اجتماعی

سه شنبه ۱۲مرداد ۱۴۰۰
 ۲۳ذی الحجه .۱۴۴۲شماره ۲۰۷۲۳

یک توئيت

کابوس روزانه  800قربانی!

آمارفوتیهایروزانهکرونابه 411وآمارمواردمثبتابتالبهرقمکمسابقه 37هزارنفررسید؛مطالعات
بینالمللیووزارتبهداشتهشداردادهاندکهباتداومشرایطفعلیورعایتنشدنپروتکلها،
تعدادمرگهایروزانهبه 800نفرهمخواهدرسید
بلومبرگ در گزارشی درب ــاره واکسن
نزنهانوشت:تردیدبرایواکسینهشدن
در میان طبقه ای از مردم در آمریکا ،شاید
امروزبزرگترینبحرانبهداشتعمومی
درایاالتمتحدهباشد.

یک عکس

اولــیــن اتـــوبـــوس آمــبــوالنــس ساخت
ایران رونمایی شد .رئیس اورژانس کشور
در این بــاره گفت :تمام تجهیزات این
نوع اتوبوس آمبوالنس در کشور تامین
می شودو تا چهار ماه آینده  ۲۰ ،دستگاه
اتوبوس آمبوالنس تحویل اورژانس کشور
خواهد شد.

گــروه اجتماعی  -در  24ساعت گذشته،
 411هموطندیگرراازدستدادیم،اینیعنی
قدرت کرونا به حدی رسیده که هر  3.5دقیقه
جان یک ایرانی را میگیرد؛ البته ترسناکتر
اینکه طبق پیشبینی دانشگاه واشنگتن،
شرایط فعلی کشور و پایین آمدن سطح رعایت
پروتکلها،احتماالمارابهآمارروزانه 800فوتی
همخواهدرساند.
▪آمار وحشتناک تعداد مبتالیان و بیماران
بستری

وزارت بهداشت دیروز اعالم کرد که  ۳۷هزار و
 ۱۸۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناساییشدهاندکه 43۱۷نفرازآنهابستری
شدند.باآماردیروز،تعدادکلفوتیهایکرونادر
کشور ما به 91هزار و 407نفر و تعداد بیماران
بستری در بخش مراقبتهای ویژه به 5607
نفررسید.
▪افزایش 38درصدیفوتیهاو 32درصدی
بیمارانبستری

رسانه های جهان

بی بی سی :دولت
بریتانیا اعــام کرد
ک ــه بــــرای تشویق
جــوانــان بــه تــزریــق
واکسن کرونا ،غذا
و خدمات تاکسی با تخفیف به آ نها
ارائه خواهد شد.
اســـپـــوتـــنـــیـــک:
صــــــــــــنــــــــــــدوق
ســـرمـــایـــهگـــذاری
مستقیمروسیهاعالم
کــرد که نتایج اولیه
کارآزمایی بالینی ترکیب دو واکسن
«آسترازنکا»و«اسپوتنیکالیت»حاکی
ازعدمهرگونهعارضهجانبیاست.این
ترکیب در کشور آذربایجان هیچگونه
عوارض و ابتال پس از واکسیناسیون را
نشان نمیدهد؛ اطالعات اولیه درباره
ایجاد ایمنی با ترکیب واکسنها در
همینماهمنتشرخواهدشد.

تی آر تی :عربستان
پـــــس از حـــــدود
یکسال و نیم وقفه
بــه دلــیــل کــرونــا ،از
هفته اول آگوست
(هفته دوم مرداد) به دارندگان ویزای
گردشگری اجــازه میدهد وارد این
کشور شوند.

ارائه خدمات درمانی رایگان
برای  ۳گروه از بیمه شدگان
تامین اجتماعی
مدیرعامل ســازمــان تأمین اجتماعی گفت:
ارائــه خدمات درمانی رایگان برای سه گروه از
بیمهشدگان تأمین اجتماعی در مراکز درمانی
دولتی محقق شده است .ساالری گفت :با تأکید
ریاست محترم جمهوری ،ارائه خدمات درمانی
رایگان بــرای سه گــروه از بیمهشدگان تأمین
اجتماعی در مراکز درمانی دولتی محقق شده
است .گروه اول بیمهشدگان سالمند هستند
که در همه بیمارستانهای دولتی سراسر کشور
خــدمــات درمــانــی رایــگــان دریــافــت میکنند.
ساالری افزود :گروه دوم بیمهشدگان شهرهای
فاقد مرکز درمانی تأمین اجتماعی هستند که
میتوانند بدون شرط سنی از خدمات درمانی
رایگان در مراکز درمانی دولتی استفاده کنند.
وی ادامه داد :گروه سوم بیماران خاص و بیماران
مبتالبهبیماریهایمزمنوصعبالعالجهستند
که این عزیزان نیز از خدمات درمانی رایگان و در
برخی گرو هها از خدمات نزدیک به رایگان در
مراکز دولتی استفاده میکنند.

طبق اعــام سخنگوی وزارت بهداشت ،در
هفته گذشته شاهد افــزایــش  ۳۲درصــدی
تعداد بیماران کرونا مثبت بستری و افزایش
 ۳۸درصدیدرتعدادبیمارانفوتشدهنسبت
به هفته قبل از آن بودیم .البته این وضعیت
خیلی هم تعجبآور نیست چراکه سطح رعایت
پروتکلهای بهداشتی در کشور به 39.2
درصــد ،یعنی کمترین میزان خود طی سال
اخیر رسیده است .این یعنی با وجود سرعت
گرفتن واکسیناسیون در کشور ،بیخیالی
مردمورعایتنشدنحدود 60درصدپروتکلها
مهمترین دلیلی است که ما را در برابر سویه
دلتای کرونا مغلوب کــرده اســت .هرچند که
مطمئناباالرفتنآمارواکسیناسیون،درکاهش
میزانفوتیهاتاثیربسزاییخواهدداشت.
▪واکسنهاوواکسننزنها!

دربـــاره آمــار واکسیناسیون هــم باید گفت،
تاکنون  ۱۰میلیون و  ۲۸۵هــزار و  ۴۹۴نفر
دوز اول واکسن کرونا و دو میلیون و ۷۹۵
هزار و  ۶۸۰نفر نیز دوز دوم را تزریق کردهاند
و مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به

 ۱۳میلیون و  ۸۱هزار و  ۱۷۴دوز رسید .اما
به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،در
گروه سنی باالی  55سال  30درصد هنوز در
سامانه برای واکسیناسیون ثبتنام نکردهاند.
اتفاقی عجیب که برخی شایعات با رنگ و بوی
طب سنتی ،مذهبی ،علمی و گاهی امنیتی ،از
مهمتریندالیلآنبودهاست.
▪تکراراشتباهاتموجچهارم

ام ــا مــقــصــران وضــعــیــت فعلی کــشــور ،فقط
واکسننزنها و ماسکنزنها نیستند ،بلکه
کمکاریهایستادملیمقابلهباکروناهممزید
بر آن بوده است .مرکز پژوهشهای مجلس،
دیروز گزارشی را درباره عملکرد کشور در موج
چهارم کرونا منتشر کرد؛ گزارشی که دالیل
ناکامی ما در آن موج و به تبع آن ،مواجهه با موج
پنجمراشفافکردهاست:
عدماتخاذتصمیماتقاطعانهتصمیمگیرینابهنگام ضعف حمایتهای اجتماعی و اقتصادی وفقدان سازوکارهای مناسب اجرایی و نظارتی
برایاعمالمحدودیتها
تأخیردربستنمرزهایکشورچندصداییوتناقضگوییمسئوالنتصمیماتفاقدضمانتاجرایی ترکیب ناقص و فرایندهای تصمیمگیریانحصاریدرستادملیمقابلهباکرونا
ظرفیتپایینانجامتستکرونافرایندکند واکسیناسیونهرچند ایــن ارزیــابــی مربوط به مــوج چهارم
کروناست ،اما حاال که در موج پنجم دست و

دستگاه میلیاردی درمان سرطان نیامده از کار افتاد!
فارس دیروز در خبری نوشت :سهلانگاری مسئوالن بیمارستان امام خمینی(ره) تهران
منجر به آسیب رسیدن به دستگاه درمان سرطان شد .بر اساس شنیدهها ماجرا از این قرار
است که دستگاه سیتیسیمیالتور که یکی از مجهزترین دستگاهها برای درمان بیماران
سرطانی بهشمار میرود با تالشهای فراوان و کمک خیران با ارز دولتی و با قیمت میلیاردی
برای کمک به بیماران سرطانی خریداری میشود.
این دستگاه قرار بود روز یکشنبه توسط نماینده شرکت سازنده در مجتمع بیمارستانی
امام خمینی(ره) نصب و راهانــدازی شود ،اما با درخواست مسئوالن بیمارستان نصب
دستگاه به پرسنل بیمارستان سپرده میشود که متاسفانه در هنگام جابهجایی دستگاه،
یکی از اصلیترین قطعات آن دچار آسیب شده و خسارت سنگینی به دستگاه وارد میشود.
بر اساس گزارشهای رسیده به خبرگزاری فارس ،این دستگاه دارای  12قطعه سنگین
بوده است که توسط پرسنل بیمارستان با جرثقیل جابهجا میشود اما سهلانگاری کارکنان
و بیتوجهی مسئوالن بیمارستان به توصیههای شرکت ،به افتادن پردازنده اصلی این
دستگاه از جرثقیل منجر و این قطعه دچار آسیب جدی میشود .بهطوری که مقرر شده
است این قطعه برای تعمیر به کشور سازنده ارسال شود .حال سوال اساسی اینجاست که
مقصر این خسارت سنگین چه کسی است و مسئوالن بیمارستان دربرابر این حادثه چه
پاسخی خواهند داشت؟ از سوی دیگر این سهلانگاری باعث خواهد شد تا بیمارانی که
مدتها چشم انتظار استفاده از این دستگاه بودند برای ماههای آینده نیز همچنان چشم
انتظار باقی بمانند.

پا میزنیم نیز همچنان بسیاری از خطاها و
اشتباهات قبلی در حال تکرار شدن است و
رعایتنکردنپروتکلهاتوسطمردمنیزشرایط
راسختتروتلخترکردهاست.
سرمبرایبیماران
▪نگرانیازکمبود ُ
کرونایی

درکنارایناشتباهات،برخیمشکالتهمباعث
تشدیدنگرانیهاشدهاست؛نمونهاشگالیهها
از کمبود ُسرم تزریقی برای استفاده بیماران
کرونایی است که البته سازمان غذا و دارو قول
داده این حوزه را مدیریت کند .دکتر سیدحیدر
محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل

سازمان غذا و دارو به ایسنا گفته است :تقریبا
تولیدسرمدرکشوربه ۱۱میلیوندرماهرسیده
و تا اواخــر شهریور به۱۵/۵میلیون افزایش
مییابد .به گفته محمدی ،اصالح خط تولید
یکی از شرکتهای سرمسازی در این کاهش
میزان تولید موثر بوده اما وعده داده شده است
این خط تولید تا پایان مرداد دوباره فعال شود.
محمدیاینراهمگفتهاستکهِ :س ُرمفقطبرای
بیماران مبتال به کرونا مصرف نمیشود بلکه به
دلیلگرمای هواوکمآبیبدن،برایبرخیافراد
سرم تجویز میشود و این موضوع در کنار کرونا
سبب شده است مصرف سرم در کشور ناگهان
چندبرابرشود.
▪هشدارجدیپیشبینیها

نگرانیها وقتی شدیدتر میشود که بدانیم با
روند فعلی ،بعید نیست آمار فوتیهای روزانه
در کشور تا دو برابر هم افزایش یابد .دکتر ایرج
حریرچی ،معاون وزیــر بهداشت در ایــن باره
گفته است :پیشبینیهای دانشگاه واشنگتن
نشان م ـیدهــد کــه در یــک مــاه و نیم آینده،
مرگهای کرونایی در کشور ما از روزانه ۳۰۰
نفر کنونی به حدود  ۶۰۰نفر افزایش یابد و اگر
بهدستورالعملهاعملنکنیمشایددرآیندهاین
رقمبهحدود ۸۰۰نفردرروزبرسد.

دستور رهبر انقالب به رئیسجمهور
درباره بررسی پیشنهاد وزیر بهداشت برای تعطیلی دو هفته ای
در پی نامه وزیــر بهداشت به رهبر معظم انقالب اسالمی درخصوص موج سهمگین و پنجم
کرونا و پیشنهاد تعطیلی دو هفتهای بــرای کاهش چرخش ویــروس و بار بیمارستانها ،رهبر
معظم انقالب اسالمی از رئیسجمهور خواستند این موضوع در ستاد ملی کرونا بررسی شود
و هر اقدامی که الزم است انجام گیرد .به گــزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر انقالب ،در
مرقومه ایشان خطاب به روحانی رئیسجمهور آمده است« :پیرو هشدار وزیر محترم بهداشت،
درمــان و آمــوزش پزشکی و پیشنهاد تعطیلی به خاطر بیماری همهگیر ،مقتضی اســت این
موضوع در ستاد م ّلی کرونا مطرح و بررسی شــود و هر اقدامی که الزم اســت انجام گیرد».
وزیر بهداشت در نامه روز یکشنبه خود به رهبر انقالب پس از برشمردن علل و زمینههای گسترش
بیماری و فشار سنگین بر کادر درمان ،به صحنه آوردن کلیه امکانات کشور برای مقابله جدی با این
پدیدهراضروریدانستونوشت«:شایددوهفتهتعطیلیجدیوایستادگیوبهکارگیرینیروهای
نظامی و انتظامی و برخورد با شکستن پروتکلها بتواند تا حد قابل توجهی از چرخش ویروس و بار
بیمارستانها و فشار نفسگیر بر همکاران ما بکاهد» .این خبر حاکی است ،رونوشت دستور رهبر
انقالباسالمیبرایرئیسجمهورمنتخبنیزارسالشدهاست.

«اینترنت ماهوارهای» ترفند کالهبرداران سایبری
معاون فنی پلیس فتا ناجا از کالهبرداری جدید
مجرمان سایبری تحت عنوان عرضه تجهیزات
و اکانت اینترنت مــاهــوارهای خبر داد .سرهنگ
علی نیکنفس ،با اعالم ترفند جدید کالهبرداران
سایبری تحت عــنــوان عرضه تجهیزات و اکانت
اینترنت ماهوارهای اظهار کرد :اخیرا در پلتفرمهای
ی محور ،شاهد انتشار آگهیهای فروش مودم و
آگه 
تجهیزات اینترنت ماهوارهای در کنار بازنشر محتوا
و ویدئوهایی هستیم که  از طرف رئیس مرکز ملی
و دبیر شورای عالی فضای مــجــازی و اظهارنظر
وی درب ــاره این نوع از اینترنت ،این شایعه را بین
کاربران ایجاد کردهاند که هماکنون امکان استفاده
از خدمات اینترنت ماهوارهای در کشور فراهم شده
است .وی افزود :بررسیها نشان میدهد که عمده
ایــن آگهی ها جعلی بــوده و اغلب کالهبرداران و
سودجویان نیز با ادعای رایگان بودن سرویس برای
کاربرانایرانیسعیدرفریبکاریواغفالهموطنان
دارن ــد؛ در حالی که هنوز امکان استفاده از این

خدمات در ایران وجود ندارد .معاون فنی پلیس فتا
ت های ارائ ه دهنده
ناجا با بیان اینکه مدیران شرک 
خدمات اینترنت ماهوارهای پیش از این بارها تاکید
کردهاندکهتنهابامجوزوبراساسقوانینورگوالتوری
کشورهاخدماتخودرابهکاربرانارائهخواهندداد؛
از هموطنان خواست :در صورت اطالع از هرگونه
کالهبرداری در فضای مجازی درخصوص فروش
تجهیزات اینترنت ماهوارهای ،موضوع را از طریق
نشانیپلیسفتابهآدرس www.cyberpolice.ir
بخشارتباطاتمردمیبامادرمیانبگذارند.
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نامه قالیباف به رئیسجمهور:

مفادقراردادباتلگرامشفافسازی
شود

رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهور خواستار
توضیح دولــت دربــاره عدم تشریح و شفافسازی
درخصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه
ترافیکبینالمللیبرایکاربراناینشبکهاجتماعی
شد .در نامه قالیباف به رئیسجمهور آمده است:
«عدمتشریحوشفافسازیدرخصوصمفادقرارداد
باتلگراموچراییمحاسبهترافیکبینالمللیبرای
کاربراناینشبکهاجتماعیباوجوداستقرارتلگرام
در کشور چیست؟»این خبر حاکی است ،چرایی
محاسبه ترافیک بینالملل برای کاربران تلگرام
در زمانی که فیلتر نبوده ،موضوعی است که از پاییز
سال قبل مطرح است و عباس مقتدایی ،نماینده
اصفهان ،بیشتر این موضوع را پیگیری کرده است.
او دیماه سال قبل در روند پیگیریهایش اینطور
گفته بود« :در مقطعی سرورهای تلگرام()CDN
در داخــل کشور مستقر بــوده اســت .استقرار این
سرورها در داخــل کشور یعنی اینکه میبایست
ترافیک و هزینههای مرتبط با آن بر مبنای استفاده
داخلیونهباتعرفههایبینالمللیحسابمیشده
است؛ در حالی که در عمل تعرفه و پولی که مردم
پرداخت کردهاند فراتر و باالتر از هزینهای بوده که
بایدپرداختمیشدهاست».درهمینرابطهمجلس
 28تیربهدلیلقانعنشدنازپاسخوزیرارتباطاتبه
وی کارت زرد داد.

بیشتر فوتشدگان کرونایی
چه افرادی بودند؟
نتایج یک بررسی روی فوتشدگان کووید۱۹
بیمارستان بقیها ...تهران در بازه زمانی اسفند
 ۱۳۹۸تــا اردیبهشت  ۱۳۹۹نشان داد که
حــدود دوســـوم فــوتشــدگــان ،مـــردان مسن و
دارای حداقل یک بیماری زمینهای بودند .این
بررسیها نشان داد که مردان جنسیت غالب را
در میان افراد فوتشده به علت کووید ۱۹-در
این مرکز داشتند .در بخشی دیگر از دادههای
این بررسی آمده است :میانگین سنی افراد مورد
مطالعه۶۶/۰۱سال بود که این موضوع بیانگر
افزایش چشمگیر مر گومیر در بیماران بیش
از  ۵۵سال است .تعداد روزهای بستری در این
مرکز از حداقل۰/۱روز تا حداکثر۳۳/۳۴روز
متفاوت بود و میانگین تعداد روزهــای بستری
بیماران کووید ۷/۷۶ ،۱۹-روز بود .بیشترین
م ــی ــزان ف ــوتش ــدگ ــان (۶۵/۸درصـــــــــد) از
فوتشدگان در بخش مراقبتهای ویژه بودند.

توفان در سیستان  ۵۰۰نفر را
روانه بیمارستان کرد

فرماندار ویژه زابل گفت :در پی وزش بادهای
 ۱۲۰روزه و پــراکــنــده شــدن ریــزگــردهــا طی
روزهای اخیر در منطقه سیستان ،تاکنون بیش
از  ۱۰۰میلیارد تومان خسارت به بخشهای
مختلف منطقه وارد شده است و بیش از 500نفر
از مردم منطقه به بیمارستان مراجعه کردهاند که
حدود  100نفر آنها در پی نیاز جدی به خدمات
درمانی بستری شد هاند .عباسعلی ارجمندی
گفت :شرایط سیستان نیازمند توجه ویژه دولت
آینده است و باید موضوع حقابه تاالب هامون و
مدیریت منابع آبی منطقه با جدیت دنبال شود تا
مردم از این رنج مستمر رهایی یابند.

