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مزارع جنوب کشور در سرما سوختند

تهران دیروز آلوده ترین روز سال را پشت سر گذاشت

مشکل ما در مقابله با کرونا فرهنگی است

خاموشی به جای مازوت

برش

رئیس شورای شهر تهران در واکنش به آلودگی هوا و
خاموشــیهای چند روز گذشته شهر تهران گفت :در
گذشــته آلودگی هوا را انتخاب میکردند و از مازوت
اســتفاده میکردنــد ،اما االن تصمیم گرفته شــده از
مازوت استفاده نکنند و خاموشی اعمال کنند و باید
دید نتیجه چه میشــود« .محســن هاشمی» درباره
اینکه چــرا محدودیتهــای تردد در تهــران حداقل
در روزهــای تعطیــل و نیمهتعطیــل شــهر اعمــال
نمیشود ،گفت :چون مدارس و دانشگاهها تعطیل
هســتند و ادارهها نیز اجــازه دورکاری تا  ۵۰درصد را
دارنــد ،لذا دولت در جلســه اضطــرار آلودگی هوای
تهــران ،بــه ایــن نتیجه رســید کــه بیش از ایــن دیگر
نمیتواند تعطیلی اعمال کند.
او درباره اینکه چرا در روزهای پنجشنبه و جمعه،
محدودیت تردد در تهران اعمال نمیشــود؟ گفت:

داوطلبانی که اطالعاتشان سرقت شده یا تغییریافته اطالع دهند
اخیــراً حدود  ۷نفــر از داوطلبان کنکور
امسال مسأله سرقت و تغییر اطالعات
داوطلبــی از ســوی افــراد نامعلــوم را
بــا ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور
مطــرح کردنــد و این ســازمان نیز پس
از بررســیهای الزم و فنــی و تأیید این
مســأله با این داوطلبان مساعدت کرد
و ویرایش اطالعات آنها انجام شــد به
طــوری کــه تغییــرات نظام آموزشــی،
ســایر اطالعات شناسنامهای و آزمونی
آنها اصالح و اعمال شد.
وی با تأکیــد بر اینکه داوطلبانی که

ســخنگوی ســازمان ســنجش آموزش
کشــور از دســتگیری باندهــای ســرقت
و افشــای اطالعــات داوطلبــان کنکــور
خبــر داد و گفت :با توجــه به مجازی و
اینترنتی شــدن ثبت نام آزمونها الزم
اســت داوطلبان آزمونهــای مختلف
در حفــظ اطالعــات شــخصی خــود
کوشــا باشــند .فاطمــه زریــن آمیــزی؛
ضمــن بیــان این مطلــب درخصوص
احتمــال ســرقت اطالعــات داوطلبان
آزمونهــای مختلــف از جملــه کنکــور
سراســری هشــدار داد و به ایسنا گفت:

نوسازی ۵۵۰۰دستگاه
اتوبوس تا پایان کار دولت
خبـــر

بــه منظــور عملیاتــی کــردن دســتور رئیس
ل و نقــل
جمهــوری مبنــی بــر تجهیــز حمــ 
درونشــهری کشــور ،بــا حضــور معــاون
عمرانــی وزیــر کشــور ،مدیرعامــل گــروه
صنعتی ایران خودرو و مدیرعامل شــرکت
اتوبوســرانی کشــور ،تفاهمنامــه ســاخت و
خرید  ۱۰۰۰دســتگاه اتوبوس درون شــهری
به امضای طرفین رسید.
بــه گــزارش وزارت کشــور ،مهــدی
جمالینــژاد بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام
گرفته درخصوص تجهیز حملونقل درون
شهری گفت :از محل انتشار اوراق مشارکت
توســط شــهرداریها در ســال  ۱۳۹۸حدود
 ۱۳۲۰۰میلیــارد ریــال بــرای  ۹شــهرداری،
اوراق مشــارکت بــرای خریــد اتوبــوس
انتشــاریافت و تاکنــون خرید  ۳۸۰دســتگاه
اتوبــوس از اعتبارات مذکور عملیاتی شــده
و  ۲۲۰دستگاه دیگر در حال انجام است.
او گفــت :طبــق توافــق انجــام گرفتــه،
امســال نیــز تأمین مالــی خریــد اتوبوس به
میزان حدود ۱۵هزار میلیارد ریال در دستور
کار قرار دارد و پیشبینی انجام شده در این
زمینــه ،تأمیــن مالــی خریــد ۱۰۰۰دســتگاه
اتوبوس تا پایان دولت از محل انتشار اوراق
مشارکت در سه سال است.
جمالینــژاد بــا اشــاره بــه موافقــت
ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای بازســازی
 ۵۰۰۰دســتگاه اتوبــوس شــهری تصریــح
کرد :بــا فعالیتهای انجام شــده در دولت
دوازدهم ،بازسازی  ۱۲۰۰دستگاه اتوبوس از
محل اعتبارات دولت و شــهرداریها انجام
شــده و بــا تحقــق بازســازی  ۴۸۰۰دســتگاه
اتوبــوس از محــل تســهیالت تبصــره  ۱۸و
بازســازی  ۵۰۰دســتگاه از محــل کمکهای
مالــی ســازمان شــهرداریها و دهیاریهای
کشــور در ســال  ،۱۳۹۹در مجموع بازســازی
 ۵۵۰۰دســتگاه اتوبــوس تــا پایــان دولــت
عملیاتی خواهد شد.
او گفــت :واقعیت این اســت کــه ناوگان
حمــل و نقــل عمومــی کشــور علیرغــم
تمــام اقدامــات خوبــی کــه طــی ســالهای
اخیــر انجام گرفته ،فرســوده بــوده و نیاز به
بازســازی و نوســازی دارد و در ایــن راســتا
ســازمان شــهرداریها بــا تمام تــوان آماده
حرکت در این مسیر است.

اطالعات آنها مورد سرقت قرار گرفته
یــا اطالعــات ثبــت نامــی شــان تغییر
کرده است موارد را به سازمان سنجش
آمــوزش کشــور اطــاع دهنــد ،تأکیــد
کرد :ایــن ســازمان با همــکاری پلیس
فتــا تمامــی مــوارد و درخواســتهای
داوطلبانــی کــه اطالعــات آنهــا مــورد
دســتبرد قــرار گرفتــه بــود را بررســی
کــرده و تــا حد امــکان مســاعدتهای
الزم را بــا آنهــا بــه عمل آورده اســت.
ما همــواره اعــام میکنیــم اطالعات
داوطلبان کامالً شــخصی است و نباید

این اطالعات را در اختیار دیگران قرار
داد ،چرا که امکان سوءاســتفاده از این
اطالعــات وجــود دارد .بنابرایــن تأکید
میکنیــم داوطلبــان بایــد در حفــظ
اطالعات شخصی خود کوشا باشند.
زریــن آمیــزی تأکیــد کرد :ســازمان
ســنجش آمــوزش کشــور ،اطالعــات
شــخصی داوطلبان را در اختیار کســی
قــرار نمیدهد و این موضوع جزو خط
قرمزهای این سازمان است.
ســخنگوی ســازمان ســنجش
آمــوزش کشــور خاطرنشــان کــرد:

ایــن پیشــنهاد مطرح شــده اســت .با توجه بــه اینکه
یکشــنبه هفتــه آینــده نیــز تعطیــل اســت ،امــا هنوز
موضوعی به تصویب نرســیده و تنها پیشــنهاد شده
است.
هاشــمی گفت :همین کــه در نیروگاههای اطراف
تهران مــازوت اســتفاده نکنند ،به نظر میرســد کم
کم اثر خود را میگذارد.
او درباره اینکه خاموشــیهای برنامهریزی نشده
مشــکالتی را برای مردم ایجاد کــرده و این در حالی
است که در حقوق شهروندی به اطالعرسانی درباره
اتفاقاتی که در شــهر رخ میدهد ،تأکید شــده است،
گفت :محیط زیســت و دولت اطالعرسانی میکنند،
اما تعطیلی بیشتر را هنوز به صالح ندانستند .اکنون
به نظر میرســد بین آلودگی هوا و خاموشی در حال
بررسی هستند.

نهادهــای امنیتی درخصوص افشــای
باندهــای تخلــف در حــق داوطلبــان،
همکاریهــای زیــادی بــا ســازمان
سنجش آموزش کشــور داشتهاند و در
ایــن زمینــه اقدامات خوبی نیــز انجام
شــده ،بســیاری از متخلفــان دســتگیر
شدند و با داوطلبان نیز مساعدتهای
الزم را در حد امکان انجام دادهایم.
زریــن آمیــزی درخصــوص امــکان
برگزاری مجدد کنکور برای داوطلبانی
کــه اطالعــات آنها مــورد ســرقت قرار
گرفتــه اســت ،گفــت :امــکان برگزاری

مجــدد کنکــور برای ایــن داوطلبــان از
جنبههــای متعــدد باید مورد بررســی
قرار گیــرد و نمیتوان مطلقــاً در مورد
آن اعالم نظر کرد.
وی تأکیــد کــرد :بــا توجــه بــه اینکه
مراحل ثبت نام ،انتخاب رشته و ورود
بــه دانشــگاهها اینترنتــی شــده اســت
بنابراین توصیه ما بــه داوطلبان انواع
آزمونها این اســت در حفظ اطالعات
شخصی کوشا باشند ،چرا که دسترسی
بــه این اطالعــات میتواند سرنوشــت
داوطلبان را تغییر دهد.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران در گفت و گو با «ایران» اعالم کرد

اجرای نسخه نویسی الکترونیکی در  92درصد از مطب های کشور
مهسا قوی قلب
خبرنگار

بــا شــیوع کرونــا ،بحــث نســخه نویســی
الکترونیکــی هــم شــدت گرفــت ،چندماهی
اســت کــه نسخهنویســی در بســیاری از مراکز
مختلــف از حالــت ســنتی خــارج شــده و
الکترونیکی شده است ،این در حالی است که
برخی مراکز درمانی یا مطبهای خصوصی
هنــوز زیر بار این اتفــاق جدید نرفتهاند ،البته
یکــی از دالیــل مخالفــت آنها باال بودن ســن
پزشــک و مشــکالتی درخصــوص برقــراری
ارتبــاط بــا نوشــتن نســخههای الکترونیکــی
بــا سیســتم جدیــد اســت .نسخهنویســی
الکترونیکی در حالی که فواید زیادی از جمله
کاهــش سوءاســتفادههایی همچــون نوشــتن
مــازاد دارو و یــا انجام آزمایشهــای بیمورد
و تبانــی برخــی مراکــز بــا یکدیگــر دارد ،امــا
مشــکالتی را نیز برای برخــی مراکز به همراه
داشته است .ســازمان بیمه سالمت با حذف
دفترچههای سنتی بیمه ،سعی نموده گامی
بزرگ در جهت کاهش مشــکالت و آســانتر
شــدن کار مراکــز درمانــی بردارد ،بــه گونهای
کــه از نوشــتن نســخههای اشــتباهی و دوباره
کاری بویــژه حاال که در دوران کرونا هســتیم،
جلوگیــری خواهد شــد .بــا توجه بــه افزایش
خدماترســانی الکترونیکــی در کلیه حوزهها
در کشــور ،نسخهنویســی الکترونیکــی نیــز
اقدامی است که به ترویج و گسترش خدمات
الکترونیکی کمک کرده و در افزایش فرهنگ
بهرهمنــدی از حــوزه الکترونیــک گام مؤثری
برداشته است .در این زمینه با محمدمهدی
ناصحی ،مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت
ایــران گفــت و گویــی انجام دادیــم کــه مــی
خوانید:

***

ëëنسخهنویســی الکترونیکــی یکــی از برنامه
های سازمان بیمه سالمت در راستای دولت
الکترونیک اســت .در حال حاضر چه تعداد
از اســتان های کشــور ایــن برنامــه را اجرا می
کنند؟
حــدود  ۹۲درصــد مطبهــای کشــور بــا
اتصال به شــبکه ،نسخهنویســی را به صورت
الکترونیکــی انجــام مــی دهنــد؛ اســتانهای

ایــام ،کردســتان ،چهارمحــال و بختیــاری و
کرمان از جمله اســتانهای پیشــتاز این طرح
هســتند .اگرچــه برخــی همچنــان مقاومــت
میکننــد ،آن هــم بــه دلیــل اینکــه ایــن کار،
کار ســختی اســت ،ولــی بیشــتر مراکــز طرف
قرارداد و پزشکان عمومی به سیستم متصل
شدهاند ،البته برخی پزشکان به دلیل شرایط
سنی باال هنوز نتوانستند ،سیستم را عملیاتی
کنند ،در زمینه این دسته از افراد مشوقهایی
گذاشــتیم ،بــه عنــوان نمونــه ،اپراتورهایــی
درنظــر گرفتیــم تــا در نوشــتن نســخه بــه
پزشــکانی که این کار برایشــان ســخت است،
کمک کنند.

حج  ۱۴۰۰در بالتکلیفی

خبــر

گروه اجتماعی /تهرانیها دیروز آلودهترین
روز ســال را پشــت ســر گذاشــتند ،تــداوم
پایداری هوا ،شــاخص  10ایســتگاه تهران را
باالتر از  180قرار داد و هوای سوهانک ،با رد
کردن شاخص  214در شرایط بسیار ناسالم
قرار گرفت .میانگین شــاخصها البته روی
 159بود .امروز هم بر اســاس پیشبینیها،
روز آلــودهای بــرای تهراننشــینها خواهــد
بــود و ظاهــراً تــا وزیــدن بــاد و آمدن بــاران
این شــرایط بــه ســمت بدتر شــدن خواهد
رفــت .درحالــی کــه نگرانیهــا از ســوخت
مازوت در پاالیشــگاهها ،نیروگاهها و صنایع
همچنان ادامــه دارد و قطعی برق روزهای
اخیــر در پایتخــت هــم نتوانســته وضعیت
را ســامان دهــد ،ســهم صنایــع و نیروگاهها
از زبــان اســتاندار تهــران ،در تولیــد ذرات
معلــق  17درصــد اعــام میشــود و البتــه
سهم وسایل نقلیه بنزینســوز ۱۳ ،درصد و
موتورسیکلتها ۱۰.۳ ،درصد بوده است.
اســتاندار تهــران البتــه همچنــان اصرار
دارد که از ســوخت مازوت در صنایع استان
تهــران اســتفاده نمیشــود ،اما به گفتــه او،
برخی نیروگاهها و صنایع با افزایش مصرف
گاز و معضــل در تأمیــن گاز ،تنها از گازوئیل
اســتفاده میکننــد کــه حــدود  ۵۰درصــد از
گازوئیل مصرفی نیز یورو  ۴است و مقداری
از آن نیز گازوئیل معمولی!
از طرفی کمیته اضطرارآلودگی هوا که در
روزهای اخیر با انتقادات جدی کارشناســان
روبــهرو شــده بــود ،باالخره سهشــنبه شــب
تشکیل جلســه داد تا راهکارهای برونرفت
از ایــن وضعیــت روی میــز اعضــا ی کمیته

قرار گیرد« ،توقف فعالیت مراکز تولید شن
و ماســه» و «جلوگیــری از تــردد خودروهای
دیزلــی و کامیونهــای بــا عمــر بــاالی 20
ســال» دو تصمیــم مهــم ایــن جلســه بود،
دو تصمیمــی کــه در هفتههای اخیــر بارها
از زبــان اســتاندار تهــران اعالم شــده و البته
هیــچ تأثیــر مشــخصی در کاهــش آلودگی
هــوای تهــران نداشــته اســت! موضــوع
تعطیلی تهران هم کــه پیش از این ،از زبان
اســتاندار اعالم شــده بود ،دوباره در جلســه
اخیــر مطــرح شــد تا بهعنــوان یک مســکن
کم دردســر بــه داد هوای خاکســتری تهران
برســد .ظاهراً اینبــار توپ ایــن تصمیم به
میــدان وزارت بهداشــت انداختــه شــد تــا
نمکــی آن را در جلســه هیأت دولت مطرح
کنــد .پیش از این اســتاندار تهــران گفته بود
که پیشــنهاد تعطیلی یکــی -دو روزه تهران
را بــه معاون اول اعالم کردهاند .وزیر کشــور
البتــه مخالف ایــن تصمیم بود ،چــرا که به
گفته او« ،پایتخت هم اکنون نیز در شــرایط
نیمه تعطیل بهســر میبــرد ».نکته مهمی
کــه موجب شــده خیلیها از خود بپرســند،
چرا امســال بــا وجــود تعطیلیهــای مکرر،
مراکز آموزشی ،حضور یک سومی کارمندان
در ادارات ،ممنوعیــت تــردد خودروهــا از
ساعت  9شــب ،هوای تهران چنین روزهای
فاجعهآمیزی را تجربه میکند! انوشــیروان
محســنی بندپی ،در جمع خبرنگاران گفته
اســت که امســال درتهران شاهد تشکیل دو
الیه اینورژن هســتیم که این موضوع باعث
انباشت آالیندهها در هوای شهر تهران شده
اســت .به گفته او ،تاکنون فقط ســه ایستگاه

عدد باالی  200را تجربه کرده اســت و اینکه
گفته میشود در برخی ایستگاهها ،شاخص
به عدد  500رسیده ،صحت ندارد!
او دربــاره قطــع بــرق در شــهر تهــران
بدون اطالعرســانی هم تأکیــد کرده که باید
اطالعرســانی در خصــوص قطعــی بــرق
انجــام شــود و جــدول قطعــی بــرق تدوین
شــود .آلودگی هوا البته در روزهای کرونایی،
نگرانیهــا را بشــدت افزایــش داده اســت.
فرمانــده ســتاد مقابله بــا کرونای تهــران با
بیان اینکه در تهران با بســتهای از آالیندهها
روبهرو هســتیم که هر یک آثار تخریبی روی
شــهروندان دارد ،گفتــه اســت کــه بیتردید
همزمانــی کروناویروس با هر نــوع بیماری
تنفسی قطعاً در شیوع آن تأثیرگذار خواهد
بــود .بویــژه در مــورد ذرات معلــق کمتــر از
 ۲.۵میکــرون کــه مطالعــات ارتبــاط میــان
ایــن بیماری و آالیندگی را به اثبات رســانده
است .او میگوید« :باید اقدامات مداخلهای
همچــون تعطیلــی توســط دســتگاههای
اجرایی تصمیمگیری شود .قطعاً تعطیلی
چنــد روزه میتوانــد بــه ایــن شــرایط کمک
کنــد اما ایــن موضوع نباید منجــر به خروج
شهروندان از شهرها شود.
جالــب اینکــه محققــان در روزهایــی
که ســطح آلودگــی باالســت ،کاهــش قابل
توجهی در نمرات آزمونهای دانشآموزان
را ثبــت کردند .نتایج تحقیقات نشــان داده
اســت که نمرات دانشآموزان در مدارســی
که در مســیر باد قرار گرفتهاند ،کاهش کمتر
داشته و شــیوع بیماری و غیبت کمتری نیز
ثبت شده است.

یادداشت

سهم  17درصدی صنایع و پاالیشگاه ها در تولید ذرات معلق

برخیهــا بهشــکلی القــا میکننــد کــه گویــی بــا
کاهــش آمــار فوتیهــا ،کرونــا ازبین رفته اســت.
اینکــه فکرکنیــم دوران کرونــا بــه پایــان رســیده،
ساده انگارانه اســت .حتی اگرموج دوم وکرونای
انگلیســی هم نمیآمــد ،باز نمیتوانســتیم ادعا
شهال کاظمی پور
جامعه شناس
کنیــم کــه کرونــا رفتــه اســت .اگر بــه آمــار روزانه
مبتالیــان دقــت کنید هم متوجه میشــوید کــه روزانه هــزاران نفر ،مبتالی
جدیــد بــه آمارها اضافه میشــود و البته در حــال حاضربامــوج جدید این
ویــروس هــم دســت و پنجه نــرم میکنیــم ،نوعی کــه ظاهراً تقویت شــده
اســت ونمی توان ازشــیوع چند برابــری آن در امان ماند .درابتدای شــروع
فازاول اغلب ،این بیماری را شــوخی گرفته وتعداد بســیاری از شــهروندان
بــرای حفظ معیشــت به ناچار خــود را درمعرض تهدید قــرار داده بودند،
بعــداز افزایــش فوتیها درچنــد ماه گذشــته ،اجرای محدودیتها شــدت
گرفت و آمار معکوس شــد ،اما اگر ایــن محدودیتها و ممنوعیتها نبود،
آیا میتوانســتیم به چنین نتیجهای برســیم؟ قطعاً خیر ،ســؤال اینجاست
که این بیتوجهی از کجا ناشــی میشــود؟ از جایی که افراد برای خودشــان
ارزش قائــل نمیشــوند ،برخیهــا بهانههــای اقتصــادی میآورنــد ،امــا با
یک ماســک پارچــهای هم میتــوان پروتکلهای بهداشــتی را رعایت کرد.
مشــکل عمــده جامعه ما فرهنگی اســت .ما در فرهنگمان بــا برنامهریزی
و آینده نگــری غریبهایــم .اینکــه دورهمی میرویم ،میهمانــی میگیریم و
بههر ترفندی متوســل میشویم تا مراسم عروسی بگیریم ،برای این است
آثار این بیمباالتی در ظاهر دیده نمیشــود ،پس خیلیها نمیخواهند به
خودشان زحمت بدهند و بیشتر رعایت کنند .ما باید روی مسائل فرهنگی
جامعه بیشــتر کار میکردیم ،اگرچه اکنون دیرشــده اســت ،بههرحال عده
زیادی قربانی همین ضعف فرهنگی شــدهاند .خوشــبختانه کرونا با صرف
هزینــه زیــاد ،لزوم فرهنگســازی دربرابــر بیماریهای همه گیــر را باال برد و
مفهوم زندگی جمعی کامالً جا افتاد .مثل اینکه شهروندان نباید نسبت به
جان یکدیگر بیتفاوت باشند .چراکه حتی جان یک انسان هم مهم است،
ما در شــرایطی هستیم که خســتگی ،نا امیدی و ناراحتی برای همه است و
البته شنیدن اخبار منفی و بیاعتمادی نیز وضعیت را تشدید کرده است.

معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت در خصوص وضعیت حج
در سال آینده گفت  :با توجه به اینکه هنوز تفاهمنامه حج  ۱۴۰۰با عربستان
به امضا نرســیده ،نمیتوانیم وضعیت روشــنی درباره آن ترســیم کنیم .به
گــزارش ایرنــا ،اکبر رضایی در مــورد برگزاری حج تمتــع  ۱۴۰۰و لزوم انجام
مذاکرات و امضای یادداشت تفاهم اظهار کرد :انتظار میرود عربستان هر
چه زودتر تاریخ مذاکرات حج تمتع ســال آینده کشورهای اسالمی را اعالم
کند .رضایی افزود :رنامهریزیهای الزم در حوزه مسائل اجرایی را آغاز کرده
و آمادگــی الزم را بــرای برگزاری حج  ۱۴۰۰داریم .معــاون امور حج و عمره
سازمان حج و زیارت با بیان اینکه کرونا همه دنیا را تحتالشعاع قرار داده،
گفت :مهمترین مســأله در حج تمتع ســال آینده ســامت زائران است .به
همین دلیل مباحث اجرایی حج نیز متناسب با این امر پیگیری خواهد شد
تا زائران بدون دغدغه به این حج تمتع مشرف شوند.

لزوم برخورد قانونی با سایتهای همسریابی

محمدمهدی تندگویان معاون ســاماندهی امــور جوانان وزارت ورزش
و جوانــان دربــاره ســایتهای همســریابی گفــت :از حــدود ســه مــاه پیش
تاکنون که نامهای را به دادستان کل کشور و پلیس فتا درباره مسدود کردن
ســایتها و کانالهــای همســریابی ارســال کردیــم و چندیــن بــار پیگیر آن
بودیم ،متأســفانه به نتیجه خاصی نرســیدیم .یک الی دو مرتبه نامههایی
برایمان ارسال شــد مبنی بر اینکه معاونت جوانان موارد شناسایی شده از
این کانالها و سایتهای همسریابی را به پلیس فتا و دادستانی اعالم کند
تــا نهادهــای ذیربط به طور جزء به جــزء با موارد برخورد کننــد .به گزارش
ایســنا ،محمدمهــدی تندگویــان اظهــار داشــت :پایــش و نظــارت فضــای
مجازی و پیدا کردن مواردی از ســایتها و کانالهای همسریابی جزء شرح
وظایــف و حــوزه اختیــارات این معاونت نیســت .اگر دادســتانی بــه عنوان
مدعیالعمــوم در راســتای ایــن موضوعــات اجتماعی و بــزرگ ورود کند،
دستور برخورد با تمام افراد متخلف را به پلیس فتا بدهد و مدیریت شود،
میتــوان گفــت آن موقــع با توجه به اشــراف پلیــس فتا به فضــای مجازی
میتوان به سرانجامی در این موضوعات رسید.

خیز جدید موارد سرپایی کرونا در کشور

ëëنسخ نویســی الکترونیکی در نظام سالمت
چــه مزایــا و ویژگی هایــی را بــرای بیمــاران و
دست اندرکاران حوزه درمان کشور دارد؟
نسخهنویســی الکترونیکــی ،فوایــد زیادی
دارد ،از جملــه ایــن فوایــد صحیحنویســی و
عــدم اشــتباه در نوشــتن دارو اســت؛ در ایــن
خصــوص میــزان نیــاز دارو در کشــور هــم
تخمیــن زده میشــود و از سوءاســتفادههایی
که در این زمینه تا قبل از این انجام میشــد،
جلوگیــری میشــود .تجویــز دارو در برخــی
مــوارد زیاد بــوده و تعــداد اقالم دارویــی و یا
اقدامات پاراکلینیکی که در دفترچهها نوشته
میشد ،بهطور غیرموجهی با افزایش روبهرو
بــود ،امــا حــاال بــا نسخهنویســی الکترونیکی
جلو این قبیل سوءاســتفادهها و یا اشــتباهات
احتمالــی بهطــور جــدی گرفتــه میشــود ،از
طرفی در گذشته برخی مراکز و داروخانهها با
یکدیگر تبانی داشتند و اقدامات پاراکلینیکی
و یا آزمایشــات و داروهایی که بــرای بیماران
تجویز میشــد ،بیمورد بود ،حــاال دیگر جلو
اینگونه موارد گرفته شــده است ،زیرا تمامی
داروخانهها ،آزمایشگاهها و مراکز درمانی نیز
به این سامانه متصل هستند.

 ۷۰درصــد مراکــز تخصصــی به این ســامانه
متصــل هســتند ،همچنیــن اجــرای عملیات
نسخهنویســی الکترونیکــی در حــال بیشــتر
شــدن اســت ،ایــن اقــدام یــک الــزام قانونی
اســت و همــه مراکزی کــه خدمــات در حوزه
درمان دارند ،باید ایــن اقدام اخیر را اجرایی
کننــد .طــرح نسخهنویســی الکترونیکــی ،بــه
مدت  ۲ســال اســت که آغاز شده ،ولی حدود
یک ســال است که به صورت جدی عملیاتی
شــده اســت و در چهــار مــاه اخیــر هــم رشــد
خوبی داشــته اســت؛ در اســتان تهران حدود
 ۹۰درصــد مراکــز بــه ایــن سیســتم متصــل
هســتند ،در شــهر تهران نیز حدود  ۷۴درصد
از نسخهنویسی الکترونیکی استفاده میکنند.
درســت اســت که نوشــتن نســخه بــه صورت
الکترونیکی زحمت دارد و ممکن است زمان
ویزیت را هم بیشتر کند ،اما در این خصوص
بیمــاران باید صبر و تحمــل خود را زیاد کنند
و مراکز درمانی هــم وقتها را طوری تعیین
کنند که مراجعهکنندگان کمتر معطل شوند.

ëëدر حــال حاضــر بــا توجــه بــه پیشــرفتهایی
که طی دوســال اخیــر در زمینه نسخهنویســی
الکترونیکی ایجاد شــده اســت لطفاً بفرمایید
چــه درصدی از مراکــز درمانی به این سیســتم
متصل و آن را اجرا می کنند؟

ëëبــا توجه به شــیوع بیماری کرونا در بســیاری
از مطــب هــا و مراکــز درمانــی نسخهنویســی
الکترونیکی در دســتور کار پزشــکان و دســت
انــدرکاران حــوزه بهداشــت و درمــان قــرار
گرفت ،ایــن طرح چــه مزایایی در ایــام کرونا

برای مردم و بیماران داشته است؟
در دوران کرونــا بــه ســر میبریــم و بایــد
از ازدحــام مــردم در مراکــز درمانــی و
مطبهــا جلوگیــری شــود ،در ایــن زمینــه،
مراکــز تشــخیصی ،پزشــکان ،داروخانههــا،
آزمایشــگاهها و تمامــی مراکــز مربوطــه باید
بــا توجیــه مراجعهکننــدگان از فوایــد ایــن
طــرح بــه آنهــا اطالعرســانی کننــد .از دیگر
محاســنی که با شــروع این طــرح میتوان به
آن اشــاره کــرد این اســت که پس از نوشــتن
نســخه بــه صــورت الکترونیکــی ،پیامکــی
هــم بــه افــراد داده میشــود و از ایــن طریق
صحــت اقدامات پزشــکی نیز قابــل پیگیری
هســتند و سبب میشــود که رتبهبندی مراکز
و پزشــکان بــه صــورت راحتتــری بــه اجــرا
درآید .ناصحــی ،در زمینه کاهش یا افزایش
هزینهها با اجرایی شــدن ایــن طرح توضیح
میدهــد :نسخهنویســی الکترونیکــی ،تأثیــر
بســیار خوبــی در کاهــش هزینههــا دارد و ما
را بــه ســمت پیشــگیری و افزایــش میــزان
ســامت مــردم خواهــد بــرد ،هزینههایی که
بیــش از حد درخصوص آزمایــش یا دارو به
کشــور تحمیل میشــد و به نوعی پول کشــور
را دور میریخــت ،حــاال میتوانــد به ســمت
پیشــگیری در حــوزه درمــان رفته و ســامت
مردم را بیش از گذشته تضمین کند.

وزیر بهداشــت با تأکیــد بر پرهیز از هرگونه عادیانگاری و ســادهانگاری
از ســوی مردم و مســئوالن نســبت به کاهش موارد بیماری کرونا در کشــور
و بــا بیــان اینکه این عادیانــگاری همکاران ما را نگران کرده اســت ،گفت:
متأســفانه مــواردی را از خیــز جدید بیماری در کشــور بخصــوص در موارد
ســرپایی بیماری داریــم و میبینیم که این موارد میتوانــد بعد از چند روز
به افزایش موارد بستری و بعد از آن به افزایش موارد مرگومیر بدل شود.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتر ســعید نمکی از رصدخانه طرح شــهید قاســم
ســلیمانی گفــت :علیرغــم فشــارها و گرفتاریها و مشــکالت ویــروس در
جهــان ،امــا تعــداد مرگهای روزانه ناشــی از ایــن بیماری در کشــور ما زیر
 ۱۰۰نفــر نزول یافــت؛ هرچند که هر تعدادی از مــوارد مرگ و میر ماللآور
و غمانگیــز اســت .وزیــر بهداشــت به ســفر اخیر خود بــه اســتان مازندران
اشــاره کرد و افزود :اســتانی که ما را تقریباً بیش از همه گرفتار کرده ،اســتان
مازندران است .نقشه کشور در تاریخهای متفاوت را که میبینید ،مشاهده
میکنیــد که امروز تنها اســتانی که بیشــترین گرفتــاری را داریــم ،مازندران
است و در ۲۴ساعت گذشته متأسفانه  ۲۱هموطن به دلیل ابتال به بیماری
و بســتری در بیمارســتان در ایــن اســتان جــان باختنــد .وی تأکید کــرد :اگر
ایــن مرگها در اســتان مازندران نبود ،به ســمت مرگهــای پایینتر از ۵۰
میرفتیم.

