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یک توئيت

ورود واکسننزنها ممنوع

گزیده

برکناریمدیرکلومعاون
بنیادشهیدکهگیلویهوبویراحمد

ازامروزکارمندانوفعاالنصنفیکهواکسننزدهاند،اجازهورودبهمحلکارخودراندارند.
ازدبیرکلاتاقاصنافدربارهنظارتهابراجرایاینطرحپرسیدهایموتاثیرواکسیناسیون
درروسیهوانگلستانراهمبررسیکردهایم
توئیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز درباره مرگ و میر
واکسن نزن ها

رسانه های جهان

دیـــــلـــــی مـــیـــل:
دادههـــــــای 119
کشور نشان میدهد
که به طور متوسط،
از هـــر  ۵کــارمــنــد
بخشهای بهداشت و مراقبت  ۲نفر
در سراسر جهان به طور کامل واکسینه
شدهاند .اما این میانگین در آفریقا به
عدد کمتر از یکنفر از هر  10کارمند
بخش بهداشت میرسد .در همین
حال در بیشتر کشورهای پردرآمد،
بیشاز 80درصدازکارکنانبهداشت
کام ً
ال واکسینه شدهاند.
فــــرانــــس پــــرس:
ســازمــان بهداشت
جهانیمیخواهدهر
کشوری تا پایان سال
میالدی  40درصد
ازجمعیتخودراواکسینهکند.تدروس
دبیرکل این سازمان گفته است82 :
کشورهماکنوندرخطرنرسیدنبهاین
هدف هستند .بر اساس گزارش منابع
رسمی تهیهشده توسط خبرگزاری
فرانسه  ،از زمان شیوع این بیماری در
چین در دسامبر  ، 2019حداقل 4.9
میلیوننفرجانخودراازدستدادهاند.

عبدالهی -کارمندان دولت و فعاالن صنفی
اولینگروههاییهستندکهازامروزتنهابهشرط
تزریق واکسن اجازه حضور در محل کار خود را
خواهند داشت؛ وقتی میزان رعایت پروتکلها
درکشوربه 45درصدرسیدهاست،الزامیکردن
واکسیناسیون برای برخی گروهها و استفاده از
سیاستهای تنبیهی ،تنها راه موثری است که
جلوی غوطهورشدن کشور در موج ششم کرونا
راخواهدگرفت.

طبق اعالم سازمان اداری و استخدامی کشور،
از امروز کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن
تزریق نکرده باشند ،اجــازه ورود به محل کار
خود را نخواهند داشــت .این سازمان با صدور
بــخــشــنــامـهای ،ضــمــن لــغــوکــردن دورکــــاری
کارمندان دستگاههای اجرایی اعالم کرد« :با
توجه به بهبود شرايط واكسيناسيون در كشور،
ضروری است همه كارمندان از ساعت  ۷:۳۰تا
 ۱۴:۳۰در محل كار خود حضور منظم داشته
باشند.همچنینازروزشنبهاولآبان،الزماست
دستگاهها از حضور كارمندانی كه حداقل یک
دوزواكسندريافتنکردهاند(بهجزموارددارای
تجويزپزشک)جلوگيریكنند.
▪تشدیدبازرسیازواحدهایصنفی
بامحوریتواکسیناسیون

اتاقاصنافایرانهمکهپیشازاینباهماهنگی
وزارت بهداشت اعــام کــرده بــود ،شاغالن
واحدهای صنفی باید تا پایان مهر حداقل یک
دوز واکسن تزریق کرده باشند ،حاال اطالعیه
مجددی صــادر کــرده و از تشدید نظارتها و
بازرسیها خبر دادهاســت؛ بازرسیهایی که
هــدف اصلی آن شناسایی واکسننزنها و
جلوگیریازفعالیتصنفیآنهاست.
▪چنددرصدواکسینهشدهاند؟

خبر

رئیسجمهور:ستاداحیایدریاچه
ارومیهباشکلجدیدفعالمیشود

رئیسجمهور گفت :ستاد احیای دریاچه ارومیه
بهزودیباشکلجدیدفعالخواهدشدتاباکمک
نمایندگان ،مدیران استان و دغدغهمندان کار
را دنبال کند و اقدامات الزم را انجام دهد .به
گزارش خبرگزاری دولت ،آیتا...رئیسی این
صحبت را در پاسخ به دغدغه نمایندگان استان
آذربایجان غربی مطرح کرد؛ دیداری که محمد
صــادق معتمدیان استاندار جدید آذربایجان
غربی هم در آن حضور داشت و دراینباره گفت:
اتمام پروژههای نیمهتمام استان بهویژه در حوزه
تامین آب و احیای دریاچه ارومیه و همچنین
تکمیل را ههــای مواصالتی را در اولویت قرار
خواهیم داد.

جهش جدید در ژنوم ویروس مواجه شده و آمار
مبتالیانش باال رفته اما به دلیل واکسیناسیون
باالی  74درصدی مردمش ،میزان مرگ و میر
بسیار کم بوده است .در مقابل ،روسها که طبق
اعالم یورونیوز فقط حدود  32درصد آنها به
طور کامل واکسینه شدهاند ،دوبــاره با افزایش
چشمگیر آمــار فوتیهای کرونا مواجهاند و به
همیندلیلوالدیمیرپوتین،اینکشوررابهمدت
یکهفتهتعطیلکردهاست.

▪تابلویورودممنوعمقابلکارمندان
واکسنگریز

اما برای اینکه بدانیم اجرای این سیاستهای
تنبیهی چقدر مهم و حیاتی اســت ،باید آمار
واکسیناسیوندرکشوررامرورکنیم:
تا ظهر دیروز 50میلیون و 373هزار و 488نفر

▪موج ششم در راه است

معادل  59.3درصد جمعیت کشور ،دوز اول
واکسنرادریافتکردهاند.
دوز دوم واکسن نیز به  28میلیون و  291هزار و
 777نفر،معادل 33.3درصدتزریقشدهاست.
طبق این آمــار هنوز تا ایمنیجمعی در کشور
فاصلهزیادیداریموبایدعدد 33.3بهباالی80
درصدبرسد.
▪منطقعلمیوفقهیواکسیناسیون

نه فقط پزشکان و متخصصان ایرانی ،بلکه همه
متخصصان در نقاط مختلف جهان بارها و بارها
مستندات علمی لزوم تزریق واکسن را منتشر
کردهاند .در کنار آن ازنظر فقهی هم بارها بر
اهمیتاینکارتاکیدشدهاستونمونهاخیرش،
تاکیدات مراجع عظام تقلید در دیــدار با وزیر
بهداشت بود و دکتر عیناللهی درباره آن گفت:
«در دیداری که با مراجع تقلید داشتم فرمودند
کهواکسیناسیونبهلحاظفقهیالزماستوهمه
بایدواکسنبزنندچوناینموضوع،فردینیست
ودرصورتتزریقنکردنواکسن،بهآحادجامعه
آسیبواردمیشود».
▪تاثیرمشهوداثرگذاریواکسیناسیون

از نظر تجربی هم که نگاه کنیم ،میتوانیم تاثیر
واکسیناسیوندرجامعهراببینیم.سالگذشته،
هر روز خبری ناگوار از درگذشت پزشکان و
پرستاران به دلیل ابتال به کرونا میشنیدیم؛ اما
مدتهاست که این آمار تقریبا به صفر رسیده

است .دلیل اصلی آن هم واکسیناسیون کامل
آنهــا بــوده اســت ،با همان واکسنهایی که به
اعتقاد برخی شاید میزان اثرگذاریاش چندان
باال نبوده اما بهطور کامل آمار فوتیهای کرونا را
کنترلکردهاست.
▪نمونهواضحدرانگلیسوروسیه

نکته بهروزتر ،وضعیت این روزهــای انگلستان
و روســیــه اســت .انگلستان ایــن روزهـــا بــا یک

در کــشــور مــا نیز اگــرچــه استقبال مـــردم از
واکسیناسیون خوب بــوده ،اما کاهش سرعت
آن در روزهای اخیر در کنار کاهش سطح رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،بسیار نگرانکننده
اس ــت و بــه همین دلــیــل ســیــاسـتهــای تــازه
برای الــزام کارمندان و فعاالن صنفی از امروز
اجرایی میشود .تاکید وزارت بهداشت و همه
متخصصان هم این است که اگر هرچه سریعتر
آمارواکسیناسیونراباالنبریم،گرفتارموجششم
کروناخواهیمشدونهتنهابازگشاییمدارس،که
فعالیتاصنافهمدوبارهتحتتاثیرمحدودیتو
قرنطینهقرارخواهدگرفت.

دبیرکل اتاق اصناف ایران در گفتوگو با خراسان اعالم کرد:

از امروز؛ بررسی واکسیناسیون  9.3میلیون نفر در حوزه اصناف
آنطــور که دبیرکل اتــاق اصناف ایــران به
خراسانمیگوید 3،میلیوننفردارایواحد
صنفیو 6.3میلیوننفرشاغلدراینبخش
داریم که درمجموع شامل  9.3میلیون نفر
میشوند و از امروز فعالیت آنها مشروط به
دریافت حداقل یک دوز واکسن خواهد بود.
«محمدباقر مجتبایی» میافزاید :آمارها
نشانمیدهدکهخوشبختانهفعاالنصنفی
استقبال خوبی از واکسیناسیون داشتهاند
اماطبقهماهنگیباوزارتبهداشتوستاد
ملی مقابله با کرونا ،برای سرعت گرفتن
واکسیناسیون در کشور الزامی بودن تزریق
واکسن را اجرایی میکنیم.
مجتبایی تصریح میکند :اگر خدایناکرده
بــا م ــوج جــدیــد بــیــمــاری مــواجــه شــو یــم،

اولـــیـــن گـــروهـــی که
از مـــحـــدودیـــتهـــا و
قــرنــطــیــن ـههــا متضرر
خــواهــنــد شــد ،فعاالن
صنفی خــواهــنــد بــود؛
بــنــابــرایــن امــیــدواریــم
آنهایی که تاکنون واکسن نزدهاند ،برای
حفظ سالمت خود و خانوادههایشان ،حفظ
سالمت مشتریانشان و همچنین حفظ
کسب و کارشان ،واکسن بزنند .دبیرکل
اتاق اصناف ایــران ،این را هم میگوید که
نظارتها و گشتهای بــازرســی اصناف
از امــروز تشدید میشود تا واکسینهشدن
ف ــع ــاالن صــنــفــی را رصـــد و از فعالیت
واکسننزنها جلوگیری کند.

دستور وزیر برای جذب سریع نیروهای مورد نیاز بیمارستان ها

اجرای آزمایشی طرح «هوشمندسازی قرنطینه» در 3استان

وزیربهداشت به روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور دستور داد که باید حداکثر تا
 ۱۰آبان تمامی پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی وزارت بهداشت فعالیت خود را در
مراکز پذیرفتهشده آغاز کنند .به گزارش وبدا ،دکتر بهرام عیناللهی ،تاکید کرد :با توجه
به نیاز فوری بیمارستا نها ،مراکز بهداشتی و درمانی و پایگا ههای اورژانس به نیروی
انسانی و کمک به کادر درمان و جلوگیری از فرسایش نیروها با ورود نیروهای تازهنفس و
نظر به تاکید اعضای محترم کمیسیون بهداشت ،حداکثر تا تاریخ  10آبان امسال تمامی
پذیرفتهشدگان آزمون فوق شروع بهکار کرده و گزارش اقدامات انجامشده به معاونت
توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه ارسال شود .بر اساس این گزارش ،هیئت مرکزی
گزینش وزارت بهداشت نیز مجوز بهکارگیری  89روزه این افراد را تا زمان طیشدن
مراحل قانونی اعالم کرده است.

دبیرکمیتهعلمیکووید ۱۹گفت:سامانههوشمندمحدودیتهاوقرنطینهبهصورتآزمایشی
درسهاستانآذربایجانغربی،کردستانوقزویندرحالاجراست.دکترحمیدرضاجماعتیدر
گفتوگو با ایسنا افزود :مقرر شد نتایج پایلوت این طرح به کمیته ارائه شود تا اگر نتیجه آن خوب
ارزیابی شد ،اجرای آن در کل کشور گسترش یابد.بر این اساس اطالعات کارکنان ادارات،
صنوف و فعاالن حوزه حمل و نقل از نظر واکسیناسیون ،عالیم احتمالی و تستهایی که انجام
میشود،بررسیودرصورتنیازقرنطینههاومحدودیتهااعمالمیشود.همچنیندرحوزههای
تانجامواطالعاتآنواردسامانهمیشودوبراساسایننتایج
کاریمختلف،بهصورتدورهایتس 
تصمیمگیریمیشودکهدربارهیکصنفخاصیایکبخش،چهاقداماتیبایدانجامشود.مجری
اصلی این طرح وزارت کشور است و نظارت بر اجرای آن نیز توسط استانداریها انجام میشود،
وزارتبهداشتنیزعمدتاازنظرعلمیحمایتمیکند.

وزیر نیرو:
خشکسالی مهرماه
در نیمقرن اخیر
بیسابقه بود

وزیر نیرو گفت :خشکسالی که در یکماه اخیر از سال آبی جاری رخ داده ،در نیمقرن
اخیر بیسابقه بوده است .علیاکبر محرابیان افزود :نسبت به  ۵۰سال گذشته
کاهش بارندگیها در کشور محسوس بوده و در برخی از استانها تا  ۴۰درصد
کاهشداشتهایم.ویبابیاناینکهذخایرآبپشتسدهادرکشوربهحداقلرسیده
است ،تصریح کرد :در کنار صرفهجویی مردم ،باید در تأمین منابع آب به نحوی عمل
کنیم تا چالش و دغدغهای جدی گریبانگیر شهرها و مناطق مختلف کشور نشود.

وزیر نیرو به کمآبی مناطق روستایی و شهرهای متوسط اشاره کرد و گفت :حتی در
کالنشهرها نیز با کمبود منابع آب روبهرو هستیم و هماکنون آب جمعشده در پشت
سدهای کشور به کمتر از  ۱۸میلیارد متر مکعب رسیده است .وزیر دولت سیزدهم
بیان کرد :با برنامهریزی که در حال انجام است ،برای استانهای با تنش آبی بیشتر
وهمچنینمتوسطالگوهایتعریفشده،سعیبرایناستتااینفرایندهمچناندر
تقویت نظام جامع تأمین منابع آب شهرها و روستاها به انجام برسد.

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین
انجمن صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت استان خراسان رضوی
در اجرای موافقت اصولی شماره  /14/4749ص مورخ  1400.6.3هیئت
نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت «انجمن صنایع
بیسکویت ،شیرینی و شکالت استان خراسان رضوی» در اتاق ایران ،مقرر گردید
تا مجمع عمومی موسسین تشکل مذکور در ساعت  16:00روز شنبه مورخ
 1400.8.22در محل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی
با رعایت کلیه تشریفات قانونی برگزار شود.
لذا بدین وسیله از عالقه مندان به حضور در مجمع مذکور دعوت می نماید ،از روز
شنبه مورخ  1400.8.8الی پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1400.8.15جهت
ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به دفتر تشکل های اتاق واقع در مشهد -خیابان
امام خمینی – جنب باغ ملی -طبقه دوم -اتاق شماره  11مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است که مهلت یاد شده در خصوص ثبت نام و تکمیل مدارک غیرقابل
تغییر و تمدید است.
دستور جلسه:
 – 1بررسی و تصویب اساسنامه
 – 2انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان
 – 3تعیین مبلغ حق ورودیه و حق عضویت

۱۳

 – 4تعیین روزنامه کثیراالنتشار
 – 5سایر موارد
مدارک الزم جهت عضویت:
الف :اصل و کپی کارت معتبر بازرگانی یا عضویت از اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی خراسان رضوی
ب :دارابودن مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح قانونی
ج :اصل معرفی نامه نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع با مهر و امضای
صاحبان امضاء (نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیرعامل یا عضو هیئت
مدیره شرکت متبوع باشند)
د:اصلوکپیکارتملیوشناسنامهنمایندهاشخاصحقوقیجهتحضوردرمجمع
هـ :اصل فیش واریزی به مبلغ  5.000.000ریال (معادل پانصد هزار تومان)
بــه شــمــاره حــســاب  0107040810007نــزد بــانــک ملی و شناسه واریــز
 IR 910170000000107040810007به نام اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان رضوی .
اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی
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درپــی حادثه خودکشی منجر به فــوت یکی از
فرزندان گرانقدر شهدا در شهر یاسوج ،معاون
رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید ،مدیرکل و
معاون این بنیاد در استان کهگیلویه و بویراحمد
را برکنار کــرد .به گــزارش ایثار ،درپــی حادثه
خودکشی منجر به فوت یکی از فرزندان گرانقدر
شهدا در شهر یاسوج ،گزارش این حادثه بررسی
و سوءتدبیر مسئوالن این حوزه قطعی ارزیابی
شد .معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید
و امــور ایثارگران درپی دریافت این گــزارش با
ابراز تأسف از حادثه پیشآمده ،دستور برکناری
مدیرکل بنیادشهیداستانکهگیلویهوبویراحمد
و معاون تعاون و امور اجتماعی او را صادر کرد.
قاضیزاده همچنین طی نامهای به استاندار این
استان،برکناریمشاورامورایثارگراناستانداری
را نیز درخواست کرد .عالوه بر آن ،دستورات الزم
برای دلجویی از خانواده و بازماندگان متوفی
صادر و مقرر شد هیئتی از بنیادشهید ،کمک و
مساعدت به این خانواده را پیگیری کند.

انتقادجانشینرئیسپلیسراهور
ازکیفیتپایینخودروهایداخلی:

به ترمز ضدقفل رضایت دادهایم
جانشینرئیسپلیسراهورناجاباتاکیدبرضرورت
ارتــقــای کیفیت و ایمنی خــودروهــا گفت :امــروز
شرکتهایبزرگخودروسازیدرجهاندرحالکار
رویخودروهایهوشمندهستنداماماآنقدرسطح
توقعمانراپایینآوردهایمکهبهترمزضدقفلرضایت
دادهایم .سردار سیدتیمور حسینی در گفتوگو با
ایسنا افزود :ما به راههای استاندارد و وسایل نقلیه
استاندارد نیاز داریم .متأسفانه این موضوع محقق
نشده است .در حوزه راه ممکن است گفته شود که
مثال بخشی از یک مسیر ایمنسازی شده یا فالن
جادهاستاندارداست.اماسوالاینجاستکهفرض
کنیم که فاصله مبدأ تا مقصد ما  ۱۰۰۰کیلومتر
باشد.آیااگردراینمیان ۵۰کیلومترازراهاستاندارد
شده باشد و بقیه غیراستاندارد باشد ،میتوان
امیدواربودکهاینموضوعرویکیفیترانندگیاثر
بگذارد؟ حسینی درباره آموزش فرهنگ ترافیک و
اصالحرفتارهایاجتماعینیزگفت:گاهیوضعیت
ترافیک یا فرهنگ ترافیک ایــران را با کشورهای
دیگر مقایسه میکنند .مثال میبینیم کشوری
فرهنگ ترافیکی باالیی دارد ،اما مأموران پلیس آن
خیلی کمتر از مأموران پلیس ما فعالیت میکنند.
درچنینکشورهاییدستگاههایمسئولدرحوزه
آموزش ،فرهنگسازی و تبلیغات پای کار آمدهاند
و نتیجهاش نیز امروز مشخص است .در کشورما نیز
باید همه دستگاهها و سازمانها برای بهبود اوضاع
ترافیکی پای کار بیایند و به وظایفشان عمل کنند
وگرنهتازمانیکهرفتارهایاجتماعیاصالحنشود،
نمیتوانیمرفتارهایرانندگیرا
تغییردهیم.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت:

عملکرد کالنتریها از واحدگشت
تا دژبان رصد میشود

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت به پایش عملکرد
کالنتریها در طرح هوشمندسازی پلیس اشاره
کرد و گفت :از واحد گشت گرفته تا آن دژبانی که
دم در کالنتری ایستاده یا آن افسری که مسئول
تشکیل پرونده است یا حتی تحت نظرگاههای
کالنتریهایتهران،ازطریقمرکزپایشبازرسی
پلیس پیشگیری تهران به صورت لحظهبهلحظه
و شبانهروزی توسط کارشناسان و تجهیزاتی که
در کالنتریها نصبشده ،پایش و رصد میشوند.
سرهنگ جلیل موقوفهای در گفتوگو با میزان
افــزود :وقتی گفته میشود که پلیس پیشگیری
کالنتریها را رصد میکند بدیهی است که اگر
در داخل یکی از کالنتریها برخورد نامناسبی با
شهروندان اتفاق بیفتد از طریق همین پایشها
کارکنان بازرسی ما متوجه این قضیه خواهند شد
و حتما آن را پیگیری خواهند کــرد .شهروندان
هم اگر شکایتی داشته باشند ،میتوانند از طریق
سامانههای ارتباطی پیگیر این مسائل باشند.
همچنین پلیس پیشگیری به صــورت ادواری
دورههایی را با عنوان تعالی رفتار کارکنان برگزار
میکند .در این دورههــا درخصوص نحوه رفتار
با شهروندان ،حقوق شهروندی ،کنترل خشم
و دیگر مــوارد بــرای کارکنان
پلیس آموزشهای الزم
ارائهمیشود.

