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اجتماعی

دو شنبه  5آبان ماه -1399شمــاره 4050
اخبار

از ارائه خدمت به افراد بدون ماسک

خودداری شود

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی در
مراکز صنفی و کارگاهی به عنــوان یکی از محلهای پر رفت و آمد مردم،
گفت :مردم می توانند هرگونه تخلفی در رعایت اصول بهداشتی را از طریق
سامانه تلفنی  ۱۹۰و یا از طریق  QRکد هر واحد به اطالع ما برسانند.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیما سادات الری با اشاره به نحوه برخورد با تخلفات
کرونایی ،گفت :در شــرایط همه گیری بیماری کرونا در کشور ،لزوم رعایت
پروتکلهای بهداشتی در مراکز صنفی و کارگاهی به عنوان یکی از محلهای
پر رفت و آمد مردم از اهمیت خاص و ویژهای برخوردار است.
وی افزود :بنابراین ضروری است که صاحبان مراکز یاد شده استفاده از ماسک
را در دستور کار جدی خود قرار دهند و از ارائه هرگونه خدمت به افراد فاقد
ماسک به طور جدی خودداری کنند ،نسبت به استفاده از کارتخوان به جای
دریافت وجه نقد ،گندزدایی مرتب سطوح ،رعایت بهداشت دستها ،استفاده
از مواد ضدعفونی کننده و در دسترس قرار دادن آن برای مراجعین و رعایت
اصول فاصله گذاری به میزان  ۱.۵تا دو متر اقدام کنند.
الری ادامــه داد :همچنین مردم می توانند هرگونه تخلفی در رعایت اصول
بهداشتی را از طریق سامانه تلفنی  ۱۹۰و یا از طریق پاسخ به سواالت پیش
بینی شده ،بعد از اسکن  QRکد واحد متخلف با استفاده از دوربین تلفن
همراه هوشمند خودشان جهت انجام پیگیری های بعدی توسط همکاران
ما اعالم کنند.
سخنگوی وزرات بهداشــت تاکید کرد :از این به بعد تمام اصناف باید یک
 QRکد داشته باشند که هموطنان ما بتوانند با تلفن هوشمند آن را اسکن
کرده و به چهار سوال مربوط به اجرای پروتکل آن صنف پاسخ دهند.

ایجاد سامانه یکپارچه «فرماندهی

وکنترل بین پلیس و سازمانهای دیگر»

ایجاد ســامانه یکپارچه «فرماندهی وکنترل بین پلیس و ســازمانهای
دیگر»
سامانه یکپارچه «فرماندهی و کنترل بین پلیس و سازمانهای دیگر» به
زودی ایجاد و راهاندازی میشــود که چنین اقدامی از مهمترین اهداف
برگزاری همایش امنیت ،سالمت و ایمنی است.
به گزارش خبرنگار مهر ،ســردار حسین رحیمی صبح امروز در همایش
«امنیت ،سالمت و ایمنی» اظهار کرد :زمان آن فرا رسیده که فعالیتهای
مربوط به حوزههای امنیت ،سالمت و ایمنی دستگاههای مختلف در کنار
هم قرار گیرند.
وی ادامه داد :دســتگاههای مختلف در جمهوری اسالمی باید در مسیر
اســام ناب و والیی با قدرت و اقتدار گام بردارند چرا که دشــمن تمام
تالش خود را علیه زمین زدن این کشور هزینه کرده است.
رئیس پلیس تهران بزرگ افزود :دشمن سعی دارد که به کشور ما لطمه
بزند اما خوشبختانه مردم گوش به هدایتهای پدرانه رهبر معظم انقالب
دادهاند و تا امروز دشمن موفق نشده است.
ســردار رحیمی بیان کرد :تهران هــر لحظه در صدد یک اتفاق و حادثه
است به همین دلیل است که میگوئیم باید «ایمنی ،سالمت و امنیت»
بینبخشی بوده و دستگاههای مختلف در این زمینه با هم تعامل داشته
باشند.
وی در پایان گفت :ســامانه یکپارچه «فرماندهی و کنترل بین پلیس و
سازمانهای دیگر» به زودی ایجاد و راهاندازی میشود که چنین اقدامی
از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.

کارت بازرگانــی اینجانــب بهنــام ترکاشــوند
فرزنــد عبدعلــی بــه شــماره شناســنامه
 9605و شــماره ملــی 0062917625
صــادره از تهــران مفقــود و از درجــه اعتبــار
ســاقط اســت.
کارت خــودرو ســواری پرایــد رنــگ نقــره ای مــدل
 1389بــه شــماره موتــور  3518755و شــماره
شاســی  s5430089023007و شــماره پــاک 957
ل  47ایــران  66متعلــق بــه آقــای مهــرداد اصفهانیان
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
بــرگ ســبز خــودرو نیســان زامیــاد رنــگ آبــی مــدل
 1393بــه شــماره موتــور  671452و شــماره شاســی
 NAZPL140TE0379850و شــماره پــاک 239
ط  71ایــران  38متعلــق بــه آقــای امیــد عالــی زاده
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
ســند ماشــین خــودرو ســواری کیــا ســراتو رنگ ســفید
مــدل  ۲۰۱۰به شــماره موتــور G4KDAH618195
و شــماره شاســی  KNAFU412BA5 308968و
شــماره پــاک  872ل  26ایــران  15متعلــق بــه آقــای
رضافهمــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو ۴۰۵GLXرنــگ
نــوک مدادی_متالیــک مــدل  ۱۳۷۹بــه شــماره موتــور
 ۲۲۵۲۷۹۰۰۶۷۶و شــماره شاســی  ۷۹۳۰۲۲۶۲و
شــماره پــاک  ۵۶۱ه  ۸۷ایــران  ۲۱متعلــق بــه آقــای
حمیــد حیــدری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط
اســت.
کارت دانشــجویی اینجانــب الهــام امینــی فرزنــد
عبــاس بــه شــماره شناســنامه  2740918208و
شــماره ملــی  2740918208صــادره از ارومیــه
بــه شــماره دانشــجویی  9313987006دانشــجوی
رشــته زیســت شناســی مقطــع کارشناســی ارشــد
دانشــگاه بوعلــی همــدان مفقــود و از درجــه اعتبــار
ســاقط اســت.

تشریح اقدامات یکساله ناجا

از مبارزه با اراذل تا استرداد مجرمین

فرمانده ناجا با بیان اینکه امنیت مردم
خط قرمز ما است ،گفت :ما بی وقفه
فضای مجــازی را رصد میکنیم و از
فعالیت خیلــی از اوباش جلوگیری
شده است ،یا کالهبرداران شناسایی
و دستگیر شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر ،سردار حسین
اشــتری فرمانده نیروی انتظامی در
برنامه نگاه یک با اشاره به تمهیداتی
که برای کارکنان ناجا در نظر گرفته
شده اســت ،اظهار کرد :رهبر معظم
انقالب در حکم من به بحث معیشت
کارکنان اشاره کردهاند ،ناجا کارکنانی
دارد که با حداقلها بیشترین خدمت
را ارائــه میدهنــد ،مهمتریــن نیاز
برای کارکنان نیروی انتظامی بحث
مسکن است که متأسفانه با حداقلها
فاصله داریم که امیدواریم با قرارگاه
جهادی تأمین مســکن که از ســال
گذشــته راه اندازی شده در طرح ۵
ســاله که یک سال آن گذشته است
بتوانیم به حداقلها برسیم و به یک
استاندارد نسبی دســت پیدا کنیم.
وی افزود :متأســفانه ما در شرایطی
هستیم که توان اقتصادی ناجا برای
تأمین مسکن کارکنان پایین است و
نمیتوانیم مستقل از اعتبارات کاری
انجام دهیم و هم در وضعیتی هستیم
کــه اعتبارات ما کمتر از ســالهای
قبل اســت ولی با پیگیریهایی که
انجام شــده و با جلساتی که با ستاد
کل نیروهای مسلح برگزار شده است
امیدواریم بتوانیم این مشکل را حل
کنیــم .البته ما با وزیر راه جلســات
متعددی گذاشتیم و سعی داریم تا از
امتیازاتی که هست استفاده کنیم و
وامهای کمک هزینه مسکن بگیریم.
ســردار اشتری با اشاره به شعار سال
هفته ناجــا که «با هم برای امنیت و
ســامت» نام دارد ،گفت :امسال که
کرونا در کشــور ما شیوع پیدا کرده
است ،از همان روزهای اول به حضور
متولیان بهداشت رســیدیم و اعالم
آمادگی کردیم ،بیشترین نیاز امروز
بحث سالمت است و به همین دلیل
ما این شعار را برای هفته ناجا در سال
 ۹۹انتخاب کردیم.
تشــریح اقدامات کرونایــی نیروی
انتظامی
فرمانده ناجا با اشــاره به فعالیتهای
پلیس در رابطه با ویروس کرونا بیان
کرد :مــا از همان ســاعات اولیه که
شیوع کرونا در کشور اعالم شد ،ناجا
کار خودش را آغاز کرد و تمام مراکز
درمانی ،کلینیکها ،بهداریها و… را
برای پذیرش بیمارانی غیر از پرسنل
و خانوادههایشان هم اختصاص دادیم.
موضوع دیگر بحــث احتکار بود که
ناجا توانست به سرعت تمامی انبارها
و مکانهایی که دپوی کاال داشتند را
شناسایی کنیم و با نظر مرجع قضائی
و دانشــگاههای علوم پزشکی آنها را
توزیع کردیم.
وی ادامه داد :اما متأسفانه در فضای
مجــازی افرادی بودند کــه مردم را

نگــران میکردند که همــکاران ما
در پلیس فتا بیــش از  ۳هزار تارنما
را شناســایی و با آنها برخورد کردند،
یکســری از افراد تلفنــی هدایت و
یکســری احضار شــدند و موارد به
آنها تذکر داده شد و برخی دیگر که
عناد داشتند به مرجع قضائی معرفی
شــدند تا با انها برخورد شود و البته
فعالیتهای پلیس فتــای ما در این
زمینه همچنان ادامه دارد.
سردار اشــتری خاطرنشان کرد :کار
ســوم پلیس بحث فاصلــه گذاری
اجتماعــی بود که اجــرای آن برای
پلیس بسیار سخت بود چراکه مردم
مــا از دیرباز تا کنــون در این ایام به
ســفر میرفتند و هر سال ما در این
ایام ســفرها را برای مردم تســهیل
میکردیم اما امســال باید جلوگیری
میکردیم .اما خوشبختانه رو سفید
شــدیم و توانســتیم به خوبی طرح
فاصله گــذاری اجتماعی را با کاهش
 ۷۰درصدی تردد اجرا کنیم.
رئیس پلیس کشور گفت :دیگر اقدام
ناجا بحث ضدعفونی خیابانها با آب
پاش هــای یگان ویژه بود ،یک زمان
این خودروهــای یگان ویــژه برای
امنیت مردم بــه خیابانها میآمدند
و ایــن بار برای ســامت مــردم به
خیابانهــا آمدنــد.وی بیــان کرد:
مصوبات ستادملی مقابله با کرونا را به
جدیت پیگیری میکنیم و از تمامی
مردم میخواهیم پروتکلها را رعایت
کنند چراکه پلیس وظیفه دارد اعمال
قانون کند ،اگر داخل خودرویی که ۴
نفر سرنشین دارد یک نفر ماسک نزده
باشد حتماً ما طبق قانون او را جریمه
میکنیم ،اگر ما اعمال قانون میکنیم
برای سالمت مردم و خانوادهها است.
تمــام خدمات ناجا تــا پایان ۱۴۰۰
هوشمند میشوندســردار اشتری با
اشــاره به هوشمند ســازی در ناجا
گفت :ناجا یک نهاد امنیتی و انتظامی
است اما در کنار این یک نهاد مردمی
و در حال خدمت است ،ما برای این
ارائه خدمــت باید از روشهای روز و
نوین استفاده کنیم تا سرعت خدمت
رسانی را باال ببریم ،ما از حالت سنتی
و قدیمی خدمــات دهی به خدمات
الکترونیک حتی قبل از اینکه دولت
الکترونیک مطرح شــود رسیدهایم.
اما مــا دیدیــم این موضــوع برای
شــرایط فعلی کمک نمیکند و باید
پیشرفتهتر شویم.
فرمانده ناجا ادامه داد :به عنوان مثال

امروزه اگر بخواهید گذرنامه بگیرید
دیگر نیازی نیست به پلیس به عالوه
 ۱۰مراجعه کنید ،اگر در سامانههای
پلیس حتی یک بار احراز هویت شده
باشــید میتوانید به راحتی از داخل
خانه درخواســت گذرنامه بدهید و
گذرنامه به درب منزل شــما ارسال
شود.
وی گفت :ما مطمئن هستیم تا پایان
 ۱۴۰۰تمام خدمات ناجا هوشــمند
میشــود ،افراد میتوانند در سامانه
«پلیس من» وارد شوند و احراز هویت
شوند و برای هرکاری مثل گذرنامه،
کارت پایان خدمــت و … از طریق
همین سامانه اقدام کنند .همچنین
افــراد در ایــن ســامانه میتوانند
وضعیت خروج از کشــور خود را که
آیا ممنوع الخروج هســتند یا خیر را
بررسی کنند.سردار اشتری به اجرای
هوشمندسازی در پلیس راهنمایی و
رانندگی اشاره کرد و گفت :تعویض
پالک به صورت الکترونیکی شــده و
فقط زمان تحویل نیاز اســت که فرد
به مراکز تعویض پالک مراجعه کند یا
اگر خودرویی سرقت شود بدون اینکه
نیاز باشد مالک به کالنتری مراجعه
کنــد ،در هــر لحظه از شــبانه روز
میتواند بر روی این سامانه مراجعه و
ثبت سرقت کند البته این امکان هنوز
فعال نشده و به زودی فعال میشود؛
باز هم یادآوری میکنم که شاید این
سامانه در برخی مواقع قطعی داشته
باشد اما تا پایان  ۱۴۰۰این سامانه و
دیگر اقدامات هوشمندسازی در ناجا
بدون نقص میشوند.
یک سوم تعداد کالنتریهای مصوبه
را کم داریم
رئیس پلیس کشور گفت :ما در کل
کشــور حداقل یک ســوم کالنتری
نسبت به چیزی که برایمان مصوب
شــده اســت کم داریم ،مسئولیت
ســاخت آن هم مشخص شده است
و نهادها و دســتگاهها باید پای کار
بیایند و کالنتری بسازند چراکه ناجا
بودجهای برای ساخت کالنتری ندارد.
وی ادامه داد :شهرداران برای امنیت
شهرشان باید پای کار بیایند و همان
طور که مدرســه و مسجد میسازند
باید کالنتری هم بســازند تا امنیت
شهرشان حفظ شــود ،برای ساختن
یک شــهر در همان لحظههای اول
باید جانمایی و تأمین بودجه ساخت
کالنتری شود.
سردار اشــتری بیان کرد :در برنامه

ماسک ،سپری برابر کرونا

این روزها که سرایت ویروس کرونا شدت بیشتری
گرفتــه و ابتال به این ویروس هر چهار دقیقه جان
یک ایرانی را میگیرد ،استفاده از ماسک میتواند
تــا حدود زیادی مانع از انتقال و تشــدید بیماری
شود.
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار حوزه سالمت ایرنا،
بر اســاس اعالم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی تاکنون  ۳۲هزار و  ۳۲۰نفر از هموطنان
جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست دادهاند و
استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی،
خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل،
خوزســتان ،کرمانشــاه ،کهگیلویــه و بویراحمد،
گیالن ،بوشــهر ،زنجان ،ایالم ،خراســان رضوی،
مازندران ،چهارمحال و بختیاری ،البرز ،آذربایجان
غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراســان شمالی ،همدان،
یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
این روزهــا کرونا در ایران هر چهــار دقیقه جان
یک نفر را میگیرد و طــی هفتههای اخیر مرگ
روزانــه مبتالیان به این بیمــاری به بیش از ۳۰۰
نفر رســیده که زنگ خطری برای توسعه انسانی،
اقتصادی ،اجتماعی و  ...است.
به گفته برخی پزشکان ،اکنون ماسک سپری برای
مقابله با کرونا اســت و میتواند جان انســانها را
از شــر کرونا در امان نگــه دارد و از آن به عنوان
بخشی مهم از استراتژی قطع زنجیره انتقال کرونا
یاد میشــود ،زیرا این ویروس میتواند با سرفه و
عطسه و حتی حرف زدن منتقل شود و ماسک از
این مساله جلوگیری میکند.
پزشــکان بر این باورند تصور عمومی بر این است
که مردم برای حفاظت از خود ماســک میزنند،
در حالی که منافع ماســک برای دیگران بیشتر از
فردی است که ماسک می زند و در واقع ما با زدن
ماســک از دیگران محافظت می کنیم .همچنین
نتیجه مطالعهای در دانشگاه کمبریج در مورد تاثیر

زدن ماسک در کنترل شیوع منتشر شده که نشان
میدهد ،زدن ماسک توسط  ۵۰درصد افرادی که
در ســطح جامعه تردد میکنند ،مــی تواند عدد
بازتولید ویروس کرونا را به زیر یک کاهش دهد.
مســعود مردانی متخصص بیماریهای عفونی در
ایــن زمینه به خبرنگار ایرنا میگوید :اســتفاده از
ماسک توسط  ۱۰۰درصد مردم در اماکن عمومی
توان جلوگیری از شــیوع کرونا را دارد و تا زمان
رســیدن همه واکســنهای در حال تولید ،کافی
است.
وی با بیان اینکه ماسک انواع مختلفی دارد و می
توان آنها را اســتفاده کرد ،می افزاید :در شــرایط
کنونی آنچه که میتواند راهی برای مسدود کردن
نفوذ کرونا در جامعه باشــد ،فقط رعایت الزامات
بهداشتی از جمله ماسک و حرکت آگاهانه عمومی
در مقابل کرونا است.
مردانی در ادامه تاکید کرد :کرونا در ماههای اخیر
تغییر شــکل یافته و هر بار به شکلی خطرناک تر
از گذشته خودنمایی می کند ،انتقال این ویروس
از فرد به فرد یا اشــیاء و ســطوح بــه فرد تحت
شرایط مختلف امکان پذیر است و با تغییر سبک
زندگی در راســتای رعایت نکات بهداشت فردی و
اجتماعی به خصوص استفاده مستمر از ماسک می
توان زنجیره انتقال بیماری را قطع کرد.این استاد
دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی تصریح می
کند :استفاده نکردن از ماسک های آلوده ،پرهیز
از قرار دادن ماســک زیر بینی ،استفاده نکردن از
ماسک های شــل و گشاد و لمس نکردن قسمت
جلویی ماسک باید مورد توجه مردم قرار گیرد و از
برداشتن ماسک حین صحبت با دیگران خودداری
شودد.مردانی ،پرهیز از قرار دادن ماسک در محل
دسترسی دیگران ،استفاده نکردن مجدد از ماسک،
شســت وشوی دست ها قبل و بعد از لمس کردن
ماســک و بررسی ماســک از نظر سالمت از دیگر

ششم توسعه آورده شــده است که
بــه ازای هر هزار نفــر باید  ۵نیروی
پلیس داشــته باشــیم اما االن ۲.۸
داریم یعنی از نصف هم کمتر داریم
البته با تمام این کمبودها هیچکدام
از مأموریتهای ما زمین نمانده است،
اگــر کالنتــری و پایگاهی در محلی
نداریم حتماً گشت گذاشتهایم.
به اراذل و اوبــاش رحم نمیکنیم و
دستشان را قلم میکنیم
فرمانده نیروی انتظامی گفت :ما بی
وقفه فضای مجازی را رصد میکنیم
و از فعالیت خیلی از اوباش جلوگیری
شده است ،یا کالهبرداران شناسایی
و دستگیر شدهاند ،با اجرای رمز دوم
پویا به یکبــاره  ۶۰درصد از تخلفات
مربوط به این حوزه کم شد .البته در
فضای مجازی هــم خالفکاران رصد
شدهاند و به عنوان مثال با همکاری
دستگاه قضائی مقتدرانه با هرکسی
که بخواهد محیط را برای مردم نا امن
کند به شــدت برخورد میکنیم چرا
که امنیت مردم خط قرمز ما است.
وی ادامــه داد :به عنوان مثال وقتی
شــما میبینید در رشت یک تعداد
اراذل و اوباش به بیمارســتانی که در
آن مردم حضور دارند حمله میکند
که پلیــس نمیتواند با خواهش او را
بیرون کرد ،خیر باید دســت آن فرد
قلم شــود و تحویل قانون داده شود،
مردم زمانی که متوجه شــدند این
اوباش دستگیر شدند بسیار خوشحال
شدند و از ناجا تشکر کردند.
ســردار اشتری با اشــاره به ماجرای
حاشیهای تشهیر یک اراذل در محله
مشیریه تهران بیان کرد :افرادی که
چندسال پیش دستگیر شده و تشهیر
شده و االن هم مجدد به این سرنوشت
دچار شدهاند باید باید آسیب شناسی
شود ،البته بخش بســیاری از اینکه
خالفکاران مجدد جرمشــان را تکرار
میکنند برمی گردد به قوانین ما که
هزینه جرم برابر با جرم نیســت و از
همین جا از مجلس خواهش میکنم
تا زودتر برخی قوانین را اصالح کنند.
چرا برخی از مجرمین فراری به کشور
استرداد نمیشوند
رئیس پلیس کشور گفت :مشکل ما،
پلیس و همچنین دســتگاه قضائی
برخی از کشــورها اســت کــه با ما
همکاری الزم را در استرداد مجرمین
نمیکنند ،البته خیلی از کشــورها با
ما همکاری خوبی دارند و زمانی که
اینترپل ایران اعالن قرمز برای فردی
میکنند تمــام توان خــود را برای
همکاری با پلیس ایران به کار میبرند.
وی ادامه داد :ما حتی در کانادا برای
دستگیری یک مجرم تا نزدیکی محل
زندگی آن مجرم رفتیم ولی همکاری
الزم برای اعمال قانــون در خدمت
پلیس ایران قرار نگرفــت اما این را
بگویم اشراف پلیس اینترپل ما بسیار
قوی اســت ولی اگر پلیس و دستگاه
قضای کشوری با ما همکاری نکند ما
دچار مشکل میشویم.

مواردی بیان می کند کــه باید مورد توجه عموم
باشد.
وی می گوید :اگر ماســک پارچه ای استفاده می
شــود باید قبل از قــرار دادن و قبل از جدا کردن
ماســک و همچنین بعد از برداشتن ماسک حتما
دســتها را تمیــز کرده و از لمس ماســک هنگام
پوشیدن آن ،خودداری شود.
مردانی تاکید می کند :برای پیشگیری از موج سوم
کرونا و اینکه تبعات جبران ناپذیری بر ســامت
جامعه و سیستم بهداشت و درمان کشور وارد می
کند ،همه مردم باید از ماســک اســتفاده کنند تا
بیماری به میزان قابل توجهی کنترل شود.
قاســم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی نیــز در این زمینه می
گوید :اســتفاده از ماســک نقش بســیار مهمی
در جلوگیــری از انتقال کرونــا دارد ،به ویژه برای
ســالمندان و کســانی که دارای بیماری زمینهای
هستند ،بسیار مهم است.
وی ادامــه می دهد :در کنار تاکید بر اســتفاده از
ماسک برای همگان باید در زمینه آگاهسازی مردم
نسبت به رعایت فاصله اجتماعی و موارد بهداشتی،
کاهــش رفت و آمدهای غیرضــروری و نگهداری
بیشتر از سالمندان نیز توجه ویژهای کرد.
جان بابایی اظهار می دارد :در شرایط کنونی تالش
همه باید بر حول کاهش شمار مبتالیان در جامعه
باشد و تداوم بیتوجهی به پروتکلهای بهداشتی
میتواند منجر به شــیوع بیشتر این بیماری و اوج
دوباره آن در آینده نزدیک شود.
وی تصریــح می کند :تولید ماســکهای ارزان و
حتی خانگی که تهیه آن برای همه اقشار مختلف
مردم امکانپذیر باشد ،باید اولویت باشد تا این نوع
ماسکها تهیه و به وفور در اختیار مردم قرار داده
شــود تا همگان در هر مکانی که هستند ملزم به
استفاده از آن باشند.

اخبار

توزیع  ۸۰هزار بسته غذایی در طرح

آمران سالمت هالل احمر

تهران  -ایرنا  -ســخنگوی جمعیت هالل احمر از توزیع  ۸۰هزار بسته
غذایی در بین افراد نیازمند و متاثر از ویروس منحوس کرونا در اجرا و
برگزاری طرحآمران سالمت از پنجم تا پانزدهم آبانماه با هدف دعوت
مردم بهرعایت پروتکلهای بهداشتی خبر داد.
محمد نصیری روز یکشــنبه در گفتوگو بــا خبرنگار اجتماعی ایرنا با
اعالم این مطلب اظهار داشــت :این شمار بسته غذایی با اعتباری بالغ
بــر  ۲۴میلیارد تومان از محل کمک های مردمی که به جمعیت هالل
احمر شده خریداری و برای توزیع در میان نیازمندان در اختیار تمامی
شــعب جمعیت هالل احمر در سراسر کشــور قرار خواهد گرفت تا در
طی این  ۱۰روز در بین افراد نیازمند و متاثر از ویروس کرونا در سراسر
کشور توزیع شوند.
وی با بیان اینکه حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
روز گذشــته و در دیدار حضوری با رییس جمهوری و اعضای ســتاد
ملی مقابله با کرونا به ســختتر شــدن شــرایط زندگی برخی افراد و
مشاغل با اجرای جرائم سختگیرانه ،فرمودند در این زمینه دولت باید
خیرین و مردم نیز
بســتههای حمایتی را در نظر بگیرد ،ضمن آنکــه ّ
باید وارد میدان شوند و به کمک این افراد بیایند چرا که این کار جزو
بهترین کارها و برترین وسایل نزدیک شدن به خدا است ،افزود :در پی
فرمایشات معظم له ،مددکاران اجتماعی سازمان داوطلبان هالل احمر
در اجرای توزیع این بستههای غذایی در بین نیازمندان گروههای هدف
را شناسایی و از آنان حمایت خواهند کرد.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر ادامه داد :جمعیت هالل
احمر ایــن آمادگی را دارد که طبق اهــداف راهبردی خود که نجات
زندگی افراد ،حفاظت از معاش آن ها و تقویت بازتوانی پس از ســوانح
و بحران ها پل و رابطی بین توان و توانمندان و نیاز نیازمندان باشد تا
افرادی که از بیماری کرونا آسیب دیده اند را حمایت کند.
نصیــری اضافه کرد :در اجرا و برگزاری طرحآمران ســامت از پنجم
تــا پانزدهم آبانماه از ظرفیت جوانان و داوطلبان پر شــور و همراهان
همیشــگی هالل احمر استفاده خواهد شد.وی توضیح داد :برای اجرا و
برگزاری هر چه بهتر و با شــکوهتر این طرح ملی سازمان داوطلبان به
تمامی معاونین داوطلبان استان ها دستور رئیس جمعیت هالل احمر
رو ابالغ کرد که آنان نیز به قید فوریت طرح آمران سالمت را عملیاتی
کنند.طرح ملی آمران ســامت در پی فرمایشات رهبر معظم انقالب و
به منظور استفاده از نیروهای داوطلب برای مقابله با کرونا اجرا و برگزار
خواهد شــد.پیش از اجرای این طرح نیز امدادگران ،نجاتگران ،جوانان
و داوطلبان هالل احمر «طرح ملــی پایش و غربالگری کووید  »۱۹را
در مبادی ورودی و خروجی استانهای کشور اجرا و برگزار کرده بود.
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران وظایف عمدهای را در سطح
ملی و بین المللی برعهده دارد و میکوشد تا به اهدافی که در اساسنامه
این جمعیت آمده است ،جامه عمل بپوشاند.این اهداف عبارت از تالش
برای تســکین آالم بشری ،تأمین احترام انسانها و کوشش در راستای
برقراری دوستی و تفاهم و صلح پایدار میان ملتها و حمایت از زندگی
و سالمت انسانها بدون درنظرگرفتن هرگونه تبعیض میان آنها است.
جمعیت هالل احمر اکنون در زیرمجموعه خود دارای چهار ســازمان
فعال و گسترده در زمینههای مختلف امداد و نجات ،جوانان ،داوطلبان،
تدارکات پزشــکی ،یک معاونت در زمینه خدمات درمانی و توانبخشی،
یک شرکت در زمینه تولید محصوالت نساجی و ملزومات امدادی ،یک
مؤسســه علمی کاربردی و یک مرکز پزشکی ارائه خدمات بهداشتی و
درمانی به حجاج و زائران عتبات عالیات است.
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ای-متالیــک مــدل  1398بــه شــماره موتــور
 124k13841288و شــماره شاســی �NAAM
 01CE9KK242171و شــماره پــاک  291ط 67
ایــران  53متعلــق بــه آقــای روح الــه طغرائــی مفقــود
و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

بــرگ ســبز موتــور ســیکلت موتورســیکلت
رنــگ نقــره ای مــدل  1390بــه شــماره موتور
 80102995و شــماره شاســی 9003101
و شــماره پــاک الــف ایــران متعلــق بــه آقــای
علــی اســماعیلی مفقــود و از درجــه اعتبــار
ســاقط اســت.
بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد رنــگ نقــره ای
مــدل  1385بــه شــماره موتــور  1511475و شــماره
شاســی  s1412285838615و شــماره پــاک 122
ق  54ایــران  38متعلــق بــه آقــای امیــد عالــی زاده
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
بــرگ ســبز خــودرو ســواری ام وی ام 315
( )mvm315رنــگ ســفید مــدل  1395بــه شــماره
موتور  MVM477FJAG054182و شــماره شاســی
 NATFBAMD7G1042510و شــماره پــاک 115
م  27ایــران  58متعلــق بــه آقــای ارســان دشــتی
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو  ۲۰۶رنــگ ســفید
مــدل  ۱۳۸۹بــه شــماره موتــور ۱۴۱۸۸۰۷۳۹۳۳
و شــماره شاســی  NAAP۰۳ED۵AJ۱۰۶۰۷۳و
شــماره پــاک  ۳۵۳ص  ۲۸ایــران  ۵۶متعلــق بــه
خانــم رقیــه طبیــب رودســری مفقــود و از درجــه
اعتبــار ســاقط اســت.

