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 افزایش درخواست 
فرزندپذیری از بهزیستی

مدیرکل بهزیستی 
اســتان تهران گفت: 
یک هــزار و ۲۹۳نفر 
در سامانه ملی فرزند 
پذیری برای پذیرش 

فرزند در این استان ثبت نام کرده اند که شرایط 
آن ها در حال بررســی اســت. به گزارش ایرنا، 
امین شــاهرخی اظهار کرد: ســال گذشــته 
۳۱۶کودک به خانواده ها واگذار شــد که از این 
تعداد ۱۵۲دختر و ۱۶۴پسر بود.  او افزود: تعداد 
کودکان واگذارشــده به متقاضیان فرزندپذیر 
در مقطع ســنی زیر ۲ســال ۲۶۸کــودک و 
باالی ۲سال ۴۸کودک بود.  شاهرخی از تعداد 
پرونده های متقاضیان فرزندپذیــر خبر داد و 
گفــت: ۳۶۰پرونــده در کمیته های تخصصی 

فرزندپذیری مطرح شده است.
    

گروه های امدادی هالل احمر 
در کنار مردم مریوان 

سخنگوی جمعیت 
هالل احمــر گفــت: 
گروه های امــدادی و 
نیروهای صف و ستاد 
هالل احمر تــا عادی 

شــدن وضعیت در منطقــه زلزلــه زده مریوان 
و ایجاد آرامــش کامــل روانی مــردم در کنار 
آنان حضور خواهند داشــت. به گــزارش ایرنا، 
محمدحسن قوســیان بیان کرد: طبق آخرین 
گزارش تکمیلی و اطالعات ارزیابی شده دریافتی 
از مناطق زلزله زده، زلزله ۵.۳ریشتری مرز عراق 
و کردستان - حوالی مریوان)کردستان( در عمق 
۱۰کیلومتری زمین چهار مصدوم سرپایی برجای 
گذاشــت که این مصدومان به صورت ســرپایی 
تحت درمان نیروهــای هالل احمر قرار گرفتند. 
شامگاه سه شنبه زلزله ای باقدرت ۵.۳در مقیاس 

ریشتر، مریوان در استان کردستان را لرزاند.
    

۸۵ درصد کودکان کار جذب شده 
از اتباع غیرایرانی هستند 

مدیرکل بهزیستی 
استان تهران با اشاره 
بــه اجــرای طــرح 
ســاماندهی کودکان 
کار و خیابــان گفت: 

۸۵درصد کودکان جذب شده از اتباع غیرایرانی 
هســتند. به گزارش ایلنا، امین شــاهرخی در 
پاسخ به این سوال که آیا کودک اتباعی از کشور 
طردشده اســت، تصریح کرد: در این طرح یک 
خانواده از اتباع با توجه به اینکه مجدداً کودک 
خود را بــرای امرارمعاش به خیابان فرســتاده 
بودند، براساس کنوانسیون بین المللی به جهت 
اینکه غیرقانونی هم وارد کشــور شــده بودند 
و هیچ گونــه اقامت قانونی نداشــتند از طریق 
نیروی انتظامی و اداره اتباع از کشور طرد شدند. 
شاهرخی خاطرنشان کرد: اتباعی که به صورت 
قانونی وارد کشور شده باشند، خدمات حمایتی 
به آن ها ارائه می شوند و تا جایی که قانون اجازه 

دهد از آن ها حمایت می کنیم. 
    

راه اندازی ۱۵ هزار شغل جدید برای 
کولبران استان های مرزی غربی

مدیرعامــل بنیاد 
برکــت از راه اندازی 
۱۵هزار شــغل برای 
کولبران استان  های 
مرزی غربی کشــور 

خبــر داد و گفت: امســال نیز همانند ســال 
گذشــته ورودی جدی به حوزه اشتغال زایی 
برای کولبران ســه اســتان مرزی کردستان، 
کرمانشــاه و آذربایجان غربی خواهیم داشت 
و ۱۴شهرســتان این سه اســتان زیرپوشش 
فعالیت های بنیــاد قرار خواهنــد گرفت. به 
گزارش ایلنا، امیرحســین مدنی اظهار کرد: 
در سال گذشــته اقدام به ایجاد ۳۵۰۰طرح 
اشتغال زایی اجتماع محور برای کولبران کرد 
که ایجاد نزدیک به ۱۱هزار فرصت شــغلی را 
به دنبال داشت. امســال نیز راه اندازی ۵هزار 
طرح در دستور کار است که باعث فراهم آمدن 
فرصت های کسب وکار و تأمین اشتغال پایدار 
برای ۱۵هزار نفــر خواهد شــد. او ادامه داد: 
آبزی پروری، مشــاغل دانش بنیان، پرورش 
بوقلمون، نوشت افزار، محصوالت گلخانه ای، 
تولید قارچ و پرورش گیاهان دارویی رسته های 
شــغلی اولویت دار بــرای کولبران در ســال 

۱۴۰۰هستند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

حاال دیگر جز چند منطقه کوچک 
رنگ بقیه کشور نارنجی و قرمز شده اند. 
کرونا با سرعت زیادی در حال پیشروی 
است و به جرئت می توان گفت از ما جلو 
افتاده است و تا می تواند قربانی می گیرد. 
با قرمز شدن ۲۵۷ شهرستان و تمامی 
مراکز استان ها، سرعت افزایش بستری 
در خیز سراسری چهارم بیماری کرونا 
به مراتب شدیدتر از خیزهای قبلی شد.  
در حال حاضر ۱۲۹ شهرستان نارنجی، 
۵۱ شهرستان زرد و ۱۱ شهرستان آبی 

هستند.
آنطورکــه کانــال خبــری وزارت 
بهداشــت اعالم کرده است روز گذشته 
حدوداً ۲۱ هزار نفر به این ویروس مبتال 
شدند و ۱۹۳ نفر براثر بیماری کووید-۱۹ 
جان باختند. بر همین اساس استفاده از 
ماســک الزامی و خودداری از دورهمی 
و مراسم عروسی و ســوگواری ضروری 
اســت و همچنان اســتفاده از وسایل 
نقلیه عمومی پرازدحام، خوردن غذا در 
رستوران و حضور در اماکن پرجمعیت 
و بخصوص سرپوشیده از عوامل اصلی 

انتقال کرونا اعالم می شود.
فرصت طالیی نوروز برای مقابله با 

کرونا سوخت
بسیاری معتقدند این افزایش ناگهانی 
بیماران به دلیل بی توجهی مسئولین و 
ممنوع نکردن سفرهای نوروزی است. 
در همین راستا نقدهای زیادی به وزیر 
بهداشت و افراد بلندپایه وزارت بهداشت 

شد. 
پس ازاین نقدها روز گذشــته ایرج 
حریرچی، معاون کل وزارت بهداشــت 
با اشــاره با افزایــش آمــار مبتالیان و 
جان باختــگان گفــت: شــیوع کرونا 

انگلیســی در ۸۵ درصد کشور به خاطر 
سفر های نوروزی، حضور مردم در بازار ها 
و دورهمی های عیدانه است و باید شاهد 
شــمار باالی تلفات در دو هفته آینده 

باشیم.
او همچنین به موضوع جدیدی اشاره 
کرد. به گفته او در ســتاد مقابله با کرونا 
عده ای مقابله با کرونا را جدی نگرفتند 
و مانع شدند تا از فرصت طالیی عید برای 
خاموش کردن شعله های کرونا استفاده و 
به همین دلیل امروز شاهد نتیجه این نوع 
برخورد ها هستیم. حریرچی از پاسخ به 
این پرسش که کدام یک از اعضای ستاد 
مقابله با کرونا با جلوگیری از سفر های 

نوروزی مخالفت کردند؛ امتناع کرد.
حریرچی افزود: قباًل گفتم وضعیت 
کرونا آسانسوری شــده اآلن می گویم 
موشکی شده است. پیش بینی می شود 
تعداد مرگ های روزانه به ۶۰۰ مورد برسد 
به غیراز تشدید محدودیت ها و رعایت 
مردم راه دیگــری نداریم رنگ بندی ها 
تغییر می کند تا خرمنت نسوزد، احوال 

ما ندانی.
 احتمال هزارتایی شدن 

مرگ های کرونایی
روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت 
از شرایط سخت این روزها سخن به میان 
آورد. سیماسادات الری با اشاره به شرایط 
خطرناک و شــیب تند افزایش کرونا در 
کشور، گفت: درخواســت ما از مردم در 
کلیه گروه های ســنی این اســت که تا 
حد امکان در خانه بمانید و جز در موارد 
ضروری منزل را ترک نکرده و در صورت 
نیاز به خروج از منزل ضمن اســتفاده از 
ماســک از هرگونه حضور در تجمعات 

به طورجدی خودداری کنید. 
به گفته او شیوع ویروس جهش یافته 
انگلیسی در سراسر کشور با سرعت رو به 
افزایش بوده و شیب موارد ابتال و بستری 
ناشی از کرونا، در بیمارستان ها و مراکز 

درمانی به مراتب تندتر از خیزهای دوم 
و سوم است. همچنین خاطرنشان کرده 
که ما در یک جنگ تمام عیار با بیماری 
کووید-۱۹ به سر می بریم و مطمئناً طی 
روزهای آتی شــاهد افزایش آمار موارد 

مرگ ومیر ناشی از بیماری خواهیم بود.
این افزایــش آمار مرگ هــا یکی از 
موضوعات ترسناکی است که این روزها 
مطرح می شود. مسئوالن به جد به مردم 
هشدار می دهند تا در خانه بمانند در غیر 
این صورت مرگ ها سه رقمی و به باالی 

۵۰۰ نفر در روز خواهد رسید. 
این احتمال ۵۰۰ تایی شدن مرگ ها 
در کشــور را دکتر پیام طبرسی، رئیس 
بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
مطرح کرده اســت. به گفته او بحث روز 
این است که باید اقدامی انجام دهیم که 
مرگ هایمان به حد باالی ۱۰۰۰ مرگ 
در روز نرســد. او همچنین وضعیت این 
روزهای تهران را بسیار بد خوانده است 
و باور دارد شرایط بدتر از این قابل تصور 

نیست. 
تهران باید دو هفته قرنطینه شود

حجم ورود بیماران به بیمارستان ها 
باالســت. محمــد طالب پــور، رئیس 
بیمارســتان ســینای تهران تصریح 
کرد: در حال حاضر میزان مراجعات به 
بیمارستان ها نسبت به نیمه بهمن ماه و 
اسفندماه حدوداً ۴ برابر افزایش داشته 
اســت که با یکتا دو هفته تعطیلی شهر 
و گسترش واکسیناســیون به راحتی 

می توان اعداد و آمار را یک رقمی کرد.
او همچنیــن خاطرنشــان کرد: در 
حال حاضر بیشــتر مراجعان جوانان و 
میان ساالن هستند. حدوداً مرگ ومیر 
دو برابر شده است اما اینکه علی رغم آمار 
باالی ابتال به بیمــاری هنوز مرگ ومیر 
روند کمتری را طــی می کند می تواند 
ریشه در تجربه و تبحری داشته باشد که 
پزشکان در این مدت در درمان بیماران 

پیدا کردند.
طالب پور هم تأکید بــر این دارد که 
بهتر است شهرهای قرمز به ویژه تهران 
دو هفته به صورت کامل تعطیل شــود. 
در این صورت می توان تا حدی بیماری 
را کنترل کرد. اگر ایزوالسیون و قرنطینه 
شــدن افراد به همراه رعایت حداکثری 
پروتکل های بهداشتی اتفاق بیفتد، میزان 
ابتال و مرگ ومیر انگشت شــمار خواهد 
شد. فراهم شدن این شــرایط در کنار 
گسترش واکسیناسیون در کاهش بار 
بیماری بسیار مؤثر خواهد بود. با یک تا دو 
هفته تعطیلی و گسترش واکسیناسیون 
به راحتی اعداد و آمار یک رقمی می شود.

قرنطینه شدن تهران بحث جدیدی 
نیست. پیش ازاین هم تهران و شهرهایی 
که قرمز بودند قرنطینه شــده و نتایج 
خوبی به همراه داشتند. حاال اما باالخره 
برخی مقام های کشور یک صدا خواستار 
قرنطینه شدن تهران هســتند. وزارت 
بهداشت که از ابتدای امر و با وخیم شدن 
وضعیت کشــور اعالم کرد که قرنطینه 
بهترین راهکار اســت، حاال به صراحت 
گفته باوجوداینکه ۲۵۷ شهر کشور در 
وضعیت قرمــز قرارگرفته اند، تعطیلی 
دوهفته ای کل کشــور ضروری به نظر 
می رســد در غیر این صــورت احتمال 

افزایش آمار فوتی هــای روزانه به باالی 
۶۰۰ نفر وجود دارد.

اروپا وارد قرنطینه شده است، 
ایران مقاومت می کند

مسعود مردانی عضو کمیته علمی 
ستاد ملی مقابله با کرونا هم با تأکید بر 
تعطیلی حداقل ۱۰ روزه کشــور از این 
موضوع خبر داد که پیشنهاد تعطیلی، روز 
سه شنبه به ستاد مقابله با کرونا مطرح 
شد و امیدواریم برای حفظ جان مردم به 

آن عمل شود.
او در ادامه صحبت هایش گفت: ستاد 
مقابله با کرونا ۱۰ کمیته دارد و کمیته 
علمی یکی از آن هاست که وضعیت کرونا 
را در کشور و دنیا از نظر علمی و پزشکی 
بررســی می کند، در این جلسه مطرح 
شد که اکنون کشورهای اسپانیا، ایتالیا، 
فرانســه و آلمان، برای مدیریت کرونا، 
قرنطینه و تعطیل کامل اعالم کرده اند، 
درحالی که اقتصاد این کشــورها بسیار 
پویا و بزرگ تر از ایران است و متأسفانه 
وضعیت کرونــا در ایران بســیار بدتر و 

خراب تر از این کشورها است.
او ادامه داد: این کشورها قبل از ایران 
تعطیلی کامل اعالم کرده اند، درحالی که 
میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی 
در این کشــورها از ایران بیشتر است، با 
بررسی این مسائل همه اعضای کمیته 
علمی ســتاد ملی کرونا اتفاق نظرشان 
این بود که باید ۱۰ روز تعطیلی کامل در 
مناطق قرمز اعالم شود و حتی یک نفر 
مخالف هم نداشتیم، بنابراین یک متن 
دقیق نوشته شد و پیشنهاد تعطیلی را به 
ستاد ملی کرونا فرستادیم، رونوشت آن را 
هم به دفتر رهبر معظم انقالب فرستادیم، 
هدف ما این است که توجه مسئوالن و 
دولتمردان را به این مسئله جلب کنیم 
که حفظ جان مــردم اکنون مهم ترین 

اولویت کشور است.
مردانی ادامــه داد: ویروس کرونای 
انگلیسی خیلی سریع از یک فردبه فرد 
دیگر انتقال پیدا می کند، سرعت انتقال و 
شدت سرایت آن نسبت به ویروس چینی 
کرونا بسیار بیشتر و میزان سرایت آن تا 
حدود ۷۰ درصد بیشتر است. بیشتر موارد 
ابتال به این بیماری به صورت خانوادگی 
است و شواهد نشان می دهد که به نوعی 
به صورت جمعی و گروهی افراد را مبتال 
می کند. به عنوان مثال در یک مراســم 
خانوادگی در تهــران که ۴۳ نفر حضور 

داشتند همه ۴۳ نفر مبتال شدند.
او افزود: مجموع شواهد نشان می دهد 
که ویروس کرونای انگلیسی گونه غالب 
در ایران شــده و اکثر استان های کشور 
و مراکز اســتان ها ازجمله تهران، کرج، 
زنجان، اصفهان، ایالم، خرم آباد و اراک را 
گرفتار کرده و همه این استان ها وضعیت 
قرمز پیداکرده اند. به همین علت اعضای 
کمیته علمی ستاد ملی کرونا به اتفاق آرا 
طی نامه ای به ستاد ملی کرونا درخواست 
کرده اند که در این مناطق تعطیلی ۱۰ 

روزه اعمال شود تا با افزایش موارد ابتال که 
واقعاً همه بیمارستان های کشور را درگیر 

کرده، مدیریت کنیم.
آغاز محدودیت ها با تعطیلی 

مشاغل گروه 2 و 3
با این تفاسیر اما گویا محدودیت ها 
از امــروز آغاز می شــود. به عنوان مثال 
مشاغل گروه دو در شهرهای قرمز حتماً 
باید به مدت دو هفته از روز اعالم، تعطیل 
باشند. این مشــاغل شامل بوستان ها و 
مراکز تفریحی به طور کامل، پاساژهای 
سرباز و سربسته، بازارهای سرپوشیده، 
مراکز خریدوفروش بزرگ که اصطالحاً 
به آن ها مال می گویند و بازارهای موقت 

شامل بازارهای روز و محلی.
همچنیــن مراکز شــماره گذاری 
اتومبیل، آرایشــگاه های مردانه و زنانه، 
مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، 
مراکز فروش فرش، موکت و لوازم خانگی 
و حوله و پرده و مبلمان و لوســتر و درب 
و پنجره و تزیینات ســاختمان، مراکز 
فروش کادویی، اسباب بازی، سرگرمی، 
لوازم التحریر، ظروف، کتاب، محصوالت 
فرهنگی، مراکز فروش انواع پوشــاک، 
کیف، کفش و ...، آتلیه های عکاســی، 
آژانس های مشاور امالک، مراکز تهیه، 
توزیع و طبخ مواد غذایی شامل رستوران، 
کافی شاپ و... باید در شهرهای قرمز کاًل 
تعطیل باشند و پذیرش مشتری نداشته 
باشند. مراکز فروش ملزومات و تجهیزات 
بدن سازی و ورزشی، فروشندگان طال و 
جواهر و...، فروش کاالهای دست دوم و 
سمساری و آموزشگاه های رانندگی و... 
همه در شهرهای قرمز باید تعطیل باشند. 
مشاغل نامبرده گروه دو هستند که باید در 

شهرهای قرمز تعطیل باشند.
بااینکه چنین مشاغلی باید در لحظه 
اعالم وضعیت قرمز تعطیل شــوند اما 
هنوز شاهد این هســتیم که بسیاری از 
آن ها مشغول به کار هستند و به هشدارها 
توجهی ندارند. یکی از نقاط ضعف این 
است که کسی به صورت جدی تعطیلی 
این اصناف را پیگیری نمی کنند. برای 
گذر از این دوره نیاز به سختگیری و اعمال 
جریمه اســت که تا امروز این دو مورد 

عملی نشده است.

هفته های سخت کرونایی و احتمال مرگ های چهاررقمی در کشور

زنگ هایی که به صدا درآمد، اما شنیده نشد 

خبر

 رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با 
انتقاد از عملکرد ضعیف مسئوالن در تأمین واکسن 
کرونا تأکید کرد: پشت سر ویروس کرونا درحرکت 
هستیم وانتظار برای تولید واکسن داخلی، ایران را 

از سرعت اپیدمی عقب انداخت.
عباس آقازاده در گفت وگو با ایلنا با اشاره به 
اینکه در تمام دنیا طبق سند ملی واکسیناسیون 
اولویت تزریق واکســن کرونا بــا کادر درمان و 
بهداشــت اســت، بیان کرد: تلفات باال در این 
قشــر نشــان می دهد که چقدر نیاز است تا از 
اولویت بندی تزریق واکســن برخوردار باشند، 
درواقع اصاًل موضوع این نیســت که خون کادر 
درمان رنگین تر از دیگر اقشار است، بلکه موضوع 
نقش کادر درمان در سالمت مردم جامعه مطرح 
اســت. وی افزود: هر کشــوری همچون کشور 
ما برای تزریق واکســن اولویت بندی را در نظر 
گرفته و زمانی واکسیناســیون این اپیدمی را 

به زانو درمی آورد که بیش از ۷۰ درصد آن جامعه 
واکسینه شوند، یعنی واکسیناسیون گروه های 
خاص درجاهای خاص به تنهایی کافی نیست و 
سرعت اقدامات ما در برابر این ویروس از سرعت 
اپیدمی عقب مانده و بیماری با سرعت بیشتری در 
جامعه درحرکت است و ما در پشت آن درحرکت 
هســتیم. او گفت: در این شــرایط نتوانستیم با 
اپیدمی برخورد کنیم و ابتکار عمل را به دســت 
بگیریم تا از آن جلو بیفتیم و یکــی از ابعاد عقب 
ماندن ما در تأمین واکسن مردم بود، خوشبختانه 
در کشور برای ساخت واکسن تالش هایی شده 
و خیلی هم خوشحال هســتیم، اما این تالش ها 
زمانی عماًل مجوز اســتفاده می گیرد که مراحل 
معینی را طی کنند، درواقع از ۶ ماه پیش گفتیم 
اگر همه چیز خوب پیش رود، در بهترین حالت در 
اواخر خرداد و اوایل تیر واکسن ایرانی در دسترس 

مردم قرار می گیرد.

برآیند اقدامات وزارت بهداشت و سایر 
بخش ها برای تأمین واکسن ضعیف بود

او ضمن اشاره به اینکه از طرف نظام پزشکی 
ماه ها اســت که مســئله تأمین واکسن عنوان 
می شــود، ادامه داد: با توجه به تالش های وزارت 
بهداشت و سایر بخش های حکومت، اما برآیند 
و ماحصل این ها ضعیف بوده و در رابطه با تأمین 

واکسن موردنیاز، فعال و مؤثر برخورد نکردیم.
آمار اعالمی واکسیناسیون ۸۰ درصدی 

کادر درمان دقیق نیست
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی 
با اشــاره به صحبت های مریــم حضرتی معاون 
پرستاری وزارت بهداشت، مبنی بر اینکه تاکنون 
۸۰ درصد کادر درمان بیماران کرونایی در کشور 
واکسینه شده اند، بیان کرد: ایشان به طور کامل 
به آمار واکسیناسیون کادر درمان واقف نیستند، 
اگر منظورشان کادر درمان پزشکان و پرستاران 
بیمارستان های دولتی است، این آمار بازهم دقیق 
نیست، چون در بیمارستان های دولتی سراسر 
کشور هم ۸۰ درصد همکاران ما واکسیناسیون 
نشــدند و حتی ۸۰ درصد پرســتاران استخدام 

بیمارستان دولتی ما هنوز واکسن دریافت نکردند، 
این آماری که ایشان دادند به نظر دقیق نیست و باید 
اصالح شود چون ما کادر درمان را فقط کسانی که 
در وزارت بهداشت یا در بیمارستان های دانشگاهی 
هستند، تلقی نمی کنیم. وی گفت: کادر درمان، 
تمام فعاالن عرصه درمان و بهداشت را می گویند 
که در مقابله با بیماری ها و همین اپیدمی در مراحل 
مختلف به یاری مردم می آیند که شامل مطب های 

خصوصی، بیمارستان های خصوصی، درمانگاه ها، 
مؤسسات تصویربرداری، مؤسسات آزمایشگاهی، 
دفاتر کارشناسی بینایی سنجی، شنوایی سنجی، 
تغذیه، مطب مامایی و ســایر مراکز که همه جزو 
کادر درمانی محســوب می شــوند، همچنین 
کارکنان شریف شبکه بهداشت و درمان که همه 
یک مجموعه کثیر است که ایشان در آن اظهارات 

به تمام ابعاد قضیه اشاره نکردند.

آقازاده با انتقاد از عملکرد ضعیف مسئوالن در تامین واکسن کرونا:

 پشت سِر ویروس در حرکتیم 

حریرچی: قبالً گفتم 
وضعیت کرونا آسانسوری 

شده اآلن می گویم 
موشکی شده است. 

پیش بینی می شود تعداد 
مرگ های روزانه به ۶۰۰ 

مورد برسد به غیراز تشدید 
محدودیت ها و رعایت 

مردم راه دیگری نداریم 
رنگ بندی ها تغییر می کند 

تا خرمنت نسوزد، احوال 
ما ندانی

احتمال ۵۰۰ تایی شدن 
مرگ ها در کشور را دکتر 

پیام طبرسی، رئیس بخش 
عفونی بیمارستان مسیح 

دانشوری مطرح کرده 
است. به گفته او بحث روز 
این است که باید اقدامی 

انجام دهیم که مرگ هایمان 
به حد باالی ۱۰۰۰ مرگ در 

روز نرسد
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