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 شمار مبتالیان کرونا 
رو به افزایش است

سخنگوی وزارت 
گفــت:  شــت  بهدا
از روز دوشــنبه تــا 
ظهــر سه شــنبه ۳۰ 
اردیبهشــت ۱۳۹۹و 

براســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ۲هزار و 
۱۱۱بیمــار جدید مبتالبه کووید-۱۹در کشــور 
شناسایی شد. به گزارش ایلنا،  کیانوش جهانپور با 
بیان این که حداکثر ۲۰درصد موارد جدید کرونا از 
موارد بستری در بیمارستان ها هستند، تأکید کرد: از 
بین مبتالیان جدید، ۴۲۴مورد بستری و یک هزار 
و ۶۸۷مورد سرپایی و از افراد در تماس با مبتالیان 
بودند که شناسایی شــدند. او افزود: به این ترتیب 
مجموع بیماران کووید-۱۹در کشور به ۱۲۴هزار 
و ۶۰۳نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
متأسفانه از روز دوشــنبه تا ظهر دیروز، ۶۲بیمار 
کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند. به این ترتیب 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۷هزار و ۱۱۹نفر 
رسید. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اعالم 
کرد: در بازه زمانی ذکرشده در ۱۰ استان موارد فوتی 
صفر و در ۶ استان یک مورد فوتی گزارش  شده است.

    
 احتمال انتقال کرونا 

از طریق پوست آسیب دیده
یک متخصص پوســت ومو گفت: اگر پوست و 
مخاط که دارای گیرنده های ویروس هستند آسیب 
ببینند ویروس از این طریق به بدن منتقل خواهد 
شــد. به گزارش فارس، پروین منصوری بیان کرد: 
بسیاری از بیماران که ضایعات پوستی دارند ممکن 
است با قطع کردن داروهایشان احتمال ابتال و انتقال 
ویروس کرونا را افزایش دهند. وی خاطرنشان کرد: 
تظاهرات پوستی کرونا متفاوت است، برخی عالئم 
به صورت کهیرهای موضعی و ضایعات پوســتی 
شــبیه به مخملک و ضایعاتی مانند سرمازدگی و 
خون مردگی گزارش شده است که برخی از این ها با 
مطالعات ویروس شناسی ثابت شده عفونت ویروسی 
هستند، اما باید گفت این عالئم در تعداد کمی از افراد 

ممکن است بروز کند.
    

مردم در منزل سکه، طال و ارز 
نگهداری نکنند

ه  ر ا د ا ئیــس  ر
اجتماعی پلیس آگاهی 
ناجا در مورد نگهداری 
مقادیــر زیاد ســکه، 
طــال و ارز در منازل به 

هم وطنان هشــدار داد و گفت: شــهروندان باید 
سپرده گذاری و صندوق امانات بانک ها را به عنوان 
جایگزینی مناسب و امن موردتوجه قرار دهند. به 
گزارش ایرنا، سرهنگ شهاب با رد شایعات مربوط به 
استفاده سارقان از دستگاه های فلزیاب، تصریح کرد: 
چنین دستگاه هایی به دلیل وجود انواع فلزات در 
منازل برای سارقان هیچ کاربردی ندارد. رئیس اداره 
اجتماعی پلیس آگاهی ناجا همچنین از هم میهنان 
خواست از همراه بردن زیورآالت، اشیای قیمتی و 
اسناد و مدارک غیرضروری در هنگام عزیمت به سفر 
خودداری و منزل خود را به همسایگان یا آشنایان 

قابل اعتماد بسپارند. 
    

واکسیناسیون کودکان خود را 
در دوران کرونا فراموش نکنید

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی تأکید کرد: در 
دوران همه گیری کرونا واکسیناسیون کودکان خود 
را فراموش نکنید. به گزارش ایلنا، محمدمهدی گویا 
گفت: تاریخ نظام سالمت کشور ما و بقیه کشورهای 
دنیا به ما نشان داده از زمانی که برنامه واکسیناسیون 
کودکان شکل منســجم و همگانی و سراسری در 
کشــور به خود گرفته، مرگ ومیر کودکان کشــور 
به وضوح کاهش پیداکرده است. رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشــت بابیان این که 
همه گیری کرونا توجه بسیار زیادی را در سطح کشور 
به خود جلب کرده اســت، ادامه داد: همه تالش ها 
صورت گرفته که مبادا برنامه پاسخ به کرونا تأثیر منفی 
بر روی سایر برنامه های بســیار بااهمیت بهداشتی 
کشور داشته باشد که شاید مهم ترین آن ها موضوع 
واکسیناسیون کودکان باشد. گویا خاطرنشان کرد: 
متأسفانه اطالعات ما نشان می دهد در برخی از مناطق 
کشور برنامه واکسیناسیون بعضی از کودکان به دلیل 
کاهش مراجعه خانواده ها با تأخیر مواجه شده است 
هرچند نظام مراقبت های بهداشتی اولیه کشور همه 
تالش خود را به کار گرفته تا چنین تأخیری رخ ندهد و 
واکسیناسیون کودکان به موقع انجام شود ولی بازهم 
الزم اســت مردم عزیز کشــور و به خصوص والدین 
کودکان به این موضوع توجه جــدی نمایند و اجازه 

ندهند و واکسیناسیون کودکانشان به تأخیر بیفتد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

»سازمان جهانی بهداشت سزاوار 
حمایت اســت، نه اینکه توسط برخی 
کشورها جریمه شود.« این بخشی از 
سخنان وزیر بهداشت ایران در مجمع 
عمومی سازمان جهانی بهداشت است. 
نشستی اداری که امسال زیر سایه کرونا 

به صورت تله کنفرانس انجام شد. 
پیشنهاد تحقیقات مستقل و 

ارزیابی سازمان جهانی بهداشت
طی روزهای گذشــته و با توجه به 
شــیوع و همه گیری کرونا در جهان 
برخی کشــورها نقدهایی به اقدامات 
انجام شــده توسط ســازمان جهانی 
بهداشت داشتند و هجمه های زیادی 
به این سازمان وارد شد. چند هفته پیش 
بود که دونالــد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا از بی کفایتی این سازمان سخن 
به میان آورد و گفت که این ســازمان 
»چین محــور« اســت. او همچنین 
کمک های واشنگتن به سازمان مذکور 
را تعلیق کرد و حاال هم وزیر بهداشت 
آمریکا در این نشست اینترنتی دوباره 
از عملکرد ســازمان جهانی بهداشت 
انتقاد کرده و گفته اســت این نهاد در 
تهیه اطالعاتی که جهان به آن نیاز دارد 
ناتوان بود و ناتوانی این سازمان باعث 

تلفات جانی زیادی شده است.
اما داســتان از اینجا شروع شد که 
در روزهای اخیر استرالیا قطعنامه ای 
پیشنهادی را به این نشست ارائه کرد 
و مشخصاً خواســتار انجام تحقیقات 
مستقل درباره شــیوع کرونا و تعامل 
اولیه با آن و همچنین ارزیابی عملکرد 
ســازمان جهانــی بهداشــت در این 

همه گیری جهانی شد.
ایــن پیش نویس تا روز یکشــنبه 
حمایت ۱۲۲ کشــور را در پی داشت 

و ماریــز پِین، وزیر خارجه اســترالیا، 
این حمایت گسترده را »یک پیروزی 
برای جامعه بین الملل« توصیف کرد. 
اتحادیــه اروپا ضمن حمایــت از این 
پیش نویس، پیشنهادهایی برای اصالح 
یا افزودن به متن اولیه ارائه کرد. بنابر 
برخی گزارش ها، یکــی از عمده ترین 
پیشنهادهای این اتحادیه، حذف نام 
»ووهان« به عنوان کانون اولیه شیوع 

کرونا بود.
استرالیا، در کنار آمریکا، از مدت ها 
پیش همواره بر »پنهان کاری« دولت 
چین در شــیوع کرونا تأکیــد کرده و 
روابط دو کشور با تنش هایی ازجمله 

در زمینه بازرگانی همراه شده است.
در برابر پیشنهاد تحقیقات مستقل و 
حمایت کشورهای دیگر از آن، سازمان 
جهانی بهداشت نیز مقاومت نکرد اما 
تدروس آدهانوم، رئیس این نهاد، بیشتر 
بر همبســتگی جهانی برای مقابله با 
این بیماری تأکید کــرد. او همچنین 
وعــده داد در اولین فرصت مناســب 
این ســازمان با یک گــزارش به تمام 

پرسش ها پاسخ خواهد داد.
از سوی دیگر چین هم ساکت نماند 
و شی جین پینگ، رئیس جمهوری این 
کشور، از عملکرد کشورش در مقابله با 
همه گیری کرونا دفاع کرد. البته او هم 
از تحقیقات حمایت کرد اما زمان آن را 
به بعد از کنترل بیماری موکول کرد. 
رئیس جمهور چیــن همچنین گفته 
است تا دو سال معادل ۲ میلیارد دالر به 
سازمان بهداشت کمک خواهد کرد که 
این موضوع با انتقاد آمریکا مواجه شد. 
وزیر بهداشــت آمریکا در پاسخ به این 
ادعا گفت که این کشور تاکنون بیش از 
۹ میلیارد دالر در نقاط مختلف جهان 

برای مقابله با کرونا هزینه کرده است.
 عملکرد خوب ایران

 باوجود تحریم
بااین حال ایــران حمایت خود را از 

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد و 
این ســازمان را به  پاس فعالیت هایش 

شایسته تقدیر دانست.
سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران 
در این تله کنفرانس مدیریت کشــور 
را در کنترل کرونا با توجه به تحریم ها 
یک دستاورد بزرگ بین المللی دانست 
و گفت: موضوع شامل دو فاز است؛ فاز 
اول که آمادگی کامل کشور در دفاع از 
هجمه اولیه بیماری در بیمارستان ها با 
همراهی کادر پزشکی و پرستاری و با 
همکاری مردم و مشارکت هایی که در 
این زمینه اتفاق افتاد و در فاز دوم نیز 
با استفاده از زیرساخت های سیستم 
مراقبت های بهداشــتی اولیه کشور 
و فعالیت بهورزان، کادر بهداشــتی، 
مراقبین سالمت و سایر دستگاه هایی 
که به ما کمک کردند، به عنوان فاز حمله 
ما به ویروس و غربالگری این بیماری و 
به عنوان دستاوردی که توانستیم در 
مرحله اول ۷۸ میلیون نفر و در مرحله 
دوم ۲۲ نفر را غربالگــری کنیم، بیان 

کردیم.
او همچنیــن از ســازمان جهانی 
بهداشت خواســت که در تحریم های 
اعمال شــده علیه ایران و کشورهای 
دیگر که ممکن اســت تهیه واکسن و 

دارو را مشکل کند، مداخله کند.
ایران در بخش پژوهش همپای 

غرب عمل کرد
حســین کرمان پور، رئیس بخش 
اورژانس بیمارســتان ســینا هم باور 
دارد کــه ایران در مهار کرونا نســبت 
به غرب موفق تر عمل کــرده و دلیل 
ســرآمدی مدیریت کرونا در ایران در 
مقایسه با غرب، منش فرهنگی ماست. 
به گفتــه او ما یک مدیریــت دولتی، 
مردمی و نیمه خصوصی داشتیم، اما 
مدیریت در غرب کامــاًل دولتی بود. 
در این مدیریت انجمن ها، خیریه ها و 
مراکز نیمه خصوصی نقشی نداشتند، 

اما در ایران با مدیریت ســتاد مقابله با 
کرونا همکاری مردم، بخش خصوصی، 
بخش دولتی، بخش نظامی و انجمن ها 

صورت گرفت.
نکته دیگــری کــه کرمان پور به 
آن اشــاره می کند بخــش پژوهش و 
تحقیقات درباره کروناست. او در ادامه 
خاطرنشان کرد: ایران یکسان با تمام 
دنیا عمل کرد و این  یک روند مسجل 
جهانی است که ما گاه تندتر و گاه کندتر 
از کشورهای دیگر پیش می رویم. تمام 
نتایج هم بین کشــورها به اشــتراک 
گذاشته می شود. البته دنیا در مقابله 
با ویروس ناشــناخته ای مانند کرونا، 
خیلی دســت به عصا حرکت می کرد، 
اما بــه دلیل خلقیــات فرهنگی،  این 
کندروی ها در کشــور ما کمتر دیده 
می شود و این مربوط به دیرینه علمی 

ما اســت که آزادانه تر عمل می کنیم؛ 
بنابراین ســرعت عملکردی بیشتر از 
جهان داریم و به هرحال در این بحران 
این آزادی عمل به نتایــج کارآمدی 

منجر شد. 
موضوع بعدی از دیــدگاه او وجود 
عملکردی وحدت آفرین در کشور است 
که در زمان بحران تمام قوای کشــور 
بسیج می شوند که این امر در کشورهای 

غربی زیاد تعریف شده نیست. 
تقدیر نماینده سازمان جهانی 

بهداشت از موفقیت ایران 
بااین حال موفقیت ایران در زمینه 
مهار و کنترل کرونا را تنها وزیر بهداشت 
و پزشــکان اعالم نکرده انــد. دیروز 
کریســتف هملمن، نماینده سازمان 
جهانی بهداشت در ایران نیز این موضوع 
را تایید کرد. او گفته که یکی از مهم ترین 
اقدامات نظام ســالمت ایران، افزایش 
ظرفیت آزمایشگاهی در سراسر کشور 
است که می تواند ســرعت شناسایی 
بیماران را افزایش داده و زنجیره انتقال 

ویروس را قطع کند.
بر اساس گفته های او ابتدای اپیدمی 
کرونا در ایران مانند ســایر کشورها، 
وضعیت بخش های مراقبت های ویژه 
با مشکالتی روبرو بود اما در حال حاضر، 
هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد 
و بیماران خدمات تخصصی موردنیاز را 
دریافت می کنند. در ایران نیز همانند 
سایر نقاط جهان، مشکالتی در تأمین 
وســایل حفاظت فردی و تجهیزات 
موردنیاز برای مبارزه بــا کرونا وجود 
داشــت و در حال حاضر نیز تهیه این 
اقالم در بازار جهانی برای بســیاری از 
کشورها، دشوار است اما مشکالت ایران 
در این زمینه بسیار کمتر است. نماینده 
سازمان جهانی بهداشــت در ایران با 
بیان اینکه در طول هفته ها و ماه های 
گذشته، شاهد پیشرفت بسیار خوبی 
از سوی ایران در زمینه کنترل بیماری 
کووید-۱۹ بوده ایــم، تصریح کرد: در 
بسیج ملی مبارزه با کرونا در ایران، تمام 
توصیه های سازمان های بین المللی 
به ویژه سازمان جهانی بهداشت به کار 

گرفته شد.
او خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
سازمان ملل و آژانس های وابسته به این 
نهاد ازجمله سازمان جهانی بهداشت، 

در ابتدای شــیوع کرونا کمک هایی 
به ایران داشــت؛ اما در حــال حاضر 
با افزایش ظرفیت تولیــد داخلی در 
زمینه لباس های حفاظتی، ماسک و 
تجهیزات پزشکی ازجمله ونتیالتور و 
دستگاه های کمک تنفسی در ایران و 
حتی صادرات کیت های تشــخیصی 

روبرو هستیم.
 هملمن یــادآور شــد: باید توجه 
کنیم که کرونا  تمام نشــده و اقدامات 
فراوانی باید انجام شــود و تا زمانی که 
واکسن یا درمان مؤثر برای این بیماری، 
ساخته و عرضه نشــود به هیچ عنوان 
نمی توانیم بگوییم کــه این بیماری را 
پشت سر گذاشته ایم و تا آن زمان باید 
به بهداشت فردی، فاصله اجتماعی و 
کاهش مراودات با سایرین توجه کنیم.

با توجه به اظهارات هملمن ممکن 
است شرایط در آینده به گونه ای باشد 
که محدودیت های اجتماعی در برخی 
مناطق افزایش یا کاهــش پیدا کند 
و این موضوع به رفتار فــردی مردم، 
وابسته است. در کشور بزرگی مثل ایران 
همانند سایر کشورهای بزرگ ممکن 
اســت که تفاوت های جغرافیایی در 
توزیع بیماری کووید-۱۹ وجود داشته 
باشد؛ بنابراین بیماری و محدودیت ها 
ممکن است در برخی استان ها بیشتر 

باشد.
او ادامه داد: در حال حاضر در ابتدای 
راه برای آزمایش های تشخیص کرونا 
در مراکز ســرپایی در ایران قرار داریم 
و ممکن است این وضعیت ادامه پیدا 
کند و یا الزم باشــد محدودیت هایی 
که برداشته  شــده، در برخی استان ها 
مجدداً برقرار شــود. در ماه های آینده 
شاید شــاهد پیک بیماری در برخی 
اســتان های ایران باشــیم که باید با 
هوشیاری، وضعیت را بررسی کرده و 

تصمیم بگیریم.
در آخر اینکه تمام دنیا برای مقابله 
با کرونا بسیج شده اند و در تالش اند تا 
جان مردم را نجــات دهند. خبرهای 
خوبی در رابطه با موفقیت آمیز بودن 
واکســن کرونا روی انسان در روزهای 
اخیر شنیده شــد و موجی از شادی را 
برای تمام مردم به همراه آورد. با امید 
به اینکه مردم و سیاســتمداران تمام 
کشــورها کنار هم در جهت مقابله با 
این معضل بسیج شوند و این بیماری 
هم مانند سایر بیماری های همه گیر 

کنترل و درمان شود.

: WHO وزیر بهداشت در واکنش به انتقاد برخی کشورها از

سازمان جهانی بهداشت سزاوار حمایت است، نه جریمه 

خبر

 روز گذشــته رئیس پلیس راهور ناجا از 
این خبر داد که ۱۲ هزار نفر راننده در آستانه 
ابطال گواهینامه هستند که بعد از یک سال 
می توانند دوباره با گذراندن دوره آموزشــی 

گواهی نامه دریافت کنند. 
به گزارش ایلنا، ســردار کمال هادیانفر 
بیان کرد: در سال ۹۹، ۴ برنامه اصلی در ادامه 
برنامه های ســال ۹۸ برای مأموریت پلیس 
راهنمایــی و رانندگی پیش بینــی کردیم 
این برنامه ها در راستای برنامه اصلی پلیس 
راهور است که همان بحث مدیریت ترافیک، 

تسهیل و ایمنی ترددها و ... است.
او ادامه داد: ۴ مأموریت با برنامه مشخص 
در راستای برنامه های کالن نیروی انتظامی 
مشــخص کرده ایم. جدی تریــن برنامه ما 
کاهش سوانح و تصادفات یا رویکرد کاهش 

جان باختگان است که دارای زیر برنامه های 
مختلفی است. دومین برنامه توسعه انضباط 
و نظم و عبور و مرور ترافیک است که ازجمله 

آن ساماندهی موتورسیکلت سواران است.
هادیانفــر افزود: موضوع بعدی توســعه 
و بهبــود و ارتقای رفتار فــردی و اجتماعی 
ترافیکی اســت و همکاری کاربران ترافیکی 
یعنی رانندگان، سرنشینان خودرو و عابران 

پیاده را در این زمینه می طلبد.
رئیس پلیــس راهور ناجــا گفت: بخش 
چهارم نیــز توســعه و تحول سیســتمی 
و هوشــمند ســازی پلیس راهور اســت و 
امیدواریــم در نیمــه اول ســال ۹۹ بخش 
اعظمــی از آن انجــام شــود ازجملــه این 
خدمــات نیــز رســیدگی بــه اعتراضات، 
شــماره گذاری که تمامی ایــن برنامه ها در 

بســتر شــبکه ملی اطالعات انجام می شود 
و همچنین ترخیــص الکترونیکی خودرو. 
 تــالش می کنیم رفته رفته ســتاد ترخیص

 جمع می شود.
او در بخش دیگــری از صحبت های خود 
گفت: ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ نفــر از ۴۴ میلیون 
دارنده گواهینامه در کشور دارای نمره منفی 
هستند و ۶۹ نفر برای بار اول در آستانه توقیف 
ســه ماهه گواهینامه،۵۷۷۰ نفر در مرحله 
دوم و در آســتانه توقیف ۶ ماهه گواهینامه 
و ۱۲ هزار نفر نیز در آستانه ابطال گواهینامه 
هستند که بعد از یک سال می توانند دوباره با 
گذراندن دوره آموزشی گواهی نامه دریافت 

کنند.
ســردار هادیانفر همچنین تصریح کرد: 
طرح تقسیط جریمه در ســال گذشته اجرا 

شد، اما از ابتدای اردیبهشت ۹۹ متوقف شد. 
۶۲ هزار وسیله ترخیص شده اند و افرادی که 
از این طرح استفاده کرده اند متعهد شده اند 
تا یک ســال بدون پیش پرداخــت جریمه 
پرداخت کنند تاکنون ۲۳ درصد اقدام کرده 
آن و مابقی پرداخت نکرده اند ابالغ کرده ایم 
افرادی که بیــش از یک ســال از پرداخت 

تعهدشــان گذشته جزو لیســت توقیفی ها 
قرار بگیرند.

او همچنین از این خبر داد که با تالش های 
صورت گرفته از ســه مدل پرایــد دو مدل 
خارج شده و مدل ســوم نیز به زودی خارج 
می شوند و انشاهلل به زودی پژو ۴۰۵ نیز از رده 

خارج خواهد شد.

پلیس راهور ناجا با رانندگان متخلف اتمام حجت کرد؛

12هزار نفر در آستانه ابطال گواهینامه 

وزیر بهداشت ایران از 
سازمان جهانی بهداشت 

خواست که در تحریم های 
اعمال شده علیه ایران و 

کشورهای دیگر که ممکن 
است تهیه واکسن و دارو را 

مشکل کند، مداخله کند

نماینده سازمان جهانی 
بهداشت در ایران: در 

بسیج ملی مبارزه با کرونا 
در ایران، تمام توصیه های 

سازمان های بین المللی 
به ویژه سازمان جهانی 

بهداشت به کار گرفته شد
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