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سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

برج میالد به حمایت از کودکان
مبتال به سرطان طالیی شد

ثبتنام ایران برای پیش خرید واکسن کرونا
سیماسادات الری در نشست خبری ویدئوکنفرانسی در
استودیو سالمت وزارت بهداشت درباره اقدامات ایران برای
خرید واکسن کووید ۱۹-و جزئیات آن ،گفت :در کشور
خودمان گروه هایی مشغولند و دارند کار انجام میدهند
و وزیر بهداشت نیز شخصا این موضوع را رصد میکنند و
موفقیتها را خودشان اطالع میدهند .در مجموع ایران نیز
پا به پای دنیا در زمینه تولید واکسن کرونا فعالیت میکند.
به گزارش ایسنا ،وی افزود :در عین حال منطقی نیز آن
بود که ما هم سبد خود را برای خرید واکسن بگذاریم .در
این زمینه مجمعی به نام کووکس فعال است که  ۱۸۰کشور
در آن ثبتنام کردهاند و  ۱۸سازمان و شرکت در زمینه تولید
واکسن در آن مشارکت دارند .ایران هم در لیست این ۱۸۰
کشور است.
ثبتنام ایران برای پیش خرید واکسن کرونا
الری ادامه داد :اما شرط این شرکتها برای فروش واکسن
آن بوده که کشور متقاضی  ۱۵درصد پیش پرداخت برای این
واکسن داشته باشد و اگر موق هم نشدند ،این پول به ما
عودت نمیشود .در عین حال در آخرین جلسه ستاد ملی
مقرر شد که این  ۱۵درصد پرداخت شود و فکر میکنم ۱۰
سپتامبر این مبلغ پرداخت شود .در مجموع ما نیز سبدمان
را برای خرید واکسن کووید ۱۹-گذاشتیم و ثبتنام کردیم؛
واکسن آکسفورد ،چند شرکت چینی و شرکتهای مختلفی که
معتبرند در این گروه قرار دارند .اما باز همه تخممرغ ها را در
یک سبد نگذاشتیم .همانطور که وزیر بهداشت گفتند ،با یک
فرد ایرانیاالصل در هند نیز برای خرید واکسن مذاکره کردیم.
الری ادامه داد :البته استراتژی ما برای خرید بیشتر انتقال
تکنولوژی است و به نوعی قرارداد میبندیم که بتوانیم انتقال
این دانش تولید واکسن را داشته باشیم .البته برآوردها نشانگر
این است که قطعا زودتر از شش ماه دسترسی به واکسن
نخواهیم داشت و این واکسن هم شامل گروههای آسیبپذیر
میشود .این موضوع در همه دنیا هست و باید همچنان
پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنیم.
پاییز نگرانکننده و خبرهای خوش نیمکره جنوبی زمین
ِ
وی افزود :امروزه همه دنیا با رعایت پروتکلهای بهداشتی
به سمت بازگشاییها پیشرفتهاند .در شرایطی که در برخی
مکانها امکان موج سوم بیماری وجود دارد ،درصد رعایت
نکات بهداشتی کاهش پیدا کرده است .از قبل اعالم کردهایم
که پاییز میتواند فصل نگرانکنندهای برای ما باشد .البته
خبرهای خوشی از نیمکره جنوبی رسیده است که به علت
رعایت نکات بهداشتی برای عدم ابتال به کرونا تا حدود ۹۰
درصد ابتال به آنفلوآنزا نیز کاهش یافته است ،اما همچنان
واکسن آنفلوآنزا با اولویت افراد آسیبپذیر باید در دسترس

سخنگوی وزارت بهداشت از اقدام ایران برای پیش خرید واکسن کرونا خبر داد.

هر شخصی
که در معاونت
بهداشتی
مشمولدریافت
واکسنآنفلوآنزا
میشود باید کد
ملیاش ثبت
شده و در همان
محل واکسن به
او تزریق شود
باشد .با عزم و اراده ملی میتوانیم بیماری را مدیریت کنیم.
در حال حاضر شاهد خستگی کادر درمان هستیم و میدانیم
با بروز هر روند افزایشی در شیوع بیمار ،هم میزان ابتالی کادر
بهداشت و درمان و هم فشار کاری شان افزایش پیدا میکند.
افراد آسیبپذیر در اولویت دریافت واکسن آنفلوآنزا
وی درباره تمهیدات وزارت بهداشت برای تامین واکسن
آنفلوآنزا گفت :در بهترین حالت واکسن آنفلوآنزا نیز  ۳۰تا
یزایی میکند .اولویت دریافت واکسن با افراد
 ۶۰درصد ایمن 
آسیب پذیر است .بر اساس جملهای که سازمان بهداشت
جهانی نقل میکند واکسن برای همه دنیا هست ولی نه برای
همه مردم .بنابراین با کمک اصحاب رسانه و اطالعرسانیهای
شما مردم باید بدانند که افراد آسیبپذیر میتوانند این
واکسن را دریافت کنند تا آمار ابتال به آنفلوآنزا و فوت بر اثر
آن کاهش یابد.
 ۱.۵میلیون دوز؛ واکسن آنفلوآنزا هلندی موجود در کشور
الری افزود :بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته قرار

بر این بود که  ۲.۵میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا در اختیار
معاونت بهداشتی قرار گیرد تا به شکل رایگان برای گروه هدف
شناسایی شده توزیع شود .همچنین بنا داشتیم بیش از ۱۰
میلیون دوز نیز در اختیار داروخانهها قرار دهیم .در حال
حاضر  ۱.۵میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا در اختیار معاونت
بهداشتی قرار گرفته است که این میزان نیز با اولویت خانمهای
باردار در مناطق روستایی تزریق خواهد شد.
الری با اشاره به تحریمها و مشکالت ارزی که سبب بروز
مشکل در تامین واکسن آنفلوآنزا شد ،گفت :نمیتوانیم از
این مشکالت غافل باشیم .هنوز تا هدف  ۲.۵میلیون دوز برای
معاونت بهداشتی فاصله داریم .واکسن فعلی که در اختیار
این معاونت قرار گرفته است هلندی بوده و پس از خانمهای
باردار اولویت بعدی با افراد مسن ،کادر بهداشت و درمان
با اولویت بندی مراکز پرخطر ،مراکز وابسته به بهزیستی،
نیروهای مسلح شاغل در مراکز بهداشتی و  ...است.
تدبیر برای جلوگیری از کالهبرداری در حوزه واکسن آنفلوآنزا

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از بروز کالهبردا ریها در
زمینه دریافت واکسن آنفلوآنزا گفت :هر شخصی که در
معاونت بهداشتی مشمول دریافت واکسن آنفلوآنزا میشود
باید کد ملیاش ثبت شده و در همان محل واکسن به او
تزریق شود .در خصوص داروخانهها نیز بر اساس سامانهای
که تعریف شده است ،کد شناسایی باید در سامانه ثبت شود
تا دست کالهبرداران قطع شود .موضوعاتی مانند پیش فروش
واکسن آنفلوآنزا به هیچ عنوان صحت ندارد.
پاساژها ،نانواییها و فرودگاهها؛ بدترینهای رعایت پروتکلهای
بهداشتی
وی در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم اعمال
محدودیتهای بیشتر افزود :همه جهان اکنون به سمت
بازگشاییها حرکت میکنند .آنچه که مهم است رعایت
پروتکلهای بهداشتی است .اعمال محدودیتهای کرونایی
باید در ستاد کرونا مورد تصمیمگیری واقع شود .آنچه
که ما در وزارت بهداشت اعالم میکنیم این است که هر
تجمعی میتواند آمار مبتالیان به کرونا را افزایش دهد،
اما هر تصمیمی که در ستاد کرونا گرفته شود باید برای آن
دستورالعمل بنویسیم و آن دستورالعمل خط قرمز ما باشد.
در حال حاضر بدترین جاها در رعایت پروتکلهای بهداشتی
پاساژها ،نانواییها و فرودگاهها هستند که سازمانها و ادارات
مربوطه باید این موضوع را جدیتر بگیرند و قانون نیز از
این پروتکلها حمایت کند .در حال حاضر ضمانت اجرایی
برای متخلفان این پروتکلها وجود ندارد .البته اگر استانی
در وضعیت بسیار شدید بیماری قرار بگیرد باید محدودیتها
اعمال شود .به عنوان مثال اکنون در استان قم اعالم شده
است که مدارس باید به شکل غیرحضوری فعال باشند.
درخواست بازگشت دورکاری در تهران
وی با بیان اینکه طی هفته گذشته با افزایش  ۲۰درصدی
در بستری بیماران تهرانی مواجه بودهایم ،گفت :بیمارانی که
مراجعه میکردند بدحالتر بودند؛ اما این باعث نمیشود که
بگوییم شدت بیماری افزایش یافته؛ چون شاید این افراد دیرتر
به مراکز درمانی مراجعه کرده باشند .در مورد تهران مهمترین
خواسته ما برگشتن دورکاریهاست .تهران برای ما بسیار مهم
است.
الری گفت :درمورد ظرفیت بستری نیز  ۶۰تا  ۷۰درصد
ضریب اشغال تخت-ها در حال حاضر وجود دارد و زمانی که
تعداد بیماران افزایش یابد کمیتهای تشکیل شده و بالفاصله
امکانات جدید برای بیماران مبتال به کووید  ۱۹افزایش پیدا
میکند .در حال حاضر دغدغه زیادی برای بیماران تهرانی
نداریم .طی دو ماه گذشته نیز  ۱۰۰۰تخت به مراکز درمانی
استان اضافه شده است.
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برج میالد تهران به دعوت مؤسسه خیریه
محک و در یک اقدام جهانی همراه با  6برج
معروف در کشورهای کانادا ،انگلستان،
بلژیک ،چین و مالزی به رنگ طالیی که
رنگ آگاهیرسانی سرطان اطفال است،
درآمد .این اقدام به مناسبت ماه سپتامبر که
در تقویم جهانی به عنوان ماه اطالعرسانی
سرطان اطفال نام¬گذاری شده است ،انجام
شد.
آراسب احمدیان ،مدیرعامل مؤسسه
خیریه محک در تشریح این اقدام و اهداف
آن گفت :مؤسسه محک در نزدیک به سه
دهه فعالیت خود تالش کرده است تا ضمن
ارائه و تأمین خدمات درمانی و حمایتی برای
قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان ،زمینه
آگاهیرسانی ِ تشخیص زودهنگام سرطان
کودک را در جامعه فراهم آورد ،چرا که يكي
از عوامل تأثيرگذار در درمان اثربخشتر
تشخيص زودهنگام است که سبب تسهيل
و فرآيند درمان ميشود.
وی افزود :اقدام نمادین طالیی شدن
برج میالد همزمان با نمادهای شهری
و ساختمانهای تجاری ،فرهنگی و
گردشگری نظیر برج  CNتورنتو در كانادا،
برج  BTلندن و برج ساعت يادبود جوزف
چمبرلين بيرمنگام در انگلستان ،پارلمان
اتحاديه اروپا بروكسل بلژيك ،برج انرژي
شنزن چين ،برج  KLكواالالمپور مالزي که
هر کدام نماد و نشانهای از شهر و کشور
خود هستند ،در راستای کمپین جهانی
آگاهیرسانی سرطان اطفال بوده و باعث
میشود تا مردمان ایران و جهان بدانند
نماد شهر تهران ،پایتخت ایران ،به حمایت
از قهرمانان کوچک محک برخاست .این
اقدام به دعوت انجمن بینالمللی آنکولوژی
کودک و با شعار منتخت «این ماه تو
هم طالیی شو» مانند هر اقدام نمادین
دیگری با هدف یادآوری و فرهنگسازی
و آگاهیرسانی انجام گرفته تا همه جامعه
توجه بیشتری به نشانههای بیماری
سرطان در کودکان داشته باشند .دیگر
هدف این اقدام همکاری موسسه خیریه
محک با سازمانهای بینالمللی در زمینه
سرطان اطفال است.

وزارت نیرو

شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای سیســتان و بلوچســتان بــه منظــور توســعه شــبکه فــوق توزیــع اســتان و برقرســانی بــه شــبکه توزیــع منطقــه کتیــج از طریــق پســت  132آتــی االحــداث فنــوج  ،عملیــات احــداث خــط  132کیلــو ولــت فنــوج – کتیــج را آغــاز مــی نمایــد  .لــذا بــرای
اطــاع صاحبــان اراضــی و امــاک واقــع درمســیر فــوق و در اجــرای مــواد  19 ،18، 16قانــون بــرق ایــران و مــاده  11آئیــن نامــه شــماره /12727ت  50732/ه مــورخ  1394/2/6هیئــت محتــرم وزیــران و ســایر مقــررات آگهــی مربوطــه بــا کروکــی و نقشــه مســیر بــه ایــن شــرح می باشــد :
ایــن مســیر بــا احــداث یــک بــرج کششــی در مجــاورت « پســت فنــوج « شــروع مــی گــردد ( .) A 01ســپس مســیر در جهــت جنــوب غــرب بــه ســمت جــاده آســفالته « فنــوج – ایرانشــهر» آمــده و قبــل از جــاده مســتقر مــی گــردد ( ) A 02در اینجــا مســیر بــا
چرخــش بــه ســمت غــرب بــا امتــداد جــاده « فنــوج – ایرانشــهر» تاقــی نمــوده و پــس از تاقــی بــا بســتر « رودخانــه فصلــی فنــوج » وارد منطقــه کوهســتانی کــم ارتفــاع و نســبتا ســخت و صعــب العبــور شــده و تــا کنــار جــاده آســفالته « فنــوج – کتیــج» امتــداد مــی یابــد ( ) A 03ســپس
بــا امتــداد جــاده « فنــوج – کتیــج» تاقــی نمــوده و تــا قبــل از یکــی از سرشــاخه هــای «رودخانــه فصلــی فنــوج» پیــش مــی رود (.) A 04در ایــن نقطــه بــا امتــداد «رودخانــه فصلــی فنــوج» تاقــی نمــوده و از حــد فاصــل ضلــع جنوبــی رودخانــه و ارتفاعــات کوهســتان « دو شــهریاری » تــا کنــار
روســتای «گزمحرابخــان» ادامــه مــی یابــد( ) A 05ســپس در جهــت غــرب از دامنــه شــمالی « کــوه درم مــوکان » تــا حــدودا مقابــل روســتای «ســیاهوکان»ادامه مــی یابــد( . ) A 06پــس از آن در جهــت غــرب و تقریبــا بــه مــوازات جــاده «فنوج-کتیــج» بــا عبــور از مناطــق تپــه ماهــور و کوهســتانی
کــم ارتفــاع از مقابــل روســتای «ســرچاه « و « اســماعیل آبــاد » تــا مقابــل روســتای « محتــرم آبــاد » پیــش مــی رود (. ) A 07ســپس در همیــن جهــت بــا عبــور از مقابــل روســتای «چاهانــک » بــه امتــداد جــاده « فنــوج – کتیــج» نزدیــک شــده و پــس از تاقــی بــا جــاده در ســمت دیگــر آن
اســتقرار مــی یابــد ( ) A 08در نهایــت در جهــت غــرب و بــه مــوازات جــاده« فنــوج – کتیج»بــه ســمت محــدوده مشــخص شــده جهــت احــداث « پســت کتیــج » آمــده و درنقطــه ( ) A 09اســتقرار مــی یابــد .نظــر باینکــه خــط انتقــال نیــروی بــرق بــه شــرح کروکــی و نقشــه پیوســت احــداث مــی
گــردد  ،لــذا طبــق مقــررات حریــم خــط  132کیلــو ولــت بــه میــزان  9متــر در هــر طــرف مســیر خــط اســت کــه طبــق مــواد  6و  8تصویــب نامــه  ،در مســیر و حریــم زمینــی و هوایــی خطــوط انتقــال نیــروی بــرق اقــدام بــه هرگونــه عملیــات ســاختمانی و اقداماتــی نظیــر ایجــاد تاسیســات صنعتــی
 ،مســکونی ،مخــازن ســوخت  ،انبــارداری و تاسیســات دامــداری  ،بــاغ یــا درختــکاری ممنــوع اســت  .فقــط اقداماتــی از قبیــل زراعــت فصلــی و ســطحی  ،حفــظ یــا کاشــت درختــان کــم ارتفــاع  ،حفــر چــاه و قنــوات بــدون اســتفاده از دکل حفــاری  ،اکتشــاف و بهــره بــرداری از معــدن  ،راه ســازی و
احــداث شــبکه آبیــاری مشــروط بــر اینکــه مانعــی بــرای دسترســی بــه خطــوط بــرق بــرای وزارت نیــرو و شــرکت هــای بــرق ایجــاد ننمایــد و ســبب خســارت بــرای تاسیســات خطــوط انتقــال نگــردد بــا رعایــت فاصلــه  3متــر از پــی پایــه هــا بامانــع بــوده و درمــورد حفــر چــاه و قنــوات و راه ســازی
میبایســت قبــا اجــازه کتبــی شــرکت بــرق اخــذ گــردد .طبــق مــواد  7و  10تصویــب نامــه  ،رعایــت حریــم و ضوابــط فنــی مصــوب خطــوط نیــروی بــرق توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی الزامــی اســت و اشــخاصی کــه بــر خــاف مقــررات ایــن تصویــب نامــه اقــدام بــه عملیــات و تصرفاتــی درمســیر
و حریــم هــای زمینــی و هوایــی در زیــر حریــم هوایــی خطــوط بــرق نماینــد مکلفنــد بــه محــض اعــام وزارت نیــرو و شــرکت بــرق عملیــات و تصرفــات را متوقــف و بــه هزینــه خــود نســبت بــه رفــع آثــار عملیــات و تصرفــات مبــادرت نماینــد  .بدیهــی اســت هرگونــه ممانعــت از اجــرای طــرح عمرانــی
و دولتــی در حیــن عملیــات اجرایــی جــرم و مشــمول کیفــر مذکــور در مــاده  8الیحــه قانونــی رفــع تجــاوز از تاسیســات آب وبــرق کشــور بــوده و بــا متخلفیــن اعــم از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی طبــق مقــررات برخــورد خواهــد شــد  .مالکیــن و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در صــورت هرگونــه ابهــام
الزم اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ درج ایــن آگهــی در روزنامــه بــه نشــانی ایــن شــرکت  :زاهــدان – خیابــان دانشــگاه – حــد فاصــل دانشــگاه  37و  -39شــرکت بــرق منطقــه ای سیســتان و بلوچســتان – بــا ارائــه ی مــدارک مربوطــه مراجعــه یــا مکاتبــه نماینــد .
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