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صبحامروزصورتميگيرد
وروديكصددستگاهاتوبوستازهنفس

بهناوگانعمومىپايتخت
يكصد دستگاه اتوبوس و ميني بوس تازه نفس، طي مراسمى صبح امروز )١٢ 
آبان ماه( از سوى خودرو ســازان داخلى تحويل و به ناوگان عمومى پايتخت 
وارد ميشود. به گزارش روابط عمومى معاونت حمل و نقل، ترافيك شهردارى 
تهران؛ »سيد مناف هاشــمى« از تحويل يكصد دستگاه اتوبوس و ميني بوس 
از سوى خودروســازان داخلي خبر داد و گفت: نخســتين قرارداد شهردارى 
تهران با مجموعه خودروسازان داخلي به ثمر نشست و در مرحله نخست، اين 
تعداد) يكصد دســتگاه ( از قرارداد ٢٥٠ دستگاه اتوبوس، وارد چرخه ناوگان 
عمومى پايتخت مي شود. وي با بيان اينكه ١٥٠ دستگاه اتوبوس و ميني بوس 
باقيمانده طي سه ماه آينده از ســوى خودروسازان تحويل مي شود گفت: در 
شرايطي كه با موضوع رعايت فاصله گذارى اجتماعى در كشور مواجهه هستيم 
حتمــا ورود اتوبوس هاى جديد تاثير گذار خواهد بود. معاون شــهردار تهران 
تاكيد كرد: اتوبوس هاى تازه نفس در مســيرهاى پرتراكم جمعيت و پر تردد 
مورد اســتفاده قرار خواهند گرفت. هاشــمى با بيان اينكه تا پايان سال جارى 
٢ قرارداد ديگر از طريق كارخانجات داخلي پيگيرى و دنبال ميشــود، تصريح 
كرد: تا پايان ســال ، ٥٠٠ دستگاه اتوبوس و ميني بوس را وارد چرخه ناوگان 
عمومى شــهر خواهيم كرد. معاون حمل و نقل، ترافيك با بيان اينكه پيش از 
اين وعده كرده بوديم تا پايان سال ١ هزار دستگاه اتوبوس خريدارى خواهيم 
كرد، گفت: تحقق اين وعده نيازمند پرداخت ســهم ٨٢.٥ درصدى دولت در 
تامين ناوگان عمومى اســت، حتي معتقدم اگر دولت ٥٠ درصد ســهم خريد 

اتوبوس را پرداخت كند، تحقق اين وعده تا پايان سال ممكن خواهد بود.

نخستينشمارهمجلهچندرسانهای»وقايعشميران«
منتشرشد

مدير روابط عمومى شــهردارى منطقه يك تهران از انتشــار نخستين شماره 
مجله چندرسانه اى »وقايع شميران« از سوى اداره روابط عمومى اين منطقه 
خبر داد.به گزارش روابط عمومى شــهردارى منطقه يك؛ محمد رضا پارسيان 
با اشــاره به اين مطلب گفت: اين مجله چندرســانه اى با هدف ايجاد فرصتى 
براى ارتقاء سطح ارتباطات شهروندى با مديريت شهرى شمال تهران هر هفته 
به صورت آن الين براى مردم شــميران با آخرين اتفاقات اين منطقه، گشــت 
و گذار در شــهر، شــميران گردى، معرفى محله ها و خيابان هاى شميران و ... 
به صورت مجموعه متن، عكس، ويديو و پادكســت منتشر مى شود. پارسيان 
تصريح كرد: نشــريه الكترونيك وقايع شــميران كه پيش از اين و تا شــماره 
٨٠ بــه صورت تك صفحه اى با ارائه نســخه pdf در اختيــار مخاطبان قرار 
مى گرفت، با توجه به در نظر گرفتن نياز شهروندان به دريافت حجم بيشترى 
از رويدادهاى شــمال تهران و نيز انعكاس مطالب متنوع در حوزه شــهرى و 
شهروندى از هفته نخست آبان ماه ١399 در ١٢ صفحه به صورت چندرسانه 
اى توسط تيم كارشناســان اداره روابط عمومى شهردارى منطقه يك تهيه و 
از اين شماره به صورت چند رسانه اى در پرتال رسمى شهردارى منطقه يك 
بــه آدرس tehran.ir.region١ در منوى روابــط عمومى و زيرمنوى مجله 
وقايع شــميران بارگذارى شده و با قابليت نمايش ويدئو، صوت، عكس و متن 
از طريق تلفن همراه، رايانه، تبلت و ساير دستگاه هاى ديجيتال قابل مشاهده 

و توّرق است.

کسبرتبهبرترادارهايثارگرانمنطقه15
درميانمناطق22گانهتهران

اداره ايثارگــران منطقــه ١٥ با گردآورى ٢١ جلد كتاب زندگينامه شــهداي 
محــات منطقه ١٥ و ترويج فرهنگ ايثار و شــهادت موفق به كســب رتبه 
برتر در ميان مناطق ٢٢ گانه تهران شــد.به گزارش روابط عمومى شهردارى 
منطقه ١٥، مرتضى اصغرى معاون توســعه منابع انســانى منطقه با اعام اين 
خبر گفت: واحد امور ايثارگران منطقه در ارزيابي عملكرد دوره اي واحدهاي 
امور ايثارگــران مناطق ٢٢ گانه به لحاظ گردآوري ٢١ جلد كتاب زندگينامه 
شهداي محات منطقه ١٥ و نيز ترويج فرهنگ ايثار و شهادت موفق به كسب 
رتبه برتر شــد.او گفت: برگزاري سلسله همايش هاي »تهران شهيد باران مي 
شــود«، تكريم از خانواده هاي معزز شــهدا و تجليل از قهرماناني كه حماسه 
جاويد انقاب اســامي و دفاع مقدس را در تاريخ اين مرزو بوم رقم زده اند از 

جمله اقدامات انجام شده اداره امور ايثارگران منطقه است. 

آغازطرحضربتىمبارزهباجانورانمضرشهریدر
جنوبشهر

طــرح ضربتى مبارزه با جانوران مضر شــهرى با شناســايى و طعمه گذارى 
نقاط تجمع موش ها در معابر منطقه ١9 آغاز شــد. به گزارش روابط عمومى 
شــهردارى منطقه ١9، مجيد صبورى معاون خدمات شهرى و محيط زيست 
منطقــه گفت: اين طرح به صورت مدون و فازبندى شــده از هفته جارى در 
معابر اصلى منطقه آغاز شــده اســت و تا ٢3 آبان نيز ادامه دارد.او افزود: اين 
فعاليت در فاز اول از روز شــنبه ١٠ آبان به مدت يك هفته با طعمه گذارى 
نقاط شناســايى شده در خيابان هاى بهمنيار، ميعاد شمالى و ميثاق شمالى و 

همچنين ضلع غربى و شرقى بزرگراه تندگويان انجام مى شود. 

تحققچشماندازطرحمحلهدوستدارکودک
 شــهردار منطقه ٢ گفت: با غنى ســازى محتواى برنامه ها و همچنين تقويت 
زيرســاخت هاى فرهنگى در اجراى طرح محله دوستدار كودک ، چشم انداز و 
اهداف طرح كه همان ايجاد نشــاط و شادابى كودكان است محقق مى شود.به 
گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه٢، حسن رحمانى،شهردار منطقه ٢ در 
نشست تخصصى محله دوستدار كودک با اشاره به اينكه طرح محله دوستدار 
كودک در دوبخش زيرســاختى و فرهنگســازى برنامه ريزى و اجرا مى شود 
افزود: طرح محله دوســتدار كودک مطابق با مولفه ها و اســتانداردهاى شهر 
دوســتدار كودک تدوين و برنامه ريزى شده است و تاش مى شود با تشكيل 
كارگروه تخصصى اين برنامه ها عملياتى شود.وى افزود: تامين امنيت و ايمنى 
جهت حضور فعال و بانشــاط كودكان درفضاهاى شهرى، افزايش فرصت هاى 
شادى و ماقات كودكان با يكديگر در شهر و محات شهرى وكمك به ارتقاء 
ســامت جسمى و روانى كودكان همراه با تشــويق آنها به فرهنگ مطالعه از 
مهمترين اهداف برنامه هاى دوســتدار كودک است.شــهردار منطقه ٢ افزود: 
افزايش آگاهى عمومى، زمينه ســازى توسعه مشــاركت،ظرفيت سازى براى 
دسترسى كودكان ،بهبود كيفيت محيطى، توسعه فضاهاى اثربخش براى بازى 
و تفريح از جمله مولفه هاى محله دوســتدار كودک اســت كه اميد مى رود با 

اجراى برنامه هاى جذاب و اثر بخش ، اهداف پيش بينى شده محقق گردد.

ضدعفونىمستمرمعابرواماکنشهری
برایمهارموجسومکرونا

داود لطفى شــهردار منطقه ١7 از اجراى اقدامات متنوع عملياتى، آموزشــى 
و ترويجى براى مهار موج ســوم كرونا خبرداد و افزود: اقداماتى طراحى شده 
تــا بتوانيم بر موج ســوم كرونا غلبه كنيم و با كاهــش ميزان مبتايان روبرو 
شــويم كه مهمترين آنها ضدعفونى مستمر معابر و اماكن شهرى با استفاده از 
نيروى متخصص و داوطلب به همراه آموزش و ترويج فاصله گذارى اجتماعى 
هوشمند اســت.به گزارش روابط عمومى شــهردارى منطقه ١7، داود لطفى 
شهردار منطقه ١7 با اشــاره به موج سوم بيمارى كرونا كه با شدت بيشترى 
در حال پيشروى اســت گفت: در خصوص موضوعات مربوط به كرونا اعضاى 
تخصصى و عمومى ستاد مديريت بحران جلساتى را به صورت ويدئو كنفرانس 
انجام دادند و دســتورات الزم در اين خصوص صادر شده است. دراين زمينه 
بندهايى كه از قبل در ســتاد مقابله با كروناى منطقه ١7 وجود داشت فعال 
شــد و كارگروه هاى پنچ گانه و شــهرداران نواحى با جديت بيشــترى وارد 
كار شدند.شــهردار منطقه ١7 با بيان اينكه پيــش از اين نيز اين منطقه در 
بحث مبارزه با كرونا رتبه اول را كســب كرده تاكيد كرد: در شرايط فعلى نيز 
تمهيدات و قوانين ســختگيرانه اى وضع شــده كه اگر اين موارد رعايت شود 
در موج ســوم كرونا نيز مى توانيم بــا قدرت عمل كرده و كمترين مبتا را در 
منطقه ١7 داشــته باشيم.لطفى با بيان اينكه شورايارى ها نيز در اين خصوص 
وارد عمل شــده و در راه مقابله با موج ســوم كرونا همكارى مى كنند تاكيد 
كرد:از جمله اقدامات صورت گرفته اين است كه مواد ضد عفونى استاندارد با 
 هماهنگى ســپاه حبيب ابن مظاهر توزيع مى شود تا سامت شهروندان عزيز 

تامين شود.

اخبار کوتاه
۴۳۴فوتىجديدکرونادرکشور

پیش بینی سونامی مرگ و میر کرونایی

ضرورتاستفادهبهجاازسىتىاسكندرتشخيصکرونا

هشدارهاشمىنسبتبهتاخيردرتصميمگيریدربارهتعطيلىتهران

تكليف۸۰هزارخريدخدمتى،نهضتىوحقالتدريسىروشنشود

ســخنگوى وزارت بهداشــت ضمن ابراز تاســف از آمار 
مــرگ و مير باالى مبتايان به كرونا در كشــور در عين 
حال هشــدار داد: با افزايش موارد بســترى مبتايان در 
بيمارستان ها، آمار مرگ و مير طى هفته هاى آتى افزايش 
خواهد داشــت. به گزارش ايسنا، دكتر سيماسادات الرى 
گفــت: با توجه به باال بودن آمار موارد بســترى مبتا به 
كوويــد١9 در بخش هاى عادى و بخش مراقبت هاى ويژه 
بايد در هفته هاى آتى شــاهد آمار اسف بار باالى مرگ و 
مير هموطنانمان باشيم.وى افزود: براى خاتمه اين اوضاع 
و رفع اين موضوع به عزم و اداره جدى و همگانى و وحدت 
ملى نياز داريم تا پروتكل هاى بهداشتى فردى و اجتماعى 
را رعايت كنيم و نظارت جدى بر رعايت پروتكل ها وجود 
داشته باشــد تا بتوانيم زنجيره انتقال بيمارى را شكست 

دهيم.
سخنگوى وزارت بهداشــت همچنين از شناسايى 77١9 
مورد جديد كوويد-١9 در كشــور طى ٢۴ ســاعت خبر 
داد و گفــت: از ايــن ميان ٢3٨9 تــن در مراكز درمانى 
بسترى شدند.به گزارش ايســنا، دكتر سيماسادات الرى 
گفــت: از روز ١٠ آبان تا روز ١١ آبان ١399 و بر اســاس 
معيارهاى قطعى تشــخيصى، 7 هزار و 7١9 بيمار جديد 
مبتا به كوويد-١9 در كشــور شناسايى شد كه دو هزار و 
3٨9 نفر از آنها بســترى شدند.وى گفت: مجموع بيماران 
كوويد-١9 در كشور به ۶٢٠ هزار و ۴9١ نفر رسيد.الرى 
ادامه داد: متاســفانه در طول اين ٢۴ ساعت، ۴3۴ بيمار 
كوويــد-١9 جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختــگان اين بيمارى به 3٥ هزار و ٢9٨ نفر رســيد.وى 
گفت: خوشبختانه تا روز ١١ آبان، ۴٨۶ هزار و ۶9١ نفر از 
بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.

بــه گفته وى، ٥٢۴۴ نفر از بيماران مبتا به كوويد١9 در 
وضعيت شديد اين بيمارى تحت مراقبت قرار دارند.الرى 
ادامه داد: تا روز ١١ آبان، چهار ميليون و 9۶٥ هزار و 3٢۶ 
آزمايش تشخيص كوويد١9 در كشور انجام شده است.وى 
همچنين درباره اســتانهاى در شرايط قرمز بيمارى گفت: 
استان هاى تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقى، خراسان 
جنوبى، ســمنان، قزوين، لرســتان، اردبيل، خوزســتان، 
كرمانشــاه، كهگيلويه و بويراحمد، گيان، بوشهر، زنجان، 
ايام، خراســان رضوى، مازندران، چهارمحال و بختيارى، 
البرز، آذربايجان غربى، مركزى، كرمان، خراسان شمالى، 
همــدان، يزد و كردســتان در وضعيت قرمــز قرار دارند.

الرى درباره اســتانهاى در شرايط هشدار گفت: استانهاى 
هرمزگان، فارس، گلستان و سيستان و بلوچستان نيز در 

وضعيت نارنجى و زرد قرار دارند.
کرونا وحشی تر شده است 

وزير بهداشت در مراســم طرح تكميلى مديريت كرونا در 
كشــور توسط ســازمان بسيج مســتضعفين- طرح شهيد 
ســليمانى، گفت: دوره قبلى بيمــارى كرونا، در يك زمان 
دو ماهه توانســتيم ميزان مرگ هايمــان را به نزديك 3٠ 
برســانيم و دنيا حيرت كرد. توانســتيم 7٨ ميليون نفر را 
در مرحله اول و در زمان بســيار كوتاه غربالگرى كنيم كه 
سازمان بهداشت جهانى حيرت كرد كه در اين پهنه وسيع 
جغرافيايى توانســتيم اين اقــدام را انجام دهيم.به گزارش 
ايســنا، نمكى ادامه داد: در حال حاضر هم فكر مى كنم كه 

اين بضاعت و دانش و اندوخته قبلى دوره مديريت بيمارى 
را داريم و مى توانيم مجددا اين هم افزايى ها را انجام دهيم. 
در حال حاضر بيمارستان هاى ما بسيار هوشمندتر از دوره 
قبل كار مى كنند. ما وقتى در قم و گيان گرفتار شــديم، 
خيلى از مســائل مربــوط به بيمارى و درمــان بيماران را 
نمى دانستيم، اما در حال حاضر بر تجربيات مان افزوده شده 
اســت. آن روز نمى دانستيم كه اگر روزهاى اول عامت دار 
شــدن بيمار، از اين پروتكل استفاده كنيم، موثرتر از ساير 
اقدامات اســت.وى تاكيد كرد: البته هركس بگويد كه من 
طى اين مــدت كاما ويروس كرونا را خوب مى شناســم، 
درســت نيســت و هركس چنين ادعايى كنــد، مصداق 
جهالتش اســت. هيچكــس در هيچ جاى دنيــا نمى تواند 
چنين ادعايى كند. مى توان گفت كه اين ويروس را از شش 
ماه قبل بيشــتر و بهتر مى شناسيم، اما نمى توان گفت كه 
طى شــش ماه ويروس را به خوبى مى شناســم و مى توانم 
آينده ويروس را پيش بينى كنم، اشــتباه كرده است.نمكى 
ادامه داد: بارها بــه همكارانم اعام مى كردم كه خدا نكند 
پديده اى به نام جهــش در برخى از ژن هاى ويروس اتفاق 
افتد كه اين اتفاق تمام معادالت را برهم خواهد زد كه اين 
اتفاق دارد رخ مى دهد. ديشــب تا ديروقت داشتم تغييرات 
ژنوم ويروس را مطالعه مى كردم. متاسفانه در ژنوم ويروس 
دارد اتفاقاتى مى افتد كه هم در بيمارى زايى و هم در قدرت 
سرايت موثر خواهد بود. اين تغييرات ما را در ابتا و مرگ و 
مير گرفتار مى كند. كمااينكه در اروپا مرگ هاى ٥٥٠ تايى 
فرانسه ناشى از تغييرات ژنتيكى ويروس هم هست. ويروس 

وحشى تر و چموش تر شده است.
تدوین نقشه خطرپذیری کشور

رئيس پدافند غيرعامل وزارت بهداشت، اقدامات پدافندى 
اين وزارتخانه جهت تقويت و ارتقاى آستانه نظام سامت 
را تشــريح كرد.به گزارش ايسنا، دكتر پيرحسين كوليوند 
در نشست ويديو كنفرانسى با خبرنگاران، با اشاره به هفته 
پدافند غيرعامل، گفت: وظيفه ما شناســايى و پايش انواع 
مخاطرات و تهديدهاى نظام سامت است و براى پايدارى 
و مصون سازى منابع و افزايش قدرت بازدارندگى و تقويت 
و ارتقا آســتانه نظام سامت در ســطوح مختلف وزارت 

بهداشــت برنامه ريزى مى كنيم. همچنين فرهنگسازى و 
آموزش تخصصى را در دســتور كار داريم. وى ادامه داد: 
تهديدها شــكل هاى جديدى به خود گرفته است و موارد 
مختلفى را به وجود مى آورد. تهديدهاى زيســتى، هسته 
اى، شــيميايى و پرتوى و اغتشاشــات در قالب نظام هاى 
مختلف پيش مى آيد و گاهى به دنبال حوادث غير مترقبه 
هم تهديدهايى بــه وجود مى آيد. ما براى تمام اين موارد 
در پدافند غير عامل وزارت بهداشــت اقداماتى انجام داده 
ايم و كميته هاى بهداشــت، درمان، خون و فرآورده هاى 
خونى، آزمايشگاه و تجهيزات پزشكى و فناورى اطاعات 
را تشــكيل داديم و تهديدها را پايش مى كنيم و ســطح 
آمادگى خود را براى پاســخگويى به تهديدها به ويژه در 
حوزه سايبرى باال مى بريم.كوليوند با بيان اينكه در بحث 
شناســايى و ارزيابى جامع تهديدهــا اقدامات خوبى در 
وزارت بهداشــت انجام شده اســت، گفت: سامانه و نقشه 
خطرپذيرى كشور را آماده كرده ايم و مى توانيم برآوردهاى 
الزم را انجام داده و ســناريوهاى مختلف را تعريف كنيم. 
سيستم نوين و يكپارچه رصد و پايش را در وزارت بهداشت 
ايجاد كرده ايــم و تقويت وضعيت مديريت يكپارچه را در 
قالب ســتاد مديريــت عمليات و بحــران اورژانس انجام 
مى دهيم.رئيس پدافند غيرعامل وزارت بهداشــت گفت: 
دوره هاى آمــوزش عمومى، تخصصى، مهارتى و مديريتى 
براى سطوح مختلف دانشگاه ها برگزار مى شود. اكنون در 
زمينه كرونا آموزش ها به صورت ويدئو كنفرانس در اختيار 
همكاران قرار مى گيــرد. يكى از اقدامات پدافند غيرعامل 
مستندســازى درس آموخته هاى زلزله، ســيل، طوفان و 
حوادث تروريســتى است و مستندسازى درس آموخته ها 
انجام مى شــود. براين اســاس اصاح رويه هاى مهم را به 
ويژه مديريتى و كارى در دستور كار قرار داده ايم. در عين 
حال ساخت بيمارستان ها نيز بايد با نظر پدافند غير عامل 
باشــد و نكات پدافندى را در ســاخت و زيرساخت مراكز 
درمانى و بيمارستان ها مى بينيم تا چند منظوره باشند تا 
بتوانيم در شــرايط بحران از آنها استفاده كنيم. در حوزه 
ســايبرى و تهديدات در اين حوزه پيشــرفت هاى خوبى 
داشته ايم؛ چرا كه اكنون مراكز بهداشتى و درمانى وابسته 

به فناورى اطاعات هســتند و بر همين اساس به صورت 
جدى در اين مراكز اقدام مى كنيم.وى گفت: ديپلماســى 
ســامت در بين كشورهاى همســايه و در سطح جهانى 
بسيار مهم است تا بتوانيم چالش هاى ملى و بين المللى را 
از طريق ديپلماسى سامت پيگيرى و رفع كنيم. در بحث 
آزمايشــگاه ها در سطوح مختلف تشــخيصى نيز اقدامات 

خوبى انجام شده است.
كوليوند افــزود: اقدام خوبى كه در تهــران و با همكارى 
شــهردارى تهــران در حال انجام اســت، اين اســت كه 
رمپ هايى از متــرو به مراكز تروماى ما داده مى شــود و 
مى توانيم از شبكه ريلى زيرزمينى براى انتقال حجم زيادى 
از مصدومان انجام دهيم. در زمينه مديريت مسموميت ها 
به ويژه مسموميت هاى شــيميايى و الكل اقدامات خوبى 
انجام شــده است و اســناد علمى خوبى آماده شده و در 
اختيار هموطنان قرار گرفته اســت. كوليوند در پاسخ به 
سوالى درباره وضعيت شــلوغى اورژانس ١١٥ با توجه به 
افزايش ابتا به كرونا، گفت: متاسفانه در حال حاضر شرايط 
كرونا در كشور خوب نيست. اكنون اورژانس ما شلوغ است 
و تعداد تماس ها بسيار بيشــتر شده است.كوليوند افزود: 
آنچه كه در حال حاضر مورد نياز است، كمك همه جانبه 
همه دســتگاه ها را مى طلبد تا فقط وزارت بهداشــت تك 
و تنهــا نماند. در عين حال رعايت مباحث بهداشــتى در 
نظر استفاده از ماســك، فاصله اجتماعى و سفرهايى كه 
انجا مى شــود كه بايد مورد توجه قرار گيرند. گرچه وقتى 
وضعيت كشورمان را با ساير كشــورها مقايسه مى كنيم، 
مى بينيم كه كشورهاى ديگر هم همين موج شديد كرونا 
را دارند، اما با تمام اين شرايط به نظر من وزارت بهداشت 
دارد تاشــش را انجام مى دهد كه مقام معظم رهبرى هم 
از جهادگران حوزه ســامت تشــكر كرده اند. با تمام اين 
شــرايط همه دســتگاه ها و مردم بايد دست به دست هم 
دهنــد تا بتوانيم به اين بيمــارى غلبه كند.وى ادامه داد: 
خود ســازمان اوژانس كشــور را على رغم اين تحريم هاى 
ظالمانــه روزبروز تقويت مى كنيــم. على رغم اينكه حتى 
قطعات آمبوالنس و بســيارى از تجهيزات مورد نياز را به 
ما نمى دهند و با ســختى بايد آن ها را تهيه كنيم، اما كار 
هيچ بيمارى زمين نيفتاده و نشــده كه بيمارى با ١١٥ ما 
تماس بگيرد، اما نتوانيم پاسخ دهيم. تاكنون رضايتمندى 
از اورژانس ١١٥ بسيار عالى و مورد قبول مردم بوده است. 
در حوزه فوريت هاى پزشــكى رتبه ما بســيار عالى است.

كوليوند در پاسخ به سوالى درباره حضور نيروهاى داوطلب 
و جهادگــر در اورژانس و آموزش هاى پدافندى نيز گفت: 
نيروهاى جهادى همه جا مى توانند حضور داشته باشند و 
ما از كمك همه نيروهاى جهادى استقبال مى كنيم. انصافا 
هركجــا كه نيروهاى جهادى وارد كمك و مرحله عمليات 
شدند، ما موفق بوديم. بايد قدر اين نظام و رهبر عزيزمان 
را بدانيــم كه مبدع اين فعاليت ها هســتند. در بحث هاى 
آموزشــى هم از طريق فضاى مجازى، هم از طريق رسانه 
ملــى و هم از طريق ســامانه ١١٥ اورژانس، آموزش هاى 
مختلــف از نظر پدافند زيســتى، فوريت هاى پزشــكى و 
رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى ارائه مى شود. همچنين 
هماهنگى با آموزش و پــرورش داريم تا بتوانيم در قالب 

شاد آموزش ها را انجام دهيم.

دبير ســى و ششمين كنگره ســاليانه انجمن راديولوژى 
ايران گفت: سى تى اســكن ريه در غربالگرى مبتايان به 
كرونا جايگاهى ندارد و تنها بايد براساس تشخيص پزشك 
از آن استفاده شود. مسعود پزشكى راد، درنشست خبرى 
ســى و ششمين كنگره ســاليانه انجمن راديولوژى ايران 
كه صبح ديروز در هتل ارم تهران برگزار شد، اظهار كرد: 
كنگره ســاليانه راديولوژى هر ســاله به صورت حضورى 
برگزار مى شــد، اما امســال به دليل همه گيرى بيمارى 
كوويد١9 اين كنگره به شــكل مجازى در ١3 تا ١۶ آبان 
برگزار مى شــود.او بيان كرد: در كنگره امسال 7٠ تا ٨٠ 
مورد ســخنرانى علمى ضبط شده و سخنرانى هاى آناين 
به شــكل وبينار در ١٢ بخش تصوير بردارى وجود دارد. 
حــدود 9٠ مقاله علمى مــورد داورى هيئت داوران قرار 
گرفته است.پزشكى راد افزود: از محور هاى كنگره امسال 
مى توان به تصويربردارى در بيمارى كرونا، تصوير بردارى 
در بيمارى هاى زنان و زايمــان، راديولوژى اطفال، عروق 

و اختاالت ســر و گردن اشــاره كرد. عضو هيات علمى 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد درباره بيمارى كرونا ويروس 
تاكيد كرد: اين بيمارى به شــكل عمده دســتگاه تنفسى 
را درگير مى كند و راديوگرافى قفســه ســينه و سى تى 
اسكن ريه نقش مهمى در تشخيص، ارزيابى ميزان شدت 
درگيرى، كنترل عوارض و پيگيرى بيماران دارد.او تصريح 
كــرد: در بخش تصويربردارى در بيمــارى كرونا ويروس 
سخنرانان برجســته داخلى و خارجى در مورد يافته هاى 
تصويربردارى اين بيمارى، تشــخيص هاى افتراقى و نحوه 
اســتفاده از راديوگرافى و سى تى اســكن در موضوعاتى 
مانند عوارض، ميزان شــدت درگيــرى و كنترل بيمارى 
بحث مى كنند.عضو هيئت علمى دانشــگاه علوم پزشكى 
مشــهد اظهار كرد: از هر آزمون پزشــكى بايد در جايگاه 
صحيح خود اســتفاده شــود. راديوگرافى قفسه صدرى و 
به ويژه ســى تى اســكن به دليل داشتن اشــعه يونيزان 
خطر هايى براى ســامت فرد و جامعــه دارد، بنابراين با 

وجود اينكــه اين ٢ روش تصويربــردارى جايگاه ويژه اى 
در تشــخيص بيمارى كرونــا ويروس دارنــد، نبايد تنها 
بر اســاس احســاس نياز و ترس بيماران از آنها استفاده 
شود. پزشك معالج بر اســاس عائم بيمار و شك بالينى 
ممكن اســت در برخى مراحل بيمارى تشخيص دهد كه 
بيمار تصويربردارى از قفســه صــدرى انجام دهد.او ادامه 
داد: در قدم نخست راديوگرافى قفسه صدرى )ريه( براى 
تشخيص بيمارى مورد استفاده قرار مى گيرد، زيرا ميزان 
اشــعه پايين ترى نسبت به ســى تى اسكن دارد، ولى در 
مواردى كه به دقت بيشــترى نياز است، ارزيابى عوارض 
يا شــدت درگيرى از ســى تى اســكن كمك مى گيريم.

پزشــكى راد يادآورى كرد: در سى تى اسكن ٥٠ تا ١٠٠ 
برابر راديوگرافى به بيمار اشــعه وارد مى شــود كه هزينه 
باالتر و ارزش تشــخيصى بيشــترى دارد، ولى تنها بايد 
بر اســاس تشخيص پزشــك معالج از آن استفاده شود.از 
سوى ديگر حسن هاشــمى مدير گروه راديولوژى دانشگاه 

علوم پزشــكى تهران گفت: تحريم هــا و هزينه هاى باالى 
تجهيزات و دستگاه هاى راديولوژى، مراكز تصويربردارى را 
با خطر تعطيلى و ورشكستگى روبرو كرده است.وى گفت: 
با توجه به شرايط سخت تحريمى كشور بسيارى از مراكز 
تصويربردارى به دليــل هزينه هاى باال در تهيه تجهيزات 
مرتبط رو به ورشكســتگى و تعطيلى هستند.وى با تاكيد 
بــر تعرفه هاى غير واقعى تصويربردارى در كشــور، افزود: 
به عنــوان مثال انجام تصويربردارى MRI در ايران ٢۶٠ 
هزار تومان معادل ١٠ دالر به قيمت امروز اســت، اما در 
كشور همسايه ما پاكستان انجام هر MRI به مبلغ 3٠٠ 
تا ٥٠٠ دالر براى هر شخص هزينه در بر دارد و اين نشان 
دهنده تعرفه ها به صورت غير واقعى اســت. هاشمى ادامه 
داد: در حال حاضر برخى از مراكز تصويربردارى متعلق به 
دانشــگاه هاى علوم پزشكى به بخش خصوص واگذار شده 
كــه آنها نيز در اداره كردن اين مراكز به دليل هزينه هاى 

باال و تحريم ناتوان هستند.

رئيس شــوراى شهر تهران گفت: بايد پيش از اينكه كرونا 
اثرات خود را بگذارد تصميمات را بگيريم، نه اينكه پشت 
كرونــا حركت كنيم و هركارى كه مى خواهد انجام دهد و 
ما با ديركرد در تصميم گيرى كه همان تعطيلى حداقل دو 
هفته اى تهران و كانشــهرها است را بايد به سرعت انجام 
دهيم، چرا كه در غير اين صورت مشــكات فراوانى براى 
كشور ايجاد خواهد شــد. به گزارش ايلنا، محسن هاشمى 
در جريان دويست و چهل و ششمين جلسه شوراى شهر 
تهران در نطق پيش از دســتور خود ضمن گراميداشــت 
ايام والدت حضرت محمد )ص( و هفته وحدت با اشــاره 
به قرارگيرى تهران در موج ســوم كرونا گفت: نكته ديگر، 
هشــدار در مورد وضعيت پاندمى كرونا در تهران اســت، 

متاســفانه موج جديد كــه تعداد فوتى ها را بــه دو برابر 
رســانده و رو به افزايش اســت.او ادامه داد: بايد پيش از 
اينكــه كرونا اثرات خود را بگذارد تصميمات را بگيريم، نه 
اينكه پشــت كرونا حركت كنيم و هركارى كه مى خواهد 
انجــام دهد و ما بــا ديركرد در تصميم گيــرى كه همان 
تعطيلى حداقل دو هفته اى تهران و كانشــهرها است را 
بايد به ســرعت انجام دهيم، چرا كــه در غير اين صورت 
مشكات فراوانى براى كشور ايجاد خواهد شد.به گزارش 
ايسنا، محسن هاشــمى پس از پايان جلسه علنى شوراى 
شــهر تهران با حضور در جمع خبرنــگاران اظهاركرد: در 
جلســه هم انديشــى صبح ديروز با حضور شهردار تهران 
و معاونان مالى وادارى براى بررســى مســائل و مشكات 

حوزه مالى و درآمدى برگزار شد، مباحث مالى شهردارى 
كه مورد نگرانى اعضاى شــوراى شــهر بود، مطرح شد و 
شــهردارى نيز ابــراز اميدوارى كرد كــه بتواند در حوزه 
بودجه غيرنقد حداقل تا پايان ســال شاهد تحقق دو سوم 
بودجه باشيم.وى با بيان اينكه بودجه شهردارى تهران در 
سال 99، 3٠ هزار ميليارد تومان است، گفت: اما با توجه 
به وضعيت اقتصادى كشــور و پاندمــى كرونا درآمدهاى 
شــهردارى در حوزه طرح ترافيك، غرفه ها، اماكن وزشى، 
فرهنگى و.. دچار بحران شده است و شهردارى نگران بود 
كه درآمد نقدى ١٠ تا ١٥ درصدى تحقق نيابد.هاشــمى 
ادامه داد: در مورد غيرنقد هم از آنجايى كه قيمت اماک 
به روز و ساعت تغيير مى كند، كارشناسى و قيمت گذارى 

ملك زمانبر شده اســت و بعضا ديده شده است كه حين 
مذاكره قيمت ها عوض مى شود. برهمين اساس مسئوالن 
شــهردارى بايد دقت كنند تا بعدا مورد سوال قرار نگيرند 
و به هميــن دليل اعــام كردند كــه در بدبينامه ترين 
حالت، دو ســوم بودجه غير نقد محقق مى شود و قرار شد 
تمهيدات اتحاذ شــود تا مشكات حل شود.رئيس شوراى 
شهر تهران با اشاره به بحران كرونا در شوراى شهر از ابتا 
عضو ديگرى از شوراى شهر )شهربانو امانى( به كرونا خبر 
داد.هاشــمى در پايان با اشــاره به مصوبات جلسه ديروز 
گفت: كليات و جزئيات واگذارى بخشى از سهام شهروند 
و همشهرى به تصويب رسيد و قرار شد فعا تا 3٠ درصد 

سهم در بورس عرضه شود.

وزير آموزش و پرورش با اشــاره به اينكه در 
يكى دوســال اخير سهم بودجه اى كه دولت 
براى آموزش و پرورش درنظر مى گيرد بيشتر 
از ســهمى اســت كه در كميســيون تلفيق 
مجلس به آموزش و پــرورش تعلق مى گيرد 
اظهار كرد: درخواســت ما اين است كه براى 
ســال آينده، سهم آموزش و پرورش را دقيقا 
همانطورى كه بــراى انجام ماموريت ها پيش 
بينى مى شود درنظر بگيرند. به گزارش ايسنا، 
محســن حاجى ميرزايى در حاشــيه نهمين 
نشست از سلسله نشست هاى گفتگوى هفته 
كه ديروز با حضور عليرضا منادى ســفيدان، 
و  تحقيقات  آمــوزش،  رئيــس كميســيون 
فناورى مجلس شوراى اســامى برگزار شد 
گفت: كرونا در كنار مجموعه محدوديت ها و 
مصائبى كه بر اى جامعه ما داشــته فرصتى 
را در اختيارمان قرار داده اســت كه هرهفته 
يك همايــش 7٠٠، ٨٠٠ نفرى را به صورت 
مجازى برگزار كنيم و از مســئولين كشورى 
دعوت مى كنيم كه حضور داشــته باشــند. 
مجموعه مســائل را از مناطــق جمع آورى 
مى كنيــم و گفــت وگوهاى خوبــى صورت 
مى گيرد.وى افــزود: امــروز از دكتر منادى 

، رئيس كميســيون آمــوزش دعوت كرديم. 
مســائل وقتى حــل خواهد شــد كه درک 
مشتركى نســبت به مســائل و راه حل هاى 
آن به وجود بيايد.وزيــر آموزش و پرورش با 
بيان اينكه قطعا مجلس يك نهاد بزرگ تاثير 
گذار است و كميسيون آموزش و تحقيقات به 
عنوان كميسيون تخصصى مرتبط با آموزش 
و پرورش بسيار مهم است و سهم اساسى در 
حل مشكات ما خواهد داشت گفت: اينكه ما 
با هم دربرابر مسائل و مشكات به يك جمع 
بندى برسيم و درباره راه حل ها تفاهم كنيم 
مسير كارى آينده هموارتر خواهد شد.حاجى 
ميرزايى ادامه داد: در نشســت امروز درباره 
نيروى انســانى، اعتبارات آموزش و پرورش، 
عدالت و كيفيت آموزشــى، زيست بوم جديد 
و شــكل گيرى آموزش بر بســتر مجازى و 
استفاده از ظرفيت هاى قانونى گفت وگوهاى 
مفصلى صورت گرفت.وى با اشاره به اينكه در 
يكى دوسال اخير ســهم بودجه اى كه دولت 
براى آموزش و پرورش درنظر مى گيرد بيشتر 
از ســهمى اســت كه در كميسيون تلفيق به 
آموزش و پــرورش تعلق مى گيرد اظهار كرد: 
مقدارى از سهمى كه دولت پيش بينى كرده 

كاهش پيــدا مى كند چون ســرجمع مابقى 
رديف ها را باال مى برند سهم آموزش و پرورش 
پايين مى آيد. درخواســت ما اين اســت كه 
ســهم آموزش و پرورش را دقيقا همانطورى 
كه براى انجام ماموريت ها پيش بينى مى شود 
درنظــر بگيرند.وزيــر آمــوزش و پرورش در 
پاسخ به اينكه گفته مى شود دولت مى خواهد 
آموزش و پرورش را به سمت خصوصى سازى 
ببرد؟ گفت: خير، اين گزاره درســت نيست، 
زيرا همانطور كه گفتم ســهمى كه دولت در 
اليحــه در نظر گرفته در مجلس كاهش پيدا 
كرده است. وى افزود: امســال دولت درباره 
آمــوزش و پرورش حمايت هاى ويژه اى انجام 
داد. رقمــى بالغ بر ١3 هــزار ميليارد تومان 
بيش از رقــم بودجه مصوب بــراى افزايش 
حقــوق فرهنگيان و پرداخت پــاداش پايان 
تعلق گرفت. سياست  بازنشســتگان  خدمت 
ما تغييرى نكرده و اولويت ما توســعه كيفى 
مدارس دولتى اســت زيرا بيش از ٨9 درصد 
مدارس ما دولتى هســتند و موظف هستيم 
خدمات با كيفيت در اين مدارس ارائه كنيم.

حاجى ميرزايى با بيان اينكه سياست وزارت 
آموزش و پرورش حمايــت قاطع از مدارس 

دولتى و ارتقاى كيفيت آنهاســت گفت: البته 
در كنار آن، مدارس غيردولتى هم دارند كار 
مى كنند و كمك خوبى به آموزش و پرورش 
مى كننــد. ١١ درصــد دانش آمــوزان ما در 
مــدارس غيردولتى تحصيــل مى كنند. وزير 
آموزش و پــرورش دربــاره ظرفيت پذيرش 
دانشجو در دانشــگاه هاى فرهنگيان و شهيد 
رجايى نيز گفت: اكنون مشــكل ما ظرفيت 
دانشــگاه فرهنگيان نيســت؛ زيــرا پيرامون 
آموزش و پرورش حدود ٨٠ هزار نفر افرادى 
هســتند كه يا مربى پيش دبســتانى، خريد 
خدمت، ســرباز معلم و يا حق التدريس بوده 
اند كه اكنون شاغل و مشغول به كار هستند. 
بايد اينها تعيين تكليف شوند. وى ادامه داد: 
اگر از دانشگاه فرهنگيان همه اين ظرفيت ها 

را پركنيم در اين ســو اين گروه ها باتكليف 
مى ماننــد. قانــون براى ايــن گروه ها تعيين 
تكليــف كــرده؛ بنابراين وضعيت شــان كه 
مشخص بشود به هر ميزان كه نياز باشد پيش 
بينى كرده ايم تا سال ١۴٠۴ روند نيازمان به 
نيروى انســانى را برحسب اســتان، منطقه، 
جنسيت و رشته تحصيلى رفع و ظرفيت هاى 
الزم را در دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايى 
ايجاد كنيم.حاجــى ميرزايى ادامه داد: ورود 
به آموزش و پرورش از سه مسير امكان پذير 
است؛ نخست دانشجومعلمان چهارساله، دوم 
آزمون استخدامى از طريق ماده ٢٨ و تبديل 
وضعيــت. مجموعه اينها تا ســال ١۴٠۴ به 
تعادل مى رسد و كل نياز نيروى انسانى ما را 

تامين خواهد كرد.


