
  

سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد
پیش بینی افزایش مرگ و میر کرونایی طی هفته های آتی

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن ابراز تاسف از آمار مرگ و میر باالی 
مبتالیان به کرونا در کشور در عین حال هشدار داد: با افزایش موارد 
بستری مبتالیان در بیمارستان ها، آمار مرگ و میر طی هفته های آتی 
افزایش خواهد داشت. به گزارش ایسنا، دکتر سیماسادات الری گفت: 
با توجه به باال بودن آمار موارد بستری مبتال به کووید۱۹ در بخش های 
عادی و بخش مراقبت های ویژه باید در هفته های آتی شاهد آمار اسف بار 
باالی مرگ و میر هموطنانمان باشیم. وی افزود: برای خاتمه این اوضاع و 
رفع این موضوع به عزم و اداره جدی و همگانی و وحدت ملی نیاز داریم 
تا پروتکل های بهداشتی فردی و اجتماعی را رعایت کنیم و نظارت جدی 
بر رعایت پروتکل ها وجود داشته باشد تا بتوانیم زنجیره انتقال بیماری را 

شکست دهیم.

استرداد ۱۷ میلیاردی اموال مال باختگان

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از کشف ۵۷ پرونده کالهبرداری و برداشت غیر 
مجاز از حساب مال باختگان خبر داد و گفت: در این پرونده ها ۱۷ میلیارد ریال 
به مال باختگان مسترد شد. به گزارش ایلنا، سرهنگ "داود معظمی گودرزی" 
اظهار داشت : در هفته جاری ۵۷ تن از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اظهار 
کردند، بدون اینکه اطالعات کارت عابر بانک خود را در اختیار فرد دیگری قرار 
بدهند، مبالغی از وجوه شان کسر و به حساب سایر افراد انتقال یافته است. 
وی با اشاره به اینکه تیم های مختلفی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم رایانه 
ای پلیس فتا مسئولیت پرونده ها را بر عهده گرفتند، گفت: در رصد و پاالیش 
اطالعاتی مشخص شد که این موارد برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان 
بوده و از طریق کپی کارت بانکی و سرقت داده ها و اطالعات بانکی ) فیشینگ 
( انجام شده است. این مقام سایبری گفت: کارآگاهان پلیس فتا موفق شدند 
با مسدودسازی سریع حساب های مقصد و ردیابی مبالغ سرقتی، ۱۷ میلیارد 
ریال وجوه کسر شده از حساب ۵۷ مال باخته را قبل از خروج از چرخه بانکی با 
هماهنگی های قضائی به آنان مسترد کنند. رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تصریح 
کرد: شناسایی و دستگیری عوامل این کالهبرداری ها در دست بررسی است و 

تحقیقات پلیسی برای کشف جزئیات پرونده کماکان ادامه دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

ونا نباید جزیره ای کار کنیم در شرایط کنونی شیوع کر

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
شیوع  کنونی  شرایط  در  معتقدم  گفت: 
زیرا  کار کنیم،  نباید جزیره ای  ویروس کرونا 
سرمایه انسانی، سرمایه مادی و وقت الزم را 

نداریم.
سعید  ایرنا،  سالمت  خبرنگار  گزارش  به 
تکمیلی  طرح  مراسم  در  یکشنبه  روز  نمکی 
سازمان  توسط  که  کشور  در  کرونا  مدیریت 
بسیج مستضعفان )طرح شهید سلیمانی( در 
وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: سرزمینی با 
تنوع اقلیم و آب و هوا و فرهنگ های مختلف 
زیادی  تیم های  حضور  نیازمند  که  داریم 
صورت  به  نباید  اما  است،  یکدیگر  کنار  در 

جزیره ای کار کرد.
دو  از  آمیزه ای  می کنم  فکر  کرد:  بیان  وی 
به  را  بسیج  سازمان  و  بهداشت  وزارت  طرح 
عنوان یک مجری واحد و تقسیم میدان کار 
می توان اجرایی کرد. این میدان کار می تواند 
باشد.  فعالیتی  میدان  و  جغرافیایی  میدان 
دفعه قبل ثابت کردیم در بازه زمانی دو ماهه 
با لطف خدا و هم افزایی انجام شده و حمایت 
مقام معظم رهبری، توانستیم تعداد مرگ ها 
را به ۳۰ نفر برسانیم و ۷۸ میلیون نفر را در 

بازه زمانی کوتاه غربالگری کنیم. این بضاعت 
بسیار  بیمارستان ها  و  داریم  را  دانش  و 

هوشمندتر هستند.
بهبود دانش درباره کرونا

گرفتار  قم  و  گیالن  در  وقتی  گفت:  نمکی 
را  درمان  موارد  از  بسیاری  شدیم،  کرونا 
نمی دانستیم. حتی نقش اکسیژن را به اندازه 
امروز پر رنگ نمی دانستیم. اشراف پیدا کردیم 
پیشگیری  و  درمان  زمینه  در  ما  ضعف  که 
کجاست. اگر روزهای اول عالمت دار شدن 
کنیم،  استفاده  مشخصی  پروتکل  از  بیمار 
به مراتب موثرتر از پروتکل های دیگر است. 
است.  شده  بیشتر  دانش  این  نیز  دنیا  در 
است  کسی  ما  امروز  دانشمند  جاهل ترین 
که بگوید ویروس کرونا را خوب می شناسد. 
ماه   ۶ از  را  ویروس  این  که  بگوید  می تواند 
پیش بهتر می شناسد، اما نمی توان گفت که 

آینده ویروس را پیش بینی می کند.
جهش در ویروس کرونا

که  گفتم  بارها  کرد:  بیان  بهداشت  وزیر 
کرونا  ویروس  در  جهش  پدیده  نکند  خدا 
هم  به  را  معادالت  همه  زیرا  بیفتد،  اتفاق 
را  ویروس  ژنوم  تغییرات  دیشب  می زند. 

بررسی می کردم که متاسفانه در ژنوم ویروس 
اتفاقاتی افتاده که هم در بیماری زایی و هم 

در قدرت سرایت موثر است.
در  نفری   ۵۵۰ مرگ  اروپا  در  افزود:  وی 
ویروس  ژنتیکی  تغییرات  از  ناشی  فرانسه 
است. برخی می گفتند این ویروس مانند بقیه 
کرونا ویروس ها به سمت خاموشی می رود، 
اما این اتفاق نیفتاد و قدرتمندتر شده است. 

این ویروس به سمت چموشی می رود.
ویروس کرونا دو مسیر را طی می کند

را  مسیر  دو  کرونا  ویروس  گفت:  نمکی 
طی می کند. اول رفتن به سمت خاموشی و 
آرامش و دوم به سمت چموشی و سرکشی 
که بسیار خطرناک است. پیش بینی من این 
و  خاموشی  به سمت  کرونا  ویروس  که  بود 
آرامش نمی رود. در نتیجه باید وفاق و همدلی 
برای مبارزه با کرونا را بیشتر کرده و هم باید 
تقسیم کار را به شکلی انجام بدهیم که زودتر 

به نتیجه برسیم.
آینده  ماه  یک  تا  امیدواریم  کرد:  بیان  وی 
ملت  به  بخشی  امید  برای  را  برنده ای  برگ 
ارائه  رهبری  معظم  مقام  دلخوشی  و  ایران 

کنیم.

استفاده از ظرفیت بسیج برای مبارزه با کرونا
وفاق  و  همدلی  کرد:  اظهار  بهداشت  وزیر 
با وزارت بهداشت را به عنوان یک سرمایه در 
نظام جمهوری اسالمی و گردهمایی زیر خیمه 
رهبری، یک توفیق برای نظام سالمت می دانیم. 
در اولین روزهایی که ما با ویروس کرونا درگیر 
شدیم، یکی از سرمایه های ما، سرمایه عظیم 
پزشکی  جامعه  بسیج  از  اعم  بسیج  سازمان 
بود. وقتی اعالم کردیم که  و بقیه دستگاه ها 
حدود ۳۰۰ هزار اکیپ را برای بیماریابی در قالب 
سامانه ۴۰۳۰ و حضور فیزیکی راه می اندازیم، 
عده ای که از این ظرفیت بی بدیل خبر نداشتند، 
آن را یک الف تلقی کردند. وقتی اعالم کردیم 
کنیم،  استفاده  بضاعت  این  از  است  قرار  که 
به  ظرفیت  این  از  استفاده  که  گفتند  عده ای 
عنوان یک بدنه غیرکارشناسی و بردن به سمت 
یک ویروس پیچیده، کار خطای وزیر بهداشت 
است. برخی گفتند که ای کاش این موضوع را 
در جمع کوچک تر آزمایش می کردیم و گفتم 
که این را ۳۰ سال پیش وقتی برای فلج اطفال 
و بهداشت همگانی از ظرفیت بسیج استفاده 
کردیم، آزموده ایم. وی ادامه داد: توانستیم در 
پنجم  یک  به  را  مرگ ها  تعداد  روز   ۶۰ طول 
میزان  توانستیم  همچنین  و  بدهیم  کاهش 
بارها  برسانیم.  حد  کمترین  به  را  بستری ها 
 ۹۰ دقیقه  در  زمین  گوشه های  از  که  گفتم 
گل  انگاری  ساده  و  باوری  خوش  دلیل  به 
می خوریم. نمکی گفت: مدت هاست منتظر 
سخت  و  پیچیده  شرایط  در  جدید  همکاری 
هستیم. اعتقاد من این است که جز با شیوه 
جهادی و بسیجی، راهکاری برای برون رفت 
نداریم. در شرایطی که  بحران های کشور  از 
داریم  قرار  تحریم  روزهای  سخت ترین  در 
تقاضا  به  نسبت  اقتصادی  بضاعت های  و 
این  از  استفاده  جز  به  نیست،  هماهنگ 
ظرفیت راهی نداریم. وقتی می گوییم همکاری 
بسیج  سازمان  منظور  فقط  بخشی،  بین 
نیست، بلکه چتری برای جلب مشارکت همه 
دستگاه هایی است که بسیجی فکر می کنند و 
جهادی کار کردن را قبول دارند و همه کسانی 
که تجربه دفاع مقدس را در اداره کشور به 

عنوان یک راهکار مناسب باور دارند.
را  کشور  که  داریم  اعتقاد  کرد:  بیان  وی 
دفاع  تجربه  از  وری  بهره  بدون  نمی شود 
مقدس و کار جهادی از بن بست های سخت 
بیرون برد. روش های کپی شده از شیوه های 
در  فشارها  از  را  ما  نمی تواند  هرگز  بیرونی 

عرصه اقتصاد و نظام سالمت بیرون ببرد.

یکصد دستگاه اتوبوس و مینی بوس تازه نفس، صبح فردا از 
سوی خودرو سازان داخلی تحویل و به ناوگان عمومی پایتخت 
وارد می شود.  به گزارش خبرگزاری مهر؛ سید مناف هاشمی از 
تحویل یکصد دستگاه اتوبوس و مینی بوس از سوی خودروسازان 
با  تهران  شهرداری  قرارداد  نخستین  گفت:  و  داد  خبر  داخلی 
مجموعه خودروسازان داخلی به ثمر نشست و در مرحله نخست، 

این تعداد )یکصد دستگاه( از قرارداد ٢٥٠ دستگاه اتوبوس، وارد 
اینکه ١٥٠  بیان  با  پایتخت می شود. وی  ناوگان عمومی  چرخه 
دستگاه اتوبوس و مینی بوس باقیمانده طی سه ماه آینده از سوی 
با موضوع  خودروسازان تحویل می شود گفت: در شرایطی که 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در کشور مواجهه هستیم حتماً 

ورود اتوبوس های جدید تأثیر گذار خواهد بود.

اخبار

فکر می کنم آمیزه ای از دو 
طرح وزارت بهداشت و سازمان 
بسیج را به عنوان یک مجری 
واحد و تقسیم میدان کار 
می توان اجرایی کرد. این میدان 
کار می تواند میدان جغرافیایی و 
میدان فعالیتی باشد

ورود یکصد دستگاه اتوبوس تازه نفس به ناوگان عمومی پایتخت
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