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سالمت فرد و جامعه در گرو واکسیناسیون
سعید تهرانی

ما می گوییم، شما هم بگویید، پیشگیری از بیماری بهتر از درمان آن است. باید 
بدن را ایمن کرد.بدن هر انسان هر لحظه از طرف باکتری ها و ویروس ها تهدید 
می شود، پس باید سیستم دفاعی بدن ایمن باشد تا در برابر هر میکروبی از خود 
دفاع کند یا به عبارتی باید بدن ایمن باشد تا با ورود هر مهاجم خارجی به بدن 
آن را بی اثر کند یا از بین ببرد تا از بیماری جلوگیری شود. بهترین راه محافظت 
از بدن و ایمن ســازی بدن، تزریق واکسن است. واکسن مکانیسم های دفاعی 
طبیعــی بدن را به مقاومت در برابر بیماری عفونی وا میدارد و قبل از آنکه فرد 
مریض شود، ویروس را از بین می برد. واکسن حاوی شکل ضعیف شده یا کشته 
شده یا مشتقاتی از ویروس است. وقتی واکسن به بدن فرد سالم تزریق می شود، 
بدن فکر می کند توسط یک ارگانیسم خاص مورد حمله قرار گرفته و سیستم 
ایمنــی به فعالیت می افتد تا میکروب یا ویروس را نابود کند و از بیمار شــدن 
مجدد فرد جلوگیری کند. متاسفانه بعضی از افراد به خاطر اطالعات نادرست از 
بی خطر بودن واکسن، تن به واکسینه شدن نمی دهند. در بدن بعضی ها با یک 
بار واکســینه شدن ایمنی حاصل نمی شود، اما به دوزهای بعدی واکسن پاسخ 
می دهند و ایمن می شوند. ایمن  شدن نسبت به بعضی بیماری ها  مثل کزاز با 
گذشــت زمان کاهش پیدا می کند، در نتیجه برای بازسازی دوباره ایمنی بدن 
باید دوز دیگر از واکسن تزریق شود. بیماری های عفونی می تواند از یک فرد ناقل 
ســریعا به تمام افراد غیر ایمن منتقل شود. وقتی یک بیماری تهدیدی پایدار 
می شود، مســئووالن وزارت بهداشت موظف می شوند مردم را به زدن واکسن 
ترغیب کنند. واکسیناســیون نه تنها از ســالمت هر فرد و خانواده اش بلکه از 
سالمت جامعه هم محافظت می کند. در هر جامعه ای افراد محدودی هستند 
که نباید واکسینه شــوند، مثال افرادی که به یک واکسن مشخص حساسیت 
دارند یا مبتال به نوع خاص از بیماری هستند که نباید برخی واکسن ها را تزریق 
کنند. این افراد همیشه باید تحت مراقبت باشند تا بیماری به آنها منتقل نشود. 
وقتی 95 درصد افراد یک جامعه واکســینه می شــوند احتمال به وجود آمدن 
تماس سایر افراد غیر ایمن با ویروس و نیز شانس بیمار شدن آنها بسیار کاهش 
پیــدا می کند. بعضی از مردم نگرانی هایی راجع به واکســن زدن دارند، اینکه 
واکسن ممکن اســت عوارض جدی داشته باشد، یا حتی منجر به مرگ شود. 
شــنیدن و دیدن اخبار در رابطه با رخ دادن واکنش غیر طبیعی پس از تزریق 
واکسن در افراد می تواند این نگرانی و ترس را برای خانواده ها به وجود بیاورد. اما 
حقیقت این است که واکسن خطری ندارد چون قبل از اینکه یک واکسن مورد 
استفاده قرار گیرد باید استانداردهای امنیتی مربوط به سازمان غذا و دارو را به 
دست آورده باشد. نباید فراموش کرد که احتمال آسیب بیماری به فرد به مراتب 

بیشتر از آسیب واکسنی است که برای پیشگیری تزریق می شود. 
نزدیک به یک سال است که در کشور ما بحث کرونا مطرح است. کرونا ویروسی 
که بحران جهانی شــده و همه ملت های دنیا را درگیرخود کرده است. از ماه ها 
قبل رقابت برای تولید و خرید واکســن کرونا بین کشــورها شروع شده است. 
شــرکت های تولید کننده که حق انحصاری تولید دارنــد چگونه می توانند با 
دیگر کشــورها در یافته های خود در خصوص تولید واکســن کرونا برای همه 
مردم  تولید و توزیع عادالنه داشــته باشــند؟ به گزارش شبکه خبری سی ان 
ان، نتایج یک بررســی آماری پیش بینی کرده است:  یش از نیمی از دوزهای 
برنامه ریزی شده واکسن کروناویروس توسط کشورهای با میزان درآمد باال از 
قبیل ایاالت متحده، ژاپن و اســترالیا خریداری شده که با توجه به این شرایط 
ممکن است تا سال ۲۰۲۲ میالدی واکسن بیماری کووید-۱9 در دسترس یک 
چهارم مردم جهان قرار نگیرد.این کشــورهای ثروتمند نزدیک به ۷.5 میلیارد 
دوز واکسن کووید-۱9 را از پیش سفارش داده اند که برای واکسیناسیون ۳.۷۶ 
میلیارد نفر در برابر این بیماری کافی است. بیش از نیمی از دوزهای واکسن به 
کشورهایی با درآمد باال روانه می شود که ۱۴درصد از جمعیت جهان را تشکیل 
می دهند. محققان پیش بینی کرده اند که ۱۳ تولید کننده اصلی واکســن که 
روی واکســن های کروناویروس کار می کنند قادر هستند نزدیک به ۶ میلیارد 

دوره واکسن را تا پایان سال ۲۰۲۱ تولید کنند.

یادداشت
قصه های ما را کرونا و گرانی پر کرده، اما هنوز هم امید هست

آخرین شب یلدای قرن

»مردم ساالری آنالین« گزارش می دهد

ویژگی های آخرین شب یلدای قرن!
محمد سیاح

سند ملی طرح »مدرسه آماده« نهایی شد

 سطح بندی »ایمنی« مدارس ۱۰ کالنشهر

گروه اجتماعی – محمدحسین روانبخش: 
»یلدا« یادگار نیاکان ایرانی ماست، آنهایی که 
بلندترین شب سال را شب میالد »خورشید« 
می دانســتند. این شــب که به بامداد برسد، 
»روز« مثــل نــوزادی تازه بــزرگ و بزرگتر 
می شــود. ایرانی ها در روز و شــب، در گردش 
افالک و در آســمان و زمیــن، جلوه هایی از 
زندگی و نقش هایی هماننــد حیات آدمی را 
می دیدند که پاسداشــت آنها به زندگی شان 
رنگ و بویی ویژه می بخشــید و ذهن شان را 
سرشار از خالقیت و خیال های روشن می کرد. 
این نگاه انسانی و عاشقانه به زندگی و طبیعت، 
وقتی با مراســمی مثل »شــب چله« همراه 
می شد، عینی تر و واقعی تر می شد. خورشید 
عضو بزرگی از خانواده می شد که برایش جشن 
تولد می گرفتند و شــب به دنیــا آمدنش را با 
دور هم جمع شــدن، آجیل و میوه خوردن و 
قصه گفتن با خوشی و شــادی می گذراندند. 
قرنها اســت که این مراسم در شب آخر پاییز، 
خانواده هــای ایرانــی را به کنار هــم بودن و 
خوشی می خواند اما از بد حادثه، آخرین شب 
یلدای قرن ما، قرن چهاردهم هجری شمسی با 
وضعیتی همراه شده که در آن باید از »دورهم 
بودن« پرهیــز کرد. عالوه بر این مشــکالت 
اقتصادی و معیشــتی که متاسفانه در دو سال 
گذشته شــدت گرفته، چنان مردم را گرفتار 
کرده که دلخوشی چندانی برای برگزاری شب 
یلدا برای بسیاری از خانواده ها نگذاشته است. 
با این حال، باید برای هم امید و انگیزه شادی 
فراهم کنیم تــا بتوانیم از زیر بار این وضعیت 
ارج شــویم. »آخرین شــب یلــدای قرن« با 
توجه به این وضعیــت تبدیل به خاص ترین 
شــب یلدای عمر بسیاری از ما شده است؛ اما 

می توان آن را خاص تر هم کرد و از آن خاطره 
ای شیرین ساخت که شیرینی اش تا سالها در 

کام ها بماند: 
۱- »هر سال می گفتیم در شب یلدا گوشی ها 
را خاموش کنیم و به همدیگر ســر بزنیم، اما 
امســال می گوییم به هم ســر نزنیم و یلدا را 
مجازی برگزار کنیم؛ چه روزگار عجیبی«! این 
خالصه وضعیتی اســت که امسال با آن روبرو 
هستیم. گسترش تکنولوژی و بخصوص تلفن 
همراه در طول سالهای اخیر وضعیتی خاص را 
برای انسانها به وجود آورده است و دیگر خبری 
از دورهمی های باصفا و ســنتی نیست. آدم ها 

ظاهرا در جمعی هستند و باطنا در جایی دیگر، 
در دنیای مجازی ســیر می کنند. برای همین 
هم مناســبت هایی مثل یلدا فرصتی بود برای 
تذکر دادن به همدیگر که ســرها را از فضای 
مجازی بیرون بیاوریم. در آخرین شب یلدای 
قرن نمی توان چنین توصیه ای داشت و همه 
تالش ها بر این است که اتفاقا یلدا هم مجازی 
شــود. در طول روزهای گذشــته، کلیپ های 
موسیقی و سرگرمی بسیاری در فضای مجازی 
برای پر کردن این شب تولید و منتشر شده یا 
وعده انتشار آن داده شده است که می توان از 
آنها برای پر کردن شب های بسیاری استفاده 

کرد و لذت برد. در این بین صدا و ســیما هم 
می خواهد که نقشــی داشــته باشد اما معلوم 
اســت که تولیدات تکراری و کم محتوا و فاقد 
جذابیت آن اصال نمی تواند با هزار و یک فکر و 
ایده نابی که بیرون از »مدار« این سازمان تهی 
از خالقیت وجود دارد، رقابت کند. مطمئنا در 
بین تولیدات مجــازی، آهنگ ها و کلیپ هایی 
هستند که می توانند ما را از شوق سرشار کنند 
و  خاطره ساز شــوند؛ آنها را جدی بگیریم و 

بخصوص در شب یلدا از آنها استفاده کنیم.
۲- اتفــاق بر این بــود که در آســتانه یلدا، 
خوشــبختانه بعد از چند ماه، روز یا روزهایی 

برسد که آمار رسمی فوت شدگان روزانه کشور 
به علت کرونا به کمتر از ۲۰۰ نفر برســد. این 
آمــار در روزهای اوج خود به نزدیک 5۰۰ نفر 

هم رسیده بود. 
امیدی که در این شــب یلدا شکل گرفته، این 
است که با توجه به رعایت محدودیت ها توسط 
مــردم و همین طور اخبار خوبی که از تولید و 
گسترش واکسن کرونا می رسد، روزهای خوب 
خیلی زود فرا برســد. به ایــن ترتیب می توان 
در این شــب به یاد ماندنــی در جمع محدود 
خانواده یا در جمع وســیع گروه های مجازی 
از برنامه هایمــان برای روزهای »بعد از کرونا« 
بگوییم. ســنت قصه گویی یلــدا را این بار به 
قصه های »فردا« اختصاص دهیم. این موضوع 
می توانــد جذابیتی ویــژه را برای  گفتگوهای 
مجازی در شــب یلدا و در گروه های مختلف 

فراهم سازد.
۳- یکی دیگر از ســنت های زیبای شب یلدا، 
فال گرفتن با دیوان حافظ است. دیوان حافظ، 
به قول یکی از حافظ پژوهان معاصر، حافظه ما 
ایرانی هاست و پر است از شعرهایی که امید و 
شادی در آن موج می زند. می توان در گروه های 
مجازی به نوبت برای افراد »فال حافظ« گرفت 
و البته شــعرها را با تفسیرهایی امیدبخش و 
طنز همراه کرد و شــبی خــوش را برای همه 
رقم زد. در میان ما هنوز بســیاری با شعرهای 
حافظ مانوس هســتند و روحیه شوخ طبعی 
دارند و می تواننــد چنین کنند. به امید اینکه 
همین تفســیرها، انرژی مثبــت را چنان بین 
مان افزایش دهد کــه حالمان خوب و خوبتر 
شود. به قول حافظ »ای دل غم دیده حالت به 
شود، دل بد مکن / وین سر شوریده باز آید به 

سامان، غم مخور«.

امســال یلدا حال و هوای دیگری دارد؛ این رسم تاریخی و 
باســتانی ایران در آخرین روز پاییز با جمع شدن خانواده 
کنار هم گرامی  داشــته می شود ولی یلدای 99 که آخرین 
یلدای قرن هم محســوب می شود مهمان ناخوانده ای دارد 
که دیگر همه ایرانی ها آن را خوب می شناســند.به گزارش 
مردم ساالری آنالین، یکی از مهمترین شب های ایران باستان 
شب یلدا اســت که همواره مورد توجه ایرانیان بوده است. 
جشن ها و شب نشــینی هایی که در این شب توسط مردم 
در  سراسر کشور برگزار می شود یک سنت دیرینه به شمار 
می رود که نه تنها از ارزش آن چیزی کم نشــده است بلکه 
جایگاه بســیار ویژه ای در نزد ایرانیان پیدا کرده است.شب 
یلدا بلندترین شب سال که به زمان مابین غروب آفتاب از 
تاریخ ۳۰ آذر یعنی آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب یک دی 
ماه یعنی نخستین روز زمستان مربوط می شود که مصادف 
با انقالب زمستانی در نیمکره شمالی است. به همین علت 
از آن تاریــخ به بعد طول شــب کوتاه تر و طول روز بلندتر 
می شود.آخرین شب یلدای قرن، ویژگی شب یلدای امسال 
اســت و این ویژگی ایرانیان را پیش از گذشته برای جشن 
گرفتن هیجان زده کرده است. البته آخرین شب یلدای قرن 
بودن تنها تفاوت این شــب با شب های دیگر نیست.جشن 
یلدا با شــب نشینی اقوام و خانواده در کنار یکدیگر برگزار 
می شــود بدین گونه که اعضای خانواده در این شــب مهم 
گردهم آمده و افراد مســن خانواده شروع به تعریف کردن 

قصه های کهن می کنند که خوردن میوه، آجیل و شیرینی 
از جنبه های نمادین این شب به شمار می رود. هر چند که 
افزایش نرخ میوه و آجیل باعث کم یا حذف شدن برخی از 
خوردنی ها از سر سفره ها شده است ولی با این حال بسیاری 
تالش می کنند تا جایی که می توانند با همان رسوم قدیمی  
به استقبال این شب بروند.غذای محبوب این شب معموال 
سبزی پلو با ماهی اســت و بسیاری این غذا را تنها غذای 
منوی خود می کنند . حافظ خوانی هم از دیگر رسومی  است 
که تمام  ایرانیان مخصوصا شــیرازی ها به آن عالقه زیادی 
دارند.آتش روشــن کردن، قصه خوانــی و مثل گویی، فال 
حافظ و شــاهنامه خوانی و چیدمان سفره شب یلدا با انواع 
خوراکی ها و تنقالت و انار و هندوانه و لبو از دیگر کارهایی 
است که در این شب انجام می شود و البته که بچه ها بیشتر 
از بزرگترها برای جشــن گرفتن این شــب باستانی ذوق و 
شــوق دارند.عالوه بر این رسوم، شهرهای مختلف نیز رسم 
و رسوم  دیگری هم دارند که باعث خاص تر شدن این شب 
می شود. البته خرید هدیه با تزیین یلدایی برای نوعروس ها 
و بچه ها از دیگر رســوماتی است که به گرم تر شدن محفل 

خانواده کمک می کند.
کرونا مهمان شب یلدا

با اینکه دورهمی  مهمترین عنصر بزرگداشت این شب است، 
اما امســال با توجه به وجود کروناویروس، تفاوت هایی هم 
وجود دارد. از آنجایی که وزارت بهداشــت اعالم کرده بیش 

از 5۱ درصد مبتالیان به کووید ۱9 در دورهمی ها شــرکت 
داشته اند، به نظر می رســد خانواده ها باید تدابیر بهداشتی 
بیشتری را برای گرامیداشت این شب درنظر بگیرند تا این 
شب شاد؛ شاد بماند.برای همین هم توصیه شده تا خانواده 
از دورهمی  اجتناب کنند و این شب خاص را با شرایط خاص 
امروز گرامی  بدارند. هرچند هر سال توصیه می شد تلفن ها 
خاموش شود تا دورهمی ها گرم تر برگزار شوند، اما امسال با 
وضعیتی که کرونا ایجاد کرده از مردم خواســته شده تا این 
شــب را به صورت آنالین و ویدئوکال کنار هم جمع شوند.
شاید این خواســته کمی  غیر قابل قبول باشد آن هم برای 
ایرانی هایی که دورهمی  در این شب را بزرگترین مزیت یلدا 

می دانند، اما برای حفظ سالمتی خانواده کاری الزم است.
قاب ماندگار یلدا

مزیت دورهم جمع شدن ایرانی ها یکی از ویژگی هایی است 

که خانواده های ایرانی را متفــاوت می کند. یلدا می تواند 
قاب های ماندگاری از این شب را برای سال های بعد و میز 

خاطرات نسل های آینده ترسیم کند.
 خاطراتی که هر چند این روزها شاید برای برخی یادآور 
روزهای سخت باشد؛ اما انســان ها به خاطرات زنده اند و 
این رویداد در آخریــن یلدای قرن می تواند تصویری زیبا 

برای همه به جای بگذارد.
یلــدا فرصتی بــرای دور شــدن از همــه گرفتاری ها و 
ســختی هایی اســت که این روزها همه آن را با گوشت و 
اســتخوان خود حس کردند، پس اگر قرار اســت در این 
شب دورهم باشید حواستان باشــد که باید پروتکل های 
بهداشــتی را در کنار رســوم یلدا به جای آورید تا کسی 
آسیبی نبیند و شــادی جای سیاهی بلندترین شب سال 

را بگیرد.

رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
از نهایی شــدن سند ملی طرح مدرســه آماده خبر داد.
رضا کرمی محمدی در گفت وگو با ایســنا،  با اشــاره به 
تفاهم میان وزارت کشــور، وزارت آمــوزش و پرورش و 
شهرداری تهران پیرامون طرح مدرسه آماده گفت: مدتی 
قبل در تفاهم انجام شــده بنا شــد تا با توجه به اقداماتی 
که پیرامون اجرای طرح مدرســه آمــاده در تهران انجام 
شده است، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران  
نســخه ملی این طرح را نیز برای اجرا در سراســر کشور 
تدوین کنــد.وی با بیــان اینکه در تدوین این ســند از 
تجربیات اجرای طرح مدرسه آماده در تهران استفاده شد، 
گفت: تدوین این ســند نهایی شده و طی چند روز آینده 

رونمایی خواهد شــد.کرمی محمدی بیان بیان اینکه فاز 
اول این طرح در ۱۰ کالنشــهر تهران، مشــهد، اصفهان، 
شــیراز، تبریز، قم، کرج، اهواز، کرمانشــاه و ارومیه اجرا 
خواهد شــد، گفت: در فازهای بعدی مدارس دیگر شهرها 

نیز به این طرح خواهند پیوست.
رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
درباره جزئیات این سند نیز گفت: سندملی مدرسه آماده 
بــر افزایش ایمنی مــدارس و آموزش و توانمند ســازی 

کارکنــان و دانــش آموزان و کاهــش مخاطرات مدارس 
پرداختــه و راهکارهایی را برای آن ارائه داده اســت. این 
طرح شــامل چهار بخش اصلی آمــوزش مدیران، معلم و 
پرســنل مدرســه، دانش آموزان و خانــواده آنها در برابر 
بحران هایی از جمله زلزله، ســیل، طوفان، اپیدمی و آتش 
سوزی اســت.به گفته وی مدرسه آماده، مدرسه ای است 
که آســیب پذیری آن به حداقل رســیده و توان مقابله با 
حوادث را داشــته باشد و در صورت بروز حادثه، کمترین 

تلفات و خســارات را متحمل شده و در عین حال بتواند 
در کوتاه تریــن زمان، کارآیی مؤثر خــود را بازیابد.کرمی 
محمدی در خاتمه با بیان اینکه در اجرای این طرح رتبه 
بندی ایمنی مدارس نیز وجود دارد، گفت: در مرحله بعد 
ارزیابی ایمنی مدارس از طریق بازدید و بررســی اجزای 
غیرسازه ای انجام می شود و مدارس براساس امتیاز بدست 
آمده، در یکی از ســه سطح قرمز یعنی دارای خطرپذیری 
باال، زرد یعنی دارای خطرپذیری متوســط و ســبز یعنی 
خطرپذیری پایین قــرار می گیرند و پس از آن نیز برنامه 
کاهش مخاطــرات برای هر مدرســه و تجهیزات اولیه و 
با کاربری امــداد و نجات به مدارس واجد شــرایط ارائه 

می شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد

کاهش ۵۰ درصدی  مرگ و میر کرونا
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از روند نزولی بیماری 
کرونا در ۳۰ استان کشــور خبر داد و گفت: آمار مرگ و 
میر نســبت به یک ماه گذشته به 5۰ درصد کاهش پیدا 
کرده اســت.به گزارش ایلنا، علیرضا رئیسی پس از جلسه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: در این جلســه که امروز 
با حضور رئیس جمهور و تمامی اعضا برگزار شــد گزارشی 
در ارتباط با روند بیماری در ســطح دنیا و کشــور مطرح 
شــد. همانطور هم که درخبرها آمــده و حتما مردم هم 
می دانند موج بسیار سهمگینی از بیماری در اروپا و آمریکا 
شــروع شده است.وی ادامه داد: با سرد شدن هوا بیماری 
نیز افزایش پیدا کرده و ســرد شــدن هوا می تواند عامل 
مهمی برای خیز بیماری باشد.سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا گفت: در گزارشــی که امــروز از وضعیت بیماری 
در کشــور در این جلسه مطرح شد خوشبختانه اعالم شد 
که در ۳۰ اســتان از کشور روند بیماری به صورت نزولی 
شده اســت و تنها در یک اســتان آن هم مازندران فعال 
روند نزولی شــروع نشده اســت. البته حفظ این شرایط 
حتمــا نیاز به مراقبت دارد و بایــد توجه کنیم و اجتناب 
کنیم از ســاده انگاری و عادی انگاری از این بیماری و اگر 
غفلت صورت بگیرد ممکن اســت دوباره به همین شرایط 
بازگردیم.رئیســی تاکید کرد: مهمترین عامل این بیماری 
دورهمی  و مهمانی های خانوادگی است و توصیه می شود 
که اکیدا از دورهمی ها به ویژه در شــب یلدا پرهیز شود 
چراکــه اگر ادامه پیدا کند در دو هفته دیگر شــاهد خیز 
بیماری خواهیم بود.وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت 
خوبی در کشــور داریم میزان مرگ و میر نســبت به یک 
ماه گذشته حدود 5۰ درصد کاهش پیدا کرده است اولین 
آمار کمتر از ۲۰۰  فوتی روز گذشــته داشتیم. همچنین 
میزان بســتری تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و در اکثر 
اســتان ها روند نزولی را طی می کنیــم. توصیه می کنیم 
برای حفظ این شــرایط از دورهمی ها به جد پرهیز شود.
سخنگوی ســتاد ملی کرونا گفت: در رابطه با مصوبات و 
بحث منع ترددها برای امروز و فردا از ساعت هشت شب، 
منع ترددهای درون شهری و ساعت ۶ بعد از ظهر همه ی 
مشــاغل به جز گروه شغلی یک تعطیل هستند.وی ادامه 

داد: ســوال این اســت که بعد از شب یلدا وضعیت به چه 
صورت خواهد بود؟ منع تردد هــا به صورت هفته ی قبل 
برمی گردد، یعنی در شــهر های نارنجی از ساعت ۲۱ تا ۴ 
صبح ادامه خواهد داشت و همچنین طرح منع تردد بین 
شهری و استانی مطابق با قانون در شهرهای نارنجی وجود 
دارد و اگر وارد آن شهر شــوند، مشمول جریمه خواهند 
شد.رئیســی افزود: موضوع دیگری که امروز مطرح شــد 
برگزاری آزمون های اســتخدامی بود که صد هزار نفر در 
این آزمون بعد از برگزاری جذب مراکز دولتی خواهند شد 
و به همین دلیل با توجه به وضعیت آرامشی نسبی که تا 
االن ایجاد شده و تعداد این حوزه ها در سطح کشور بیش 
از ۲۷۰۰ تــا خواهد بود و با رعایــت پروتکل ها و حداقل 
جمعیت انشااهلل این آزمون مصوب شد که برگزار می شود.
وی ادامــه داد: همان طور که می دانید قبــاًل دو بار این 
آزمــون به تعویق افتاده بود تا به زمانی موکول شــود که 
شــرایط مناسبی در کشور حاکم شود و االن به این ۱۰۰ 
هزار نفر این خبر را می دهم که این آزمون دی ماه برگزار 
خواهد شد.رئیســی با اشاره به موضوع بازگشایی مدارس، 
گفت: در این مورد یک پیشــنهادی بود در ارتباط با بحث 
بازگشــایی مدارس برای برای پایه های اول و دوم ابتدایی 
مطرح بــود.وی ادامه داد: با توجه به مشــکالتی که این 
عزیــزان در حوزه آموزش دارند و بحث های زیادی در این 
زمینه شد و موافق و مخالف های زیادی داشت و بنابراین 
موکول شد به اینکه در قرارگاه دوباره در مورد این موضوع 
صحبت شــود و هفته آینده در مــورد آن تصمیم گیری 

خواهد شد.
۱۷۵ فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۶۴۲۱ بیمار جدید 
کووید-۱9 در کشــور طی ۲۴ ساعت خبر داد.به گزارش 
ایسنا، دکتر سیماسادات الری گفت: از روز ۲8 آذر تا روز 
۲9 آذر ۱۳99 و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 

۶ هزار و ۴۲۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشــور 
شناسایی شد که 8۲۲ نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: 
مجموع بیماران کووید۱9 در کشــور بــه یک میلیون و 
۱5۲ هزار و ۷۲ نفر رســید.الری ادامه داد: متاســفانه در 
طول این ۲۴ ســاعت، ۱۷5 بیمار کوویــد۱9 جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختــگان این بیماری 
به 5۳ هزار و ۴۴8 نفر رسید.ســخنگوی وزارت بهداشت 
افزود: خوشــبختانه تا روز ۲9 آذر، 8۷5 هزار و 9۴۳ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده 
اند.بــه گفته وی، 559۱ نفر از بیماران مبتال به کووید۱9 
در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری همچنیــن گفت:تــا روز ۲9 آذر، ۶ میلیون و 995 
هزار و ۷۲۶ آزمایش تشــخیص کووید۱9 در کشور انجام 
شده است.سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت کرونا 
در شــهرهای مختلف گفت: در حال حاضر و بر اســاس 
آخرین تحلیل ها، ۲۰5 شهرســتان در وضعیت نارنجی و 

۲۴۳ شهرستان در وضعیت زرد این بیماری قرار دارند.
جزئیات اجرای طرح »شهید سلیمانی« در تهران

مدیرکل سالمت شــهرداری تهران جزئیات اجرای طرح 
شهید قاسم ســلیمانی را تشــریح کرد.زینب نصیری در 
گفــت وگو با ایســنا، در مورد اجرای طرح شــهید حاج 
قاسم سلیمانی در شــهر تهران، گفت: تفاهم نامه ای در 
ســطح ملی میان سازمان بســیج و وزارت بهداشت برای 
اجرای طرح شــهید قاســم ســلیمانی منعقد شد که در 
شهر تهران نیز شــهرداری تهران به عنوان شریک اصلی 
وزارت بهداشت، با مشارکت »خانه های سالمت و سراهای 
محالت« همکاری های تنگاتنگــی را پیرامون اجرای این 
طرح با دانشــگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی 
و ایران داشته اســت.وی با بیان اینکه طرح شهید قاسم 
ســلیمانی کامال محله محور و مبتنی بر ردیابی ارتباطات 
بیماران کرونایی اســت، گفت: هر فردی که دچار بیماری 

کرونا می شود بطور متوسط می تواند ۶ الی ۷ نفر را درگیر 
کند و ممکن اســت در این میان ناقــالن بدون عالمتی 
وجود داشــته باشند که اصال متوجه بیماری کرونای خود 
نشــوند.وی اظهار کرد: هر فردی که بیمار می شــود و به 
سیستم درمانی مراجعه می کند، بر اساس طرح سلیمانی 
از او می خواهند که افرادی که با آنها در ارتباط بوده است 
را معرفی کند و کارشناســان با این افراد تماس گرفته و 
از آنها می خواهند که اگــر عالمت دارند ۱۴ روز در خانه 
مانده و اگر عالمتی ندارند حتما تست کرونا بدهند.وی با 
بیان اینکه این طرح بر اســاس ردیابی ارتباطات بیماران 
کرونایی اســت که تا شش مرحله ارتباط مبتالیان با افراد 
دیگر بررســی می شود، گفت: در تمامی ۳5۲ محله تهران 
خانه سالمت و سرای محالت داریم که سعی می کنیم در 
کوتاهترین زمان نســبت به شناسایی ارتباطات بیماران با 
افــراد دیگر اقدام کنیم.وی با بیــان اینکه در حال حاضر 
5۰ ســاختمان ســرای محله و خانه ســالمت در اختیار 
طرح شهید ســلیمانی است که بســته به نیاز می توانیم 
ســاختمان های بیشتری را در اختیار وزارت بهداشت قرار 
دهیم، گفت: تا هفته گذشــته از افرادی که به ســراهای 
محالت معرفی میشــدند تست PCR گرفته می شد، اما 
مدتی است که کیت های تشخیص سریع کرونا به پایگاه ها 
داده شــده است و در عرض ۲5 تا ۳۰ دقیقه پاسخ تست 
مشخص می شــود.به گفته وی، نتایج نشــان می دهد از 
مجموع افراد مراجعه کننده به خانه های سالمت و سرای 
محالت حدود ۳۰ الی ۳5 درصد تست کرونای شان مثبت 
بــوده و این در اثر ارتباط با بیماران کرونایی ایجاد شــده 
اســت یا به عبارت دیگر اگر طرح قاســم سلیمانی اجرا 
نمی شد این ۳۰ الی ۳5 درصد بیماران کرونایی که بدون 
عالمت بودند در سطح شهر تردد کرده و به شیوع بیماری 
کمک می کردند.مدیرکل سالمت شهرداری تهران با بیان 
اینکه این طرح به صورت پایلوت از منطقه ۱8 آغاز شــده 
اســت گفت: البته در تالش هستیم تا در تمامی محالت 
شــهر تهران اجرای این طرح توســعه پیدا کند. چرا که 
می توانیم با انجام معاینه و تست رایگان بیماران بیشتری 

را پیدا کرده و آنها را از چرخه شیوع خارج کنیم.

جشنواره »دانش آموز و ترافیک«
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک 
و بهبود دانش و رفتارهای ترافیکی و رانندگی، جشنواره »دانش آموز و ترافیک« 
را برگزار می کند.معاون آموزش و مشــارکت هاي مردمي سازمان حمل و نقل و 
ترافیک با اعالم این خبر گفت: »گروه های ســنی ۴ تا ۱8 ســال تا ۱5دی ماه 
فرصت دارند آثار خود را در قالب داســتان، عکس موبایلی، اســتندآپ کمدی، 
شعر، سرود و نقاشــی به دبیرخانه های جشنواره ارسال کنند.« وهاب میزانی با 
بیان این که جشنواره »دانش آموز و ترافیک« با همکاری دبیرخانه های منطقه ای 
مستقر در مناطق ۱۱، ۱۳، ۱9 و ۲۰ برگزار می شود، افزود: »دبیرخانه مرکزی این 
جشنواره نیز در پارک آموزش ترافیک منطقه ۱۲ شهرداری تهران مستقر و آماده 
دریافت آثار و پاسخگویی به پرسش ها و ابهامات دانش آموزان و خانواده های عزیز 
آن هاست.« به گزارش روابط عمومی ســازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
تهران، میزانی تصریح کرد: »کودکان و نوجوانان از تمامی مناطق تهران، براساس 
گروه های سنی و قالب های تعیین شده شامل داستان نویسی، )گروه سنی ۱5 تا 
۱8 سال(؛ عکاسی با موبایل)گروه سنی ۱۱ تا ۱8 سال(؛  استندآپ کمدی)گروه 
ســنی ۴ تا ۱8 سال(؛ شعر و ســرود)گروه سنی ۱5 تا ۱8 سال( و نقاشی )گروه 
ســنی ۷ تا ۱۰ سال( می توانند در این جشنواره مشارکت کنند.«وی با اشاره به 
مهم ترین موضوعات جشنواره از جمله: احترام به عابر پیاده، آلودگی هوا و آلودگی 
صوتی، احترام به قوانین راهنمایی و شــهروندی، خط ســفید، سرویس مدرسه 
و... گفت: »هدف آن اســت که کودکان و نوجوانان نگاهی متفاوت به ترافیک و 
ایمنی در عبور و مرور داشته باشند و پایه های رفتاری صحیح از کودکی بنا نهاده 
شود.«میزانی با بیان این که از هر قالب جشنواره با نظر داوران، ۳ اثر برگزیده و در 
بازه زمانی ۲۰ تا ۲5 اسفند 99، با توجه به شرایط کرونا، اختتامیه و اهدای جوایز 
انجام می شــود، از شرکت کنندگان خواست برای کسب اطالعات بیشتر و نحوه 

ارسال آثار به نشانی اینترنتیtraffic-festival.ir مراجعه کنند.

برپایی 3 بازارچه شب یلدا در منطقه دو پایتخت 
معاون اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه  ۲ از برپایــی بازارچه  های ویژه 
شــب یلدا در پهنه ی شــمال غرب تهران باحضور بانوان کارآفرین  و صاحبان 
مشاغل خانگی خردخبرداد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲،یوسف 
مزارعی معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه ۲ با اشاره به اینکه  معیشت  
زنان سرپرســت خانوار تحت تاثیر بحران ناشی از شیوع  قرار گرفته است افزود: 
: مدیریت شهری درآستانه  فرارســیدن شب یلدا با هدف توانمند سازی بانوان 
و فراهــم کردن فضای اشــتغالزایی درمحیطی امن و ســالم، اقــدام به برپایی 
بازارچه های خود اشــتغالی  کرد. وی افزود:  بازارچه های  ویژه شب یلدا توسط 
زنان کارآفرین و سرپرســت خانوار دارای مشــاغل خانگي و کسب و کار خرد با 
رعایت کامل پروتکل های  بهداشــتی  در ۳ نقطه شامل میدان صنعت، بازارچه 
سنتی ستارخان و بلوار شــهدای صادقیه برپا  شده است.مزارعی  با بیان اینکه 
بازارچه  ها از روز پنجشــنبه ۲8 آذر شــروع شده و تا امروز ۳۰ آذر ماه از ساعت 
۱۰ الی ۲۰ و در صورت اعمال محدودیت های تردد تا ساعت ۱8 برپا شده است 
گفت: از  شــهروندان دعوت می شود تا   در راستای  حمایت از این قشر جامعه  
و کمک  به توانمندســازی و خودکفایی زنان سرپرست خانوار و صاحب مشاغل 

خانگی، از این بازارچه بازدید کنند.

هشدار هواشناسی نسبت به آلودگی هوای 
تهران و ۵ شهر دیگر

سازمان هواشناسی ضمن هشدار نسبت به آلودگی هوای تهران و 5 مرکز استان 
دیگر تا چهارشنبه )۳ دی ماه( به کشاورزان و صیادان توصیه هایی را ارایه کرد.به 
گزارش ایســنا سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد زرنگ با اشاره به پایداری 
توام با سکون هوا آورده است: این شرایط جوی منجر به انباشت و افزایش غلظت 
آالینده ها امروز)۳۰ آذرماه(  در شــهرهای تهران و کرج، دوشنبه )۱ دی ماه( در 
شــهرهای تهران، کرج، اراک، اصفهان و قم، سه شــنبه )۲ دی ماه( در شهرهای 
تهران، کرج، اراک، اصفهان، قم و مشــهد و چهارشنبه )۳ دی ماه( در شهرهای 
تهران، کرج، اراک، اصفهان، قم و مشهد می شود.بر اثر حاکمیت این شرایط جوی 
انباشت آالینده ها و افزایش شاخص کیفیت هوا تا شرایط ناسالم برای گروه های 
حساس و در صورت عدم کاهش منابع آلوده کننده از جمله تردد وسایل نقلیه، 
امکان افزایش شــاخص آلودگی تا شرایط ناسالم برای تمامی گروه ها وجود دارد 
بنابراین ســازمان هواشناسی نسبت به کاهش تردد وسایل نقلیه در سطح شهر، 
پرهیز از حضور افراد آســیب پذیر از جمله کودکان، افراد مسن و بیماران قلبی و 

تنفسی در فضای باز توصیه می کند.

اخبار کوتاه


