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ایران از دالیل وقوع درگیری مرزی هفته گذشــته بین نیروهای مرزی ایران و افغانســتان گزارش میدهد

خاک جا مانده پشت دیوار مرزی سیستان
صفحه 12

رئیسجمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا:

گزارش «ایران» درباره تشدید مشکالت معیشتی افراد دارای معلولیت در دوران کرونا

واکسیناسیون کودکان زیر  12سال
تا قبل از تأیید علمی انجام نشود

پرستو رفیعی
خبرنگار

علیرضا صوتاکبر /ایران

پیگیری ویژه حقوق افراد دارای معلولیت در بودجه ۱۴۰۱

برش

ماههاســت جهــان با ابرچالشــی بــه نام
کرونا دســت به گریبان است .هر از گاهی
ســویه جدیدی از آن خودنمایی میکند
تــا دولتمــردان در مقابــل چالشهــای
جدیــد اقتصــادی و اجتماعــی قــرار
گیرنــد و شــهروندان ســختتر از قبــل
روزگار بگذراننــد .در ایــن بحبوحه اما 12
آذر ،ســوم دســامبر امســال نیز همچون
ســال های پیش از راه رســید .روزی که از
ســوی ســازمان ملل متحد به نــام افراد
دارای معلولیت نامگذاری شده تا شاید
ایــن گــروه از جامعــه بیــش از پیــش بــر
مــدار توجــه مســئولین و مــردم در همه
کشــورهای دنیــا قــرار گیرنــد« .ســاخت
جهانــی بهتــر پــس از کرونــا بــرای افراد
دارای معلولیت (فراگیر ،دســترسپذیر
و پایدار)» شــعاری است که امسال برای
این روز انتخاب شده تا به ما یادآوری کند
که این قشــر از جامعه نیز همانند ســایر
اقشــار جامعــه و حتــی بیشــتر از آنها در
معرض آسیب قرار گرفتهاند .قرارگیری
نام این بیماری در شعار روز جهانی افراد
دارای معلولیــت از افزایــش مشــکالت
آنهــا در دوران شــیوع ایــن بیمــاری خبر
میدهــد و مســئولیت آحــاد جامعــه در
مقابــل این قشــر را یــادآوری میکند .در
کشور ما مســائل معلولین همواره مورد
توجه مســئولین قرار دارد بــه گونهای که
هنگام تزریق واکســن کرونا ایــن گروه در
اولویت قرار گرفتند و حتی وزیر بهداشت
برای رفع مشــکالت آنهــا تزریق خانه به
خانه واکسیناسیون را در دستور کار وزارت
بهداشت قرار داد اما متأسفانه مشکالت
ایــن گــروه در دوران پاندمــی بشــدت
افزایش یافته و این واقعیتی انکارناپذیر
است .خانم حقی نابینا است همسرش
نیز دچار معلولیت اســت .او به «ایران»
میگویــد :ماههــای ابتــدای شــیوع کرونا
همســرم دورکار شــد امــا مــن همچنان
بــا نگرانــی و اضطــراب در محــل کارم
حضور داشــتم .کمکم شــرایط بدتر شد
گومیر
و با باال رفتن آمــار مبتالیان و مر 
من هم دورکار شــدم .در دوران دورکاری
اضافهکار و مزایای ما قطع شد اما قیمت
اجنــاس و از همه آنها بدتر کرایه خانهها
روز به روز افزایش یافت .اقالم بهداشتی
و وســایل توانبخشــی هــم تحــت تأثیــر
شــرایط اقتصــادی قــرار گرفته بهشــدت
گــران شــدند .طوری کــه وقتــی عصایم
کــه مهمترین ابــزار من بــرای حضور در
جامعه است شکست ،تصمیم گرفتم از
خیر عصای جدید بگذرم و آن را تعمیر
کنــم .هرچنــد عصــای تعمیــری گاهــی
مــرا با مشــکل مواجه میکنــد اما راضی
هســتم .چــون پرداخــت هزینــه بــاالی
عصــای جدیــد برایم ســختتر اســت و

ترجیح میدهــم این مبلغ را برای کرایه
خانــه کنار بگذارم .آقــای مالیری مردی
 52ساله و معلول جسمی حرکتی است.
او میگویــد تاکنــون تحت پوشــش هیچ
نهــاد حمایتــی نبــوده و بعد از خــروج از
خانــه پــدری و مســتقل شــدن ،هرگــز از
کســی کمکی دریافت نکــرده ،امــا کرونا
زندگــی را بــر او و خانــوادهاش ســخت
کــرده اســت .او بــه «ایــران» میگوید :در
کنار افزایش هزینههای زندگی ،افزایش
ودیعــه و کرایــه خانه ،کمرم را شکســته.
امســال مجبــور شــدم بــه منطقــهای در
جنوبیترین نقطه تهران که با محل کارم
فاصله زیادی دارد نقل مکان کنم .چون
بــا پــول ودیعــهای که مــن داشــتم دیگر
نمیتوانســتم در محلهمان و حتی چند
خیابان پایینتر هم خانه اجاره کنم .حاال
هر روز باید کلی مســافت طــی کنم تا به
محــل کارم برســم و ایــن موضــوع برای
من که از ویلچر استفاده میکنم و معابر
تهــران کــه اکثــراً مناسبســازی نشــده،
بسیار سخت و پرهزینه است.
ëëنرخبیکاریمعلولین 40درصداست
علــی همــت محمودنــژاد رئیــس
انجمــن حمایت از حقــوق معلولین به
«ایــران» میگوید :شــیوع بیمــاری کرونا
باعــث شــده افــراد دارای معلولیــت در
سراســر دنیا دچار مشکالت جدی شوند
و اشــتغال ،بهداشت روانی و جسمانی و
وضعیت اقتصادی آنها تحت تأثیر قرار
گیــرد بهطــوری کــه میتوان گفــت کرونا
زندگــی معلولیــن را مختل کرده اســت.
در کشــور ما هم عــاوه بر کرونــا ،تحریم
ناجوانمردانه و یکجانبه دولت امریکا به
کمیاب شدن وسایل توانبخشی متناسب
با وضعیت مالــی افرا د دارای معلولیت
منجر شــده اســت .افزایش چند برابری
وســایل توانبخشــی مانند ویلچــر ،عصا،
ســمعک و ...مشــکالت بســیاری را برای
معلولین ایجاد کرده است.
او ادامه میدهد :اما به نظر من یکی
از مهمترین مشــکالت این گروه ،مسکن
اســت .به دلیل جهش بیسابقه قیمت
مســکن در کشــور ،معلولیــن به حاشــیه
شــهرها نقل مکان کردهانــد چراکه توان
مالــی ایــن افــراد بــرای زندگــی در مراکز
شهرها کافی نیســت .در حقیقت گرانی
مسکن ،سبب شده معلولین زندگی خود
را از مناطــق نیمــه برخوردار بــه مناطق
کــم برخــوردار منتقــل کنند و بــه همین
دلیل از امکانات الزم برای بهرهمندی از
خدمات توانبخشی ،کالسهای آموزشی
و حضور در مراکــزی که میتواند به آنها
کمک کند محروم شدهاند.
محمودنــژاد بــا تأکید بر اشــتغال به
عنــوان یکــی دیگــر از چالشهــای مهم
افــراد دارای معلولیــت عنــوان میکند:
متأســفانه نرخ بیــکاری در میان جامعه
معلولیــن نســبت به ســایر افــراد عادی

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه دولــت
سیزدهم ،خود را در برابر جامعه معلوالن مسئول میداند،
گفت :حقــوق افراد دارای معلولیت به طــور ویژه در بودجه
سال  ۱۴۰۱دیده خواهد شد .به گزارش ایسنا ،دکتر حجتاهلل
عبدالملکــی در نشســت صمیمانــه بــا جمعی از فعــاالن و
نخبگان دارای معلولیت کشور گفت :من بهعنوان نماینده و
کارگزار جامعه معلوالن در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱
تمام قد دفاع خواهم کرد.
عبدالملکی ادامه داد :قانون حمایت از حقوق معلوالن
اگــر بــه طــول کامل اجرا شــود ،باز هــم تکلیف ما نســبت به
این جامعه شــریف برطرف نمیشــود .او با اشــاره به قانون
حمایــت از حقــوق معلــوالن ،گفــت :گزارش میــزان تحقق
اجرای این قانون توســط ســازمان بهزیســتی کشــور تــا پایان
آذر امسال منتشر میشود .همچنین اجرای قانون  ۳درصد
ســهمیه اســتخدامی جامعه معلوالن در دولت ســیزدهم،
به شــکل ویژه دنبال میشــود .عبدالملکی تأکید کرد :طرح
مناسبسازی ویژه جامعه معلوالن توسط همه دستگاههای
اجرایــی باید بهصورت جدی تســریع و اجرایی شــود .او بیان

جامعــه  3تــا  4برابــر اســت .در حــال
حاضر نرخ بیکاری در میــان افراد دارای
معلولیــت نزدیک بــه  40درصد اســت
کــه امیــدوارم دولت جمهوری اســامی
بــا برنامههــای کوتاه مــدت و بلند مدت
برای بــرون رفت از این مشــکالت اقدام
کنــد .رئیس انجمــن حمایــت از حقوق
معلولیــن میافزایــد :میتــوان از موانع
فرهنگــی بــه عنــوان ســومین مشــکل
جــدی ایــن گــروه نــام بــرد .چراکــه این
موانــع فرهنگــی در جامعه باعث شــده
که بســیاری موانع فیزیکی هم برای این
افــراد ایجاد شــود .برای مثــال میبینیم
در حال حاضر بســیاری از ســاختمانها
بدون آسانسور ساخته میشوند یا برخی
از پارکها برای معلولین قابل اســتفاده
نیســت چون هنگام طراحی به این گروه
از جامعــه توجهــی نشــده اســت .عــدم

کرد :در دولت ســیزدهم ،با روحیــه جهادی قطعاً وضعیت
جامعــه معلــوالن بهبــود مییابــد .وزیــر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی با بیان اینکه شــما بهعنــوان نماینــدگان جامعه
معلوالن بر مشکالت و مصایب این قشر اشراف کامل دارید،
تأکیــد کرد :مطالبه گر باشــید و در خصــوص رفع معضالت
جامعه معلوالن برنامه طراحی و ارائه کنید.
 ۲۳۰ëëهزار نفر پشت نوبت دریافت خدمات
در ادامــه رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور ،از بازبینــی
مجــدد پلتفرم مثبت زندگی و نظارت بر عملکرد اســتانها
خبــر داد و گفــت :مراکز مثبت زندگی بهعنــوان پنجره واحد
بهزیســتی بروز و ظهــور کرده اســت؛ لذا نبایــد ارائه خدمت
مشــمول زمان شــود؛ چراکــه در حــال حاضر  ۲۳۰هــزار نفر
پشــت نوبت دریافت خدمات هســتند .علــی محمد قادری
با بیان مشــکالت افراد دارای معلولیت بر حضور مســئوالن
شبکههای مردمنهاد فعال در کمیته پیگیری قانون حمایت
از حقــوق افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت :براســاس
بودجه باید اولویتسنجی برای رفع کاستیها و تحولآفرینی
داشته باشیم.

مناسبســازی هتلهــا ،اماکــن اقامتی و
سایر مراکز تفریحی بین راهی برای افراد
دارای معلولیــت نمونههــای دیگــری از
این بیتوجهی به شمار میآید.
ëëقوانینبرایمعلوالناجرانمیشود
او میگویــد :یکــی دیگر از ایــن موانع
فرهنگی بیتوجهی به دریافت عوارض
عبــور بیــن شــهری خــودرو از معلولیــن
اســت .هنگامی که وســایل حمــل و نقل
عمومــی بــرای اســتفاده افــراد دارای
معلولیت مناســب نیســت به چه دلیل
معلولــی کــه مجبــور اســت از خــودروی
خود استفاده کند باید عوارض پرداخت
کنــد .در همــه دنیــا معلولیــن از همــه
عــوارض بزرگراهها معاف هســتند حتی
در دنیــا اســتفاده معلولیــن از اتوبوس و
قطار رایگان اســت .در کشور ما براساس
قانون حمایت از حقوق معلولین بلیت

هواپیما برای این افراد نیم بها است ،اما
هیچ یک از شــرکتهای هواپیمایی این
موضوع را رعایت نمیکنند.
محمودنژاد با اشــاره بــه اجرای ماده
 27قانون حمایت از حقوق معلولین به
عنوان یکــی دیگر از مطالبات معلولین،
میافزایــد :طبق این ماده مبلغ دریافتی
مســتمریبگیران باید حداقل معادل با
حداقل حقوق و دستمزد باشد که تاکنون
عملیاتی نشــده و مبلغ مستمری کنونی
تقریبــاً یــک دهــم مبلغی اســت کــه در
قانون ذکر شــده اســت .او در مورد نقش
بهزیســتی در بهبــود شــرایط معلولیــن
میگویــد :ســازمان بهزیســتی از نظــر
تکلیفــی وظیفــه دارد قانــون حمایت از
حقوق افراد دارای معلولیت را اجرا کند
امــا هنگامی که بودجــه الزم را در اختیار
نداشــته باشــد ،کاری از پیــش نخواهــد

رئیس سازمان اورژانس کشور در پاسخ به سؤال «ایران» خبر داد

ردیابی مکانهای مصدومین روی نمایشگر اورژانس
فریبا خان احمدی
خبرنگار

ایسنا

مشــکل دیر رســیدن اورژانسها بر سر
بالیــن بیمــاران و بخصــوص مصدومــان
تصادفــی در کالنشــهرها همیشــه محــل
اعتراض بیماران و مصدومان بوده اســت
گرچه که در چند ســال گذشــته بــا تجهیز
موتورآمبوالنسهــا مــدت زمان رســیدن
تکنیســین اورژانــس بــر بالیــن بیمــار بــه
زیــر  15دقیقه رســیده اســت امــا بیماران
نسبت به پرسش و پاسخهای دیسپچرها
(مرکــز هدایت عملیــات اورژانس) مبنی
بر دادن محل نشــانی منزل و مشخصات
کاملشــان گالیــه دارنــد .آنهــا میگویند؛
تماس با شماره سه رقمی  115برای بیمار
و حتی همراهان خردسالشان کار آسانی
اســت اما خواندن نشــانی کامــل منزل به
دیســپچرهای پشــت خط اورژانس پیش
بیمارســتانی نه تنها منجربــه اتالف وقت
میشــود بلکــه گاهــی بیمار یــا همراهش
ســواد الزم بــرای ارائــه اطالعــات الزم در
ایــن بــاره را نــدارد .فوت بیمار یــا افزایش
معلولیــت و عــوارض ناشــی از بیمــاری
مهمتریــن علــت گالیــه بیماران نســبت
به طوالنی شــدن زمان پاســخ دهی مرکز
هدایــت عملیــات اورژانــس اســت .بــر
همین اســاس روز گذشــته رئیس سازمان
اورژانس کشــور در پاسخ به سؤال «ایران»
درباره برنامه اورژانس کشــور برای کاهش
اتــاف وقــت بــرای رســیدن بر ســر بالین
بیمار گفت :قرار اســت با همکاری وزارت
ارتباطــات و فناوری اطالعات مکان بیمار

پــس از تمــاس بــا اورژانس  115ســریع در
اختیار دیسپچرهای ما قرار گیرد تا بیماران
زمــان را از دســت ندهنــد و تکنیســینها
سریع به محل اورژانس اعزام شوند.
حســن نــوری ســاری معــاون آموزش
و اعتبــار بخشــی ســازمان اورژانس کشــور
دربــاره وجــود زیرســاختهای الزم برای
مــکان شناســایی بیمارانی که بــا اورژانس
 115تمــاس میگیرند ،افزود  :اشــکالی که
وجــود دارد در برخی صحنههای تصادف
امــکان دادن نشــانی محــل تصــادف
وجــود نــدارد یا گاهــی دختر بچه  5ســاله
بــا اورژانــس تمــاس میگیــرد و میگویــد
«مــادرم بیمــار اســت» واضــح اســت که
خردســاالن و کودکان امکان دادن نشــانی
بــه مأمــوران اورژانــس را نــدارد بنابرایــن
ضــرورت لوکیشــن مشــخص اســت و
زیرساختهای آن آماده شده است.
وی افــزود :زیرســاختهای مربوطــه
هنــوز کامــل نیســت و وزارت ارتباطــات و
دســتگاههای امنیتی این موضوع را تأیید
کردهانــد و در زمــان کوتاهــی بــه نتیجــه
خواهد رســید که بــرای همــه تماسهای
ثابــت و تلفــن همــراه لوکیشــن قابــل
دســترس داشــته باشــیم تــا نیروهــای
اورژانــس ســریع بــه محــل حادثــه اعزام
شــوند .در ادامه این نشست خبری رئیس
ســازمان اورژانس کشــور گفــت :بیش از ۵
هزار دســتگاه آمبوالنس در کشور در حال
عملیات هســتند که از این تعــداد ،حدود
 ۳هزار دســتگاه باالی  ۱۰ســال عمر دارند
و فرسوده هستند .رئیس سازمان اورژانس

بــا بیــان اینکــه مأموریتهــای اورژانــس
امســال  ۱۵درصــد رشــد داشــته اســت،
افزود :در واقــع در مأموریتهای جادهای
 ۲۲درصد و در مأموریتهای شــهری ۸۸
درصد رشــد داشــتهایم .به گفته وی۳۱۶ ،
مورد مادر باردار به وسیله اورژانس هوایی
در  ۸ماهه اول امســال بــرای وضع حمل
به مراکز درمانی منتقل شــدند و  13مورد
جا بــه جایی پیوند اعضا امســال از طریق
نیروهای اورژانس انجام شده است.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان اورژانس در
 ۸ماهــه اول ســال ۳۵ ،درصــد افزایــش
مصدومیــت بــا گاز مونوکســید کربــن در
کشــور داشــتهایم .میعادفــر گفــت :از اول
مهر تا  ۵آذر ،هزار و  ۴۷۱مورد مصدومیت
بــا گاز بــه اورژانــس گــزارش شــده کــه ۸۱
مورد از آنها منجر به فوت شــده اســت که
البته بیشــترین آمار گازگرفتگی در تهران،
خراســان رضــوی و البــرز بوده اســت .وی
بــا بیــان اینکــه فرســودگی آمبوالنسهــا

خدماترســانی را دچــار اختــال میکند،
گفــت ۳ :ســالی هســت کــه نتوانســتیم
آمبوالنســی تهیــه کنیــم ،امیدواریــم در
بودجه سال آینده نگاه ویژهای به اورژانس
شــود تــا بتوانیــم هــزار تــا  ۱۵۰۰دســتگاه
آمبوالنس تهیه کنیــم .همچنین بهدلیل
تفکر فرزنــدآوری در بین عشایرنشــینها
الزم است بالگردهای هوایی توسعه یابد.
رئیس ســازمان اورژانس کشــور همچنین
در پاســخ به ســؤالی درباره استانداردهای
اورژانس  115در مقایســه با ســایر کشورها
عنــوان کــرد :استانداردســازی آمــوزش
پرســنل طبــق آخریــن متدهــای روز دنیا
انجــام میشــود .در دنیــا دو نوع سیســتم
عملیاتــی داریــم؛ یکــی انتقــال مصــدوم
توســط تکنیســین اســت و دومی پزشــک
متخصص بر بالین بیمار حاضر میشود.
ما در ایران از سیستم اول تبعیت میکنیم
کــه بــا اســتانداردهای کشــورهای جنــوب
شرقی آسیا نزدیک است.

برد .از ســوی دیگــر در بندهایی از قانون،
بهزیســتی به عنوان ناظر شــناخته شده
اما هیــچ ابزاری در اختیــار این ناظر قرار
نگرفته بنابراین بهزیســتی در این زمینه
نیز نقش مؤثری نخواهد داشت.
از ایــنرو به نظــر من بایــد یک مقام
باالدســتی بر اجــرای این قانــون نظارت
داشــته باشــد .چــرا کــه اجــرای قانــون
حمایــت از افــراد دارای معلولیــت
مهمتریــن راه بهبــود شــرایط معیشــت
معلولین کشــور اســت .چون همانگونه
که شــعار روز جهانی فراگیــری و راهبری
اســت ،اگر به معلولین میدان داده شود
و آنهــا در چرخه تولید و اقتصاد ســهیم
شــوند خواهیــم دیــد کــه افــراد دارای
معلولیت در تولید ناخالص ملی اثرگذار
خواهند بود.
ëëارائــه خدمــات متمایزتــر در دوران
پساکرونا
امین شــاهرخی مدیر کل بهزیســتی
توگــو بــا «ایــران»
اســتان تهــران در گف 
میگویــد :ســازمان بهزیســتی در دوران
کرونــا وظایــف خــود را تعطیــل نکــرده
و ارائــه خدمــات مــورد نیــاز معلولیــن
را بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی
دنبال کرده اســت .این موضــوع در ارائه
خدمات مراکز شبانه روزی بیش از سایر
مراکــز بــه چشــم میخــورد .او بــا اشــاره
بــه واکسیناســیون معلولیــن میافزاید:
ســازمان بهزیســتی با کمک و مساعدت
وزارت بهداشــت در کنترل بیماری کرونا
در مراکز شــبانهروزی بسیار موفق عمل
کــرده و آمار مرگ و میر در میان جامعه
هــدف بســیار کم اســت به همیــن دلیل
میتــوان ادعــا کــرد کــه تعطیلــی در کار
بهزیستی وجود ندارد .مدیرکل بهزیستی
اســتان تهــران خاطرنشــان میکنــد :بــه
دلیل نگرانی خانوادههــا در مراکز روزانه
توانبخشی با مقداری افت ارائه خدمات
مواجه شــدیم اما میتوان گفــت در این
مراکز هم با توجه به رنگبندی کرونایی
خدمات مناسبی ارائه شده است.
او با تأکید بر اینکه ســازمان بهزیستی
برنامهریــزی بــرای دوران پســا کرونــا را
در اولویــت قــرار داده میگویــد :تــاش
مــا براین اســت کــه در دوران پســا کرونا
ضریب اطمینــان و امنیــت را باال ببریم
تا مردم را به این باور برســانیم که مراکز
توانبخشــی محیطی کنترل شده و سالم
هســتند .همچنین با تدوین برنامههایی
بــا محوریــت ارائه خدمات مــردم محور
قطعــاً در دوران پســاکرونا ،متمایزتــر از
گذشــته بــرای ارائه خدمات توانبخشــی
اقــدام خواهیــم کــرد و در واقــع یکــی از
مهمترین برنامههای سازمان بهزیستی
بــرای دوران پســاکرونا و کاهــش آســیب
افــراد دارای معلولیــت در ایــن دوران
افزایش خانههای موقت و ارائه خدمات
توانبخشی در منزل است.

اخبـــــار

چرخ زندگی معلوالن راحت نمیچرخد

رئیسجمهور تأکید کرد :تنها راه مصون ماندن از موج جدید کرونا ،رعایت
شیوه نامههای بهداشتی ،پیشگیری و نظارت جدی است.
آیــتاهلل دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی روز شــنبه در جلســه ســتاد ملــی
مقابلــه بــا کرونا با قدردانی از همه دســت انــدرکاران مقابله بــا کرونا بویژه
کادر بهداشــت و درمان ،اظهارداشــت :کاهش میزان ابتال بــه کرونا و پایدار
ماندن شــرایط موجود ،نیازمند توجه به اجرای شــیوه نامههای بهداشتی و
حساسیت در رعایت اصول پیشگیری است.
بــه گــزارش ایرنا ،رئیسجمهور با تأکید بر اینکه نباید کمبود واکســن در
کشــور وجود داشــته باشــد ،گفت :با توجه به افزایش تولید واکسن داخلی و
تأمین واکسنهای وارداتی پیشبینیهای الزم انجام شود تا حتی با تزریق
دوز ســوم ،کمبودی در این زمینه در کشور وجود نداشته باشد .دکتر رئیسی
بار دیگر بر اهمیت کنترل تردد از مرزهای زمینی ،هوایی و دریایی و جدیت
در اعمال قرنطینه برای موارد مشکوک تأکید کرد.
آیــتاهلل رئیســی همچنین
نظــارت دقیــق و هوشــمند بر
بازگشــایی مــدارس ،ادارات
و کســب و کارهــا را بــه منظــور
شــیوهنامههای
رعایــت
بهداشــتی بــرای صیانــت از
جان مردم ،ضروری دانست.
رئیسجمهــور در ادامــه
بــا اشــاره بــه کمبــود پزشــک
متخصــص در شهرســتانها،
گفت :در اینباره مقرر شده کارگروهی از موافقان و مخالفان افزایش جذب
پزشک ،مشــکالت موجود در این زمینه از جمله توزیع ناعادالنه پزشک در
ســطح کشور را بررسی و پیشنهادات کارشناســی خود را برای تصمیمگیری
نهایی به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه دهند.
رئیسجمهور با بیان خطرات ناشی از آلودگی هوا بویژه در کالنشهرها،
گفت :دستگاههای ذیربط با جدیت برای رفع مشکل آلودگی هوا و صیانت
از جان مردم چاره اندیشی کنند.
دکتــر رئیســی بــا تأکیــد بــر پرهیــز از واکسیناســیون کــودکان زیر ۱۲ســال
تصریــح کرد :تا زمانی که کار پژوهشــی و علمــی دقیقی در این زمینه انجام
نشده و اتقان حاصل نشده است نباید این کار انجام شود و دولت بهعنوان
مجری قطعاً از امور مشــکوک و تجربه نشــده در بخشهای مختلف بویژه
حوزه سالمت و اقتصاد پرهیز خواهد کرد.
رئیسجمهور با تأکید بر ادامه واکسیناســیون اتباع خارجی بیان داشت:
بعضــی از کشــورهای اروپایــی تــازه بــه فکــر ایــن کار افتادهانــد درحالیکــه
جمهوری اســامی ایــران از همان ابتدا به خاطر توجه به مســائل انســانی،
واکسیناســیون تمامــی اتبــاع خارجــی را آغاز کــرده و با جدیــت آن را ادامه
خواهــد داد .در ایــن جلســه گزارشهــای جداگانــهای از وضعیــت کرونا در
ایران و جهان و شــیوع ســویه جدید امیکرون ،روند واکسیناسیون در کشور و
عملکرد دولت در خصوص مقابله با کرونا ارائه شد.

تزریق بیش از  ۱۰۷میلیون دوز واکسن کرونا
در کشور

روابــط عمومــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی اعــام کرد؛
مجموع واکســنهای تزریق شده در کشور به  ۱۰۷میلیون و  ۱۴۳هزار و ۱۵۷
دوز رسید.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما تا کنون  ۵۷میلیون و  ۹۹۳هزار و ۵۴۷
نفر دوز اول ۴۷ ،میلیون و  ۹۲۹هزار و  ۱۷۱نفر دوز دوم و یک میلیون و ۲۲۰
هــزار و  ۴۳۹نفر ،دوز ســوم واکســن کرونــا را تزریق کردهاند و در  ۲۴ســاعت
گذشته ۵۸ ،بیمار کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۱۳۰هزار و  ۱۲۴نفر رسید.
در شــبانه روز گذشــته  ۲۷۵هزار و  ۵۶۲دوز واکســن کرونا در کشور تزریق
شــده اســت .از دیروز تــا امــروز  ۱۳آذر  ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی
تشــخیصی ۲ ،هزار و  ۱۵۷بیمار جدید مبتال به کرونا در کشــور شناسایی شد
که  ۶۴۹نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کرونا در کشور به  ۶میلیون و  ۱۳۱هزار و  ۳۵۶نفر رسید.
در شبانه روز گذشته ۱۹ ،استان کشور مرگ و میر صفر و یک داشتهاند.
هم اکنون  ۲شــهر کشــور در وضعیت قرمز ۹ ،شهر در وضعیت نارنجی،
 ۱۵۳شهر در وضعیت زرد و  ۲۸۴شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

