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شعیبشاهزمانی


یکشنبه شب بود که وزیر بهداشت از آمادگی 
برای انجام طرحی خبر داد که در قالب »بسیج 
ملی مقابله با کرونا« و با مراجعه خانه به خانه 
بیماران،  غربالگری  و  مجهز  اکیپ  هزار   ۳۰۰

قرار است کرونا را شکست دهد.
سعید نمکی درباره این طرح گفت: »ما در این 
حرکت به عنوان یکی از کشور های پیشتاز منطقه 
شرق مدیترانه و برای اولین بار در جهان، به جای 
اینکه بنشینیم ویروس به سراغ ما بیاید، به سراغ 
پیشگیری از ابتال به این بیماری خواهیم رفت.«
وی گفت: »تک تک منازل مردم را سر خواهیم 
زد و موارد مشکوک را در اسرع وقت شناسایی 
شناسایی  مشکوکی  مورد  اگر  و  کرد  خواهیم 
شود به مراکز درمانی ارجاع داده خواهد شد.«
و  مخالفین  طرح،  این  اعالم  از  بعد  بالفاصله 
موافقین شروع به اظهارنظر درباره جزئیات آن 
کردند. البته که تعداد مخالفان به مراتب بیش 

از موافقان بود.
موافقان طرح خطاب به مخالفان گفتند: »این همه 

انتقاد و گالیه کردید که چرا نشسته اید که کرونا به 
اما االن که وزارت بهداشت در یک  بیاید،  سراغ ما 
حرکت ضربتی می خواهد به جنگ کرونا برود، فریاد 
ویروس  سراغ  به  خود  پای  با  چرا  که  آورده اید  بر 

می روید؟؟«
برخی دیگر گفتند: »وقتی عده زیادی از مردم علی رغم 
این همه آموزش، هنوز در رعایت اصول اولیه بهداشتی 
مشکل دارند و عده ای هم با سماجت در مقابل یادگیری 
و بهداشت مقاومت می کنند، ضررشان به همه جامعه 
سراغ  که  است  همین  کار  بهترین  بنابراین  می رسد. 
یک به یک مردم برویم و برای هرکس نسخه ای متناسب 

با خودش بپیچیم.«
طیف میانه مخالفان و موافقان هم البته بیکار ننشستند. 
عده ای اصل طرح را زیر سوال نبردند و گفتند حاال 

که مصمم به انجام این کار هستید، پس لطفا کار را 
درست انجام دهید. پیشنهاد یکی از پزشکان این بود 
مطلقا  ولی  کنند  مراجعه  مردم  منازل  به  اکیپ ها  که 
وارد فضای بیماریابی و غربالگری و هرگونه تماس 
فیزیکی با مردم نشوند و فقط آموزش را در دستور 

کار خود قرار دهند.
با  این طرح را  ننوشتند. عده ای  اما مخالفان هم کم 
طرح تحول سالمت قاضی زاده هاشمی مقایسه کردند و 
گفتند: »مثل همان طرح، خلق الساعه و کارشناسی نشده 
است و بدون اینکه اول در یک منطقه کوچک یا الاقل 
پایلوت شود، به یکباره کل کشور را  یکی دو شهر 

نشانه رفته است.«
بعضی ها هم با تکرار عبارات وزیر بهداشت که این 
طرح را »اولین طرح« و ایران را »پیشتاز« خوانده بود، 

کال طرح را »نمایشی تبلیغاتی« نام نهادند.
نیازمند  و  »خام  ضمن  عفونی  متخصصان  از  یکی 
نظر  »به  گفت:  طرح  این  خواندن  بیشتر«  بررسی 
می رسد انگیزه های روانشناختی این طرح به درستی 
بررسی  نشده است. آیا ابعاد این طرح در مشورت با 
روانپزشک یا مددکار اجتماعی به تایید رسیده است؟«
انتقاد اصلی مخالفان این است که چنین طرحی  اما 
تازه آن را  اینکه ویروس را قلع وقمع کند،  به جای 
منتشر کرده و از این خانه به آن خانه جا به جا می کند.
یک نفر نوشته بود فرض کنیم که این اکیپ ها قرار 
باشد نهایتا با دستکشی که در دست دارند، فقط زنگ 
آیفون خانه ها را به صدا دربیاورند و بروند. من که 

وقتی تصورش را می کنم، باز هم بدنم می لرزد.
عده دیگری، این کار را باعث سرازیر شدن هرچه بیشتر 

بیماران به بیمارستان ها عنوان کردند.
بعضی دیگر گفتند: »حاال اگر آمدید و به یک 
خانه مراجعه کردید و گفتید که همه اعضای 
این خانه سالم هستند و روز بعد از اینکه رفتید، 
یک نفر از اعضای آن خانه به کرونا مبتال شد، 

چه می شود؟ ویروس را ریشه کن کرده اید؟«
نگاه  که  آنها  میان،  این  در  که  نماند  ناگفته 
از  نگرانی هایی  دارند،  موضوعات  به  امنیتی 
مراجعه  و  احتمالی  سوءاستفاده های  قبیل 
فرصت طلبانی با لباس وزارت بهداشت به در 
منازل مردم را هم گوشزد کردند. پلیس هم در 

این زمینه هشدارهای الزم را ارائه کرد.
اما روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس، اساسا 
حسینعلی  خواند.  انجام نشدنی  را  طرح  این 
شهریاری گفت: »طرح بیماریابی خانه به خانه 
کرونا در کشور شدنی نیست و پیگیری ها از 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان 
می دهد، قرار نیست چنین طرحی اجرا شود.«

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
طرحی  چنین  اجرای  من،  نظر  »از  داد:  ادامه 
امکانپذیر و شدنی نیست، میلیون ها خانوار در کشور 
داریم. چطور اکیپ های وزارت بهداشت می خواهند 
تک به تک به خانه های مردم مراجعه کنند. اجرای 
چنین طرحی شدنی نیست و اجرا نمی شود، بنابراین 
مردم نگران انتقال ویروس کرونا از طریق اکیپ های 
بیماریابی و سوء استفاده افراد فرصت طلب نباشند، 

واقعا اجرای چنین کاری شدنی نیست.«
به هرحال وزارت بهداشت سخت در تالش است تا 
با بهره گیری از توان نیروهای بسیج و کارشناسان 
بهداشتی کشور، این طرح خانه به خانه را به انجام 
نتییجه این  ببینیم که  برساند. باید منتظر بمانیم و 
که  بود  امیدوار  می توان  فقط  می شود.  اقدام چه 
این  در  صاحب نظران  و  کارشناسان  نظرات  به 

زمینه، توجه شود. 

مره صدق، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

مردم از انجام فعالیت های غیراورژانسی 

خارج از خانه خودداری کنند

با  اسالمی  شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
تاکید بر این که مردم از مسافرت های غیرضروری و حتی دید و 
بازدیدها خودداری کنند، گفت: »اینگونه اقدامات یک جنایت 
ماند و حضور در  باید در خانه  دلیل  به همین  دوسویه است 

بیرون از خانه را به حداقل رساند.«
مردم  از  توجهی  قابل  درصد  این که  بیان  با  مره صدق  سیامک 
نکات مربوط به پیشگیری از شیوع کرونا را رعایت می کنند، 
اظهار کرد: »با نگاهی به وضعیت ترافیک تهران می توان دید که 
درصد قابل توجهی از مردم از توصیه های مربوطه برای خارج 
نشدن از خانه ها تبعیت می کنند که این همکاری اکثریت مردم 

تحسین برانگیز است.«
وی افزود: »در این بین یکسری از افراد با بی توجهی به مسائل 
می اندازند.  خطر  به  را  خانواده هایشان  و  خود  جان  بهداشتی 
توصیه اکید آن است که از فعالیت های غیراورژانسی در خارج 
از خانه خودداری شود یعنی اگر کسی کار ضروری ندارد از 
خانه خارج نشود. برای خرید عید وقت هست. این که مدارس 
و دانشگاه ها تعطیل شده فرصتی برای مسافرت و خروج از خانه 
نیست، چون این کار می تواند تمامی اقدامات برای جلوگیری از 

شیوع کرونا را بی اثر کند.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با درخواست از مردم 
برای رعایت موارد پیشگیری از شیوع کرونا اضافه کرد: »از دولت 
تقاضا دارم که در صورت جدی نگرفتن هشدارها، اماکنی همچون 
کافی شاپ ها و رستوران ها را تعطیل کنند چون در آنجا تجمعاتی 
صورت می گیرد. باید تراکم ها را به حداقل رساند. درباره هتل ها 
هم باید نظارت های کافی باشد چون تردد در هتل ها وجود دارد.«
مره صدق گفت: »مردم در هفته جاری برای خرید عید از خانه 
خارج نشوند، اگر موارد پیشگیری را رعایت کنیم حتما قبل از 
عید زمان مناسبی برای خرید باقی خواهد ماند ولی اگر رعایت 
نشود ممکن است برخی نتوانند عید امسال را جشن بگیرند. 
توصیه ام آن است که در وهله اول آرامش خود را حفظ کرده 
و سپس از مسافرت های غیرضروری، دید و بازدید و رفتن به 
کنیم،  پرهیز  اجتماع  در هرگونه  مدارس و حضور  و  دانشگاه 
چون یک جنایت دوسویه است که هم خود و هم سایر افراد را 

در معرض بیماری قرار می دهیم.«
وی در پایان اضافه کرد: »اصل اساسی درباره  اپیدمی ها آن است 
که افراد خروج از خانه را به حداقل برسانند حتی برای خرید هم 
هر چهار یا پنج روز بیرون بروند. در آن زمان هم حتی االمکان 
از پول نقد استفاده نکرده و کارت استفاده کنید به شرط آنکه 

قبل و بعد آن را ضدعفونی کنیم.«

دبیر فراکسیون امید مجلس خبر داد

تشکیل کمیته مقابله با کرونا در 
فراکسیون امید

کمیته پزشکی  و مقابله با کرونا در فراکسیون امید با هدف کمک 
به وزارت بهداشت در این زمینه تشکیل شد.

به گزارش سپید به نقل از ایسنا، مهرداد محمدی گفت: »کمیته 
پزشکی و مقابله با کرونا متشکل از جمعی از نمایندگان عضو 
فراکسیون امید تشکیل شده و اولین جلسه آن نیز امروز یا فردا 

برگزار خواهد شد.«
دبیر فراکسیون امید مجلس در پایان گفت: »انگیزه تشکیل این 
کمیته این است که نسبت به هرگونه کمکی که دوستان در ستاد 
مقابله با کرونا و شخص وزیر بهداشت نیاز دارند اعالم آمادگی 

شود و در همان راستا عمل شود.«
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زیر پوست شهر

جهان  در  کروناویروس  تلفات  شمار 
در حالی از ۳۰۰۰ تن فراتر رفت که 
۴۲ مورد جدید فوتی در چین گزارش 

شده است.
تاکنون  مجموع  در  سپید،  گزارش  به 
۲91۲ تن در چین بر اثر ابتال به بیماری 
کووید-19 فوت کرده اند. بیش از 9۰ 
درصد از مجموع مرگ و میرها در استان 
هوبئِی چین، کانون شیوع کروناویروس 

گزارش شده است.
 9۰ حدود  جهان  سراسر  در  همچنین 
هزار مورد ابتال به بیماری کووید-19 
گزارش شده که در حال حاضر روند 
شیوع کروناویروس در خارج از مرزهای 
چین با سرعت بیشتری ادامه دارد. هرچند 
بهداشت  جهانی  سازمان  اعالم  طبق 
)WHO( بیشتر بیماران دچار عالئم 

خفیفی هستند و نرخ مرگ و میر در میان افراد آلوده به کروناویروس 
بین دو تا پنج درصد است. همچنین مواردی از مرگ و میر در کشورهای 
ایتالیا که کانون شیوع کروناویروس در  دیگر گزارش شده است. در 

موارد  تعداد  می آید،  حساب  به  اروپا 
آلودگی در مدت ۴8 ساعت دو برابر 
شده است. تاکنون ۳۴ نفر در این کشور 
به دلیل ابتال به کووید-19 فوت کرده 
و 169۴ نفر نیز به این ویروس آلوده 
شده اند. در انگلیس نیز ۳6 مورد ابتال 
به این بیماری گزارش شده است. روز 
دوشنبه در کره جنوبی نیز که بزرگترین 
کانون شیوع کروناویروس در خارج از 
 ۴76 به حساب می آید  مرزهای چین 
فرد آلوده به کروناویروس گزارش شده 
که در مجموع تعداد افراد آلوده در این 
کشور به ۴۲1۲ نفر رسیده است. تاکنون 
بیماری  اثر  بر  کشور  این  در  تن   ۲6
به گزارش  کرده اند.  فوت  کووید-19 
لوکزامبورگ،  اکوادور،  قطر،  در  ایسنا 
ایرلند و اندونزی نیز موارد جدیدی از 

ابتال به بیماری کووید-19 گزارش شده است.

از  ناشی  فوتی  و  ابتال  آمار  آخرین  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
کروناویروس جدید در کشور را اعالم کرد.

به گزارش سپید، علیرضا رییسی از افزایش مبتالیان قطعی کووید 19 
در ایران خبر داد و گفت: »آخرین یافته های آزمایشگاهی در کل بالغ بر 
۵۲۳ مورد جدید ابتالی قطعی به بیماری کوید 19 را در کشور ظرف 
۲۴ ساعت گذشته نشان می دهد که متاسفانه از این موارد 1۲ تن نیز 

جان باختند.«
ویروس  به  قطعی  ابتالی  نفر  کنون 1۵۰1  تا  در مجموع  گفته وی  به 

کرونای جدید ثبت شده است که متاسفانه 66 نیز جان باختند.
وی تعداد بهبودیافتگان این بیماری ۲91 تن اعالم کرد.

رییسی گفت: »همچنان بیشترین استان های درگیر این بیماری، استان 
البته در استان های گیالن و قم میزان  های تهران، قم و گیالن هستند 

بهبودیافتگان و بستری شدگان در حال برابر شدن است.«
وی با اشاره به افزایش آزمایشگاه های کشوری تشخیص کروناویروس، 
گفت: »از سه آزمایشگاه در سطح تهران امروز به ۲۲ آزمایشگاه در سراسر 
کشور رسیده ایم که سبب شده آمارهایمان به روز باشد. اکنون آزمایشگاه 

انستیتو پاستور این قابلیت را دارد که روزانه 1۲۰۰ تست انجام دهد 
و خوشبختانه در به روزرسانی انجام تست موقعیت مناسبی داریم.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه گاهی آمار متناقضی 
از استان ها بیان می شود، اظهار کرد: »با راه اندازی آزمایشگاه هایی 
در سراسر کشور تست غربالگری انجام می شود؛ در صورتی که 
تست غربالگری به همراه عالئم بیماری مثبت باشد، فرد به عنوان 
بیمار مثبت تلقی شده و درمان آغاز می شود، اما برای قطعی شدن 
قطعی  آمار  و  ارسال  تهران  به  آزمایش ها  این  آزمایش،  جواب 

اعالم می شود.«
وی با تاکید بر پرهیز از عبور و مرور غیر ضروری در سطح شهرها 
تصریح کرد: »7۰ درصد مراجعان به بیمارستان ها به دلیل ترس و 
وحشت ایجاد شده از بیماری به بیمارستان مراجعه می کنند. این 
درحالیست که حتی اگر فرد به کرونا مبتال باشد تا 8۰ درصد نیاز 
به بستری در بیمارستان ندارد و با استراحت و درمان در منزل 
بیماری کنترل خواهد شد. آنچه نگران کننده است عدم پیروی از 

قوانین بهداشتی است.«

شمار تلفات کروناویروس در جهان از ۳۰۰۰ تن فراتر رفت

معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۵۲۳ مورد جدید کرونا در کشور
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با 
بیان این که با سرمایه گذاری های انجام شده 
تولید ۲00 هزار ماسک در روز به 300 
هزار ماسک در روز خواهد رسید، افزود: 
»ما از همه ظرفیت های معاونت علمی و 
شرکت های دانش بنیان برای مقابله با این 

ویروس استفاده خواهیم کرد.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، سورنا 
ستاری به بیان حمایت های معاونت علمی 
از شرکت های فعال در حوزه این ویروس 
پرداخت و افزود: »از ابتدای شیوع این 
با  علمی  معاونت  حوزه  در  بیماری 
هیات  و  دارو  و  غذا  سازمان  همکاری 
امنای ارزی و همچنین شرکت های دانش 
زمینه  این  در  را  جدی  اقداماتی  بنیان 

اجرایی کردیم.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه 
داد: »بخشی از فعالیت های شرکت های 
انبوه  تولید  به  زمینه  این  در  دانش بنیان 
به  می توان  را  آن  نمونه  است،  رسیده 
تولید ماسک هایی اشاره کرد که با افزایش 
ظرفیت  حاضر  حال  در  تولید  خطوط 
تولید ماسک های N95 و N99 به روزی 

دارای  ماسک ها  این  است،  رسیده  عدد  هزار    ۲00
کاربردهای بیمارستانی هستند، با سرمایه گذاری هایی 
است،  داده  انجام  امام  فرمان  اجرای  ستاد  اخیرا  که 

امیدواریم تا پایان هفته میزان تولید روزانه ماسک ها 
جزو  »ایران  افزود:  وی  برسد.«  عدد  هزار    300 به 
محدود کشورهایی است که دستگاه های تولید ساخت 

کاغذ نانو فیلترهای ماسک را دارد. این ماسک ها قادر 
تسویه  را  نانومتر  دهم  سه  از  کمتر  ذرات  تا  هستند 
کنند و از جمله می توانند جلوی عبور ویروس ها از 

ماسک را بگیرند، با همکاری محققان 
در  توانستیم  دانش بنیان  و شرکت های 
مدت کوتاه به این ظرفیت تولید برسیم، 
عالوه بر آن تولید کیت های تشخیصی 
و روش های درمانی جدید نیز در این 
معاونت دنبال می شود. ضمن آن که تولید 
ناشناخته  به  توجه  با  جدید  داروهای 
بودن این ویروس با همکاری وزارت 

بهداشت دنبال می شود.«
»تمامی  گفت:  پایان  در  ستاری 
دانش بنیان  شرکت های  ظرفیت های 
برای مقابله با این ویروس بسیج شده اند، 
همچنین استارتاپ های زیادی در  این 
که  گونه ای  به  شده اند،  فعال  حوزه 
محتوا  تولید  حوزه  در  آنها  از  برخی 
و فیلم های آموزشی آمادگی جامعه را 
برای مقابله با این ویروس ارتقا دادند، 
ما از تمام ظرفیت های معاونت علمی 
و شرکت های دانش بنیان و با همراهی 
وزارت بهداشت برای کاهش شیوع این 
همه  از  کرد  خواهیم  استفاده  بیماری 
افرادی که در این زمینه تالش می کنند 
و همچنین از شرکت های دانش بنیانی 
که در این حوزه وارد شده اند، تشکر و قدردانی کرد 
این  بتوانیم  هم  با همدلی  که  کرد  امیدواری  ابراز  و 

مشکل را پشت سر بگذاریم.«

اخبــار

زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران:

اقالم بهداشتی به صورت یارانه ای در 

دسترس گروه های آسیب پذیر قرار گیرد

رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران گفت: »در حال 
حاضر ستاد مبارزه با بیماری کرونا با برگزاری بازار روز و 
این شرایط بحرانی کاماًل مخالف است،  بهاره در  نمایشگاه 
به طورکلی به شهرداری اعالم کردیم، نسبت به جمع آوری 
که  است  این  رفاه  وزارت  به  ما  پیشنهاد  کند،  اقدام  آن ها 
سنجی  استحقاق  و  شناسایی  پذیر  آسیب  گروه های  و  افراد 
این  دسترس  در  یارانه ای  صورت  به  اقالم  میزان  تا  شوند 

افراد قرار گیرد.«
با مراجع  به گزارش سپید، علیرضا زالی در حاشیه نشست 
قضایی و انتظامی در خصوص افزایش هم افزایی بین بخشی 
برای مقابله با بیماری کرونا گفت: »طی جلسات صورت گرفته 
دو  این  کشور  قضایی  دادستان  و  انتظامی  نیروی  عزیزان  با 
سازمان آمادگی خود را اعالم کردند، به طوریکه ظرفیت های 
بهداشتی، درمانی و خدماتی خود را که شامل درمانگاه های 
می شود  بیمارستانی  تخت های  از  بخشی  و  انتظامی  نیروی 
تا  می دهند  قرار  کرونا  بیماری  با  مقابله  ستاد  اختیار  در  را 

بیماران کرونایی سریع تر و جدی تر صورت گیرد.« درمان 
رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران ادامه داد: »دادستان 
و  سودجویان  با  نیز  را  خود  آمادگی  بزرگ  تهران  پلیس  و 
محتکرانی که قصد تشویش در بازار توزیع محصوالت ملزوم 
کشور را دارند برخورد می کنند و مقرر شد در صورت نیاز 
به صدور حکم، به ویژه احکام بازدارنده به منظور برخورد 
همچنین  شود.  اقدام  قضایی  دستور  با  سودجویان،  این  با 
پایانه های  در  را  پاش  مه  دستگاه  با  زدایی حجمی  آلودگی 
روز های  در  موضوع  این  که  کردند  آغاز  تهران  شهر  سطح 

آتی و به صورت مستمر ادامه دارد.«
مانند  اقالمی  برای  تصمیمی  چه  اینکه  خصوص  در  وی 
پلیس  طرف  از  گذشته  روز  ده  طی  که  دستکش  ماسک، 
ارزی  جویی  صرفه  سامانه  صندوق  تحویل  و  آوری  جمع 
افزود:  می شود  اتخاذ  شد  کرونا  به  مبتال  بیماران  معالجه 
محصوالت  که  کرد  مقرر  ابالغی  نامه  طی  بهداشت  »وزیر 
بازار  در  سریعا  ارزی  امنای  هیئت  به  شده  منتقل  مکشوفی 
مناطق  در  تردد ها  میزان  همچنین  گیرد،  قرار  استانی  توزیع 
پر ترافیک شهر تهران نسبت به روز های گذشته کمتر شده، 
اما کماکان شاهد تردد در مناطق پر ترافیک شهری هستیم، 
میزان  تهران  استاندار  با  آتی  باید در روز های  به طوری که 

تردد مردم در سطح استان تهران را تغییر دهیم.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان زالی در پایان در خصوص 
برگزاری فروشگاه های آخر سال بهاره گفت: »در حال حاضر 
ستاد مبارزه با بیماری کرونا با برگزاری بازار روز و نمایشگاه 
بهاره در این شرایط بحرانی کاماًل مخالف است، به طورکلی 
به شهرداری اعالم کردیم، نسبت به جمع آوری آن ها اقدام 
کند، پیشنهاد ما به وزارت رفاه این است که افراد و گروه های 
آسیب پذیر شناسایی و استحقاق سنجی شوند تا میزان اقالم 

به صورت یارانه ای در دسترس این افراد قرار گیرد.«

مدیرعامل یک شرکت  تولیدکننده تجهیزات 

پزشکی عنوان کرد

کیت های تست سریع کرونا 
امروز به ایران ارسال خواهد شد

پزشکی  تجهیزات  تولیدکننده  از شرکت های  یکی  مدیرعامل 
گفت: »با مذاکراتی که با تامین کنندگان چینی صورت گرفته و 
با هماهنگی های انجام شده توسط سفارت ایران در شانگهای 
چین، یک سری از کیت های تست سریع کرونا امروز به ایران 

ارسال خواهد شد.«
»با  گفت:  شفیعی  پویا  فارس،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
با  و  گرفته  صورت  چینی  کنندگان  تامین  با  که  مذاکراتی 
ایران در شانگهای  انجام شده توسط سفارت  هماهنگی های 
چین، یک سری از کیت های تست سریع کرونا امروز به ایران 

ارسال خواهد شد.«
مدیرعامل این شرکت  تولیدکننده تجهیزات پزشکی که پیگیر 
تامین کیت های تشخیصی برای کشور است است ادامه داد: 
چین  بیمارستان های  در  غربالگری  اول  خط  کیت ها،  »این 
PCR و عکس های ریه و... مورد استفاده  است و پیش از 
قرار می گیرند و پس از ورود به ایران، با هماهنگی اداره کل 
مرجع  آزمایشگاه  یا  و  پاستور  انستیو  به  پزشکی  تجهیزات 

تحویل  خواهد شد.«
کاهش  کیت ها،  این  واردات  از  »هدف  افزود:  پایان  در  وی 
از  خاطر،  آرامش  ایجاد  بر  عالوه  تا  است  غربالگری  زمان 
بستری شدن افراد غیر مبتال به کرونا در بیمارستانها جلوگیری 
شود، این کیت ها در عرض 15 دقیقه، عدم ابتال به کرونا را 
مشخص می کند، این فعالیت ها در راستای مسئولیت اجتماعی 
پزشکی  تجهیزات  تولیدکننده  خصوصی  بخش  های  شرکت 

انجام می شود.«

استفاده از ظرفیت  شرکت های دانش بنیان برای مقابله با کرونا 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: »با تاکید وزیر محترم تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، با توجه به شرایط فعلی و خطر شیوع ویروس کرونا به 
منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت در شعب و کارگزاری های تامین 
اجتماعی، دفترچه بیمه افرادی که تا پایان بهمن ماه دارای اعتبار باشد، 
تا پایان فروردین دارای اعتبار تلقی شده و می توانند از خدمات درمانی 

بهره مند شوند و عمال نیاز به تمدید اعتبار نخواهد بود.« 
 مصطفی ساالری در جلسه ویدئوکنفرانس با مدیران سازمان تأمین 
اجتماعی سراسر کشور اظهار داشت: »با توجه به اتخاذ تمهیدات مختلف 
برای دورکاری و کاهش ساعت کار بیمه شدگان در کارگاه های تحت 
پوشش، علی  رغم برخی مالحظات، انجام کلیه بازرسی های مربوط به 

احراز اشتغال بیمه شدگان در کارگاه های مشمول بنا به مصالح عمومی 
فعال متوقف شود.« مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: »از جامعه 
تحت پوشش و مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی نیز می خواهیم که حتی 
المقدور خدمات مورد نیاز را به صورت غیر حضوری از طریق سامانه های 
الکترونیکی دریافت کنند و مراجعات غیر ضروری را به آینده موکول 
کنند.« محمد شریعتمداری، وزیر رفاه در صفحه توییتری خود این خبر 
را اعالم کرده است: »در جهت رفاه حال بیمه شدگان و برای کاهش 
ضرورت خروج مردم از منزل، سازمان تامین اجتماعی کلیه دفترچه 
های درمانی که تا پایان بهمن اعتبار دارند را بدون نیاز به مراجعه به 

شعب سازمان یا کارگزاری ها تا پایان فروردین 99 تمدید اعتبار کرد.«

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

افزایش اعتبار دو ماهه دفترچه هایی که تا پایان بهمن ماه اعتبار دارد

عدالت  و  شفافیت  بان  دیده  نهاد  مردم  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده 

احتکار ماسک شد.
رئیسی  ابراهیم  به  نامه ای خطاب  در  توکلی  احمد  سپید،  گزارش  به 

خواستار رسیدگی به پرونده احتکار ماسک شد.
متن این نامه به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آیت اهلل رئیسی

رئیس محترم قوه قضاییه
علیکم سالم 

برابر نامه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شورای 
عالی امنیت ملی که در سایت عصر ایران منتشر گردید شبکه ای ادعا 
نموده که قادر است دویست میلیون قطعه ماسک را ظرف ۲۴ ساعت 
با عوامل و با قیمتی معین و در مکان معینی عرضه نماید. حفظ امنیت 
و جان مردم در رأس وظایف حکومت است که قوه قضائیه در این 

امر رکن رکین است.
بحمداهلل پاسخ مستند و مستدل دادستان محترم کل کشور جناب آقای 
منتظری برای مقابله با این جنایت خیلی سریع به عرض ملت رسانده 
امنیت  بیماری کرونا  تقدیر و تشکر است. خطر شیوع  شد که جای 
روانی را شکننده کرده به طوری که وزارتخانه های ذیربط و بخشی 

از ظرفیت درمانی غیردولتی را تمام قد 
به خدمت مردم مضطرب واداشته است 
ما  هموطنان  از  تعدادی  مرگ  باعث  و 
شده است. تنها از دست دادن جمعی از 
عزیزان و آسیب به امنیت روانی جامعه 
بسیاری  بلکه  نیست؛  بال  این  تبعات  از 
از کسب و کارها رو به توقف می رود، 
گذاری  سرمایه  خورد،  می  ضربه  تولید 
برای کوتاه مدت متوقف می گردد. اگر 
کاالیی در مقابله با پدیده ای با این همه آثار 
مخرب، مصرفش ضروری باشد؛ قطعا آن 
کاال، کاالی استراتژیک محسوب می گردد. 
تکلیف دادگاه انقالب با اخالگران در این 
روشن  منتظری  جناب  نامه  نیز  را  بازار 

ساخت!
رئیسی جناب 

دویست میلیون ماسک عددی نیست که 
دو سه دالل معمولی بتوانند بی پشتیبانی 
دهند.  سامان  را  کارش  قدرت  صاحبان 
و از آن بسیار مهمتر، این که با کمال بی 
شرمی و نهایت گستاخی این جنایت را 
علنی کنند. چنین حوادثی که بر زحم مردم 
مشروعیت  و  آبروی  و  پاشد  می  نمک 
نظام را در خطر قرار می دهد. جنابعالی طبق وظیفه قانونی و وظیفه 
شکرگذاری نعمت درایت و شجاعتی که خداوند به شما ارزانی داشته 
آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  نصیب  بیشتری  یاری  باید  است 
پرشکی بفرمایید. این کمک معطوف به کشف و تعقیب صاحب منصیان 
و کارگزاران مفسدی است که پشت ماجرا هستند. شاید همان طور 
که در سازمان غذا و دارو توفیق مبارزه با فساد در عرصه دارو، فراهم 
شد، با حمایت دستگاه قضا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
جناب دکتر نمکی بتواند با فساد در عرصه تجهیزات پزشکی نیز توفیق 
به دست آورد. دیده بان شفافیت و عدالت در کمک به این مجاهدت 

هم در کنار همه مجاهدان مبارزه با فساد در همه قوای کشور است.

نامه رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت خطاب به رئیس قوه قضائیه:

احتکار ۲۰۰ میلیون ماسک بدون پشتیبانی صاحبان قدرت صورت نگرفته است



سفیر چین از اعزام تیم متخصص 
پزشکی این کشور برای کمک به 
ایران در راه مبارزه با بیماری کرونا 
خبر داد و گفت: »چین در کنار 

مردم ایران می ایستد.«
به گزارش سپید به نقل از فارس، 
دیدار  در  امروز  هوا  چانگ 
ضمن  پیروی  محمودرضا  با 
قدردانی از جمعیت هالل احمر 
سازمان  نخستین  عنوان  به  ایران 
بشردوستانه عضو جمعیت های 
ملی صلیب سرخ و هالل احمر 
که نخستین محموله کمک های 
انسان دوستانه را برای مردم بیمار از 
ویروس کرونا ارسال کرد، گفت: 
»ما هم با شدت گرفتن ویروس 

کرونا در کنار ایران هستیم.«
سفیر چین در ایران ادامه داد: »ما 
باور داریم که با ارسال کمک های 
دوستان  سوی  از  انسان دوستانه 
دولت ایران از بحران این بیماری 
عبور خواهد کرد، مردم چین در 
مبارزه با ویروس کرونا نتایج خوبی 

به دست آورده به طوری که هم اکنون این ویروس 
در چین تحت کنترل قرار گرفته و مطمئن هستیم که 
در این مبارزه پیروز خواهیم شد و تجربیات چینی ها 
می تواند در مبارزه با ویروس کرونا به ایرانی کمک کند.«
وی افزود: »همچنین طی روزهای گذشته عالی رتبه 
ترین متخصصان چینی برای کمک به درمان، تست 
ویروس و مدیریت آن از سوی صلیب سرخ چین به 
ایران آمده اند که می خواهند در مبارزه با این ویروس 
تجربیات خود را در اختیار دوستان ایرانی قرار دهند 
تا با همکاری جمعیت هالل احمر و وزارت بهداشت 

ایران این ویروس را نابود کنند.«
چانک هوا گفت: »تا کنون کمک های بشردوستانه از 
سوی سفارت جمهوری خلق چین، صلیب سرخ و 
شرکت های چینی مقیم در ایران به جمهوری اسالمی 
ایران اعطا شده و در مبارزه با کووید-19 ملت چین در 
کنار ملت ایران می ایستند، روابط دو کشور بعد از بروز 
این بیماری و نابودی آن وارد مرحله جدیدی می شود.«
این  با  مبارزه  »در  کرد:  اضافه  ایران  در  چین  سفیر 
و  کرده ایم  احساس  را  کشور  دو  دوستی  ویروس 
جناب روحانی و ظریف و دیگر مقامات ایرانی در 
اولین فرصت ابراز همدردی کردند، مردم ایران عنوان 

کردند "قوی باش چین" و در دوره های مختلفی ما 
دو کشور همیشه دوست بوده ایم،  تبادل دو کشور 
بیش از ۲ هزار سال تاریخ دارد و ما در سیل ایران ۵ 

بار محموله انسان دوستانه ارسال کردیم.«
دبیرکل جمعیت هالل  پیروی  محمودرضا  ادامه  در 
احمر امروز در دیدار با سفیر چین با تشکر از دولت 
چین به دلیل کمک های انسان دوستانه به ایران اظهار 
کرد: »اقداماتی که ما در مجموعه هالل احمر انجام 
داده و در هنگام بروز بیماری کرونا در چین به شما 
کمک کردیم بر اساس حصول هفت گانه صلیب سرخ 
و آموزه های دینی و اخالقی مان بود و معتقد بودیم در 
حد بضاعت خود کمک انسان دوستانه خود را به مردم 

چین داشته باشیم و این را انجام دادیم.«
وی افزود:  »قطعا شما تجربیات ارزشمندی دارید و ما 
از آن استفاده می کنیم. جمعیت هالل احمر در حوزه 
آموزش قدم های خوبی برای آموزش عمومی مردم 
برداشته است، اما ما در خصوص آموزش تخصصی و 
استفاده از متخصصان شما استقبال می کنیم تا همکاران 
ما آموزش های الزم را از متخصصان شما دریافت کنند. 
کار نام نویسی تیم های داوطلبی برای ارائه خدمات در 
پیشگیری از کرونا را انجام می دهیم و این افراد را به 
وزارت بهداشت معرفی می کنیم. البته مدیریت اصلی 

بیماری کرونا در کشور برعهده وزارت بهداشت است.«
دبیرکل جمعیت هالل احمر درباره مداخله درمانی و 
حضور متخصصان چینی در بیمارستان ها گفت: »این 
از وظایف و اختیارات وزارت بهداشت است. چین 
در سیل اخیر در کشور ایران کمک های خوبی کرد 
و قطعا در یادها می ماند، اکنون همکاران ما در هالل 
احمر در ورودی استان ها حضور دارند و اگر مورد 
مشکوکی وجود داشته باشد، این افراد را به پرسنل 
وزارت بهداشت معرفی می کنند، ضمن اینکه در زمینه 
و  مجازی  از طریق فضای  احمر  نیز هالل  آموزش 

عمومی در حال فعالیت است.«
در ادامه عضو تیم متخصصان پزشکی چین که برای 
کمک و انتقال تجربیات خود با محمودرضا پیروی 
»ما  دیدار کردند گفت:  دبیرکل جمعیت هالل احمر 
ویروس  انتقال  از  چطور  که  دهیم  نشان  می توانیم 
جلوگیری کنند و در کشور چین نیز ما آموزش های 
الزم را در نقاط مختلف به مردم ارائه داده ایم مانند 
اینکه چطور دست های خود را بشوییم و از ماسک 

استفاده کنیم.«
وی افزود: »بر اساس اعالم دولت چین مرد باید از 
ماسک استفاده کنند،  دست های خود را زیاد بشویند 
بیمار  با دیگران حفظ کنند و اگر  و فاصله خود را 

مشکوکی وجود داشت باید در خانه 
به مدت دو هفته قرنطینه باشد. ضمن 
اینکه در حال حاضر مردم چین در 
مکان های مختلف مانند فرودگاه ها،  
ایستگاه قطار و بیمارستان ها از ماسک 
استفاده می کنند. اکنون مردم چین در 
این خصوص همکاری زیادی دارند، 
در یک هفته گذشته تعداد مبتالیان 
به ویروس کرونا در چین به شدت 
کاهش یافته است،  اکنون مردم چین 
در خصوص  همه جانبه  به صورت 
بیماری کرونا همکاری و مشارکت 
بیشتر  ویروس  این  دارند.  را  الزم 
از طریق تنفس انتقال پیدا می کند.«

عضو تیم متخصصان پزشکی چین 
خاطرنشان کرد: »داروی قطعی کرونا 
ساخته نشده است؛ یعنی دارویی که 
برای کنترل کرونا  جواب مثبت داده 
شده ایم  متوجه  البته  نداریم.  باشد 
کنترل  برای  مقداری  داروها  برخی 
در  است.  بوده  مفید  ویروس  این 
جریان درمان بیماران مبتال به کرونا 
که شدت زیادی نداشته اند ما داروهای 
نتایج حاصله  سنتی چین را معرفی کرده ایم و طبق 
نتایج مثبت کمی  بیماران  این داروها در کنترل این 
داشته است و می تواند از شدت بیماری این بیماران 

جلوگیری کند.«
وی در خصوص اینکه آیا ویروس کرونا از سوی آمریکا 
ساختگی است گفت: »قباًل در شبکه های اجتماعی اعالم 
شد که این ویروس از آزمایشگاه خارج شده یا توسط  
آمریکایی ها ساخته شده است اما طبق آزمایش ما و 
نظر متخصصان فکر می کنیم ویروس کرونا ساختگی 

نیست بلکه از طبیعت آمده است.«
عضو تیم پزشکی چین در پایان اضافه کرد: »شما مشاهده 
کردید این ویروس در حال حاضر کشورهای مختلفی 
از جمله آمریکا وجود دارد و نمی توانیم بگوییم این 
ایرانی ها ساخته شده  ویروس فقط برای چینی ها و 
است. طبق بررسی متخصصان از جمله متخصصان 
غربی این ویروس در برخی حیوانات وجود دارد و 
نمی توانیم بگوییم این ویروس ساخته شده است، تیم 
تخصصی پزشکی چین از متخصصان تست ویروس 
آن  با  مبارزه  راه  در  و  هستند  ویروس  مدیریت  و 
تجربیاتی به دست آورده ایم که می خواهیم آن را در 

اختیار ایران قرار دهیم.«

جمالی سوسفی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

 دیابتی ها و سرطانی ها بیش از بقیه 
در معرض ابتال به کرونا هستند

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه 
کودکان به کرونا مبتال نمی شوند اما می توانند ناقل این ویروس بوده 
و آن را به بزرگترها انتقال دهند، توجه بزرگترها به این مهم را 

امری ضروری دانست.
منوچهر جمالی سوسفی با بیان اینکه ویروس کرونا در ایران آسیب 
بیشتری نسبت به سایر کشورها وارد کرده است، گفت: »تغییراتی 
که این ویروس در انتقال فردی به فرد دیگر ایجاد می کند به میزان 
آسیب رسانی آن شدت می بخشد.« وی افزود: »80 درصد افرادی 
که به کرونا مبتال می شوند بدون نیاز به بستری شدن در بیمارستان 
بهبود پیدا می کنند و تنها دو درصد می میرند، ضمن اینکه سن و 
بیماری های زمینه ای در میزان مقاومت افراد نسبت به این بیماری 
نقش دارد، کما اینکه افرد دیابتی یا دارای سیستم ایمنی ضعیف 
همچون سرطانی ها و افرادی که مدت زمان طوالنی کورتن مصرف 

کرده اند بیشتر در معرض خطر قرار دارند.«
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: 

»این موضوع نباید فراموش شود که کادر درمانی اعم از پزشکان و 
پرستاران که در گذشته با هجمه های بسیاری روبرو بودند، امروز 
جان خود را برای نجات بیماران کرونایی گذاشته اند، کما اینکه 
تعدادی از آنها به بیماری کرونا مبتال شده و یا جان خود را از دست 
داده اند، بنابراین باید پرداخت معوقاتشان و توجه به جایگاه آنها 
در اولویت قرار گیرد، مراکز درمانی استان های درگیر با کرونا باید 
تجهیز شده و اعتبارات الزم به آنها تخصیص یابد و برای پیگیری 
مشکالت آنها گروهی مشخص شوند، هرچند وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی به این مهم توجه داشته است.«
وی اظهار کرد: »مقابله با کرونا نیاز به همبستگی ملی دارد و ابعادی 
از آن باید در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود، ضمن اینکه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمام تالش خود را بکار 
گرفته است و الزم است تمام دستگاه ها نیز به این وزارتخانه کمک 
کنند.  وی افزود: ویروس کورنا برای کودکان مشکل ایجاد نمی کند، 
اما آنها می توانند ناقل این ویروس بوده و آن را به بزرگترها منتقل 
کنند، بنابراین بزرگترها در تماس با آنها باید اصول بهداشتی را 
رعایت کنند، افرادی که در داروخانه ها فعال هستند انصاف پیشه 
کنند، چرا که در شرایط کنونی نباید به دنبال سوءاستفاده مالی باشند 
و ماسک، دستکش و ژل ضدعفونی کننده را گرانتر بفروشند.« وی در 
پایان از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای درخواست 
وی از سازمان برنامه و بودجه جهت تخصیص اعتباراتی به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این شرایط به منظور تامین 
تجهیزات الزم و تسریع روند ارائه خدمات به بیماران مبتال به کرونا 

که محقق شده است، قدردانی کرد.

شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

طرح بیماریابی خانه به خانه 
کرونا در کشور شدنی نیست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: »طرح 
بیماریابی خانه به خانه کرونا در کشور شدنی نیست و پیگیری ها 
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان می دهد، قرار 

نیست چنین طرحی اجرا شود.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، حسینعلی شهریاری گفت: »مجلس 
در مورد اجرای طرح های بیماریابی وزارت بهداشت نظری ندارد زیرا 
وزارت بهداشت دستگاه تخصصی است و در این مورد نظر می دهد 
اما پیگیری های نمایندگان مجلس از مسئوالن مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت حاکی از این است که اجرای چنین طرحی 
به شکلی که در رسانه ها مبنی بر اینکه افراد و گروه هایی خانه به 

خانه مراجعه کنند، مطرح نیست.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: »از نظر من، 
اجرای چنین طرحی امکانپذیر و شدنی نیست، میلیون ها خانوار 
در کشور داریم. چطور اکیپ های وزارت بهداشت می خواهند تک 
به تک به خانه های مردم مراجعه کنند. اجرای چنین طرحی شدنی 
نیست و اجرا نمی شود، بنابراین مردم نگران انتقال ویروس کرونا 
از طریق اکیپ های بیماریابی و سوء استفاده افراد فرصت طلب 
نباشند، واقعا اجرای چنین کاری شدنی نیست.« وی در خصوص 
شائبه هایی مبنی بر اینکه تعداد پزشکان در برخی بیمارستان ها بعد از 
اپیدمی کرونا کاهش یافته است افزود: »کم شدن تعداد پزشکان در 
بیمارستان ها هم شایعه است و صحت ندارد و اکنون پزشکان بیش 
از همه اقشار برای مدیریت بیماری کرونا در صحنه حضور دارند 
و متاسفانه خیلی جاها امکانات حفاظتی برای خود کادر پزشکی هم 
به اندازه کافی نیست.« شهریاری در پایان گفت: »محتکران دارند به 
مردم خیانت می کنند. قوه قضاییه باید شدید با این افراد برخورد کند. 
ماسک و مواد ضدعفونی که عموم مردم با کمبود آن مواجه هستند 
در بیمارستانها هم کمبود دارد. در حالی که کادر بهداشتی و درمانی 
و پزشکی در بیمارستان به طور مستقیم با بیماری مواجه هستند و 
بیشتر به این اقالم نیاز دارند اما به علت علت احتکار سودجویان 
جامعه پزشکی و پرستاری نیز با کمبود شدید این اقالم در مراکز 
درمانی مواجه هستند. باید از سالمت کادر درمانی را محافظت کرد تا 
بتوانند بیماران را درمان کنند، اقالم بهداشتی، ماسک در بیمارستان ها 

خیلی کم است و کادر درمانی مشکل دارند.«
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سفیر چین در ایران خبر داد

اعزام تیم متخصص پزشکی از چین
با هدف کمک به ایران در راه مبارزه با بیماری کرونا

سخنگوی قرارگاه مبارزه با کرونا، گفت: »در پی شیوع 
به  ماه   ۲ تا  سربازی  مشموالن  اعزام  کرونا  بیماری 

تعویق افتاده است.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، حسن عراقی زاده روز 
اعزام  و  سربازان  آموزشی  دوره های  درباره  دوشنبه 
آنها گفت: »در این رابطه ابالغ شده تا تمام دوره های 
آموزشی سربازان به مدت حداقل دو ماه متوقف شود؛ 
یعنی مشموالن خدمت سربازی که قرار بود در روزهای 
آینده برای گذراندن دوره های آموزشی به پادگان های 
مربوطه اعزام شوند، اعزام آن ها تا اول اردیبهشت سال 

99 به تعویق افتاده است.«
به  بیشتر  روزی  چند  که  سربازانی  »اما  افزود:  وی 
اتمام  تا  نمانده،  باقی  آن ها  آموزشی  دوره های  اتمام 
بهداشتی،  نکات  تمام  رعایت  با  البته  آموزشی  دوره 
در پادگان ها باقی می مانند، یگان هایی هم که باید در 
محل مأموریت خود حضور داشته باشند، حضور آن ها 

در محل های خدمت ادامه خواهد داشت؛ چون برقراری امنیت کشور 
تعطیل بردار نیست.«

معاون بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: »همچنین 
شدند  تعطیل  گذشته  هفته  نیز  مسلح  نیروهای  دانشگاه های  از  بخشی 
طی  آن ها  وضعیت  درباره  نشده اند،  تعطیل  هنوز  که  دیگری  بخش  و 
نیروهای  کل  ستاد  کرونا  ویروس  با  مقابله  قرارگاه  در  آینده  روزهای 

مسلح تصمیم گیری می شود.«
عراقی زاده در خصوص اینکه آیا کاهش ساعت کاری دستگاه های عمومی 
نیروهای مسلح هم می شود؟ گفت: »هنوز در  و دولتی شامل کارکنان 
این رابطه تصمیم گیری نشده است؛ اما اگر در قرارگاه مورد اشاره، این 

موضوع تصویب شود، به رده های تابعه اعالم خواهد شد.«
پایان اضافه کرد: »به رده های تابعه نیروهای مسلح ابالغ شده  وی در 
بیماری زمینه ای هستند، مثل جانبازان شیمیایی و  دارای  افرادی که  تا 
بیماران قلبی و عروقی که در نیروهای مسلح حضور دارند، از حضور 
در محل کار خودداری کنند و به مرخصی بروند؛ البته این مرخصی جزء 

مرخصی های استحقاقی سالیانه آن ها منظور نمی شود.«

استفاده  ناجا در خصوص سوء  پلیس آگاهی  با سرقت  مبارزه  معاون 
احتمالی از طرح مراجعه ماموران بهداشت به درب منازل هشدار داد.
وزیر  اعالم  به  اشاره  با  موذن  ایسنا، رضا  از  نقل  به  به گزارش سپید 
بهداشت مبنی بر اعزام گروه های بهداشتی به درب منازل، اظهار داشت: 
»هموطنان می بایست به منظور جلوگیری از هرگونه سرقت و کالهبرداری 
احتمالی با پوشش مأموران بهداشت دقت الزم را به عمل آورده و قبل 

از هرگونه اقدامی، کارت شناسایی افراد را رویت کنند.«
افزود: »شهروندان همچنین الزم است از هرگونه اجازه ورود و  وی 

پاسخگویی به سواالت و تقاضای افراد با عنوان ماموران بهداشت 
انتقال  و همچنین بازدید از منازل و پارکینگ ها و احیانا نقل و 
اشیا و لوازم منزل خودداری و حتی ضد عفونی کردن محیط را 

با نظارت مورد تایید قرار دهند.«
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا در پایان گفت: »مردم 
در صورت مشاهده موارد مشکوک می توانند مراتب را در اسرع 
وقت با مرکز فوریت های پلیسی 110 یا مراکز بهداشت درمیان 

بگذارند.«

معاون بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح:

اعزام مشموالن سربازی ۲ ماه به تعویق افتاد

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا هشدار داد

مراقب سوء استفاده ماموران قالبی بهداشت باشید
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