رایگان شدن خدمات بستری برای بیمهشدگان کمیته امداد

پنجشنبه  8مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3316

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران گفت :با تصویب هیات وزیران ،ارائه خدمات به بیمهشدگان کمیته امداد رایگان شد .مهدی رضایی گفت :سهم خودپرداخت (فرانشیز)
بیمهشدگان کمیته امداد برای دریافت خدمات بستری تحت پوشش بیمه پایه در صورت رعایت سیستم ارجاع به صورت رایگان است .وی تصریح کرد :با اجرای این مصوبه ،سهم سازمان بیمه
سالمت در قالب نظام ارجاع برای بیمهشدگان کمیته امداد(ره) ،معادل  ۹۵درصد خواهد بود و  ۵درصد دیگر از محل منابع طرح تحول سالمت از طریق وزارت بهداشت تامین خواهد شد

اجتماعی

اخبار

عدم اجرای سیاستهای کالن جمعیتی در گذشته ،باعث کاهش چشمگیر رشد نرخ جمعیت در کشور شده است

جهش جمعیت سالمندی کشور

راهاندازی بیمارستان در مرز شلمچه
جهت خدمترسانی به زائران

رئیس کمیته بهداش��ت و درمان اربعین با اش��اره به
راهاندازی بیمارستان در مرز شلمچه و انجام تست کرونا
از زائران اربعین ،گفت :ظرفیت بیمارس��تانهای تهران
عالوه بر ظرفیتهای قبلی ،جهت خدمترسانی بیشتر به
زائران افزایش یافته است .پیمان صابریان درباره مجموعه
اقدامات انجام شده جهت خدمترسانی به زائران اظهار
داش��ت :طی  ۲۴ساعت  ۸۵پایگاه سیار و ثابت اورژانس
ارائهدهنده خدمات اربعین در خاک ایران و  ۱۰درمانگاه
ثابت و بیمارستان صحرایی فعال بوده است .وی افزود :در
این مدت  ۵۶۶مصدوم و حادثهدیده گزارش شده که ۱۴۶
مراجعه و اعزام به مراکز درمانی صورت گرفته است و ۴۲۰
مصدوم و حادثهدیده به صورت سرپایی درمان شدهاند،
همچنین متاسفانه ۵نفر از مصدومان و حادثهدیدگان جان
خود را از دس��ت دادند .رئیس کمیته بهداشت و درمان
اربعین ادامه داد :روز سهشنبه  ۲۱مورد بستری در مراکز
درمانی ثبت شده و در این مدت  ۴۶۸نیروی متخصص،
پزشک و کادر درمانی فعال بوده و  ۱۰۰دستگاه آمبوالنس
اورژان��س و  ۱۳دس��تگاه اتوبوس آمبوالن��س اورژانس
ارائهدهن��ده خدمات اربعین در خاک ایران بودهاند و ۱۰
فروند هواپیمای اورژانس و بالگرد نیز بهکارگیری شده است.
صابریان اظهار داشت :همچنین  ۳۸۰۰آموزش چهره به
چهره پزشکی انجام شده و  ۱۱هزار و  ۴۰۰ماسک یکبار
مصرف میان زائران توزیع شده است.

«شورعاطفهها» تا  ۱۱مهرماه ادامه دارد

مدیرکل کمیته امداد اس��تان تهران با اشاره به اینکه
ش��ور عاطفهها از  ۲۰ش��هریور آغاز شده و تا  ۱۱مهرماه
ادامه خواهد داشت ،گفت :این برنامه امروز در مدارس در
جریان است .همچنین فردا در تمام ادارات و مراکز کمیته
امداد  ۷۰۰۰ -مرکز نیکوکاری در کش��ور و  ۹۰۰مرکز
نیک��وکاری در تهران – جمعآوری کمکهای مردمی را
برای دانشآموزان خواهیم داشت .سیدابوالفضل پرپنچی در
مراسم نمادین نواختن زنگ شور عاطفهها که در دبیرستان
شوپرورش منطقه
دخترانه شهید محمدباقر صدر آموز 
 ۱۱تهران برگزار میش��د با بیان اینکه به روال س��نوات
گذش��ته ،امسال آیین شور عاطفهها را در حال برگزاری
داریم و میخواهیم مشق محبت بنویسیم ،گفت :قصد ما
جمعآوری عدد و رقم ریالی نیس��ت ،بلکه توسعه خیر و
احسان است .وی افزود :شور عاطفهها از  ۲۰شهریور آغاز
شده و تا  ۱۱مهرماه ادامه دارد .این برنامه امروز در مدارس
در جریان اس��ت .همچنین فردا در تمام ادارات و مراکز
کمیته امداد ۷۰۰۰-مرکز نیکوکاری در کشور و ۹۰۰مرکز
نیکوکاری در تهران -جمعآوری کمکهای مردمی را برای
دانشآموزان خواهیم داشت .سعی کردهایم آنچه تاکنون
جمعآوری شده را نیز به دست نیازمندان برسانیم .در روز
جمعه پیش رو نیز در مصالهای نماز جمعه خواهیم بود.

تمدید اعتبار دفترچه بیمه سالمت
تا پایان آذرماه

مع��اون اداره کل س��امانهها و روشهای الکترونیکی
سازمان بیمه سالمت گفت :تمدید اعتبار دفترچه بیمه
س�لامت برای ح��دود  ۱۴میلیون نفر از بیمهش��دگان
صندوق س�لامت همگانی و صندوق روستاییان تا پایان
آذرماه انجام ش��د و ای��ن افراد نیازی به مراجعه به دفاتر
پیشخوان برای تمدید دفترچه (اعتبار بیمهای) خود ندارند.
حمید متینیبرومند درباره تمدید اعتبار بیمهای (دفترچه)
بیمهشدگان در  ۲صندوق سالمت همگانی و روستاییان
و عش��ایر گفت :سازمان بیمه سالمت در راستای اجرای
مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و برای پیشگیری
از ایجاد ازدحام در دفاتر پیشخوان و بهدلیل شرایط خاص
ناشی از همهگیری ویروس کرونا و گسترش این بیماری،
در چند نوبت اقدام به تمدید سیستمی دفترچههای بیمه
سالمت کرد که این اقدام در هفته گذشته نیز انجام شد.
وی اظهار کرد :در پایان شهریورماه اعتبار بیمهای (دفترچه)
حدود  ۱۴میلیون نفر از بیمهش��دگان صندوق سالمت
همگانی و صندوق روستاییان و عشایر به اتمام میرسید
که با تصمیم مدیران ارشد سازمان بیمه سالمت ،بیمهنامه
این افراد تمدید شد تا نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان
نداش��ته باشند .معاون اداره کل س��امانهها و روشهای
الکترونیکی سازمان بیمه سالمت بیان کرد :این افراد در
صورت مراجعه به مراکز درمانی و پس از اس��تعالم برای
وضعیت بیمهای ،مشکلی نداشته و تاریخ اعتبار بیمهای
این افراد تا پایان آذرماه  ۱۴۰۰خواهد بود .وی یادآور شد:
بیمهشدگان سازمان بیمه سالمت با شمارهگیری *۱۶۶۶#
(ستاره  ۱۶۶۶مربع) و استفاده از سرویس استحقاقسنجی
مبتنی بر پایگاه اطالعات برخط بیمهشدگان درمان کشور،
از آخرین وضعیت بیمهای خود مطلع شوند.

اقدامات هاللاحمر
برای آوارگان افغان در مرز ایران

رئیس جمعیت هاللاحمر درباره خدمات و اقدامات
هاللاحمر برای آوارگان افغانستانی در مرزهای مشترک
با ایران گفت :با ورود آوارگانی که از افغانستان به سمت
کش��ور ما میآمدند ،این آمادگی از سوی وزارت کشور و
همه عوامل مدیریت بحران وجود داشت و تمهیدات الزم
اتخاذ شد .کریم همتی با بیان اینکه جمعیت هاللاحمر
در همین راستا تعدادی چادر ،اقالم بهداشتی و امدادی و
بستههای معیشتی را به مرز ارسال کرد ،افزود :البته این
بار در خاک کش��ور افغانستان ،جنگ به آن معنای رایج
و همیش��گی خود وجود نداشت که بخواهد بین مردم و
متخاصمان جنگی درگرفته باشد .در واقع وضعیت اینطور
نبود .رئیس جمعیت هاللاحمر ادامه داد :بنابراین افرادی
که وارد مرز میشدند اعم از نظامی و غیرنظامی در اماکن
موقتی که از سوی جمعیت هاللاحمر تعبیه شده ،مورد
پذیرایی قرار گرفته و سپس با صالحدید مراجع رسمی
داخل افغانستان به کشورشان بازگردانده شدند .همتی
درباره اینکه آیا جمعیت هاللاحمر اردوگاهی برای حضور
پناهجویان افغانستانی ایجاد کرده یا خیر ،گفت :ما اردوگاه
به آن سبک و سیاق سابق را نداشتیم و دالیل آن را نیز
ش��رح دادم .من شخصا از مرز نیمروز هم بازدید کردم و
مراودات معمول ما در مرزها در حال انجام است.

توگو با «وطن امروز» :با اجرای دقیق طرح جوانی جمعیت ،نرخ رشد جمعیت کشور افزایش مییابد
یک جمعیتشناس در گف 
آمارها حکایت از آن دارد جمعیت سالمندان باالی 60سال کشور
بیش از  8میلیون نفر اس��ت .این رقم حکایت از آن دارد نزدیک
به  10درصد کش��ور به س��ن کهنسالی نزدیک شدهاند .بر اساس
پیشبینیهای انجام شده از سوی کارشناسان تا سال  ،1420بیش
از  19درصد جمعیت به کهنساالن اختصاص خواهد یافت و این
رقم در سال  1430به  26درصد خواهد رسید .این آمار و ارقام در
حالی پیشبینی میشود که طی سالیان گذشته سیاستهای کالن
جمعیتی در کشور نتوانسته به مرحله اجرا گذاشته شود و در آینده
نزدیک باید شاهد کاهش چشمگیر آمار جوانان در سطح جامعه
باش��یم .بر اساس نظر کارشناسان ،سالم زندگی کردن سالمندان
یکی از دغدغههای مهم در سالهای آینده به شمار خواهد رفت
که از هماکنون برای این موضوع باید چارهاندیشی الزم را داشت.
سالمندان کشور هر روز بر تعدادشان افزوده میشود که این جمعیت
با مشکالت متفاوتی دست به گریبان هستند .اگر چارهای برای حل
این مشکالت اندیشیده نشود ،در آیندهای نهچندان دور ،بحران
«زندگی سالمندی» در کشور رقم خواهد خورد .در همین زمینه
سیدحسن موسویچلک ،رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
با بیان اینکه سالمندی موضوع امروز ما نیست و از سالها قبل این
دغدغه توس��ط کارشناس��ان حوزه به طور جدی مطرح شده بود
ولی خیلی جدی گرفته نمیشد ،گفت :به رغم اینکه آمارها نشان
از کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی و ...دارد اما به نظر
میرسید گوش شنوایی و چشم بینایی برای این وضعیت نبود تا
اینکه سیاستهای کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری ابالغ
ش��د و حواسها به این موضوع بیشتر جمع شد .وی افزود :البته
مصوبه ش��ورای ملی سالمندان را هم بر اساس قانون برنامه سوم
توسعه کشور داشتیم که دستگاههای متولی و همکار تعیین شده
بودند ولی کارآمدی الزم و هماهنگی بینبخش��ی وجود نداشت.
نیمنگاهی به وضعیت جمعیت س��المندی در جهان و ایران خود
گویای این موضوع است که باید نگران باشیم .البته در چند سال
اخیر تالشهایی برای ایجاد هماهنگی و تدوین سند سالمندان بعد
از حدود  20سال هستیم که سپاسگزاری میکنم.

در گروه سنی  ۱۵تا  ۶۴ساله قرار دارد و این بدان معنی است که
با توجه به اینکه بیش از  ۷۰درصد کل جمعیت را افراد  ۱۵تا ۶۴
ساله تشکیل میدهند ،ایران در فرصت طالیی «پنجره جمعیتی»
قرار دارد و جمعیت در سن کار و فعالیت اقتصادی در آن در حداکثر
میزان خود اس��ت .بر این اساس الزم است مدیران از ظرفیتها و
منابع س��رمایهای حاصل از این فرصت ،برای توسعه همهجانبه و
تضمین دوران بعد از گذار جمعیتی ،یعنی سالمندی جمعیت ،به
نحو مطلوب استفاده کنند و رشد اقتصادی مناسبی را برای کشور
فراهم کنند .تجربه بسیاری از کشورها نشان از جهش اقتصادی در
دوران پنجره جمعیتی دارد .بنابراین الزم است مدیران از ظرفیتها
و منابع سرمایهای حاصل از این فرصت ،برای توسعه همهجانبه و
تضمیندورانبعدازگذارجمعیتی،یعنیسالمندیجمعیت،بهنحو
مطلوب استفاده کنند و رشد اقتصادی مناسبی را برای کشور فراهم
کنند .در این راستا استفاده از تجربیات و خردمندی سالمندان بسیار
سودمند است و از طرف دیگر برنامهریزی برای داشتن سالمندان
توانمند ،فعال و س��الم در فاز جمعیتی آینده ،میتواند سالمندی
جمعیت را تبدیل به یک فرصت مناسب برای سالمندان و جامعه
کرده و از بسیاری از مشکالت اجتماعی و اقتصادی که ممکن است
با سالمندی جمعیت ایجاد شود ،جلوگیری کند .آگاهی یافتن از
تغییرات سنی جمعیت و برنامهریزی سیاسی اقتصادی مبتنی بر
آن ،میتواند در موفقیت برنامهها و سیاستگذاریها ،بسیار اهمیت
داشته باشد .باید متناسب با ویژگیهای همهجانبه این گروه سنی،
سیاستگذاری و برنامهریزی جامع انجام شود .به عبارت دیگر با
توجه به افزایش وزن این گروه جمعیتی برای پاس��خ به نیازهای
آنان ،نیاز به بازتعریف مأموریتهای دس��تگاههای اجرایی وجود
دارد .در همین راس��تا سند ملی سالمندان کشور ،با هدف ایجاد
یک پاسخ ملی به افزایش قابل مالحظه جمعیت سالمندان و توسعه
سیاستهای اجتماعی و اقتصادی مناسب ،در راستای برنامهریزی
جهت استفاده از توانمندیها ظرفیتهای سالمندان و ارائه خدمات
جامع و هماهنگ به منظور پاسخگویی و رفع نیازهای متنوع و خاص
سالمندان تدوین شده است.

سرش��ماریهای انجام شده در کش��ور مبین روند رو به رشد
جمعیت سالمند در ایران است .جمعیت سالمندی در ایران طی
حدود  ۴۲س��ال از  ۵درصد در سال  ۱۳۵۵به  ۱۰درصد در سال
 ۱۳۹۸رس��یده است ( ۲برابر شدن جمعیت سالمندی) و مجددا
طی حدود  ۲۱س��ال ،در سال  ۱۴۲۰به  ۲۰درصد خواهد رسید
( ۲برابر شدن مجدد جمعیت سالمندی)؛ این در حالی است که
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته جهان ۲ ،برابر شدن جمعیت
سالمندی در طول بیش از  100سال اتفاق افتاده است و کشور ما
از جمله کشورهای واجد باالترین شیب و شتاب افزایش جمعیت
سالمندی در جهان است .در همین حال ،بر اساس گزارش مرکز
آمار ایران در سال  ،۱۳۹۵نزدیک به  ۷۱درصد از کل جمعیت کشور

بر اس��اس آخرین پیشبینیهای جمعیتی ،امید به زندگی
در بدو تولد در جهان از  64/2در س��ال  ۱۹۹۰به  72/6در سال
 ۲۰۱۹رس��یده است و انتظار میرود این رقم در سال  ۲۰۵۰از
مرز  77/1سال بگذرد .در سال  ۲۰۱۹از هر  ۱۱نفر در جهان یک
نفر  ۶۵سال و باالتر بوده است ( ۹درصد) ،در حالی که پیشبینی
میش��ود این رقم در س��ال  ۲۰۵۰به یک نفر از هر  ۶نفر (۱۶
درصد) برس��د .در سال  ۲۰۱۸برای نخستینبار در تاریخ ،تعداد
افراد  ۶۵سال و باالتر در جهان از تعداد افراد زیر  ۵سال بیشتر
شد .نکته حائز اهمیت دیگر اینکه ،در این سالها سرعت رشد
افراد  ۸۰سال و باالتر به نسبت سایر سنین بیشتر است و تعداد
این افراد از  ۱۴۳میلیون نفر در سال  ۲۰۱۹به  ۴۲۶میلیون نفر

■■افزایش امید به زندگی

■■جهش جمعیت سالمندی کشور

شیوع بیماری «کووید »19-نرخ فرزندآوری را در کشور کاهش داد

معاون سابق پژوهش مرکز مطالعات جمعیتی کشور گفت :وضعیت نرخ فرزندآوری در کشور بسیار نامساعد است و اگر این روند
به این منوال ادامه داشته باشد ،رشد نرخ جمعیت کشور در چند سال آینده به صفر خواهد رسید .شهال کاظمیپور ،جمعیتشناس
در گفتوگو با روزنامه «وطنامروز» گفت :طرح جوانی جمعیت که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است ،در حالی به
دولت ابالغ میشود که باید ضمانت اجرایی داشته باشد به طوری که مشوقهای الزم برای فرزندآوری و حمایت از مادران و کودکان و
خانوارها ارائه شود و سیاستگذاریها به نحو شایسته شکل عملی به خود گیرد .وی با بیان اینکه بحث حمایت از ناباروری و تشویق
به فرزندآوری در این طرح گنجانده شده است که در صورت اجرای درست آن میتوان به رشد نرخ جمعیت کشور در آینده نزدیک
امیدوار بود ،افزود :مجلس ش�ورای اسلامی زحمات فراوانی برای تصویب طرح جوانی کشور کشیده است ،بنابراین بر اجرای آن
نیز باید نظارت دقیقی داشت تا این طرح مهم بدون مشکل اجرا شود .معاون سابق پژوهش مرکز مطالعات جمعیتی کشور تصریح
کرد :اکنون میزان باروری در کشور به دالیلی چون وضعیت اقتصادی جامعه ،ترس از آینده فرزندان یا وجود بیماریهای نازایی و
ناباروری مساعد نیست به طوری که میزان باروری در سال گذشته و در شرایط کرونایی 1/7درصد بوده است ،این در حالی است که
این میزان باید بیش از  5/2درصد باشد تا رشد جمعیت در آینده صفر نشود .کاظمیپور در ادامه افزود :میزان موالید در سال 65
حدود  7فرزند بود اما اکنون بیشتر خانوارها تکفرزند هستند به طوری که اکنون در کشور نرخ فرزندآوری به 1/7درصد رسیده
است(کمتر از  2فرزند) .این در حالی است که چنانچه هر زوجی کمتر از  2فرزند داشته باشد ،وضعیت جمعیت جوان کشور در 25
سال آینده وخیم خواهد بود .وی ادامه داد :البته شیوع «کووید »19-در حدود  20ماه گذشته ،میزان فرزندآوری را در کشور کاهش
داده است و این احتمال وجود دارد که با کنترل بیماری و بازگشت به شرایط پیش از همهگیری ،نرخ رشد جمعیت افزایشی شود.

در ( ۲۰۵۰یعنی  ۳برابر) خواهد رسید .این آمارها حکایت از آن
دارد که افزایش جمعیت سالمند در عین حال که اگر تدبیر نشود
میتواند بحرانهای مختلفی ایجاد کند ولی خود موفقیت بزرگی
است که کشورها برای افزایش طول عمر و ...به دست میآورند
و صرفا نمیتوان افزایش جامعه سالخورده در کشور را یک نکته
منفی دانست ،بلکه باید ضمن اتخاذ تدابیر مناسب جهت افزایش
نسل جوان در کشور ،زمینه را برای یک زندگی سالم در دوران

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا

مجموع واکسنهای تزریقشده در کشور به  ۵۳میلیون و  ۸۰۹هزار و  ۶۶۱دوز رسید

عبور شمار قربانیان کرونا در کشور از  120هزار نفر
جدید مبتال به «کووید »۱۹-در کشور شناسایی شدند که یکهزار
و  ۸۹۱نفر از آنها بس��تری ش��دند .به این ترتیب مجموع بیماران
«کووید »۱۹-در کشور به  ۵میلیون و  ۵۷۲هزار و  ۹۶۲نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۷۲ ،بیمار «کووید»۱۹-
جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به
 ۱۲۰هزار و  ۱۶۰نفر رس��ید .همچنین در حال حاضر  ۲۹ش��هر
کشور در وضعیت قرمز ۲۲۴ ،شهر در وضعیت نارنجی ۱۶۵ ،شهر
در وضعیت زرد و  ۳۰شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

کرونا همچنان در حال تاخت و تاز است و ویروس منحوس با
وجود افزایش ضریب واکسیناسیون در کشور ،هنوز به صورت روزانه
بیش از  200نفر را به کام مرگ میکشاند.
کارشناس��ان بر این باورند رعایت نکردن دس��تورالعملهای
بهداش��تی و عدم اقب��ال  12درصد جمعیت باالی  18س��ال به
دریافت واکسن ،از عواملی است که همچنان باعث باال بودن میزان
مرگومیرهای روزانه کرونایی است .بر اساس آخرین آمار اعالمی
وزارت بهداش��ت طی  24س��اعت۱۳ ،هزار و  ۲۷۱مبتالی جدید
«کووید »۱۹-در کشور شناسایی شدند و متاسفانه  ۲۷۲تن نیز
جان خود را به دلیل این بیماری از دست
دادند .بنا بر اع�لام دیروز روابط عمومی
وزارت بهداش��ت ،در این بازه زمانی یک
میلی��ون و  ۷۶هزار و  ۹۵۰دوز واکس��ن
کرونا در کشور تزریق شده است.
بر اس��اس این گ��زارش ،تاکنون ۳۷
میلی��ون و  ۷۴۸هزار و  ۷۱۰نفر دوز اول
واکس��ن کرونا و  ۱۶میلیون و  ۶۰هزار و
 ۹۵۱نفر نیز دوز دوم را تزریق کردهاند و
مجموع واکس��نهای تزریق شده در کشور به  ۵۳میلیون و ۸۰۹
هزار و  ۶۶۱دوز رسید .از ظهر سهشنبه تا ظهر چهارشنبه  ۷مهرماه
 ۱۴۰۰بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۳ ،هزار و  ۲۷۱بیمار

■■احصای  ۳۰۰شهید مدافع سالمت در دوران کرونا

نظام س�لامت به عن��وان خط مقدم
مب��ارزه با ویروس منح��وس کرونا تعداد
زیادی از کادر خود را تقدیم حفظ سالمت
مردم کرده اس��ت .بر اساس آخرین آمار
سازمان نظام پزشکی تاکنون  300شهید
سالمت شناس��ایی شده است .بر همین
اساس معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان
نظام پزشکی با اعالم تعداد شهدای سالمت
گفت :تا امروز بس��یاری از این عزیزان به
عنوان شهید خدمت شناخته شدهاند و کارهایشان در دست اقدام
است و باز هم پیگیری میکنیم تا تمام این عزیزان با عنوان شهید
خدمت تلقی شوند و بتوانیم احقاق حق کنیم.

سالمندی فراهم آورد .در همین زمینه رئیس انجمن مددکاران
اجتماعی ایران بر این باور اس��ت برای ساماندهی بهتر جمعیت
سالمند کشور باید از سند ملی سالمندان استفاده کرد .سیدحسن
موسویچلک گفت :محتوای سند ملی سالمندان مورد پذیرش
در کشور است و دبیرخانه شورای ملی سالمندان به عنوان مرجع
ملی این حوزه آن را منتشر کرده است و مسؤوالن سازمانهای
مختلف و کارشناسان در تدوین آن مشارکت داشتند.

روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 4مهر

13792

288

1926

23109

 5مهر

14470

289

2219

22011

 6مهر

11701

239

1821

22011

 7مهر

13271

272

1891

21564

بسیاری از خدمات با بار کد  QRLواکسیناسیون امکانپذیر
است .در همین رابطه رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری
با واکسن وزارت بهداشت توضیخاتی درباره روند واکسیناسیون
کرونا در کشور ارائه کرد و گفت :افرادی که  ۲دوز واکسن تزریق
کردند با مراجعه به سامانه  vcr.salamat.gov.ir/faدادهها را
وارد میکنند و کارت واکسن برایشان اینترنتی صادر میشود؛
با توجه به مس��ائلی که پیرامون هوشمندسازی کنترل کرونا
مطرح میش��ود ،قطعا در روزهای نزدیک مشکالت احتمالی
سامانه رفع میشود.
دکتر سیدمحسن زهرایی با اشاره به اینکه بیش از  53میلیون
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است ،گفت :از تعداد یاد
شده بیش از  37میلیون نفر دوز اول واکسن و بیش از 16میلیون
نفر هم دوز دوم را دریافت کردهاند و واکسیناس��یون آنها کامل
شده است و بر این اساس حدود  ۱۹درصد جامعه کامال با واکسن
ایمن شدهاند و حدود  ۶۰درصد از کل جمعیت هم حداقل یک
نوبت واکسن دریافت کردهاند.

دکتر حبیبی ،معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی
در مراسم رونمایی از لوح فشرده «نبض نزدیک» گفت :اسفندماه
روزهای س��ختی بود که هیچگاه فرام��وش نمیکنیم .تعدادی از
همکاران ما جان به جانآفرین تقدیم کرده بودند ۲ .روز مانده بود
به عید و فقط چند نفر از معاونان و دکتر ظفرقندی در س��ازمان
بودند .شب عید بود و آقای دکتر از آمار شهدای سالمت پرسیدند
که در آن زمان  ۳۴نفر بودند که با برخی خانوادههایشان تماس
گرفتیم و در شب سال نو پیامهای تبریک و تسلیت برای شهادت
عزیزانشان ارسال شد و در نخستین فرصت به دیدار خانواده این
عزیزان رفتیم .وی افزود :در سازمان مجموعهای در معاونت انتظامی و
معاونت امور اجتماعی نسبت به احصای این عزیزان شهید و سرکشی
به خانوادهها ایجاد شد .قریب به  ۲۸۷نفر در معاونت انتظامی ما از
آماری که برایمان ارسال شد به عنوان شهید خدمت احصا کردیم
و بعد این میزان به  ۳۰۰شهید سالمت رسید.
■■نحوه دریافت کارت دیجیتال واکسن کرونا

بر اساس اعالم وزارت بهداشت در هفتههای آینده دریافت

با آغاز روند بازگشت  80هزار زائر ایرانی به کشور ،ارائه خدمات در مبادی ورودی در دستور کار سازمانهای خدماتی قرار دارد

«مهران» و «شلمچه» پذیرای زوار اربعین

موج بازگشت زائران سفر معنوی اربعین آغاز شده است
و نیروی انتظامی ،اورژانس ،هاللاحمر و س��ایر سازمانهای
خدماتی به منظور تس��هیل در ارائه خدمات به زوار در حال
اجرای ماموریت هستند .ستاد اربعین از زائرانی که قصد ورود
به کشور از طریق مبادی زمینی را دارند خواسته به منظور
تس��هیل در فرآیند خدماتدهی به زائران ،از  ۲مرز زمینی
شلمچه و مهران وارد کشور شوند .در همین راستا دبیر اجرایی
ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت :به زائرانی که میخواهند از
طریق مرز زمینی وارد کشور شوند ،توصیه میکنیم از طریق
 ۲مرز مهران و شلمچه وارد کشور شوند.
امید کوثریفر با بیان اینکه اعزام زائران اربعین حسینی با
تمام فرازوفرودهایی که داشت تا روز قبل از اربعین انجام شد
و در این فرآیند توانستیم همچنین امکان سفر تعدادی از اتباع
خارجی مقیم کشور را که شرایط سفر به عراق را داشتند نیز
فراهم کنیم ،تصریح کرد :در ارتباط با موضوع بازگشت زائران
به کشور هماهنگیهای الزم بین دستگاههای متولی انجام شده
است .در ارتباط با موضوع سالمت زائران پیشبینیهای الزم
شده و از آنها هنگام ورود به کشور تست سریع کرونا گرفته
ش��ود؛ این اقدام توسط اکیپهای وزارت بهداشت و سازمان
هاللاحمر انجام میشود.
وی ادامه داد :همچنین تصمیم گرفته شد در صورت لزوم

با همکاری س��ازمان بسیج و
دیگر مجموعههای بهداشت
و درمان در کش��ور ،اکیپها
برای اخذ تست فوری کرونا از
زائران افزایش یابد .کوثریفر
با بیان اینکه اگر فردی تست
کرونایش مثبت باشد و دارای
عالئم حاد باشد به بیمارستان
منتقل میشود ،خاطرنشان کرد :همچنین اگر فردی تست
کرونایش مثبت باشد ولی مشکل خاصی نداشته باشد ،ابتدا
قرنطینه میشود و معالجات اولیه روی وی انجام و سپس تالش
میشود توسط خودروهای شخصی به محل سکونتش منتقل
شود .این مقام مسؤول در ستاد مرکزی اربعین حسینی با بیان
اینکه از سوی سازمان راهداری کشور تمهیدات خوبی برای
جابهجایی و انتقال زائران در نظر گرفته شده است ،افزود :به
زائران اربعین حسینی توصیه میکنیم اگر میخواهند از طریق
مرز زمینی وارد کشور شوند از طریق  ۲پایانه مرزی شلمچه و
مهران این کار را انجام دهند ،چرا که در این  ۲مرز تمهیدات و
تسهیالت الزم جهت ارائه به زائران در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه موج بازگشت زائران اربعین حسینی به
کشور آغاز شده است ،افزود :این پیشبینی را هم انجام دادهایم

که حداکث��ر ت��ا  10مهرماه
تع��دادی از موکبهای ایرانی
در مسیرهای نجف و کربال و
پایانههای مرزی ارائه خدمات
به زائران را داشته باشند؛ ولی
در مجموع ب��ه زائران توصیه
میکنیم بر اساس زمانبندی
که مشخص میکنند هر چه
زودتر به کشور بازگردند تا هنگام بازگشت بتوانند از تمهیدات
در نظر گرفته شده استفاده کنند.
■■افزایش  ۳برابری گیتهای گذرنامه برای زائران حسینی

با افزایش میزان بازگشت زمینی زائران به کشور ،نیروی
انتظامی اع�لام کرد در صورت نیاز گیتهای گذرنامه برای
زائران حسینی را تا  ۳برابر افزایش میدهد.
در همین رابطه فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به آغاز موج
بازگشت زائران حسینی به کشور ،ضمن تاکید بر اینکه هیچ
مشکل امنیتی تاکنون مشاهده نشده است ،گفت :گیتهای
گذرنامهای نسبت به روزهای گذشته بیش از ۳برابر شده است.
سردار حسین اشتری اظهار کرد :طی ۷روز گذشته برگشت
زائران به میهن اسالمی شروع شده و پیشبینی ما این است
مرتب این بازگشت را خواهیم داشت و البته همکاران ما آماده

ارائه خدمت تا پایان روزی که زائران بازگردند هستند و پس از
روز جمعه هم حتما آماده ارائه خدمت هستند.
وی با بیان اینکه در  2-3روز پیش رو شاید حجم کار باالتر
باشد ،ادامه داد :همکاران من در مرزبانی و گیتهای گذرنامه
آماده هستند که سریعا زائران عزیز وارد کشور شوند .زائران
به محض اینکه وارد میهن اسالمی شوند اقدامات و خدمات
گذرنامهای با س��رعت انجام میش��ود ،در این راس��تا شمار
گیتهای گذرنامه بیش از  ۳برابر روزهای گذشته شده است.
فرمانده ناجا همچنین با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ مشکل
امنیتی نداش��تیم ،اضافه کرد :همکاری خوبی بین زائران و
همکاران من در نیروی انتظامی و تمام دستگاها وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران به کشور
گفت :افرادی که به صورت هوایی عازم کربالی معلی شدهاند،
میتوانند از مرز بینالمللی مهران وارد کشور شوند.
وی با بیان اینکه کارکنان نیروی انتظامی در پایانه مرزی
مهران و چذابه پذیرای زائران هس��تند ،افزود :تا زمان عادی
شدن تردد در پایانه مرزی تمام مسؤوالن و کارکنان انتظامی
مستقر در شهر مهران پای کار خواهند بود تا خدمات مورد نیاز
را به زائران ارائه دهند و در صورت افزایش حجم تردد زائران به
کشور ،اقدام به بازگشایی گیتهای فوقالعاده و ویژه خواهیم
کرد تا از اتالف وقت هموطنان جلوگیری شود.

