4

یکشنبه  2آذر  1399سال ششم شماره 1563

خبر
رئیس اسکودا :دفتر وکیل
یک دفتر اقتصادی نیست

رئیس جدید اتحادیه سراســری کانونهای وکالی
دادگســتری ایران (اســکودا) گفــت :فعالیت یک
وکیل براســاس نظامهای حاکم بــر فعالیت وکال،
دفاع از حقوق عامه اســت پــس نمیتوانیم بگوییم
دفتر وکیل یک دفتر اقتصادی اســت .جعفر کوشا
رئیس جدید اتحادیه سراســری کانونهای وکالی
دادگستری ایران (اسکودا) در گفتوگو با ایسنا ،در
ارتباط با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر «کسب و کار
تلقی کردن وکالت» گفت :مجلس شــورای اسالمی
به دنبال اصالحات پیشــنهادی شورای نگهبان در
خصوص اصالح بعضی از مــواد مربوط به اصل ،۴۴
در تاریخ  ۲۵آبان ماه ،تصویب نمود که شغل وکالت
حرفهای به عنوان فعالیت اقتصادی در زمره کســب
و کار قرار گیرد .رئیس اســکودا بــا بیان اینکه ما
بحثی تحت عنوان فعالیتهــای اقتصادی و بحثی
هم تحت عنوان فعالیتهای حقوقی و وکالتی داریم
گفت :هرچند که یک وکیل از طریق وکالت از نظر
اقتصادی و مالی نیز منتفع میشود ولی آن چه که
مسلم است این است که وکالت موضوعی نیست که
جنبه اقتصادی داشته باشد اگرچه که ممکن است
آثار اقتصادی داشته باشد ولی فعالیتهای اقتصادی
موضوع مادی و اقتصادی دارند بنابراین ما نمیتوانیم
فعالیتهایی که در شغل وکالت انجام میگیرد را به
عنوان فعالیتهای اقتصادی مطرح کنیم .وی افزود:
با توجه به اینکه یک وکیل ســوگند یاد میکند و
طبق نظامنامههایی رفتار میکند بنابراین براساس
حقوق شهروندی و بشری کار وکالت امری است که
در جهت خدمت به مردم و دفاع از حقوق عامه است
پس اینکه بگوییم هر وکیل یک فعالیت اقتصادی
میکند و یک کســب و کار اســت و باید مثل سایر
صنوف مجوز کســب و کار بگیرد انحراف از تفسیر
قانونگذار و اشتباه در موضوع فعالیتها است.
کوشا گفت :خود وکیل موضوعیت دارد نه دفتری که
در آن کار میکنــد .در فعالیتهای اقتصادی به آن
دفتر و محل که کار اقتصادی در آن انجام میگیرد
توجه داریــم درحالی که درارتباط با وکالت به خود
وکیل توجه میکنیم ،وکیلی که پروانه وکالت دارد
میتواند در همه جا وکالت کند و قائم به محلی که
در آن وکالت میکند نیســت پس اگر چیزی هم ما
به ازای کار وکالت دریافت میکند به دفترش وابسته
نیست بلکه تابع فعالیتی است که درخصوص وکالت
مثل نوشتن لوایح ،انجام دفاعیات ،مراجعه به شعبه
و ...انجام میدهد .رئیس اتحادیه سراسری کانونهای
وکالی دادگستری ایران با اشاره به آرای دیوان عالی
و دیوان عدالت اداری در خصوص نهاد وکالت گفت:
در رای وحدت رویه شــماره  ۶۰۷دیوان عالی کشور
مورخ  ۷۵/۶/۳۰هم آمده اســت کــه محل وکالت،
فعالیت تجاری و کسب و کار محسوب نمیشود و در
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شــمارهی
 ۴۹۰-۴۸۹در  ۹۶/۵/۲۴هم به این مســئله تاکید
شده اســت پس در هر دو به عنوان دو مرجع عالی
به این مســئله اشاره دارند که ما نمیتوانیم فعالیت
وکیل را یــک فعالیت صنفی-تجاری یا کســب و
پیشــه بدانیم و محل وکالت را یک محل کســب و
کار در نظر بگیریــم .وی ادامه داد :اگر ما بخواهیم
فعالیتهای وکیــل را در امر وکالــت یک فعالیت
اقتصــادی بدانیم و قوانین مربوط به سیاســتهای
کلی اصــل  ۴۴را در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی
ناظر به وکیل هم بدانیم مشکلی تحت عنوان بحث
آیندهنگری ایجاد میکند .مجلس شورای اسالمی و
شــورای نگهبان هردو باید آیندهنگری کنند و این
آیندهنگری مربوط به این است که اگر این قوانین را
در شورای نگهبان تایید کنیم یک وکیل را مانند یک
کاسب درنظر گرفتهایم و این اتفاق از نظر بینالمللی،
عرفــی و حقــوق موضوعه و فقهی مشــکل ایجاد
میکند .کوشا خاطرنشان کرد :وقتی در نظام حاکم
بر حقوق بینالملل و در کشورهای مختلف مطالعه
کنیم میبینیم نگاه به وکیــل و وکالت نگاه خاص
و تخصصی اســت یعنی وکیل وقتی پروانه وکالت
میگیرد تخصصی پیدا میکند و این تخصص باعث
میشود که در امور وکالتی دخالت کند نه اینکه به
خاطــر اینکه محلی را برای انجام وکالت دایر کرده
است پس میتواند فعالیت اقتصادی انجام دهد پس
صدور پروانه تخصصی وکالت باعث میشود که وکیل
به شغل وکالت مشغول شود .رئیس اسکودا با اشاره
بــه نگاه قوانین موضوعه و فقه به شــغل وکالت نیز
گفت :در بحث قوانین موضوعه ،چه در قانون اساسی
و چــه در قوانین عادی وکیل دادگســتری با پروانه
وکالتی که میگیرد به عنوان یک متخصص وارد یک
پرونده میشود و نگاه حقوق موضوعه به وکالت هم
به مثابهی یک کسب و کار نیست و در بحث فقهی
هــم وقتی کار را به یک خبره ارجاع میدهیم یعنی
به کسی مراجعه میکنیم که در آن موضع تخصص
دارد و از بــاب عقل تخصص فــرد را احراز کردهایم
پس نگاه اقتصادی به موضوع وجود ندارد بلکه نگاه
تخصصی داریم و در منابــع فقهی هم این را داریم
کــه برای هر موضوع باید به متخصص مراجعه کرد.
کوشا در پایان گفت :انتظار ما از حقوقدانان و فقهای
شورای نگهبان که انتخاب شدهاند تا از ابعاد مختلف
حقوقی و فقه پویای امامیه به مصوبات مجلس نگاه
کنند با توجه به اینکه دامنــه تخصص روز به روز
در حال گســترده شدن است و موضوعات به سمت
تخصصی شــدن میروند این اســت که از اتحادیه
کانونهای وکال به عنوان نمــاد وحدت کانونهای
وکال برای روشنکردن ابعاد این مصوبه دعوت کنند
و از شورای محترم نگهبان به عنوان مسئول اتحادیه
انتظار دارم که بــا رد اینگونه قوانین آیندهنگری را
تضمین کنند.
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درگفتوگوی همدلی با عضو هیأت علمی پژوهشکده کودکان استثنایی بررسی شد:

مصائب دانشآموزان استثنایی در دوران کرونا

همدلی| اگرچه با شــیوع ویــروس کرونا
مدرسهها بسته شد ،اما آموزش لنگانلنگان
ادامه پیدا کرد .بهتناســب شرایط اقتصادیِ
خانوادهها کیفیت آموزش برای دانشآموزان
فرق کرد .کسی که تبلت ،موبایل و دسترسی
آسان به اینترنت داشت ،از آموزش غیرحضوری
اســتفاده کرد .کســانی هم که خانوادهشان
وضعیت اقتصادی مناسبی نداشتند ،بهدلیل
عدم برخورداری از لــوازم آموزش مجازی یا
از تحصیل بازماندند یا اینکه کیفیت آموزش
برایشان به پایینترین حد ممکن رسید .حاال
همین وضعیت به مقیاس چندین برابر برای
دانشآموزان با شــرایط ویژه ســختتر شده
است .دانشآموزان مدارس استثنایی در کنار
نیاز به لوازمــی مانند موبایل ،تبلت ،اینترنت
برای استفاده از آموزش برخط(آنالین) نیاز به
آمو زشهای توانبخشی هم دارند .هر اقدامی
که برای توانبخشی دانشآموزان ویژه انجام
میشــود باید بهصورت مداخلهای باشد ،آنها
نیاز به گفتاردرمانــی و کاردرمانی دارند .در
شرایط شیوع ویروس کرونا آیا آموزش مجازی
میتواند به توانبخشــی بچههای با شــرایط
ویژه کمــک کند؟ آیا والدیــن آنها توانایی
الزم برای آموزش این دانشآموزان را دارند؟
بهنظر میرســد توانبخشــی حلقه مفقوده
آموزش مجازی برای دانشآموزان با شــرایط
ویژه است .طوریکه «احمد رمضانی» ،عضو
هیأت علمی پژوهشکده کودکان استثنایی به
«همدلی» میگوید« :در چنین شرایطی برای
دانشآموزان ویژه ،عدالت آموزشــی محقق
نشده است».
عدالت آموزشی
او ادامه میدهد« :برای بچهها با شرایط ویژه
عالوه بر آموزش بحث توانبخشی اهمیت دارد.
دانشآمو ِز کمتوان ذهنی نیاز به گفتار درمانی
و کار درمانی دارد .ســازمان آموزشوپرورش
استثنایی علیرغم همه تالشی که در روزهای
ســخت شــیوع کرونا برای این بچهها انجام
داده ،بهنظر میرسد در توانبخشی دانشآموز
با نیازهای ویژه توفیق کمتری داشــته است.
امروز بهایــن دلیل که مدارس باز نیســتند
خدمات توانبخشــی بهصــورت کامل ارائه
نمیشود».
رمضانی بیان میکنــد« :بهطور کلی بدترین
آمــوزان ویژه،
آمــوزش دانش
انتخاب برای
ِ
ِ
آمــوزش برخط یــا آنالین اســت .نکته اول
اینکه بســیاری از این بچهها ممکن اســت
شرایط اقتصادی مطلوب نداشته باشند ،این
یعنــی تلفن همراه و تبلــت ندارند ،بنابراین
از آمــوزش محروم میشــوند .در کنار اینها
نکته مهم دیگــری وجود دارد .اینکه والدین
بخواهند علیرغم آموزشهایی که میبینند با
بچههای ویژه کاردرمانی یا گفتاردرمانی انجام
دهند ،کار ســختی است .بنابراین در آموزش
غیرحضــوری ایــن بخش از آمــوزش برای

بچههای ویژه با مشــکالت بیشتری روبهرو
شــده و آنها از خدمات توانبخشی محروم
شــدند .یعنی ما در چنین شرایطی با پایین
آمدن کیفیت خدمات آموزش روبهرو هستیم،
وقتی خدمات آموزشی برای دانشآموزان ویژه
پایین بیاید نشانه چیست؟ نشانه این است که
درباره عدالت آموزشی نتوانستیم اهدافمان را
محقق کنیم».
راهکار چیست؟
قطعاً پرسشــی که اینجا مطرح میشود این
است که راهکار چیست؟ در چنین شرایطی
چــه اقداماتی میتواند این عدالت از دســت
رفته را برگرداند؟ اینها سوالهایی هستند که
«احمد رمضانی» در پاسخ به آنها میگوید:
«مطابق تحقیقات بینالمللی تاکید بر آموزش
حضوری است ».امکانی که بهنظر میرسد در
شرایط شــیوع ویروس کرونا چندان شدنی
نباشــد .اما عضو هیأت علمی پژوهشــکده
کــودکان اســتثنایی معتقد اســت« :مانند
اقداماتی که در کشــورهای دیگر انجام شده،
چنین امکانی برای دانشآموزان اســتثنایی
وجــود دارد .برای اینکه ایــن دانشآموزان
بتواننــد از خدمات توانبخشــی اســتفاده
کنند باید با رعایت سختگیرانه پروتکلهای
بهداشتی شرایط آموزش حضوری برای آنها
آماده شود».
وی دراینباره ادامه میدهد« :مانند اقداماتی
که در کشــورهای دیگر انجام شده ،با اعمال
ســختگیرانه مقررات و رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی برای دانشآمــوزان ویژه آموزش
حضوری درنظر گرفته شــود .امکان دارد این
نگرانی ایجاد شود که آیا چنین اقدامی برای
این دانشآموزان ممکن اســت؟ باید بگویم
این بچهها رفتارهــای خوب را یاد میگیرند.
معلمهــایِ زحمتکش مــدارس آموزش به
این گروه از دانشآموزان را بلد هستند .نکته
مهم دیگــر برای تحقق آموزش حضوری این
است که تعداد دانشآموزان ویژه در کالسها

کم است .اما مشــکل اصلی این است که آیا
آموزشوپرورش میتواند به تنهایی شــرایط
را بــرای حضور این بچههــا در کالس درس
فراهم کند و اقدامات ســختگیرانه بهداشتی
را رعایت کند؟» رئیس پیشــین پژوهشکده
کودکان استثنایی یادآور میشود« :اتفاقی که
در دنیا افتاده تاکید بر ارائه خدمات بهصورت
چند نهادی است .یعنی شهرداریها ،وزارت
ن بهزیستی و آموزشوپرورش
بهداشت ،سازما 
با همکاری یکدیگر است که میتوانند شرایط
را برای آموزش حضوری دانشآموزان ویژه در
کالسهــای درس آماده کنند .از تامین مواد
شوینده گرفته تا سایر موارد ،به همکاریهای
جدی بیننهادی نیاز دارد .معلمها هم بهخوبی
میتوانند بر رعایت پروتکلهای بهداشــتی
نظارت داشته باشند».
آموزش برخط و الزامات آن
با این وجود بهنظر میرسد پیشنهاد آموزش
حضــوری و الزامات آن و البتــه هماهنگی
میــان نهادهای متفاوت بــرای عملی کردن
چنین طرحی که بهدنبال تامین آموزشهای
توانبخشی برای دانشآموزان ویژه است ،کمی
زمانبر باشــد .در چنین شرایطی همچنان
آموزش برخط وجود دارد .اینکه برای حفظ
کیفیت آموزش غیرحضوری چه الزاماتی باید
رعایت شود؟ پرسشی است که «رمضانی» در
پاســخ به آن میگوید« :درخصوص آموزش
باید گفت کــه ،برنامههای درســی 9عنصر
دارند ،اهداف ،محتــوا ،راهبردهای یادگیری،
مواد و منابع آموزشی ،فعالیتهای یادگیری،
روشهای ارزشیابــی ،گروهبندی فراگیران،
زمان و فضا ،امــروز در دوره کرونا باید برنامه
درسی متناسبسازی شود .یعنی در همه این
9عنصر تغییراتی بدهیم».
وی ادامــه میدهد« :از آنجایــی که زمان
آموزش مجازی در مقایسه با آموزش حضوری
کوتاهتر است چند پیشنهاد وجود دارد .اینکه
محتوای آموزشی را باید مناسبسازی کنیم،

از اهمیــت برخی مطالب عبــور کنیم ،زمان
برخــی از درسها را کمتر کنیم تا با توجه به
شرایط متناسبسازی صورت بگیرد .به همین
نسبت انتظار از دانشآموزان را مناسبسازی
کنیم .چراکه ما مانند روزهای پیش از کرونا
آموزش نمیدهیم بنابراین انتظار تحقق همه
اهداف آموزشی را نباید داشته باشیم».
وی درباره آموزش برخــط توضیح میدهد:
«مشــکلی کــه مــا در آمــوزش برخط با
دانشآموزان ویژه داریم این اســت که توجه
آنها به آموزش کمتر شده است .درصورتیکه
معلمهــای مــا در آموزش حضــوری تالش
میکنند توجه این بچهها به کالس و درس را
جلب کنند .چنین کاری برای آموزش مجازی
سخت شــده ،بنابراین ما معلمهای فداکاری
داریم که امروز بهجای آموزش گروهی سعی
میکنند بهصــورت فردی بــه دانشآموزان
آموزش دهند».
رمضانی خاطرنشــان میکند« :پیشنهاد این
اســت که در کنار پلتفرم شــاد ،پلتفرمهای
دیگری هم بهشــکل رســمی پذیرفته شود
و مورد اســتفاده قــرار بگیرد .منظــورم از
ســایر پلتفرمها ،امکانی هســت که تعامل
دانشآموزان با معلم و ســایر بچهها بیشــتر
شود .طوریکه آنها احساس کنند در کالس
درس نشســتهاند .البته برخی از معلمهای ما
در آموزش برخط همچنان با مشــکل روبهرو
هســتند .این تنها برای کشور ما هم نیست.
مطالعات نشــان داده 40درصــد معلمها در
سراسر جهان مهارتهای استفاده از فناوری
را ندارند .تابســتان فرصــت خوبی بود که ما
میتوانستیم معلمها را توانمند کنیم .بهنظرم
میشد از این فرصت بهتر استفاده کرد».
چه تعداد دانشآموز با شــرایط ویژه
شناسایی شدند؟
«احمد رمضانی» در پاســخ به این پرســش
که چــه تعــداد دانشآموز با شــرایط ویژه
در کشــور شناسایی شــدند؟ به «همدلی»
میگویــد« :در آموزشوپرورش اســتثنایی
با هفت گروه دانشآموزان روبهرو هســتیم.
بچههــای آســیبدیده شــنوایی ،کمتوان
ذهنی ،چند معلولیتی ،آنهایی که معلولیت
جســمی حرکتی دارند ،آسیبدیده بینایی،
دانشآموزان طیف اوتیســم و بچههایی که
اختالالت رفتاری و هیجانی دارند ،همچنین
کودکانی که دارای مشکالت یادگیری هستند.
طبق آماری که آموزشوپرورش اســتثنایی
ارائــه داده 152هزارو 409نفــر دانشآموز با
شرایط ویژه شناسایی شدند .از بین این تعداد
80هزارو 556نفر در مدارس خاص استثنایی
هستند و 71هزارو853نفر در مدارس تلفیقی
در کنار دانشآموزان عادی آموزش میبینند.
از حدود 80هزار دانشآموز در مدارس خاص
بیشتر آنها در گروه کمتوان ذهنی هستند.
که تعداد آنها حدود 50هزار نفر میشود».

همکاران ارشد وزیر بهداشت با طرح انتقادات صریحی استعفا کردند

روزهای دشوار آقای نمکی

همدلی| گروه اجتماعــی -به رغم ادعاهای
وزیر بهداشــت در مورد کنترل کرونا و ارائه
الگویــی جهانی برای مبارزه بــا این ویروس،
اما تاکنون نسخه نمکی برای وزارت بهداشت
در دوره پاندمی کرونا مفید واقع نشده است.
روزانه نزدیک به  ۵۰۰قربانی و ۱۳هزار مبتال
عملکرد وزارت بهداشت و شخص سعید نمکی
وزیــر این وزارتخانه در مبارزه با کروناســت؛
عملکردی که صــدای معاونین نمکی را نیز
درآورده اســت .از ابتدای شیوع ویروس کرونا
بسیاری سعید نمکی را گزینه مناسبی برای
فرماندهی وزارت بهداشــت نمیدانســتند.
بهویژه وی یک روز قبل از اعالم رسمی کرونا
به کشــور به طور کلی وجود این ویروس در
کشــور را انکار کرده بود و روز بعد با مرگ دو
نفر در قم ورود کرونا به کشور تایید شد .همان
زمان بسیاری معتقد بودند انکار وزیر بهداشت
یا به دلیل مطلع نبودن وی از وجود ویروس
کرونا در کشور بوده است که این عدم اطالع
و آگاهی آن هم از ســوی وزیر بهداشت یک
نقص بزرگ است و نشان میدهد این شخص
قابلیت و توانایی این مسئولیت بزرگ را ندارد.
از سوی دیگر برخی انکار وجود کرونا در کشور
از سوی نمکی را به عدم صداقت وی با مردم
گره زدند و میگفتند نمکی از وجود ویروس
در کرونــا اطالع داشــته اما با مــردم صادق
نبوده است .بنابراین میگفتند عدم صداقت
وی آن هم در مورد موضوعی که با ســامت
مردم رابطه مســتقیمی دارد نمیتواند از او
فرماندهی قابل اعتماد بســازد .در طول ۹ماه
شیوع ویروس کرونا سیاســتهای کرونایی
نمکی همواره از ســوی کارشناسان و آگاهان
حوزه بهداشــت مورد انتقاد قرار گرفته است.
منتقدین سیاســتهای مقابله با کرونا وزیر
بهداشت به الیههای نزدیک وی نیز رسید و

دو روز پیش یکی از معاونین نمکی دست به
قلم شد و طی نامهای سرگشاده که در صفحه
اینســتاگرامش منتشــر کرد ضمن انتقاد به
عملکرد وی استعفا خود را علنی کرد.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشــت که
سیاســتهای مقابله با کرونــا نمکی را تاب
نیــاورده بود در نامهاش ،ســعید نمکی را به
دلیل «بیتوجهی» بــه توصیه متخصصان و
«مدیریت بســیار غلط» ،در باالبودن میزان
مرگ ناشی از کرونا در ایران مقصر دانسته و
در نامه استعفای خود نوشته است که مدیریت
وزارت بهداشت باعث «تلفات انسانی بسیار»
در ایران شده است.
رضــا ملــکزاده خطــاب به ســعید نمکی
نوشــته«:مدیریت بســیار غلط ،پرنقص در
پاندمی کرونا که به دلیل عدم مشورت و توجه
شما به توصیهها و هشدارهای متخصصان و
محققان نظام سالمت ،موجب تلفات انسانی
بســیار در ایران شده اســت و در عین حال
مدعی درس مدیریت بحران کرونا به ســایر
کشورها هســتید ».وی در بخش دیگری از
نامه نوشــته« :اظهارات غیر علمی و ناشی از
شــتابزدگی جنابعالی در مورد تولید واکسن
ایرانی کرونا که هنوز در حال طی مراحل اولیه
بوده و شما مدعی معرکه گرفتن برای تولید
آن شدهاید».
نمکی ،وزیر بهداشت ۲۱مهرماه امسال گفته
بود که تا دو سه هفته آینده آزمایش واکسن
کرونای ایرانی بر روی انســان آغاز میشود.
عالوه بر ملکزاده ،علی نوبخت حقیقی دبیر
شورای مشورتی مدیریت کرونا هم در اعتراض
به وزیر بهداشت استعفا کرده است .او حدود
دو هفته پیش به این ســمت منصوب شده
بود .علی نوبخت حقیقی ،معاون سابق وزارت
بهداشت و دبیر شورای مشورتی مدیریت کرونا

هم در نامه اســتعفای خود به وزیر بهداشت
نوشته است که «بعد از سخنان آن جناب در
اصفهان در کوبیدن علم و دانشمندان پزشکی
جان بر کف ایران و پاســخ معاونت پژوهشی
متاسفانه راهی برای همکاری بنده با جنابعالی
و آن وزارتخانه باقی نگذاشته است».
از لحظه انتشار استعفای این دو مقام وزارت
بهداشــت به ویژه ملکزاده واکنشها به آن
بســیار زیاد بوده است .رسانههای نزدیک به
جناح اصولگــرا دراینباره بیکار نبودند و در
حمایت از ســعید نمکــی اتهامهایی را علیه
معاون مستعفی او مطرح کردند .سایت مشرق
نیوز دراینباره نوشــت که «رضــا ملکزاده
معاون وزارت بهداشت ،در حالی از سمت خود
استعفا داد که در سه دهه اخیر عالقه وافری
به انجام مطالعات بالینی بر روی ایرانیان و ارائه
اطالعات آن به بیگانگان داشته است ».ادعایی
نزدیک بــه صحبتهای چند روز گذشــته
محمود احمدینژاد که بــه آزمایش دارو بر
روی 3هزار ایرانی اشاره کرده بود.
بــا این وجود گروهها و افــراد دیگری هم به
اســتعفای ملکزاده واکنش نشــان دادند،
عباس عبدی ،فعال رســانهای در یادداشتی

خواستار اســتعفای سعید نمکی شد و دکتر
مصطفی معین ،وزیر علوم در دولت اصالحات
در واکنش به استعفای ملکزاده نوشت« :این
اخالق و رفتار و تدبیــر مدیریتی آقای وزیر،
یکی از علل اصلی تــداوم امواج مهیب کرونا
و کشتار گسترده کادرهای پزشکی ،پرستاری
و عمــوم ملــت و نیز اســتعفای آقای دکتر
ملکزاده ،معاون دانشمند تحقیقات و فناوری
و مشــاور محترم وزیر ،آقــای دکتر نوبخت،
نایبرئیس و دبیر شــورای مشورتی بیماری
کرونا ،بوده است!»
با ایــن وجود به گزارش رســانهها ســعید
نمکی بالفاصله روز گذشته در حکمی دکتر
فریــد نجفی را به عنوان سرپرســت معاونت
تحقیقات و فناوری منصوب کرد .او در حکم
دکتر نجفی در واکنش به استعفای ملکزاده
نوشــت« :بعضی از موارد غیرعالمانه از قبیل
عدم ابتالی مجدد ،گرفتاری سی میلیون نفر
هموطن و ترویج اندیشه ایمنی دستهجمعی از
تراوشــات آن مجموعه(ملکزاده) بود که کار
را در مدیریت بیماری و اوضاع مدیران ارشــد
سختتر کرد ».مواردی که نمکی از تیم جدید
خواست به آنها نپردازند.

خبر
تعداد فوتی کرونایی
از 44هزار نفر گذشت

ســخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی و
فوتی ناشی از کووید ۱۹-در کشور را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیماسادات الری گفت :تا ظهر
 ۱آذر  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
۱۲هزار و ۹۳۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی شــد که دو هزار و  ۱۵۵نفر از آنها بستری
شــدند .بنابراین مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور
به  ۸۴۱هزار و  ۳۰۸نفر رســید .وی افزود :متاسفانه،
۴۳۱بیمــار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به ۴۴هزار و ۳۲۷نفر
رسید .خوشــبختانه تاکنون  ۵۹۶هزار و  ۱۳۶نفر از
بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
همچنیــن ۵۷۷۸نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی افــزود :تاکنون پنج میلیــون و  ۷۴۷هزار و ۳۲۵
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
به گفته وی ،استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان
شــرقی ،خراسان جنوبی ،ســمنان ،قزوین ،لرستان،
اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد،
گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی ،مازندران،
چهارمحال و بختیاری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی،
کرمان ،خراســان شــمالی ،همدان ،یزد و کردستان
در وضعیت قرمز قرار دارند .الری گفت :اســتانهای
هرمزگان ،فارس ،گلستان و سیستان و بلوچستان نیز
در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

کاهش آمار مرگومیر کرونایی
بعد از پنج هفته

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با ویروس کرونا ابراز
امیدواری کرد که پس از گذشــت چهار تا پنج هفته
از محدودیتهای جدید کرونا ،شــاهد کاهش مرگ
و میــر ناشــی از این بیماری در کشــور باشــیم .به
گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا رئیسی با اشاره به اعمال
محدودیتهای جدید کرونا از روز گذشــته ،گفت :بر
اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ،محدودیتهای
جدید از روز گذشته اجرا شد و بر همین اساس جلسه
امروز-شــنبه -ستاد با  ۱۵نفر برگزار شد و بقیه اعضا
از طریق وبینار به جلسه وصل شدند .در جلسه امروز
گزارشی از وضعیت و روند بیماری در کشور ارایه شد و
موضوع مهمی که امروز در مورد آن بحث شد ،مبحث
طرح بسیج محله محور و مقابله با اپیدمی کرونا بود که
با کمک بسیج و مردم از امروز در سراسر کشور شروع
شده است .وی افزود :همچنین گزارشی از روند بیماری
در  ۴۳شهری که قبال در آنها محدودیت ایجاد کرده
بودیم ،داده شد .خبر خوب این است که محدودیتهای
اعمال شــده در این شهرها که وضعیت قرمز داشتند
موثر بوده و  ۴۱شهر دارند روند نزولی بیماری را طی
میکنند ،در یکی از شهرستانها نیز روند نزولی شروع
شــده و دو مورد دیگر هنوز زمان خواهد برد که روند
نزولی بیماری شروع شود .رئیسی گفت :در مجموع این
موضوع نشــان دهنده آن است که طرحی که  ۵آبان
شروع کردیم کامال موثر بوده است و بر اساس شواهد
ایجاد محدودیتها میتواند موثر باشــد .ســخنگوی
ســتاد ملی مقابله با کرونا ،افزود :محدودیتهایی نیز
از امروز برای  ۱۶۰شهر در وضعیت قرمز و  ۲۰۸شهر
در وضعیت نارنجی و  ۸۰شــهر با وضعیت زرد شروع
شــده است .جمعیتی که مشمول این طر ح میشوند
به این ترتیب اســت که در شهرهای قرمز بالغ بر ۵۳
ل میشــود .در مجموع حدود ۷۹
میلیون نفر را شام 
میلیون نفر جمعیت در وضعیتهای هشدار  ۲ ،۳و ۱
هستند؛ یعنی شهرهای قرمز ،نارنجی و زرد .امیدوارم
با رعایت مردم و همکاری دســتگاهها بتوانیم شاهد
کاهش ورودی بیمار به بیمارســتانها ،کاهش ابتال و
نهایتا بعد از چهار  -پنج هفته شــاهد کاهش مرگ و
میرها خواهیم بود .رئیسی تاکید کرد :امروزه تحقیقات
علمی نشان داده است که ۱۰درصد مبتالیان میتوانند
باعث ۸۰درصد ابتال در سطح جامعه شوند و مهمترین
عامل ابتال اکنون همین دورهمیهای خانوادگی است.
درست است کسب و کارها متاسفانه تعطیل میشوند
اما از طــرف دیگر باید کامال مراقب باشــیم اگر این
پروتکلها به دقت اجرا نشود ممکن است هم ه زحمات
ما به هدر برود.
بنابراین از مردم میخواهیم پروتکلها را جدی بگیرند.
معاون وزیر بهداشت ،ادامه داد :ما هفت برنامه مشخص
داریم که یکی از آنها بحث محدودیتهای هوشــمند
است ،اما بقیه برنامهها هم باید اجرایی شوند .از امروز
تستهای تولید داخلی آزمایش سریع کرونا ( آنتیژن)
آغاز میشود و از امروز  ۱۰۰هزار تست دستمان رسیده
اســت که بین مراکز بهداشــتی درمانی کشور توزیع
خواهد شد و انتظار داریم طی این هفته و هفته آینده
بتوانیم میزان تستها را به حدود  ۷۰هزار  ۸۰ -هزار
و طی دو هفته به مرز  ۱۰۰هزار تست روزانه برسانیم.
این تستها در مراکز بهداشتی رایگان انجام میشود و
این کار در کنترل و قطع زنجیره بیماری بسیار موثر
خواهد بود.

