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بفرمایید صف به صرف کرونا!

جامعه

هالل احمر:

ایران در بحران کرونا هیچ کمکی
به کشورهای همسایه نفرستاده
است

ایران 40هزار کیت تشخیص
کرونا به آلمان صادر کرد

صادرات محموله کیت تشخیص ویروس کووید
 ۱۹دیروز از فرودگاه امام خمینی(ره) تهران به
مقصد آلمان انجام شد ،این اقدام پاسخی عملی
به آن هایی است که به عزم ،اراده ،توان و فناوری
زیست بــوم اقتصاد دانــش بنیان ایــران تردید
داشتند.به گــزارش دانشجو ،بهروز حاجیان
تهرانی ،مدیر عامل پیشتاز طب زمــان درباره
کــیـتهــای تــولــیــدی ایــن شــرکــت گــفــت :این
محصول «ایران ساخت» از نظر دقت ،عملکرد و
زمان تشخیص تمام استانداردهای روز را دارد و
مشابه نمونههای خارجی اســت و توسط آن،
بیماری کووید  ۱۹در بیماران مشکوک تشخیص
داده میشود.
وی تصریح کرد :کیتهای تشخیصی ساخته
شده در این شرکت توانسته مراحل پیچیدهای
را برای دریافت مجوز در داخل کشور طی کند.
این محصول سپس توانست مجوز  CEاروپا را نیز
دریافت کند.مقاصد صادراتی مختلفی مانند
کشو رهای آلمان ،ایتالیا ،بلژیک ،برزیل ،کره
جنوبی و ترکیه پیشتر از محصوالت این شرکت
استفاده کردهاند؛ شرکت پیشتازطب زمان پیش
از این به عنوان یکی از شرکتهای دانشبنیان
«پیشگام در تحقق اقتصاد دانشبنیان» توسط
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت
و معرفی شده است .وی گفت :ترکیه ،اکوادور ،
برزیل و اسپانیا از کشو رهایی هستند که برای
خرید کیتهای ایرانساخت تشخیص بیماری
کرونا ،درخواست دادهاند.

با اشاره به دمای  38درجه ای
بندرعباس

حریرچی :گرما تأثیری
برکرونا ندارد

معاون وزیر بهداشت با بیان این که گرما تأثیری بر
«کرونــا» ندارد،افــزود :در بندرعبــاس این روزها
دمای باالی 38درجه را داریم  ،اما شاهد رخ دادن
پیــک ابتــا در آن هســتیم .بنابرخبــر فــارس،
حریرچی در حاشیه بازدید از بازار ماهیفروشان
این شهر که به عنوان یکی از کانونهای پرخطر در
شــیوع کرونا شــناخته شــده ،اظهار کرد :یکی از
کانونهــای اصلــی شــیوع بیمــاری کرونــا در
بندرعباس ،بازار ماهیفروشــان این شهر بود که
حدود 107بیماربااقدامبهموقعوسریعدانشگاه
علــوم پزشــکی هرمــزگان شناســایی شــدند و
خوشــبختانه هــر  107نفــر شــامل خانوادهها و
کارکنان این بازار در قرنطینه قرار گرفتند .معاون
وزیر بهداشت با اشــاره به روند رو به رشد ابتال در
بندرعباس ضمــن رد تأثیر گرما بر ایــن بیماری،
گفت :در بندرعباس این روزهــا دمای باالی 38
درجه را داریم اما شاهد رخ دادن پیک ابتال در آن
هســتیم البتــه برخــی ویروسهــا نظیــر ویروس
آنفلوآنزا در فصل سرما شیوع بیشتری دارند.

عکس  :آرشیو

رئیس جمعیت هــال احمر گفت :متاسفانه
شیوع کرونا در ایران با همسایگان مان در یک
زمان بود  ،از همین رو نتوانستیم به آن ها کمک
کنیم .کریم همتی رئیس جمعیت هال لاحمر
در خصوص کمکهای بینالمللی این جمعیت
بــه همسایگان بــه دانشجو گفت :متاسفانه
همسایگان مسلمان ما در شرایطی دچار بحران
کرونا شدند که خودمان با کووید  ۱۹درگیر
بودیم  ،از همین رو نتوانستیم به آنــان کمک
کنیم .وی ادامه داد :چین تنها کشوری است که
ما به آن کمک کردیم ،زیرا در آن زمان ما خودمان
درگیر کرونا نبودیم و بعد از اینکه شیوع کرونا در
ایران آغاز شد  ،این کشور چندین برابر کمکهای
ما به ایــران محموله ارســال کرد .همتی اظهار
کرد :امیدواریم هرچه سریعتر بحران کرونا را در
ایران شکست بدهیم تا به جایگاه اصلی خودمان
برگردیم.

از میان خبرها

درحالیکهارائهخدماتغیرحضوریهمواراست،ازدحامدربرخیاداراتومراکزهمچناننگرانکنندهاست
محمد جواد رنجبر /در حالی که از ابتدای
شیوع ویروس کرونا در کشور توصیه ها مبنی
بر تجمع نکردن افراد بود و به تدریج پس از
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی ،روز به
روز بر در خانه ماندن ،تجمع نکردن و حفظ
فاصله گــذاری اجتماعی در اماکن عمومی
بیشتر تاکید می شود ،اما هنوز در بعضی موارد
شاهد رعایت نکردن فاصله گذاری به دلیل
برخی بی تدبیری ها هستیم.
به گزارش خراسان ،مصادیق مختلفی در این
زمینه وجود دارد که در این گــزارش به چند
مورد اشاره شده است.
▪صف کرونایی تعویض دفترچه بیمه!

یکی از این مصادیق ،تعویض دفترچه های
بیمه تامین اجتماعی است .طبق آمارها بیش
از  45میلیون نفر تحت پوشش بیمه تامین
اجتماعی قرار دارند.
فکرش را بکنید با توجه به این که دفترچه
تامین اجتماعی شما به برگه آخر رسیده ،باید
به صورت حضوری به یکی از کارگزاری های
تامین اجتماعی مراجعه و در آن شلوغی ،نوبت
دریافت کنید و مجبور باشید در یک فضای
محدود که فاصله گــذاری اجتماعی رعایت
نشده اســت ،مدت زیــادی را معطل رسیدن
نوبت و تعویض دفترچه باشید .آن جاست که
قطعا کرونا را خیلی نزدیک به خود می بینید.
البته به تازگی سازمان تامین اجتماعی سامانه
« دریافت دفترچه غیرحضوری» را در سایت
اینترنتی خود راه انــدازی کرده است ،اما به
نظر می رسد به دلیل نبود اطالع رسانی ،کمتر
کسی از وجود چنین سامانه ای مطلع باشد
و به تبع آن ،از این روش استفاده نمی شود.
البته سامانه دریافت خدمات غیرحضوری
سازمان تامین اجتماعی قطعی هایی هم
دارد که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود.
همچنین به نظر می رســد در ایــن شرایط،
باید تعویض دفترچه بیمه تامین اجتماعی به

صورت اجباری از طریق غیرحضوری انجام
شود تا مراجعه مردم به کارگزاری ها کاهش
یابد.مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی
در گفت و گو با خراسان در این باره می گوید:
حــدود چهارماه است که درخواست صدور
دفترچه بیمه تامین اجتماعی بــه صــورت
غیرحضوری امکان پذیر شده است.
سید محسن نظام خیرآبادی می افزاید :بیمه
شدگان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی
سازمان تامین اجتماعی و ورود به سامانه
مربوط و ثبت درخواست ،صرفا با مراجعه به
کارگزاری منتخب ،دفترچه آماده را تحویل
بگیرند.
وی ادامــه می دهــد :قبال باتوجه به ایــن که
برخی درخــواســت هــای بــی مــورد ثبت می
کردند یا برای دریافت دفترچه مراجعه نمی
کردند ،مدتی چاپ انجام نمی شد تا این که
فرد مراجعه کند اما با توجه به شرایط فعلی
دستور داده شــد کــار چــاپ دفترچه قبل از
مراجعه افراد انجام شود و اکنون مشکلی در
این زمینه وجود ندارد.
به گفته وی ،اگر فردی حتی در شهر دیگری
باشد ،می تواند دفترچه خود را در آن شهر

دریافت کند.طبق قول مدیرعامل سازمان
تامین اجتماعی قرار است تا پایان اردیبهشت
ماه جــاری ،امکان تحویل دفترچه در محل
اشتغال یا سکونت بیمه شدگان و مستمری
بگیران فراهم شود تا دیگر نیازی به مراجعه
حضوری مردم نباشد.به گزارش خراسان ،هر
چند قرار بود به طور کلی دفترچه های بیمه
حذف و ویزیت و دارو توسط پزشکان به صورت
اینترنتی در سامانه تامین اجتماعی ثبت شود،
اما ظاهرا راه زیادی تا اجرای کامل این طرح
در پیش است.
▪سجام کرونایی!

موضوع دیگری که تقریبا از آغــاز امسال در
حاشیه خیابان ها خودنمایی می کند ،ازدحام
مردم در مقابل دفاتر پیشخوان دولت است.
مــردمــی کــه وضــع بــورس آنــان را ترغیب به
دریافت کد بورسی کرده است و برای خرید
عرضه های اولیه سهام شرکت های بورسی و
خرید و فروش سهام باید برای احراز هویت در
کارگزاری منتخب خود و نیز سامانه سجام به
دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.
جایی که فاصله گذاری اجتماعی کمتر رعایت

می شود و کرونا در کمین نشسته است.
در حالی که می توان این احراز هویت را نیز
به صورت غیر حضوری انجام داد تا از شیوع
بیشتر کرونا در شهرها پیشگیری شود و ضمن
کاهش سفرهای درون شهری ،در وقت مردم
نیز صرفه جویی شود.
البته دو روز پیش دژپسند وزیر اقتصاد اعالم
کرد که قرار است احراز هویت برای دریافت کد
بورسی به صورت غیر حضوری انجام شود اما
هنوز عملیاتی نشده و همچنان شاهد صف ها
و تجمع ها مقابل دفاتر پیشخوان برای احراز
هویت سجام هستیم.
▪کرونا در مراکز تعویض پالک

مصداق دیگر صف های کرونایی در مراکز
تعویض پــاک اســت کــه چند روزی است
بازگشایی شده؛ میزان تجمع مراجعان داخل
مراکز و در محل هــای مسقف ،خطر شیوع
بیشتر کرونا را افزایش داده است.
به نظر می رسد در این زمینه نیز می توان با
راه اندازی نوبت دهی اینترنتی ،مانع از ایجاد
ازدحــام در مراکز تعویض پالک شد و جلوی
توسعه بیش از پیش کرونا را گرفت .در زمان
ثبت نام برای سیم کارت به منظور دریافت
وام یک میلیونی هم شاهد بی تدبیری دولت
و ازدحام مردم در دفاتر پیشخوان بودیم که
خوشبختانه این مشکل حل شد.
▪چه خبر از دولت الکترونیک؟

بــه طــور کلی بــه نظر مــی رســد در شرایط
تهدیدآمیز کرونا می تــوان فرصت هایی را
غنیمت شمرد که یکی از این فرصت ها توسعه
دولــت الکترونیک و افــزایــش سامانه های
غیرحضوری است  .در این ایام زمینه فرهنگ
سازی برای استفاده از این سامانه ها نیز بیش
از گذشته وجود دارد و می توان از این فناوری
بیشتر بهره جست.
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کاهش37هزارنفریتولدهاطی 3ماه
پیش بینی کاهش تولدهای امسال تا یک سوم

سربازانی که  4/5میلیون
تومان حقوق دریافت
می کنند
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز
ستاد کل نیروهای مسلح گفت :حقوق
و مــزایــای ســربــازان گـــروه پزشکی و
پیراپزشکی در دوره احتیاط معادل
حقوق کــادر پایور و براساس درجــه از
میانگین  25تا  45میلیون ریال در نظر
گرفته شده است و به حساب آنان واریز
می شود.
بــه گـــزارش ف ــارس  ،نــاخــدا غالمرضا
رحیمی پور همچنین درباره غربالگری
ســربــازان در مراکز آمــوزش نیروهای
مسلح گفت :غربالگری به طور کامل
انــجــام و در صـــورت مــشــاهــده مــوارد
مشکوک،مراحل تخصصی تشخیص
طی می شود.

بویراحمد ،قزوین و خراسان جنوبی بوده است.
▪ترس زوجین

کاهش آمار تولد به ویژه در نیمه دوم سال 99موضوعی است که
از همین حاال بخش های مرتبط را نگران کرده است .تندگویان
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در این باره گفته
است :اکنون خانوادهها نگران وضع حمل ایمن و مراکز ایمن
هستند که مبادا در این میان مادر یا فرزند به این بیماری مبتال
شوند.
بنابراین بخشی از آمار فرزندآوری نیز به این علت کم میشود.
در شش ماه نخست امسال فرزندانی متولد میشوند که قبل از
کرونا شکل گرفتهاند و در این شرایط سخت متولد میشوند.
بنابراین در شش ماه نخست سال کاهش زیــادی در موالید
رقم نمیخورد .این نگرانی مربوط به پس از شهریورماه است
که قطعا آمــار تولد بـهصــورت چشمگیری کاهش مییابد.
به گفته وی  ،اگر در این برهه زمانی چارهای برای آن اندیشیده

ثبت احوال توضیح داد

چرا آمار مرگ و میرهای کشور
اعالم نمی شود؟

در پی برخی شائبه ها درخصوص اعالم نشدن
صآخرین آمار مرگ و میر در کشور توسط سازمان
ثبت احــوال ،سخنگوی این سازمان در این باره
توضیحاتی ارائه کرد .سیف ا ...ابوترابی درباره
اعالمآمارمرگومیردرسهماهآخرسال ۹۸بهایلنا
گفت :به طور معمول آمار سه ماهه آخر هر سال تا
پایانفروردینیااردیبهشتسالبعداعالممیشود
که با توجه به تصمیم ستاد ملی کرونا در خصوص
اعالمنکردنآمارازسویدیگرنهادها،همهآماردر
اختیار ستاد ملی کرونا قرار گرفته و از سوی آن ها
اعالم خواهد شد.گزارش خراسان حاکی است،
در روزهای اخیر برخی این سوال را مطرح کردند
که ثبت احوال برخالف رویه مدتی است آمارهای
مرگومیررااعالمنکردهاست.

افزایش21/8درصدی قربانیان
اعتیاد
چهارهزارو ۴۷۲نفردرسال 98براثرسوءمصرف
مــواد مخدر ،محرک ،داروهــای مخدر و مصرف
چندگانه در کشور جان خود را از دست دادند که
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال  97که
آمار تلفات سه هزار و  ۶۷۲نفر بود 21/8،درصد
افزایش یافته اســت .به گــزارش پزشکی قانونی
کشور ،از کل تلفات سوء مصرف مواد ذکر شده در
کشور طی سال  ،98ســه هزار و  ۸۳۴نفر مرد و
 ۶۳۸نفر زن بودند .در این مدت استان تهران با
هزار و  ،۱۴۴فارس با  ۴۰۱و خراسان رضوی با
 ۳۲۳فوتی بیشترین و استان سمنان و ایالم هر
کدامبا،۲۶هرمزگانوآذربایجانغربیبا ۲۷وقم
با  ۳۰فوتی کمترین آمار تلفات اعتیاد را داشتند.
همچنینبیشترینآمارتلفاتاعتیادبا ۴۰۷نفردر
تیرماهثبتشدهاست.

 ۶استانبدونحتییکشهرسفید
استان های درگیر

گروه اجتماعی -بنابراعالم ثبت احــوال کشور در سه ماه
پایانی  98آمار تولدها نسبت به  97با کاهش  37هزار عددی
مواجه شده است .ضمن این که طبق آن چه از شرایط کرونا و
استرس های احتمالی از مراجعه های پزشکی زوجین بر می آید
در سال 99نیز با کاهش جدی تر تولدها مواجه خواهیم بود.
ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور دیروز درباره
میزان والدت در سه ماه آخر سال  ۹۸گفت :در سه ماه دی،
بهمن و اسفند سال  ۲۸۲ ،۹۸هزار و  ۷۷۷تولد ثبت شده که
این آمار در همین بازه زمانی در سال  ۳۲۰ ،۹۷هزار و ۳۴۱
نفر بوده است.
وی با اشاره به بیشترین میزان والدت در استا نهای کشور
خاطرنشان کرد :بیشترین میزان والدت در سه ماه آخر سال
 ۹۸به ترتیب در استانهای تهران ،خراسان رضوی ،خوزستان،
سیستان و بلوچستان و فارس بوده است .سخنگوی سازمان
ثبت احوال کشور تصریح کرد :کمترین میزان والدت در همین
مــدت به ترتیب در استا نهای سمنان ،ایــام ،کهگیلویه و
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نشود شاید آمار تولدها به یک سوم نیز در مقاطعی کاهش یابد.
ایــن مسئله مقولهای به مراتب خطرنا کتر از کاهش شیب
افزایش یا کاهش جمعیت اســت زیــرا کشور را با یک شوک
جمعیتی مواجه میکند.

در تازه ترین گزارش کمیته اپیدمیولوژی ستاد
ملی مــبــارزه بــا کــرونــا شــش اســتــان در شمار
وضــعــیــت قــرمــزهــا مــحــســوب شــــده اســـت.
بنابرگزارش خراسان ،خراسان شمالی ،زنجان،
همدان ،یزد ،تهران و قم استان هایی هستند که
در رده رنگ قرمز قرار می گیرند یعنی هیچ شهری
در این استان وضعیت سفید ندارد.

اعطای وام قرضالحسنه به  ۳هزار
زن سرپرست خانوار
مــعــاون رئیس جمهور در امــور زنــان و خــانــواده
و صندوق کارآفرینی امید ،تفاهمنامهای امضا
کردند که بر اساس آن به بیش از ۳هزار و 330زن
سرپرستخانوارودختردانشآموختهجویایکار،
وامقرضالحسنهاعطامیشود.بهگزارشایرنا،این
تفاهمنامهکهتوسط معصومهابتکار واصغرنورا...
زادهمدیرصندوقکارآفرینیامیدامضاشدهاست،
بااهدافیهمچونرفعنیازهایضروریاینگروهاز
بانوانوکمکبهراهاندازی یاتوسعهمشاغلخانگی
وکسبوکارهایخردوکوچکوارزشآفریندنبال
میشود.جواهریان،معاونبرنامهریزیوهماهنگی
معاونتزنانوخانوادهدراینبارهاظهارامیدواری
کرد که با اجراییسازی این تفاهمنامه ،شرایط
اعطای تسهیالت در قالب وامهای قرضالحسنه
به3هزار و 330بانوی متقاضی در ۳۱استان ،در
دو حوزه کارگشایی و راهاندازی کسبوکار خرد یا
مشاغلخانگیفراهمشود.

