اجتماعی

یک شنبه  ۲۴مرداد ۱۴۰۰
 ۶محرم .۱۴۴۳شماره ۲۰۷۳۱

یک توئيت

رسانه های جهان

نیــویورکتایــمز:
دکـــــتـــــر روشــــــل
والــنــســکــی ،مــدیــر
م ــرک ــز تــحــقــیــقــات
(CDCبـــاالتـــریـــن
مــــرجــــع بــــهــــداشــــت و درمــــــان
ایاالتمتحده) گفت :درصد کمی از
افرادی که کام ً
ال واکسینه شدهاند در
صورت قرارگرفتن در معرض ویروس
کووید 19ممکن است به این ویروس
مبتال شوند.
راشــا تـــودی :وزیــر
امـــــور بــی ـندولــتــی
کانادا دو روز قبل در
یــک نشست خبری
هــــشــــدار داد کــه
واکسیناسیون علیه کــوویــد 19یک
شــرط اجــبــاری بــرای ورود کارکنان
دولتی به محل کارشان خواهد بود و
کسانی که از واکسینه شدن خودداری
کنند ،شغل خود را از دست میدهند.
کاناداحدود 37.6میلیوننفرجمعیت
و300هزار کارمنددولتیفدرالدارد.
کانادااکنون 80درصدجمعیتخودرا
واکسینهکردهاست.

سرانجام ستاد ملی مقابله با کرونا برای قطع زنجیره ابتال ،تعطیالت گسترده را مصوب کرد

اینبارسخت بگیرید

مصطفی عبدالهی – ستاد ملی مقابله با کرونا
نظر کارشناسان بهداشت و سالمت را تایید
و بــرای کنترل مــوج شیوع بیماری ،تعطیلی
گستردهدرکشورراتصویبکرد؛حاالنوبتمردم
و نیروهای نظارتی و انتظامی است که ببینیم
آیا میتوانند مانع از تکرار تجربه تلخ سفرهای
کرونایی قبل شوند یا بازهم این تعطیالت و عدم
نظارتها ،همه را پشیمان خواهد کرد.
▪تعطیلی گسترده و ممنوعیت تــردد از
ساعت  12یکشنبه

ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه دیــروز خود
مصوب کــرد که از فــردا  25مــرداد تا پایان روز
شنبه  30مــرداد ،تمام کشور از جمله اصناف،
ادارات و بانکها(به غیر از مشاغل ضــروری
گــروه یک) تعطیل شــود .به گفته دکتر رئیسی
سخنگوی ستاد ،منع ترددها از ساعت 12امروز
آغاز میشود و تا پایان روز جمعه  ۵شهریور ادامه
خواهدداشت؛ممنوعیتهاییکهاینبارشدیدتر
خواهد بود و قرار نیست تنها با یک جریمه ساده،
ختم شــود .پلیس راه و مسئوالن اتــاق اصناف
در استانهای مختلف نیز اعــام کــردهانــد که
در تعطیالت پیش رو ،نظارت بر اجرای مصوبه
ستاد ملی دربــاره ممنوعیت ترددها و فعالیت
اصناف غیرضروری تشدید میشود؛ هرچند
که میدانیم این سختگیریها ،برخی را برای
تامین معیشت خــانــواده دچــار مشکل خواهد
کرد اما همه کارشناسان تاکید کردهاند که تا
زمان فروکشکردن موج پنجم و سرعت گرفتن
واکسیناسیون ،تنها راه نجات از مرداب کرونا،
رعایت پروتکلها و سختگیری در اجــرای آن
است.
▪این خبر تلخ را هم بشنوید

برای اینکه بدانیم وضعیت کشور تا چه اندازه
نگرانکننده اســت ،این را بشنوید که به گفته
«محمدعلی محسنی بندپی» عضو کمیسیون

گسترش فعالیت های علمی-آموزشی
شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی
به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک شرکت
شهرکهایصنعتیخراسانرضویبرایگسترش
فعالیتهایعلمی–آموزشیچهارتفاهمنامهمنعقد
کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای
صنعتی خراسان رضوی  ،مدیرعامل و رئیس هیئت
مدیره این شرکت از انعقاد تفاهم نامه این نهاد با
چهار دستگاه اجرایی از جمله اداره کل آموزش فنی
و حرفه ای و پارک علم و فناوری استان ،دانشگاه
فردوسی و جهاد دانشگاهی مشهد خبر داد.علی
بهرامی زاده در این بــاره گفت :انعقاد تفاهم نامه
با نهادهای علمی و آموزشی مزبور در پی تحقق
هدف کلی توسعه همکاریهای مشترک در زمینه
گسترش زیرساختها و بهره مندی از ظرفیتهای
طرفین بــرای رسیدن به توسعه علمی و صنعتی،
پیوند بیشتر بین علم و صنعت و ارتقای سطح کیفی
آموزشها انجام گرفته است.وی بیان کرد :تفاهم
نامه همکاری با پارک علم و فناوری خراسان رضوی
با هــدف توسعه همکاریهای مشترک در زمینه
گسترش زیرساختهای فناوری ،ارائــه خدمات
فناوری ،توانمندسازی شرکتهای فناور و دانش
بنیان با محوریت شهرک فناوری بیوتکنولوژی و
صنایعغذاییدرپنجمادهوطیمدتاجراییسهسال
منعقد شده است.وی اظهارکرد :در یکی از بندهای
این تفاهم نامه ،امکان بهره مندی واحدهای فناور
پارک علم و فناوری و شرکتهای مستقر در شهرک
فناوریصنایعغذاییوبیوتکنولوژیازخدماتفنی
– تخصصی ،آزمایشگاهی ،عمومی و رفاهی طرفین
فراهم می شود.مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتیخراسانرضویگفت:تفاهمنامههمکاریبا
جهاددانشگاهیمشهدباهدفتوسعههمکاریهای

مشترک در زمینه گسترش زیرساختهای فناوری
از جمله تجاری سازی فناوری ،ارائه خدمات فناوری
و توانمندسازی شرکتهای فناور و دانش بنیان در
سه ماده و طی مدت اجرایی سه سال منعقد شده
است.بهرامی زاده افــزود :در یکی از بندهای این
تفاهم نامه امکان بهره مندی واحدهای فناور مرکز
رشدفناوریهاینوینسالمتمشهدوشرکتهای
شهرکهای صنعتی از خدمات فنی ،تخصصی،
آزمایشگاهی ،عمومی و رفاهی طرفین فراهم می
شــود.وی بیان کــرد :تفاهم نامه همکاری شرکت
شهرکهای صنعتی با اداره کل آموزش فنی و حرفه
ایخراسانرضویباهدفتعاملوهمکاریمشترک
درزمینههایبرگزاریدورههایآموزشیمدیریتیو
مهارتی و استفاده متقابل از توانمندی ها و ظرفیت
طرفین به منظور ارتقای دانش فنی شاغلین مستقر
در شهرکها و نواحی صنعتی در  ۶ماده به مدت
اجرایی یک سال منعقد شده است.وی انعقاد تفاهم
نامهشرکتشهرکهایصنعتیبادانشگاهفردوسی
مشهدرانیزباهدفتوسعههمکاریهایمشترکدر
زمینه گسترش زیرساختهای نــوآوری و فناوری،
ارائه خدمات فناوری و توانمندسازی شرکتهای
فناورودانشبنیانذکروبیانکرد:اینتفاهمنامهدر
پنجمادهتنظیمشدومدتاجرایآن ۲سالاست.

اعالم پروتکلها به تنهایی کافی نیست ،باید
برای لزوم رعایت دستورالعملهای بهداشتی،
الزاماتی تدوین و اجــرا شــود چراکه رعایت
پروتکلها جزو حقوق اجتماعی عامه مردم
است و اگر کسی رعایت نکند و باعث بیماری
مردم شود ،به حقوق آنها تعدی کرده است.
▪قطعی شدن خرید  ۳۰میلیون دوز واکسن

بهداشت و درمان مجلس ،به دلیل حجم باالی
بــیــمــاران ،کــار از کمبود تخت  ،ICUکمبود
رمدسیویر و دیگر داروهــا گذشته است و برخی
افــراد به دلیل نداشتن کپسول اکسیژن فوت
میکنند.

منحوس که انگار مرگ ندارد ،اما آمده است تا
همه آمارهای مرگ و میر را جابهجا کند؛ مثل
آمار فوتیهای تهران که پس از  51سال ،در روز
جمعه 22 ،مرداد  1400شکسته شد و با 216
مرگ ناشی از کرونا ،در مجموع به 390فوتی در
یک روز رسید.

اما تحلیل آماری «عباس عبدی» روزنامهنگار
و پژوهشگر سیاسی اجتماعی هم قابل توجه
است که گفته« :باید تعداد فوتیهای مشکوک
به کرونا را هم به آمار رسمی اضافه کرد؛ یعنی بر
اساس تحلیل آمار رسمی سازمان ثبت احوال،
تا نیمه مرداد امسال حدود  194هزار فوتی
کرونا داشتهایم ،در حالی که آمار رسمی حاکی
از مرگ حدود  93هزار نفر تا این تاریخ است».

▪رئیس جمهور :رعایت نکردن پروتکلها
تعدی به حقوق عامه است

▪ 194هزار فوتی کرونا تا نیمه مرداد؟

▪شکسته شدن رکورد مرگهای روزانه
در تهران

البته پیش از این هم بسیاری از کارشناسان و
متخصصان ،آمــار قطعی کرونا را فراتر از آمار
رسمی ثبتشده اعالم کرده بودند؛ با این حال
حتی به استناد آمار رسمی ،همین که بدانیم
روز گذشته با فوت  466هموطن دیگر ،آمار
جانباختگان کرونا در کشورمان به 97هزار و
 208نفر رسید ،کافی است تا به اندازه کافی از
رعایت نکردن پروتکلها بترسیم؛ از ویروسی

رئیسجمهور در جلسه روز گذشته ستاد ملی
مقابله با کرونا ،بر اهمیت رعایت پروتکلها
تاکید و اظهار کرد :بسنده کردن به تدوین و

بــه گــــزارش پــایــگــاه اطــــاع رســانــی دولـــت،
حجتاالسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی
تسریع در رونــد واکسیناسیون را هم اقدامی
ضروری برشمرد و ضمن اعالم خبر قطعی شدن
واردات  ۳۰میلیون دوز واکسن ،گفت :نظر
کارشناسان این است که برای کنترل وضعیت
نامطلوب فعلی ،باید  ۶۰میلیون دوز دیگر،
واکسن تامین شود.رئیسجمهور به موضوع
تامین داروهای خاص برای بیماران کرونایی هم
اشاره و خاطرنشان کرد :پس از بازدیدی که روز
پنجشنبهازیکیازداروخانههاداشتیم،مقررشد
داروهای موردنیاز طی روزهای آینده در گام اول
بین ۱۰۰داروخانهودرگامدومتا ۳۰۰داروخانه
توزیع شود تا دیگر شاهد تشکیل صف و تجمع در
چندداروخانهنباشیم.

رئیس پلیس راه ناجا در گفت و گو با خراسان:

خودروهارابرمیگردانیم؛نهباکسیتعارفداریم،نهمجوزیقبولمیکنیم
اما به گفته رئیس پلیس راه ناجا ،در تعطیالت پیش رو برخورد با متخلفان
جد یتر از قبل خواهد بود .سرهنگ «هادی امیدوار» در گفتوگو با
خراسان میگوید :از ساعت  12یکشنبه ترددهای بین شهری ممنوع
خواهد بود و ما خودروها را به مبدأ بازمیگردانیم ،در اجرای این مصوبه
هم پلیس نه با کسی تعارف دارد و نه مجوزهای تردد را قبول میکند.
سرهنگ امیدوار میافزاید :نیروهای نظامی و انتظامی تمام توان خود
را در این خصوص بهکار خواهند گرفت اما باید باور کنیم عبور از این شرایط بحرانی کرونا،
نیازمند مشارکت اجتماعی است و اگر قرار باشد هر کسی به بهانهای قصد تردد داشته باشد،
از این شرایط بحرانی عبور نخواهیم کرد.

5
گزیده

خبری از تحویل  50میلیون
واکسن داخلی در شهریور
نیست!
گروه اجتماعی -دکتر بهرام عیناللهی وزیر
پیشنهادی بهداشت دیروز گفت :برای اجرای
واکسیناسیون کامل به  ۱۶۰میلیون دوز واکسن
نیاز داریم که از این مقدار حداکثر ۲۰میلیون دوز
را تولید داخلی ما میتواند تامین کند؛ درنتیجه
شکی در لزوم واردات واکسن نیست .عیناللهی
گفته است که انعقاد یک قــرارداد برای واردات
 ۳۰میلیون دوز از چین در حال انجام است و ۲۰
میلیون دوز هم برکت تامین میکند.
این خبر حاکی است12 ،تیرماه گذشته محمد
مخبر رئیس ستاد اجــرایــی فرمان امــام وعده
داده بــود« :مــا تا پایان شهریورماه قطع ًا بیش
از  ۵۰میلیون دوز واکسن کــوو ای ــران برکت
را تحویل وزارت بــهــداشــت خــواهــیــم داد».
اما رونــد تولید واکسن داخلی با توجه به روند
فعلی چندان مطابق وعــد ههــای مسئوالن آن
نیست ،مگر در دو هفته آینده اتفاق ویژهای رخ
دهــد که برکت بتواند  50میلیون دوز تولید
کند .ضمن اینکه وزیــر پیشنهادی بهداشت
هم روی 50میلیون حساب بــاز نکرده است.
در همین زمــیــنــه جمشیدی رئــیــس هیئت
مدیره گروه دارویی برکت  18مــرداد گفت:تا
17مرداد ۲میلیون و ۲۰۰هزار دوز واکسن کوو
ایــران برکت برای واکسیناسیون سراسری به
وزارت بهداشت تحویل داده شده است.

آغاز پرداخت مابهالتفاوت حقوق
فروردین  ۱۴۰۰بازنشستگان
  هــمــزمــان بــا آغــــاز واریــــز حــقــوق م ــردادم ــاه
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی یعنی
از دو روز قبل ،مابهالتفاوت حقوق فروردین
بازنشستگان(سایر ســطــوح) نیز واریـــز شده
است که این فرایند در روزهــای آینده نیز ادامه
خواهد داشت .این خبر حاکی است ،این رقم
مابهالتفاوت برای  45درصد از بازنشستگان
ســازمــان تأمین اجتماعی واریــز خواهد شد.
شایان ذکر است ،بیش از  3میلیون و  500هزار
نفر بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی هستند.

