اجتماعی

یک شنبه  5اردیبهشت ۱۴۰۰
 ۱۲رمضان .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۴۴

یک توئيت

یک عکس
کارکنان آرامستان ها و غسالخانه ها
 14ماه در تکاپو و اضطراب

آنــاتــولــی :وزارت
بهداشت هند اعالم
کــــرد کـــه تــاکــنــون
 138مــیــلــیــون و
 260هـــــزار دوز
واکسن کرونا در ایــن کشور تزریق
شده است .بر اساس آخرین دادههای
«ورلدومتر» ،هند از لحاظ میزان تزریق
واکسن پس از آمریکا و چین در رده
سوم قرار دارد.
اســـپـــوتـــنـــیـــک:
بـــررســـیهـــا نــشــان
داده اســت اف ــرادی
که میزان پیادهروی
خـــود را از هــــزار به
3هزار قدم در روز افزایش میدهند،
خطر مرگ در آنها  12درصد کاهش
مییابد.
ایــنــدیــپــنــدنــت:
یـــــک ســــــــارق کــه
از بــیــمــارســتــانــی
در ش ــم ــال ایــالــت
هــاریــانــا در شمال
هند  ۱۷۰۰دوزواکسنکرونارادزدیده
بود،پسازآنکهمتوجهشدواکسنهای
کرونارادزدیدهاست،آنهارابرگرداندو
دریادداشتیرویبستهسرقتینوشت:
متاسفم ،من نمیدانستم که اینها
واکسنکروناهستند.

عبدالهی-سرنوشت دانشجویان ایرانی
ووهان چین ،اینبار برای بازیکنان و کادر فنی
پرسپولیسرقمخوردهاستوحاالآنهاهستند
که در خطرناکترین کشور کرونایی جهان
گرفتار شدهاند و باید منتظر پرواز اختصاصی
برای بازگشت به کشور باشند؛ چراکه ویروس
کرونا با جهشی که در هند پیدا کرده ،وحشیتر
شده و اولین واکنش کشورهای جهان ،از جمله
ما ،لغو پروازهای مستقیم به این کشور است.
عــاوه بر ایــن دیــروز رئیس جمهور از تشکیل
قرارگاه ویژه مقابله با کرونا ی هندی خبر داد .
هنوز جهان از شوک ویروسهای جهشیافته
انگلیسیوبرزیلیوآفریقاییبیروننیامدهکهحاال
جهش دوگانه این ویروس در هند ،دوباره ترس
و وحشت را به دل همگان انداخته است .آنطور
که یورونیوز گزارش داده ،ویروس کرونا در هند
یک جهش دوگانه داشته است و به همین دلیل
میتواند آنتیبادی سیستم ایمنی بدن و حتی
واکسنکرونارادوربزند.متخصصانهنوزدرباره
میزان تاثیر این ویروس جهشیافته در افزایش
تعدادمبتالیانبهکرونا،آمارقطعیندارنداماروند
افزایشیمشاهدهدرهند،زنگخطرجدیدراین
خصوصرابهصدادرآوردهاست.

شد .دکتر روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله
با کرونا دراینباره گفت« :امروز یک خطر دیگر
پیش روی ماست و آن ویروس هندی است که
از انگلیسی و برزیلی و آفریقایی هم بدتر است،
اگر این ویروس وارد کشور شود ،ما یک مشکل
بزرگ پیدا میکنیم» .این صحبتهای روحانی
حدود  5ساعت پس از آن مطرح شد که پرواز
 W5070شرکت ماهان ،از مبدأ دهلی نو در
فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) تهران به
زمین نشست .واکنش دکتر شهریاری ،رئیس

▪افزایش  10برابری مبتالیان و فوتیها
در هند

از حدود یکماه قبل ،تعداد مبتالیان روزانه در
هند به یکباره روند صعودی عجیبی در پیش
گرفت و از  30هزار مبتالی روزانــه هماکنون
به بیش از  350هــزار مبتالی روزانــه رسیده
است ،یعنی افزایش بیش از 10برابری! سرعت
افزایش فوتیها هم تقریبا همینطور بوده و از
حدود  200فوتی روزانه ،حاال به بیش از 2هزار
مرگ در هر روز افزایش یافته است .از سوی دیگر
گزارش شده که این ویروس جهشیافته تاکنون
در  18کشور مشاهده شده است که منشأ اکثر
موارد ،مسافران ورودی از هند بودهاند.

▪هشدار روحانی 5،ساعت پس از فرود پرواز
دهلی نو-تهران

نگرانی دربــاره این ویــروس در کشور ما هم از
دیــروز و با صحبتهای رئیسجمهور جدیتر

کشف 350اسلحه غیرمجاز
طی یک ماه در خوزستان
فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت :پلیس
با کنترل و رصد تحرکات قاچاقچیان سالح و
مهمات در فروردین ماه امسال ،اعضای  ۵باند
قاچاق سالح را شناسایی و دستگیر و  ۳۵۰قبضه
سالح جنگی و شکاری را کشف کرده است .به
گزارش ایلنا ،سردار «سید محمد صالحی» اظهار
کرد :از آ نجا که وجود سالح غیرمجاز یکی از
عوامل بسترساز جرایم خشن اعم از تیراندازی،
قتلوسرقتهایمسلحانهاست،پلیساطالعات
و امنیت عمومی استان با کنترل و رصد تحرکات
قاچاقچیان ســاح و مهمات در فــروردیــن ماه
امسال ،اعضای  ۵باند قاچاق سالح را شناسایی
و دستگیر کرده است.

کمیسیون بهداشت مجلس ،به این اتفاق هم
قابلتامل بود که گفت« :مسئوالن نسبت به
ویروس کرونای هندی ابراز نگرانی میکنند
و هشدار میدهند اما کاری انجام نمیدهند،
باید تمامی سفرها از /به هندوستان و پاکستان
تا اطالع ثانوی ممنوع شود».
▪لغو پروازها از شب گذشته

البته وزیــر بهداشت هــم دســت بــه قلم شــد و
در نامهای به وزیــر کشور ،توقف نقل و انتقال

مسافر از هند را درخواست کرد .ساعاتی بعد،
رئیس سازمان هواپیمایی کشور اعالم کرد:
«تمامی پروازهای کانکشنی و موردی ایران به
هند و پاکستان از ساعت  ۲۴امشب (دیشب)
لغو میشود».
▪تا  2ماه دیگر آی.سی.یوها پر است

کرونا با هیچ کداممان شوخی نــدارد و باید
هم از آن بترسیم؛ بهخصوص که حاال ویروس
جهشیافته انگلیسی وضعیت کشورمان را
سیاه کرده و ویروس هندی هم بیخ گوشمان
است .البته میتوانیم مثل برخی مسئوالن
و مــردم بیخیال باشیم و مانند تعطیالت
نــــوروز ،پــروتــکـلهــا را فــرامــوش کنیم .اما
نتیجهاش میشود مرگ روزانه بیش از 300
نفر و وضعیت بغرنج بیمارستانها که دکتر
«طبرسی» ،عضو کمیته علمی ستاد ملی
مقابله با کرونا ،آن را اینطور توصیف کرده
است« :حداقل تا دو ماه آینده آی.سی.یوها و
بیمارستانها پر خواهد بود و متأسفانه مرگ و
میرهابیشترخواهدشد.اگردرتعطیالتنوروز
محدودیت ایجاد میشد ،مطمئن ًا وضعیت ما
بهتر از شرایط کنونی بود».

استاد ویروسشناسی:
راهی جز واکسیناسیون نداریم

دکتر مردانی :
ویروس هندی می تواند فاجعه آور باشد

درب ــاره جهش هندی ویــروس کــرونــا ،نظر دکتر
«حسین کیوانی» استاد ویروسشناسی دانشگاه
علوم پزشکی ایران را جویا میشوم و او در گفتوگو
با خراسان میگوید :جهشهای ویروس کرونا چه
انگلیسی باشد ،چه هندی و چه حتی ایرانی ،خیلی
تفاوتی ندارد و تعجببرانگیز نیست ،چراکه به هر حال همه میدانیم
که این ویروس در هر جای دنیا میتواند دچار جهش شود .وی با اشاره
به تاثیر این جهشها در روند تولید واکسن کرونا هم میگوید :ممکن
است جهشهای جدید ویروس خللی در روند واکسنسازی ایجاد کند
اما شرکتهای سازنده واکسن این جهشها را هم در مطالعات خود
لحاظ کرده و فرمولهای خود را بهروزرسانی میکنند .وی میافزاید:
طبیعتا ممکن است کسانی که واکسن هم میزنند نسبت به جهشهای
ویروسایمنیصددرصدینداشتهباشنداماتفاوتشایناستکهبهجای
درگیریشدید،دچاربیماریهایخفیفمیشوندوبهبودمییابند.دکتر
کیوانی در پایان تاکید می کند که در شرایط فعلی جهان هیچ گزینهای به
غیر از واکسیناسیون ندارد.

دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد
ملی مقابله با کرونا ،دیــروز با اشــاره به جهش
هولناک و سرعت انتقال باالی کرونای هندی
گفت :این ویروس دو جهش کروموزومی دارد
و به عنوان ویروس جهشیافته هندی قلمداد
میشود که میتواند در کشور ما فاجعهای به فاجعههای قبلی
اضافه کند .بر اساس گفته هندیها ،انتقال این نوع جهشیافته
از ویــروس بسیار سریع است .این در حالی است که نمیدانیم
واکسنهای کرونایی که اکنون تزریق میکنیم یا کسانی که
پیشتر کرونا گرفتند ،نسبت به ویروس جدید هم ایمنی خواهند
داشت یا خیر .به گفته مردانی ،درمورد میزان مرگ و میر ناشی از
جهش ویروس هندی کرونا هنوز اطالعات بیشتری در دسترس
نیست.این متخصص بیمار یهای عفونی ،ادامــه داد :افرادی
که   از هند به ایران آمدهاند باید مورد بررسی کرونای جهشیافته
کروموزومی هندی و تحت کنترل و نظر وزارت بهداشت قرار
گیرند.

آغاز بخشیدگی جرایم مشمول دو برابری راهنمایی و رانندگی
  معاون اجتماعی پلیس راهور گفت :با توجه به بخشیدهشدن
جریمههایمشمولدوبرابریسالگذشته  ،شهروندانبرای
پرداخت اصل جریمه اقدام کنند .سرهنگ جهانی دیروز
شنبه به ایرنا گفت :براساس تدابیر رئیس پلیس راهور نیروی
انتظامی جریمههای مشمول دوبرابری به اصل بازگشته و
افرادی که مشمول این جرایم میشوند ،از  4اردیبهشت تا
پایان دی امسال فرصت دارند اصل جرایم را بپردازند .وی

محموله تجهیزات خط تولید
واکسن وارد ایران شد
طبق اعالم مسئوالن گمرک ،محموله قطعات
و تجهیزات خط تولید واکسن کرونا صبح دیروز
وارد و ترخیص شده است .معاون فنی گمرک
ایــران به ایسنا اعــام کــرد :این محموله صبح
دیروزشنبه توسط هواپیمایی ماهان و از چین به
فرودگاه امام خمینی(ره) وارد شد و تحت نظارت
گمرک در حداقل زمــان تشریفات گمرکی آن
انجام و با حمل یکسره از پای پــرواز ترخیص و
تحویل مسئوالن مربوط شده است .وی افزود:
محموله واردشـــده حــاوی قطعات خط تولید
واکسن کرونا شامل تجهیزات  clean roomو
قطعات دستگاه شستوشوی ویال است .

حجم باالی پروندهها یکی از
دالیل صدور آرای غیر مستند

طبقگزارشیورونیوز کرونای هندیجهشدوگانهداردومیتواند واکسنو
آنتیبادیرادوربزند.ایرانباتشکیلیکقرارگاهویژهدرحالتآمادهباشقرارگرفت

▪ویروس هندی ناشناخته تر از انگلیسی

رسانه های جهان

گزیده

شرح عکس  :یکی از روش های مقابله با کرونا در هند

واشنگتن پست دیــروز نوشت :تقریبا
نیمی از واکسنهای کرونا که تاکنون
استفاده شده ،به کشورهای ثروتمند
رفته است که فقط  16درصد از جمعیت
جهان را تشکیل میدهند.

مسافرشوم ازهند

افزود :از آن جهت که مردم به دلیل شرایط کرونا در مضیقه
بودند ،این طرح به مجلس پیشنهاد و تصویب شد .جهانی
ادامــه داد :براساس پیشنهاد پلیس راهــور ناجا به مجلس
شورای اسالمی و تصویب در مجلس ،جرایم خودروهایی
که مشمول دوبرابری بودند ،بخشیده شد و افراد باید اصل
جریمه را تا پایان د یمــاه بپردازند .وی گفت :ایــن طرح
فقط شامل جرایم دوبرابرشده سال  ۹۹میشود و شامل

جرایم سال  ۱۴۰۰نیست و افــراد میتوانند اصل جرایم
دوبرابریشده سال  ۹۹را تا پایان دی امسال از طریق درگاه
بانکها ،سایت پلیس و دفاتر پلیس  ۱۰+بپردازند .معاون
اجتماعی پلیس راهور افزود :چنانچه افرادی که مشمول
این طرح میشوند تا زمان اعالمشده برای پرداخت جرایم
خود اقدام نکنند ،جرایم آنها دو برابر و در سوابق افراد درج
میشود.

افزایشکشفمعتادان!

کرونا ضمن آشکار ساختن معتادان پنهان ،الگوی مصرف را از سنتی به روانگردانها تغییر داده است
گروه اجتماعی -کرونا به هر آ نچه فکرش
را میکنیم ضربه زد؛ از اقتصاد و معیشت تا
فرهنگ و سیاست .حتی معتادان پنهان هم
از آن در امان نماندند و با طوالنیشدن دوره
کرونا این معتادان پنهان یکییکی کشف
میشوند .رضا تویسرکا نمنش دراینباره
توضیحات بیشتری داده است :درباره کشف
معتادان جدید ،آمــار دقیقی وجــود نــدارد،
اگرچه برخی مشاهدات ملی و گزار شهای
بینالمللی وجود دارد .در جلسات اخیری
هم که با سازمانهای بینالمللی و منطقهای
داشتیم ،همه کشورها بیان میکردند که
کرونا روی بحث اعتیاد هم از جهت درمانی
و هم پیشگیری (به دلیل منع تجمعات دیگر
نمیتوان آموزشهای حضوری برگزار کرد و
دانشجویان و دانشآموزان از دسترس خارج
و درمانهای گروهی نیز متاثر شدهاند) تاثیر
منفی گذاشته اســت .وی یکی از تاثیرات
کرونا بر موضوع مواد مخدر را ،افزایش قیمت
مــواد مخدر و به دنبال آن هجوم معتادان
به سمت مراکز درمــان اعتیاد برشمرد و به

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ایسنا گفت :افرادی که به مراکز ترک اعتیاد
مراجعه میکنند ،الزاما به این مفهوم نیست
که میخواهند اعتیاد را ترک کنند؛ به دلیل
ایـنکــه افـــرادی تــریــاک مصرف میکردند
و اکنون ایــن مــاده گــران و ناخالص است،
به منظور دریــافــت شربت تریاک از مراکز
کاهش آسیب و درمــان که مطمئنا ارزان و
خالص است،مراجعه میکنند و قصد دارند
تریاک را با قیمت مناسبتر تهیه و با خیال
راحتتر استفاده کنند .در این زمینه مدیرکل
درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه
با موادمخدر میگوید :به دلیل قرنطینه و
ماندن افراد در خانه ،کشف معتادان توسط
خانوادهها زیادتر شده است.
▪گرایش از سنتی به صنعتی

تویسرکانمنش در ادامه به تاثیرات دیگر شیوع
کرونا بر موضوع اعتیاد پرداخت و با اشاره به
اینکه شیوع کرونا موجب تغییر الگوی مصرف
مــواد مخدر از مــواد سنتی و افیونی (مانند
تریاک و هروئین که نیاز به فراوری و ترانزیت
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داشت) ،به سمت مواد صنعتی و روانگردان
(مانند شیشه و حشیش که تولید آن در هر
کشوری راحتتر است) ،شده است ،افزود:
لذا نگرانی که وجود دارد تغییر الگوی مصرف
از سنتی به صنعتی است .وی یادآور شد :در
اوایل شیوع کرونا نیز نگرانیهایی در دنیا و
ایران وجود داشت که مبادا این مسئله،شیوع
رفتارهای پرخطر نظیر اعتیاد تزریقی را
افزایش دهد.
▪گرانتر شدن مواد
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مدیرکل درمــان و حمایتهای اجتماعی
ستاد مــبــارزه بــا مــوادمــخــدر یکی دیگر از
تاثیرات کــرونــا بــر مــوضــوع مــواد مخدر را
افزایش قیمت موادمخدر دانست و گفت:
ایــن افــزایــش مــوجــب هــجــوم مــعــتــادان به
سمت مــراکــز درم ــان اعتیاد شــده اســت.
تــویــســرکــا نمــنــش در ادامــــه در پــاســخ به
سوالی مبنی بر اینکه طی این مدت (در
دوران کرونا) چه قشری به سمت مصرف
موادمخدر رفتهاند،گفت :اغلب این افراد

جــزو قشر آسیبپذیر هستند .زمانی که
دسترسی به مواد کاهش مییابد ،الگوی
مصرف تغییر میکند و زمانی که آسیبهای
اجــتــمــاعــی مــانــنــد بــیــکــاری افــــراد ایــجــاد
میشود ،شیوع بیشتر میشود.

دادســتــان تــهــران حجم بـــاالی کــار و میزان
پروند ههای مــورد رسیدگی در شعب را یکی
از دالیــل صــدور آرای غیر مستند دانست .به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،علی القاصیمهر،
دادستان عمومی و انقالب تهران در نخستین
نشست کمیته اتقان آراء استان تهران که با
حضور رئیسکل دادگستری استان تهران،
دادستان عمومی و انقالب ،رئیسکل محاکم،
معاون برنامهریزی و فناوری اطالعات و معاون
منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان
برگزار شد ،گفت :نتایج اقدامات قوه قضاییه
آرای صادره است و به همین دلیل ریاست قوه
قضاییه نسبت به این موضوع دغدغه دارند و با
توجه به اینکه تهران در کانون توجه کشور است،
باید ساز و کار مناسبی در مورد اتقان آرا اتخاذ
شود .علی القاصیمهر حجم باالی کار و میزان
پروند ههای مورد رسیدگی در شعب را یکی از
دالیل صدور آرای غیر مستند دانست.

کاهش تبانی احتمالی پزشکان و
داروخانهها با نسخه الکترونیک
معاون ادار هکــل درمــان غیرمستقیم سازمان
تــامــیــن اجــتــمــاعــی گ ــف ــت :اجــــــرای طــرح
نسخهنویسی الکترونیک از سوءاستفاد ههای
احتمالی جلوگیری میکند .دکتر فرهاد
خــدایــی بــا تاکید بــر ایـنکــه بــراســاس سابقه
هــمــکــاری بــا داروخــانــههــای ســراســر کشور
معتقدیم قاطبه داروخــان ـههــا درستکارند،
افــزود :رویــکــرد نسخهنویسی و نسخهپیچی
الکترونیک ،کاهش تخلفات احتمالی ناشی
از مــــراودات و تــبــانــی احــتــمــالــی پــزشــکــان و
داروخانههاست .وی ادامــه داد :اجــرای این
طــرح باعث نــظــارت بــر نسخ تجویزی توسط
پزشکان میشود و در نتیجه ،امکان شناسایی
پزشکان متخلف و برخورد با آ نهــا را فراهم
میکند .وی گفت :در گذشته اگر یک داروخانه
از یک نسخه ،یک یا چند قلم دارو را نداشت،
نسخه پیچیده مـیشــد و از بین م ـیرفــت و
بیمار باید بقیه داروهــا را به صورت آزاد تهیه
میکرد اما اکنون با استفاده از سیستم نسخه
الکترونیک اگر داروخانهای چند قلم داروی یک
نسخه را نداشت ،میتواند نسخه را برای بیمار
بپیچد و داروهــای موجود را ارائــه کند و بقیه
داروهــا از داروخانه دیگر با همان تعرفههای
دولتی و حمایت بیمهای تهیه شود.

 ۷۶درصد بیمه شدگان تحت
پوشش تامین اجتماعی هستند
ســازمــان تــأمــیــن اجــتــمــاعــی بــا تــحــت پوشش
قراردادن  ۷۶درصد جمعیت کل بیمهشدگان
کشور در میان صندو قهای بیمهای کشور در
جایگاه اول از نظر جمعیت تحتپوشش قرار
دارد .بــراســاس اع ــام نتایج مــرکــز آم ــار این
ســازمــان ،در بخش سهم انــواع صندو قها در
پوشش بیمهای کشور ،سهم ســازمــان تأمین
اجتماعی از کــل جمعیت تحتپوشش ۷۶
درصــد ،سهم صندوق بازنشستگی کشور ۱۰
درصد ،سهم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روســتــایــیــان و عشایر  ۶درصـــد و سهم سایر
صندو قها  ۸درصــد اســت .شایان ذکــر است
 ۸۲درصــد از بیمهشدگان اصلی و  ۵۵درصد
مستمر یبگیران اصلی در کشور تحت پوشش
سازمان تأمین اجتماعی هستند .تا پایان بهمن
سال گذشته ۱۴ ،میلیون و  ۴۱۴هزار و ۷۵۷
نفر بیمهشده اصلی تحت پوشش سازمان تأمین
اجتماعی بــودهانــد که در گــروههــای اجباری،
اخــتــیــاری ،حــرف و مشاغل آزاد ،رانندگان،
بافندگان ،کارگران ساختمانی ،کارفرمایان
صنفی ،باربران ،خادمان مساجد ،زنبورداران،
بیمهشدگان خاص و توافقی قرار گرفتهاند.

