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۷۸ فوتی و ۳۶۰۳ بیمار جدید کرونایی در ۲۴ ساعت 
وزارت بهداشت از شناسایی ۳هزار و ۶۰۳ مورد مبتالی جدید به کووید۱۹ در 
کشــور طی ۲۴ ســاعت خبر داد و اعالم کرد که در این مدت ۷۸ نفر به دلیل 
ابتال به این بیماری جان خود را از دست داده اند.به گزارش ایسنا، مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت اعالم کرد:  از روز۱۱ آذر تا روز ۱۲ آذر 
۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۳ هزار و ۶۰۳ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که ۶۴۹ نفر از آنها بستری شدند. 
بر این اســاس مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۶ میلیون و ۱۲۹ هزار 
و ۱۹۹ نفر رســید.همچنین متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۷۸ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند که با این حساب مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۱۳۰ هزار و ۶۶ نفر رســید.در یک شبانه روز، ۱۳ استان کشور مرگ و میر 
صفر و یک نفر داشته اند؛ استان های خراسان جنوبی، سمنان، خراسان شمالی، 
بوشــهر، اردبیل، کردستان، گلســتان و مازندران، هیچ موردی از مرگ و میر 
ثبت نکرده اند و در اســتان های سیستان و بلوچستان، زنجان، هرمزگان، قم و 
خوزســتان، فقط یک بیمار کرونایی جان خود را از دست داده است.از ابتدای 
همه گیری کرونا در کشــور تا روز ۱۲ آذر،  ۵ میلیون  و۹۰۸ هزار و ۹۰۱ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. در حال حاضر نیز 
ســه هزار و ۲۹۶ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.بر اســاس اعالم وزارت بهداشت تا 
روز ۱۲ آذر،   ۳۹ میلیون و ۹۳ هزار و ۳۵۵ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در 
کشور انجام شده است.همچنین در حال حاضر هیچ یک از شهرهای کشور در 
وضعیت قرمز نیســت، اما ۲۲ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۰۷ شهر در وضعیت 

زرد و ۲۱۹ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

اعالم آخرین مهلت اعتبار وکالت نامه های منقضی شده 
برای نقل و انتقال خودرو

رئیس مرکز شــماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهــور ناجا اعالم کرد که 
آخرین مهلت اســتفاده از وکالتنامه های منقضی شــده به دلیل تعطیلی های 
کرونایی تا پایان آذرماه امســال است.ســرهنگ علی محمدی در گفت وگو با 
ایســنا، درباره وکالت نامه های نقل و انتقال خــودرو که به دلیل محدودیت ها 
و تعطیالت کرونایی تاریخشــان منقضی شده بود، گفت:  درپی شیوع کرونا در 
نقاط مختلف کشور و وضعیت قرمز برخی از شهرها، با تدابیر ستاد ملی مقابله 
با کرونا ارائه خدمات شماره گذاری و تعویض پالک نیز برای مدتی متوقف شده 
و این مراکز در شــهرهای قرمز تعطیل شدند. همین موضوع نیز سبب انباشت 
درخواســت ها برای مراجعه به این مراکز شد. وی با بیان اینکه برخی از مراکز 
شماره گذاری و تعویض پالک در شــهرها حدود چهار ماه از شش ماه نخست 
سال را تعطیل بودند، گفت:  در این میان افرادی بودند که دارای وکالتنامه برای 
نقل و انتقال خودرو بودند؛ امــا زمان انقضای آن در دوران تعطیالت کرونایی 
بــوده و از این رو عمال امکان نقل و انتقــال و تعویض پالک را پیدا نکردند.در 
همین راســتا نیز هماهنگی هایی انجام شــده و مقرر شد تا وکالتنامه هایی که 
تاریخ انقضای آنان در ماه های ســپری شــده سال ۱۴۰۰ بوده، تا پایان آذرماه 
ســال ۱۴۰۰ تمدید شوند. رئیس مرکز شــماره گذاری و تعویض پالک پلیس 
راهــور ناجا با بیان اینکه در حال حاضر خدمات با ســرعت مطلوبی در مراکز 
شــماره گذاری و تعویض پالک در حال انجام است، اظهارکرد:  به همین دلیل 
نیز افراد دارای وکالتنامه که تاریخ آن در ماه های ســپری شده در سال ۱۴۰۰ 
بوده و منقضی شده است، تنها تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ مهلت دارند که از تمدید 
اعتبار اختصاص داده شــده بهره مند شــوند و پس از آن باید وکالتنامه جدید 
دریافــت کنند. محمدی با بیان اینکه این مدت تمدید نمی شــود، اظهارکرد:  
افرادی که وکالتنامه شــان برای نقل و انتقال خودرو در ســال ۱۴۰۰ منقضی 
شــده و تا کنــون موفق به دریافــت خدمات مربوطه از مراکز شــماره گذاری 
و تعویض پالک نشــده اند، تــا ۳۰ آذرماه مهلت دارند تا با مراجعه به ســایت 
نوبت دهی اینترنتی نسبت به دریافت نوبت خود اقدام کرده و نسبت به تعویض 
پالک و نقل و انتقال خودرو اقدام کنند.وی بار دیگر تاکید کرد که افرادی که 
موفق به مراجعه به مراکز شماره گذاری و انتقال سند مالکیت نشده اند فقط تا 
۳۰ آذر ماه سال جاری فرصت دارند و بعد از این تاریخ وکالت نامه های آن ها از 

درجه اعتبار ساقط و از گرفتن خدمات نیز محروم خواهند شد.

ورود موج بارشی جدید از دوشنبه
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از پیش بینی 
افزایش غلظت آالینده ها در شــهرهای صنعتی و پرجمعیت در روز یکشنبه و 
ورود ســامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشــنبه خبر داد.صادق ضیاییان 
در گفت وگو با ایســنا درباره پیش بینی های وضعیت جوی کشور طی روزهای 
آینده گفت: بنابر پیش بینی های انجام شــده براســاس نقشه های همدیدی و 
آینده نگری از دیروز در شرق استان مازندران، شرق استان تهران و استان های 
گلستان، خراسان شمالی،  خراسان رضوی و سمنان و همچنین برخی از نقاط 
استان های خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات 
کرمان بارش برف و باران،  وزش باد شــدید اما موقت پیش بینی شد. وی گفت: 
امروز بارش پراکنده برف و باران در استان خراسان رضوی و رگبار و رعد و برق 
به همراه وزش باد شدید موقتی در برخی از نقاط هرمزگان پیش بینی می شود.

رئیــس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا  افزود: فردا 
در غالب مناطق کشــور جوی آرام و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش 
غلظت آالینده ها را خواهیم داشــت.وی از ورود ســامانه بارش جدید به کشور 
از روز دوشــنبه خبر داد و گفت: این ســامانه نواحی غربی، مرکزی و برخی از 
نقاط اســتان های واقع در شــمال غرب و جنوب غرب کشور و نیز استان های 
واقع در دامنه های شــمالی و جنوبی البرز را به شــکل برف و باران تحت تأثیر 
قرار خواهد داد.ضیاییان با بیان اینکه در روز سه شــنبه جوی آرام در کشــور 
پیش بینی می شــود، گفت: خلیج فارس نیز طی دو روز آینده مواج خواهد بود.

وی شهرکرد و اردبیل را دو مرکز استان دارای کمترین کمینه دمای پیش بینی 
شــده با پنج درجه زیر صفر امروز اعالم کرد و گفت: گرم ترین مراکز استان ها 
نیز براساس پیش بینی های انجام شــده بندرعباس با بیشینه دمای ۲۷ درجه 
ســانتی گراد خواهد بود و پس از آن بوشــهر و اهواز نیز با بیشــینه دمای ۲۳ 
درجه در رتبه هــای بعدی قرار دارند.رئیس مرکز ملــی پیش بینی و مدیریت 
بحــران مخاطرات وضــع هوا درباره وضعیت هوای تهــران در امروز نیز گفت: 
امروز آسمان تهران قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد و در اوایل شب توأم 
با غبار محلی خواهد بود و در شب نیز آسمان تهران ابری و دارای غبار محلی 
خواهد بود. بیشــینه دمای پیش بینی شده برای پایتخت ۱۲ درجه سانتی گراد 

و کمیته دما نیز ۳ درجه باالی صفر است.

پذیرش ۲۰۹۰ بی خانمان و کارتن خواب پایتخت
 در طرح زمستان گرم

درحال حاضر بیش از ۲۰۹۰ مددجو از ابتدای اجرای طرح »زمستان گرم« در 
۲۰ گرمخانه شهر تهران پذیرش شده اند.به گزارش سایت شهر، حساب کاربری 
توییتر ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران از پذیرش 
۲۰۹۰ مددجو در روزهای سرد خبر داد و به نقل از سعید شرف دوست، معاون 
حمایت های اجتماعی ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی نوشت: 
»با اجرای طرح »زمســتان گــرم« در ۲۰ گرمخانه و باتوجــه به برودت هوا، 
تاکنون به صورت میانگین ۲ هزار و ۹۰ مددجو )بی خانمان و کارتن خواب( در 

این مراکز پذیرش شدند.«

آماده باش نیروهای عملیاتی ستاد برف روبی 
شمال تهران

اولین برف پاییزی ارتفاعات شمال تهران را  سفید پوش کرد و نیروهای ستاد 
برف روبی شــهرداری منطقه یک به صورت آماده باش اقدام به پاکسازی این 
نواحی نمودند.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک با آغاز بارش برف 
از شــب ۱۱ آذرماه در ارتفاعات شــمالی منطقه از جمله شــهرک قائم )عج(، 
محالتــی، الله، دارآباد، گالبدره، ولنجک و... حمید رضا حاجوی شــهردار این 
منطقه به همراه افشــین خدامی معاون خدمات شــهری و محیط زیست، امیر 
لیالز رئیس خدمات شــهری و شهرداران نواحی با حضور میدانی خود اقدام به 
بازدید از ســایت های مرکزی و فرعی برف روبی منطقه و نقاط بارشی نمود و 
عملیــات برفروبی و رفع لغزندگی معابر  را رصد کرد.گفتنی اســت با توجه به 
اینکه شــمیران بیشــترین میزان بارش باران را در ۲۴ ساعت در استان تهران 
داشته اســت در این بارش کلیه ادوات، تجهیزات و نیروهای عملیاتی با پیش 
بینی انجام شده آماده خدمات رسانی بودند و عملیات  بدون مشکل  انجام شد 

و آبگرفتگی در معابر منطقه به وجود نیامد.

اخبار کوتاه
افراد دارای معلولیت در کجای معادالت دولت ها قرار دارند؟

بالتکلیفی قانون جذب سه درصد استخدام دولتی معلوالن
 راهکار وزیر کار برای سازمان هایی که قانون را اجرا نکنند: توبیخ!

گزارش اُمیکرون در ۳۱ کشور
ورود ُامیکرون به ایران دور از انتظار نیست

مدیرعامل مترو تهران:
در بهره برداری و اورهال قطارها دچار مشکالت جدی هستیم

حذف ردیف های اعتباری مترو از بودجه دولت، لطمه به مجموعه قطارهای شهری است

سرانه سالمت باید الویت دولت باشد
مراجعات مردم به آزمایشگاه در دوران شیوع کرونا کاهش پیدا کرد

گروه اجتماعــی- مانی هدایت: افــراد داری معلولیت 
در ایران از بیشــتر حقوق عامه خــود به دلیل عدم اهتمام 
الزم در اجرای قوانیــن در دولت های مختلف محروم بوده 
و هســتند و این محرومیت، از تخصیص بودجه های قانونی 
حمایتی گرفته تا محرومیت های اجتماعی و از همه شــاید 
مهمتــر عدم اجرای قانون جذب ســه درصــد از نیروهای 
اســتخدامی دولتی از بین معلوالن اســت که باعث تضییع 

حقوق این بخش از جامعه شده است.
قوانیــن مختلفی برای حمایت از افــراد داری معلولیت در 
کشــور نوشته شــده، اما در اجرا ضعف های بسیاری وجود 
دارد که آثــار این ضعف را در بخش هــای مختلف جامعه 
معلوالن می تــوان دید. ماده اول قانــون جامع حمایت از 
معلــوالن، دولت را به فراهم کــردن زمینه های الزم برای 

تامین حقوق معلوالن موظف می کند. 
کلیه وزارت خانه ها، ســازمان ها، موسســات و شرکت های 
دولتی موظفند دسترســی افراد دارای معلولیت به خدمات 
اجتماعی و عمومی را فراهم کننــد. دولت باید افراد دارای 
معلولیت را تحت پوشش بیمه درمانی و بیمه تکمیلی قرار 
دهد، ســه درصد استخدام ها در دستگاه های مصرف کننده 
بودجه عمومی کشور، باید به افراد دارای معلولیت اختصاص 
داشــته باشد. وزارت مسکن و شهرســازی باید حداقل ده 
درصد از واحدهــای ارزان را به معلوالن نیازمند تخصیص 
دهند. صدا و سیما وظیفه دارد دستکم دو ساعت در هفته، 
در ســاعات مناســب، برنامه هایی با کیفیت برای آشنایی 
مخاطبــان با جامعه معلوالن تهیه کند و اینها تنها مواردی 

نیستند که در قانون حمایت از معلوالن دیده شده است.
شــهرداری ها موظفند از صدور پروانــه احداث یا پایان کار 
برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که 
استانداردهای تخصصی مربوط به معلوالن را رعایت نکرده 
باشند خودداری کرده و سازمان بهزیستی کشور مجاز است 
بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن نظارت کند، ولی 
نمــای کلی از وضعیت جامعه معلوالن نشــان می دهد که 
اجرای همین دســت حمایت های قانونی هم دچار مشکل 

اساسی است.
قانون حمایت از معلوالن اســفند ۱۳۹۶ به تصویب رسید 
و اردیبهشــت ۹۷ برای اجرا به دســتگاه های ذیربط ابالغ 
شــد. انجام تعهدات مندرج در آن اما به دست انداز بودجه، 
کمبــود منابع مالی و ناهماهنگی های اداری و ســاختاری 
افتاده اســت ! درحالیکه برای ســایر بخش های جامعه هم 
بودجه الزم و هم فرصت های بیشــتری فراهم است و این 
تبعیض باعث بروز مشــکالت عمیق اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی برای افراد داری معلولیت شده است. 
توبیخ تنها راهکار برای برخورد نیست!

درحالیکه ســایر کشــورها بویژه در اروپا و آمریکا سعی بر 
این اســت که بیشترین  حمایت ها از جامعه معلوالن به هر 
نحو ممکن صورت بگیرد، اما در ایران این موضوع کمتر در 
دســتور کار قرار داشــته و اگر بهتر بگوییم در هیچ کجای 
برنامه دولت ها قرار نداشــته و نــدارد و جز در روز جهانی 

معلوالن درباره آن صحبت نمی شود. 

حاال حجت اله عبدالملکی، وزیر کار دولت سیزدهم هشدار 
داده که قرار اســت گزارش اجرای قانون جذب سه درصد 
معلوالن در سازمان ها و نهادهای دولتی به زودی به هیات 
دولت ارائه شــود و ســازمان هایی که این قانون را رعایت 
نکرده باشند توبیخ می شوند و دولت تصمیم می گیرد که با 

دستگاه های متخلف چه برخوردی شود.
برخورد با ســازمان هایی که از اجــرای قانون در مورد این 
بخــش از جامعه کوتاهی کرده اند اتفاق خوبی اســت، اما 
نتیجه کار مهم اســت. توبیخ به هر شــکلی که نهایت آن 
تغییر مدیر سازمان متخلف است بدون اینکه رویه استخدام 
معلوالن اصالح شــود یا اقدامات قانونــی مندرج در قانون 
حمایت از معلوالن اجرایی نشــود تاثیری برای آنها نخواهد 

داشت. 
جامعه معلوالن ایران بارها در بــاره عدم اجرای قوانین به 
بهانه های مختلف در کشــور هشــدار داده است ولی این 
هشــدارها نه به گوش دولت رســید و نه نهادهای نظارتی 

که در ایــن زمینه وظیفــه ای برعهده دارنــد. بهانه های 
همیشــگی در این حوزه هم نبود بودجه ای اســت که هر 
سال با فشار نهادها و انجمن های معلوالن در بخش هایی از 
بودجه گنجانده می شد اما این بودجه ها هیچگاه برای بهبود 

زندگی این قشر هزینه نشد.
کمی آن سو تر!

امروز در کالن شــهری مانند تهران بیش از ۷۰ ایســتگاه 
مترو و صدها ایستگاه اتوبوس و تاکسی وجود دارد که کمتر 
از ۱۰ درصد آن برای استفاده معلوالن بهسازی شده است 
و این وضعیت در شهرســتان ها و شــهرهای کوچکتر بدتر 
اســت! گزارش ها از اقدامات سایر کشــورها نشان می دهد 
انگلستان در سال گذشــته بیش از ۱۷ میلیون پوند برای 
مناســب سازی معابر شهری و حمل و نقل عمومی و تامین 
امکانات رفاهی و ســالمت و ... معلوالن هزینه کرده است و 

امسال بودجه این بخش را نیز افزایش داده است. 
براساس آمارهای رســمی، تخمین زده می شود که حدود 
۱۰۰ میلیون معلول در اشکال مختلف آن در اتحادیه اروپا 
ساکن باشــند. این اتحادیه تنها در ســال ۲۰۱۹ میالدی 
بیــش از ۳۰ میلیون یورو را بــه پروژه هایی اختصاص داد 
که با هدف رفع نیازهای معلوالن اجرا می شــدند. عالوه بر 
ایــن مبلــغ، در تامین مالی ۷۴ پروژه دیگــر که کمک به 
رفع محرومیت های افراد دارای معلولیت یکی از محورهای 
آنها بود، کمک کرد. اروپا همــواره به دنبال اصالح قوانین 
در حمایت از معلوالن اســت و بر همین اســاس هم قانون 
»دسترســی اروپا« را تصویب کرد تا در چهارچوب آن یک 
جامعه اروپایی منصفانه تر برای زندگی سالمندان و معلوالن 

ایجاد شود.
کمبــود بودجه، بیشــترین دلیل دولت هــای مختلف در 
ایــران برای عدم تحقــق حقوق معلوالن بوده اســت. این 
درحالی است ســاالنه هزاران میلیارد تومان بودجه کشور 
در بخش هایی هزینه می شــود که ریالی ســود برای مردم 
کشور ندارد و تنها جیب عده ای خاص که از قدرت و نفوذ 

برخوردارند را پر می کند! 

رئیــس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه علوم 
پزشــکی شهید بهشــتی با بیان اینکه وقتی که اُمیکرون 
را در چهارگوشه جهان می بینیم، به این معناست که این 
ویروس گسترش دارد، گفت: باید توجه کرد که این آمارها 
واقعی نیستند و شناسایی موارد به نظارت، پایش ژنتیکی 
کشورها و ... بســتگی دارد؛ بنابراین مطمئنا تعداد موارد 
ابتال بــه اُمیکرون بیش از این اســت.دکتر علیرضا ناجی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره ویژگی های واریانت اُمیکرون 
ویــروس کرونا، گفت: در حال حاضــر اطالعات زیادی از 
ســویه اُمیکرون نداریم و به نوعــی با یک خالء اطالعاتی 
دربــاره اُمیکرون، مواجهیم. بنابرایــن باید زمان بگذرد تا 
مطالعات، تصویرســازی های معمول و آزمایشــات الزم، 
انجام شود تا بتوان درباره اینکه این سویه چقدر می تواند 
انتقال پذیری باالیی داشــته باشد، چقدر می تواند بیماری 
شــدیدتری بدهد و چقدر می تواند از سیستم ایمنی گریز 
کند، اظهار نظر کنیم.وی افزود: البته آنچه که مشــخص 
است، گسترشی است که این ویروس در سراسر دنیا پیدا 
کرده اســت؛ به طوری  که اکنون ۳۱ کشور آن را گزارش 
کرده اند و۳۷۹ مورد ابتال به اُمیکرون رســما اعالم شــده 
اســت که مطمئنا میزان موارد بیش از این تعداد است. به 
عنوان مثال نمونه ای که در بلژیک مثبت شــد، مربوط به 
مســافری بوده که از مصر به این کشور رفته بود. بنابراین 
مصر هم بــا اینکه موردی را گزارش نکــرده، اما احتماال 
باید این ویروس را داشــته باشد. در حال حاضر اُمیکرون 
در همه قاره های جهان گزارش شــده است. به تازگی هم 
در برزیل دو مورد ابتال به کرونای اُمیکرون را شناســایی 
و اعــالم کردند و از میان کشــورهای همســایه ایران در 

عربستان و امارات نیز این واریانت شناسایی شده است.

ناجــی تاکید کــرد: البته باید توجه کرد کــه این آمارها 
واقعی نیستند و شناسایی موارد به نظارت، پایش ژنتیکی 
کشــورها و ... بســتگی دارد. مطمئنا تعداد موارد ابتال به 
اُمیکرون بیش از این است. وقتی که آن را در چهارگوشه 
جهان در قاره های آسیا، اروپا، آمریکای جنوبی و شمالی و 
آفریقا می بینید، به این معناست که این ویروس این مزیت 
را دارد که پخش شود و گسترش یابد. به همین دلیل هم 
خطرناک اســت و باید نســبت به آن توجه داشته باشیم. 
ســاده انگاری کردن و اعالم اینکه ایــن واریانت بیماری 
زیــادی نمی دهد،  که امیدواریم اینطور باشــد، درســت 
نیست. باید توجه کرد که آنقدر این واریانت نگران کننده 
بود که با وجود عمر کوتاهی که از شناســایی آن گذشت، 
سازمان جهانی بهداشت جلســه اضطراری گذاشته و آن 
را بــه عنوان واریانت نگران کننده، در کنار بتا، گاما و دلتا 
تقسیم بندی کردند. بنابراین اگر در این زمینه ساده انگاری 
و ســهل انگاری کنیم،  ممکن اســت پشــیمان شویم.وی 
گفت: در عین حال خیلی دور از ذهن نیســت که واریانت 
اُمیکرون وارد ایران شــده باشد، اما هنوز آن را شناسایی 
نکرده باشــیم. باید توجه کرد که موارد اُمیکرونی که در 
کشــورهایی مانند  هلند یا هنگ کنگ و ... گزارش شــده 
است، از نظر زمان نمونه برداری از بیماران، حتی از آفریقا 
هم جلوتر اســت. جالب است که منشــاء این واریانت را 
از آفریقــا می دانیم و گزارش های زیــادی هم از آفریقای 
جنوبی و کشــورهای جنوب آفریقا مبنی بر شناسایی این 
واریانت شده اســت، اما گستردگی این ویروس باتوجه به 
زمان هایی که می بینیم، احتماال بیش از این اســت و باید 

جدی گرفته شود.
ناجی با بیان اینکه آنچه مشــخص اســت،  این است که 

ایــن واریانت گســتردگی باالیی دارد، گفــت: باتوجه به 
موتاســیون های زیادی که در این ویروس ایجاد شــده، 
بــا مدل ســازی های کامپیوتری که انجــام دادند، به نظر 
می رسد که احتماال مسری بودنش، نسبت به سویه ووهان 
بیشتر اســت. درباره گریز از سیســتم ایمنی هم به نظر 
می رســد که واریانتی باشد که بتواند به خوبی از سیستم 
ایمنی گریز کند. از این نظر شــاید از دلتا هم باالتر باشد، 
اما درباره میزان بیماری زایی آن باید دو تا ســه ماه صبر 
کرد تا اطالعــات الزم جمع آوری شــود. درباره مقاومت 
این واریانت به واکســن هم شــرکت های واکسن سازی و 
محققین مختلف منتظر هســتند تا سرم های فاز نقاهت 
افرادی که به اُمیکرون مبتال شــدند را  به دســت آورند و 
اعالم کردند که دو تا ســه هفته دیگر نتایج اولیه مربوط 
به این مورد هم اســتخراج می شود. بنابرین برای شناخت 
دقیق تر این واریانت باید صبر کنیم. درست است که اعالم 
شده هنوز بیماری وخیمی از این واریانت شاهد نبودیم، اما 
وقتی یک ویروس گسترش یابد و گروه های سنی با ریسک 
باالتر را هم درگیر کند، می تواند مشــکل زا باشد و در آن 
زمان می توانیم متوجه شویم که وضعیتش به چه صورت 
است.ناجی در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر سه تا پنج برابر 
بودن قدرت سرایت اُمیکرون نسبت به دلتا، گفت: به نظر 
نمی آید که چنین چیزی درست باشد. همچنان باتوجه به 
اطالعاتی که داریم به نظر می آید که قدرت ســرایت دلتا 
بیش از اُمیکرون اســت. البته باید صبر کرد و دید که در 
این رقابت کدام یک از این واریانت ها می تواند برنده شود. 
در عین حال از روی موتاســیونی کــه در اُمیکرون وجود 
دارد، به نظر نمی رســد که قدرت ســرایتش باالتر از دلتا 
باشــد، اما می توان گفت که بــه احتمال قوی اُمیکرون از 

نظر فرار از سیســتم ایمنی از دلتا قوی تر است.وی درباره 
برخــی اظهارات مبنی بر ضعیف بودن واریانت اُمیکرون و 
پایان کرونا با این ســویه، گفت: شواهدی مبنی بر چنین 
اظهارنظری نداریم. ویروســی ماننــد اُمیکرون دارد تمام 
دنیا را می گیرد و تعداد مــواردی که در آفریقای جنوبی 
از اُمیکرون شناســایی می شود، باالتر از واریانت های دیگر 
بوده و موجی از افزایش بستری در آفریقای جنوبی ایجاد 
شــده اســت. البته آنها واکسیناسیون شان بسیار کمتر از 
کشــور ما اســت. به همین دلیل تاکید بر واکسیناسیون 

بیشتر می کنیم.
ناجی گفت: اکنون ما هم در کشور  در زمینه واکسیناسیون 
به یک حالت بطئی رســیدیم و درصد واکسیناسیون مان 
خیلی باالتر نمی رود و ســرعتش باال نیست. بنابراین باید 
افراد را تشــویق کرد و حتی قوانینی تعیین کرد که منجر 
به اجبار به واکسیناسیون شود. این موضوع در همه جای 
دنیا وجود دارد که شــامل همــان اعمال محدودیت های 
اجتماعی اســت و اینکه اگر فــردی بخواهد به یک مکان 
عمومی رود، باید کارت واکســن داشــته باشد یا بسیاری 
از جاها تمدید قراردادشــان را منوط به واکسن کردند و 
... این ها اقداماتی اســت که البته برای انســان ها زیبنده 
نیســت، امــا واقعیت این اســت که باید ایــن کار انجام 
شود. زیرا ســالمت عمومی در خطر است و واریانت هایی 
که ایجاد می شــود، واریانت هایی هستند که در جوامعی 
ایجاد می شوند که نه اقدامات خاصی برای محدود کردن 
چرخش ویــروس انجام دادند و نه برنامه درســتی برای 
واکسیناســیون دارنــد. در عین حال این موضوع نشــان 
می دهد که تمام دنیا باید به هم کمک کنند تا از پیدایش 

این واریانت ها پیشگیری کنند.

مدیرعامل شــرکت متــرو تهران گفــت: در دوره جدید 
مدیریت شهری ۶۰۰ میلیارد تومان از پول اوراق مشارکت 
آزادســازی شــد و تقریبا هر ۱۵ روز ۲۰۰ میلیارد تومان 
اوراق مشارکت آزادسازی می شود.علی امام در گفت و گو 
با ایلنا، در پاسخ به سوالی درباره عواقب حذف ردیف های 
اعتباری ســال ۱۴۰۱ شــهرداری ها از بودجه دولت برای 
متــروی تهران گفــت: در تبصره هــا و ردیف های بودجه 
ســاالنه مواردی برای قطار شهری ها پیش بینی می شود. 
از جمله اینکه براساس قانون حمایت از سامانه های ریلی 
دولت باید تا ۵۰ درصد هزینه های ساخت و تجهیز متروها 
را پرداخت کند. او ادامه داد: در بودجه دولت برای تکمیل 
و تجهیز مترو تهران و پرند ردیف بودجه ســاالنه هرچند 
کمی داشــتیم که اگرچه مشارکت ۵۰ درصدی را پوشش 
نداده است اما بخشی از کار را گرفته است. امام در ادامه با 
اشاره به سهمی که در انتشار اوراق مشارکت در بودجه در 
نظر گرفته می شــود، اظهار کرد: اوراق مشارکت بخشی از 
هزینه های ساخت و توسعه خطوط مترو را تامین می کرد 
و در تبصره ۵ بودجه کل کشــور هرساله این مطلب پیش 

بینی می شود و کمک بزرگی به تهران و کالنشهرها است. 
مدیرعامــل مترو تهران با بیان اینکه دولت براســاس این 
تبصره متعهد بود ۵۰ درصد اصل ســود را بپذیرد، افزود: 
هرچند این مســاله نیز کمتر محقق شــده است. امام با 
بیــان اینکه در تبصره ۳ بودجه پیش بینی شــده اســت 
اگر شــهرداری ها بخواهند از منابع خارجی و به واســطه 
فاینانــس اســتفاده کنند دولــت بایــد ۵۰ درصد آن را 
پرداخت کند، اظهار کرد: این مورد نیز کمتر محقق شده 
است.درباره بدهی شهرداری ها نیز در سنوات گذشته این 
موضــوع مطرح بود که با بدهی دولت قابل تهاتر باشــد و 
این اقدام بدهی شــهرداری ها را کم می کرد. او با تاکید بر 
اینکه اگر این موارد حذف شــده باشد لطمه ای است که 
به شهرداری ها و قطارشهری ها وارد می شود، افزود: انتظار 
شــهرداری ها این اســت که در دولت ســیزدهم به جای 
اینکه بودجه کمتر شــود یا حذف شــود، کمک بیشتری 
به شهرداری ها شود چرا که شهرداری ها دچار بحران های 
قابل توجه در تامین مالی، ســاخت و توسعه زیرساخت ها 
هســتند. در تهران در بهره برداری و اورهــال قطارها با 

مشــکالت جدی روبرو هســتیم و با حذف این ردیف ها 
مشکالت مضاعف خواهد شــد و امیدواریم این اتفاق رخ 
ندهد. امام ادامه داد: این بحث تازه مطرح شــده اســت و 
تاجایی که می دانم در هیات دولت بررســی نشده است، 
شــهردار تهران در هیات دولت حضور دارند و این مساله 
را پیگیری می کنند تا به شهرداری ها آسیبی وارد نشود. 

مدیرعامل شرکت مترو تهران درباه انتشار اوراق مشارکت 
سال ۹۹ گفت: در دوره جدید مدیریت شهری ۶۰۰ میلیارد 
تومان از پول اوراق مشارکت آزادسازی شد و تقریبا هر ۱۵ 
روز ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت آزادسازی می شود 
و در مترو استفاده می شود. پیگیر هستیم باقی مانده اوراق 
نیز آزادســازی شــود تا به برنامه های افتتاح آسیبی وارد 
نشــود. امام درباره توســعه خط ده مترو تهران نیز گفت: 
پیگیر هستیم تا ســازمان برنامه و بودجه در بودجه سال 
آینده ردیف بودجه ای مشخص را برای خط ده پیش بینی 
کند. در بخشــی از خط ده فعالیت هــای محدودی انجام 
می شــود اما چون منابع مالی الزم را نتوانســتیم تامین 
کنیم، تا حــدی که مورد انتظار ما اســت اقدامات پیش 

نرفته است. مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو در پاسخ 
به ســوال دیگری درباره مناسب سازی ایستگاه های مترو 
بــرای معلوالن و گالیه افراد داری معلولیت از نامناســب 
بودن اکثر ایســتگاه های مترو اظهار کرد: بخشــی از این 
مساله مربوط به گذشته است چرا که سال ها استانداردها 
به گونه ای بود کــه معلوالن مد نظر قرار نمی گرفتند و از 
همین رو تعداد زیادی از ایســتگاه ها فاقد رمپ معلوالن 
هستند. ایســتگاه های قدیمی آسانسور ندارند و در نتیجه 
شرایط مناســب آن ها در خطوط وجود ندارد. امام ادامه 
داد: در دو ســال اخیر تالش شــد این اتفاق رخ ندهد و 
تردد معلــوالن مورد توجه قرار گرفته و چنین مشــکلی 
نداریــم. اینکه جامعه معلوالن می گویند از ایســتگاه های 
قدیمی تر نمی توانیم اســتفاده کنیم حرف درستی است و 
درست شدن آن زمانبر است. مدیرعامل مترو تهران گفت: 
حجم زیاد ایستگاه های مترو در گذشته این مشخصات را 
نداشــته و کلیت شبکه مترو برای افراد معلول و کم توان 
مناسب نیست و زمان می برد تا این نقص برطرف شود. اما 

در افتتاح های جدید این مشکل وجود ندارد.

سرانه ســالمت ارتباط مســتقیمی  با درآمد 
ناخالص ملی دارد و انتظار می رود سیاســت 
گــذاران توجه بیشــتری به افزایش ســرانه 
ســالمت، تعیین نــرخ واقعی آزمایشــگاه ها 
کنند.محمــد صاحــب الزمانــی عضو هیأت 
مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشــگاهی و 
تشــخیص طبی کشور در یک نشست خبری 
با اشاره درآمد ناخالص در ایران گفت: اکنون 
سرانه ســالم کشور حدود هشت درصد است 
و در ســال های اخیر این ســرانه نســبت به 
ســایر ســرانه های اقتصادی، اجتماعی و ... 
خوب دیده نشــده اســت.وی اظهار داشت: 
در کشور های همســایه سرانه سالمت حدود 
۱۵ تا ۱۸ درصد و کشور های در حال توسعه 
حدود ۲۵ درصد اســت از دولت می خواهیم 
در ایــن زمینــه راهکار اساســی اتخاذ کند.
به گفتــه صاحب الزمانی، ســرانه ســالمت 
ارتباط مســتقیمی با در آمــد ناخالص ملی 
دارد و انتظار می رود سیاســت گذاران توجه 

بیشتری به افزایش سرانه سالمت، تعیین نرخ 
واقعی آزمایشگاه ها کنند. دبیر مجمع انجمن 
دکترای  علوم آزمایشگاهی خاطرنشان کرد: 
۸۰ تا ۹۰ درصد تجهیزات آزمایشــگاهی به 
مواد اولیه و کیت های وارداتی وابسته است و 
نیاز به ارز حمایتی داریم.صاحب الزمانی اظهار 
داشت: باید بحث نظارت بر تجهیزات پزشکی 
آزمایشــگاهی  قیمت های خدمات  و  کیت ها 
بر عهده آزمایشــگاه مرجع ســالمت باشــد 
و در زمینــه تصمیم گیر هــا در این حوزه از 
نظرات کارشناســی انجمن هــای مرتبط نیز 
اســتفاده شــود.همچنین غالمرضا حمزه لو 
مســوول بخش کنترل کیفیت خارجی انجم 
طبی افزود: آزمایشــگاه ها خدمات تشخیص، 
درمان و پیشگیری را به مردم ارائه می دهند 

و عــدم توجه در هزینه هــای این قیمت ها با 
حذف ارز، موجب می شود مردم توان پرداخت 
این خدمات را نداشــته باشند و باید سیاست 
گذاران توجه خاصی به این موضوع داشــته 
باشند.وی اظهار داشــت: بیش از ۸۰ درصد 
تعرفه های آزمایشگاهی توسط مردم پرداخت 
می شود و اگر این تعرفه ها با پوشش بیمه ای 
نباشــد بار مالی برای مــردم ایجاد می کند.
حمزه لو تصریح کرد: در همه گیری کرونا بار 
مراجعات مردم به آزمایشگاه ها بسیار کاهش 
یافت و با افزایــش هزینه ها، مردم هزینه در 
درمان را کم کرده اند و این باعث می شــود 
ســالمت جامعه به خطــر بیافتد.عضو هیأت 
مدیره انجمــن دکترای علوم آزمایشــگاهی 
و تشــخیص طبی ایران تصریــح کرد: مراکز 

آزمایشــگاهی و رادیولوژی وابســته به نرخ 
ارز هســتند و ســاختار این مراکز نسبت به 
خدمات درمانی متفاوت است و نیاز به توجه 
اساسی دارد.به گفته حمزه لو، اکنون در تهیه 
کیت هــای آزمایشــگاهی محدودیت تامین 
داریم کــه می تواند آزمایشــگاه ها را در ارائه 
خدمت به مردم دچار مشکل کند.وی تاکید 
کرد: آزمایشگاه ها ساختار پیچیده دارند و باید 
تجهیزات و کیت ها در این مراکز همواره مورد 
مصرف قرار گیرند تا مــردم در ارائه خدمت 
دچار مشکل نشوند.در ادامه باقری عضو هیت 
مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشــگاهی و 
تشــخیص طبی ایران گفت: ۵۵۰۰ میلیارد 
تومان کسر بودجه با حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به وجود می آید و این هزینه مطمنان فشــار 

وارد  آزمایشــگاهی  تعرفه های  به  مســتقیم 
می کند.وی افــزود: وقتی تعرفه هــا باال رود 
حدود ۳۰۰ درصد هزینه های آزمایشــگاهی 
افزود می شــود و این تورم مستقیم به مردم 
فشار خواهد آورد.باقری همچنین بیان کرد: 
حــذف ارز دولتی تورم را بــه بخش درمان 
اضافه میکند و اولین مشکل آن کمبود کیت 
آزمایشــگاهی خواهد بود.علی شــیرین عضو 
هیأت مدیره این انجمن نیز در ادامه نشست 
گفت: با افزایش مواد مصرفی آزمایشــگاه ها 
دسترســی مردم بــه دریافت ایــن خدمات 
مشــکل می شــود در حالی که بیماری های 
مزمن در کشــور زیاد است و باید افراد مبتال 
بــه این بیماری هــا بطور مرتب تســت های 
خــاص را انجام دهند تا دچــار عوارض و از 
کار افتادگی نشوند.وی تصریح کرد: از زمانی 
که تحریم ها بوجود آمد مشــکالت زیادی در 
 تهیه تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشــگاه ها

بوجود آمد.
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