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حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی قیمت کدام کاالها را تحت تاثیر قرار میدهد؟

شمارش معکوس برای حذف ارز یارانهای
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پیشنهاد داشتم ملیتام را عوض کنم اما من ایران را دوست دارم

قهرمان المپیک کرمانشاهی
دستفروشی میکند

انتشار فیلم دستفروشی قهرمان جودوی جهان و
المپیک در روزهای گذشته ،واکنشهای مختلفی به دنبال
داشت.
«مسعود جوان خوبی است و سالهاست در اینجا
کاسبی میکند»؛ این را خانم مسنی که تارهای سفید
مویش که از کنار روسری بیرون زده و خبر از سن بیش از
 60سالش میدهد ،می گوید .او میگوید خانواده رستگار
چندین سال است در این محله هستند و چون مستاجرند
از یک کوچه به کوچه دیگر میروند و به همین دلیل هم
بیشتر اهالی آنها را میشناسند /....صفحه 4

افزایش ده درصدی حقوق کارمندان به شدت ناکافیست!

هزینهها دالری،
دستمزد ریالی!
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تصمیم گیرندهی دستمزد کارگری ،شورایعالی کار
است اما سوال اینجاست که با این تورم ،چطور میخواهند
فقط ده درصد حقوقها را افزایش دهد؛ آیا به این فکر
نمیکنند که مردم چطور باید امورات زندگی را بچرخانند؟
هر سال به نیمه دوم و فصل سر ِد سال که نزدیک
میشویم ،بحث مزد و حقوق سال آینده داغ میشود .از
یک طرف ،افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشستهی
زیرمجموعهی دولت است که میزان آن در الیحه
بودجه ساالنه میآید و معموالً محل بحث و گفتگو در
کمیسیونهای بودجهای مجلس قرار میگیرد /...صفحه 3

خبر
مرزهای ایران نامنتر از همیشه
برای قاچاقچیان

فرمانده مرزبانی ناجا از ناکامی
قاچاقچیان و کشف یک تن و 350
کیلوگرم موادمخدر توسط مرزبانان
استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
سردار احمد علی گودرزی در این
باره گفت :مرزبانان هنگ مرزی سراوان
با انجام اقدامات اطالعاتی از فعالیت
باند حرفهای قاچاق در منطقه مرزی
اسفندک مطلع شدند و با برنامهریزی
دقیق عملیاتی ،تشدید اقدامات کنترلی
را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود :با پشتیبانی اطالعاتی
و هدایت عملیاتی مرزبانی استان،
محل اختفای قاچاقچیان مشخص و
در راستای مقابله با سوداگران مرگ،
مرزبانان هنگ مرزی سراوان با اعزام
تیم عملیاتی ،منطقه مورد نظر را در
کنترل خود قرار داده و با رعایت کامل
مالحظات امنیتی موفق شدند محموله
موادمخدر را کشف کنند.
وی بیان داشت :مرزبانان دالور
هنگ مرزی سراوان در این عملیات
موفق شدند ضمن توقیف یک دستگاه
خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت،
یک تن و  350کیلوگرم تریاک را کشف
کنند.
براساس گزارش سایت پلیس،
فرمانده مرزبانی ناجا در پایان ضمن
قدردانی از زحمات و تالش مرزبانان
استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان
کرد :مرزهای ایران اسالمی برای
سوداگران مرگ ،قاچاقچیان و متجاوزان
از هر زمان دیگری ناامنتر است و با
اقدامات غیرقانونی در مناطق مرزی به
شدت مقابله و برخورد میشود.
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دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:

روند بازگشایی مدارس و دانشگاهها بازنگری شود

دبیر کمیته علمی مقابله با کرونا در کشور ،با
اشاره به شروط این کمیته برای بازگشایی مدارس،
دانشگاه ها ،سینماها و ...و همچنین هشدار نسبت به
پیک ششم بیماری در کشور ،گفت :نظر جمعی کمیته
علمی درباره این بازگشاییها تا فردا به ستاد ملی کرونا
اعالم میشود.
دکتر حمیدرضا جماعتی در حاشیه جلسه کمیته
علمی کشوری مقابله با کارونا ،درباره نظر کمیته علمی
در زمینه بازگشایی مدارس و دانشگاهها که از روز
گذشته در کشور انجام شده است ،گفت :در یکسری
کشورهای اروپایی مانند آلمان و هلند نشان داده شد
که مجددا با موج بیماری کرونا مواجه بودند .اگرچه
میزان واکسیناسیون آنها شاید از نظر درصدی ،نسبت
به ما خیلی باالتر و از نظر رعایت پروتکلهای بهداشتی
و قوانین نسبت به ما بیشتر بود ،اما نکتهای که وجود
داشت ،این بود که آنها بحث واکسیناسیون زیر ۱۸
سال را به طور جدی مورد پیگیری قرار نداده بودند
و یکی از عواملی که باعث ایجاد این پیکها بود ،در
حقیقت افراد زیر  ۱۸سال ،یعنی افراد جوان و کودکان
بودند.
وی افزود :دومین نکته ،بازگشاییهای بسیار
بی محابایی بود که در مدارس ،دانشگاهها ،مجامع و
رستورانها و ...انجام شده بود و همین موضوع منجر به
ایجاد پیک بیماری در این کشورها شد.
چرایی لزوم بازبینی در بازگشایی مدارس و
دانشگاهها

جماعتی تاکید کرد :به همین دلیل توصیه کمیته
علمی این است که درباره بازگشایی مدارس ،دانشگاهها
و مجامع باتوجه به اینکه شیوع روند کرونا در کشورمان
نزولی شده ،حتما دقت شود و بازبینی مجدد شود .زیرا
باتوجه به اینکه افراد زیر  ۱۸سال ما هنوز به طور کامل
واکسینه نشدند و بچه های زیر  ۱۲سال ما که در
برخی کشورها مانند چین (سه سال به باال) و آمریکا
(باالی  ۵سال) واکسیناسیونشان را شروع کردند ،اما
ما هنوز پروتکل را در این سنین نداریم.

تکلیف تزریق دز سوم واکسن کرونا برای سنین
باالی  18سال

هنوز به ایمنی جمعی نرسیدیم

وی گفت :بنابراین بازگشاییهای بی محابا در
مدارس ،دانشگاهها و مجامع ،رستورانها ،سینماها
و ...باتوجه اینکه هنوز هم به ایمنی جمعی نرسیدیم
و با توجه به اینکه کودکان ما از واکسیناسیون کافی
برخوردار نیستند ،خودش میتواند باعث ایجاد پیک
ششم کرونا در کشور باشد و باید این را مورد نظر قرار
داد.
شروط کمیته علمی مقابله با کرونا برای بازگشایی
مدارس

وی در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه آیا کمیته
علمی با بازگشاییهایی که انجام شده ،مخالف است،
گفت :ما بارها از یک ماه قبل اعالم کردیم که در
صورتی با بازگشاییهای مدارس و دانشگاه ها و...
موافقیم که به ایمنی جمعی ناشی از واکسیناسیون
کافی در کشور رسیده باشیم و به عالوه پروتکلهای
بهداشتی را در مدارس به طور کامل رعایت کنیم.
باتوجه با شرایطی که وجود دارد ،هنوز به ایمنی
جمعی نرسیدیم ،هنوز واکسیناسیون زیر  ۱۸سالهها
کافی نیست ،بنابراین بازگشایی مدارس و دانشگاهها
و مجامع میتواند خطرناک بوده و منجر به بروز پیک

بعدی برای ما باشد.

اعالم نظر کمیته علمی به ستاد ملی کرونا؛

جماعتی گفت :نظر جمعی کمیته علمی در این
باره تا فردا به ستاد ملی کرونا اعالم میشود .به نظر
میرسد که رعایت پروتکلها برای پیشگیری از تشدید
پاندمی در کشور هنوز مناسب نیست.
وی تاکید کرد :اگر پروتکل های بهداشتی رعایت
نشود و به ایمنی جمعی ناشی از واکسیناسیون نرسیم،
بازگشایی مدارس کار درستی نیست.
واکسیناسیون و رعایت پروتکلها؛ تنها راه کنترل
بیماری در شهرهای قرمز

وی درباره وضعیت افزایشی بیماری در برخی
مناطق کشور ،گفت :نظر کمیته علمی این است
که میزان واکسیناسیون را به ویژه در جاهایی
که به نظر میرسد درصد گرفتاری باال است،
افزایش دهیم و تا حد امکان از اینکه پاندمی از
این مناطق به مناطق دیگر توسعه یابد ،جلوگیری
کنیم .یکسری شهرها وجود دارند که از نظر ما در
حد قرمز هستند ،اما خوشبختانه تعدادشان کم
است .تنها راه هم افزایش واکسیناسیون و رعایت
پروتکلهای بهداشتی است.

اجرای طرح ویژه مقابله با سرقت

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای طرح ویژه مقابله با
سرقت در تهران خبر داد.
سردار حسین رحیمی پس از حضور در سامانه  ۱۹۸و
ارتباط با شهروندان اظهارکرد :امروز شماری از مردم تهران به
شکل حضوری و به شکل تلفنی به مرکز  ۱۹۷مراجعه کرده
و مشکالت خود را به طور مستقیم با فرماندهان یگانهای
مختلف پلیس در حوزه های مربوط به پلیس راهور ،پلیس
اماکن  ،پلیس پیشگیری و  ...مطرح کرد.
رحیمی اضافه کرد :خوشبختانه در این مالقاتها
تصمیمات خوبی اتخاذ شده و تمام تالش ما بر این بود که
باری از دوش مشکالت مردم برداشته شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین درباره توصیه
اخیر مقام معظم رهبری پیرامون حل علمی مشکل ترافیک
در کالن شهرها و بخصوص تهران اظهارکرد :ما تمام توان
خود را می گذاریم تا راهی برای روان سازی ترافیک و عمل
به مواردی که از سوی رهبر معظم انقالب تاکید شد برداریم.

البته در مورد ترافیک همان طور که بارها گفته دستگاههای
مختلفی دارای مسئولیت هستند.وی با بیان این که در روزهای
اخیر حدود  ۴۰۰نفر ازمأموران پلیس پیشگیری و دیگر پلیس
های تخصصی به حوزه مدیریت ترافیکی ورود کرده و از ساعت
 ۱۵تا  ۲۱به ماموران راهور کمک میکند گفت :طی این
روزها با اقدامات انجام گرفته حدود  ۱۰درصد از بار ترافیکی
صبحگاهی و حدود  ۱۰تا  ۱۵درصد از بار ترافیکی عصر گاهی
کاسته شده استکه البته امیدواریم مردم نیز همکاری بیشتری
با ما داشته باشند و دیگر دستگاهها نیز به وظایف خود عمل
کنند.فرمانده انتظامی تهران بزرگ پرسشی درباره ساماندهی
معتادان متجاهر در تهران نیز اشاره کرد و گفت :بین  ۷تا ۱۰
هزار معتاد متجاهر در سطح پایتخت داریم که باید ظرفیت
برای پذیرش و نگهداری از آنها و همچنین بازپروریشان فراهم
شود.وی ادامه داد :پلیس حتی مسئولیتی قانونی برای جمع
آوری معتادان متجاهر ندارد؛ اما ما این افراد را جمع می کنیم
و همان طور که بارها گفته شده طی مدت  ۲۴تا  ۴۸ساعت

جماعتی درباره تزریق دز سوم برای افراد باالی
 ۱۸سال نیز ،گفت :یکی از مسائل در پیکهایی که در
اروپا ایجاد شد ،این بود که بر اساس مطالعاتی که انجام
شده ،نشان داده شده که تقریبا شش تا هشت ماه بعد
از دز دوم سطح آنتی بادی در خون پایین آمده و ایمنی
کامل را از بین میبرد .در نتیجه نیاز به دز بوستر یا
یادآور بسیار ضروری به نظر میرسد .به همین دلیل
توصیه میشود که بعد از دز دوم بر اساس پروتکل دز
بوستر را تزریق کنیم که اکنون دز بوستر در کارکنان
بهداشت و درمان آغاز شده است .درباره افراد باالی ۱۸
سال هم این پروتکل وجود دارد و انشاءاهلل به زودی
از طریق وزارت بهداشت اعالم میشود و وارد بحث دز
بوستر میشویم که به عنوان یکی از راههای پیشگیری
از پیک بعدی کرونا است.
وی گفت :البته بر اساس مطالعات حداقل باید
شش ماه از تزریق دز دوم گذشته باشد تا دز بوستر
را تزریق کنیم .اکنون بیش از  ۶۰درصد افراد جامعه
یعنی دوسوم جامعه دز دوم واکسن را تزریق کردهاند.
بنابراین هنوز برای آغاز بوستر زود است .شاید باید از
یکی دو ماه آینده تزریق دز بوستر را به افراد باالی
 ۱۸سال آغاز کنیم.جماعتی درباره تزریق ویتامین دی
برای پیشگیری از کرونا ،گفت :یکسری مطالعات هست
که نشان میدهد اگر کسی دچار کمبود ویتامین دی
باشد ،میتواند در درگیری ریوی موثر باشد و اگر به
حدمناسب برسد ،میتواند اثر پیشگیرانه داشته باشد.
وی درباره اقدام کمیته علمی برای عوارض روانی
کرونا به ویژه در کادر درمان ،گفت :کمیته علمی یک
زیرگروه از افراد متخصص در زمینه روانپزشکی ،طب
توانبخشی ،ریه ،عفونی ،پزشکی اجتماعی و ...دارد که در
حال تدوین پروتکلی هستند که افرادی که بعد از کووید
دچار مشکالت جسمی و روانی شدند ،چه پروتکلی را از
نظر بهداشتی ،روان پزشکی و درمانی برایشان در نظر
بگیریم که بعد از تدوین آن را ابالغ میکنیم.

می توانیم این افراد را جمع آوری کنیم اما یکی از مسائل مهم
محل نگهداری آنان است و الزم است که دیگر دستگاهها در
این زمینه به وظایف خود عمل کرده و اقداماتی را انجام دهند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین در پاسخ به
پرسشی درباره افزایش کالنتری ها در تهران نیز گفت :موضوع
افزایش کالنتری ها مصوبه شورای عالی امنیت کشور است و
بنا بود که از  ۱۱سال پیش حداقل  ۴۰کالنتری در تهران
به بهره برداری برسد .اما متاسفانه اقدام قابل ذکری دراین
خصوص انجام نشده است.
رحیمی درباره مقابله با سرقت در تهران نیز گفت :بیش
از دو هفته است که طرح ویژه ای برای مقابله با سرقت در
تهران آغاز شده و  ۱۴۰اکیپ ویژه از سوی پلیس پیشگیری
برای همین امر اختصاص یافته و فعال است .وی ادامه داد :در
نتیجه اقدامات انجام شده در این طرح ،سرقت منزل در هفته
گذشته نسبت به هفته قبل تر آن فاحشی  ۳۳درصدی داشته
که این نشان می دهد طرح نتیجه بخش بوده است.

خبر
وزیر کشور خبر داد

بازنگری پروتکلهای بهداشتی
کرونا در هفتههای آتی

وزیر کشور با اشاره به واکسیناسیون
گسترده و دانستههای جدید علمی از
بازنگری و نوسازی برخی پروتکلهای
بهداشتی ظرف هفته های آینده خبر داد.
احمد وحیدی گفت :موضوعاتی که
در جلسه امروز قرارگاه مورد بررسی قرار
گرفت مصوباتی بود که بیشتر در ستاد
ملی به تصویب رسیده بود؛ اما با توجه
به تغییر شرایط نیازمند بازنگری بود .در
همین راستا کمیته های تابعه قرارگاه
موضوع را بررسی و با توجه به شرایط
آن مقداری که الزم است مورد بازنگری
قرار می گیرد.
وی افزود :موضوع دیگر بررسی
نوسازی پروتکلهای بهداشتی بود
که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با توجه به مبانی علمی و دانسته های
جدید پزشکی وهمچنین با توجه به
واکسیناسیون گسترده ممکن است در
پروتکل ها ظرف هفته های آینده در
مواردی که الزم است بازنگری صورت
بگیرد.
وحیدی تاکیدکرد :لغو برخی از
محدودیتها انجام شده اما تذکر جدی
در مورد اعمال پروتکل های بهداشتی از
جمله استفاده از ماسک و رعایت فاصله
اجتماعی در این جلسه مورد تاکید قرار
گرفت و این تاکید به ویژه در حوزه مدارس
از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ لذا از
مدیران مدارس می خواهیم این پروتکل ها
را همان گونه که ابالغ شده اعمال کنند.
دانش آموزان و اولیاء نیز باید در خصوص
اعمال این پروتکل ها مراقبت های جدی را
در دستور کار خود قرار دهند.
وزیر کشور در بخش دیگری از
صحبت های خود بررسی میزان تاثیرات
واکسیناسیون با آمارهای ابتال ،بستری
و فوتی را یکی دیگر از مواردی عنوان
کرد که در جلسه امروز مورد بررسی
قرار گرفت و افزود :آمارها نشان میدهد
که پیوستگی میان واکسیناسیون و
کاهش آمارهای ابتالء ،بستری و مرگ
و میر وجود دارد به شکلی که هر کجا
که واکسن بیشتر تزریق شده آمارها
کاهش پیدا کرده است .بر همین اساس
وزارت بهداشت بررسیهای گسترده ای
را در این زمینه انجام داده و به این
کار ادامه می دهد .عزیزانی که غیر از
این نظر را دارند باید با وزارت بهداشت
بحث و تبادل نظر کنند؛ اما اینکه این
حرف و نظر از مبانی غیرعلمی و در کف
خیابان بیان شود درست نیست .امروز
نیز آمارهای تجربی به ما نشان می
دهد که میزان مرگ و میر با موضوع
واکسیناسیون پیوستگی دارد.

