برگزاری مانور زلزله در شهرهای واقع روی گسلها

شنبه  6آذر 1۴۰۰
وطنامروز      شماره 3360

وزیر کشور از برگزاری مانورهای منظم به منظور ارتقای آمادگی در شهرهای مختلف بویژه شهرهایی که روی گسلهای زلزله قرار دارند ،خبر داد .دکتر احمد
وحیدی با حضور در سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران گفت :موضوع آمادگی شهر تهران در مقابله با زلزله و حوادث طبیعی مساله بسیار مهمی است و در
این باره دستگاهها فعال هستند و با برنامهریزیها و برگزاری مانورهای الزم ،سطح آمادگی خوبی در شهر تهران برقرار خواهد شد.

اجتماعی

اخبار

اعالم 4محوراصلیبرنامههایهاللاحمر

رئیس جمعیت هال لاحمر در جلس��ه شورای مدیران
این جمعیت ،برنام ههای خود را برای مدیریت هاللاحمر با
تمرکز بر ۴محور اصلی امدادونجات ،توجه ویژه به بیانیه گام
دوم انقالب ،مباحث اقتصادی و امور بینالملل تشریح کرد.
جلسه شورای مدیران هاللاحمر ،دیروز با حضور مدیران
س��تادی تشکیل ش��د .دکتر پیرحسین کولیوند ،رئیس
جمعیت هاللاحمر در این جلسه با اشاره به تدوین برنامه
 ۵ساله برای این جمعیت اظهار کرد :این برنامه بر  ۴حوزه
امدادونجات در حوادث ،توجه ویژه به بیانیه گام دوم انقالب
با توجه به ظرفیت باالی هاللاحمر در این زمینه ،مباحث
اقتصادی ،درمانی و تدارکات و امور حوزه بینالملل متمرکز
خواهد بود؛ امدادونجات اصلیترین وظیفه هاللاحمر است.
در بیانیه گام دوم انقالب نیز دوستان باید سرعت کار را به
اندازهای افزایش دهند تا اعتماد مردم و سایر دستگاهها را
جلب کنیم .در حوزه مباحث اقتصادی ،درمانی و تدارکات
پزشکی هم برای بهتر شدن روند کار باید از هم ه اعضا از
کوچکترین امدادگر و داوطلب گرفته تا باالترین مسؤول
کمک گرفت ،بودجه س��ال  ۱۴۰۱را ه��م با کمک افراد
متخصص تغییر خواهیم داد تا جمعیت بهتر از گذشته به
لحاظ مالی تامین شود .در حوزه بینالملل نیز باید محکمتر،
پررنگتر و درخشانتر از قبل گام برداریم و ردپای خوبی از
خود در فدراسیون به جا بگذاریم .همچنین همکاریهای
چندجانبه با سایر کشورها را نیز باید گسترش دهیم.

کاهش دما تا  ۱۰درجه
در برخی نقاط کشور

رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات
وضع هوا ضمن تشریح وضعیت هوای استانهای کشور طی
روزهای آتی ،گفت :در چند روز آینده در غالب شهرهای
صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آالیندههای جوی و
کاهش کیفیت هوا پیشبینی میش��ود .صادق ضیاییان
گفت :ش��نبه  ۶آذر در غالب مناطق کش��ور جوی پایدار
خواهیم داشت .یکشنبه  ۷آذر در برخی استانهای واقع
در شمال غرب ابرناکی و بارش پراکنده پیشبینی میشود.
دوش��نبه  ۸آذر با ش��دت یافتن جریانهای جنوبی ،در
استانهای سیستانوبلوچستان ،کرمان و هرمزگان رگبار
باران ،گاهی رعد و برق و وزش باد ش��دید موقت انتظار
میرود .همچنین در این روز در بخشهایی از استانهای
اصفهان ،مرکزی ،خراس��ان جنوبی و یزد بارش پراکنده
پیشبینی میشود .وی تاکید کرد :طی روزهای یکشنبه و
دوشنبه ( ۷و  ۸آذر) در جنوب غربی کشور وزش باد شدید و
در مناطق مستعد ،خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.

دستگیری اعضای
 ۶باند شرطبندی و قمار

رئیس پلیس فتای ناجا از شناسایی و دستگیری اعضای
 ۶باند فعال در حوزه شرطبندی و قمار در سراسر کشور،
توسط کارشناسان پلیس فتا در آبانماه خبر داد .سردار
وحید مجید اظهار کرد :با توجه به اقدامات گسترده پلیس
فتا در رصد و شناسایی باندهای فعال در حوزه شرطبندی
و قمار در سراس��ر کشور و تعامل نزدیک با دستگاههای
اجرایی نظیر بانک مرکزی ،قوهقضائیه و وزارت ارتباطات،
آبانماه اعضای  ۶باند فعال در حوزه ش��رطبندی و قمار
در سراسر کشور توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی،
دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شدند .وی در ادامه از
کشف پروندهای طی چند روز اخیر در این حوزه خبر داد
و گفت :طی رصد و پایش فضای مجازی پلیس در شبکه
اجتماعی تلگرام و اینستاگرام کانال و پیجی شناسایی شد
که اقدام به تبلیغ سایت قمار و شرطبندی و عضویت در
این سایتها میکرد .رئیس پلیس فتای ناجا ادامه داد :با
توجهبهاهمیتموضوعسایتهایشرطبندیکهمتاسفانه
شمار زیادی از هموطنان راگرفتار خود کرده و سرمایه آنها
را که طی سالها اندوختهاند با نیرنگ از دستشان خارج
میکند،شناس��ایی گردانندگان این کانالهای مجرمانه
در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت و با تشکیل
پرونده ،مستندات و ادله دیجیتال جمعآوری و بررسی شد
و درنهایت با اقدامات فنی و تخصصی در پلیس فتای استان
خراسان رضوی هویت گردانندگان کانال مذکور کشف و
متهمان به پلیس فتااحضار شدند.

ورود نسل جدید اتوبوسهای برقی
به پایتخت تا یک سال آینده

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ورود نسل
جدید اتوبوسهای برقی به ناوگان حملونقل عمومی خبر
داد .محمود ترفع در گفتوگو با ایس��نا با اعالم خبر ورود
نسل جدید اتوبوسهای برقی با تکنولوژی روز به ناوگان
لونقل عمومی گفت :حملونقل عمومی سودده نیست
حم 
به همین دلیل شاهد استقبال کم بخش خصوصی برای
س��رمایهگذاری در این بخش بودیم چرا که نرخ کرایه را
شورا و فرمانداری به نفع مردم تعیین میکند و باید تدابیری
اندیش��یده میش��د تا این اختالف میان هزینه و درآمد
سرمایهگذار منطقی شود .ترفع با بیان اینکه مذاکراتی در
راستای ورود اتوبوسهای برقی با تکنولوژی نوین با بخش
خصوصی انجام شده است ،افزود :قرار است این اتوبوسهای
برقی که با باتری تردد میکنند در خط جمهوری -بهارستان
بهکار گرفته شوند .وی با بیان اینکه قطعات اتوبوسهای
برقی بعد از ورود به کشور ،در داخل کشور مونتاژ میشود،
گفت :تا یک س��ال آینده شاهد تردد اتوبوسهای برقی با
تکنولوژی مدرن در پایتخت خواهیم بود.

حمایتبنیادمستضعفان ازمددجویان
کمیته امداد در زلزله هرمزگان

بنیاد مستضعفان با تخصیص اعتبار ۱۰میلیارد تومانی،
هزینه خرید  ۸قلم لوازم خانگی آس��یبدیده مددجویان
کمیته امداد در زلزله هرمزگان را عهدهدار شد .به دنبال
وقوع زلزله اخیر در اس��تان هرمزگان و درخواست رئیس
کمیته امداد از بنیاد مس��تضعفان برای جبران خسارات
وارده به خانوادههای محروم تحت پوشش کمیته امداد،
سیدپرویزفتاح،رئیسبنیادمستضعفاندستورپرداخت۱۰
میلیارد تومان را برای تامین  ۲هزار و  ۴۰۰بسته بهداشتی
و معیش��تی و  ۸قلم لوازم خانگی ضروری آس��یبدیده
خانوادههای محروم تحت پوشش این کمیته را صادر کرد.

نقشه کشور پس از  ۲۸۹روز از وضعیت قرمز رنگبندی کرونایی پاک شد اما این بیماری همچنان در کمین است

با آنکه پس از گذش��ت  ۲۸۹روز تمام ش��هرهای کشور
از وضعیت قرمز کرونا خارج ش��دند اما خبر شناسایی سویه
جدی��د این بیماری در آفریقای جنوبی نگرانیهایی را برای
کادر پزشکی ،مسؤوالن بهداشتی و جامعه ایجاد کرده است
ک��ه مبادا برخی به خیال اینکه التهاب کرونا فروکش کرده
اس��ت ،نسبت به خودمراقبتیها و رعایت دستورالعملهای
بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی بیتوجه شوند ،زیرا چنین
تفکر غلطی باعث خواهد شد موجهای بعدی کرونا کشور را در
بر گیرد و روزهای سخت بیماری دوباره تکرار شود.
ب��ه گزارش«وطنامروز» ،این روزه��ا آمار جانباختگان
«کووید »19-در کشور درپی انجام واکسیناسیون گسترده
 2رقمی ش��ده و به زیر  100نفر در یک ش��بانهروز رسیده
اس��ت؛ آماری که این امید را ایجاد کرده در صورت تکمیل
واکسیناس��یون عمومی در کش��ور و رعای��ت پروتکلهای
بهداشتی بتوان تا ریشهکنی این بیماری پیش رفت.
وزارت بهداش��ت دیروز اعالم کرد طی شبانهروز گذشته،
 ۸۶بیم��ار کرونایی جان خود را از دس��ت دادند تا مجموع
جانباختگان این بیماری در کشور به  ۱۲۹هزار و  ۴۶۲نفر
برسد .بر این اساس از ظهر روز پنجشنبه تا ظهر روز جمعه
پنجم آذر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۴۳۸۴ ،بیمار
جدید مبتال به کرونا در کش��ور شناسایی و  ۷۲۰نفر از آنها
بستری شدند .به این ترتیب مجموع بیماران «کووید»19-
در کشور به  ۶میلیون و  ۱۰۲هزار و  ۵۶نفر رسید و متاسفانه
در این مدت  ۸۶بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند.
خوش��بختانه تاکنون ۵میلیون و  ۸۴۱ه��زار و  ۸۷۰نفر از
بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
همچنی��ن  ۳۳۷۲نفر از بیماران مبتال به کرونا در بخش
مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .این
در حالی اس��ت که تاکنون  ۳۸میلیون و  ۳۳۱هزار و ۵۴۶
آزمایش تشخیص کرونا در کشور انجام شده است البته در
حال حاضر هیچ ش��هری در کش��ور در وضعیت قرمز قرار
ندارد .براساس نقشه جدید رنگبندی کرونایی که از سوی
اپلیکیش��ن ماسک وزارت بهداشت منتشر شده است ،برای
نخستینبار پس از  ۲۸۹روز هم ه شهرهای ایران از وضعیت
«قرمز» کرونایی خارج شدهاند .این رنگبندی دیروز پنجم
آذرماه منتشر شد.
بر همین اساس با عبور از خیز پنجم کرونا و واکسیناسیون
گسترده ،تمام شهرس��تانها از وضعیت قرمز خارج شدند.
ای��ن در حالی اس��ت که آخری��ن بار  ۲۴بهم��ن  ۹۹و در
آس��تانه شروع خیز چهارم هیچ شهری در ایران قرمز نبود.
شهرس��تانهایی که در وضعیت نارنجی قرار دارند اشنویه و
پیرانشهر (آذربایجان غربی) ،چرداول (ایالم) ،بیرجند ،طبس
و فردوس (خراس��ان جنوبی) ،بردس��کن و گناباد (خراسان
رضوی) ،طارم (زنجان) ،دامغان و ش��اهرود (سمنان) ،زابل
نوبلوچس��تان) ،ممسنی (فارس) ،زرند ،سیرجان و
(سیستا 
شهربابک (کرمان) ،کهگیلویه (کهگیلوی هوبویراحمد) ،پلدختر
(لرستان) ،بافق ،بهاباد ،خاتم و مهریز (یزد) هستند .در آخرین
وضعیت رنگبندی  ۲۲شهرس��تان ب��ه رنگ نارنجی۲۰۷ ،
شهرستان به رنگ زرد و  ۲۱۹شهرستان آبی اعالم شده است.
بر اساس آمار وزارت بهداشت تا پنجشنبه چهارم آذرماه،
مجموع بیماران «کووید ۶ »19-میلیون و  ۹۷هزار و  ۶۷۲نفر

کرونای نامرئی

و شمار جانباختگان این بیماری نیز  ۱۲۹هزار و  ۳۷۶نفر بود.
همچنین آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان میدهد
تاکنون  ۴۶میلیون نفر از جمعیت هدف کش��ور علیه کرونا
واکسینه شدهاند.
مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت اعالم

کرد :تاکنون  ۵۷میلیون و  ۲۴۸هزار و  ۱۳نفر دوز اول۴۶ ،
میلیون و  ۱۱۵هزار و  ۱۲۵نفر دوز دوم و  ۹۲۱هزار و ۴۴۰
نفر دوز س��وم واکسن کرونا را تزریق کردهاند .بدین ترتیب
مجموع واکسنهای تزریقشده در کشور به  ۱۰۴میلیون و
 ۲۸۴هزار و  ۵۷۸دوز رسید.

حذف رنگ قرمز کرونایی نقشه کشور به معنای پایان بیماری نیست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت :اگر چه نقشه کشور از لحاظ رنگ قرمز کرونایی هماکنون
پاک شده است اما این موضوع به معنای پایان این بیماری نیست و تا زمان از بین رفتن این ویروس در جهان باید همچنان
پروتکلهای بهداشتی رعایت شود .ملک فاضلی در گفتوگو با «وطنامروز» با بیان اینکه باید از وزیر بهداشت و دولت محترم
بابت تهیه و انجام واکسیناسیون گسترده در کشور طی  3-4ماه اخیر تشکر کرد ،گفت :مردم نیز باید دولت را در این امر
همراهی کنند تا واکسیناسیون به طور کامل انجام شود .از طرفی با توجه به مشاهده سویه جدید کرونا در کشور آفریقای
جنوبی دس�تورالعملهای بهداشتی باید سفت و سخت گرفته شده و غربالگری مسافران به
دقت انجام ش�ود .وی خاطرنشان کرد :آنطور که  مشاهده میشود ویروس کرونا همچنان
در حال جهش اس�ت و احتمال دارد سالیان سال مردم جهان را درگیر کند .در تازهترین
مورد هم این بیماری با جهشی جدید در آفریقای جنوبی خود را نشان داده است ،بنابراین
باید مواظب بود تا این ویروس به ایران وارد نشود ،چراکه کره خاکی در حال حاضر مانند
دهکدهای جهانی است و خیلی سریع میتواند بیماری به دیگر جاها برسد  .فاضلی ادامه
داد :مس�ؤوالن بویژه رسانههای جمعی ،صداوسیما و ...باید مردم را بخوبی به
این امر آگاه کنند که با پاک شدن وضعیت قرمز کرونایی در نقشه کشور،
نباید اینگونه برداشت شود که  این بیماری از کشور رخت بربسته است؛
در چنین ش�رایطی با برنامهریزی درست باید کاری کرد که کرونا بار
دیگر کشور را دربر نگیرد.

■■چالش اثربخش�ی واکس�ن کرونا با شناسایی سویه جدید
در آفریقا

هر چند خبر حذف رنگ قرمز از نقشه کرونایی کشور و ۲
گومیر در صورت اتمام واکسیناسیون و
رقمی ش��دن آمار مر 
رعایت پروتکلها برای عبور از این بیماری مرگبار امیدوارکننده
است اما اکنون خبرهای نگرانکنندهای از ورود سویه جدید کرونا
از آفریقای جنوبی به گوش میرسد که باید مورد توجه قرار گیرد.
پژوهشگران آفریقای جنوبی میگویند سویه جدیدی از ویروس
کرونا که بتازگی در این کشور شناسایی و موجب نگرانی شده
است به دلیل جهشهای زیاد میتواند اثربخشی واکسنهای
موجود برای پیش��گیری از ابتال به بیم��اری «کووید »۱۹-را
با چالش مواجه کند .گفته میش��ود این س��ویه جدید دارای
جهشهای زیادی اس��ت و میتواند عامل افزایش شدید موارد
ابتال در آفریقای جنوبی باش��د .گونه تازه شناس��ایی شده در
آفریقای جنوبی فعال با عنوان  1.1.529.Bمشخص میشود اما
بعید نیست سازمان جهانی بهداشت بزودی مانند سویههای بتا
و دلتا یک نام یونانی برای آن انتخاب کند .وزیر بهداشت آفریقای
جنوبی سویه جدید را «به طور جدی نگرانکننده» خوانده و
احتمال میدهد این ویروس عامل افزایش تصاعدی موارد جدید
ابتال در این کشور در هفتههای اخیر باشد .او میگوید :این مساله
بسیار تأملبرانگیز است که چطور پس از ماهها که شمار مبتالیان
به نسبت پایین بود در روزهای گذشته این آمار با سرعت افزایش
یافته است .گفته میشود تاکنون مواردی از ابتال به سویه جدید
ویروس کرونا در جمهوری بوتسوانا در جنوب قاره آفریقا و در
هنگکنگ در میان مسافران بازگشته از آفریقای جنوبی مشاهده
شده است .به گزارش دویچهوله ،با افزایش شدید موارد جدید
ابتال در برخی کالنشهرها مانند پورتوریا و ژوهانسبورگ ،پزشکان
و متخصصان در سراسر آفریقای جنوبی مشغول بررسی نمونهها
شدند تا سرانجام سویه جدید ویروس کرونا را شناسایی کردند.
تاکنون منشأ احتمالی این سویه جدید ناشناخته مانده و موارد
ابتال به آن تنها در آفریقای جنوبی و مس��افران این کشور در
مناطق دیگر مشاهده شده است .به گفته پژوهشگران ،سویه
جدید ویروس کرونا تاکنون دستکم  ۱۰جهش داشته است.
تعداد جهشها در س��ویه دلتا که قدرت سرایت بسیار زیادی
دارد تاکنون  ۲مورد و در سویه بتا  ۳مورد بیشتر نبوده است.
متخصصان علومپزشکی احتمال میدهند سویه تازه شناسایی
ش��ده از قدرت سرایت به مراتب بیشتری نسبت به گونه دلتا
برخوردار باشد و سیستم دفاعی بدن را شدیدتر به چالش کشیده
و تضعیفکند .روز چهارشنبه ( ۲۴نوامبر) بیش از هزار و ۲۰۰
مورد جدید ابتال به کرونا در آفریقای جنوبی شناسایی شدند،
این در حالی است که موارد ابتال در ابتدای این ماه حدود ۱۰۰
مورد بیشتر نبوده است.
■■جلسه اضطراری سازمان جهانی بهداشت در پی شناسایی
سویه جدید کرونا

س��ازمان جهانی بهداش��ت ( )WHOدر پی شناسایی و
گس��ترش س��ویه جدید کروناویروس در آفریق��ای جنوبی و
بوتس��وانا ،دیروز (جمعه) جلسه اضطراری تشکیل داد .پیش
از این دانشمندان نسبت به ظهور سویه جدید کروناویروس با
 ۳۲جهش در بوتسوانا هشدار داده بودند .بر اساس گزارشها،
بسیاری از جهشهای این سویه نشاندهنده قابلیت باالی انتقال
و مقاومت آن در برابر واکسنهای کروناست.

رئیس جمهور در جلسه با مدیریت شهری تهران تأکید کرد

حل معضل کالنشهرها ،نوسازی بافتهای فرسوده و فساد ستیزی
جلس��ه رئیسجمهور و ش��هردار تهران و معاونانش روز
پنجشنبه گذشته برگزار شد .به گزارش «وطنامروز» ،در این
جلسه علیرضا زاکانی ،شهردار تهران گزارش جامع و کاملی را
از وضعیت اداره شهر و مشکالت حوزههای مختلف ارائه کرد و
در ادامه  3تن از معاونان شهردار تهران (معاونان شهرسازی،
لونقل و ترافیک) مطالبی را مطرح
خدمات ش��هری و حم 
کردند .در این جلس��ه رئیسجمهور تأکید کرد که دولت و
شهرداری تهران باید از فرصت طالیی فراهم شده در راستای
خدمترسانی و رفع مشکالت ساختاری و تاریخی پایتخت به
نحو مطلوب استفاده کنند .حجتاالسالم سیدابر اهیم رئیسی
بر لزوم توجه به موضوع حفاظت از محیطزیست و مقابله با
س��وداگران در حوزههای مختلف بویژه مسکن تاکید کرد و
با اشاره به روحیه زاکانی ،شهردار تهران مبنی بر پاکدستی
و فسادس��تیزی ،تأکید کرد که این فرصت خوبی اس��ت تا

ش��هرداری تهران اقدامات الزم را برای جلوگیری از تخلفات
در این بخش انجام دهد .توجه به محلهمحوری و استفاده از
ظرفیت مساجد برای حل مشکالت شهروندان تهرانی از دیگر
موضوعاتی بود که در جلسه رئیسجمهور با شهردار تهران و
معاونانش مطرح شد .امین توکلیزاده ،معاون امور اجتماعی و
فرهنگی شهرداری تهران درباره جلسه اخیر رئیسجمهور با
شهردار تهران و معاونانش گفت :رئیسجمهور در این جلسه
زمان زیادی را برای آگاهی یافتن از چالشهای پیشروی شهر
تهران اختصاص داد و از شهردار تهران که جمع منسجمی
را برای اداره این کالنشهر همراه خود کرده است ،تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور در این جلسه بر شاخصههای
مدینه فاضله و آرمانش��هر اس�لامی ،توجه جدی به موضوع
ش��هر سالم و توسعه راهکارهای دستیابی به سالمت فردی
و اجتماع��ی تاکید کرد و خواس��تار توجه به ابعاد معنویت

معاون رئیسجمهور :مازوتسوزی ممنوع است
هوای آلوده مدتی اس��ت دست از سر
تهرانیها و س��اکنان برخی کالنش��هرها
برنمیدارد؛ معضلی که موجب شده تماس
شهروندان با اورژانس افزایش یابد .به گزارش
«وطنامروز» ،با فرا رسیدن فصل سرما و
ب��روز پدیده وارونگی ه��وا آلودگی هوا در
کالنشهرها افزایش یافته و مشکالت فراوانی
برای شهروندان ایجاد کرده است .وجود هزاران دستگاه خودروی
فرس��وده و استفاده برخی نیروگاهها از سوخت مازوت مهمترین
علل افزایش تشدید آلودگی هواست .در این باره ،رئیس سازمان
حفاظت محیطزیست گفت :هیچ یک از نیروگاهها و واحدهای
صنعتی و معدنی حق اس��تفاده از سوخت مازوت را ندارند .علی
س�لاجقه ،رئیس س��ازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه
استفاده از سوخت مازوت برای نیروگاهها و واحدهای صنعتی و
معدنی ممنوع اس��ت ،اظهار کرد :با توجه به نزدیکی فصل سرد
س��ال و احتمال قطع شدن گاز نیروگاهها و واحدهای صنعتی و
معدنی ،برای سوخت جایگزین آنها باید فکری شود .وی با اشاره
به اینکه وزارتخانههای صمت ،نیرو و نفت باید برای تامین سوخت
نیروگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی برنامهریزی کنند ،گفت :ما
نیز آمادگی کامل داریم تا از این واحدها حمایت و شرایط را برای
ل آنها تسهیل کنیم.
رفع مشک 
■■افزایش  ۲۰درصدی تماس با اورژانس در پی آلودگی هوا

این روزها تماس با اورژانس برای رسیدگی به حال بیماران که
اکثرا به دلیل هوای آلوده دچار مشکل شدهاند در تهران افزایش

یافته است .رئیس اورژانس کشور در این
باره گفت :تعداد تماسهای شهروندان با
 ۱۱۵حدود  ۱۵تا  ۲۰درصد افزایش پیدا
کرده ،همچنین  ۳تا  ۴درصد مأموریتهای
قلبی و تنفسی ما در شهرهای بزرگ افزایش
پیدا کرده اس��ت .جعفر میعادفر در جمع
خبرنگاران گفت :در روزهای اخیر که اکثر
کالنشهرها درگیر آلودگی هوا بودند ،تعداد تماسهای شهروندان
ب��ا  ۱۱۵حدود  ۱۵تا  ۲۰درصد افزایش یافته اس��ت .وی افزود:
همچنی��ن  ۳تا  ۴درصد مأموریتهای قلبی و تنفس��ی عوامل
اورژانس در شهرهای بزرگ افزایش پیدا کرده است .میعادفر اظهار
کرد :در شهرهای صنعتی بیشترین تماسها با  ۱۱۵را داریم ،چرا
که آلودگی هوا در این شهرها بویژه تهران ،اصفهان و اراک بیشتر
است .رئیس اورژانس کشور توصیه کرد :سالمندان ،زنان باردار و
افرادی که درگیر بیماری زمینهای هس��تند در این روزها تا حد
امکان از خانه خارج نشوند.
■■تداوم کیفیت هوای ناسالم تهران برای «گروههای حساس»

براساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ،صبح دیروز۵
آذرماه با توجه به سکون جو و انباشت آالیندهها در بیشتر مناطق،
کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
همچنین تداوم این شرایط جوی طی روز تا حدودی پراکندگی
آالیندهها را تسهیل خواهد کرد .گفتنی است با افزایش سرعت
باد تا ساعات پایانی شنبه ،کاهش غلظت ذرات معلق و به تبع آن
برقراری وضعیت قابلقبول در بیشتر مناطق دور از انتظار نیست.

و عقالنیت در محیط ش��هر تهران شد ،گفت :آقای رئیسی
بر توجه به ارکان عدالت اجتماعی و معماری و شهرس��ازی
ایرانی–اس�لامی با الگوگیری از طراحیهای قدما در شهرها
و تبدی��ل آن به روشهای نوی��ن تاکید کرد و در این میان،
امامزادگان شهر را اقطاب فرهنگی و موثر بر فضای معنوی
شهر دانست .توکلیزاده ابراز داشت :صیانت از باغات و توسعه
فضای سبز در تهران مورد توجه رئیسجمهور است و ایشان
در این جلس��ه تاکید کرد که نباید بگذاریم سوداگری حوزه
زمین و مسکن اولویتهای شهر را از بین ببرد .وی با اشاره به
توجه رئیسجمهور به مشکالت بافت فرسوده شهرها و تاکید
بر نوسازی بر اساس الگوی ایرانی -اسالمی گفت :نقش نخبگان
محلی در اداره بهتر شهر هم از نظر آقای رئیسی دور نماند و
تاکید داشت که در شناسایی فقرا و مستمندان هم به عنوان
نیروهای معتمد توجه شود تا دولت به این واسطه برای توزیع

ن شهردار تهران با اشاره به
عادالنه و محلهمحور اقدامکند .معاو 
اینکه رئیسجمهور درباره مساله مهم روابط دولت و شهرداری
تهران به رئیس دفتر خود دستور داد تا جلساتی را برای تغییر
ریل در این زمینه داشته باشند ،از خبر خوب رئیسجمهور
برای حل معضالت کالنشهرها خبر داد و گفت :آقای رئیسی
شهردار تهران را مامور بررسی مشکالت کالنشهرها و مطرح
ک��ردن آن در هیات دولت کرد و بر ایجاد مدیریت یکپارچه
شهری تاکید کرد .وی محقق شدن حقوق معوقه شهرداری
تهران از دولت ،هوشمندسازی شهر به منظور افزایش سطح
امنیت و آسایش شهروندی آمادگی شهر در مقابل مخاطرات و
حوادث را از دیگر موضوعات مورد توجه رئیس دولت سیزدهم
برشمرد و گفت :آقای رئیسی بر توجه به آسیبهای اجتماعی
زیر پوست شهر و برطرف شدن آن تاکید کرد و مساله کودکان
کار را در اولویت رسیدگی خواند.

پوشش رایگان بیمه سالمت برای ساکنان حاشیه شهرها
«بیمه سالمت به مناطق حاشیهای
توجه ویژه داش��ته و بیمه همگانی را به
صورت رایگان در اختیار این قش��ر قرار
میدهد؛ بدونشک تمام عوامل اجتماعی
موثر در بحث سالمت باید با دقت رصد
ش��ود» .این سخنان مدیرعامل سازمان
بیمه سالمت ایران است که تاکید دارد
قشر آسیبپذیر و نیازمند را باید رایگان تحت پوشش قرار داد.
دکتر محمدمهدی ناصحی ،مدیرعامل سازمان بیمه سالمت
ایران تاکید کرد :حاشیه شهرها از نقاط مهم در بحث سالمتی
هستند که باید به آنها توجه کرد ،زیرا امکانات قابل قبولی در
این نقاط وجود ندارد .با این وجود بیمه س�لامت به مناطق
حاشیهای توجه ویژه داشته و بیمه همگانی را به صوت رایگان
در اختیار این قشر قرار میدهد؛ بدونشک تمام عوامل اجتماعی
موثر در بحث سالمت باید با دقت رصد شود.
وی افزود :مناطق حاشیهای باید شناسایی شده و امیدواریم
در آینده نیز بتوان با کمک مراکز بهداش��ت و بس��یج ،قشر
آس��یبپذیر و نیازمند را رایگان تحت پوشش قرار داد ،حتی
پیشنهاد شده بیمه آتیهسازان نیز در این باره اقدامات الزم را
انجام دهد .او در ادامه با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن سریعتر
نسخه الکترونیک در کشور گفت :در حال حاضر  ۶۵درصد از
نسخ بیمه سالمت در کل کشور به صورت الکترونیک صادر
میشود؛ البته باید تاکید کرد که دانشگاهها و مراکز طرف قرارداد
بیمه سالمت همکاری قابل قبولی داشتند که منجر به دستیابی

به نتایج مناسبی شده است.
دکتر محمدمهدی ناصحی با اشاره
به یافتههای سازمان بیمه سالمت ایران
در بحث نسخهنویسی الکترونیک گفت:
سازمان بیمه سالمت ایران با وجود تمام
مش��کالت موجود در  ۱۸ماه اخیر ،عزم
جدی برای اس��تقرار این موضوع و رفع
موانع و مشکالت داشته است.
وی با اشاره به اینکه بدون کمترین حاشیهای این مساله
مهم در تمام حوزههای خصوصی ،دولتی و در برخی شهرها
تمام الکترونیک شده است به ایسنا گفت :در حال حاضر ۶۵
درصد از نسخ بیمه سالمت در کل کشور به صورت الکترونیک
صادر میشود؛ البته باید تاکید کرد که دانشگاهها و مراکز طرف
قرارداد بیمه سالمت همکاری قابل قبولی داشتند که منجر به
دستیابی به نتایج مناسبی شده است.
وی با تاکید بر وجود عزم جدی بیمه سالمت با همکاری
وزارت بهداشت و سایر بیمهها در اجرای کامل نسخهنویسی
الکترونی��ک تصریح کرد :ب��دون تردید ادامه اج��رای پروژه
نسخهنویس��ی الکترونیک نیازمند نوعی انعطاف اس��ت ،لذا
پیش��نهاد  6ماه مطرح ش��د تا بتوان زمانبندی را در اجرای
کامل این پروژه رعایت کرد .خوش��بختانه بیمه س�لامت به
لحاظ وسعت ،پیشرفت و دقت کار ،سرآمد در نسخهنویسی
الکترونیک اس��ت ،ضمن اینکه شرایط ذینفعان و مردم نیز
همیشه مدنظر قرار دارد.

