
اکنون که موج پنجم کرونا در کشور خیز برداشته، 
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اعالم کرده که 
با مشاهده سویه جدید ویروس کرونای هندی، 
ابتدای اردیبهشت ماه و برای جلوگیری از ورود این 
نوع ویروس به کشور پیشنهاد بستن مرزهای شرقی 
و جنوبی را دادیم اما پاسخی به این درخواست 
داده نشد و هم اکنون ستاد ملی مبارزه با کرونا 
پس از پیشروی ویروس دلتای هندی در کشور، 
محدودیت های جدید تردد، مسافرت و کسب و کار 

را اعالم کرده است. 
 

آغاز محدودیت ها در مناطق قرمز
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
هم در تشریح وضعیت برخی استان ها ازجمله استان 
سیستان وبلوچستان با تاکید بر اینکه این استان به 
وضعیت سیاه نرسیده است، گفت: »تصمیم ویژه ای 
برای سیستان وبلوچستان و سایر استان های درگیر 
گرفته شد مبنی بر اینکه افراد را از سنین پایین تر 
واکسینه کنیم و حتی در سیستان وبلوچستان از 

سنین ۵۰ سال به باال واکسینه شوند.«
رئیسی افزود: »ویروس دلتا خیلی از کشورها را 
درگیر کرده و آثار آن در ۶۸ کشور دیده شده 
است بنابراین آنچه که پیش از این نسبت به ورود 
ویروس هندی هشدار داده شده بود، اتفاق افتاد. 
البته تمهیدات مناسبی از ۲ ماه قبل اندیشیده شد و 
اگر این اقدامات نبود شاید زودتر درگیر می شدیم. 
همچنین مواردی از ویروس آفریقای جنوبی و 
هندی در بوشهر و هرمزگان شناسایی شد اما با 
واکنش سریع دانشگاه های علوم پزشکی جلوی 

گسترش آن گرفته شد.«
وی اضافه کرد: »درباره مرزهای شرقی هشدارهای 
الزم داده شده بود اما کنترل این مرزها نسبت به 

مرزهای غربی سخت تر است زیرا تردد غیرقانونی 
زیادی از آن اتفاق می افتد. البته در ابتدا شاید با 
کنترل مرزها بتوان انتقال بیماری را به تاخیر انداخت 
اما نمی توان به طور کلی مانع ورود بیماری شد. 
برای نمونه شاهد این مدعا ۶۸ کشوری هستند 
که درگیر کرونای هندی شدند و حتی انگلستان 
با وجود واکسیناسیون گسترده درگیر موج بیماری 

کرونای هندی شده است.«
رئیسی ادامه داد: »در مناطق قرمز فقط مشاغل 
استان  در  اما  فعالیت اند  به  مجاز  یک  گروه 
سیستان وبلوچستان ویژه تر نگاه شده است و بانک ها 
و ادارات دولتی جز ادارات دولتی ضروری که باید 
با ۳۰ درصد ظرفیت فعال باشند، تعطیل شدند. 
همچنین تصمیم دیگر مربوط به پشتیبانی کامل 
از سیستان وبلوچستان بود که اگر کمبودی وجود 

داشته باشد برطرف شود.«
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مصوبات ستاد 
ملی کرونا در شهرهای قرمز و نارنجی اجرایی 
می شود، افزود: »یکی از کانون های اصلی انتشار 
ویروس، رستوران ها هستند بنابراین هیچ رستورانی 

نباید در تهران و سایر شهرهای قرمز باز باشد و تنها 
می تواند به صورت بیرون بر خدمات بدهد. همچنین 
مشاغل ضروری مثل داروخانه، نانوایی، مطب، 
سوپرمارکت و... می توانند باز باشند که پیش تر در 

قوانین رنگ بندی ها اعالم شده است.«
رئیسی با تشکر از اصناف برای همراهی با مقررات 
ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهار داشت: »از این 
عزیزان ممنونیم که از ابتدای شروع این همه گیری 
بیشترین همراهی را داشتند و شاید ما در مقام 
دولت نتوانستیم خیلی به آنها کمک کنیم.« وی 
در ستاد مطرح شد  که  دیگری  »بحث  افزود: 

پیرامون واکسیناسیون بود و امیدواریم که بتوانیم 
طی روزهای آتی وضعیت بهتری داشته باشیم.«
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره شرایط 
کرونا در سیستان وبلوچستان هم تصریح کرد: »این 
استان طی خیز های قبلی خیز جدی نداشته و شرایط 
فعلی نخستین خیز جدی در این استان است که 
باید از چند جنبه به آن نگاه کرد. البته همین که 
خیز های متعدد در آنجا رخ نداده است یعنی مردم 
آنجا کمتر در معرض ویروس بوده اند بنابراین در 
استان سیستان وبلوچستان چون بیش از این مردم 
مواجهه کمتری با ویروس داشتند میزان درگیری 

کلی از میانگین کشوری کمتر بوده است. برای مثال 
در خیز های قبلی میزان درگیری با توجه به جمعیت 
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری این استان باال نبود و 
حداکثر آمار بیماران بستری۲۵۰ نفر در هفته بوده 
است و این یعنی حدودا روزی ۳۰ تا ۳۵ بیمار 

بستری که عدد باالیی نبوده است.«
برای  ویژه ای  »تصمیم  کرد:  تاکید  وی 
سیستان وبلوچستان و سایر استان های درگیر گرفته 
شد که افراد را از سنین پایین تر واکسینه کنیم و 
حتی در سیستان وبلوچستان از هفته آینده سنین ۵۰ 
سال به باال واکسینه شوند و امیدوارم این موضوع 

مورد اقبال مردم قرار گیرد، البته برای استان های 
هرمزگان، کرمان، بوشهر و فارس هم این برنامه 
را داریم و به مرور زمان کل کشور را در این زمینه 

تحت پوشش قرار خواهیم داد.
 

تعطیلی بازار بزرگ تهران
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران هم 
در این خصوص گفت: »بر اساس مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا به علت آغاز خیز پنجم کرونا 
اصناف گروه های شغلی ۲، ۳ و 4 تعطیل و مجاز به 
فعالیت نیستند.« وی افزود: »شرایط فعالیت اصناف 
بازار بزرگ تهران نیز کامال بر اساس مصوبه ستاد 
ملی کروناست، یعنی مشاغل گروه یک در بازار 
بزرگ تهران مجاز به فعالیت هستند و مشاغل صنفی 
گروه های ۲، ۳ و 4 اجازه فعالیت نخواهند داشت.«

 
افزایش ۱۱ درصدی بیماران 

بستری کرونا
سیماسادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت هم 
از افزایش 1۳/۲ درصدی بیماران سرپایی کرونا 
مثبت و همچنین افزایش 11 درصدی بیماران بستری 
مبتال به کووید-19 در کشور خبر داد. الری گفت: 
»با گسترش سویه های جدید ویروس کووید-19 
و کاهش میزان عمل به توصیه های بهداشتی و به 
دنبال آن افزوده شدن به تعداد شهر های با وضعیت 
قرمز، شاهد بروز نشانه هایی از ورود کشور به خیز 
پنجم بیماری کرونا هستیم.« وی ادامه داد: »در 
هفته ای که گذشت تعداد بیماران سرپایی کرونا 
مثبت در کشور با افزایش 1۳/۲ درصدی مواجه 
بوده است. همچنین در این هفته با افزایش 11درصدی 
تعداد بیماران بستری و افزایش 7/۲ درصدی در 

بیماران فوت شده مواجه بودیم.«

سالمت در ایران  و جهان2

افزایش بیماران سرپایی و بستری کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش 1۳/۲ درصدی بیماران سرپایی 
کرونا مثبت و همچنین افزایش 11 درصدی بیماران بستری مبتال به کووید-19 در کشور خبر داد.
به گزارش »سالمت« به نقل از وبدا، سیما سادات الری درباره آخرین وضعیت بیماری کووید-19 و 
ورود به خیز پنجم کرونا بیان کرد: »با گسترش سویه های جدید ویروس کووید-19 و کاهش میزان 
عمل به توصیه های بهداشتی و به دنبال آن افزوده شدن به تعداد شهرستان های با وضعیت قرمز، 
شاهد بروز نشانه هایی از ورود کشور به خیز پنجم بیماری کرونا هستیم.« وی ادامه داد: »در هفته ای 
که گذشت، تعداد بیماران سرپایی کرونا مثبت در کشور با افزایش 1۳/۲ درصدی مواجه بوده است.«

سرعت وحشتناک شیوع کرونای دلتا
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره خطر شیوع کرونای دلتا هشدار داد.

مینو محرز درباره اینکه آیا افراد پس از دریافت دو دوز واکسن کرونا احتمال ابتال به این بیماری 

را دارند؟ گفت: »بله هیچ یک از واکسن های تولید شده در دنیا ایمنی صددرصد ایجاد نمی کند 
و این نکته ای است که افراد باید مورد توجه قرار دهند.« وی افزود: »البته دریافت دو دوز واکسن 
سبب می شود فرد در صورت ابتال کارش به بستری در بیمارستان نکشد یا خطر مرگ ومیر در 

فرد دریافت کننده دو دوز واکسن بسیار حداقل و نزدیک به صفر است.«

پالسمادرمانی بیماران کرونا به کجا رسید؟
 سخنگوی سازمان انتقال خون ضمن تشریح نقش این سازمان در تهیه و آماده سازی پالسمای 
بهبود یافتگاِن کووید-19 برای پالسمادرمانی موارد مجاز بیماران کرونا، در عین حال درباره 

شرایط و همچنین سرانجام به کارگیری این روش درمانی توضیح داد.
 بشیر حاجی بیگی، درباره پالسمادرمانی بیماران کووید-19 و طرح مباحثی مبنی بر خروج 
این روش از شیوه نامه درمان کرونا، با بیان اینکه سازمان انتقال خون ایران به عنوان تامین کننده 
پالسمای بهبودیافتگان از کووید-19 بوده و افتخار دارد که از کشورهای پیشرو در جهان در تهیه 

این نوع از پالسما محسوب می شود، گفت: »در حال حاضر درمان دارویی خاصی و هیچ داروی 
شناخته شده ای برای درمان کووید-19 وجود ندارد. البته به جز درمان های تسکینی و برخی از 

درمان های ضدانعقادی و استروئید که آن هم در شرایط ویژه انجام می شود.«

اعمال جدی محدودیت ها، جبران کم کاری در واکسیناسیون
در شرایطی که واکسیناسیون سراسری در کشور با کندی پیش می رود، بسیاری از کارشناسان 
سالمت تاکید دارند که حداقل باید محدودیت های کرونایی با جدیت دنبال شود تا بتوانیم از 
موج پنجم کرونا با تلفات انسانی و اقتصادی کمتری عبور کنیم. درواقع، کارشناسان می گویند: 
»در شرایطی که فرایند واکسیناسیون سراسری در ایران نتوانسته است به موفقیت چشمگیری نایل 
شود و همچنان سرعت واکسیناسیون در ایران قابل مقایسه با بسیاری از کشورها نیست، در این 
شرایط حداقل باید محدودیت های کرونایی با جدیت بیشتری اعمال شود تا هم کشته های کمتری 

بدهیم و هم نظام سالمت و توان کادر درمان از هم نپاشد.«

خبــر

گزارش هفته نامه »سالمت« از آغاز موج سهمگین کرونا در کشور

جوالن کرونای هندی در ایران
در شرایطی که کرونای جهش یافته هندی موسوم 
به سویه دلتا به سرعت در سراسر کشور در حال 
گسترش است، کارشناسان نگرانند که اگر این ویروس 
جهش یافته مهار نشود می تواند موجی سنگین تر 
از امواج قبلی کرونا به جای بگذارد. به گفته آنها قدرت سرایت باال 

و درگیر کردن افراد کم سن وسال ازجمله ویژگی های سویه دلتاست 
که نگرانی جدی در خصوص موج پنجم به وجود آورده است.

به گزارش هفته نامه »سالمت«، شرایط به قدری نامساعد است که 
برخی استان های کشور تا مرز سیاهی بیماری پیش رفته اند. بسیاری 
کم توجهی به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و سهل  انگاری ستاد 

ملی مقابله با کرونا در اعمال سخت گیری و ایجاد محدودیت ها 
از سوی دیگر وضعیت  بروز چنین پدیده ای می دانند.  را علل 
به  موسوم  هندی  ویروس  با جوالن  بیماری کووید-19  بغرنج 
دلتا این روزها در کشور تا جایی پیش رفته که فرمانده عملیات 
مدیریت کرونای تهران در نامه ای به استاندار تهران، خواستار 

اجرای محدودیت های کرونایی در پایتخت شده است.
سال  اسفند  ماه  اواخر  تلخ  تجربه  تکرار  بیانگر  وضعیتی  چنین 
کارشناسان  هشدار  به  بی توجهی  با  مسووالن  که  است  گذشته 
مردم  روی  به  نوروزی  مسافران  تردد  برای  را  راه ها  بهداشت، 

گشود تا کرونا همسفر آنها شود.

ایران ازجمله کشورهایی است که میزان مرگ ومیر سوانح 
جاده ای در آن باالست و کارشناسان علل وقوع این قبیل 
حوادث را پایین بودن سطح استاندارد خودروها و جاده ها 

و نیز فرهنگ غلط رانندگی می دانند. 
از سال 1۳۰۵ خورشیدی که غالمحسین درویش معروف 
به درویش خان بر اثر برخورد درشکه اش با یک اتومبیل در 
خیابان سپه تهران جان خود را از دست داد، فاجعه ای به نام 
»تصادفات جاده ای« در ایران کلید خورد که سالیانه هزاران 
نفر از مردم کشورمان را به کام مرگ می فرستد و ۲۰ هزار 
نفر را معلول و مجروح می کند اما آنچه این روزها بار دیگر 
توجه ها را به این موضوع جلب و اذهان عمومی را جریحه دار 
کرده وقوع دو تصادف جاده ای به فاصله کمتر از ۲4 ساعت 
بود که همگان را در شوک فرو برده است. از عصر دوم تیرماه 
تا صبح روز بعد بر اثر دو حادثه دلخراش تصادف برای دو 
دستگاه اتوبوس مسافری بین  شهری 7 جوان کشته شدند؛ 

دو خبرنگار محیط  زیست و ۵ سرباز وطن. 
البته شاید در روزها و ماه های آینده گزارش کارشناسی این 
حوادث تنظیم  شده و عوامل و مقصران احتمالی آن مشخص 
شوند اما به گواهی تجربه فعاالن صنعت حمل ونقل، باز 
هم به دالیلی که فراتر از اختیار عوامل و مقصران احتمالی 
است راه بر تکرار خطر بسته نمی شود اما متاسفانه کسی از 
وقوع دو حادثه  مرگبار  برای ناوگان اتوبوس مسافری بین  
شهری عذرخواهی نکرد زیرا طبق مقررات و آیین نامه ها 
همه مدعی بودند کار خود را درست انجام داده اند و مسائلی 
نظیر نقص ترمز، بی توجهی راننده یا هر چیز دیگری که 
به این دو حادثه منجر شده باشد یا از سر تقصیر و عمل 
غیرقانونی راننده رخ داده یا ناشی از هر اتفاقی خارج از 

دایره اختیار مسووالن و متولیان حوزه حمل ونقل بوده است.
در این بین مرور آخرین آمارهای سازمان راهداری از وضعیت 
ناوگان اتوبوس های بین  شهری که مربوط به سال 1۳9۸ 
است، هم جای تامل دارد. بر اساس گزارش این نهاد در 
سال 9۸، 1۳ هزار و 79۵ دستگاه اتوبوس با میانگین عمر 
بیش از 1۰ سال در خدمت ناوگان حمل مسافر بین  شهری 
بوده اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه به  دلیل تحریم 
در ۲ سال اخیر عمال هیچ اتوبوس جدیدی وارد ناوگان 
اتوبوسرانی کشور نشده، در شرایط فعلی باید میانگین عمر 
این ناوگان به باالی 1۲/۵ سال رسیده باشد. گر چه طبق 
قوانین حمل مسافر بین  شهری، اتوبوس های با عمر بیش 
از ۲۰ سال نهایتا می توانند در مسیرهای زیر ۳۰۰ کیلومتر 
فعالیت کنند اما این آمارها نشان می دهد که بخش قابل  
توجهی از ناوگان فعال در مسیرهای طوالنی تر نیز نسبت 

به استانداردهای جهانی عمر باالتری دارند.
در حقیقت اتوبوس های اروپایی فعال در ایران در کشورهای 
اروپایی نهایتا ۶ سال قادر به فعالیت در حمل ونقل مسافر 
هستند و بعد از آن باید نوسازی شوند اما در ایران بخت با 
نوسازی ناوگان یار نبوده و از یک  سو به  دلیل تحریم های 
ظالمانه و از سوی دیگر انحصاری بودن تولید و واردات 
اتوبوس عمال این کار با کندی پیش می رود و حتی در مواقعی 
کامال متوقف می شود. از سوی دیگر بر اساس آمارهای پلیس 
ساالنه ۵ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی هزینه تصادفات 
رانندگی می شود که رقم بسیار چشمگیری است و حداقل از 
منظر آمار، اختصاص این هزینه سنگین به نوسازی ناوگان 
حمل مسافر، افزایش کیفیت خودروهای داخلی و بهسازی 
جاده ها می تواند یک معامله برد-برد برای مردم و کشور باشد.

لزوم اصالح فرهنگ رانندگی
به باور کارشناسان یکی دیگر از مهم ترین و اصلی ترین دالیل 
در بروز حوادث مختلف رانندگی و تصادفات جاده ای حرکات 
خطرناک رانندگان است؛ رانندگانی که آشنایی چندانی با 
خودروها و نحوه کنترل آنها ندارند و می توانند موجب حوادث  
مرگباری در جاده ها شوند اما تنها نبود مهارت نیست که به 
بروز تصادف منجر می شود بلکه مصرف مواد مخدر، داروهای 
خواب آور و مشروبات الکلی ازجمله مهم ترین دالیل بروز 
سوانح رانندگی هستند. افزون بر عوامل مورد اشاره بسیاری 
بر این باورند که یکی دیگر از دالیل افزایش حوادث رانندگی، 
فشار زیاد کاری بر رانندگان  است زیرا  به دلیل مخارج 
کمرشکن زندگی و تورم و گرانی بسیاری اوقات شاهد هستیم 
که رانندگان چند شغله  هستند تا از این طریق بتوانند معاش 
زندگی خود را تامین کنند و در این شرایط خستگی و خواب 
بر فرد غلبه کرده و تعادل وی را در رانندگی به هم می زند.

به  عالقه مندی  رانندگی،  در  پرخطر  رفتارهای  همچنین 
سبقت های غیرمجاز، نداشتن تمرکز، خودنمایی و تالش 
برای جلب توجه دیگران هم از اساسی ترین دالیل رفتاری 

در وقوع تصادفات به شمار می روند.
سیدحسن موسوی چلک، عضو انجمن علمی مددکاری ایران 
هم با اشاره به نقش عوامل انسانی در حوادث رانندگی به 
خبرگزاری ایرنا می گوید: »امروزه نزدیک به سه پنجم از حوادث 
جاده ای که به مرگ یا معلولیت ختم می شوند ناشی از عوامل 
انسانی و رفتارهای شخصیتی است.« به باور موسوی چلک 
عوامل انسانی به تنهایی نمی توانند دلیلی برای وقوع سوانح 
جاده ای باشند و نباید فراموش کرد که استاندارد خودروهای 
تولید داخل و برخی از خودروهای وارداتی در سطح پایینی 

قرار دارند و تا زمانی که این نقص های فنی برطرف نشود 
نمی توان انتظار داشت که حوادث رانندگی کاهش پیدا کند.

در سال های گذشته طرح هایی برای جایگزینی خودروهای 
فرسوده در کشور اجرا شد ولی مشاهده می شود که هنوز 
برخی از خودروهای ناوگان حمل و نقل جاده ای فرسوده 
اینکه حوادث رانندگی  با اشاره به  است. موسوی چلک 
موجب شکل گیری مشکالت فراوانی در زمینه های روانی، 
می کند:  تاکید  می شود،  جامعه  در  اقتصادی  و  اجتماعی 
»هرچند در نگاه اول مرگ پایان حیات یک فرد یا خانواده 
در سانحه رانندگی است اما آثار روحی و روانی از دست 
دادن عزیزان یکی از مشکالتی است که سال های سال 

می تواند بازماندگان آنها را رنج دهد.«
او با بیان اینکه یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش تلفات 
جاده ای باال بردن فرهنگ رانندگی است؛ می افزاید: »یکی 
از مهم ترین راهکارها برای باال بردن فرهنگ رانندگی در 
جامعه، فرهنگ سازی در کنار اعمال قانون است زیرا  تنها 
فرهنگ سازی نمی تواند رفتار غلط برخی از افراد را اصالح کند 
و الزم است از طریق اعمال قانون نیز فرد را وادار به رفتارهای 
منطقی در رانندگی کرد.« موسوی چلک می گوید: »فرهنگ و 
سخت گیری های قانونی برای کنترل حوادث رانندگی الزم و 
ضروری هستند اما در این میان مقوله فرهنگ نقش مهم تری 
دارد زیرا در چند سال اخیر با وجود افزایش جریمه های 
رانندگی ما شاهد کاهش تصادف در جاده ها نیستیم. آموزش و 
فرهنگ سازی برای درست رانندگی کردن یکی از ضروریاتی 
است که باید از دوران کودکی در فرد نهادینه شود تا در آینده 
خود پلیس و ناظر بر اعمال خود باشد.« او در پایان با اشاره 
به اینکه عوامل انسانی تنها عامل تصادف نیستند، تصریح 
می کند: »باید متغیرهای دیگری که خطرآفرین هستند نیز 
شناسایی و نسبت به برطرف کردن آنها تالش شود، یکی از 
این متغیرها باال بردن سطح استاندارد خودروها است زیرا تا 
زمانی که خودروهای تولید داخل از استانداردهای جهانی 
برخوردار نباشند نمی توان انتظار داشت که شاهد کاهش 

نرخ سانحه های جاده ای باشیم. در کنار افزایش استاندارد 
خودروها ضروری است که افزایش کیفیت راه های کشور 
نیز در دستور کار قرار بگیرد. همچنین راه اندازی رشته های 
دانشگاهی در زمینه مددکاری اجتماعی و ترافیک، استفاده 
از تمام ظرفیت های موجود در جامعه برای اطالع رسانی و 
فرهنگ سازی در زمینه ترافیک و حوادث جاده ای از دیگر 
راهکارها برای کاهش نرخ مرگ ومیر در جاده های کشور است.«

چالش ایمنی خودروها و مشکالت جاده ای
دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران نرخ سوانح 
جاده ای در کشورمان را ۲۰ برابر میانگین جهانی اعالم کرده: 
»در ایران در هر 19 دقیقه یک تن در جاده ها جان خود را از 
دست می دهد و در هر دو دقیقه خبر مصدومیت جدی و 
حتی معلولیت همیشگی یک تن بر اثر حوادث جاده ای به 
اعضای خانواده او داده می شود. البته بر اساس اعالم سازمان 
پزشکی قانونی آمارهای مرگ ومیر جاده  ای در یک دهه گذشته 
از ۲1 هزار تن در سال ۸۲ خورشیدی به 19 هزار در سال 
1۳9۲ رسیده است. مهدی ریاضی کرمانی، دبیرکل پیشین جامعه 
مهندسین ترافیک و حمل و نقل ایران در ارزیابی علل تصادفات 
و باال بودن آمار تلفات جاده ای می گوید: »بنا بر اعالم نهادهای 
ذی ربط ساالنه 1۶ هزار نفر در تصادفات جان می بازند.« او 
معتقد است: »عوامل متعددی ازجمله ایمنی پایین خودروها 
و مشکالت جاده ای در باال بودن تلفات دخیل هستند بنابراین 
همواره یکی از علل تصادفات، جاده ها هستند که متاسفانه 
شاهد هیچ گونه بهبودی در این بخش نیستیم و می توان گفت 
که کار خاصی در این زمینه انجام نگرفته است.« ریاضی 
تصریح می کند: »وقتی تصادفی رخ می دهد مسووالن باید 
پاسخگو باشند و عوامل دخیل در موضوع محاکمه شوند، 
متاسفانه این اتفاق نمی افتد. از سوی دیگر بین مسووالن نیز 
هماهنگی دیده نمی شود و حال آنکه برای کاهش تصادفات 

باید کار گروهی و هماهنگ و منسجم صورت گیرد.«

کندوکاو هفته نامه »سالمت« درباره دالیل افزایش روزافزون تصادفات جاده ای
وقتی نقص فنی و خطای انسانی دستشان در یک کاسه می شود

شماره هشتصدویک   نوزده تیـر هزار و چهارصد

 علی 
ابراهیمی

سیماسادات الری، 
سخنگوی وزارت 
بهداشت: هفته ای که 
گذشت تعداد بیماران 
سرپایی کرونا مثبت 

در کشور با افزایش 13/2 درصدی 
مواجه شد به گونه ای که در این هفته 
با افزایش 11درصدی تعداد بیماران 
بستری و افزایش 7/2 درصدی در 
بیماران فوت شده مواجه شدیم


