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 ثبت آلوده ترین هوای تهران در سال جاری
بر اســاس اعالم شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران میانگین شاخص کیفیت 
هوای تهران در نخســتین روز آذرماه با ثبت شاخص ۱۶۵، آلوده ترین روز سال 
۱۴۰۰ و کیفیــت هوا در این روز بــرای دومین بار از ابتدای ســال جاری در 
شرایط ناسالم برای همه شهروندان قرار گرفت.به گزارش ایسنا اولین روزی که 
شــاخص کیفیت هوا از محدوده ناســالم فراتر رفت، ۱۸ تیرماه بود که شاخص 
۱۶۲ برای آالینده ازن ثبت شد.به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران در اولین روز آخرین ماه پاییز، شــاخص کیفیت هوا برای آالینده 
ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در اکثر ایســتگاه های شهر تهران در محدوده 
ناســالم قرار داشــت که بروز این شرایط به دنبال تداوم شــرایط پایدار جوی 
و کاهش محســوس ســرعت باد از چند روز گذشــته رخ داد و با وجود بارش 
باران صبح دیروز )اول آذرماه( شــاخص کیفیت هوا تا حوالی ظهر در شــرایط 
ناسالم قرار گرفت.به گزارش ایسنا بر اساس آخرین آمار شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران وضعیت ۱۹ ایســتگاه کیفیت هوای پایتخت قرمز اســت. از سوی 
دیگر،رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره 
به وضعیت دما و بارش در سال جاری از احتمال افزایش بارش در ماه های پیش 
رو می گوید.احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا با اشاره به وضعیت بارش در سال 
آبی جاری خاطرنشان کرد: از اول سال آبی تاکنون ۲۷ درصد بارش ها در کشور 
کمتر از میزان نرمال بوده  اســت. به همین علــت انتظار می رفت که با پاییزی 

کم بارش به ویژه در جنوب غرب مواجه باشیم.

ابالغ ۱۷۸ اخطار قانونی به آلوده کنندگان هوا
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: در گشت و پایش های شبانه 
محیط زیســت استان تهران در آبان ماه ســال جاری، از ۲۶۱۱ واحد صنعتی، 
صنفی و تولیدی کوچک و بزرگ مقیاس استان بازدید شد و فعالیت واحدهای 
آالینده هوا در این گشــت ها متوقف شده و یا به حالت تعلیق در آمده است.به 
گزارش ایسنا سعید محمودی با اشــاره به اینکه برنامه ویژه پایش های محیط 
زیست اســتان تهران از ابتدای آبان ماه آغاز شده است و براساس این گشت و 
پایش ها، محیط زیست تهران شب ها مورد رصد قرار می گیرد تا از فعالیت های 
آالینــده به ویژه در بخش هوا جلوگیری شــود، اظهارکرد: طی این مدت ۱۰۰ 
محور مواصالتی در سطح استان از سوی کارشناسان محیط زیست و اکیپ های 
گشــتی، به طور مستمر مورد پایش و کنترل شبانه  قرار گرفته که این پایش ها 
شــامل ۲۴۴  واحد صنعتی بزرگ مقیاس و نیروگاهی و ۲۳۶۷ واحد صنعتی و 
صنفی کوچک مقیاس بوده اســت.وی با بیــان اینکه در این مدت نوع و میزان 
ســوخت نیروگاه ها و صنایع بزرگ نیز به صورت شبانه روزی پایش و کنترل شد 
و از خروجــی دودکش های کلیه نیروگاه ها و صنایع نفتــی نمونه برداری الزم 
به انجام رســید، اظهارکرد: پایش۱۲۷ مرکز معاینه فنی خودروهای ســبک و 
ســنگین به صورت روزانه در سطح اســتان از دیگر اقدامات انجام شده در این 
گشــت و پایش ها بود.محمودی با اشــاره به اینکه از ۱۹۶ واحد معدنی شن و 
ماســه در سطح استان در آبان ماه بازدید به عمل آمد، گفت: پایش شبانه روزی 
شهرک های صنعتی اســتان به تعداد ۸۰  مورد از دیگر اقدامات انجام شده در 
جهت ماموریت های گشــت و پایش استان تهران بود.مدیرکل حفاظت محیط 
زیســت اســتان تهران با بیان اینکه در پایش های انجام شده در مجموع ۱۷۸ 
مورد اخطاریه محیط زیســتی برای واحدهای آالینده صادر و به مسئوالن آنها 
ابالغ شــد، تصریح کرد: طی آبــان ماه و در جریان پایش های شــبانه فعالیت 
۳۴ واحد آالینده نیز متوقف شــد.محمودی با تأکیــد به اینکه معضل آلودگی 
ناشــی از پسماند و ضایعات سوزی در سطح استان همچنان به قوت خود باقی 
اســت،اظهارکرد: در طول این مدت کارشناســان محیط زیست در گشت های 
شبانه با ۲۹۷ مورد حریق ناشی از ضایعات سوزی و پسماندسوزی مواجه شدند 
و اقدام به اطفای آن کردند که در بیشــتر این موارد، اطفای آتش سوزی توسط 
خود کارشناســان و ناگزیر با به  کارگیری ابزار ابتدایی بود.وی از دســتگاه های 
متولی و مسئول خواست تا ورود بیشتر و بهتری به موضوع آلودگی هوا به ویژه 

بعد ساعت اداری داشته باشند.

متروی پرند معطل ۷۵۰ میلیارد تومان
مجری پروژه خط مترو فرودگاه امام – شــهر جدید پرند در خصوص سرانجام 
امتداد خط مترو به پرند توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: بیش از ۲۰۰۰ میلیارد 
تومــان برای راه اندازی کامل متــروی پرند با دو خط عبوری اعتبار نیاز داریم، 
بــا این حــال راه اندازی اولیه با ۷۵۰ میلیارد تومان امــکان پذیر خواهد بود و 
امیدواریم ســازمان برنامه و بودجه به متروی تهران – پرند نگاه ویژه ای داشته 
باشــد.علیرضا کردرستمی در گفت وگو با ایسنا، در مورد سرانجام خط متروی 
پرنــد گفت: خط متروی تهران – پرند از جنوب خط یک از ایســتگاه شــاهد 
منشــعب شده و به طول ۵۰ کیلومتر و ۵ ایستگاه به پرند می رسد.وی با بیان 
این که ایســتگاه شهر آفتاب ، واوان ، فرودگاه شماره یک ، فرودگاه شماره ۲ و 
پرند ۵ ایســتگاهی هستند که برای این خط ۵۰ کیلومتری در نظر گرفته شده 
بود، ادامه داد: اما از این ۵ ایستگاه تنها ۲ ایستگاه یعنی شهر آفتاب و فرودگاه 
شــماره ۱ ساخته شده اســت.مجری پروژه خط متروی پرند با اشاره به اینکه 
ایســتگاه متروی واوان اصال ساخته نشده، گفت: ایستگاه فرودگاه شماره ۲ نیز 
فعال نیازی به احداث ندارد. چرا که در طرح توسعه شهر فرودگاهی این ایستگاه 
کاربرد دارد و تا زمانی که فرودگاه توسعه نیابد احداث این ایستگاه نیز بی معنا 
است و در آخر ایستگاه پرند است که ۸۰۰۰ متر وسعت دارد و در مرحله نازک 
کاری است.وی با بیان این که ۴ کیلومتر اول این خط یعنی حد فاصل ایستگاه 
شاهد تا شــهر آفتاب در سال ۹۵ احداث شد و ۲۶ کیلومتر مابقی آن یعنی از 
شــهر آفتاب تا فرودگاه امام خمینی)ره( نیز به بهره برداری رسیده است، گفت: 
تنها ۱۹ کیلومتر از ایســتگاه فرودگاه شماره یک تا پرند باقی مانده که عملیات 
ساختمانی بیش از ۹۰ درصد و عملیات زیر سازی نیز حدود ۹۹ درصد پیشرفت 
داشــته اســت و ریل گذاری یک خط تنها دو کیلومتر باقی مانده اســت.کرد 
رستمی با بیان این که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده فعال سرویس دهی 
در یک خط مترو انجام می شود، افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در 
فاز اول در فاصله حرکت قطارها به شــرط تامین ناوگان ۲۰ دقیقه تعیین شده 
اما در افق طرح در فاصله حرکت قطارها ۶ دقیقه است.وی در مورد هزینه های 
تکمیل خط متروی تهران – پرند با بیان این که برای راه اندازی یک خط مترو 
و تکمیل زیر ساختهایی همچون برق ، گیت ها ، سیگنالینگ و ریل سوم حدود 
۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شــده است، اظهار کرد: امسال دولت در 
قالب بودجه عمرانی تنها ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته که تخصیص 
۲۱۲ میلیارد تومان با اسناد خزانه اسالمی با سررسید سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته 

شده است یعنی سه سال دیگر.

آمادگی ۲۹۷۷ پایگاه اورژانس در طرح زمستانی
رئیس ســازمان اورژانس کشــور از آمادگــی ۲۹۷۷ پایــگاه اورژانس در طرح 
زمســتانی خبر داد.به گزارش ایســنا، دکتر محمد جعفر میعادفر در خصوص 
اقدامات اورژانس در طرح زمستانی اورژانس اظهار کرد: اورژانس کشور در طرح 
زمســتانی با ۲۹۷۷ پایگاه در سطح کشور، ۵۰ ایستگاه اورژانس هوایی، بیش از 
۲۰ هزار نیروی عملیاتی، ۴۰۰۰ نیروی ســتادی و بالغ بر ۵۰۰۰ آمبوالنس در 
خدمت مردم عزیز خواهد بود.وی ادامه داد: همکاران ما در نقاط کشور مستقر و 
آماده ارائه خدمت خواهند بود.میعادفر گفت: افرادی که در محورهای مواصالتی 
حضور دارند هر موقع که حادثه ای اتفاق بیفتد یا کار فوریت پزشــکی داشــته 
باشــند باید با اورژانس تماس بگیرند. به محض برقرار شدن ارتباط اولین مرکز 

پاسخگوی تماس تلفنی هست.

سقوط ناگهانی افراد در چاله ها 
مرتبط با فرونشست زمین نیست

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور معتقد است سقوط ناگهانی 
افراد در چاله ها که این روزها در شــبکه های اجتماعی دست به دست می شود، 
به دلیل فرونشست نیســت و ایجاد این چاله های ناگهانی به دلیل آبشستگی و 
زیرسازی نامناسب است.به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا شهیدی با اشاره به انتشار 
ویدئویی در فضای مجازی در خصوص ســقوط ناگهانی افــرادی در یک چاله، 
گفت: بیشــتر این فیلم ها در اثر فروریزش های موضعی هســتند که احتماال به 
دلیل آبشستگی، زیرسازی نامناسب و در برخی موارد به طور کلی ریزش سقف 
چاه هــا یا قنات های قدیمی اتفاق افتاده اند و این ها چندان با فرونشســت )بنابر 
تعریف عام( مرتبط نیستند؛ چرا که تقریبا تمام فروچاله ها یا فروریزش های چند 
سال گذشــته تهران مرتبط با حفاری، تونل سازی یا ریزش سقف قنات و موارد 
این چنینی بوده و معموال بعد از بارش شــدید که آبشستگی زیرسطحی هم رخ 

می دهد، یا شکستگی لوله های آب این اتفاق ها بیشتر می شوند.

اخبار کوتاه
روند نزولی بستری و فوت ناشی از کرونا در کشور

آمار مرگ ومیر روزانه کرونا سرانجام دو رقمی شد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور اعالم کرد

خطر کمبود پزشک در برخی رشته ها طی چند سال آتی

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت اعالم کرد

۳۷۵۱ مرگ منتسب به آلودگی هوا در سال گذشته 
 کمیته اضطرار تهران طبق دستورالعمل اقدام نمی کند

آغاز آموزش حضوری بیش از ۸ میلیون دانش آموز شهری 

بنابر اعالم وزارت بهداشــت در یک شبانه روز متاسفانه ۹۷ 
بیمار مبتال بــه کرونا جان خود را از دســت دادند و پس 
از ۲۳۴ روز آمــار مــرگ و میر کرونا در کشــور دو رقمی 
شد.به گزارش ایسنا، بنابر اعالم وزارت بهداشت از روز ۳۰ 
آبــان تا روز اول آذر ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۵۴۲۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناســایی شــد که ۸۴۰ نفر از آنها بستری شدند.مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۸۲ هزار و ۸۶۵ 
نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۹۷ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجمــوع جانباختگان این 
بیماری به ۱۲۹ هزار و ۵۳ نفر رسید.دیروز پس از گذشت 
۲۳۴ روز آمار مــرگ و میر روزانه بیمــاران کووید۱۹ دو 
رقمی شد. آخرین بار روز ۱۲ فروردین امسال، مرگ و میر 
روزانه کمتر از ۱۰۰ نفر بود.خوشــبختانه تا روز اول آذر، ۵ 
میلیــون ۷۹۵ هزار و ۶۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستانها ترخیص شــده اند.۳۳۹۳ نفر از بیماران مبتال 
به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتان ها 
تحت مراقبت قرار دارند.تا روز اول آذر، ۳۷ میلیون و ۸۸۷ 
هزار و ۳۶۸ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شده اســت.در حال حاضر ۸ شهر کشور در وضعیت قرمز، 
۵۸ شــهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۶ شهر در وضعیت زرد و 

۱۴۶ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
از ســوی دیگر،رئیــس مرکز مدیریــت بیماری های واگیر 
اعالم کرد: واکسیناســیون نوبت اول کرونا در ایران تا روز 
اول آذر، ۸۲ درصد و در اروپا ۶۴ درصد اســت.به گزارش 
ایسنا، دکتر محمد مهدی گویا ضمن اعالم این خبر، گفت: 

متوسط کشوری نوبت اول واکسیناسیون افراد ۱۲ سال به 
بــاال در ایران ۸۲ و در اروپا ۶۴ درصد تا کنون اســت.وی 
که در وبینار معاونان بهداشــت دانشــگا های علوم پزشکی 
کشــور صحبت می کرد، افزود: متوسط کشوری نوبت دوم 
واکسیناسیون ۱۲ سال به باال ۶۵ درصد، متوسط کشوری 
نوبت اول واکسیناســیون افراد ۱۸ سال به باال ۸۳ درصد، 
متوسط کشــوری نوبت دوم واکسیناسیون ۱۸ سال به باال 
۶۶ درصد، متوسط کشــوری واکسیناسیون نوبت اول ۱۲ 
تا ۱۸ ســال ۸۳ درصد و متوسط کشــوری واکسیناسیون 

نوبت دوم افراد ۱۲ تا ۱۸ ســال نیز ۵۴ درصد بوده است.
وی ادامه داد: دغدغه کنونی ما پوشش گروه های سنی ۶۰ 
ســال به باال در نوبت سوم واکسیناســیون کرونا است که 
دســتورالعمل آن به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابالغ 
شده اســت.رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر، گفت: 
امیدواریم با افزایش سرعت و اتمام واکسیناسیون این گروه 
بتوانیم به سراغ گروه های سنی پایین تر برای واکسیناسیون 
نوبت ســوم برویم.گویا تصریح کرد: باید گروه های ســیار 
واکسیناســیون در محل های پرخطر برای گروه های سنی 

پرخطــر فعال تر عمل کنند. بویــژه در جمعیت غیر ایرانی 
که پوشــش حدود ۳۰ درصد است با انتظارات هنوز فاصله 
داریم.وی با اشاره به اینکه در عین حال بیش از ۲ میلیون 
نوبت در نوبت های اول و دوم واکسیناسیون به غیرایرانی ها 
واکســن تزریق شده اســت، اظهار داشــت: باید با کمک 
اســتانداری ها و فرمانداری ها و به وسیله اقناع سازی، این 

گروه را برای واکسیناسیون ترغیب کرد.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر در ادامه به بررسی 
هفتگی وضعیت موجود همه گیری کرونا در کشور پرداخت 
و اظهار کــرد: هفته چهارم آبان ۱۴۰۰ مطابق با هفته ۹۱ 
همه گیری کرونا در کشــور بود. در این هفته شاهد ادامه 
روند نزولی بستری ها و فوتی ها بر اثر کرونا بودیم.وی افزود: 
روند ســرپایی نیز کاهش چشمگیری یافته و از ۵۳ هزار به 
۴۱ هزار مورد رســیده اســت. فوتی ها نیز از ۹۶۴ به ۸۳۳ 
مورد رسیده است.وی ادامه داد: در استان تهران با جمعیت 
و اهمیتی که دارد موارد بســتری کاهشی است و از ۱۰۱۵ 
بــه ۹۳۴ مورد و در ســرپایی از ۲۴۲۷ بــه ۱۵۵۵ مورد و 
فوتی ها نیز از ۱۳۵ به ۱۰۶ مورد رسیده است.وی وضعیت 
اســتان هایی مانند ایالم، آذربایجان غربی، کردستان، یزد، 
خراسان جنوبی، سمنان، کرمان و چهارمحال و بختیاری را 
نگران کننده اعالم کرد و خواســتار تمهیداتی برای کاهش 
این روند شــد.بنابراعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
وی متوسط کشوری فوتی ها را ۱۰ مورد در یک میلیون نفر 
اعالم کرد و گفت: گلســتان با ۲ مورد در میلیون کمترین 
فوتی و بوشــهر با ۳۰ و خوزســتان با ۲۱ درصد بیشترین 

میزان فوتی را در بین استان ها در این هفته داشته اند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: 
در ۲۰ ماهــه مبارزه با کرونا ۱۴۸ پزشــک 
را تقدیــم کردیم که نشــان می دهد جامعه 
پزشکی ما شــجاعانه در خط مقدم مبارزه با 
کرونا ســینه ســپر کردند و این تعداد باالی 
شهدا نشان می دهد جامعه پزشکی شریف و 
مردم دوست اســت و گویاترین سندی است 
که نشــان می دهد که قاطبه جامعه پزشکی 
ما همانی هســتند که مــردم از یک حکیم 
انتظــار دارند.به گزارش ایســنا، دکتر محمد 
رئیــس زاده درباره مباحــث مربوط به ادغام 
آموزش پزشــکی در وزارت علوم، گفت: اوال 
شرایط زمانی برای طرح این موضوع به هیچ 
عنوان مناســب نیست. دلیل دوم مخالفت ما 
با این موضوع این است که ما بعد از ۳۵ سال 
که از بحث ادغام آموزش پزشــکی در حوزه 
درمان می گذرد، نتایج ملموس و عینی آن را 
می بینیم. افتخاراتی که در حوزه بهداشــت و 
درمان کشور داریم، ماحصل این اقدام است. 
در ۳۵ ســال قبل نیاز به وارد کردن پزشک 
خارجی و اعزام بیماران مان به خارج از کشور 
داشــتیم، اما اکنون به وضعیت افتخارآمیزی 
رسیدیم که پزشــکان و پرستاران توانمند ما 
در خارج از کشور ارائه خدمت کرده و در سال 
پذیرای باالی ۱۵۰ هزار بیمار از کشــورهای 
دیگر هســتیم. همچنین در ماه بیش از ۸۰ 
میلیون نفر خدمت در جامعه پزشکی به مردم 
ارائه می شــود. پیچیده ترین و پیشرفته ترین 
درمان ها به مردم ارائه شده و نیازی به خارج 
از کشــور در هیچ زمینــه ای نداریم که همه 
این موارد حاصل ادغام هوشــمندانه آموزش 
تئوریک در شبکه بهداشــت و درمان کشور 

بــود؛ چرا از مســیری که نتایجــش اینقدر 
برگردیم.وی  می خواهیم  اســت،  درخشــان 
تاکید کرد: ما به هیچ عنوان چیزی به عنوان 
انحصار در آموزش پزشــکی نداریم. اساتید و 
مســئوالن حوزه سالمت متعلق و دلسوز این 
کشورند و متناســب با زیرساخت ها آموزش 
را گســترش می دهند. وزارت بهداشــت این 
موضوع را تا ۱۴۰۸ کارشناســی کرده است. 
قضاوت نازلی اســت که کســی فکر کند که 
جامعه پزشــکی و مســئوالن حوزه سالمت، 
برای اینکه دســت زیاد نشــود، بــا افزایش 
ظرفیت پزشکی مخالفند. چنین حرفی نشان 
می دهد که به متولیان مان در حوزه پزشــکی 
اعتماد نداریم که موضوع خطرناکی است. اگر 
اعتماد نداریم، پس چه کسی وضعیت جامعه 
پزشــکی را به این وضعیت رسانده است.وی 
درباره بحث مهاجرت پزشکان و پرستاران نیز 
گفت: مهاجرت پزشکان و پرستاران ارتباطی 
به کرونا ندارد، از قبل بوده و اکنون هم هست. 
البته به نسبت آمار کلی جامعه پزشکی، آمار 
مهاجرت به لحاظ آماری قابل توجه نیســت، 
اما یک مهاجرت هم برای ما مهم است. وقتی 
برای تربیت یک پزشک هزینه سنگینی شده، 
باید بماند و خدماتش را به مردم خودش ارائه 
دهد. البته ایــن موضوع برای ما نگران کننده 
اســت. در این زمینه دالیــل متعددی وجود 
دارد. یکــی از دالیــل اصلی این اســت که 
شــرایط ادامه کار در رشــته خودشان را در 

کشور خیلی مناسب نمی بینند.
رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی افزود: در 
ســال های اخیر چــون تعرفه ها غیــر واقعی 
دیده شده و دوره های دستیاری، تخصصصی 

و فوق تخصصی دشــوارتر شــده،   این تمایل 
که پزشــکان عمومی در کشــور بمانند و یا 
به عنوان پزشــک عمومی خدمــت کرده یا 
بــه عنوان رزیدنــت وارد دوره های تخصصی 
یا فوق تخصصی شــوند، کاهش یافته اســت. 
نهایتا آنچه که یک پزشک را متقاعد می کند 
که فرآیند دشــوار مهاجرت را طی کند، این 
مســائل اســت. اکنون به هیچ عنوان شرایط 
اقتصادی برای فعالیت یک پزشــک عمومی 
در کشــور، مهیا نیست و نتوانستیم این افراد 
را در قالب پزشــک خانواده و سیستم ارجاع 
بــه کار بگیریم. اگر مطب پزشــک عمومی 
هم داشــته باشــند، از آنجایی که سیســتم 
ارجاع مــان معیــوب اســت و تعرفه هایمان 
غیرواقعی اســت، امکان پذیر نیست.وی ادامه 
داد: اگر یک پزشــک عمومی در کالنشهری 
مطب بزند، نمی تواند از طریق ویزیت پزشک 
عمومی، مطبش را بچرخاند. اگر هم بخواهد 
به دوره های تخصصی ورود یابد، رزیدنتی نیز 
هم از نظر فشــار کاری و هم از نظر معیشتی 
دوره مشکلی شــده است. وی تاکید کرد: در 
برخی حوزه ها در جامعه پزشــکی در زمینه 
تجهیــزات و تکنولوژی هــای پزشــکی، بالغ 
بــر ۲۰۰ درصد افزایش هزینه داشــتیم که 
تناســبی با تورم ۴۵ تــا ۵۰ درصدی ندارد. 
در بحث لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد رشــد 
داشــتیم، در بحث نیروی انسانی و حقوق و 
دستمزدها در برخی مراکز تا ۵۷ درصد رشد 
داشتیم، بعد هم از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی 
تعرفه هــا صحبت می کنیم. ایــن قابل قبول 
نیســت. اگر اکنون یک مطب بخواهد سرکار 
بماند و بدون سود،   ویزیت باید عددی حداقل 

۱۲۰ هزار تومان شود و کمتر از این اصال ارائه 
خدمات قابل انجام نمی شــود. تا این شرایط 
را در کشور درســت نکنید، فارغ التحصیل را 
۲۰ برابــر هم کنید، اتفاقــی نمی افتد. با این 
افزایش ظرفیت بی مالحظه، ضامن  شــرایط 
دسترســی بیشــتر مردم به خدمات نخواهد 
بود. با روندی که وزارت بهداشت شروع کرده، 
 این وضعیت ان شــاءاهلل بهبود یابد.رئیس زاده 
با بیان اینکه ســاالنه ۳۰۰۰ درخواست گود 
استندینگ به سازمان نظام پزشکی می رسد،   
اظهــار کرد: ما باید شــرایط ادامه تحصیل و 
کار را برای پزشــکانمان بهبود بخشــیم. در 
بحث خودکشــی ها هم که البته ممکن است 
بســیاری از آن ها الزاما ارتباط مســتقیم به 
مســائل دوره دســتیاری نداشــته باشد، اما 
حتمــا به روحیــه حاکم بر دوره دســتیاری 
تاثیــر دارد. اگر دســتیار ما بانشــاط، پویا و 
فعالی باشــد، به سمت خودکشــی نخواهد 
رفت. البته فقط هم موضوع ســختی دوران 
دستیاری نیست، بلکه عالوه بر آن برخوردها، 
وضعیت معیشــتی، دشــواری کار و... و. هم 
وجود دارد. اگر شــرایط پویا و با نشاط باشد، 
این افراد به این سمت نمی روند. باید شرایط 
تحصیل و کار را برای پزشکان بهبود بخشیم.
وی درباره وضعیت پزشــکان عمومی، گفت: 
پزشک عمومی بعد از فارغ التحصیل دو مسیر 
دارد؛ یکــی اینکه در نظام ارجاع و پزشــک 
خانواده و سیستم ســالم بهداشتی و درمانی 
کشــور، ارائه خدمت انجام دهد و دوم اینکه 
بعد از گذراندن تعهداتش وارد دوره تکمیلی 
و تخصصی شــود. اگر این دو مسیر را هموار 
کردیم، پزشــکان عمومی آنچه را که از آنها 

انتظــار می رود، انجام می دهنــد. اگر این دو 
مســیر را منطقی نکنیم،   راه سوم چیست؟. 
نمی توانیم بگوییم برو در خانه ات بنشین.  وی 
درباره وضعیت تعرفه گذاری پزشکی در سال 
آینده و پیشــنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰ 
درصدی در این زمینه از ســوی سازماننظام 
پزشــکی، گفت: در زمینه تعرفه ها بر اساس 
کار کارشناســی که انجام دادیــم، عدد ۶۰ 
درصد مورد نظرمان بود. در برخی حوزه های 
پزشکی ۲۱۷ درصد رشد داشتیم. با توجه به 
شرایط اقتصادی جامعه این عدد را پیشنهاد 
دادیم کــه بتواند تضمین کننــده خدمات با 
کیفیت در سال آینده باشد و اعالم کردیم اگر 
این عدد از حدی پایین تر آید،   سازمان نظام 
پزشکی مخالف اســت و مخالفت هم کردیم. 
ترکیب شورای عالی بیمه سالمت باید مطابق 
با قانون اصالح شــود که ۱۰ سال است این 
اصالح انجام نشده اســت. همچنین اگر این 
عدد محقق نشود، ما مخالفت کرده و مصوبه 
را امضا نمی کنیم. این هم کاری کارشناســی 
شــده و ضامن تداوم خدمت بــا کیفیت به 
مردم در ســال آینده اســت. پایین تر از این 
جامعه پزشــکی نمی توانــد، خدماتش را به 
طور مطلوب ارائه دهد. دولت و ســازمان های 
بیمه گر باید این اعــداد را به واقعیت نزدیک 
کنند.رئیــس زاده گفت: باید قانونا و با نظارت 
و کار کارشناسی پزشکان عمومی را در حوزه 
بهداشــت و درمان کشــور به کار بگیریم. در 
برخی رشــته های تخصصی که کمبود داریم، 
یک پزشک عمومی با بازآموزی و کارآموزشی 
می تواند آن را انجام دهد. همه جای دنیا هم 

مرسوم است و باید نظام مند شود.

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت با اشاره به شــرایط آلودگی هوا در 
کشور و بویژه تهران، با استناد به قانون هوای 
پاک گفت: اگر غلظت آالینده های هوا از یک 
حدی بیشــتر شــود باید تعطیلی هایی انجام 
شــود و کاهش ســاعات کار ادارات را داشته 
باشــیم و گالیه ما از کمیته کاهش آلودگی 
هوا و کمیته اضطرار شــهر تهران این اســت 
که طبق دســتورالعمل اقدام نمی کنند.دکتر 
عبــاس شاهســونی در گفت و گو با ایســنا، 
گفت: در تهــران به طور میانگین در ســال 
۱۳۹۹ تعداد ۳۷۵۱ مرگ منتسب به مواجهه 
با ذرات معلق رخ داده است و همه اهالی شهر 
تهران هم تحت تاثیر آلودگی هوا بوده اند.وی 
افزود: مطالعات متعددی در دنیا انجام شــده 
است که ارتباط بین مواجهه با آلودگی هوا و 
ابتال به کرونا و مرگ ناشــی از کرونا را اثبات 
کرده اند. در مطالعه ای که ما در تهران، تبریز 
و مشــهد انجام داده ایم هم این ارتباط وجود 
داشــت بخصوص با افزایش غلظت NO۲ و 
ذرات PM۲.۵. در واقــع مواجهــه ایــن دو 
ارتبــاط معناداری بــا افزایش تعــداد موارد 
ابتال و مرگ ناشــی از کرونا داشت.او درباره 
پیشــنهادات وزارت بهداشت به دستگاه های 
مســئول نظیر شهرداری و ســازمان محیط 

زیست، بیان کرد: معضل آلودگی هوا هر سال 
تکرار می شود. پیشــنهاد مشخص ما اجرای 
قانــون پاک و قوانین مرتبط با آن اســت. تا 
زمانی که قانون هوای پاک اجرا نشــود عمال 
هیچ اتفــاق مثبتی رخ نمی دهد. قانون هوای 
پاک برای این ابالغ شد که به ما برای کاهش 
غلظــت آالینده های هوا کمــک کند زیرا ما 
بحران آلودگی هوا را داشــتیم و خواستیم با 
بروز رســانی آن در جهت بهبود شرایط گام 
برداریم. این قانون ســال ۱۳۷۴ ابالغ شــده 
بود که مجددا در ســال ۱۳۹۶ مورد بازنگری 
قرار گرفــت و مجددا ابالغ شــد.وی با بیان 
اینکه هــدف قانون هوای پاک کاهش غلظت 
آالینده هــای هوا بود، ادامه داد: با اجرای این 
قانون قــرار بود تعداد مــرگ و بیماری های 
منتسب به آلودگی هوا کاهش یابد اما از سال 
۱۳۹۶ تا امســال واقعا اتفــاق مثبت و تغییر 
مشــخصی در کاهش غلظت آالینده های هوا 
رخ نداده است. حتی در بعضی سال ها افزایش 
غلظت آالینده ها هــم رخ داد. در واقع عمال 
این قانون اثرگذاری چندانی نداشــته است. 
قانون هوای پاک باید به درســتی اجرا شود 
و مســئولیت همه ســازمان ها اعم از وزارت 
نیرو، وزارت نفت، وزارت کشــور، ســازمان 
محیــط زیســت و... که در قانون مشــخص 

است، اجرایی شود.شاهسونی تاکید کرد: باید 
اولویت ها مشخص باشد و طبق این اولویت ها 
اقدامــات الزم صورت گیرد. اولویت ما اکنون 
بحث خودروهــای دیزلی، موتورســیکلت ها 
و منابع متحرک هســتند کــه نیازمند اقدام 
عاجل اســت. ســازمان محیط زیســت باید 
نظارت دقیق تری داشته باشد و دستگاه ها را 

برای اجرای وظایف به خط کند.
او درباره بیشترین عامل آلودگی کالنشهرها، 
تصریــح کــرد: منابع متحــرک، خودروهای 
دیزلی و موتورســیکلت ها بیشترین نقش را 
در افزایــش غلظت آالینده های هــوا دارند.
وی افــزود: در آیین نامه فنــی ماده ۲ قانون 
هوای پــاک وظایف نهادها کامال مشــخص 
است و اجرایی شــدن آن یک همت جهادی 
از ســوی مســئولین را می خواهد. از طرفی 
مــردم هم می توانند کمک کنند. بر اســاس 
برآوردهــای جهانی یک خانــواده ۴ نفره در 
طی یک ســال ۷۲ کلیوگرم ذرات معلق طی 
فعالیت های مختلفی که دارند تولید می کنند. 
تعداد زیادی موتورســیکلت در کشور داریم 
که تعداد اندکی از آنهــا معاینه فنی دارند و 
این کاری اســت که مردم بایــد انجام دهند 
و آن را جــدی بگیرند تا بــه کاهش غلظت 
آالینده هــای هــوا کمک کنند. بــا توجه به 

وضعیت کرونا نمی توان خیلی مردم را تشویق 
به اســتفاده از وســایل حمل و نقل عمومی 
کرد؛ چــون در این بخش  هم وضعیت خوبی 
نداریم.رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم 
وزارت بهداشــت، اظهار کرد: به مردم توصیه 
می کنیم کمتر خود را در مواجهه هوای آلوده 
قرار دهند و روزهایی که آلودگی هوا بیشــتر 
اســت اگر کار ضروری ندارند، از منزل خارج 
نشوند. گروه های حساس و بیماران زمینه ای 
قلبی_عروقی، مبتالیان به دیابت، افراد چاق، 
سالمندان، کودکان و زنان باردار تا حد امکان 
از منزل خارج نشوند. ورزشکاران در روزهایی 
که شــرایط اضطراری اعالم می شود فعالیت 
ورزشــی را در فضای بســته انجام دهند زیرا 
هرچه فعالیت بیشتر شود میزان تنفس بیشتر 
می شــود و مواجهه با هوای آلوده نیز افزایش 
می یابد.وی با اشــاره به شرایط هواشناسی و 
خشکسالی که پیش بینی شده است، تصریح 
کرد: اینها بیانگر این است که امسال و در ماه 
آذر افزایش غلظت آالینده های هوا را داریم و 
شرایط مناسبی نخواهیم داشت. قانون هوای 
پاک و دستورالعمل اجرایی ماده ۳ تبصره ۳ 
قانون هوای پاک را داریم و در آنجا ذکر شده 
اســت که اگر غلظت آالینده های هوا از یک 
حدی بیشــتر شــود باید تعطیلی هایی انجام 

شــود و کاهش ســاعات کار ادارات را داشته 
باشــیم و گالیه ما از کمیته کاهش آلودگی 
هوا و کمیته اضطرار شــهر تهران این اســت 
که طبق دســتورالعمل اقــدام نمی کنند؛ در 
حالی که خواســته ما خارج از قانون نیســت 
و می خواهیــم اقداماتــی انجــام دهند که 
به حد شــرایط ناســالم برای همــه گروه ها 
نرسیم.شاهســونی ادامه داد: از ابتدای هفته 
شرایط وارونگی و پایداری هوا را داشتیم که 
پیش بینی هم شــده بود و غلظت آالینده ها 
هم باال بود. دستورالعمل اعالم می کند وقتی 
چنین پیش بینی وجود دارد باید اگر شرایط 
ناســالم برای گروه های حساس است یک پله 
باالتر یعنی ناسالم برای همه گروه ها را درنظر 
بگیریم و تصمیماتی نظیر کاهش ساعات کار 
ادارات و طــرح زوج و فــرد از درب منزل را 
درنظر بگیریم؛ درحالیکه اقدامات و تصمیمات 
کلی بوده و تاثیری در کاهش آالینده ها ندارد.

او در پایان گفت: میانگین غلظت ذرات معلق 
PM۲.۵ در شهرهای کشور در سال قبل ۲۹ 
میکروگرم بر متر مکعب بوده است که تقریبا 
۶ برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت است. 
در ســال ۱۳۹۹ شهرهای زابل، تهران، اهواز، 
اصفهان و مشهد باالترین غلظت ذرات معلق 

را داشتند.

فرایند بازگشــایی و آموزش حضــوری دانش آموزان دوره 
متوســطه دوم از نیمه آبــان ماه آغاز شــد و طبق اعالم 
سخنگوی وزارت آموزش وپرورش درباره بازگشایی مدارس، 
از دیــروز اول آذرماه نیــز دانش آمــوزان دوره ابتدایی و 
متوسطه اول بر حسب شــرایط و الگوی مدارس، فعالیت 
آموزشــی حضوری خود را پس از ماه ها دوری از مدرسه از 
سر می گیرند.علیرضا کمرئی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه بازگشایی مدارس شهری که تا کنون فعالیت هایشان 
غیرحضوری بود از دیروز، اول آذرماه در سطح کشور انجام 
می شود اظهار کرد: مدارس متوسطه دوم نیز در نیمه دوم 
آبان ماه وارد آموزش حضوری شده بودند.وی درباره شمار 
دانش آموزانی که مشــمول بازگشایی هســتند نیز گفت: 
حــدود ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار دانش آموز دوره متوســطه 
اول و ۶ میلیون دانش آموز دوره ابتدایی در مناطق شهری 

داریم که تا به دیروز فعالیت های خود را به صورت مجازی 
انجام می دادنــد و از این پس وارد فعالیت های آموزشــی 
حضوری خواهند شــد.معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید 
کرد که باتوجه به توســعه آموزش هــای حضوری به کل 
کشــور و همه دانش آموزان در دوره های تحصیلی، رعایت 
مقررات بهداشتی با شدت بیشــتری ادامه پیدا می کند و 
تالش می شود تا نگرانی ها به حداقل ممکن برسند.  کمرئی 
افزود: این امر منوط به آن اســت که اصول اصلی و اساسی 
که مربوط به رعایت بهداشــت فردی دانش آموزان اســت 
از طرف مدرســه کنترل و از ســوی خانواده ها مراقبت و 
گوشزد شــود و دانش آموزان نیز خودشان را مقید بدانند 
که بهداشــت فردی رعایت کنند.وی بــا تاکید بر ضرورت 
رعایــت فاصله گــذاری اجتماعی در کالس هــای درس و 
گروه بندی دانش آموزان برای حضور در مدرســه بر حسب 

جمعیت کالس و مدرســه عنوان کرد: برنامه ریزی حضور 
دانش آموزان برعهده خود مدارس و مناطق است؛ بنابراین 
ممکن اســت دانش آموزی در یک مدرسه پرجمعیت تنها 
یک روز به مدرســه برود و در یک مدرسه کم جمعیت، هر 
روز در مدرسه حضور داشته باشد. بنابراین نحوه حضور در 
مدرسه از سوی مدارس به دانش آموزان و خانواده هایشان 

اطالع داده شده است.
تمامی مدارس تا پایان هفته آتی »مجوز بازگشایی« 

دریافت می کنند
معاون آموزش متوســطه وزارت آمــوزش و پرورش گفت: 
تاکنون ۱۰۵ هزار مدرســه »مجوز بازگشایی« را  در سطح 
کشور، دریافت کرده اند.به گزارش ایسنا، علیرضا کمرئی در 
سفر به استان سیستان و بلوچستان که در اولین روز آذرماه 
و همزمان با ســومین مرحله بازگشــایی مدارس، صورت 

گرفت، در حاشیه بازدید از  نحوه بازگشایی برخی مدارس 
استان اظهار کرد: تا کنون ۱۰۵هزار آموزشگاه در کشور از 
نظر »رعایت اصول بهداشتی« »مجوز بازگشایی« را دریافت 
کرده اند و انتظار می رود تا پایان هفته آینده تمامی مدارس 
کشور این مجوز را دریافت کنند.وی افزود: امروز گام سوم 
و نهایی بازگشــایی حضوری مــدارس در مقطع ابتدایی و 
متوسطه اول برداشته شد.کمرئی تصریح کرد: خوشبختانه 
با همدلی و هماهنگی همه همکاران ســتادی و صف، همه 
تمهیدات الزم برای بازگشایی حضوری در  مدارس کشور  
به خوبی انجام شد و در بازدیدی که از مدارس زاهدان نیز 
داشــتیم وضعیت و شرایط بازگشایی مدارس مطلوب بود. 
وی ادامه داد: تا کنون ۱۰۵هزار واحد آموزشــی در کشور، 
فرآیندهای اصلی را برای ورود به مرحله ارزیابی و دریافت 

مجوز طی کردند.


