
|   یکشنبه|18 اردیبهشت 1401|شماره 5858| 

اذان ظهر: 13:01 اذان مغرب: 20:16 اذان صبح فردا: 4:29  طلوع آفتاب فردا: 6:05
اوقات شرعی به افق تهران صاحبامتياز: علي  يوسف پور 

مديرمسئول: محمد پيرعلي
سردبير:محمد صفري 

دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، 
نمابر: 88007575   تلفن: 88013870-6  كوچه بابك، پالك 16 

شاپا: 3947 - 2008  كدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006688 
چاپ: كارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir

گـــزارش
با توجه به شرایط ایجاد شده؛

نان کیلویی فروخته شود
تعرفه ویزیت پزشکان در سال ١۴٠١ 

اعالم شد
اداره كل روابط عمومی ســازمان نظام پزشــکی ؛ 
تعرفه خدمات تشــخيصی و درمانی ســال 1401 

مصوب هيئت وزيران را اعالم كرد.
بنابر مصوبــه هيات وزيــران ويزيت پزشــکان و 
دندان پزشــکان در بخش دولتــی 23 هزار و 300 
تومان، ويزيت پزشــکان و دندانپزشکان متخصص 
29 هزار تومــان، ويزيت فوق تخصــص 35 هزار 
و 200 تومــان خواهــد بود. همچنيــن در بخش 
خصوصی ويزيت پزشــکان و دندانپزشکان عمومی 
69 هزار تومان، ويزيت پزشــکان و دندانپزشــکان 
متخصص 104 هزار تومان و ويزيت فوق تخصص 

و فلوشيپ 132 هزار تومان خواهد بود.

 امکان ارسال الکترونیکی 
 درخواست صدور شناسنامه 

از دفاتر پیشخوان خدمات دولت
به گفته رييس ســازمان ثبت احوال بيش از 950 
دفتر پيشــخوان خدمات الکترونيکی در كشــور از 
امکان ارسال درخواست صدور شناسنامه با استفاده 

از ظرفيت ارتباطات الکترونيکی برخوردار شدند.
هاشم كارگر گفت: به منظور تسهيل خدمت رسانی 
و ارتقای كيفيت خدمات ارائه شــده به شهروندان 
عزيــز و با عنايت به سياســت هــای كلی دولت 
خدمتگزار در راســتای برون سپاری و در دسترس 
بودن دريافت خدمات سازمان ، با برنامه ريزی های 
صورت گرفته و تالش كاركنان خدوم سازمان ثبت 
احوال كشور و ايجاد زيرساخت مناسب خوشبختانه 
امکان ثبت و ارسال درخواستهای صدور شناسنامه 
از دفاتر پيشــخوان فراهم آمــده و اين ظرفيت با 

تجهيز دفاتر در حال توسعه است. 

قاتل شهید رنجبر در زمان جنایت 
دارای قوه تمیز و اراده بود

كميسيون پزشــکی قانونی به استعالم شعبه يك 
دادگاه كيفری يك اســتان فارس پاســخ داد و در 
آن اعالم كرد؛ قاتل شــهيد رنجبر در زمان جنايت 

دارای قوه تميز و اراده بود.
شــهيد علی اكبر رنجبر، افســر نيروی انتظامی در 
بهمن ماه پارسال و در جيان مأموريت گشت شبانه 
از ســوی يکی از متهمين و در خيايان با سالح سرد 
مجروح و دقايقی بعد به شهادت رسيد. قاتل، خيلی 
ســريع شناسايی و دستگير شــد و با توجه به بروز 
حساسيت در جامعه برای محاكمه قاتل، دادگاه وی 
خيلی زود برگزار و پس از برگزاری جلسات دادرسی، 
حکم قصاص از سوی قاضی صادر شد. پس از صدور 
حکم، وكيل قاتل به رأی صادره اعتراض كرد كه در 
پی آن پرونده برای اعالم نظر به ديوان عالی كشــور 
فرستاده شــد كه ديوان بعد از بررسی رأی قصاص 
را نقض كرد و دســتور به بررسی مجدد اين پرونده 
داد. كميسيون پزشکی قانونی در پاسخ به استعالم 
درخواســتی اعالم كرده است: از نامبرده مصاحبه و 
معاينه روان شناختی انجام شد. طبق قرائن در زمان 
ارتکاب بزه دارای قوه تميز و اراده بوده است. نامبرده 

مبتال به اختالل شخصيت ضداجتماعی است.

اخبـــــار

گــزارش  دادن جــای خــود اما تا چــه اندازه نســبت به 
گزارش های مردمی درباره گران فروشی رسيدگی می شود؟
آيا ســازمان تعزيرات به شکايات مردمی در كمترين زمان 
رســيدگی می كند؟ هم اكنون نيز بسياری از نانوايی ها از 
راه های گوناگــون از عرضه نان به قيمت مصوبت خوداری 
می كننــد و پخت خود را به نان های كنجدی يك رو دو رو 
اختصاص می دهند تا با قيمت بيشتری به فروش برسانند.

عالوه بر آن وزن چانه ها نيز دقيق و مشــخص نيســت در 
چنين شــرايطی عــالوه بر گزارش های مردمی بازرســان 
سازمان بايد ســر زده به صنوف گوناگون در قابل مشتری 

مراجعه كنند تا از وضعيت حاكم در بازار آگاه شوند.
قطعاً گزارش ها و شــکايات مردمی از گران فروشــی زياد 
اســت و اگر به اين شــکايات قاطع رســيدگی شده بود، 

وضعيت بهتری در اقتصاد كشور وجود داشت.

در ايــن زمينه مره گــزارش داده، در روزهای اخير و پس 
از زمزمه هــای حذف ارز ترجيحی برخــی كاالها و اقالم 
اساســی، به گفته مســئوالن قيمت نان تغييری نداشته و 

برخی از نانوايی ها خودسرانه قيمت را افزايش دادند.
بر اســاس گزارش مهر، اگرچه بهادری جهرمی سخنگوی 
دولت می گويد به هيچ  وجه قيمت نان برای مردم تا پايان 
ســال تغيير نمی كند و رئيس جمهور اجازه گران شدن نان 
را نمی دهد، اما در برخــی از نانوايی ها قيمت نان در چند 

روز اخير افزايش يافته است.
همچنيــن اصغــر پابرجا رئيــس اتحاديه صنــف نانوايان 
ســنگکی درباره گران فروشــی نان در تهران گفت: قيمت 
آرد نانوايی هنوز تغييری نداشــته است و بايد نان سنگك 
معمولی بين دو تا سه هزار تومان به دست مشتری برسد و 
هرگونه افزايش قيمتی بيش از اين گران فروشی محسوب 

می شود مگر اينکه مشــتری بخواهد نان سنگك سفارشی 
دريافت كند كه قيمت آن نيز با آنچه برخی متخلفان انجام 

می دهند همخوانی ندارد.
وی اعالم كرد: اما طی سال های اخير با افزايش نرخ تورم، 
هزينه های توليد اين كاال نيــز افزايش يافته به طوری كه 
دســتمزد كارگری، مواد اوليه، كرايه حمــل و نقل آرد و 
اجاره مکان های هزينه ســرباری جــدا از ديگر هزينه های 
توليد برای واحدهای نانوايی افزايش چشــمگيری داشته 
است، اما با اين وجود به تمامی واحدهای نانوايی ابالغ شده 
تا تعيين نرخ جديد از ســوی دولت افزايشــی در نرخ نان 
صورت نگيرد. به گفته وی، قرار اســت طبق دستورالعمل 
دولت يارانه و يارانه نان به دســت مردم برسد و قيمت نان 

برای مصرف كنندگان افزايشی نداشته باشد.
مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی 

واحدهای نانوايی ســنگکی مراتــب را به اتحاديه مذكور با 
ســامانه 124 اعالم كنند تا با گران فروشان برخورد جدی 

صورت گيرد.
عالوه بــر اين ســامانه 135 تعزيرات هــم مرجعی برای 
رســيدگی به شــکايات از جمله گران فروشــی ها است. 
شــهروندان برای دسترسی به اين ســامانه می توانند تمام 
مراحل گران فروشــی اصناف و نانوايی ها را به تعزيرات به 

صورت غير حضوری اعالم كنند.
طبق گفته مسئوالن قيمت نان های سنتی نبايد تغيير كند 
چرا كه سه نوع آرد سبوس 28 درصد 16 هزار و 900، آرد 
با سبوس 18 درصد به قيمت 15 هزار و 300 تومان است 
كه اكثر نانوايی ها از اين آرد اســتفاده می كنند و ســبوس 
22 درصد نيز 16 هزار تومان است. اين قيمت ها در سايت 

سازمان حمايت از مصرف كنندگان درج شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ آمار معتادان متجاهر رها شــده و همچنين خرده 
فروشــان مواد مخدر در پايتخــت را اعالم كرد و از چرخــه باطل جمع آوری و 

بازپروری معتادان متجاهر شديدا انتقاد كرد.
سردار حســين رحيمی در بازديد ميدانی از محالت شوش، مولوی و هرندی كه 
به منظور بررسی آخرين وضعيت پاكسازی اين مناطق از وجود معتادان متجاهر 
در كالنتری مولوی برگزار شــد، گفت: آنچه كه امروز در محالتی چون شــوش، 
هرندی، مولوی و ... می بينيم موضوع تازه ای نيســت و ريشــه آن به 4 يا 5 دهه 
قبل باز می گردد و در اين مناطق نه تنها مصرف كنندگان مواد مخدر و معتادان 
متجاهر بلکه فروشــندگان مواد مخدر، زباله گردهــا و مرتکبان ديگر جرايم نيز 
حضور دارند و ســوالی كه مطرح می شــود و سوال به حق مردم است، اين است 
كه مگر تا كنون اقدامی در اين مناطق صورت نگرفته اســت. در پاســخ به اين 
پرســش بايد بگويم كه پليس از سال 97 كه طرح پاكســازی معتادان متجاهر 
را در محله های شــوش، مولوی، هرندی به اجرا در آورده اســت حدود 70 هزار 
معتاد متجاهــر و افراد ناهنجار را از اين محله ها جمع كرده، اين در حاليســت 
كه تنها حدود 20 هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد. اين نشــان می دهد 
كه برخی مشــکالت در چرخه جمع آوری آنــان وجود دارد. عدد 80 هزار معتاد 
متجاهر از كجا آمده اســت و چرا برخی چندين بار جمع آوری شــده و دوباره به 
چرخه بازگشــته اند؟. اين نشــان دهنده يك دور باطل است و فرآيندی كه بايد 
اصالح شود. رحيمی افزود: تا زمانی كه يك معتاد جمع آوری شده و بعد از شش 
ماه حضور در مراكز بازپروری آزاد می شــوند. اين چرخه و دور باطل مدام تکرار 

خواهد شد.
رئيــس پليس پايتخت به منازل پالك قرمــز و پاتوق های مصرف و فروش مواد 
مخدر نيز اشــاره كرد و گفــت: در همين مناطق 107 منــزل پالك قرمز و در 
مجموع كل تهران 300 خانه پالك قرمز داريم كه به پاتوق معتادان تبديل شده 
و برای برخورد با اين پديده ما نيازمند يك عزم راسخ و اقدامی فراتر از ساز و كار 
و سيســتم اداری موجود هســتيم و ما بايد يك اقدام قاطع و سريع انجام دهيم. 
امروز اهالی اين محله ها از وضعيت موجود گاليه دارند. از وقوع ســرقت، از وجود 
معتادان متجاهر و ديگر جرايم نظير فروش مواد مخدر گاليه دارند و متاســفانه 
برخی از مراكز گرمخانه ای نيز به معضلی در اين مناطق بدل شــده است، چنين 

مراكزی نبايد در محالت شوش، مولوی و هرندی باشد.
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ با بيان اينکه حل معضالت محله هرندی نيازمند 
يــك اقدام كوتاه مدت و در كنار آن يك برنامه ريزی و اقدام بلند مدت اســت، 
اظهار كرد: اقدام كوتاه مدت اين است كه ما تمام معتادان متجاهر را جمع آوری 
كنيم؛ امــا برای اقدام بلند مدت نيز ما نيازمند اين هســتيم كه يك هم فکری 

صورت گرفته و بسياری از زيرساخت ها و شرايط تغيير كند.
رحيمی با بيان اينکه قانون در هيچ جايی جمع آوری معتادان متجاهر را بر عهده 

پليس نگذاشــته است، گفت: اما پليس از سر مسئوليت اجتماعی و دغدغه ای كه 
دارد به اين موضوع ورود كرده و امروز هم تاكيد می كنيم كه پليس كار را شروع 
كرده و الزم است ديگر دستگاه هايی كه بر اساس قانون دارای مسئوليت هستند 

پای كار بيايند.
رحيمی به رها شــدگی معتادان متجاهر در سطح شــهر نيز اشاره كرد و افزود: 
از حدود 20 تا 21 هزار معتاد متجاهر كه در كل شــهر تهران وجود دارد امروز 
برآوردهای ما نشــان می دهد كه نزديك بــه 9000 معتاد متجاهر در تهران رها 
شده اند. همچنين حدود 7000 خرده فروش مواد مخدر نيز در پايتخت مشغول 
فروش مواد هســتند كه بايد برای آنها چاره ای انديشيده شود. معتادان بايد وارد 
چرخه بازپروری صحيح شــده و با موادفروشان و مجرمان نيز برخورد شود. من 
تاكيــد می كنم كه امروز هر كس به اندازه مســئوليت خود بايد پای كار بيايد تا 

بتوانيم اين مشکل را در اين منطقه حل كنيم.
رحيمی همچنين به فعاليت مراكز كاهش آســيب نيز اشــاره كرد و گفت: بايد 
اين را بگويم كه ما با مراكز كاهش آســيب مخالف نيســتيم اما اين مراكز نبايد 
در محله هــای شــوش و مولوی و هرنــدی و ديگر مراكز تجمعی باشــد. وجود 
اين مراكز در اين محالت ســبب شــده تــا اين افراد شــب را در مراكز كاهش 
آســيب و گرمخانه ها گذرانــده و صبح را در اطراف همان محدوده رها باشــند، 
پــس بايد اين مراكز از محــالت و مراكز تجمعی فاصله بگيرنــد. وی ادامه داد: 
 در اين راســتا سازمان بهزيستی و دســتگاه قضايی دوشادوش ما حضور دارند و 

مشغول فعاليت هستند.

 انتقاد پلیس 
از چرخه باطل معتادان متجاهر

افرادی که ریه درگیر به کرونا 
داشتند حتما باید از پاک شدن 

ریه  ها مطمئن شوند

يــك فوق تخصص ريه اظهار كرد: برخی از افرادی كه ريه 
درگير داشتند پس از بهبودی عالئم كرونا، درمان های ريه 
را دنبــال نمی كنند، در حاليکه ايــن گروه حتما بايد از از 

پاك شدن ريه  های شان مطمئن شوند.
سياوش كورانی فر در برنامه »طبيب« در خصوص اينکه آيا 

نياز هســت كه آثار به جای مانده از كرونــا بر ريه و اينکه 
آيا ريه پاك شــده را بررسی كرد يا خير، تأكيد كرد: بخش 
عمــده ای از آثار به جای مانده كرونا بر روی ريه بهبود پيدا 
می كند، اما ما حتما بايد پاك شــدن ريه هر كسی كه اين 
درگيری ريه را با درصدهايی داشــته هم ببينيم. وی ادامه 
داد: معموال انتظارمان اين اســت كه ريه كســی كه بدون 
بيماری زمينه ای درگيری ريه پيدا كرده بعد از چهار تا شش 
هفته پاك شــود و اگر بيماری زمينــه ای دارند بايد بعد از 
12 هفته ضايعات پاك شود و اگر بعد از شش هفته عکس 
گرفتيم و مشاهده شد كه ضايعات همچنان پابرجا هستند 
درمان های مناســب را تا بهبودی كامل حتما ادامه دهيم، 
البته درخصوص افرادی كه شــدت درگيری شان زياد است 

و از همان ابتدا فکر می كنيم كه ممکن است اين مشکل به 
فيبروز تبديل و باعث آسيب جدی به ريه شود حتما از ابتدا 

درمان های الزم را برای آنها شروع می كنيم.
اين پزشك متخصص همچنين تصريح كرد: اما برخی افراد 
هســتند كه پس از بهبود عالئم ظاهــری پيگری درمان را 
فراموش می كنند كه اين اشــتباه اســت و افرادی كه دچار 
درگيــری ريه بودند حتما بايد از پاك شــده ريه شــان هم 
مطمئن شوند. كورانی فر در ادامه نيز با اشاره به اينکه يکی 
از مهمتريــن عواملی كه بيماری هــای ريوی كه در كنترل 
بودند را از كنترل خارج می كند ويروس ها هســتند، يادآور 
شد: مورد ديگری كه وجود دارد و در اين مدت افراد بسياری 
درگير آن شــدند گروهی بدوند كــه از قبل به بيماری های 

ريوی همچون آســم مبتال بودند اما بيماری در كنترل بود، 
اما پس از كرونا دوباره بيماری شــدت پيدا كرده، اين افراد 
نيز ممکن اســت اين عالئم از جمله سرفه يا تنگی نفس را 
جدی تلقی نکرده و پس از بهبودی از كرونا همچنان با اين 
مشکالت همزيستی و عادت پيدا كرده و به نوعی با آن سر 
كنند. وی همچنين تصريح كرد: در واقع واكنش التهابی و 
آبشــار التهابی باعث ايجاد عالئم روی ريه می شود و فردی 
كه از قبل آســم داشته را دچار آسيب خود كرونا و تحريك 
در زمينه آسم می كند كه همين ممکن است باعث تشديد 
ســرفه و يا باعث تحريك راه های هوايی فوقانی شود و اين 
با ايجاد ترشــح پشت حلق منجر به سرفه می شود، لذا اين 

مشکل بايد توسط متخص ريه بررسی شود.


