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اخبار
خطر انتقال کرونا در تجمعات انسانی
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :رعایت
پروتکلهای بهداشتی مصوب ،از سوی نامزدها،
عوامل اجرایی و مردم جهت برگزاری انتخاباتی
به دور از هرگونه خطر بیماری ،امری الزم و
ضروری است و پایبندی به دستورالعملهای
بهداشتی ابالغی باید مورد توجه جدی مسئوالن
ستاد نامزدهای محترم قرار گیرد.
به گزارش ایسنا ،سیما سادات الری درباره
برگزاری انتخابات با رعایت پروتکلهای بهداشتی
بیان کرد :ستاد انتخابات کشور با همکاری وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،پروتکلهای
بهداشتی مورد نیاز در برگزاری انتخابات پیش
رو را تهیه کرده است تا سالمت رأی دهندگان
و مجریان برگزاری انتخابات به شکلی مطلوب
تأمین شود.
وی اظهار کرد :با توجه به خطر تجمعات
انسانی در انتقال ویروس کووید  ،۱۹ضروری
است هموطنان عزیز کشورمان از هرگونه حضور
در تجمعات انتخاباتی که رعایت پروتکلهای
بهداشتی در آن نقض شده ،خودداری کنند.

قرارگرفتن ایران در میان
قدرتهای تولیدکننده واکسن
وزیر بهداشت با بیان اینکه ایران راه صدسالهای
را خصوصا در حوزه واکسن پیموده است ،گفت:
ایران در میان  ۶کشور تولید واکسن قرار گرفته
است.
به گزارش ایسنا سعید نمکی در نمایشگاه
سیمیالتورهای پزشکی ساخته شده توسط
شرکتهای دانش بنیان که امروز در محل
نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد ،در جمع
خبرنگاران با بیان اینکه مدتها بود که چگونگی
آموزش پزشکی به صورت مجازی از رؤیاهای ما
به شمار میرفت ،افزود :این امر به خصوص در
ایام کرونا بیشتر احساس میشد که با همت
معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری و
شرکتهای دانشبنیان محقق شد .با همکاری
صورت گرفته میان وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و معاونت علمیوفناوری
ریاستجمهوری و شرکتهای دانشبنیان با
سیمیالتورهای پزشکی به نقطهای رسیدهایم که
میتوان از آن استفاده کرد.
نمکی با اشاره به نمایشگاه سیمیالتورهای
پزشکی در نمایشگاه بینالمللی گفت :امروز
شاهد به کارگیری ابزارهایی بودیم که در
آموزش مجازی برای دانشآموزان ،دانشجویان،
رزیدنتها ،اساتید و جراحان و  ...قابل استفاده
است .ما نگران بودیم در آموزش پزشکی دچار
کمبود و نقصان شویم ،اما ضروری بود برای
احترام به مردم و کاهش آسیب بیماران،
آموزشهای پزشکی را به واسطه دستگاههای
ایرانی انجام دهیم .نمکی با اشاره به ربات جراح
یکی از شرکتهای دانشبنیان گفت :این ربات
یکی از دستگاههای خوب و مورد توجه در این
نمایشگاه بوده است .وی با اشاره به فعالیت
محققان در  ۶پلتفرم واکسن کرونا خاطر نشان
کرد :ایران راه صدسالهای را خصوصا در حوزه
واکسن پیموده است ،به طوری که تاکنون
در  ۶پلتفرم واکسن کرونا توسط محققان در
حال مطالعه یا تولید است .همچنین جمهوری
اسالمی ایران در کنار همه عظمتها میتواند به
عنوان یکی از بزرگترین مراکز تکنولوژی دانش
علوم پزشکی و رشتههای وابسته در کل جهان
نقشآفرینیکند.
به گفته وی اکنون ما جزو  ۶کشور مطرح دنیا
هستیم که توانستهایم در حوزه واکسن کووید از
صفر تا صد ورود پیدا کنیم و امیدواریم در آینده
بازار خوبی برای صادرات داشته باشیم.

خبر

شهایی باشد؟
دولت سیزدهم باید به فکر حل چه ابرچال 

گم شدن مشکالت دانشآموزان در هیاهوی تبلیغات انتخاباتی
به گزارش خبرآنالین ،نامزدهای ریاست جمهوری
اغلب نیازی به جلب نظر آنها ندیدند ،چون اساسا
یدهی نیستند و
شآموزان در سن را 
بسیاری از دان 
سرمای هگذاری انتخاباتی روی آنها کار بیهود های به نظر
یرسد .با این وجود ،تقریبا بر هیچ کس پوشیده
م
یافتد ،مگر
نیست که توسع های در کشور اتفاق نم 
شها یعنی آموزش و
اینکه یکی از زیربناییترین بخ 
پروش توسعه یابد و متحول شود.
نامزدهای ریاست جمهوری در ایام تبلیعات اغلب
موضوع آموزش و پرورش و مشکالت متعدد آن را
محدود به مشکالت معلمان کرده و با دادن وعده و
وعید به این قشر تالش کردند نظر آنها را جلب کنند.
هر چند مشکالت معلمان مشکالتی آشکار و انباشته
شده است ،اما مشکالت آموزش و پرورش محدود به
یشود.
آن نم 
یآید احیانا
دولت جدید که تا چند ماه دیگر سر کار م 
یهای مختلفی معرفی
خود را وارث مشکالت و کاست 
یها لزوما به معنای
یکند .اگرچه برشمردن کاست 
م
حرکت در راستای رفع آنها نیست ،اما آموزش و پرورش
ینصیب بوده است .اگر بر
کمابیش از این اتفاق هم ب 
این باوریم که توسعه با تحول در آموزش و پرورش
یترین مطالبات خود
یشود باید یکی از اصل 
ممکن م 
از دولت آینده را رسیدگی به مشکالت و به تعبیری
ابرچالشهای آموزش و پرورش بدانیم.
ابرچالشهای آموزش و پرورش
اصل  ۳۰قانون اساسی بر لزوم فراهم شدن آموزش
رایگان برای همه افراد تاکیدی دارد .سیزدهمین رئیس
جمهور ایران در حالی قدم به پاستور میگذارد که این
اصل قانونی بیش از هر زمان دیگری نادیده انگاشته
شهای آموزش و
شده و ما با یکی از بزرگترین ابرچال 
پرورش روب هرو هستیم.

گم شدن مشکالت دانشآموزان در هیاهوی
تبلیغاتانتخاباتی
محمدرضا نیکنژاد ،کارشناس آموزش و پرورش
یگوید :شکاف طبقاتی در
و فعال صنفی معلمان م 
شهای این بخش
آموزش و پرورش یکی از ابرچال 
است .به رغم تاکید بر آموزش رایگان در قانون اساسی
یتوان پیدا کرد که
سهای را نم 
اکنون تقریبا هیچ مدر 
شآموزان پول دریافت نکنند .حتی در
در آن از دان 
دورترین و محرومترین روستاها هم این اتفاق میافتد و
ارقام دریافتی از چند هزار تومان تا چند میلیون تومان
متفاوت است .این تنها در مورد مدارس دولتی است،
وگرنه در مدارس غیر انتفاعی و نیمه دولتی و امثال آن
یشود
یکند .این اتفاق باعث م 
که شرایط کامال فرق م 
آموزش در کشور طبقاتی شود که نمود آن را در چند
یهای کنکور دید هایم .در مواردی
سال اخیر در قبول 
از  ۱۰۰نفر رتب ههای برتر کنکور بیش از  ۷۰نفرشان از
شآموزان مدارسی بود هاند که ارقام باالیی دریافت
دان 
یکنند .این یعنی ارتباط مستقیمی بین پول و کیفیت
م
آموزش ایجاد شده است .دریافت پول اساسا به این
دلیل اتفاق میافتد که مدارس از نظر مالی تامین
یشوند و دولت با وجود الزام قانونی امکانات آموزشی
نم 
یکند .جایی که افراد ثروتمندتری هستند به
را فراهم نم 
یشود ،امکانات بهتری فراهم
دلیل پولی که پرداخت م 
بتر است و در جاهای
یشود و کیفیت آموزش مطلو 
م
فقیرنشین امکانات ناچیز است و کیفیت آموزش هم
پایین است .این شکافی خطرناک در آموزش ایجاد
یکند که خود را در عرص ههای اجتماعی ،اقتصادی و
م

هنوز بسیاری از کادر درمان بخش
خصوصی واکسینه نشدهاند

بترین گروه اجتماعی از وعد ههای کسانی بودند که به عنوان رقبای
ینصی 
یدهند شاید ب 
شآموزان که بیش از یک ششم کل جمعیت ایران را تشکیل م 
دان 
نهای مختلف وعده و وعید دادند.
توگو پرداختند ،مناظره کردند و رو به دوربی 
انتخاباتی در چند هفته اخیر مدام به سخنرانی و گف 

نامزدهای
ریاستجمهوری
اغلب نیازی به
جلب نظر آنها
ندیدند ،چون
اساسابسیاری
شآموزان
از دان 
یدهی
در سن را 
نیستندو
سرمایهگذاری
انتخاباتیروی
آنها کار بیهود های
یرسد
به نظر م 
یدهد و رئیس جمهور بعدی باید به این
 ...هم نشان م 
ابرچالش و رفع آن توجه ویژهای داشته باشد.
ارث و میراث دولت دوازدهم
رئیس جمهور بعدی اگر به مهمترین ابرچالش
آموزش و پرورش یعنی شکاف طبقاتی توجه کند،
احیانا آن را میراث دولت فعلی قلمداد خواهد کرد.
یتواند درست باشد ،اما نباید
هر چند چنین چیزی م 
از این نکته غافل ماند که دولت دوازدهم هم به نوعی
این ابرچالش را به ارث برده است .مشکل را باید در
رویکردی دانست که چند دهه است در کشور حاکم
یسازی و پولی شدن را همه جا تبلیغ
شده و خصوص 
یکند ،حال آنکه حتی کشورهایی با نظام
و دنبال م 
اقتصادی لیبرالیستی هم حوزههای آموزش و درمان را
تهای اجتماعی
یکنند و با حمای 
به این شکل پولی نم 
تالش دارند از محرومیت اقشار پایین جامعه از این
بخشها جلوگیری کنند.
یک معلم شیمی دبیرستان که سال گذشته در چهار
یگوید:
مدرسه در مناطق مختلف کرج تدریس کرده ،م 
از مدارس غیر انتفاعی که بگذریم ،در مدارس دولتی
آن هم در یک شهر تفاوت امکانات از زمین تا آسمان
است .در برخی مناطق نه تنها آزمایشگاهی وجود ندارد
که اصال وسایل آزمایش هم نیست .باورش مشکل
یدهند لوله
است که در مدرس های که شیمی درس م 
آزمایش وجود نداشته باشد ،اما این واقعیت دارد .در
مدرسه دیگر چون پول از والدین دریافت شده امکانات
فراهم کرد هاند و این تفاوتی زیاد در امر آموزش ایجاد

یکند.
م
کنژاد این مشکل را ناشی از شرایط اقتصادی
نی 
آموزش و پرورش میداند که خود را بیش از همه در
عدم تامین امکانات و همچنین مضیقه معلمان نشان
یدهد.
م
به گفته او در دولت آینده باید فکری اساسی برای
مشکالت اقتصادی آموزش و پرورش کرد و از جمله باید
مسائل اقتصادی معلمان را که سالهاست وجود داشته
مها و افزایش تورم
و در چند سال اخیر با تشدید تحری 
بیشتر شده ،رفع و رجوع کرد.
یتواند در بیالن کاری خود در
اگر دولت دوازدهم م 
حوزه آموزش و پرورش از مشکالتی حرف بزند که به
ارث برده بود ،این دولت با مشکل خاصی هم روب هرو
یکند.
شد که احتماال دولت آینده را هم درگیر م 
آموزش و پرورش پس از کرونا
«امیدواریم همانطور که وعده داده شده واکسیناسیون
معلمان تا قبل از شروع سال جدید تحصیلی اتفاق
سهای حضوری باشیم».
بیفتد و شاهد دایر شدن کال 
کنژاد با بیان این مطلب اشاراتی به وضعیت
نی 
خاصی که دولت بعدی به دلیل تاثیر کرونا بر امر
یگوید:
یکند و م 
آموزش و پرورش با آن مواجه است م 
یهای علمی در سطح جهانی نشان میدهد
بررس 
کرونا  ۴۰درصد به آموزش خسارت زده است .در
خوشبینان هترین حالت آموزش در ایران نیز به همین
یترین معضالتی
میزان خسارت دیده است .یکی از اصل 
که آموزش مجازی داشت این بود که عدم حضور

شآموز و در کنار هم نبودن افراد به شدت بر روابط
دان 
یگذارد .جز این ما با
شآموزان تاثیر م 
اجتماعی دان 
شآموزان توان
مشکالت دیگری از جمله اینکه برخی دان 
تهیه امکانات برای آموزش مجازی را نداشتند روب هرو
بودیم .فرصت سه ماهه تابستان فرصت مناسبی برای
یهاست .امیدواریم با عمل به وعد هها شاهد
رفع کاست 
دایر شدن کالسهای حضوری باشیم ،اما حتی در
این صورت هم میتوان از فضای مجازی برای آموزش
استفاده کرد .ما این فرصت را داریم که آموزش تلفیقی
داشته باشیم .آموزش بعد کرونا متفاوت از آموزش قبل
کرونا است و از شناخت و تجربه کسب شده باید بهره
برد و با تامین امکانات کاستیها را جبران کرد.
رتبهبندی معلمان از مهر ۱۴۰۰
سال تحصیلی جدید احتماال سال چندان متفاوتی در
حوزه آموزش و پرورش نخواهد بود ،چرا که دولت جدید
یکند و
تنها کمی قبل از شروع این سال آغاز به کار م 
فرصت زیادی برای ایجاد تغییر و تحول ندارد .با این
همه ،وجود ابرچالشهای مختلف که تنها خالصهای از
آنها ذکر شد ،ما را ناگزیر از تغییر و تحول در این حوزه
میکند .اثرات ابرچالشهای حوزه آموزش و پرورش را
یکنیم و به دلیل اهمیت
در آینده بیشتر احساس م 
آموزش در زمینه توسعه الزم است هر چه زودتر
گامهایی برداشته شود .گم شدن امر مهم آموزش در
هیاهوی انتخابات زنگ خطر را به صدا درآورده است.
سجمهور بعدی هر کسی که باشد باید صدای این
رئی 
زنگ خطر را بشنود.

آینده روشن تولید واکسن ایرانی

پایان مشکل بیمه تاکسیرانان تهران
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از
رفع مشکل بیمه تاکسیرانان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمد روشنی در مورد
سرانجام حل مشکل بیمه رانندگان تاکسی با
بیان اینکه با رایزنیهای صورت گرفته مشکل
بیمه تاکسیرانان برطرف شده است ،گفت :یکی
از مشکالتی که در چند سال گذشته رانندگان
تاکسی با آن دست و پنجه نرم میکردند موضوع
بیمه تأمین اجتماعی بود .وی با اعالن رفع مشکل
 ۵سال بیمه تاکسیرانان گفت :سازمان تامین
اجتماعی همکاری خوبی داشت و با پیگیریهای
صورت گرفته و این مشکل برطرف شد .برای رفع
مشکل جلساتی با حضور نمایندگان مجلس،
سازمان هدفمندی یارانهها و تأمین اجتماعی را
برگزار کردیم و در نهایت مشکل حل و روند بیمه
تاکسیرانان آغاز شد.
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عضو کمیته ملی واکسن کرونا ضمن تشریح آخرین اخبار از تولید
ی کرونا ،گفت :پیشبینی میشود در انتهای مهرماه
واکسنهای ایران 
با حساب بر قول شفافارمد (کووایران برکت) مبنی بر تولید حداقلی
 ۱۰میلیون دُز و تولید احتمالی واکسنهای فخرا ،اسپایکوژن ،رازی و
پاستور؛ حدود  ۱۹میلیون دُز واکسن خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا ،مصطفی قانعی درباره آخرین اخبار از طرحهای
پژوهشی واکسنهای ایرانی کرونا ،گفت :در حال حاضر  ۸واکسن در
مرحله پژوهشی یا مقدماتی هستند و  ۷واکسن مرحله مقدماتی را طی
کردند و به مرحله پیش بالینی رسیدند و  ۲واکسن هم داریم که پرونده
یکی از آنها (شتابدهنده پایا فن یاخته) در مرحله ارسال به سازمان غذا
و دارو است و دیگری هم (واکسن دانشکاه علوم پزشکی بقیهالله) در
انتظار دریافت مجوز کارآزمایی بالینی فاز یک است.
واکسیناسیون کرونا ،اجباری نیست
وی در پاسخ به این سوال که آیا بر اساس سند ملی واکسیناسیون
کرونا ،گرو ه بعدی سنی مشمول دریافت واکسنهایی که مجوز مصرف

اضطراری گرفتهاند خواهند شد یا خیر ،تاکید کرد :واکسن داوطلبانه
هیچگاه اجباری نیست و کسانی که بر اساس سند ملی ثبت نام
میکنند دواطلب میشوند که میخواهند واکسن ایرانی دریافت
کنند .به طور کلی تزریق واکسن کرونا از هر نوعی اجباری نیست؛
اما فرد خودش میتواند داوطلب شود که از میان واکسنهای موجود،
واکسیناسیون را انجام دهد.
از واکسیناسیون کودکان چه خبر؟
قانعی درباره طرحهای مطالعاتی ویژه برای تزریق واکسن کرونا به
افراد زیر  ۱۸سال نیز اظهار کرد :االن در دنیا بر این موضوع کار میشود
اما هنوز نتایج یک یا دو مطالعه بیشتر درنیامده و احتماال تا یک یا دو
ماه آینده بهتر بتوانیم درباره تزریق واکسن به این گروه قضاوت کنیم.
یک دُز واکسن هم مرگ بر اثر کووید را کاهش میدهد
وی درباره تاخیر در تامین دُز دوم واکسن کرونا در روزهای اخیر تاکید
کرد :درمقاله نیچر آمده است که اگر واکسن کم بود حتی اگر یک دُز
هم واکسن بزنید ،مرگ بر اثر کووید ۱۹کاهش خواهد یافت؛ بنابراین
این مشکل تنها مربوط به ایران نیست و در کل دنیا واکسن کم است.
لذا اگر در شرایطی بودیم که فقط یک دُز در دسترس بود باید همان
را تزریق کرد .در کل دنیا در سال  ۲۰۲۱حدود  ۱۱.۵میلیارد واکسن
تولید شده است و از این میزان  ۴.۶میلیارد در آمریکا ۳.۱ ،میلیارد در
هند ۱.۹ ،میلیارد در چین ،یک میلیارد در انگلستان ۵۰۰ ،میلیون دُز
در آلمان و  ۳۰۰میلیون دُز هم در کره جنوبی تولید میشود .اگر دقت
کنید میبینید کانادا ،اتحادیه اروپا ،آمریکا ،استرالیا و بریتانیا بین  ۲تا
 ۵برابر جمعیت خود واکسن پیش خرید کردند و معلوم است برای

بقیه دنیا واکسن نیست .سازمان بهداشت جهانی هم این موضوع را
نقد کرده است.
آینده روشن تولید واکسن ایرانی
قانعی تاکید کرد :با وجود آینده روشن تولید واکسن ایرانی اما
همچنان باید پیگیر مطالباتمان از کووکس باشیم و اگر زودتر بتوانیم
واکسیناسیون را انجام دهیم نباید درنگ کنیم .اگر میزان تولید ماهانه
واکسن به  ۲۰میلیون دُز برسد باید میزان تزریق هم روزانه حدود ۶۰۰
هزارنفر باشد که عدد باالیی است .باید تمرکز کنیم تا واکسیناسیون
به شکلی گسترش یابد که اسفند و نوروز خوبی در انتظار مردم باشد.
لزوم مباره با گروههای ضد واکسن
وی افزود :هر بررسی که اکنون انجام میدهیم باید با ارزیابی دنیا
باشد .کار جدی دیگری که باید انجام دهیم مبارزه با گروههای ضد
واکسن است .اینها هر روز به طریقی کار واکسن هراسی را انجام
میدهند و اگر نتوانیم بخشی از جمعیت را واکسینه کنیم ،ایمنی
جمعی حاصل نمیشود و باز هم ویروس بین مردم در گردش خواهد
بود .بنابراین راهکار برون رفت از چالش کرونا ،واکسیناسیون است.
درخواست از دولت آتی
قانعی در پایان صحبتهایش تاکید کرد :تقاضای ما از دولت آینده
این است که بر واکسن متمرکز شود و برای واکسن سازها مدل پیش
خرید را انجام دهد و صدور مجوز اضطراری را همسان برای سایرین هم
پیگیری کند و در تامین ماده اولیه واکسن با مدل پیش خرید ،شرکتها
را تقویت کند .یقین دارم با پیگیری این موضوع پس از انتخابات ،قطعا
در استقرار دولت مشکلشان کمتر خواهد بود.

معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان نظام
پزشکی در واکنش به صدور مجوز اضطراری
برای واکسن برکت گفت :ارادهای وجود دارد
که واکسنهای داخلی را هر چه زودتر در
عرصه عمومی توزیع کنند و واکسیناسیون
عمومی را با آنها انجام دهند
به گزارش ایلنا ،علی تاجرنیا معاون توسعه
منابع و مدیریت سازمان نظام پزشکی در
واکنش به اخباری مبنی بر فروش واکسن
فایزر در برخی مناطق شهر تهران و این
اظهارنظر سخنگوی سازمان غذا و دارو مبنی
بر اینکه تخلف در روند واکسیناسیون امری
اجتنابناپذیر است ،بیان کرد :اینکه گفته
میشود ،تخلف در روند واکسیناسیون
اجتنابناپذیر است ،حرف بیجایی است ،چرا
باید اجتنابناپذیر باشد؟! به هیج وجه نباید
اینطور باشد .باید به این نکته توجه کنیم
که واکسن فایزر در ایران به شکل رسمی و
توسط دولت وارد نشده است ،بنابراین اگر
واکسن فایزر در بازار وجود داشته باشد به
شکل قاچاق وارد شده است ،در هر صورت
اگر واکسنها توسط دولت وارد شده باشد یا
اینکه از مسیر قاچاق وارد شده باشد ،مشخص
میشود .بنابراین تشخیص این کار دشوار
نیست .اگر واکسنی از داخل شبکه بیرون
آورده شود ،یک نوع تخلف است و به نوعی
به دلیل عدم نظارت اتفاق افتاده است که به
مدیریت شبکه بهداشت یا بیمارستان مربوط
است ،اما مشکلی که وجود دارد این است که
وقتی وزارت بهداشت رعایت دقیق پروتکلها را
انجام نمیدهد ،طبیعتا از مجموعههای دیگر
انتظاری نمیرود تا اتفاقات مشابه نیفتد.
تاجرنیا گفت :به طور مثال هنوز بسیاری
از کادر درمان در بخش خصوصی واکسن
دریافت نکردند ،این در حالی است که وزارت
بهداشت وارد فاز دوم شده و بخشهایی را
واکسیناسیون میکند ،حتی میبینیم در برخی
از شهرستانهای تهران و همچنین شهرهای
جنوبی واکسن برای افرادی که واجد شرایط
هستند ،وجود ندارد و این شائبه وجود دارد
که شبکههای بهداشت واکسنها را در اختیار
کسانی قرار میدهند که هنوز نوبتشان نشده
است .عدم توزیع مناسب و تزریق واکسن
به افرادی که در اولویتهای بعدی هستند،
ولی واکسن را زودتر دریافت میکنند ،فضای
آشفتهای را ایجاد میکند که در آن هر اتفاقی
ممکن است بیفتد.
او در واکنش به اظهارات سخنگوی سازمان
غذا و دارو مبنی بر اینکه کار این سازمان
پلیسی ،امنیتی و شناسایی متخلفان در
حوزه واکسن نیست ،افزود :در هر بخش
واکسیناسیون یک نماینده حراست و یک
نماینده بازرسی از دانشگاه مربوطه باید حضور
داشته باشند و این جزو وظایف اصلی مجموعه
وزارت بهداشت است و قرار نیست کسی از
بیرون بیاید تا نظارت کند ،بنابراین هر اتفاقی
که در این رابطه بیفتد ،مسئولیتش متوجه
وزارت بهداشت است .این مهمترین ضعف
وزارت بهداشت است ،وقتی حاضر نیست،
انتقادات را بپذیرد و همه انتقادات را به شکلی
توجیه میکند که گویی وزارت بهداشت هیچ
عیب و نقصی ندارد و همین باعث میشود تا
ما هر روز شاهد تخلفات بیشتر شویم.
وی در واکنش به صدور مجوز مصرف
اضطراری برای واکسن برکت بیان کرد :آنچه
مسلم است ،این است که یک ارادهای وجود
دارد که واکسنهای داخلی را هرچه زودتر در
عرصه عمومی توزیع کنند و واکسیناسیون
عمومی را با آنها انجام دهند که یک بخشی
از آن ناشی از این نگاه است که ما نیازمند
واکسن خارجی نیستیم و میخواهند ،چنین
نگاهی را تقویت کنند ،بخش دیگر هم ناشی
از این است که به دلیل عدم ورود واکسن به
کشور و در تنگنا قرار گرفتن شرایط ،افراد را به
این سمت سوق میدهند.

خودروهای بدون پالک و شیشه دودی توقیف میشوند
رئیس پلیس کشور درخصوص خودروهای بدون پالک و پالک مخدوش گفت:
اینگونه خودروها و خودروهایی که شیشه دودی دارند باید متوقف و اعمال قانون
شوند.
به گزارش مهر ،سردار حسین اشتری فرمانده ناجا در جلسه جمعبندی نظارت
ستادی پلیس راهور ناجا که با حضور اعضا هیئت رئیسه ،معاونین و رؤسای ناجا
برگزار گردید ضمن تبریک ایام با سعادت دهه کرامت اظهار داشت :انشاالله این
دهه باعث خیر و برکت برای مردم عزیزمان باشد ،خصوصا ً که انتخابات در این
ایام خجسته برگزار میشود ،انشاالله با عنایت ائمه و الطاف الهی انتخابات خوبی
پیش رو داشته باشیم.
وی اظهار کرد :نظارت از مجموعهها حرکت خوبی است ،هم برای رده بازرسی
شونده و هم برای رده بازدیدکننده ،خصوصا ً از زمانی که اعالم میشود از یگانی
بازرسی به عمل خواهد آمد تا زمانی که بازرسی صورت میپذیرد ،مجموعه خود را
آماده میکند و کارهای عقب افتادهشان را جبران مینمایند.
فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد :در بازرسیها معایب ،محاسن و نواقص
مشخص میشوند و اثر خوبی را در مجموعه در بر دارد .بارها در جلسات اعالم
کردهایم ،هر موقع نهادهایی مثل ستاد کل ،بازرسی کل کشور و… خواستند از ناجا
بازرسی کنند ،ما استقبال میکنیم.
سردار اشتری در بخش دیگری از سخنان خود گفت :جمعبندی ها به نفع
سازمان است .در نیروی انتظامی تنوع مأموریت بسیار زیاد است و وقتی بازرسان
از مجموعه ناجا بازرسی میکنند ،به میزان فعالیت و عملکرد این نیروی خدمتگزار
پی میبرند.

فرمانده ناجا ضمن تقدیر و تشکر از رئیس پلیس راهور ناجا و همکارانشان اظهار
کرد :حقیقتا ً پلیس راهنمایی و رانندگی اقدامات بزرگی را انجام داده است .نوع
کار راهور ،کار سخت و اثرگذاری است و همواره در طول شبانه روز مورد قضاوت
مردم قرار دارد.
سردار اشتری در خصوص رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس راهور گفت:
مردم به پلیس راهور اظهار عالقه میکنند و اینجانب در نظرسنجیها رضایت مردم
را از عملکرد پلیس راهور به وضوح میبینم و قطعا ًاین خدمات برای کارکنان نیز در
زندگی شخصی شان برکات زیادی خواهد داشت.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در پلیس راهور نیز بیان کرد :در ادوار
مختلف پیشرفتهای خوبی در این پلیس صورت گرفته ،اما در دوره سردار
هادیانفر کارها با شتاب بیشتری همراه بوده و حرکت رو به جلو و همچنان ادامه
دار است ،بنابراین ضرورت دارد پشتیبانیهای الزم نیز از این مجموعه صورت گیرد.
فرمانده نیروی انتظامی اظهار کرد :تأمین تجهیزات با توجه به تحریم و کمبود
اعتبارات و شرایطی که در نیروی انتظامی و کشور وجود دارد بسیار سخت است،
البته باید به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم.
سردار حسین اشتری در ادامه در خصوص هوشمندسازی در ردههای پلیس نیز
گفت :یکی از این ردهها ،پلیس راهنمایی و رانندگی است که موضوعاتش خدماتی
و موردنیاز مردم است ،پس باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم و قطعا ًنتیجه آن
آورده خوبی برای سازمان خواهد داشت.
این مقام انتظامی با تاکید بر اولویت بندی در پشتیبانی از مأموریتها بیان
داشت :در حال حاضر اولویت پشتیبانی و نیازمندیها ،باید هوشمندسازی پلیس

باشد ،سه درگاه پلیس راهور ،پلیس آگاهی و گذرنامه در اپلیکیشن «پلیس من»
پیادهسازی شده است و چنانچه مردم بتوانند با این سامانه ارتباط بگیرند ،با یک
تحول سیستمی بزرگ در ناجا روبهرو خواهیم شد .سهم دستگاهها در اجرای کار
باید مشخص شود و باید از هر دستگاهی برابر سهم و تعهداتش در اجرای پروژهها
مطالبهگری کنیم و از وزرا بخواهیم که بیشتر همراهی کنند .انشاءالله دولت جدید
با انگیزه بیشتری به ناجا کمک کند و از همان اول از این دولت بخواهیم پیگیر
امورات بوده و جوابگو باشند.
سردار اشتری در زمینه ارائه خدمات به مردم گفت :خدمات باید سریع و روان
باشد مانند سامانه نوبتدهی اینترنتی.
فرمانده ناجا همچنین در خصوص آموزشگاههای رانندگی بیان کرد :باید نظارتها
در این آموزشگاهها بیشتر شود ،ما منبع درآمدی را آماده کردهایم و تعدادی نیز از
این طریق امرار معاش میکنند ،ولی باید به صورت مستمر بر عملکرد آنها نظارت
داشته باشیم.
وی در خصوص ترخیص خودروهای رسوبی نیز بیان کرد :طرح ویژه آزادسازی و
ترخیص خودروهای رسوبی در پارکینگها به مدت دو ماه اجرا خواهد شد.
سردار اشتری در ادامه با اشاره به اجرای طرح ویژه ترخیص وسایل نقلیه توقیفی
در سراسر کشور بیان کرد :در راستای افزایش رضایتمندی مردم و ارائه خدمات،
تسهیالت ویژهای از سوی پلیس در نظر گرفته شده ،که با توجه به مشکالت
اقتصادی و تورم ،وسایل نقلیه که در حال حاضر وسیله امرار معاش و استفاده
مالکان است تحویل آنان شود و کلیه جرایم خودروها اگر مربوط به سال  ۹۹به قبل
بوده به اصل خود برمیگردد و هزینه پارکینگ با تعرفه و نرخ مصوب سال ۱۳۹۴

محاسبه خواهد شد و همچنین میتوانند جریمههای خود را تا یکسال به صورت
قسطی پرداخت نمایند ،در این طرح هیچ الزامی برای پرداخت عوارض شهرداری
و عوارض آزاد راهی نیست و فعال ًبرای ترخیص خودرو معاینه فنی نیاز نیست.
این مقام ارشد انتظامی درخصوص خودروهای بدون پالک و پالک مخدوش
گفت :اینگونه خودروها و خودروهایی که شیشه دودی دارند باید متوقف و اعمال
قانون شوند ،چون درصورت عدم برخورد زحمات همکاران ما را زیر سوال خواهند
برد.

