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مدیریت شهری مرکز مازندران باز هم وارد دوره بالتکلیفی شد

شهرداری ساری در اسارت حاشیهها

گزارش «ایران» از تأثیر تعیین سقف درآمدی برای دفترخانههای اسناد رسمی و مشکالتی که برای مردم ایجاد شده است

احیای امید؛ شرط کنترل همهگیری

مهسا قوی قلب

خبرنگار

وزیر بهداشت  :المپیادها را دودستی تقدیم کشورهای دیگر میکنیم
وزیر بهداشــت گفت :در دنیای پیشرفته
روزهای اول بچهها را با محورهای اجتماعی
آشنا میکنند اما ما در مدارس ،روزهای اول
اعــداد و ارقام بســیار خشــن را در ذهن بچه
هــا میکاریم و همــه میرونــد؛ المپیادها را
دودستیتقدیمکشورهاییمیکنیمکهبانک
ژنتیکخوبکشورهایدنیاراجمعمیکنند.
بهگزارش روابط عمومی وزارت آموزش
و پــرورش ،محســن حاجــی میرزایــی؛ ایــن
هفتــه میزبــان وزیــر بهداشــت بود .ســعید
نمکــی در این دیدار به اهمیــت آموزش در
دوران ابتدایی اشــاره کرد و گفت :واقعاً باید
تحول بنیادیــن در عرصه آمــوزش ابتدایی
کشــور دنبــال کنیــم و ایــن جامعــه محــور
کــردن و اینکــه بچهها با مســائل اجتماعی
آشــنا شــوند از رســالتهای ما اســت .بویژه

امــروز که انزوا در زندگی شــهری و موبایل و
شبکههای مجازی را داریم .روزی میگفتند
تلفــن وقتــی اختــراع شــد آدمهــا را به هم
نزدیــک کرد ولــی امروز موبایلهــا آدمها را
از هــم دور کرده اســت و اعضــای خانواده با
هم هســتند ولی از هم جدا هســتند و درون
خانــواده هم بچــه در انــزوا غرق میشــود.
امــروز روزی اســت که ما به تربیــت کودکان
بهعنوان بحث جدی در جامعه محورکردن
دیدگاهها بایــد تالش کنیم.وزیر بهداشــت
این انزوا را یک خطر جدی برشمرد و گفت:
معتقدم اگر قرار اســت تحول بنیادین آغاز
شــود ،به قدری حســاس اســت کــه هرگونه
ســرمایهگذاری در ایــن مقطــع بازتابهای
بســیار گسترده در نظام توسعه کشــور دارد.
بنابراین همواره عاشق تربیت دیدگاههایی

بودم که سرمایهگذاری در آموزش و پرورش
را جــدی بگیرنــد . .او گفــت :روزگار ســختی
را میگذرانیــم و روزها و شــبهای ســختی
اســت ،انشــاءاهلل خداونــد بــه آبــروی اولیا
و انبیــا کمک کند تــا بتوانیم ســرافراز از این
امــواج ســهمگین عبور کنیــم .نــگاه من به
بحــث آمــوزش و پرورش مشــخص اســت
و آنچــه در تــوان داشــتم از حمایــت از ایــن
دستگاه بسیار مهم به کار بردم .نمکی ادامه
داد :مــن همــواره معتقد بودم کــه آنچه در
آمــوزش و پــرورش خــرج میکنیــم هزینه
نیســت ،بلکــه یــک ســرمایهگذاری پاســخ
دهنــده و پر بازده ملی اســت .نمکی تأکید
کرد :االن  ۵میلیون واکسن آنفلوانزای ما که
از فرانسه آمده و در یکی از فرودگاهها هست
مدتها است بلوکه شده و راه را بر ما بستند.

سقف درآمد دفترخانه مراکز استان است.
ëëمردممیتوانندشکایتکنند
علــی خندانــی ،رئیس کانون ســردفتران و
دفتریاران نیز با اشاره به اینکه در اجرای هر
مصوبهای ،برخــی نارضایتیها هم وجود
دارد ،بــه «ایران» میگوید :پــس از اجرایی
شــدن قانــون جدیــد ،برخــی از دفاتــر کــه
میزان درآمد بسیار باالیی داشتند ،ناراضی
هستندودرمقابلبرخیکهسقفدرآمدی
پایینتری داشتند ،از این قانون منتفع شده
و راضی هستند.خندانی درخصوص اینکه
برخی از مردم هنگام تنظیم سند با امتناع
سردفتر به بهانه پر شــدن سقف درآمدی
دفتر مواجه میشــوند ،بیان میدارد :همه
دفاتر صالحیت یکسان دارند و الزاماً نباید
بــه دفترخانــه خاصــی مراجعــه کــرد ،در
عین حال چنانچه ســقف دفتری پر شــود،
توزیــع دفترخانههــا در شــهرها در فواصل
کوتــاه وجــود دارد و در نهایــت بــا طی ۵۰۰
متر افــراد میتواننــد بــه دفترخانه بعدی
مراجعه کنند ،اما در این حوزه ،برخی دفاتر
که به بهانه پر شــدن ســقف درآمدی خود
از تنظیم ســند سر باز میزنند ،در حالی که
سقف درآمدی آنها پر نشــده باشد ،مردم
میتواننــد بــه اداره ثبت شهرســتان محل

اقامت خود مراجعه کرده و از آن دفترخانه
شکایت کنند؛ اگر سقف درآمدی دفترخانه
پــر نشــده باشــد ،قطعــاً بــا دفتــر مربوطه
برخوردقانونیخواهدشد.
رئیــس کانــون ســردفتران و دفتریــاران
درخصوص شهرستانهایی که بهطور کلی
سقف درآمدی آنها پر شده است ،توضیح
میدهــد :بــه عنــوان مثــال در شهرســتان
دماوند به این مشــکل برخوردیــم ،در این
خصوص جهت رفع مشکل و جلوگیری از
سرگردانی مردممنطقه مقرر شد که سقف
درآمدی کلیه دفاتر چنین شهرستانهایی
باالتر قرار داده شــود ،در زمینه شهرســتان
تهران هم دفاتری که ســقف درآمدی آنها
در حال حاضر پرشده باشد ،بسیار کم است
و به  ۱۰درصد هم نرسیده است.
خندانی،دربارهنارضایتیبرخیسردفتران
از اجــرای قانــون جدیــد مبنی بــر اینکه ما
نهــادی خصوصــی هســتیم و نباید چنین
نظاماتــی بــرای مــا وجــود داشــته باشــد،
توضیــح میدهــد :درســت اســت کــه مــا
دولتی نیســتیم اما نظامات مــا کامالً تابع
قوه قضائیه است و این هم قانونی است که
دستگاه قضایی تعیین کرده و باید به طور
کامل اجرا شود.

استاندار :تعطیلی دو هفتهای تهران منتفی است
بعداز چند هفته کش و قوس و تأکید
بر تعطیلی دو هفتهای تهران برای کنترل
و کاهش کرونا ،ســرانجام استاندار تهران
با مــردود اعالم کــردن احتمال تعطیلی
پایتخت ،آب پاکی را روی دست موافقانی
همچون شورای شــهر و شهرداری تهران
ریخــت تــا از ایــن پــس بهجــای راه حــل
تعطیلی فعالیتهــا و اصناف پایتخت،
چاره دیگری بــرای این وضعیت بغرنج
اندیشــیده شــود .ایــن درحالی اســت که
برخــی همچــون رئیــس شــورای شــهر و
رئیس ســازمان نظام پزشــکی همچنان
تأکیــد دارنــد کــه باید بــه ایــن حداقل دو
هفته تعطیلی تن داد .محســن هاشمی
کــه پیــش از ایــن بارهــا در نطــق علنــی
شورای شــهر و مصاحبههایش ،خواستار

تعطیلــی تهران شــده بود ،البتــه در یک
اقدام پیشتازانه ،شــورای شهر را به مدت
دو هفتــه تعطیــل کرد تــا اگــر نمیتواند
برای کل پایتخت تصمیمی بگیرد ،الاقل
21عضو شورا را که پیش از این  6نفرشان
هم طعمه کرونا شــده بودند تا حدودی
از این شــرایط آلوده دور نگه دارد .تعداد
فوتیهــا کشــور هم اکنــون به یــک رکورد
بیســابقه  450رســیده اســت کــه حدودا
50درصد آن به تهران تعلق دارد.
درحــال حاضــر محدودیتهــای
جدیدی برای کاهش ترددها در پایتخت
اندیشــیده شــده کــه فعــاً نتوانســته در
کاهش آمار مبتالیان و فوتیها مؤثر باشد!
برهمین اســاس ،اســتاندار تهران با بیان
اینکه تعطیلــی کامل دو هفتــهای تهران

فعالً منتفی است ،گفته است که شناوری
ساعات کاری بحثی است که مطرح شده،
امــا در مراکــزی کــه اربــاب رجــوع دارنــد
نمیتــوان این طرح را اجــرا کرد .از طرفی
این طــرح خیلی اثر بخشــی نــدارد و این
گونه بحثها بررســی شــده است و نکات
مثبــت آنها کمتر از نکات منفی در کنترل
شــیوع ویــروس کرونــا اســت .بهگــزارش
باشــگاه خبرنگاران ،انوشــیروان محسنی
بندپــی بــا اشــاره به مســأله تعطیلــی دو
هفتهای شهر تهران گفت :برای تعطیلی
دو هفتــهای تهران پیشــنهادی داده شــد،
اما زمانی که ابعاد تعطیلی بررســی شــد
تصمیم گرفته شــد که فعالیت گروههای
دو ،ســه و چهــار از ســاعت  ۱۸بــه بعــد
متوقفشود.

روانپزشک

سخنگوی وزارت بهداشت هر روزه ،در ساعتی کم و بیش مشخص روی صفحه
تلویزیون ظاهر میشود و آمار مرگ تعدادی از ایرانیان در اثر کرونا را اعالم میکند.
آمــاری کــه به مــرور رو به افزایش گذاشــته و هماکنون چند روزی اســت از عــدد ۴۰۰
فراتر رفته و البته به طور مداوم این نقلقول شــنیده میشــود که باید این عدد را در
دو یا ســه ضرب کرد تا به آمار دقیقتر مرگ روزانه رســید .این یعنی ما هر روز شاهد
مرگ دســتکم  ۸۰۰تا  ۱۰۰۰ایرانی در اثر کووید  ۱۹هســتیم ،عددی که با آمار مرگ
روزانه ایرانیان در سالهای گذشته در اثر تمام عوامل دیگر مسبب مرگ و میر برابری
میکنــد .در ماههای اولیه ورود ویروس کووید  ۱۹به ایران آمار مرگ معنای هولناکی
داشت،امابهمرورزمانخبرمرگکهدرزمرهتلخترینودردناکتریناخبارجهانبه
شمارمیروددیگرآنهولناکیراکهنداردهیچ،بهشوخیمیماندانگار.پژوهشهای
مختلفنشانمیدهدکهاخبارمنفیوبویژهپیگیریوسواسگونهآنمیتواندباعث
ایجاد افســردگی و اضطراب و پارهای مشکالت دیگر روانی چون تجربه درد و عالئم
بدنی که بیشــتر معنا و ریشه روانشــناختی دارد بشــود .البته نمیتوان تردید کرد که
اعالم رسمی اخبار مرگ در سیاستگذاری عمومی برای کنترل همهگیری کاری مهم
و به عنوان یک عامل پیشــگیری کننده از بروز و گســترش شــایعات و همچنین آگاه
نگهداشتن جامعه ضروری به شمار میرود .اما اخباری که از میزان پایبندی مردم به
دستورالعملهایبهداشتیوروشهایخودمراقبتیبهگوشمیرسدنشاندهنده
آن است که انتشار این اخبار و همچنین پخش گزارشهایی از درون بیمارستانها و
تأکید مؤکد بر آنکه نظام بهداشت و درمان کشور در حال زمینگیری و از دست دادن
تمام توان خود است ،متأسفانه کارآمدی خود را از دست داده و جامعه در اثر تراکم
اخبار منفی و تداوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی دشــوار دچار احساس کرختی و
نوعیانکارشدیدخطرشدهاست،چنانکهبیمحابادستورالعملهایبهداشتیرابه
کناری نهاده و خطر را نادیده میگیرد .سیاست رسانهای کشور و برنامهریزی عمومی
برایکنترلهمهگیرینیازبهبازنگریجدیداردوروشهایآزمودهچونشیوههایی
که در این یادداشت به آنها اشاره شد دیگر کارآمدی کافی ندارد .به باور من تأکید بر
ســامت روانی جامعه و تدویــن یک برنامه اقدام ملی برای ارتقای ســامت روانی
اجتماعی گامی مهم در کنترل همهگیری در مرحله کنونی است و البته مقدم بر هر
گونهمداخلهانفرادی،مداخالتاجتماعیوبویژهسیاستیبایدبهکاررود.

خدادی :نشستهای مطبوعاتی را مجازی برگزار کنید!

معاونت مطبوعاتی وزیر ارشاد اظهار کرد :از تمام دستگاهها خواهش میکنم تا جای
ممکن نشستهای مطبوعاتی را به صورت مجازی برگزار کنند یا در صورت برگزاری
حضوری ،کلیه پروتکلهای بهداشــتی را در نظر بگیرند تا همــکاران بنده در معرض
ابتال به کرونا قرار نگیرند؛ اگرچه اهالی رسانه و خبرنگاران در مواجهه هیچگاه مانعی
بر سر کارشان نمیپذیرند .به گزارش «ایران» ،محمد خدادی با اشاره به هجدهمین
انتخابــات نماینده مدیران مســئول در هیأت نظارت بر مطبوعــات ،اظهار کرد :تمام
تالش ما در مجموعه معاونت این است که انتخاباتی سالم و با نظارت کامل نهادهای
نظارتی برگزار کنیم ،چرا که این انتخابات فرصتی برای همدلی ،همزبانی و همیاری
جامعهرسانهایکشوراست.ویافزود:رسانهدرایرانمفهومیبرگرفتهازفرهنگ،آیین
و اعتقادات اســت که مبنایی انســانی دارد .خدادی با اشاره به اینکه در مجموع  4هزار
و  ۴۴نفر از مدیران مسئول ،حائز شرکت در انتخابات برای رأیدهی و تعیین نماینده
مدیرانمسئولرسانههادرهیأتنظارتبرمطبوعاتهستند،بهثبتناماولیه۲۱۴نفر
درایندورهازانتخاباتاشارهکردوبیانداشت:باتوجهبهانصرافشماریازنامزدهای
ثبتنام کننده تا صبح روز گذشــته ،تاکنون 163نفر از مدیران مســئول رسانهها آماده
رقابتدراینانتخاباتهستند.

اخبار

از ابتدای ســا ل جاری قانــون جدیدی برای
دفاتر اســناد رســمی گذاشته شــد مبنی بر
اینکــه هر دفتر اســناد رســمی باید ســقف
درآمــدی در حــدود ماهیانــه  ۷۰میلیــون
تومان داشته باشــد؛ این قانون که با هدف
عدالتمحــوری بــه مرحله اجــرا درآمده،
مشــکالت عدیــدهای را در این حــوزه برای
مــردم و همچنیــن ســردفتران بــه دنبــال
داشــته اســت .به گفته برخی از شهروندان
در ایــن روزهای کرونایــی هنگامی که برای
تنظیــم ســند بــه برخــی دفاتــر مراجعــه
میکنند ،ســردفتر با بهانه پر شــدن سقف
درآمدی از تنظیم ســند امتناع می کند و او
را به دفتر دیگری ارجاع میدهد.
آقای محمدی که ساکن شرق تهران است
در این باره به «ایران» میگوید :برای انتقال
ســند خودرو پرایدم بــه دفترخانه نزدیک
منزل مراجعه کردم اما متأسفانه سردفتر
ســند را تنظیــم نکــرد و در ایــن روزهــای
کرونایی برای تنظیم ســند مجبور شدم به
دفتر دیگری مراجعه کنــم .وقتی دلیلش
را پرســیدم گفت سیســتم قطع اســت اما
جالب اینکه چند تــا چهارراه پایینتر دفتر
دیگــری کار ایــن ســند را انجــام داد .اگــر
سیســتم قطع اســت باید برای همه دفاتر
باشــد نــه اینکه فقــط یــک دفتــر اینگونه
باشــد .خانم حیدری هم با گالیه از اجرای
قانون جدید به «ایران» میگوید :هنگامی
که برای تنظیم سند نقل و انتقال ملک به
دفترخانه مراجعه کردم ،ســردفتر از ثبت
سند خودداری کرد و او هم از پر شدن سقف
درآمد خود شــکایت داشــت .البته متوجه
نشدم این مســألهای که سردفتر میگفت
چــه ارتباطی به مــردم دارد و چرا باید آنها
هزینه این مشکل را بدهند .متأسفانه برای
اینکــه به دفترخانه دیگــری مراجعه کنم،
خیلی سرگردان شدم .داوود جعفرزاده که
به تازگی از خارج بازگشته برای انتقال سند

دو دانــگ از یک واحد مســکونی به یکی از
دفترخانههــا مراجعه میکند اما پاســخی
که میشنود برایش تعجبآور است :ببرید
دفتر دیگری تا سند شما را بزنند ما اینگونه
ســندها را کار نمیکنیم .او میپرسد به چه
دلیل سند نمیزنید که مسئول دفترخانه با
عذرخواهی میگوید با توجه به اینکه برای
دفاتر اســناد رسمی ســقف درآمد تعریف
شدهبنابراینکارهایکوچکمثلاینبرای
مانمیصرفد!
ëëبایداسناددولتیبیندفاترتقسیمشوند
یکــی از ســردفتران کــه در منطقــه ونــک
مشــغول به کار است ،با اشاره به مخالفت
خود درخصوص قانون جدید ،به «ایران»
توضیــح میدهــد :دفتر من به این ســقف
درآمدی نمیرسد ،اما در عین حال تعیین
ســقف درآمدی بــرای دفترخانههــا امری
نادرســت اســت ،چون ما نهــاد خصوصی
هســتیم و تعیین ســقف درآمــدی عملی
شایســته نیســت .بــرای اجــرای عدالــت
بهتریــن کار ایــن اســت کــه اســناد دولتــی
تقســیم شــوند ،بــا توجــه بــه اینکه اســناد
بانکهای دولتی ،شرکت نفت ،شهرداری
و امثال آنها فقط در یک سری دفاتر خاص
ثبــت میشــوند ،باید تقســیم شــوند ،این
موارد اســت که باید اصالح شــود تــا بتوان
عدالت را به درستی برقرار کرد.
به گفته این سردفتر اســناد رسمی ،برخی
از دفاتــری کــه در جــوار تعویــض پالکها
هســتند ،درحــدود ماهیانــه  ۵۰۰میلیــون
تومان درآمد دارند یا آنهایی که در نزدیکی
بنگاههــای معامــات ماشــین هســتند،
ارقامی نجومی کار میکننــد ،این در حالی
اســت کــه در دفاتر ســطح شــهر ماهی ده
خــودرو هم ثبت نمیشــود .در عین حال،
بــرای اجــرای عدالــت ،باید بــا خالفکارها
برخورد شود و جلوی دفاتری که روابط ویژه
ک سری ادارات دارند ،گرفته شود.
با ی 
ســردفتر دیگری که در منطقه سیدخندان
مشغولبهکاراست،ضمنموافقتخودبا
اجرای قانون جدید به ما میگوید :از ابتدای

ســال ،ســقف درآمــد  ۸۴۰میلیــون تومان
در ســال تعیین شــد ،یعنی هــر دفترخانه
ماهیانــه میتوانــد  ۷۰میلیــون تومــان کار
کنــد ،در این میان حدود  ۱۰درصد از دفاتر،
درآمدی ماهیانه بالغ بر ۲۰۰تا ۳۰۰میلیون
تومان داشــتند بــا اجرای ایــن طرح برخی
دفاتــر کــه خیلــی ضعیــف کار میکردند،
میتوانند ســقف درآمدی باالتری داشــته
باشــند .حدود  ۷۰تا  ۸۰درصد ســردفتران
از این طرح راضی هســتند ،الباقی کســانی
هستند که با بانکها و مؤسسات خاص در
ارتباط بوده و درآمدهای هنگفتی داشتند،
البتــه هزینههــای دفتر بــا توجه بــه میزان
اجــاره و حقوق کارمندان چیــزی در حدود
 ۲۰تــا  ۳۰میلیــون تومان برآورد میشــود،
دفتر من برخی ماهها زیانده هم بوده ،به
اعتقاد مــن ،این طرح میتوانــد ،در بحث
عدالت محوری ،بسیار کارا و مؤثر باشد.
ëëایــن بخشــنامه تخلفــات دیگــری را رقم
میزند!
ســردفتر دیگــری در منطقــه خــاوران نیــز
بــا بیان اینکه ،بخشــنامه صــادره از ابتدای
امســال بــه مرحلــه اجــرا در آمــده اســت،
به «ایــران» میگویــد :این بخشــنامه پس
از گذشــت هفــت ماه از ســال ســبب نیمه
تعطیلــی تعدادی از دفاتر اســناد رســمی
تهــران و مراکــز اســتانها و بعضــی از
شهرســتانها شــده و موج جدیــد بیکاری
کارکناندفاتراسنادرسمیدرشرایطفعلی
ایجــاد گردیــده و با پر شــدن ظرفیت تمام
دفترخانههــا در یک شهرســتان مــردم به
دفترخانههای شهرهای همجوار میروند،
ایــن در حالی اســت که مــردم در تهــران و
سایر مراکز اســتانها نیز سرگردان شدهاند
و علیرغم وعده خروج اســناد غیرمالی از
سقف تعیین شده در روزهای اخیر مشکل
اساسیبرطرفنگردیدهاست.
او در ادامــه اضافه میکند :دفاتر معدودی
هســتند کــه بــا زد وبنــد در آمدهــای
غیرمشــروعی دارنــد ،بــا وجــود اهرمهای
نظارتــی قــوی که وجــود دارد و بــا توجه به

اینکــه ســازمان ثبــت بــه صــورت آنالیــن
برفعالیــت کلیــه دفاتــر نظــارت دارد و
میتوانــد برخورد جدی کنــد ،اتخاذ چنین
رویههایی نه تنها خالف قانون است ،بلکه
ســبب بــروز تخلفــات دیگر نیز میشــود و
تعــدد تخلفــات ،ســازمان را در برخــورد با
تخلفات اساســی باز میدارد .در عین حال
بــا این وضــع هزینههای دفاتری کــه اجازه
تنظیم سند ندارند ،از قبیل اجاره ماهیانه،
بــرق ،آب ،گاز و تلفــن و نظایــر آن و بــدون
کارمنــد کــه حداقــل بــرای هــر دفتــری 12
میلیون تومــان در تهران بــرآورد میگردد
از چــه محلی تأمیــن خواهد شــد؟ و آیا در
بخشــنامه صادره بــه این مهم اندیشــیده
شده است؟
به گفته این ســردفتر ،پس از اینکه سازمان
ثبت اســناد و امالک کشــور متوجه اشــتباه
خود در صدور بخشــنامه و اجرای آن شــد،
در مرحله اول بعضی از اســناد وکالت و در
مرحله دوم کلیه اسناد غیرمالی را از سقف
حقالتحریــر خارج نمــود  .بااین تصمیم،
دفاتــر شهرســتانهایی کــه درآمدشــان به
سقفرسیدهبودومردمناچارمیشدندبه
شهرهای همجوار سرازیر شوند ،متناوباً به
سقفشان اضافه میشــود و در شهرهایی
کوچکی هم که دفتر منحصر به فرد دارند
کالً دفاتر را از ضابطه سقف درآمدی خارج
کردنــد ایــن در حالی بو د که عمالً مشــکل
کالنشــهرها و مراکــز اســتانها حــل نشــد،
زیرا بــا اســناد غیرمالی تأمیــن هزینههای
هنگفــت دفترخانــه غیرممکن اســت .در
شهرهای متوسط دارای دفاتر محدود هم
باید منتظر تکمیل ظرفیــت آخرین دفتر
بــا ایجــاد صــف و فشــردگی کار بماننــد تا
امکان افزایش ظرفیــت برای همه فراهم
گــردد و در شــهرهای کوچــک دارای دفتــر
منحصر به فرد نیز نیاز به برداشتن سقف
حقالتحریر نیســت زیرا آن دفاتر به سقف
حقالتحریر نمیرســند تا نیاز به برداشتن
سقف حقالتحریر باشد چون سقف درآمد
دفترخانــه در شــهرهای کوچــک معــادل

یادداشت

سرگردانیمردم بهخاطرسندهای نجومی!

امیرحسین جاللی ندوشن

 ۴۵۹فوتی جدید کرونا در کشور

کرونادیروزهمدوبارهرکوردزدویکروزسیاهدیگررادرفصلپائیزرقمزدبهطوریکه
باالترین آمار فوتی روزانه کرونا در کشــور دیروز با فوت  459بیمار دیگر در کشور ثبت
شد و شمار جانباختگان این بیماری به  38هزار و  291مورد رسید .سخنگوی وزارت
بهداشت با تأکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی گفت :امروز باالترین آمار مرگ و
میر بیماران قطعی کووید ۱۹-را از ابتدای اپیدمی داشتیم و اکنون لزوم رعایت بیشتر
پروتکلهای بهداشتی و تداوم توسعه همکاریهای بین دستگاهی ،بیش از هر زمان
دیگری به چشم میخورد .دکتر سیما ســادات الری افزود :باال رفتن بیسابقه موارد
مرگومیربیماریکووید ۱۹-درکشورمان،متأثرازافزایشچشمگیرمواردبستریدر
بیمارستانها و مراکز درمانی در هفتههای اخیر است .وی افزود :لزوم رعایت بیشتر
پروتکلهای بهداشتی و تداوم توسعه همکاریهای بین دستگاهی ،بیش از هر زمان
دیگری به چشم میخورد و ما در یک جنگ تمام عیار با بیماری به سر میبریم .هر
یک از ما اعم از مردم و مسئوالن دستگاههای اجرایی کشور ،باید خودشان را بهعنوان
سربازانایننبردسهمگینقلمدادکنند.سخنگویوزارتبهداشتهمچنیندیروز
از شناسایی ۹۲۳۶مورد جدید کووید ۱۹-در کشور خبر داد و گفت :از این میان دو هزار و
 ۷۱۲نفر در مراکز درمانی و بیمارستان ها بستری شدند ۵۵۲۳.نفر از بیماران مبتال به
کووید  ۱۹-در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

