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گـــزارش
عوامل افزایش آمار مبتالیان در کشور

کرونا در کمین است
 توضیح درباره نحوه افزایش 

حقوق  بازنشستگان 
مديرعامل ســازمان تامين اجتماعی درباره مطالبه 
افزايش حقوق بازنشستگان غيرحداقلی بگير تامين 

اجتماعی توضيحاتی ارائه كرد.
ميرهاشم موسوی در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به 
گاليه ها و انتقادات بازنشستگان غيرحداقلی بگير از 
نحوه افزايش حقوق ها در ســال جاری اظهار كرد: 
آنچه ما بايد بر اساس قانون به عنوان سازمان تامين 
اجتماعی انجام می داديم همــان را انجام داديم و 
همان مســيری بوده كه تا كنون طی كرده ايم. وی 
افزود: در ماده 96 قانون تامين اجتماعی قيد شده 
اســت كه ميزان افزايش حقوق غيرحداقلی بگيران 
بايد بر اســاس هزينه های زندگی تعيين و سپس 
در هيئــت وزيران مصوب شــود و به اجرا دربيايد. 
در ماده 111 قانون تامين اجتماعی هم آمده است 
كه ميزان افزايش حقــوق حداقلی بگيران نبايد از 
حداقل دســتمزد كارگران كه در شورای عالی كار 

مصوب شده، كمتر باشد.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعی با بيان اينکه ما 
بر اســاس ماده 96 و 111 قانون تامين اجتماعی 
مسير افزايش حقوق ها را طی كرده و مصوبه هيئت 
امنای تامين اجتماعی را به دولت ارســال كرديم 
گفت: اين تصميم، تصميِم بخشی و سازمانی ما بود 
و هيئت امنا هميــن را پذيرفت و به هيئت دولت 
ارسال كرد اما اقتضائاتی كه در هيئت دولت مطرح 
اســت، به عالوه نگاه بخشی ما در تامين اجتماعی 
اســت و طبيعتا قانونگــذار هم اين اختيــار را بر 
اساس ماده 96 به هيئت وزيران داده است كه اين 

مالحظات و اقتضائات را درنظر بگيرد.
موســوی ادامه داد: آن پيشــنهادی كــه ما ارائه 
داديم، قانون است و اينکه بايد اقتضائات در دولت 
ديده شــود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و 
نمی توانيم يك ســوی قانون را ببينيم و آن سوی 
قانون را ناديــده بگيريم. خب تصميــم نهايی در 
هيئت دولت با توجه به مالحظاتی كه برای مابقی 
صندوق ها وجود داشــت و همچنيــن ديگر موارد 
فرابخشــی در اقتصاد كالن و بخش های مختلف، 
اتخاذ شــد. آنجا هيئت وزيران اســت و همه بايد 
نظر بدهند و تصميم نهايی اخذ شــود. وی افزود: 
البته در جلسات كارشناسی مختلفی كه ما حضور 
داشــتيم، نظرات خود را ارائه كرده بوديم و تبيين 
كارشناسی خودمان را داشتيم. در نهايت  تصميمی 
كه گرفته شــد اين بود كه بــرای حداقلی بگيران 

57.4 درصد افزايش داشته باشيم.

درنگ
عضو كميته علمی ســتاد ملی مقابله با كرونا ضمن تشريح 
شــرايط فعلی كرونا در كشور و علل افزايش آمار بيماری، 
در عين حال نسبت به رعايت پروتکل های بهداشتی بويژه 

در سفرهای تابستانی هشدار داد.
دكتر ســيد احمد طباطبايی در گفت وگو با ايسنا، درباره 
شــرايط فعلی كرونا در كشــور، گفت: تقريبا از دو الی سه 
هفته قبل تعداد بيمارانی كه با عالئم اميکرون با سويه های 
احتمالی BA4 و BA5 مراجعه  كردند، تعداد كمی داشتند 
و همين ســبب شد كه دلخوشی شکل گيرد كه افراد فکر 
كننــد با از بين رفتن پاندمی مواجه هســتيم. در رابطه با 
رعايت مســائل بهداشــتی و عدم حذف ماسك از مجامع 
عمومی در اتوبوس،   مترو، هواپيما و ساير مجامع سربسته 
بايد دقت كافی صورت گيرد تا مردم همچنان ماسك بزنند 
اما با توجه به اينکه پيش از اين ســتاد ملی مقابله با كرونا 
اعالم كرد كه شــيوع اين بيماری كاهش يافته و مصوباتی 
درباره اســتفاده از ماســك داشــتند، مردم ميزان رفت و 
آمدها در جشن، عروسی و مســافرت و ... را بدون رعايت 
پروتکل هــا افزايش دادند. او با ذكر مثالی ادامه داد: اكنون 
بنده شــاهد افزايش دو تا ســه برابری مراجعين به مطب 
خود هستم البته نمی توان گفت آمار كشوری هم دقيقا از 
اين الگو پيروی می كند اما اين به عنوان يك نمونه از محل 
مراجعات بيماران اســت كه نسبت به هفته های قبل روند 
مراجعه افزايشی بوده است كه حاصل اين اتفاق چيزی جز 

رعايت نکردن نکات بهداشتی نيست.

وی درخصوص پيش بينی شــرايط روزهــای آتی كرونا در 
كشور، تصريح كرد: بحث ما جمعيت های ميليونی است كه 
ممکن اســت مبتال شوند. همه  افراد از جمله كسانی كه به 
سفر می روند بايد نکات بهداشتی را رعايت كنند اما مسئله 
فراتر از اين است. باز شــدن استخرها،   باشگاه ها، تئاترها، 
كنســرت ها، ورزشــگاه ها و ... همگی می تواند در افزايش 

بيماری نقش آفرين باشد.
او تاكيــد كــرد: تقريبا با فاصلــه يك يا دو ماه از ســاير 
كشــورها ما هم همان الگويی كه آنهــا طی كردند تجربه 
می كنيم. در رابطه با كرونای آلفــا، بتا، دلتا و... اين اتفاق 
افتاد كه ما با فاصله دو تا ســه مــاه از جهان همان الگوها 
را در كشــور ديديم. اكنون در برخی كشــورهای اروپايی 
كرونا شــيوع زيادی داشته است. با توجه به افزايش درصد 
واكسيناسيون در كشور كه می تواند عاملی برای جلوگيری 
از بروز فرم شديد بيماری باشد اما هنوز هم عوامل افزايشی 
بيماری وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر به مهر و آبان برسيم 
شايد دوباره همان الگوی افزايشی ساير كشورها را در ايران 

طی كنيم. طباطبايی درباره جهش های جديد كرونا، اظهار 
كرد: ســويه های BA4 و BA5 غالب است. سويه جديد در 
برخی كشــورهايی كه اكنون دوره سرما را سپری می كنند 
و يك دوره همزمانی كرونا و آنفلوآنزا دارند، شــايد وجود 
داشــته باشد. از طرفی بعيد نيست كه ما هم در نيمه دوم 
ســال، مجددا شــيوع كرونا و آنفلوآنزا را همزمان داشته 
باشــيم. اميدواريم كه سويه جديدی از كرونا در اين فصل 
بــه وجود نيايد اما احتمال اين موضوع صفر نيســت؛ زيرا 
ديديم كه كرونا طی دو ســال و نيم گذشــته جهش های 

زيادی داشته است.
او با اشــاره به اهميت تکميل واكسيناسيون كرونا، گفت: 
برای تزريق دز ســوم توصيه اين اســت كــه حتما بعد از 
گذشــت مدت زمان معين تلقيح واكســن دز سوم صورت 
گيرد؛ زيرا ايمنی ها كاهش می يابد. اكنون يکی از مشکالت 
ما اين اســت كه به دليل عدم استقبال مردم، اكثر مراكز 
واكسيناســيون كــه پيش تر به شــکل گســترده فعاليت 
می كردند جمع آوری شــده است و االن فقط مراكز خاصی 

هستند كه واكسن تزريق می كنند، اما اين حالت با تشويق 
مردم و روی آوردن آنها به تزريق واكســن می تواند تغيير 
كنــد تا دولت موظف شــود مراكز بيشــتری برای تزريق 

واكسن فراهم كند.
او با تاكيد بر اينکه تزريق واكسن دز چهارم برای گروه های 
خاص همچنان مطرح اســت، بيان كرد: افراد دارای نقص 
سيستم ايمنی، بيماران مزمن،   كسانی كه داروی سركوب 
كننده سيستم ايمنی مصرف می كنند، افرادی كه در مراكز 
مراقبت از بيماری ها كار می كنند و كادر درمان، از كسانی 
هســتند كه توصيه به تزريق دز چهارم واكســن برايشان 

صورت گرفته است.
وی افزود: در مورد كودكان زير 18 ســال نيز واكســن دز 
سوم فعال توصيه نشده است اما متاسفانه مشکلی كه وجود 
دارد اين اســت كه هنوز كودكان زيادی هستند كه حتی 
دز اول و دوم واكســن را تزريق نکرده اند و به نظر نمی آيد 
كه ايــن بی توجهی خانواده ها به ايــن موضوع به نفع اين 
كودكان تمام شــود. در حال حاضر مجوز تزريق واكســن 

برای كودكان باالی 5 سال صادر شده است.
عضو كميته علمی ستاد ملی مقابله با كرونا در پايان، تاكيد 
كرد: خستگی مردم كه ناشی از رعايت نکات بهداشتی طی 
دو سال گذشته است، ممکن است سبب شود كه رفتارهای 
نامناســب در خصوص رعايت پروتکل های بهداشتی بويژه 
در سفرهای فصل تابستان داشته باشند كه نبايد اين اتفاق 

رخ دهد و حتما نکات بهداشتی را رعايت كنند.

اسامی پایگاه های فعال واکسیناسیون کرونا در تهران اعالم شد 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به به افزايش موارد ابتال به سويه جديد كوويد19 و افزايش شهرهای 

قرمز و نارنجی در كشور، اسامی پايگاه های تجميعی فعال واكسيناسيون كوويد19 در تهران را اعالم كرد.  
هموطنان می توانند برای انجام واكسيناسيون كوويد-19 و تزريق دوز يادآور به پايگاه های تجميعی فعال واكسيناسيون 

كوويد-19 زير مراجعه كنند: 
1. پايگاه تجميعی واكسيناســيون كوويد-19 كلينيك جهاد دانشــگاهی علوم پزشکی. آدرس: خيابان انقالب، خيابان 

ابوريحان، تقاطع خيابان شهيد نظری پالك 66 كلينيك جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران - تلفن: 66488971
2. سامانه137 )سوله بعثت(. آدرس: اتوبان بعثت، ضلع شمال غرب پارك بعثت، خيابان بخارايی، نبش سميعی - تلفن: 55185271 
3. پايگاه تجميعی واكسيناسيون كوويد-19 سايت شهيد امامی )پايگاه سالمت شماره 1 ثالث(. آدرس: ميدان راه آهن 

ابتدای خيابان شوش، نرسيده به سه راه وحدت اسالمی جنب اورژانس تهران - تلفن: 55685952
4. پايگاه تجميعی واكسيناســيون كوويد-19 ســوله بحران الزهرا)ع(. آدرس: خيابان نواب، خيابان بريانك، نرسيده به 

ميدان بريانك، انتهای كوچه محبی - تلفن: 55786005
5. پايگاه تجميعی واكسيناســيون كوويد-19 پيراپزشــکی )ساختمان دانشکده دندانپزشــکی(. آدرس: بلوار كشاورز، 

خيابان قدس، ساختمان قديم دانشکده دندانپزشکی
6. پايگاه تجميعی اشراق تهرانپارس. آدرس: تهرانپارس، خيابان جشنواره فرهنگسرای اشراق 

7.پايگاه تجميعی كردستان. آدرس: بزرگراه كردستان
8.پايگاه بهاران واقع در مرزداران دانشگاه علوم پزشکی ايران 

همچنين عالوه بر پايگاه های تجميعی، مراكز خدمات جامع سالمت شهری و روستايی، پايگاه های سالمت و خانه های 
بهداشت نيز در حال حاضر خدمات واكسيناسيون ارائه می دهند.

حتی رضایت شکات تأثیری در اجرای حکم اعدام »امام وردی« ندارد
وكيل قربانيان و شــکات پرونده "كيوان امام وری" كه به جرم افساد فی االرض با تجاوز به چند دختر به اعدام محکوم 

شده است، جزئيات اين پرونده را تشريح كرد.
شــيما قوشه؛ وكيل قربانيان و شکات پرونده كيوان امام وردی در گفت وگو تسنيم با بيان اينکه كيوان امام وردی به حکم 
شعبه 28 دادگاه انقالب به اعدام محکوم شده است، اظهار كرد: حکم اعدام كيوان امام وردی روز شنبه 18 تير ماه به بنده 
ابالغ شده است. وكيل شاكيان پرونده كيوان امام وردی افزود: در اين پرونده، 9 نفر به صورت رسمی شکايت كرده بودند 
و شاكی قانونی پرونده محسوب می شوند اما افراد و قربانيان ديگری هم بودند كه با پليس تماس گرفته و موضوع را اطالع 
داده يا تجاوز از ســوی كيوان امام وردی را به نماينده دانشــگاه تهران اعالم كرده بودند. قوشه با بيان اينکه امام وردی در 
جلسه پايانی دادگاه كه برای استماع آخرين دفاعيات متهم برگزار شده بود، دفاع خاصی ارائه نداد، گفت: البته وی مدعی 
بود كه بدون رضايت با كســی رابطه نداشته است! وی همچنين با بيان اينکه رأی شعبه 28 دادگاه انقالب توسط قاضی 
عموزاد، رئيس دادگاه و قاضی افشاری، مستشار دادگاه صادر شده است، يادآور شد: به عنوان وكيل شکات نسبت به اين 
رأی شکايت خواهم كرد؛ زيرا مجرم ملزم به جبران خسارت بود كه اين موضوع در رأی دادگاه مسکوت مانده است. وی 
همچنين با اعالم اينکه جرم رخ داده از سوی كيوان امام وردی "جرم حدی" است، متذكر شد: رضايت دادن شکات در اين 
پرونده، تأثيری در اجرای حکم اعدام كيوان امام وردی ندارد زيرا وی به عنوان اتهامی كه دادستان به عنوان مدعی العموم 

شکايت كرده، محکوم به اعدام شده و رضايت شاكی خصوصی برای منتفی شدن حکم اعدام موضوعيت ندارد.
كيوان امام وردی دو سال قبل در يك پويش اينترنتی برخی از قربانيان، به تجاوز جنسی متهم شد كه پس از دستگيری 
توســط پليس و اعتراف به جرم ارتکابی با حکم بدوی دادگاه انقالب به اعدام محکوم شــده است؛ او متهم به تجاوز به 
ده ها زن جوان پس از نوشاندن نوشيدنی های آلوده به مواد بيهوش كننده است كه شهريور ماه 1399 در پی افشاگری 

قربانيان پرتعداد خود در فضای مجازی بازداشت شد.

وزیر صمت، در جریان ســفر به اســتان 
اصفهان ضمن دیدار با مدیرعامل گروه فوالد 
مبارکه چند پروژه صنعتی در مجتمع فوالد 
سبا را افتتاح و از نزدیک از خطوط تولید این 

شرکت بازدید کرد.
ســیدرضا فاطمی امیــن در ایــن آیین 
که جمعــی از نمایندگان مــردم اصفهان و 
شهرســتان های لنجان و مبارکه در مجلس 
شورای اســامی نیز حضور داشتند، پس از 
افتتــاح واحدهای گاززدایــی و کربن زدایی 
تحــت خــأ )V.O.D & V.D( و اســمز 
معکوس ثانویه )RO2( فوالد سبا و بازدید 
از فوالد مبارکه گفت: امروز به پاس قدردانی 

از زحمات و تاش های مدیــران و کارکنان 
ســخت کوش فوالد مبارکه، از این مجموعه 

دیدن کردم.
فوالد مبارکه کشورمان را از واردات 

این محصوالت خاص بی نیاز کرد
وی عملکرد فــوالد مبارکــه در تنظیم 
بازار، کاهش چشــمگیر مصرف آب و تولید 
محصوالت ویــژه را قابل تقدیر دانســت و با 
بیــان اینکــه در حال حاضر کشــور ما، هم 
تولیدکننده و هم صادرکننده فوالد اســت، 
گفــت: پیش ازایــن زمانی که قصــد تولید 
الکتروموتور را داشــتیم، فــوالد الکتریکی را 
از دیگر کشــورها خریداری و وارد می کردیم 

که خوشبختانه فوالد مبارکه کشورمان را از 
واردات این محصوالت خاص بی نیاز کرد.

وزیــر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره 
به اهمیــت تثبیت قیمت انــواع محصوالت 
فــوالدی در بازارهای داخلــی تصریح کرد: 
فــوالد مبارکه با جبران کســری محصوالت 
به خوبی توانســت مدیریت بازار را نیز انجام 
دهد و در حفظ تعادل آن تأثیرگذار باشد که 

جای تقدیر دارد.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود 
اظهار داشت: این شــرکت در حوزه فناوری 
نیز اقدامات مؤثری انجام داده و عاوه بر این، 
با ســرمایه گذاری های قابل توجهی که انجام 

داده، مصرف آب واحدهای خود را نسبت به 
سایر تولیدکنندگان فوالد جهان به کمترین 

حد ممکن کاهش داده است.
فوالد مبارکه دغدغه کشور در حوزه 
تولید فوالدهــای الکتریکی را برطرف 

کرد
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت یکی از 
دغدغه هــای این وزارت خانه را دســت یابی 
بــه توانمنــدی تولیــد فوالدهــای ویــژه، 
نظیــر فوالدهــای موردنیاز صنعــت تولید 
ترانسفورماتورها دانست و در همین خصوص 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه فوالد مبارکه با 
تحقیق و بــه روزآوری دانش فنی و در ادامه 

نیز با اجرا و به بهره برداری رساندن طرح های 
توســعه هدفمند، دغدغه این وزارت خانه و 

کشور را برطرف ساخت. 
کامل شدن زنجیره تولید در فوالد مبارکه 
فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان 
خود با تاکید بر اهمیــت تکمیل حداکثری 
زنجیــره تولید در کشــور تصریــح کرد: در 
بســیاری مواقع با حلقه مفقــوده در زنجیره 
تولید مواجه هستیم و این باعث می شود که 
سرمایه گذاری ها ارزش افزوده الزم را بهمراه 
نداشــته باشند و همچنان به واردات نیازمند 
باشــیم. خوشــبختانه در این زمینه شــاهد 
هســتیم که فوالد مبارکه با سرمایه گذاری 

های هدفمند و با دســت یابی به دانش فنی 
تولید فوالدهای ســیلیکونی و در ادامه نیز با 
احداث خطوط نورد ایــن قبیل محصوالت، 
زنجیره تولید را در حال کامل کردن است.   

وی ادامــه داد: همان طور که مقام معظم 
رهبری اشــاره کرده اند، تولید، جهاد در برابر 
دشــمن اســت. علی رغم اعمال تحریم های 
ظالمانه دشمنان، حجم تجارت خارجی ایران 
در ســال گذشــته ۱۲۰ میلیارد دالر بوده و 
این نشان دهنده جهادی است که در تولید و 
تجارت رقم خورده است و جا دارد از حرکت 
جهادگونه رزمندگان و سربازان جبهه صنعت 

قدردانی کنیم.

در جریان بازدید وزیر صمت از فوالد مبارکه صورت گرفت؛

قدردانی از عملکرد فوالد مبارکه در تنظیم بازار، کاهش چشمگیر مصرف آب و تولید محصوالت ویژه


