهي طب مدرن و
علوم تشخيصي و درماني پركاربرد مانند طب سوزني ،عنبيهشناسي،
زبانشناسي ،سوجوك ،حجامت و بادكش ،نبضشناسي ،چهرهشناسي،
آزمايشخواني ،كاربري گياهان دارويي و كاربري ماساژ را نيز فراخواهند
گرفت.
ش��ركتكنندگان در انتهاي دوره 10 ،عنوان مدرك كاربري گياهان
دارويي 10 ،عنوان كاربري ماساژ از سازمان فني و حرفهاي و مدرك از
سازمان متخصصان طب س��وزني دريافت خواهند كرد ضمناً از استاد
مدرس مربوطه هم توصيهنامه دريافت خواهند كرد.
تاريخ شروع كالسها  25شهريور س��ال جاري است و عالقهمندان به
شركت در اين دوره ،از كل كشور ميتوانند حداكثر تا تاريخ  20شهريور
جهت كس��ب اطالعات بيشتر و ثبتنام با ش��ماره 09123063997
تماس داشتهباشند.

دستمزد «مرخصي زايمان»
ماهانه پرداخت ميشود

ب�ا رويك�رد كاه�ش مراجع�ات ،افزاي�ش رضايتمن�دي در
بخشنامهاي از س�وي معاونت بيمهاي س�ازمان تأمين اجتماعي،
پرداخ�ت ماهان�ه غرام�ت دس�تمزد اي�ام ب�ارداري (مرخص�ي
زايم�ان) به تمام�ي واحده�اي اجرايي اين س�ازمان ابالغ ش�د.

مطابق بخشنامه صادرش��ده از س��وي مهرداد قريب ،معاون بيمهاي
سازمان تأمين اجتماعي ،مقرر شدهاست واحدهاي اجرايي اين سازمان
پس از ارائه درخواست و ارسال مدارك دريافت كمك بارداري (مرخصي
زايمان) از سوي بيمهشده و به محض ارسال ليست حق بيمه مربوطه،
نسبت به صدور سند پرداخت مرخصي زايمان به صورت ماهانه اقدام
ن مدت مرخصي زايم��ان ادامه دهند و از
كنند و اين فرايند را ت��ا پايا 
موكول كردن پرداخ��ت تعهد مذكور به اتم��ام دوره مرخصي زايمان
خودداري كنند.
اين اقدام به منظور بهينهسازي فرايندها با رويكرد كاهش مراجعات،
افزايش رضايتمندي بيمهشدگان و تسريع و تسهيل در ارائه خدمات
غيرحضوري تدارك ديده شدهاست.

وعده پايان واکسیناسیون در دهه فجر
با تزريق  ۸۸۴هزار و  ۸۱۰دوز واكسن ،ركورد تزريق روزانه واكسن كرونا شكسته شد
وزير بهداشت :زودتر از دهه فجر واکسیناسیون سراسری پایان مییابد

تاخت و تاز كرونا همچنان ادام�ه دارد و آمار
فوتيهاي روزانه حول و ح�وش  600نفر باقي
ماندهاس�ت ،اما روند واكسيناسيون سرعت
گرفت�ه و ب�ا واردات و تأمي�ن واكس�ن مورد
نياز ،روز گذش�ته با تزري�ق  ۸۸۴هزار و ۸۱۰
دوز واكس�ن كرونا ،ركورد  24ساعته تزريق
واكسن در كشور شكسته شد تا به وعده وزير
بهداشت براي تزريق روزانه  1/5تا  2ميليون
دوز واكسن نزديك شويم .حاال آنطور كه بهرام
عين الله�ي ،وزير بهداش�ت تازهنفس دولت
س�يزدهم ميگويد تا دهه فجر هم تزريق دو
دوز واكسن كرونا و هم تزريق دوز يادآور انجام
خواهد شد .وي تصريح ميكند«:به اميد خدا
دهه فجر پايان كرونا در كش�ور خواهد بود».

«پايان كرون��ا» رؤياي اين روزه��اي تمام مردم
دنياست .آنگونه كه اين ويروس تاكنون خود را
نشان داده به نظر ميرسد نميتوان پاياني برايش
متصور شد ،اما با واكسيناسيون گسترده و رعايت
شيوهنامههاي بهداشتي ميتوان به گونهاي پايان
كرونا يا به عبارتي زندگ��ي در كنار اين ويروس
را جش��ن گرفت .برنامه وزارت بهداش��ت دولت
سيزدهم هم بر تس��ريع در امر واكسيناسيون و
ايجاد ايمني عمومي متمركز شدهاس��ت .بر اين
اساس در شبانهروز گذشته با تزريق  ۸۸۴هزار و
 ۸۱۰دوز واكسن در كشور ،ركورد تزريق روزانه
واكسن كرونا شكسته شد.
بهرام عيناللهي ،وزير بهداش��ت ه��م با تأكيد
بر اينكه تا دهه فجر هم تزريق دو دوز واكس��ن
كرونا و هم تزريق دوز يادآور انجام خواهد ش��د،
به «ميزان» گفت«:به اميد خدا دهه فجر پايان
واکسیناسیون كرونا در كشور خواهد بود ».وزير
بهداشت ،همچنين اظهار اميدواري كرد زودتر از
دهه فجر واكسيناسيون سراسري در كشور پايان
يابد .تا كنون  ۱۹ميليون و  ۹۸۲هزار و  ۹۵۴نفر
دوز اول واكسن كرونا و  ۱۰ميليون و  ۳۵۵هزار و
 ۳۰۰نفر نيز دوز دوم را تزريق كردهاند و مجموع
واكسنهاي تزريق شده در كشور به  ۳۰ميليون
و  ۳۳۸هزار و  ۲۵۴دوز رسيد.
آمار فوتيه��اي كرونا اما همچنان باالس��ت .در
 24ساعت منتهي به روز سهشنبه  16شهريور،
 ۶۳۵بيمار كوويد ۱۹جان خود را از دست دادند
و مجموع جانباختگان اين بيماري به  ۱۱۱هزار
و  ۸۹۲نفر رس��يد ۲۷ .هزار و  ۱۳۸بيمار جديد
مبتال به كوويد ۱۹در كش��ور شناسايي شد كه
 ۳هزار و  ۹۱۴نفر از آنها بستري شدند .مجموع
بيماران كوويد ۱۹در كشور به  ۵ميليون و ۱۸۴
هزار و  ۱۲۴نفر رسيد .در حال حاضر  ۲۴۶شهر
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هالل احمر اتباع و مهاجران ساكن ايران را واكسينه ميكند

رئيس جمعيت هاللاحمر گفت ،اين جمعيت به زودي اتباع خارجي و مهاجران مقيم ايران
را واكس��ينه ميكند .كريم همتي گفت :پس از مكاتبات انجام ش��ده ،مقرر شد كه يونيسف
تعدادي واكسن براي ايمنسازي اتباع خارجي ساكن در ايران ،در اختيار هالل احمر قرار دهد.
وي ادامه داد :هالل احمر نيز به صورت مجزا منابعي را براي واكسيناسيون اتباع خارجي در
نظر خواهد گرفت .احتماالً يك ميليون دوز واكس��ن نيز از سوي يونيسف به ايران اختصاص
دادهميشود تا واكسيناسيون اتباع خارجي آغاز شود.
كشور در وضع قرمز ۱۴۴ ،شهر در وضع نارنجي
و  ۵۸شهر در وضع زرد قرار دارند.
 افتتاح مراكز  24ساعته واكسيناسيون
عليرضا زالي ،فرمانده س��تاد عمليات مديريت

ن با اش��اره به
بيم��اري كرونا در كالنش��هر تهرا 
واردات واكس��ن با حجم باال افزود«:تعدادي از
واكس��نهاي توليد داخل نيز براي آغاز فاز سوم
آزمايش��ات ،مجوزهاي الزم را اخذ كردهاس��ت.

تحقيقات از انجام فاز س��وم آزمايش��ات برخي
واكسنهاي توليد داخل نيز نشان از اثربخشي و
عوارض كمجانبي اين واكسنها دارد».
زالي ادامه داد«:در نشست مسئوالن دانشگاههاي
علوم پزشكي مستقر در اس��تان تهران با حضور
وزير بهداشت مقرر شد به منظور افزايش ظرفيت
واكسيناسيون هر دانشگاه ،سه مركز را به عنوان
مراكز  ۲۴ساعته معرفي كند كه اسامي اين مراكز
در روزهاي آتي اعالم عمومي ميشود».
وي با تأكيد بر لزوم حفظ كرامت شهروندي در
ي گفت«:مقرر شد افراد
تكميل فرآيند ايمنيزاي 
واجد شرايط با ثبتنام در س��امانه ،زمان تزريق
نوب��ت اول و دوم را همزمان درياف��ت كنند تا از
ازدحام و اتالف وقت جلوگيري شود».
زالي توجه به اظهارنظرهاي مبتني بر ش��واهد
در خصوص تزريق واكس��ن را ضروري دانست و
افزود«:بنابر اعالم سازمان بهداشت جهاني ،تمام
واكسنها با ميزان اثربخشي بيش از  ۵۰درصد
مورد قبول است كه خوشبختانه تمام واكسنهاي
وارداتي و توليد داخل اين معيار را دارند».
وي با اش��اره ب��ه اينك��ه بهترين واكس��ن ،در
دس��ترسترين واكسن اس��ت ،تصريح كرد«:بر
اس��اس گزارش��ات متعدد علمي ،ميزان ابتالي
شديد ،بستري در بخشهاي ويژه و مرگ و مير
در بين افراد واكسينه شده ،به طور چشمگيري
كاهش داشتهاست».
كند بودن روند واكسيناسيون به نسبت
متوسط جهاني
با وجود س��رعت گرفتن روند واكسيناسيون در
كش��ور ،عباس متوليان ،اپيدمیولوژيس��ت در
گفتوگو با شبكه خبر روند واكسيناسيون عليه
ويروس كوويد  ۱۹در كشور را نسبت به جمعيت
جهان كمتر از نصف متوسط جهاني اعالم كرد و
گفت «:از  ۲۲۰ميليون نفر افرادي كه در جهان
به پاندمي كوويد  ۱۹مبتال شدهاند بيش از 4/5
ميليون نفر ج��ان باختهاند .در كش��ور ما تعداد
جانباختگان نيز نسبت به جمعيت كشور دو برابر
متوسط جهاني است».
متوليان با اش��اره به اينكه بيش از  ۸۰درصد از
هموطنان براي تزريق واكسن كرونا تمايل دارند،
افزود«:هيچيك از واكس��نهاي وارداتي عارضه
جدياي ندارند».
با تحقق وعده وزير بهداشت براي واكسينهشدن
روزان��ه  2ميليون نف��ر و پايان واكسيناس��يون
همگان��ي كرونا تا ده��ه فجر ميتوان ب��ه پايان
سركش��يهاي وي��روس تاج��دار و زندگ��ي
مسالمتآميز با آن اميدوار بود.

نگراني پزشكي قانوني از جنازه مادران جوان
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آيا گمان ميكنيد رسانهها بيطرفند؟
هرگز و هرگز؛ رسانهها ميتوانند با انتخاب برشي از يك تصوير،
نتيجه را  180درجه به سود خود تغيير دهند!
در شبكه الجزيره عكس س�ربازي عراقي را ميبينيد كه لوله
تفنگ سربازي امريكايي روي پيش�اني او قرار گرفته است؛ از
اين عكس چه برداشتي ميكنيد؟ . . .اوج شقاوت امريكاييها!
شبكه  CNNنيز تصويري از سربازي عراقي به نمايش گذارده
كه س�رباز امريكايي دارد با قمقمه خود به او آب ميدهد؛ پيام
اين عكس براي مخاطب چيست؟ . . .اوج رأفت امريكاييها!
اشتباه نكنيد .اين دو عكس بخشهاي مختلف يك تصويرند؛
تصويري كه در دو سوي آن نمادهاي گوناگون رأفت و شقاوت
ثبت و ضبط شدهاست.
اگر موظفيم مسئوالنه سراغ سواد رسانهاي برويم ،براي درك
همين ريزهكاريهاست.
چ�ون رس�انهها دارن�د جانبداران�ه ما را ب�ه دنب�ال خويش
ميكشند!

ايران زائر عادي
در مراسم اربعين امسال ندارد

با توج�ه به اختصاص س�هميه  ۳۰ه�زار زائ�ر اربعين ب�ه ايران از
س�وي دول�ت ع�راق ،ام�كان اع�زام زائ�ر ع�ادي در مراس�م
راهپيمايي اربعين امس�ال وجود ندارد و اين س�هميه به موكبها
و كميتهه�اي اجراي�ي وزارت كش�ور اختص�اص داده ميش�ود.

يوسف افضلي ،معاون فرهنگي ستاد بازس��ازي عتبات عاليات گفت:
دولت عراق ب��راي راهپيمايي اربعين  30هزار س��هميه ب��راي ايران
اختص��اص داده كه بايد ب��ه صورت هواي��ي به عراق س��فر كنند .اين
محدوديتها سبب شد تا سهميه امسال به كميتههاي اجرايي وزارت
كشور دادهشود .وي افزود :در نتيجه سهميه امسال بين كميتههايي
كه خدمات ارائه ميدهند ،مانند كميته س��تاد بازسازي ،موكبهاي
فرهنگي ،صدا و سيما و شهرداري تقسيم شدهاست .بر اين اساس سهم
هر استان مشخص ميشود و با موكبهاي هر استان كه پروانه داشته
باشد تماس گرفته ميش��ود و بعد به ما اعالم ميش��ود تا آنها را براي
دريافت ويزاي اربعين معرفي كنيم.
به گزارش خبرگزاري تسنيم ،افضلي ادامه داد :موكبهايي كه امسال
درخواست پروانه كردهبودند و براي آنها پروانه صادر شدهاست ،شامل
موكبهاي اعزامي به راهپيمايي اربعين ميش��وند .كساني هم اعزام
ميشوند كه هم زمان كافي براي اخذ بليت هواپيما داشتهباشند و هم
اينكه در راهپيمايي اربعين خدماتي ارائه دهند.
معاون فرهنگي س��تاد بازس��ازي عتبات عاليات با اعالم اينكه امسال
هم زائران ع��ادي نميتوانند در مراس��م راهپيماي��ي اربعين حضور
داشتهباش��ند ،گفت :اول بحث بر اين بود كه زائران عادي سفر كنند،
اما در اين صورت به هر اس��تان  700تا  800سهميه تعلق ميگرفت،
اما چگونگي ثبتنام و قرعهكشي براي انتخاب متقاضيان با مشكالتي
همراه بود .به همين دليل تصميم بر اين شد كه سهميه به موكبها و
كميتههاي اجرايي وزارت كشور و كساني كه در عراق خدمات ميدهند
تعلق بگيرد.

خدمت شهرداري به سارقان و معتادان

فصيحي :ش��هرداري منطقه  12تهران با نصب سازههايي امن نبش
كوچه ش��هيد مال محمدمهدي در خيابان  17ش��هريور در مجاورت
بلوار قيام اين محل را به پناهگاهي امن براي تزريق موادمخدر و تجمع
معتادان و سارقان تبديل كردهاس��ت ،به طوري كه رهگذران و اهالي
همواره با وحشت از اين مسير عبور ميكنند .اميد است در دوره جديد
مديريت شهري اين معضل حل شود.

رئيس پزشكي قانوني :تا زماني كه يك سقط غيرشرعي در كشور نباشد موضوع را دنبال ميكنيم
پزشكي قانوني پايه
گزارش 2
مهم كارشناس�ي و
عليرضا سزاوار
تخصصي در صدور
رأي است .از هر سه پرونده مطرح در دادگاهها،
يكپروندهازپزشكيقانونيميگذرد.ازتعيين
ميزان ديه در تصادفات و ضرب و جرح گرفته تا
تشخيص حاالت رواني مجرم و شيوه مرگ در
قتلهاي جنايي بر عهده اين نهاد مهم قضايي
است .پزشكي قانوني يك كارويژه مهم ديگر
ه�م دارد؛تش�خيص سلامت جس�م و روان
متقاضي�ان ورود ب�ه مناص�ب مه�م دولتي و
غيردولتي .ص�دور مجوز س�قط جنين هم بر
عهده پزشكي قانوني است .همه كارهاي مهم
پزشكي قانوني قابل بررسي مجزا است ،اما آمار
 600هزار تايي س�قطهاي غيرمجاز حاال خود
پزشكي قانوني را هم نگران كرده و رئيس آن را
به موضعگيري واداشته است .بحران جمعيت
جامعه ايراني با اين سقطهاي غيرمجاز بيش از
پيش نگرانكننده ميشود.

به خطر افتادن س�لامت مادر و جنين تنها دليل
ش��رعي و قانوني براي صدور مجوز سقط جنين
است .اين مهم بايد قطعيالوقوع باشد و به تشخيص
پزشكان متخصص و مورد اعتماد هم گواهي شود.
بر همين اساس تعيين موارد مجاز سقط جنين بر
عهده پزشكي قانوني است .در حالي كه پزشكي
قانوني مدعي اس��ت  10هزار مجوز سقط جنين
صادر كردهاس��ت ،رئيس اين نهاد قضايي از آمار
 600هزارتايي سقطهاي غيرمجاز خبر دادهاست.
قانون  16ساله سقطدرماني
انجام س��قط جنايي طبق مقررات انتظامي نظام
پزش��كي جرم محسوب ميش��ود .سقط جنين
جنايي در مراكزي كه شرايط مناسب بهداشتي
ندارد و بدون نظارت مراجع بهداش��تي و درماني
است ،انجام ميشود.
به همين خاطر هر سال اجساد مادران جواني به
تاالرهاي تشريح پزش��كي قانوني ميرسد كه به
دليل خونريزي وسيع ،پارگي رحم و ساير احشا
و همچنين انتش��ار عفونت ،جان خود را از دست
دادهاند.
اواسط سال  1381ليستي از بيماريهاي جنيني
كه با حيات نوزاد منافات دارد توس��ط س��ازمان
پزشكي قانوني با همكاري جمعي از متخصصان

طراز اول پزشكي تهيه شد و پس از اخذ تأييديه
از رئي��س وقت ق��وه قضائيه ب��راي اين گ��روه از
بيماريهاي جنيني مجوز سقط صادر ميشد.
اين قضيه ادامه داشت تا اينكه اواخر سال 1384
پس از تصويب قانون س��قطدرماني در مجلس
شوراي اس�لامي ،پزش��كي قانوني بر اساس اين
ماده واحده نس��بت به صدور مجوز سقط جنين
اقدام ميكند .اين قان��ون تعيين كرده كه مجوز
سقط در مواردي صادرش��ود كه يا ادامه بارداري
تهديد جاني مادر را به همراه داشته باشد يا بيماري
جنين در حدي باشد كه به علت عقب افتادگي يا
ناقصالخلقه بودن جنين خطر جدي براي مادر
داشته باشد .س��ن بارداري نيز كمتر از چهار ماه
يعني پيش از وجود روح در جنين باشد و تمامي
اين موارد به تشخيص قطعي سه پزشك متخصص
و تأييد نهايي پزشكي قانوني برسد.
در مضيقه هستيم اما جبران ميكنيم
نظرات پزش��كي قانون در ص��دور احكام قضايي
تأثير زيادي دارد و به همين دليل پزشكي قانوني
در سالهاي اخير گامهاي مهمي براي رسيدگي
تخصصي و دقيقتر برداشتهاس��ت .ساالنه بيش
از يك سوم از پروندههاي قضايي كه در سال ۹۸
نزديك به  2ميليون پرونده را شامل ميشود ،در
پزشكي قانوني گردش كار داشته است.
در همين راستا روز گذشته رئيس سازمان پزشكي

قانوني كش��ور گفت :آنچه نگراني ماست ،مسئله
«س��قطهاي جنايي» است كه از س��وي برخي
مسئوالن و متوليان امر از  ۱۵۰هزار تا ۴۰۰ ،۲۰۰
و حتي  ۶۰۰هزار مورد اعالم ميشود.
عباس مسجدي آراني در مراسم توديع و معارفه
مدير كل پزشكي قانوني لرس��تان در سخناني با
تأكيد بر لزوم تحقق عدال��ت قضايي ،اقتصادي و
آموزشي در جامعه اظهار داشت :هنوز با آنچه هدف
انقالب بوده فاصله زياد است ،بنابراين بايد همه كار
جهادي كنيم تا خألها پر ش��ود .وي افزود :هفته
گذشته در سازمان پزشكي قانوني شاهد رونمايي
دو محصول دانشبنيان بوديم ،اين امر بيانگر آن
است كه اگر به جوانان و نخبگان احترام بگذاريم و
بها دهيم ميتوانند اتفاقات خوبي را رقم بزنند.
مس��جدي آران��ي ادام��ه داد :اگرچه ب��ه دليل
تحريمهاي ظالمانه در ح��وزه برخي تجهيزات و
مواد در مضيقه هستيم ،اما اين مضيقهها ما را فعال
ميكند و انشاا . . .خبرهاي خوبي در آتي خواهيم
داشت كه دستگاهها و تجهيزات مورد نياز خود را
تأمين خواهيم كرد.
يك سوم از پروندههاي قضايي در پزشكی
قانوني
وي با اشاره به اينكه امروز دستگاه قضايي نظرات
پزشكي قانوني را متفاوت از ۳۰سال پيش ميبيند،
چون در مرز دانش دنيا حركت ميكنيم و قضات

محترم ميدانند نظرات استاندارد پزشكي قانوني
به هدف اج��راي عدالت كمك ميكن��د ،اظهار
داشت :س��االنه بيش از يك س��وم از پروندههاي
قضايي كه در سال  ۹۸نزديك به  2ميليون پرونده
را شامل ميش��ود ،در پزشكي قانوني گردش كار
داشتهاست.
مسجدي آراني در بخش ديگري از سخنان خود
با بيان اينكه در سال  ۹۸در شوراي عالي قضايي
در محضر آيتاهلل رئيس��ي تهديدي كه احساس
ميكردم و مسئله سقطهاي جنايي را اشاره كردم و
گزارشي دادم ،گفت :برخي از افرادي كه منافعشان
در اين بود موضوع را به شكل ديگري جلوه دادند.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور خاطر نشان
كرد :در دستگاه قضايي و سازمان پزشكي قانوني
هيچ وقت اينگونه نبوده كه بخواهيم خالف شرعي
انجام دهيم يا خالف چيزي كه به عنوان پزشك
قسم خوردهايم انجام دهيم و بحث سقط جنين را
عاديسازي كنيم.
سقطهاي غيرقانوني را پيگيري ميكنيم
مس��جدي آراني با اش��اره به اينكه در س��ال ۸۴
ماده واحده مصوب مجلس را داش��تيم كه موارد
و مصاديقي كه باعث مرگ جنين و مادر اس��ت و
مصداق آن را مركز فقهي پزشكي قانوني و علماي
حوزه علميه قم به توافق رسيدهاند ،مشخص كرده
است ،گفت :در سال  ۹۹از  ۱۲هزار درخواستي كه
داشتيم حدود  ۱۰هزار مورد مجوز سقط گرفتند.
وي يادآور ش��د :آنچه نگراني ماس��ت و در تضاد
با سياس��تهاي جمعيتي ابالغي رهبري اس��ت
مسئله «س��قطهاي جنايي» اس��ت كه از سوي
برخي مسئوالن و متوليان امر از  ۱۵۰هزار تا ،۲۰۰
 ۴۰۰و حتي  ۶۰۰هزار تا اعالم ميشود.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور با بيان اينكه
در گزارش به شوراي عالي قضايي و با حمايتهاي
دادستان كل كش��ور ،سازمان پزش��كي قانوني
اقدامات بس��يار ارزش��مندي را با ب��ه كارگيري
وزارت بهداش��ت و س��ازمان نظام پزشكي اتخاذ
كردهاست ،تصريح كرد :اقدامات بسيار خوبي در
حوزه پيشگيري از سقطهاي جنايي انجام شده
اما تا احقاق حقوق عامه فاصله داريم .تا زماني كه
يك سقط غيرشرعي در كشور نباشد ،موضوع را
دنبال ميكني��م تا چنين گناه��ي در هيچ جاي
كشور اتفاق نيفتد.

يك ش��ركت دانشبنيان با ايدههاي خالقانه  ۴۰جوان نخبه ايراني
توانسته است  ۱۰محصول مورد نياز صنايع فوالدي ،معدني و نيروگاهها
را بوميس��ازي كند .دستگاه «ضخامتس��نج» و «تشخيص ضايعات
فلزي» از جمله محصوالت توليدي اين شركت است.
نايب رئيس شوراي شهر تهران با اش��اره به تصميمگيري در مورد
اعزام نيروهاي خدماتي شهرداري به عراق گفت :تالش داريم با رعايت
پروتكلهاي بهداش��تي راهپيماي��ي جاماندگان اربعي��ن در پايتخت
برگزار شود.
مركز روابط عمومي و اطالعرساني وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��كي در اطالعيهاي اعالم ك��رد :بدافزاري بهنام جعلي «س��امانه
سالمت وزارت بهداش��ت» در فضاي مجازي در حال انتشار است كه
اطالعات هويتي اش��خاص را به بهانه«ثبتنام واكسيناسيون كرونا»
دريافت ميكند.
خشكس��الي ،س��يل و فرونشس��ت زمين جزو چالشه��اي بزرگ
زيستمحيطي كشور هستند كه همواره عمليات آبخيزداري بهعنوان
يكي از مهمترين راهكار مقابله با آنها مطرح بودهاست .با اين حال مدير
كل دفتر كنترل س��يالب و آبخوانداري س��ازمان جنگلها از ناديده
گرفتن سهم بخش آبخيزداري در اعتبارات ويژه مديريت خشكسالي
انتقاد و بر ضرورت افزايش اعتبارات اين بخش تأكيد كرد.
مدير عام��ل صندوق قرضالحس��نه امداد واليت گف��ت :از ابتداي
شيوع كرونا در كشور ،تاكنون  ۳۰۰ميليارد تومان وام قرضالحسنه به
مددجويان و آسيبديدگان از كرونا پرداخت شدهاست.
معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي از اختصاص
 ۴۷ميليارد تومان سرانه به مدارس استثنايي براي آمادهسازي مدارس
و پروژه مهر خبر داد.
مع��اون بيم��ه وخدمات س�لامت س��ازمان بيمه س�لامت گفت:
نسخهنويس��ي الكترونيك و نظام ارجاع بيمهاي كه در يكس��ال اخير
در سازمان بهطور جدي پيگيري و اجرا شده ،جزو اولويتهاي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در دولت سيزدهم بوده و در واقع اين
همراستايي افق روشني در اجراي برنامه سازمان بهوجود ميآورد.
مدير كلپيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي با اشاره به
وقوع بارشهايپراكنده در برخي استانهاي كشور ،از كاهش دما در
بخشهايي از شمال و شرق كش��ور تا آخر هفته و وزش باد شديد در
برخي نقاط خبر داد.
مدير عامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران از كاهش
 ۲۰درصدي تماس شهروندان درباره مزاحمت موشها با سامانه ۱۳۷
نسبت به سال گذشته خبر داد.
ق و قضايي مجلس شوراي اسالمي گفت:
سخنگوي كميسيون حقو 
پذيرش برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمي اقدامي به نفع مردم و
رهايي آنها از كمند ديوانساالري است.

