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اخبار کوتاه

گزارش «مردمساالری آنالین» از پیامدهای تاخیر در تامین واکسن

دریافت جایزه مدل  34000منابع انسانی
توسط شرکت بهره برداری متروي تهران و حومه

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شــركت بهره برداري مترو تهران
وحومــه پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انســانی به میزبانی دانشــگاه
تهران و با حضور معاون رئیس جمهور وجمعي از مدیران برتر کشــور در سالن
همایشهای دانشــکده مدیریت دانشگاه تهران برگزارو شــرکت بهره برداری
متــروي تهران و حومه براي اولين بار با حضور در این فرایند موفق به کســب
جایزه مدل  ۳۴۰۰۰منابع انسانی «تندیس برنزین استاندارد 34هزار» شد .این
جایزه بر اساس ارزیابی كه توســط تیم ارزیابی مدل  34000دانشگاه تهران از
تمامي فرایندهای منابع انســانی و مصاحبه با تعدادی از کارکنان شــرکت در
تایخهای  13و  14بهمن ماه ســالجاري انجام گرفت به شرکت اهدا شده است.
الزم به توضيح است در این فرایند سازمانهای دولتی،خصوصی و صنایع مختلف
کشور شــرکت داشتند ،که در بین این شرکتها ،در بخش خصوصی و دولتی،
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران با توجه به تالشهايی كه براي ایجاد
سیستمهای به روز منابع انسانی ،وجود و اجرای نظامند فرایندها در این حوزه،
انجام پژوهشهای با پشتوانه فکرافزار سرمایه انسانی و همچنین ایجاد بسترهای
الزم برای رسیدن به سطوح باالی بلوغ فرایندهای منابع انسانی در راستای رشد
و توسعه کیفیت زندگی کاري کارکنان و باال بردن سطح رضایتمندی کارکنان
به عنوان يكي ازشــرکتهای برتر و منتخب این کنفرانس ملی گردیده و جایزه
مدل  34000مدیریت منابع انســانی را کســب كرد.گفتني است این جایزه در
مراسم پایانی پنجمین همایش ملی مدیریت منابع انسانی کشور به دکتر بابک
ناصری معاون ســرمایههای انسانی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و
حومه اهدا شد.

پیشفروش خودروهای بدون مجوز غیرقانونی است

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفــت :فروش یا پیشفــروش تمام
خودروهایی که مجوز محیط زیســت را نگرفتهاند ،غیرقانونی است و بر اساس
پیگیری ســازمان حفاظت محیط زیســت جلوی این تخلف گرفته میشود .به
گزارش ایسنا عیسی کالنتری تاکید کرد :خودروهای جدیدی که مجوز محیط
زیست را اخذ نکردهاند اجازه پیشفروش ندارند.معاون رئیس جمهوری با تاکید
بر اینکه مســاله پیشفروش خودرو بدون اخذ مجوز محیط زیســت به ریاست
جمهوری منعکس شــده است ،تصریح کرد :این موضوع را به ریاست جمهوری
منعکس کردهایم تــا جلوی این کار را بگیرند.به گزارش پایگاه اطالع رســانی
سازمان حفاظت محیط زیست ،وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که مجوز سازمان
حفاظت محیط زیست اخذ نشود اجازه پیش فروش خودرو را ندارند ،گفت :وزیر
صنعت ،معدن و تجارت نیز گفته که من اجازه پیش فروش ندادم و باید جلوی
این کار گرفته شود.

 10گود ساختمانی در شمال تهران رفع خطر شد

 10گود ساختمانی در نواحی دهگانه شمال تهران با تمهیدات الزم پر و از آنها
رفع خطر شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک سید حمید موسوی
شهردار این منطقه با بیان مطلب فوق اظهار داشت :برخی از گودها با وجود عمق
کم ولی به دلیل قرار گرفتن در کنار مجموعههای فرهنگی و تجمعی ،پر خطر
محســوب میشوند که بر اســاس ضوابطی که در پی سازی داریم و همچنین
مقررات ملی ســاختمان و آییننامه  2800نسبت به رفع خطر آنها سریع باید
اقدام شود بر همین اساس  10گودی که میتوانستیم با تمهیدات اولیه پر کنیم
در سال  99نسبت به ایمن سازی و رفع خطر آنها اقدام کردیم.موسوی با اشاره
به گود منسوب به بابک زنجانی تصریح کرد :مالکین فعلی این گود مالکین قبلی
نیستند و مجموعههای جدیدی مالک این پالک شدند که با وجود اینکه این گود
به خاطر نامی که گرفته بود مورد توجه قرار داشت اما از گودهای پر خطر پایین
بود که آن را رفع خطر کردیم.شــهردار منطقه یک در خصوص هزینه پر کردن
این گودها خاطرنشان کرد :شهرداری براساس بند  14ماده  55که موضوع رفع
خطر است هر هزینه ای که برای ایمنی شهر و صیانت از جان و مال شهروندان
باید انجام دهد را متقبل میشود ولی هزینه آن به عنوان بدهی مالک ثبت و در
زمان پایان کار از مالک دریافت میشود.

رفع سد معبر مصالح ساختمانی و حذف زواید بصری
در معابر شمال شرق پایتخت

معاون خدمات شــهری و محیط زیست شــهرداری منطقه  4از رفع سد معبر
مصالح ســاختمانی و حذف زوائد بصری از معابــر این منطقه خبر داد و گفت:
باتوجه به فرارســیدن ماه اســفند و افزایش تردد شهروندان ،معابر برای حضور
ایمن شــهروندان رفع خطر میشود.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه
« ،4حمیدرضــا فرخی» با اعالم این خبر گفت :به منظــور جلوگیری از ایجاد
ســد معبر مصالح ساختمانی در معابر پیاده و سواره رو که باعث بروز مشکالتی
برای شــهروندان میشود ،و همچنین وجود برخی تابلوهای غیرمجاز در سطح
معابر ،به طرح عملیاتی رفع ســد معبر مصالح ساختمانی و حذف زواید بصری
انجام میشــود.او افزود :در بحث حذف زوائد فیزیکی و بصری اقداماتی از جمله
جمع آوری تابلوهای فرســوده و قدیمی ،تابلوهای بال استفاده که در کنار معابر
و یا باغچه رها شدهاند و نیز پاکسازی شعار نویسیها از دیوا رههای معابر در این
محدوده از دیگر اقدامات این عملیات است.فرخی در ادامه گفت :این موارد ذکر
شده توســط همکاران با گشــت زنی در محدوده کنترل و در صورت مشاهده
تخلف موضوع پیگیری و به صورت کامل رفع میشود.او خاطرنشان کرد :در این
طرح که براســاس پیامهای  137در اولویت اجرا قرار دارد ،خواستههای مردمی
رصد و پیگیری میشود.

برنامههای فرهنگی «مهر پدری» در محالت منطقه 2
اجرا میشود

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 2با تشریح ویژه برنامههای فرهنگی
ماه رجب گفت :به مناســبت گرامیداشت ایام پربرکت رجب برنامههای مختلف
فرهنگی و هنری در بستر فضای مجازی اجرا میشود.به گزارش روابط عمومی
شهرداری منطقه 2یوسف مزارعی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه
 ۲با اشــاره به اینکه رجب ماه با فضیلت و فرصت گرانبهایی برای خودسازی و
رجوع به پروردگار اســت که میتوان از بــرکات آن بهرههای فراوانی برد گفت:
برهمین اســاس برنامههای مختلفی در قالب شــاداب سازی محیط شهری و
همچنین مسابقات فرهنگی و هنری باهمکاری معاونت خدمات شهری و محیط
زیست ،نواحی و محالت پیش بینی و اجرا میشود.

شهر هوشمند به روایت کارتونیستها

نمایشــگاه آثار برگزیده «مسابقه کارتون شهر هوشمند و تهران من» از روز ۲۹
بهمن ماه در موزه نقشه تهران با حضور مشاور شهردار تهران ،مدیرعامل سازمان
فــاوا و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل آغاز به کار کرد .به گزارش روابط
عمومی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران ،در مراسم افتتاحیه
این رویداد ،مصطفی کاظمی ،مشاور عالی و مدیر کل دفتر شهردار تهران ،محمد
فرجود ،مدیرعامل ســازمان فاوا و غالمحسین محمدی ،رئیس مرکز ارتباطات و
امور بینالملل شهرداری از آثار برگزیده مسابقه کارتون شهر هوشمند و تهران من
بازدید کردند .فرجود در این مراسم ضمن تقدیر از هنرمندانی که در این مسابقه
شرکت کرده بودند ،استفاده از هنر را با توجه به نگاه تیزبین و نقادانه هنرمندان
برای تحلیل درســت موضوعات شهر هوشــمند ،کارآمد توصیف کرد .همچنین
محمدی نیز با تاکید بر موثر بودن انتقال مفاهیم شــهر هوشمند از طریق زبان
هنر و کارتون ،طنز و نقد را بســیار مهم توصیف کرد و شهرداری تهران را آماده
دریافت نظرات و مشارکت شهروندان دانست .گفتنی است در این نمایشگاه ،شهر
هوشمند از زاویه دید  ۱۵۰هنرمند کارتونیست به نمایش گذاشته شده است .از
این میان  ۱۰اثر به عنوان آثار منتخب این رویداد برگزیده شده اند .این نمایشگاه
تا روز  ۸اسفند ماه در موزه نقشه تهران به نشانی میدان ارتش ،به سمت سه راه
اقدسیه ،بعد از مسجد امام جعفر صادق(ع) دایر خواهد بود.

کم بارشیها در کشور تا آخر سال جبران نمیشود

رئیس مرکز ملی خشکســالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به
اینکه کم بارشیها در کشور تا آخر سال جبران نمیشود ،گفت :طی بهمن ماه
میانگین دمای هوای کشــور سه درجه سانتیگراد بیشتر از میانگین بلند مدت
بود .احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه بارشها در کل کشور از
ابتدای مهرماه تاکنون  ۳۱درصد کمتر از میانگین بلند مدت کشــور بوده است،
اظهار کرد :با بارشهای خوب چند روز اخیر توانستیم حدود  ۳۹درصد از بارش
ساالنه کشور را دریافت کنیم و وضعیت نسبت به قبل کمی بهتر شده است.

سهمخواهی برای واکسن کرونا
محمدسیاح

واکسیناسیون در ایران بر خالف برخی از کشورهای جهان
هنوز آغاز نشده و شاید دلیل اصلی آن هم عملکرد ضعیف
وزارت بهداشت برای خرید و تامین میزان واکسن مورد نیاز
کشور است و شاید برای همین است که گروههای مختلف
شروع به سهمخواهی کرده و درخواست اولویتگذاری برای
تزریق واکسنهای موجود به گروههای خاصی را دارند!
به گزارش «مردمساالریآنالین» ،هفتهها است که موضوع
تامین واکسن کرونا از منابع خارجی مورد بحث قرار گرفته
اســت .خرید واکسن از فایزر و مدرنا که منتفی شد ،مسیر
ن به روسیه ،چین،
مقامات بهداشتی ایران برای خرید واکس 
هند و کوبا افتاد؛ هرچند کــه بخش عمدهای از مردم چه
آگاهانــه و چه تحــت تاثیر موج روانی عــدم اطمینان به
مســئوالن ،با تهیه این نوع واکســنها مخالفت کردند ،اما
خرید از این کشــورها بویژه روســیه و چین در دستور کار
قرار گرفت.
با این حال کشمکشها بر سر خرید از چه کشوری و به چه
میزان ،به جریانهای فکری سیاســی گره خورد و به نوعی
این تصویر را القا کرده که خرید واکســن از روسیه و چین
بیشتر جنبه سیاسی دارد تا جنبه درمانی .درگیری مقامات
وزارت بهداشت ،گوشههایی از سردرگمیدر حوزه بهداشت
و درمان را در دوران اوجگیری کرونا علنی کرد.
البتــه در حین این کشــمکشها حســن روحانی ،رئیس
جمهوری اعالم کرد که اولویت در وهله نخســت ،واکسن
داخلی ،در مرحله بعد واکســنی که به صورت مشارکتی با
کشوری دیگر در حال ساخت است و در مرحله آخر خرید
واکسن با استفاده از مکانیسمهای سازمان بهداشت جهانی
است .روند کند تهیه واکسن و القای نبود مدیریت صحیح
و مطمئن به مردم باعث شــد تا تردیدها از تهیه واکســن
بیشتر شود.
سهمخواهی شروع شد
نتایج مرحله آخر آزمایش انسانی واکسن اسپوتنیک روسیه
نشان میدهد که این واکسن بیخطر و اثربخشی آن ۹۱.۶
درصد اســت .این نتایج که در نشــریه لنست منتشر شده
از آزمایش واکســن روی بیست هزار نفر به دست آمدهاند.
این در حالی اســت که اثرگذاری واکســن چینی از سوی
ســازمانهای معتبر بهداشتی پزشــکی جهانی  50درصد
اعالم شده است.

درحالیکــه پیــش از این علیرضا رئیســی ،معــاون وزیر
بهداشــت اعالم کرده بود « ۲۵۰هزار دوز واکسن چینی
کرونا به نام «ســینوفارم» وارد کشور خواهد شد»۵۰۰ ،
هزار دوز از واکســن اسپوتنیک روســیه وارد ایران شد و
خبری از سرنوشت واکسنهای چینی هم در دست نیست.
با تعلل مقامات بهداشتی در تهیه واکسن از منابع خارجی
و از طرفی قرار داشــتن واکسن ایرانی در مراحل آزمایش
و افزایش نگرانی از شیوع شدید ویروس انگلیسی و شروع
موج جدید و البته وخیم اپیدمی؛ گروههای مختلف برای
دریافت سهم از واکسنهای موجود دست به کار شدند.
دکتر حسین کرمانپور ،مدیرکل سازمان نظام پزشکی کشور
خطاب به دکتر کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطالع رسانی
وزارت بهداشت ،با اشاره به جهاد تولید کنندگان برنامههای
تلویزیونی خواسته اســت که سهمیهای ویژه در کنار کادر
درمان از واکســن کرونا برای این گروه در نظر گرفته شود.
در بخشــی از این نامه آمده است« :یکی از گروههای موثر
در تامیــن عملی شــعار در خانه بمانیــم در دوران کرونا
تولیدکنندگان برنامههای ســینمایی و تلویزیونی هستند.
جهاد امروز هنرمندان کشــور در نگه داشتن مردم در خانه
و سست کردن چرخش ویروس کرونا کمتر از کادر درمان

نیست .مگر میتوان در فیلم یا سریالی با ماسک بر صورت
ایفای نقش کرد؟»
این اقدام ،واکنشهای منفی مــردم در فضای مجازی را
به دنبال داشــت و برخی این نکتــه را مطرح کردند که
نامه مدیرکل ســازمان نظام پزشــکی ،در پی درخواست
هنرمندان بوده است .اما فاطمه معتمدآریا هنرمند مطرح
سینما در یادداشت کوتاهی به این شایعه پاسخ داد و اعالم
کرد« :اینجانب فاطمه معتمد آریا خبر مربوط به هرگونه
فعالیت خود در ارتباط با درخواست اولویت واکسیناسیون
هنرمندانه ســینما را اکیدا تکذیب میکنــم .با وجود از
دســت رفتن بســیاری از هنرمندان تکرار ناشدنی سینما
به دلیل ابتال به کرونا ،اولویت را شــروع واکسیناســیون
گسترده و بدون اتالف وقت همه مردم ایران میدانم».
تمامی این واکنشها موجب شــد کرمانپور ســاعاتی بعد
در صفحه توییتر خود ،از موضع قبلی عقب نشــینی کند.
او نوشت« :شــکی نیست که اولویت واکسیناسیون با کادر
درمان اســت و نامــه ام صرفاً برای لحاظ شــدن زحمات
هنرمنــدان در دوران کرونا در ســند ملی بــود و نه فراتر
از دیگران .ظاهرا ً هدف نامه ،به درســتی بیان نشــده که
متواضعانه عذر خواهم! امیدوارم با ورود و ساخت سریع تر

واکسن برای همه مردم ،خاطر همگی آرام شود».
اما باب ســهم خواهی از واکسن کرونا که دلیل اصلی آن
کمبود واکســن و تاخیر در خریداری آن توســط دولت
اســت ،پیش از این باز شــده بود و پس از این حواشی،
بیشــتر مورد توجه قرار گرفت .در همین راســتا مرتضی
ضامنی ،مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با
تاکید بر حساسیت و ضرورت ارائه خدمات توسط ناوگان
تاکسیرانی در کشــور و با هدف قطع زنجیره کرونا گفت:
درخواســتی به قرارگاه عملیاتی مبارزه بــا کرونا وزارت
کشــور ارائه کرده ایم ،اما تاکنون جوابی از سوی قرارگاه
دریافت نکردهایم .از سوی دیگر نامهای نیز مبنی بر اینکه
پس از کادر درمان راننــدگان بتوانند در اولویت دریافت
واکســن قرار بگیرند خطاب به رئیــس جمهور به عنوان
رئیس ســتاد ملی کرونا و وزیر بهداشــت تنظیم شده که
پس از امضاء ،ارسال خواهد شد.
اینکه برخی از گروهها باید در اولویت دریافت واکســن قرار
بگیرند قطعی است ،اما این گروهها همانطور که در سیستم
بهداشــتی و درمانی جهان روال است در ابتدا کادر درمان،
گروههای آسیبپذیر با ریسک باال ،سالمندان و افراد دارای
بیماریهای زمینهای قابل تشــدید با ویروس کرونا و بعد
ســایر گروهها هســتند! با توجه به این موضوع باید گفت
اکثریت مردم با توجه به مشــاغل و نوع ارتباطاتشان ،باید
با در نظر گرفتن اولویتهای واقعی در صف دریافت واکسن
قرار بگیرند.
به نظر میرسد دعوای در گرفته در بین گروههای مختلف
برای قرار گرفتن در صف اول دریافت واکسن ادامه خواهد
داشــت و اینکه در روزهای آینده گروههای دیگری دست
به کار شــوند و برای رئیس جمهور و وزیر بهداشــت برای
قرار گرفتن در اولویت دریافت واکســن نامه بنویسند نباید
تعجب کرد!
این رفتار حاصل عملکرد سیاســتزده در تامین واکســن
کرونا اســت که با عملکرد ضعیف سیســتم بانک مرکزی
در تامین ارز مورد نیاز خرید واکســن و تعلل دولت در به
نتیجه رسیدن بر ســر یکی از انواع واکسنها ترکیب شده
است .هرچند که بســیاری از مسئوالن سعی داشتند عدم
دسترسی به واکسن را به گردن تحریمها بیاندازند ،اما امروز
به وضوح قصورات مسئوالن را میتوان دید و لمس کرد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن تشریح وضعیت
گــردش کرونای انگلیســی در کشــور و وضعیت واردات
واکسن ،درباره جزییات و شروط انجام سفر و گردشگری
در ایام عید توضیح داد.دکتر علیرضا رئیســی در گفت و
گو با ایسنا ،درباره وضعیت گردشگری و سفرهای نوروزی
باتوجه به شیوع کرونا ،گفت :به طور کلی بحثی که درباره
عید نوروز و گردشگری وجود دارد و در ستاد ملی مقابله
با کرونا هم مطرح شــد ،این است که ما یک برنامهریزی
انجام دهیم .به هر حال عید قبلی که گذشت و عید پیش
رو درگیر کرونا هســتیم و یادمان نرود که عید ماقبل هم
درگیر ســیل بودیم .بر این اساس ســه عید نوروز است
کــه مردم از خانــه بیرون نرفتهاند و فشــارهای روحی و
روانی زیادی بر روی آنهاســت.وی افزود :برهمین اساس
تصمیمگیری شد که اگر چنانچه روند نزولی بیماری ادامه
پیدا کند و میزان بســتری و مرگ و میر ناشی از کرونا در
کشــور بسیار کاهش یابد و تعداد شهرهای آبی و زردمان
غالب باشــد ،بتوانیم در قالب رعایت پروتکلهای کنترل
شده برخی سفرها را داشته باشیم .به عنوان مثال در حال
حاضر هتلها میتوانند فعالیت داشته باشند .اگر در هتل
بتوانیم افراد را تحت نظارت و رعایت پروتکلها اســکان
دهیم ،بسیار ایمنتر از این است که در جاهای دیگری که
کنترلی روی آنها وجود ندارد ،اسکان داده شوند.
رئیســی ادامه داد :به طــور کلی ســفرها را میتوان در
چهار دســته تقســیمبندی کرد؛ یک گروه ممکن است
افــراد با تور به ســفر بروند که از قبــل تحت نظارت تور
برنامهریزی شــده و هتلشان و گردشهایی که میروند،
بر اســاس برنامهریزی و تحت نظارت خواهد بود که این
بحث سازمان گردشــگری میتواند اینها را پوشش دهد.
گروه دوم افرادی هستند که ممکن است برای رزرو هتل
و اسکانشان با تور هماهنگ کنند ،اما با ماشین شخصی
یــا پرواز و ...ســفر کنند .این گروه هــم قابلیت نظارت و
کنترل را دارند .گروه سوم افرادی هستند که خودشان به
مسافرت میروند و ممکن است به ویالها و جاهای دیگری
روند که تحت نظارت نیســت و گروه چهارم هم مسافرت
کرده و در محل ســفر اقدام به چادر زدن میکنند .وی

تقسیم بندی  ۴گروه برای سفرهای نوروزی

گفت :بر این اساس میتوان گروه یک و دو را تحت نظارت
و کنترل قرار داد ،گروه چهار میتواند ممنوع باشــند ،اما
مشکل با گروه سوم باقی میماند که واقعا این گروه خیلی
قابل کنترل و نظارت نیست.سخنگوی ستاد ملی مقابله با
کرونا تاکید کرد :از طرفی دیگر بحث رنگبندی شــهرها
هم مطرح است .بروز این اتفاقات یک قید دارد و دوستان
باید قید و شــرط آن را ذکر کنند .در صورتی این اتفاقات
خواهد افتاد که ما دچار خیز چهارم نشویم .اگر در شرایط
فعلی و نزولیتر از فعلی باشــیم ،این شــرایطی که ذکر
کردم ،صادق اســت ،اما اگر دچار خیز چهارم شدیم ،تمام
این برنامهریزیها باطل میشود .این را از االن به دوستان
اعالم میکنیم که در حال حاضر بر اساس شرایط موجود
برای آینده برنامهریزی میکنیم .اگر این شــرایط موجود
تغییر کنــد ،قطعا برنامهریزیها هــم تغییر میکند .اگر
وضعیت شهرها قرمز شود ،قطعا محدودیتها و ممنوعیت
تردد بین شهری و ...قطعا باز میگردد.
معاون بهداشــت وزارت بهداشت در پاسخ به سوال ایسنا،
درباره وضعیت گردش ویروس انگلیسی در کشور ،گفت:
ویروس کرونای انگلیسی چند خصوصیت دارد؛ اول اینکه
قدرت سرایت بسیار باالیی دارد ،دوم اینکه افراد کم سن
و ســال تر بیشــتر عالمتدار میشوند و ســوم اینکه در
حال حاضر الگوی درگیری ریــه در این ویروس مقداری
با ویروس اصلی ووهان متفاوتتر شده است .به طوری که
 ۳۰درصد میزان کشندگیاش باالتر رفته است .وی افزود:
به طور کلی در اپیدمیها اینگونه اســت که ویروسی که
قدرت سرایت باالتری داشــته باشد ،به سرعت جایگزین
ویروس قبلی میشــود .زیــرا در یک رقابــت با ویروس
قبلی اســت و بر این اساس به ســرعت رشد کرده و بقیه
جامعــه را میگیرد و فرصتــی نمیدهد که ویروس قبلی
انتقال یابد .منتها اگر بیماریابی در جامعهای قوی باشد و
اطرافیان بیمار را تســت و قرنطینه کنید ،شانس سرایت
و نش بیماری بســیار کاهش مییابد .رئیسی تاکید کرد:
به طور کلی از زمان شناســایی یک ویروس به شــرطی
که کنترل هم نشــود ،حدود ســه ماه طول میکشد که
بتواند جایگزین ویروس قبلی شــود .البته یکسری عوامل

مداخلهگر مانند رعایت پروتکلها ،اســتفاده از ماســک،
واکسیناسیون و ...میتواند ســرعت را بسیار پایین آورد.
وی گفت :ما بر اســاس شواهدی که داریم ،ویروس قطعا
در کشور گردش کرده اســت ،اما هنوز جایگزین ویروس
قبلی نشده است .کانونهای ویروس انگلیسی را در اهواز،
قزوین و تهــران و البرز پیدا کردیم اما محدود هســتند
و به صــورت کانونهای کوچک هستند.رئیســی درباره
واکسن هندی و چینی کرونا و واردات آنها به کشور نیز
گفت :برای واکســن چینی نیاز به یکسری مستندات بود
که به ســازمان غذا و دارو تحویل داده شــده و امیدواریم
که طی یک هفته تا  ۱۰روز آینده اولین محموله واکسن
سینوفارم چینی در حدود  ۲۵۰هزار دوز وارد کشور شود
و بعد دو میلیون دوز قرارداد بســتند که به ما بدهند.وی
افزود :در زمینه واکســن بهارات هند که کووواکسین نام
دارد ،تفاهمی امضا شــده و قولهایی دادهاند اما به اندازه
واکســن چینی مطمئن نیستیم که به زودی وارد شود .بر
اساس تفاهمی که انجام شده ،اعالم کردند که یک میلیون
دوز میدهیم که ممکن است در فروردین و اردیبهشت به
دســتمان برسد ،اما بیشترین امید ما به کووکس است و
واکســن آسترازنکایی که قرار است به ما تحویل دهند که
حدود  ۴.۲میلیون دوز اســت که به ما اعالم کرده بودند
که از نیمه فوریه تا آخر فوریه به دستمان میرسد که بر
اســاس نامهای که ب ما زدند و سر قولشان باشند ،باید
طی دو هفته آینده  ۴.۲میلیون دوز آســترازنکا به دست
ما برسد.
وی همچنین با اشاره به بررسی وضعیت کرونا در دنیا در
جلسه امروز ستاد ،اظهار کرد :در مورد کشورهای همسایه
غربی ما از جمله کشور عراق الزم است کامال مراقب باشیم
شــواهدی از گردش ویروس در کشور عراق وجود دارد و
میزان بیماری در این کشــور یک ســیر بسیار شتابان به
خود گرفته است .به همین دلیل در مورد استانهای غربی
کشور توصیه شد که حتما باید بیشتر مراقب باشند بویژه
در مورد مرزهای غربی باید اقدامات سختگیرانه برای عبور
و مرور صورت گیرد.رئیسی گفت :استان خوزستان یکی از
استانهایی است که باالترین میزان شیوع بیماری را دارد.

گردش ویروس انگلیســی در اســتان خوزستان مشاهده
شــده اســت و چندین مورد از بیماران بستری بویژه در
اهواز و جنــوب اهواز گزارش شــدند و این میتواند یک
زنگ خطر و هشــدار باشــد.وی افزود :االن میزان رشــد
و ســرعت انتشار ویروس در اســتان خوزستان نسبت به
همه کشــور باال است و شیب تندی دارد و باید دقت کرد
شیوهنامههای بهداشتی به شدت رعایت شود .استانهای
دیگر و استانهای شمالی مانند مازندران خوشبختانه سیر
نزولی بیماری را طی میکند و امیدواریم با رعایت بیشتر
شیوهنامهها بتوانیم شیوع بیماری را در این استانها مهار
کنیم و این سیر نزولی ادامه دار باشد.
 ۶۸فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۷هزار و  ۹۲۲بیمار
جدید کووید ۱۹-در کشــور طی  ۲۴ســاعت خبر داد.به
گزارش ایســنا ،دکتر سیماســادات الری گفت :از روز 1
اسفند تا روز  ۲اسفند  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۷ ،هزار و  ۹۲۲بیمار جدید مبتال به کووید۱۹-
در کشور شناسایی شد که  ۴۷۲نفر از آنها بستری شدند.
وی ادامه داد :مجموع بیماران کووید ۱۹-در کشور به یک
میلیون و  ۵۶۶هزار و  ۸۱نفر رسید.الری افزود :متاسفانه
در طول این  ۲۴ســاعت ۶۸ ،بیمار کووید ۱۹-جان خود
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به
 ۵۹هزار و  ۴۰۹نفر رسید.به گفته وی ،خوشبختانه تا روز
 ۲اسفند ،یک میلیون و  ۳۳۷هزار و  ۸۷۷نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سخنگوی
وزارت بهداشت گفت :سه هزار و  ۶۷۷نفر از بیماران مبتال
به کووید ۱۹-در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها
تحت مراقبت قرار دارند.وی ادامه داد :تا روز  ۲اسفند۱۰ ،
میلیون و  ۳۸۷هزار و  ۵۶۱آزمایش تشخیص کووید۱۹-
در کشور انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت افزود:
در حال حاضر  ۱۱شهرستان قرمز ۵۲ ،شهرستان نارنجی،
 ۲۱۷شهرســتان زرد و  ۱۶۸شهرســتان آبی هستند.وی
همچنین گفت :شــهرهای آبادان ،اهواز ،بندر ماهشــهر،
خرمشــهر ،دزفول ،دشــت آزادگان ،رامهرمز ،شــادگان،
شوشتر ،کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.

کرونا کنترل نشود ،پایان اسفند درگیر پیکهای شدیدتر میشویم
فوق تخصص بیماریهای عفونی بیمارســتان دکتر مسیح
دانشوری تاکید کرد :کشــور در شرایط خطرناکی به لحاظ
شــیوع کرونا قرار دارد و اگر چنانچه هرچه سریعتر از شیوع
گسترده بیماری جلوگیری نشود ممکن است تا اواخر اسفند
درگیر پیکهای شدیدتر بیماری شــویم .به گزارش ایسنا،
دکتر پیام طبرسی با اشــاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا
ویروس انگلیسی اظهار کرد :در تمام دنیا بحثهایی در مورد
گونههای جهش یافته ویروس کرونای انگلیسی مطرح است،
جهشــی که از اواخر تابستان در انگلستان شناسایی شد.این
فوق تخصص بیماریهای عفونی بیمارســتان دکتر مســیح
دانشــوری با تاکید بر این که در ابتدا تفاوت این گونه جهش
یافته صرفا افزایش سرایت پذیری بود خاطرنشان کرد :به مرور
زمان طی تحقیقات بیشتر مشخص شد این گونه قدرت انتقال
بیشــتری در مقایسه با گونه اصلی ووهان دارد ،به شکلی که
کرونای انگلیسی نوجوانان را بیشتر نیز تهدید میکند .عضو
هیات علمی دانشــگاه با بیان این که افراد زیر  ۲۰سال بیش

از سایرین در معرض ابتال به کرونای انگلیسی هستند ،گفت:
متاسفانه زیر  ۲۰سالهها هدف واکسیناسیون اضطرار نیستند
و ایــن موضوع چالشهای پیــش روی اپیدمی را دوچندان
میکند .طبرســی ادامه داد :متاسفانه گونه انگلیسی مرگ و
میر و عوارض بیشــتری را در مقایسه با نمونه اصلی ویروسی
که مبدا آن ووهان چین بود دارد.به گفته دکتر طبرسی ،کرونا
مرز ندارد و نمیتوان ویروس را پشت مرزها نگه داشت ،مگر
این که قرنطینههای ســفت و سخت اعمال شود.وی با بیان
این که تا به امروز دوم اســفند بیش از  ۲۴مبتال به ویروس
کرونای انگلیسی در کشور شناسایی شده عنوان کرد :از این
تعداد متاسفانه دونفر فوت شده اند.این استاد دانشگاه درباره
عالئم کرونای انگلیســی نیز توضیح داد :عالئم و عوارض این
بیمــاری همانند کرونایی که مبدا آن چین بود بروز میکند،
با این تفاوت که ســرعت پیشــرفت این ویــروس به مراتب
بیشتراســت .ولی همچنان اطالعات کافی درباره این نمونه
کرونا در دسترس نیست.طبرسی با یادآوری این موضوع که

موارد جدید جهشهای کرونا به ویروس کرونای انگلیســی
ختم نمیشود هشدار داد :ویروس کرونا مدام در حال جهش
و چرخش اســت بنابراین تنها راه حل پیشگیری از چرخش
و شــیوع گســترده کرونا قطع زنجیره انتقال ویروس است.
این فوق تخصص بیماریهای عفونی بیمارســتان دکترمسیح
دانشــوری با بیان این که حتی با شیوع کرونای جهش یافته
انگلیســی هنوز تغییر معنی داری در میــزان مبتالیان در
کشور مشاهده نشــده افزود :صرفا در روزهای اخیر بیماری
با شــیب افزایشی در حال گسترش است .بنابراین الزم است
مسئوالن ،سیاستگذاران و مردم اعمال محدودیتها و رعایت
پروتکلهای بهداشتی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.
وی تاکید کرد :کشور در حال حاضر در شرایط خطرناکی به
لحاظ شــیوع کرونا قرار دارد و اگر چنانچه هرچه سریعتر از
شیوع گسترده بیماری جلوگیری نشود ممکن است تا اواخر
اسفند درگیر پیکهای شــدیدتر بیماری شویم.عضو هیات
علمی دانشگاه درمورد شــیوع آنفوالنزا نیز گفت :تا به امروز

مورد ابتال به آنفوالنزای ثابت شــده ای در کشــور مشاهده
نشده واگر موردی هم شناســایی شده باشد بسیار محدود
بوده است .طبرسی ادامه داد :کماکمان موارد سرماخورگی و
آنفوالنزا سهم ناچیزی را در اپیدمی کووید به خود اختصاص
میدهد و هر موردی از ســرماخوردگی و عالئم بیماری باید
بــا فرض کرونا مراقبتهای الزم و مراجعه به پزشــک طبق
دســتورالعملها انجام شود.این استاد دانشگاه با بیان این که
بسیاری از افراد عالئمی همانند آبریزش بینی ،بدن درد و یا
گلودرد را همچنان همان سرماخوردگی ساده میدانند و به
راحتی در جامعه تردد میکنند افزود :متاسفانه این رفتارها
باعث گسترش بیماری میشود به شکلی که صدمات ناشی
از آن برای گروههای حســاس میتواند جبران ناپذیر باشد.
این فوق تخصص بیماریهای عفونی بیمارســتان دکترمسیح
دانشوری هشدار داد :به محض مشاهده هر عالمتی از بیماری
باید قرنطینه به ســرعت انجام و در صورت نیاز برای مراحل
بعدی درمان به پزشک مراجعه شود.

شهردار تهران:

شــهردار تهــران هوشمندســازی پایتخــت را ابرپروژه
شهرداری عنوان کرد و گفت :به میزان کارایی نرم افزاری
ایــن پروژهها ،مراجعات مردم به دســتگاهها و ســفرهای
غیرضروری در سطح شهر کاسته میشود .به گزارش مهر،
پیروز حناچــی در آیین رونمایی از پروژههای هوشــمند
شــهرداری تهران گفت :یکی از ابر پروژههای شهر تهران
هوشمندســازی شهر است.وی با اشــاره به اینکه امروز با
رونمایی از این پروژهها تعداد زیادی شــریان اصلی شهری
در ســطح شهر ساختهایم ،ابراز داشــت :به میزان کارایی
نــرم افزاری این پروژهها ،مراجعات مردم به دســتگاهها و

هوشمندسازی تهران ابرپروژه شهرداری تهران است

سفرهای غیرضروری دورن شهری کاسته میشود.حناچی
گفت :توانمندی شهر به واســطه توسعه این زیرساختها
افزایش مییابد و سعی کردیم این مسیر را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه برنامه تهران هوشمند یکی از ابرپروژههای
ما در تهران بوده است ،گفت :همانطور که قول داده بودیم
این موضــوع را ویژه پیگیری میکنیم تــا با ایجاد تحول
دیجیتال شهرداری و شهر تهران با کمک هوش مصنوعی
و پردازش مصنوعی خدمات رسانی در شهر پیشرفت کند.
شــهردار تهران گفت :توجه ویژه به یکپارچگی خدمات به
ویژه از درگاه تهران من را با همراهی دولت و لینک کردن

ســامانهها امکان پاسخگویی ســاده به مردم فراهم کرده
است.همچنین شهردار تهران در افتتاحیه سومین همایش
«بینالمللی تخصصی توانمندســازی میــراث معماری و
شهری در برابر زلزله» گفت :در سرزمینی زندگی میکنیم
که زلزله بخشــی از موجودیــت و واقعیتهای زندگی آن
بوده و تاریخچه و پیشــینه ایران این موضوع را به درستی
شناخته است آنچنان که در پیش و بعد از اسالم سازههایی
را داریم که علیرغم عبور از حوادث سخت روزگار با وجود
جنگها و حوادث طبیعی نظیــر زلزله ،به جای ماندهاند.
او تأکیــد کرد :کشــورهایی مانند ایران کــه در مواجهه

با زلزلههــای مهیب هســتند دائماً باید بــه این موضوع
بیاندیشــند و خود را در دو حوزه؛ حفاظت از آثاری که از
گذشــته بجای مانده و ساخت آثاری جدید با دانش امروز
و تجربه دیروز با در نظر گرفتن پیشــینه سرزمین ایران و
البتــه مقاوم در برابر زلزله آماده کنند .وی در پایان تأکید
کرد :با توجه به حجم سازههای رسین در میراث فرهنگی
کشور الزم است که مراکز تحقیقاتی در میراث فرهنگی و
دانشگاهها نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشان
داده و بــه این امر مهم و انتقال تجربیات در زمینه آن در
ایران و جهان بپردازند.

