
سه شنبه 9 دی 399 1- 14 جمادی االول 1442 - 29 دسامبر 2020 - سال بیستم - شماره  5335  4   اجتماعی

سند ملی بیماری های نادر ایران تصویب شد
ســند ملی بیماریهای نادر که چندی پیش با همکاری بنیاد بیماریهای نادر ایران 
و دانشگاه تهران تهیه و با حضور اندیشمندان، فرهیختگان و متخصصین برجسته 
داخلی و خارجی تدوین شــده بود، پس از بررســی شورای عالی سالمت و امنیت 
غذایی وزارت بهداشــت، به ریاست دکتر نمکی به تصویب رسید.به گزارش روابط 
عمومی بنیاد بیماری های نادر ایران این سند پس از تدوین با پیگیریها و مکاتبات 
مجدانه دکتر محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت مجلس و بیش از 
70 نفر از نمایندگان مجلس با وزارت بهداشــت به تصویب رسید.در ابتدا این سند 
با دســتور وزیر بهداشــت به معاونت درمان و رئیس مرکز امور بیماری های وزارت 
بهداشت ابالغ گردید و نهایتا توسط بنیاد بیماری های نادر و دانشگاه تهران تهیه و 
تدوین و در وزارت بهداشت تصویب گردید.چشم انداز اصلی این سند پیشگیری از 
تولد نوزادان مبتال به بیماریهای نادر و رفع مشکالت دارویی و درمانی بیماران نادر 
کشــور است.دکتر حمیدرضا ادراکی مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر ایران تصویب 
این سند راهبردی را گامی بلند در جهت رفع مشکالت دارویی و درمانی و تسکین 
آالم بیماران مهجور نادر دانست، که با دستور ریاست محترم جمهور ، این سند ملی 
به سایر وزارت خانه ها، سازمانها و ارگانها جهت رفع مشکالت آموزشی، فرهنگی و 

اجتماعی بیماران نادر ایران نیز ابالغ می  گردد.

 امکان افتتاح سه ایستگاه مترو 
با رسیدن پول اوراق مشارکت

مجــری خط 7 مترو تهران، از امکان افتتاح 3 ایســتگاه و 5 ورودی جدید در این 
خط تا پایان سال ۱3۹۹ خبر داد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
راه آهن شــهری تهران و حومه )مترو( محمود یوســفی مجری خط 7 مترو تهران 
گفت: در در صورت تامین نقدینگی مورد نیاز و رســیدن پول اوراق مشارکت سال 
۱3۹۸، هنوز هم امکان بهره برداری از ایستگاه های شهید محالتی، باقرخان و میدان 
قیــام تا پایان ســال جاری وجود دارد. مجری خــط 7 در ادامه به پیگیری افتتاح 
ورودی های جدید در ایســتگاه های بســیج، رودکی، کمیل، شهید نواب صفوی و 
مولوی اشاره و عنوان کرد: با بهره برداری از ورودی های جدید، دسترسی شهروندان 
به مترو تســهیل می شود.او در پایان گفت: ضمناً برای دسترسی بهتر شهروندان و 
همچنین افراد کم توان جســمی و حرکتی، در کلیه ایستگاه های جدید، امکانات 
مرتبط همچون رمپ معلوالن، آسانســور و خطوط بســاوایی نصب می شود؛ البته 
بهره برداری از ایستگاه های فوق الذکر همه به شرطی است که سهم مترو از پول اوراق 
مشارکت سال ۱3۹۸ حداکثر تا نیمه نخست دی ماه وصول شود تا بتوان کارهای 

باقی مانده را که عمدتاً مربوط به تهیه و نصب تجهیزات است، به سرانجام رساند.

دیوارنگاره شهید سلیمانی در منطقه ۵ رونمایی می شود
شــهردار منطقه 5 از اکران تمثال شهید سردار حاج قاسم سلیمانی بر روی دیواره 
شهرداری منطقه 5 در آستانه سالگرد شهادت این شهید بزرگوار خبر داد. محمود 
کلهــری در این باره گفت: روز جمعــه ۱۲ دی ماه این دیوارنگاره با حضور مدیران 
کشوری و شهری بر روی دیوار ساختمان این شهرداری که مشرف به خیابان آیت 
اله کاشــانی است ، رونمایی می شود.وی در مورد شیوه اجرای این دیوارنگاره افزود: 
در این تکنیک از سرامیک و لیزرهای مخصوص جهت چسبندگی بهتر رنگ استفاده 
شده که نهایتا قطعات بر روی آن چاپ ونصب می شود.وی در پایان گفت:همه ما باید 
تالش کنیم که به سهم خود قدمی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج 

منویات آن شهید بزرگوار در سطح شهر تهران برداریم.

کیفیت هوا در ۱۱ نقطه تهران در وضعیت قرمز است
بر اساس اعالم شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران، درحال حاضر کیفیت هوای 
پایتخت با شاخص میانگین ۱۴۸ در آســتانه شرایط ناسالم برای همه افراد است 
همچنین ۱۱ ایستگاه سنجش در نقاط مختلف پایتخت کیفیت هوا را در وضعیت 
قرمز و ناســالم برای همه افراد گزارش کرده اند.به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین 
اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوا در ایستگاه های پیروزی 
)منطقه ۱3(، تربیت مدرس )منطقه ۶(، شــادآباد )منطقه ۱۸(، شــریف )منطقه 
۲(، شــهرداری منطقه ۱0 و شهرداری منطقه ۱۱ ناســالم برای همه افراد است.
عالوه بر این کیفیت هوا در برخی ایستگاه های دیگر ازجمله شهرداری منطقه ۲۱، 
پارک ســالمت )منطقه ۱7(، پارک شــکوفه )منطقه ۱۴(، دانشگاه تهران )منطقه 
۶( و شــهرداری منطقه ۱5 برای همه افراد ناســالم گزارش شده است.در این بین 
اطالعات ۱5 ایستگاه کیفیت هوا ازجمله ایستگاه  اقدسیه )منطقه ۱(، پونک، ستاد 
بحران )منطقه 7(، شــهرداری منطقه ۲0، شهرداری منطقه ۲، شهرداری منطقه 
۴، شــهرداری منطقه ۲۲، گلبرگ )منطقه ۸(، مسعودیه )منطقه ۱5(، پارک رازی 
)منطقه ۱۱(، پارک قائم )منطقه ۱۸(، پاسداران )منطقه 3(، دانشگاه شهید بهشتی 
)منطقه ۱(، ژئوفیزیک )منطقه ۶( و فرمانداری شهر ری )منطقه ۲0( بیانگر هوای 
ناسالم برای گروه های حساس هستند.بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی 
آلودگی هوا در کالنشــهرها از جمله تهران، اراک، کرج و قم تا آخر هفته کماکان 
ادامه دارد. از این رو توصیه می شود که افراد از ترددهای غیرضروری خودداری کنند 
همچنین الزم است که مبتالیان به بیماری های قلبی یا ریوی، سالمندان، کودکان 
و زنان باردار فعالیت های طوالنی یا سنگین خارج از منزل خود را کاهش دهند.به 
گزارش ایسنا، شاخص کیفیت هوا )AQI( به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود. 
بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا 50 هوا »پاک«، از 5۱ تا ۱00 هوا »قابل 
قبول)ســالم( یا متوسط«، از ۱0۱ تا ۱50 هوا »ناسالم برای گروه های حساس«، از 
۱5۱ تا ۲00 هوا »ناسالم برای همه گروه ها«، از ۲0۱ تا 300 هوا »بسیار ناسالم« و 

از 30۱ تا 500 شرایط کیفی هوا »خطرناک« است.

 تشدید پایش های زیست محیطی 
در شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: در شرایط اضطرار آلودگی هوا 
پایش های محیط زیســت از واحدهای صنعتی تشدید شــده است و با واحدهای 
آالینده برابر قانون برخورد می شــود.به گزارش ایســنا سعید محمودی با اشاره به 
افزایش گشت و پایش های صنایع، معادن، واحدهای صنفی و شهرک های صنعتی 
اســتان در پی مصوبات اخیر کارگروه شــرایط اضطرار آلودگی هوای تهران گفت: 
گشــت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت استان تهران با توجه به افزایش 
میزان آالینده ها بر اساس برنامه ریزی جامع و هدفمند به طور روزانه و شبانه انجام 
می شود و هدف اصلی این پایش ها، بررسی وضعیت زیست محیطی صنایع و معادن 
استان، برخورد با واحدهای متخلف و شناسایی واحدهای آالینده جدید و در نهایت 
کمک به کاهش بار آلودگی است.وی با بیان اینکه از روز گذشته در مجموع بیش 
از ۸30 واحد صنعتی توســط ماموران محیط زیست در سطح استان پایش شدند، 
اظهارکرد: طی این مدت به ۹۲ واحد صنعتی اخطاریه توقف فعالیت ابالغ شد. حدود 
۸7 واحد نیز اخطاریه آلودگی محیط زیستی دریافت کردند.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان تهران با اشاره به اینکه در این مدت پنج واحد آالینده پلمب و از سه 
مورد پسماند سوزی در سطح استان جلوگیری و تعدادی هم اطفا شد، اظهارکرد: 
پایش های محیط زیست در ساعات مختلف و در محورها و مسیرهای متعدد استان 
تهران تا رسیدن به شرایط مناســب ادامه خواهد داشت.به گزارش روابط عمومی 
محیط زیســت استان تهران، محمودی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به حجم 
صنایع موجود در استان تهران، شــهروندان در صورت اطالع از هرگونه آالیندگی 
صنایع، معادن، واحدهای صنفی به ویژه در ســاعات شب و شرایط اضطرار آلودگی 

هوا، موضوع را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اعالم کنند.

تدوین طرح جدید برای مدیریت جنگل های شمال
جانشــین معاون امور جنگل ســازمان جنگل ها با بیــان اینکه مطالعات تفصیلی 
طرح جایگزین جنگلداری هنوز انجام نشــده اســت، گفت: قرار شده تا زمانی که 
طرح جایگزین بر اساس شاخص های مدیریت پایدار آماده شود، سازمان جنگل ها 
برای مدیریت جنگل های شمال کشور از طرحی جدید استفاده کند.رضا بیانی در 
گفت و گو با ایســنا با اشاره به اینکه سازمان جنگل ها بر اساس قانون برنامه ششم 
توسعه موظف به تدوین و اجرای طرح جایگزین جنگلداری است، اظهار کرد: طرح 
جایگزین باید با رویکرد مدیریت پایدار جنگل باشد بنابراین نیاز است که در مرحله 
اول برای تدوین طرح جایگزین، مطالعات نیمه  تفصیلی انجام شود سپس مطالعات 

تفصیلی و عملیات اجرایی مشخص شوند.
وی با بیان اینکه درحال  حاضر طرح های نیمه تفصیلی حدود 75 درصد پیشرفت 
کرده اند و پهنه بندی ها در جنگل های شمال تا حدود زیادی انجام شده است، تصریح 
کــرد: در جنگل ۹ پهنه مختلف ازجمله پهنه جنگل، پهنه مرتع، پهنه زمین های 
کشاورزی، پهنه حفاظت، پهنه گردشگری، پهنه تنوع زیستی و... وجود دارد البته 
این پهنه بندی ها با استفاده از اطالعات هواشناسی، زمین شناسی، پوشش گیاهی، 
وضعیت آفات و بیماری ها، آتش ســوزی های جنگلی، وضعیت فرسایش و... انجام 

شده است.

اخبار کوتاه
رئیس انستیتو پاستور ایران اعالم کرد

۱۸ کارخانه تولید واکسن کرونا و شرط ایران برای خرید
 تولید مشترک  واکسن بین ایران و یک کشور دیگر

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

ویروس جدید کرونا پشت دروازه های کشور است

آمادگی تامین اجتماعی برای استفاده از اپلیکیشن ها جهت دسترسی به سامانه نسخه الکترونیک

مدیریت فاصله گذاری هوشمند در شهر زیر زمیني با کمک هوش مصنوعي

با حضور نمایندگان طرفین صورت گرفت
 امضای تفاهمنامه میان سازمان گردشگری حالل با کمیسیون گردشگری اتاق ایران

رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به جزئیات تامین واکسن 
از طریق سبد کووکس، تولید مشترک و تولید داخلی، گفت: 
در حــال حاضر کارآزمایــی بالینی فاز یک واکســِن تولید 
مشــترک با یکی از کشــورها، تمام شده اســت و با نظارت 
انستیتو پاستور کارآزمایی بالینی فاز دوم در حال انجام است 
و در صورت اطمینان به ایمنی و کارایی واکســن، فاز سوم 
مطالعــه بالینی که کم خطرترین فاز اســت، در ایران انجام 
خواهد شد.دکتر علیرضا بیگلری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
جزییات تولید و تامین واکسن کرونا در ایران گفت: در وهله 
اول باید توجه داشته باشیم که تصمیم گیری درباره واکسن 
یک تصمیم اساســی و علمی اســت، نه یک تصمیم گیری 
احساســی. بنابراین در مقوله واکســن باید با علم و با دقت 

پیش رفت.
وی درباره وضعیت خرید واکســن کرونا از ســبد کووکِس 
ســازمان جهانی بهداشــت، گفت: قرار بود ایران از ســبد 
کووکس بخشی از واکسن کرونای مورد نیازش را تامین کند 
که مقدمات این اتفاق انجام شد و رئیس بانک مرکزی اعالم 
کرد که پول مربوط به تامین واکســن از کووکس، پرداخت 
شــده اســت. به عنوان کســی که فنی به این موضوع نگاه 
می کنم، پیش خرید واکســن کرونا از ســبد کووکس اقدام 
بسیار درســتی بود؛ چراکه واکسن ها در سبد کووکس تنوع 
دارند و اگر یک واکســن مناسب نبود، می توان از نوع دیگر 

استفاده کرد.

بیگلری افزود: سازمان بهداشــت جهانی در قالب مجموعه 
کووکــس ۱۸ کارخانه تولید واکســن کرونا را انتخاب کرده 
است و اغلب کشورهای دنیا هم سبد کووکس را خریده اند. 
ایران هم همین اقدام را البته با شــرط امکان انتخاب انجام 
داده اســت، تا بتوان مناسب ترین و بهترین واکسن را برای 

کشور انتخاب کرد.

بیگلری درباره وضعیت تولید مشترک واکسن کرونا بین ایران 
و یک کشــور دیگر نیز گفت: این اقدام را هم پیش می بریم. 
طراحی واکسن کرونا در حوزه تولید مشترک از سوی هر دو 
کشور انجام شده اســت. طراحی ها و مطالعات کیفی تولید 
این واکســن به صورت مشترک بین دو کشور انجام میشود. 
باید توجه کرد که چهارچوب این شــیوه تولید واکســن در 

انستیتو پاستور ایران وجود دارد. انستیتو پاستور ایران، یکی 
از قدیمی ترین و شناخته شده ترین تولیدکنندگان واکسن 
در خاورمیانه محسوب می شود و کمتر ایرانی را میتوان یافت 
که واکسنی از محصوالت تولیدی این انستیتو دریافت نکرده 
باشــد. بنابراین زیر ساخت مطالعات کیفی مطابق با آخرین 
دستورالعمل های مربوطه در این موسسه نهادینه شده است.

وی با بیان اینکه قرار شــد کارآزمایی بالینی فاز یک واکسن 
تولید مشترک در کشــور همکار انجام شود، گفت: در حال 
حاضر کارآزمایی بالینی فاز یک واکسن تولید مشترک تمام 
شــده است و با نظارت انستیتو پاستور کارآزمایی بالینی فاز 
دوم در حال انجام اســت. فاز یک مطالعه بالینی بیشــتر به 
بحث ایمنی توجه دارد و فاز دوم عالوه بر ارزیابی ایمن بودن 
واکسن، بحث کارایی واکســن را نیز مورد نظر دارد. بر این 
اســاس فاز دوم در آن کشور در حال انجام است. به محض 
اینکــه نتایج فاز دوم را دیدیم و از ایمنی و کارایی واکســن 
مطمئن شــدیم و در حد قابل قبول بود، فاز ســوم مطالعه 
بالینــی که کم خطرترین فاز اســت، در ایران انجام خواهد 
شد.رئیس انستیتو پاستور ایران همچنین درباره تولید داخل 
واکسن کرونا گفت: در حوزه تولید داخلی چندین مجموعه 
تالش می کنند. البته مشخص نیست که چه حجمی را بتوان 
در چــه زمانی تولید کرد. باید توجــه کرد که تولید داخلی 
واکســن کرونا، یک فرصت بی نظیر است که دانش فناوری 

تولید واکسن  در کشور ارتقا یابد.

سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا با بیان 
اینکه ویروس جدید پشت دروازه های کشور 
اســت، گفت: همواره باید آماده بوده و مرزها 
را بسیار قوی کنترل کنیم. به گزارش ایسنا، 
دکتر علیرضا رئیســی ســخنگوی ستاد ملی 
مقابله بــا کرونا در همایش بررســی آخرین 
اپیدمی  وضعیت طــرح مدیریت و کنتــرل 
کووید-۱۹ به شــیوه محلــه و خانواده محور 
)طرح سردار شهید ســلیمانی( که با حضور 
وزیر بهداشــت و حضــور مجازی روســای 
دانشــگاه ها و دانشــکده های علوم پزشکی و 
فرمانده هان ســپاه برگزار شد، ضمن تشکر از 
استانداران و فرماندهان سپاه پاسداران برای 
همکاری بــا وزارت بهداشــت جهت کنترل 
شیوع کرونا در کشــور با تاکید براینکه باید 
بدانیم اکنــون در میدان جنگ حضور داریم، 
اظهار کرد: با نگاه به الگوی بیماری در دنیا و 
کشور متوجه خواهیم شد که فراز و فرودهای 
ویروس برای ما درس های مختلفی دارد. وی 
با بیــان اینکه ما در اردیبهشــت ماه به یک 
آرامش نســبی در کنترل بیماری رســیدیم 
اما بالفاصله با موج ســهمگین ویروس مواجه 
شــدیم که تلفات بســیاری به همراه داشت، 
گفت: براســاس برآورد بدست آمده اگر روند 
قبلی ادامه پیدا می کــرد و محدودیتها اجرا 
نمی شــد، شــاهد 50 هزار بســتری بیشتر 
و 7 هزار و 500 مرگ بیشــتر بودیم.معاون 
بهداشــت وزارت بهداشت ضمن اشاره به این 
موضوع که اگر کوچکترین غفلتی در خصوص 
رعایت پروتکل ها داشــته باشیم پیک بعدی 
بیماری بهمــن ماه خواهد بود کــه اتفاقات 
ناگــواری را به همراه خواهد داشــت، مطرح 
کرد: رفتار ویروس قابل پیش بینی نیســت و 
اکنون جهش فوق العاده ای پیدا کرده اســت. 
رئیســی با اشــاره به اینکه میلیون ها نفر در 
آســتانه ســال نو میالدی در انگلیس درگیر 
ویروس جدید شــده اند، گفت: ویروس جدید 
پشت دروازه های کشور است به همین جهت 
همواره باید آماده بوده و باید مرزها را بســیار 
قوی کنترل کنیم و برنامه ریزی های الزم را 
برای زمانی که قدرت سرایت ویروس افزایش 
پیدا کرد، داشــته باشیم.سخنگوی ستاد ملی 

مقابله با کرونا ادامه داد: کووید ۱۹ تقریبا در 
حال از بین رفتن اســت و ویروس انگلیسی 
در حال جایگزین شدن است. از 30 شهریور 
این ویروس در انگلســتان شیوع پیدا کرد اما 
متاســفانه به درستی اطالع رسانی نشد و در 
هفته ســوم آذر ماه که تعــداد مبتالیان به 
هزار و ۱0۸ مورد رســید اطالع رسانی شد؛ 
در نیجریه و آفریقای جنوبی هم موتاســیون 
جدیــد اتفاق افتاده اســت امــا این حجم از 
موتاســیون در ویروســی که آر ان ای بوده، 
بســیار عجیب و نشــان دهنده این است که 
ویروس قابل پیش بینی نیســت.وی تصریح 
کــرد: در صورت بــروز ویــروس جدید باید 
مجموعه اقداماتی که اکنون در طرح شــهید 
ســلیمانی در حال اجرا است را ادامه دهیم. 
بیماریابــی زودرس، ایزولــه و رصد اطرافیان 
بیمار سه کار اصلی هســتند که هرگز نباید 
فراموش شوند. رئیســی با تاکید برای اینکه 
ما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم، یادآور 
شــد: در ارتباط با تعداد تست هیچ کمبودی 
نداریم؛ تاکنون حدود ۸00 هزار تست توزیع 
شــده و یک میلیون و ۲00 هزار تســت هم 
داریم کــه در صورت نیاز دانشــگاه ها توزیع 
خواهیم کرد.معاون بهداشــت وزیر بهداشت 
به ویژگی های طرح شــهید سلیمانی نسبت 
به دیگــر طرح هایی که در دنیا و کشــور در 
حال اجرا هستند اشــاره و عنوان کرد: ما در 
این طرح به ســمت بیمار یابی فعال حرکت 
کرده ایم. از آنجایی که با توجه به گستردگی 
و پراکندگی کشــور امکان رصد سراســری 
وجود ندارد طرح را محله محور اجرا کردیم. 
وی توضیــح داد: در این طرح جمعیت ۱۲ تا 
۲5هــزار نفر در نظر گرفته شــد به این معنا 
که مبتالیان در منطقــه ۲5هزار نفری رصد 
و وضعیــت بیماری آنها پیگیری می شــود. 
بنابــر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، 
رئیســی با بیان اینکه ســه حــوزه مراقبت، 
نظارت و حمایت را در این طرح درنظر گرفته 
ایــم، مطرح کرد: در بخــش حمایت طرح از 
خانواده های نیازمندی کــه به کرونا مبتال و 
ایزوله شــده اند و یا کســبه ای که به دلیل 
اقتصادی  با مشــکل  اجرایی  محدودیت های 

مواجه شــده بوند، پشــتیبانی خواهد شــد. 
ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در پایان 
با اشــاره به همکاری مطلوب سپاه و فرماندار 
برای کنترل ویروس کرونا در اســتان گیالن، 
خاطرنشان کرد: همچنان باید آمادگی داشته 
باشــیم تا چنانچه ویروس جهــش یافته به 
کشــور راه یافت سریعا مبتالیان را شناسایی 
کــرده و آنها را ایزوله کنیم تــا زنجیره ابتال 
قطع شــود؛ چرا که اگر اقدام نشــود ویروس 
جهش یافته جایگزین ویروس قبلی شــده و 

میزان ابتال را بسیار زیاد افزایش خواهد داد.
تهران در شرایط شکننده

اســتاندار تهران با اشــاره به لــزوم برگزاری 
مجازی مراسم فاطمیه و بزرگداشت شهادت 
سردار سلیمانی گفت: برگزاری هر نوع تجمع 
در مناســبت های مختلف طبق مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا ممنوع اســت.به گزارش 
ایسنا، انوشیروان محســنی بندپی در جلسه 
ســتاد مقابله بــا کرونا اســتان تهران ضمن 
تســلیت ایــام فاطمیه با اشــاره به ضرورت 
رعایت پروتکل های بهداشــتی اظهار داشت: 
خوشــبختانه به لطف خدا، تالش و اقدامات 
جهادی مســئوالن و همچنیــن همراهی و 
مشارکت مردم روند مراجعه به بیمارستان ها 
و فوتی ها در استان تهران نزولی می باشد. وی 
با اشاره به شــکننده بودن این شرایط افزود: 
شرایط فعلی شــکننده می باشد و بایستی با 
اســتمرار رعایــت پروتکل های بهداشــتی و 
مصوبات ستاد ملی کرونا به حفظ این شرایط 
و بهبــود آن کمــک کنیم. اســتاندار تهران 
با درخواســت از شــهروندان جهــت رعایت 
مصوبات ستاد کرونا در مورد برگزاری مراسم 
ایام فاطمیه و بزرگداشــت شــهادت سردار 
ســلیمانی تاکید کرد: طبق مصوبه ستاد ملی 
کرونا برگزاری هر نوع تجمع در مناسبت های 
مختلف ممنوع است و مراسم ها باید به شکل 
مجازی برگزار شود و در این زمینه نظارت ها 

تشدید می شود.
۱۲۱ فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشــت با بیان اینکه در 
طول ۲۴ ساعت، ۱۲۱ بیمار کووید-۱۹ جان 
خود را از دســت دادند، گفت: بر این اساس 

مجموع جــان باختگان ایــن بیماری به 5۴ 
هزار و ۸۱۴ نفر رسید.به گزارش ایسنا، دکتر 
سیما سادات دکتر الری، گفت: از روز 7 دی 
تــا روز ۸ دی ۱3۹۹ و بر اســاس معیارهای 
قطعی تشخیصی، 5 هزار و ۹0۸ بیمار جدید 
مبتال به کووید-۱۹ در کشــور شناسایی شد 
که 7۹۸ نفر از آنها بســتری شــدند. بر این 
اســاس مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور 
به یک میلیون و ۲0۶ هزار و 373 نفر رسید.

وی افزود: متاسفانه در طول این ۲۴ ساعت، 
۱۲۱ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دســت 
دادند و مجموع جان باختــگان این بیماری 
به 5۴ هزار و ۸۱۴ نفر رســید.به گفته الری، 
خوشــبختانه تا روز ۸ دی، ۹۶0 هزار و 75۱ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند.وی با بیان اینکه 5۱7۴ نفر 
از بیماران مبتال به کوویــد-۱۹ در وضعیت 
شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند، 
گفــت: تا روز ۸ دی، 7 میلیون و ۴۶0 هزار و 
۴۲۲ آزمایش تشخیص کووید-۱۹ در کشور 
انجام شده است.ســخنگوی وزارت بهداشت 
اعــالم کرد کــه در حال حاضر و بر اســاس 
آخرین تحلیل ها، ۱0۸ شهرستان در وضعیت 
 نارنجــی و 3۴0 شهرســتان در وضعیت زرد

 قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشــت همچنین ضمن 
ارائــه توصیه هایی بــه خانم های بــاردار در 

روزهای کرونایی، گفت: بهتر اســت این افراد 
تا حد امکان از منزل خارج نشوند.به گزارش 
ایســنا، دکتر سیما سادات الری، گفت: طبق 
تحقیقات تاکنون شــواهدی مبنی بر احتمال 
بیشــتر ابتال بــه کرونا در خانم هــای باردار 
نسبت به سایرین وجود ندارد ولی با توجه به 
تغییر سیســتم ایمنی بدن در دوران بارداری 
لــزوم خود مراقبتی زنان بــاردار در این ایام 
از اهمیت خاصی برخوردار اســت.وی افزود: 
توصیه می کنیم خانم های باردار تا حد امکان 
از منزل خارج نشوند و از حضور در مکان های 
پرتردد و شــلوغ بویژه فضاهای سربسته فاقد 
تهویه مناســب خودداری کنند. خرید و تهیه 
مایحتاج منزل را به سایر افراد خانواده واگذار 
کننــد و در صورت ضرورت بــرای خروج از 
منــزل از لحظه خروج تا زمان بازگشــت به 
خانه حتما از ماسک استفاده کنند و از تماس 
دست با دهان، بینی و چشم خودداری کنند.

وی افزود: از استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
بویژه در ســاعات شــلوغ خــودداری کنند. 
خانم های باردار از شــرکت در دورهمی ها و 
مهمانی ها خودداری کرده و دیدار با دوستان 
را به شکل مجازی انجام دهند. درصورت ابتال 
بــه کرونا حتما موضــوع را با متخصص زنان 
خــود در میان بگذاریــد و در صورت مصرف 
دارو با تجویز پزشک، آن را به میزان کافی در 

دسترس داشته باشید.

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی روند توسعه و استقرار 
ســامانه نسخه الکترونیک این ســازمان را مناسب ارزیابی 
کرد و گفت: با توجه به دریافت مستمر گزارشات از مدیران 
درمان تأمین اجتماعی استان ها و تالش های صورت گرفته 
به نظر می رســد در حال رفع مســائل جزئــی باقی مانده 
هستیم و به مرور سامانه نسخه الکترونیک درحال جایگزین 
شدن به جای دفترچه های کاغذی است. به گزارش ایسنا، 

دکتر مصطفی ســاالری در جلســه هفتگی رســیدگی به 
رونــد پیشــرفت طرح نســخه الکترونیک کــه به صورت 
ویدئو کنفرانســی با حضور مدیران درمان تأمین اجتماعی 
اســتان های سراسر کشور و مدیران ستادی بخش درمان و 
فن آوری اطالعات این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: طرح 
نسخه الکترونیک با ســرعت قابل قبولی در حال پیشرفت 
اســت و شاهد افزایش استفاده از این سامانه در بین مراکز 
درمانی طرف قرارداد هستیم.ساالری افزود: با پیشرفت کار 
و اســتفاده بیشــتر از این ســامانه اهمیت و ارزش آن نیز 
بیشتر می شود و قطعا نیازمند تالش و جدیت بیشتر برای 
استقرار کامل ســامانه نسخه الکترونیک در کشور هستیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آمادگی این سازمان 
بــرای همکاری و اســتفاده از ظرفیت اپلیکیشــن ها برای 
توسعه و تسهیل دسترسی به سامانه نسخه الکترونیک خبر 
داد و گفت: امکان نسخه نویسی آفالین و بسیاری خدمات 
دیگر با کمک اپلیکیشن ها قابل انجام است و بستر مناسب 

برای این کار بزودی فراهم می شود.

ســاالری با تأکید بر اینکه اقدامات الزم از ســوی سازمان 
تأمین اجتماعی برای اســتقرار سامانه نسخه الکترونیک به 
طور کامل انجام شده است، افزود: سامانه نسخه الکترونیک 
تکمیل و آماده بهره برداری اســت و هدف و اولویت فعلی 
ما ترغیب و تشــویق مراکــز درمانی طرف قــرارداد برای 
استفاده از این سامانه است.وی رصد دائمی و رفع مشکالت 
احتمالی سامانه نســخه الکترونیک را از اولویت های اصلی 
واحدهای مختلف درمانی و فن آوری اطالعات این سازمان 
برشــمرد و گفت: برای ارتقاء ســامانه و تسهیل استفاده از 
آن محدودیتی نداریم و از تمامی امکانات ســازمان تأمین 
اجتماعی و کشــور بــرای تکمیل این برنامه بســیار مهم 
اســتفاده می کنیم.مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی به 
روز رسانی کدینگ دارویی کشور را گام مهمی برای ارتقاء 
ســامانه نسخه الکترونیک این سازمان ارزیابی کرد و گفت: 
این موضوع مهم با محوریت وزارت بهداشــت و مشــارکت 
سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سالمت درحال انجام است 
و طی روزهای آینده نهایی می شود.ســاالری با اشــاره به 

صدور بخشنامه جدیدی برای تســهیل پرداخت مطالبات 
مراکز درمانی که از ســامانه نســخه الکترونیک اســتفاده 
می کننــد، گفت: عالوه بر پرداخت ۹5 درصدی پزشــکان 
داری امضای دیجیتال و ۸5 درصدی ســایر پزشکان، ۱00 
درصد مطالبات مراکز طرف قراردادی که از ســامانه نسخه 
الکترونیک اســتفاده می کنند حداکثر طی ۱0 روز پس از 
پایان هر ماه پرداخت می شود.وی ادامه داد: سازمان تأمین 
اجتماعی الزامی برای اســتفاده از سامانه نسخه الکترونیک 
ایجاد نمی کند و در عوض با پرداخت منظم و بسیار سریع 
مطالبات مراکز درمانی که از ســامانه نســخه الکترونیک 
استفاده می کنند، پزشــکان و تمامی مراکز درمانی کشور 
را به اســتفاده از این ســامانه تشــویق می کند.به گزارش 
اداره کل روابط عمومی ســازمان تأمین اجتماعی، در این 
جلســه مدیران درمان تأمین اجتماعی استانها و همچنین 
مدیران ستادی سازمان تأمین اجتماعی به بیان دیدگاه ها 
و نقطه نظرات خود درباره توسعه استفاده از سامانه نسخه 

الکترونیک و بهبود فعالیت این سامانه پرداختند.

مدیرعامل شــرکت بهره برداري متروي تهران و حومه از 
بکارگیري هوش مصنوعی در اپراتــوری متروي تهران و 
حومه جهت مدیریت فاصله گذاری هوشمند در ایام کرونا 
خبر داد. به گزارش مدیریــت ارتباطات و اموربین الملل 
شرکت بهره برداري متروي تهران و حومه فرنوش نوبخت 
با اشــاره به اینکه شــیوع ویروس کرونا شرایط بحرانی  را 
پیش روی کســب و کارها، به ویــژه حمل و نقل عمومي 
)مترو( قرار داده اســت گفت: با توجه به حجم مخاطباني 

که متروي تهران و حومه روزانه با آن روبرو است ضروری 
اســت طرحی آینده نگر برای کمــک به اپراتوری متروی 
تهران استفاده شود.وي تصریح کرد: برای این کار سامانه 
هوش مصنوعي، طراحی شد که همزمان اطالعات مربوط 

به گیت های ورودی و خروجی را جمع آوری می کند.
نوبخت خاطرنشــان کرد: با استفاده از قابلیت پیش بینی 
مبتنی بر هــوش مصنوعی برای انطبــاق برنامه حرکت 
قطارها متناســب با ظرفیت واگن هــا و مدیریت مراجعه 

مســافران به ایســتگاه ها ایــن امکان را فراهــم می کند 
تا در مــدت کوتاهي برنامه ریزي بــراي اعزام قطارها به 
ایســتگاه هاي شلوغ داشته باشــیم و کمک می کند برای 
مقابله با تقاضای بیش از حد مسافران در ساعات شلوغی 
و یا رویدادهای مناسبتی یا شرایط بحراني مثل ایام کرونا 
فاصله اجتماعي از سوي بهداشت جهاني اعالم شده، عملي 
شود.وي با تاکید بر اینکه بیش از ۲0 سال بهره برداري از 
مترو به الگوي مناسبي از سفر دست یافتیم گفت: همیشه 

همه کارها مطابق با برنامه ریزي ها پیش نمی رود، شــیوع 
ویروس کرونا الگوي ســفر و تقاضاي ســفر را در خطوط 
هفتگانه مترو تغییر داد و با توجه به محدودیت هاي اعالم 
شده هر روز شاهد الگوي متفاوت سفر در شهر زیر زمیني 
هستیم و اســتفاده از نرم افزار مدیریت هوشمند ترافیک 
قطارهــا در متروي تهران با اســتفاده از هوش مصنوعی 
محدودیت های که بر ســر راه مدیریت ترافیک در متروي 

تهران ایجاد شده را بر طرف می کند.

 تفاهمنامه همکاری های مشــترک و توســعه مناسبات 
فیمابین ســازمان بین المللی ســیتی وان با کمیسیون 
گردشــگری اتاق ایران دیروز با حضور نمایندگان اتاق از 

3۱ استان کشور به امضا رسید.
بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان ســیتی وان، این 

تفاهمنامه در یک مراسم رسمی در محل اتاق بازرگانی، 
معادن و کشــاورزی ایران در روز یکشنبه هفتم دیماه و 
با حضور نمایندگان طرفین از جمله اعضای کمیســیون 

گردشگری 3۱ استان کشور به امضا رسید.
براساس مفاد این تفاهمنامه، دو سازمان در زمینه صدور 

گواهینامه گردشــگری حالل، ارایه دوره های کوتاه مدت 
و دکترای مهارتی و پژوهش محور، برگزاری سمینارهای 
مشترک تخصصی و بازرگانی محصوالت گردشگری برای 
اصناف مختلف بویژه هتل ها، دفاتر خدمات مســافرتی، 
ایرالین ها، رستوران ها و صنایع دستی همکاری خواهند 

کرد. براساس این خبر در شرایط رکود صنعت گردشگری 
ناشــی از شیوع کرونا، آموزش و استانداردسازی خدمات 
گردشــگری، دو ضرورت پیش روی این صنعت اســت 
 کــه از طریــق همکاری میــان دو نهاد مذکــور محقق 

خواهد شد.


