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۹۵ فوتی و شناسایی ۴۸۱۳ بیمار جدید کووید-۱۹ 
در یک شبانه روز

بنابر اعالم وزارت بهداشت، در یک شبانه روز، ۹۵ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۲۹ هزار و ۲۸۰ نفر 
رسید.به گزارش ایســنا، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشــت،   از روز ۲ آذر تا روز  ۳ آذر ۱۴۰۰  و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۴۸۱۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 
۷۲۴ نفر از آنها بســتری شدند.بر این اســاس مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشور به ۶ میلیون و ۹۲ هزار و ۸۲۲ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، 
۹۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادنــد و مجموع جانباختگان این 

بیماری به ۱۲۹ هزار و ۲۸۰ نفر رسید.
خوشــبختانه تا تا روز  ۳ آذر، ۵ میلیون ۸۱۹ هــزار و ۲۵ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.۳۳۷۵ نفر از بیماران مبتال 
به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار 
دارند.تــا روز  ۳ آذر،  ۳۸ میلیــون و ۱۰۷ هــزار و ۹۵۱ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشــور انجام شده است.در حال حاضر ۸ شهر کشور در وضعیت 
قرمز، ۵۸ شــهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۶ شــهر در وضعیت زرد و ۱۴۶ شهر 
در وضعیــت آبی قــرار دارند.همچنین بنابر اعالم وزارت بهداشــت، مجموع 
واکســن های تزریق شــده در کشــور به ۱۰۳ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۳۶۹ ُدز 
رسید.به گزارش ایســنا، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت، تا روز  ۳ آذر، ۵۷ میلیون و ۶۱ هزار و ۶۰۶ نفر ُدز اول، ۴۵ میلیون 
و ۶۵۵ هزار و ۷۷۱ نفر ُدز دوم و ۸۶۴ هزار و ۹۹۲ نفر، ُدز سوم واکسن کرونا 
را تزریق کرده اند.بر این اســاس مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 
۱۰۳ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۳۶۹ ُدز رســید.همچنین در یک شبانه روز ۴۲۱ 

هزار و ۹۱۷ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تولید ۱2۵ میلیون انواع دارو
 در داروسازی سهــا هالل

 دکتر حســین عطار با اشــاره به این که تولید انواع دارو در مجموعه سها 
هالل افزایش پیدا کرده اســت، از تولید ۱۲۵ میلیون فقره انواع دارو در سال 
جاری خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیــت هالل احمر؛ دکتر 
حســین عطار مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت داروسازی سها هالل با 
اعالم افزایش تولید انواع دارو گفت: شــرکت داروسازی سها به عنوان عضوی 
از خانواده بزرگ جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران با آرمان سهــا - 
ســالمت همه انسان ها، رسالت خویش را تولید و عرضه فرآورده های دارویی 
انســانی با بهره گیری از فناروری روز دنیا دانســته و ســعی در رفع نیازهای 
دارویی حوزه سالمت در حد توان دارد.وی افزود: این مجموعه در هشت ماهه 
ســال جاری حدود بیش از ۱۲۵ میلیون عدد انواع دارو  شامل قرص، کپسول 
و داروهای مایع را تولید و در جهت رفع نیازهای دارویی حوزه سالمت به بازار 
عرضه کرده است.عطار ادامه داد: محصول قرص ایبوپروفن ۴۰۰ سها که در ۲ 
سال گذشته در این شرکت تولید نشده بود و همچنین شربت مترونیدازول در 
جهت رفع نیاز دارویی حوزه سالمت به این محصول و جهت تسکین دردهای 
بیمــاران علی الخصوص در فصل ســرما، طی جلســات و برنامه ریزی مدون 
داروســازی سها، در برنامه تولید مجدد قرار گرفت. این دارو یکی از پرمصرف 
ترین داروهای ضددرد و ضد التهاب غیر استروئیدی بدون نیاز به نسخه است.

انتقال پادگان نیروی دریایی ارتش
و خروج محله شمیران نو از بن بست های ترافیکی

شهردار منطقه ۴ در دیدار با عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت: انتقال 
پــادگان نیروی دریایی ارتش و خروج محله شــمیران نو از بن بســت های 
ترافیکی خواسته چندین ســاله شهروندان منطقه ۴ بوده و تحقق آن توسعه 

این منطقه را به دنبال خواهد داشت.
به گــزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه ۴ »محمدرضــا پوریافر« در 
دیدار با حبیب کاشــانی عضو و خزانه دار شــورای اسالمی شهر تهران گفت: 
انتقال پادگان نیروی دریایی ارتش از محله شــمیران نو و تبدیل آن به فضای 
عمومی شهر خواسته بحق شهروندان است و می تواند اتفاقات خوبی در زمینه 
هــای ترافیکی و فرهنگی اجتماعی به دنبال داشــته باشــد.او اضافه کرد: در 
گذشــته خروج تعمیرگاه شــرکت واحد و اتوبوســرانی از محله شمیران نو و 
تبدیل آن به بوســتان یکــی از اقدامات ماندگار در منطقــه ۴ بود که تداوم 
این خدمات و خروج پادگان نیروی دریایی و تحقق خواســته چندین ســاله 
شــهروندان موجب توســعه این محله خواهد شــد.وی در ادامه با اشــاره به 
مشــکالت محله های کم برخوردار منطقه ۴ و تسریع در تعیین تکلیف اسناد 
مالکیت این محله ها افزود: تعیین تکلیف صدور اسناد مالکیت محله های کم 
برخوردار منطقه ۴ از جمله گلشن و شمیران نو میزان ساخت و سازهای غیر 

اصولی و غیر قانونی را در این منطقه کاهش خواهد داد.

هرگونه انتصاب خارج از بانک اطالعات شمسا
 در بنیاد شهید و امور ایثارگران ممنوع است

معاون توســعه مدیریت و منابع بنیاد شــهید و امور ایثارگران تأکید کرد: 
طبق دســتور رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران هرگونــه انتصاب خارج از 
بانک اطالعات مدیران شمســا در بنیاد شــهید و امور ایثارگران ممنوع است.

به گزارش »ایثار«، مهندس طاهر موهبتی با تأکید بر اهمیت تکریم کارکنان 
در ایجاد انگیزه برای آنان گفت: پس از برآورده شــدن نیازهای اولیه معیشتی 
و رفاهــی، تکریم و احترام تأثیر بســیار زیادی بر کارکنان می گذارد و یکی از 
راه هــای این تکریم باز کردن مســیر و فرایند ارتقای شــغلی برای همکاران 
اســت. در این راســتا باید این موضوع کاماًل شفاف باشد که برای به کارگیری 
نیروها عدالت، اصول و قواعدی حاکم اســت.وی افزود: این حس و پیام زمانی 
به مجموعه منتقل می شــود که کارکنان مصادیق آن را در انتصابات ببینند و 
برای آنان ملموس باشــد. البته در انتصابات به خصوص در حوزه استانی بعضاً 
موارد مختلفی دخیل هســتند، از جمله اینکه انتصاب در اســتان ها بر اساس 
آئین نامه باید با هماهنگی استاندار و در سطح شهرستان با هماهنگی فرماندار 
صورت پذیرد. همچنین تعامل با بعضی دیگر از حوزه ها نیز برای انتصابات الزم 
اســت و در مجموع باید گفت تمام اختیارات در حیطه دستگاه ها نیست، اما 
همین که بخش عمده انتصابات بر اساس فرایندهای عادالنه و مشخص صورت 
پذیرد، می توان گفت قطعاً یک دســتگاه در ایجاد حــس تکریم در کارکنان 
موفق بوده است.موهبتی ادامه داد: در مرحله نخست از فراخوانی که به منظور 
ارتقای شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران مطرح شد، ۳۱۰۰ نفر از طریق 
ســامانه »شمسا« که به همین منظور طراحی شده ثبت نام و اطالعات خود را 
وارد کردند که از این تعداد درخواست ثبت نام ۲۰۹۳ نفر که اطالعات خود را 
به صورت کامل وارد کرده بودند به صورت قطعی پذیرفته شد. همچنین حدود 
۲۰۰ نفر از سوی اشخاص دیگر معرفی شده بودند که از طریق ارسال پیامک 
از ایشــان خواســته شد در ســامانه ثبت نام و در آزمون شرکت کنند. پس از 
بررسی درخواست های این ۲۰۹۳ نفر با فاکتورهایی مانند رعایت طبقه بندی 

مشاغل و مدرک مرتبط، در نهایت ۱۹۸۰ نفر تأیید شدند.

حکم قصاص آرمان عبدالعالی اجرا شد
مرکز رســانه قوه قضائیه اعالم کرد:حکم قصــاص آرمان عبدالعالی در پی 
تقاضا و عدم گذشت خانواده غزاله شکور و علیرغم تالش های صورت گرفته از 
سوی دستگاه قضایی، شورای حل اختالف و فعالین فرهنگی و اجتماعی کشور 
طی سال های اخیر به منظور جلب رضایت اولیای دم که تا آخرین لحظات هم 
ادامه داشت، سحرگاه دیروز در زندان رجایی شهر اجرا شد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان،آرمان عبدالعالی، در ســال ۱۳۹۲ مرتکب قتل غزاله شکور 

شد و به قصاص محکوم گردید.

معرفی ۱۸ کانال  تخصصی و عمومی  شبکه شاد
بنابــر اعالم وزارت آمــوزش و پرورش، ۱۷ کانال تخصصــی و یک کانال 
عمومی با محتواها و موضوعات دینی و مذهبی، ویژه فرهنگیان، دانش آموزان و 
اولیاء در شبکه شاد فعالیت دارند.به گزارش ایسنا، »شبکه شاد« گسترده ترین 
پیام رسان در کشور با بیش از ۱۵ میلیون کاربر است که محتواهای گوناگون 
و متنوعی دارد.بر اســاس این گزارش، در شــبکه شــاد ۱۷کانال تخصصی و 
یــک کانال عمومی با محتواها و موضوعات دینــی و مذهبی، ویژه فرهنگیان، 
دانــش آموزان و اولیا فعالیت دارد که به تولید و انتشــار محتوای الکترونیکی 

می پردازد.

اخبار کوتاه

گروه اجتماعی – محمدحسین روانبخش: موضوع 
مهاجــرت ایرانیان نخبه به حارج از کشــور چندین دهه  
است که وجود دارد؛ اما این موضوع در سالهای اخیر دامنه 
بیشــتری پیدا کرده است و از پزشکان تا هنرمندان را در 
برگرفته اســت. بر اساس آماری که به تازگی منتشر شده  
۳۷ درصد از دارندگان مدال در المپیادهای دانش آموزی، 
۲۵ درصــد از مشــموالن بنیاد نخبــگان و ۱۵ درصد از 
رتبه های زیر هزار کنکور سراسری مقیم کشورهای دیگر 

هستند. 
در این میان مهاجرت ورزشکاران نخبه موضوع تازه ای 
اســت که کشور با آن روبرو اســت. اگر در سال های قبل 
ورزشــکاران به خاطر روحیه ملی خویش تن به مهاجرت 
و مبارزه ورزشــی زیر پرچم کشورهای دیگر نمی دادند اما 
ایــن روزها این موضوع هم کم کم دارد عادی می شــود. 
رقابــت چندی پیش کیمیا علیزاده اولین بانوی ایرانی که 
مدال المپیک گرفت، زیر پرجمی جز پرچم کشور با ناهید 
کیانی ورزشــکار ایرانی اتفاقی بود که بســیاری را شوکه 
کــرد و اظهار نظرهای متفاوتی درباره علیزاده بیان شــد؛ 
اما واقعیت این اســت که با روندی که وجود دارد شــاید 
در ســالهای آتی شاهد تعداد بیشتری از این مسابقات در 
رشــته های مختلف باشــیم؛ و مطمئنا بیشتر این سوال 
پرســیده خواهد شــد که آیا مهاجرت هایی از این دست 

درست است یا نه؟
این روزها اخباری درباره دو نخبه ورزشــی در رسانه ها 
منتشــر شــده اســت که نگاهی به آن و مقایسه ای بین 
وضعیت این دو ورزشکار می تواند برای پاسخگویی به این 
ســوال راهگشا باشد. در یک ســو علیرضا فیروزجا استاد 
جوان شــطرنج ایرانی قرار دارد که دو سال پیش در سن 
۱۶ ســالگی ایران را ترک کرده است و با پرچم فرانسه در 

مسابقات بین المللی شرکت می کند. 
او در ۱۶ ســالگی تبدیل به دومیــن بازیکن جوان در 
تاریخ شطرنج و سپس در ۱۸ ســالگی جوانترین بازیکن 
تاریخ شــطرنج جهان شــد؛ اما آنچه نــام او را این روزها 
دوباره سر زبانها انداخته است، این است که چند روز قبل 

او توانست در رده دوم شطرنج جهان قرار بگیرد.

یکشــنبه گذشــته در دور پایانی رقابت های قهرمانی 
تیمی اروپا علیرضا فیروزجا به مصاف شــهریار ممدیاروف 
سوپر استاد بزرگ آذربایجانی رفت و موفق شد به پیروزی 
دست پیدا کند. فیروزجا با این پیروزی از ۹  امتیاز ممکن 
هشــت امتیاز را به دســت آورد و بدون شکســت و با ۷ 
پیــروزی و دو تســاوی عملکرد عالی را به ثبت برســاند. 
فیروزجا که در این مســابقات عملکرد درخشانی از خود 
به نمایش گذاشــت توانست ریتینگ زنده خود را به عدد 
۲۸۰۳.۸ برساند و در رده دوم جهان بایستد. این ریتینگ 
برای علیرضا درحالی به دست آمد که او در سن ۱۸ سال 
۵ ماه و ۱۳ روز موفق شده از ریتینگ ۲۸۰۰ عبور کند و 
رکورد کارلسن  نابغه شطرنج اهل نروژ را بشکند. در طول 
تاریخ تنها ۱۴ بازیکن موفق شــده که از ریتینگ ۲۸۰۰ 
عبور کنند که فیروزجا پانزدهمین شــطرنج باز حســاب 
می شود. در حال حاضر کارلسن همچنان نفر اول شطرنج 

جهان است، اما فیروزجا فاصله چندانی با وی ندارد.
بعد از این پیروزی ارزشمند، عباس عبدی روزنامه نگار 

سرشــناس اصالح طلب و تحلیلگــر اجتماعی در توئیتی 
نوشت: »به نظرم این باالترین دستاورد یک چهره ورزشی 
ایران در همه ادوار گذشته است. اگر از کارلسن هم بگذرد 
بی نظیر اســت. فقط نمی دانم اگر به فرانسه نرفته بود هم 

می توانست به اینجا برسد یا نه؟«
در طرف دیگر این مقایسه مسعود رستگار از جودوکاران 
کم شنوای تیم ملی کشور قرار دارد که هفت سال در تیم 
ملی جودو فعالیت داشــته و دارای مدال برنز از رقابتهای 
المپیک ناشــنوایان جهان )ترکیه، مرداد ۱۳۹۶( است. در 
همین روزها ویدیویی از وی در فضای مجازی منتشر شده 
که نشان می دهد وی به دستفروشی در کرمانشاه مشغول 
است و امورات خود و خانواده اش را از این راه می گذراند. 
در واقع دوربین برنامه ورزشی صدا و سیمای کرمانشاه، به 
صورت ســر زده به سراغ رستگار رفت و از دست فروشی و 
در واقع میوه فروشــی او کنار خیابان گزارشی منتشر کرد 

که بازگو کننده وضعیت این قهرمان ملی است.
بعد از انتشــار این فیلم، ســایت خبرآنالین با رستگار 

گفتگو کــرد و در این گفتگو بود که ایــن قهرمان جودو 
گفت: » پنج سال است به همین شغل مشغولم. از بچگی 
کار کــرده ام و کارهــای مختلفی را امتحان کــرده ام؛ از 
کارگری تا جمع آوری ضایعات. بعد از آنکه مدال المپیک 
گرفتم مردم گفتند دیگر زشــت است و به این شغل ادامه 

نده که بعد از آن شروع به میوه فروشی کردم. «
او درباره اینکه از کشــورهای دیگر پیشــنهاد تابعیت 
داشــته  عنوان کــرد: » از قبل هم پیشــنهادهایی برای 
تابعیت داشتم اما من کشورم را دوست دارم و تا روزی که 
بتوانم برای کشورم می جنگم و مدال می آورم. چون مردم 
همیشــه به من لطف دارند و تا وقتی که بتوانم برای این 

کشور و این مردم با محبت مدال کسب می کنم.« 
در خالل ســخنان این ورزشــکار ملی می توان سطح 
خواســته ها و دغدغــه های او را دیــد : » وقتی به اداره 
ورزش می رویم و می گوییم یک دست لباس تمرین به ما 
بدهید مدام نگویند نداریم و به هیئت برو. مگر هیئت اصال 
پولــی دارد که بخواهد لباس و... تهیه کند؟ جالب اســت 
همین مســئوالن به وقت قهرمانی به استقبالم می آیند و 
بنر می زنند و زیــر آن عکس می گیرند. مدیر کل و رزش 
و جوانان اســتان و معاون ایشان هم اصال حتی حال ما را 

هم نمی پرسند.«
رستگار همچنین گفت: »در این چند روز بعضی ها که 
برای خرید آمدند من را نگاه می کنند و می گویند قهرمان 
درود بر شرفت که کار می کنی و نان حالل در می آوری، ما 
شرمنده ات هستیم که نمی توانیم همین االن مقداری پول 
به تو بدهیم یا یک ماشــین برایت بخریم؛ این لطف مردم 
اســت اما باید مسئوالنی شرمنده باشــند که به وضعیت 
ورزشکارها رسیدگی نمی کنند. االن نه فقط من که دیگر 
بچه ها هم در شــرایط سختی هستند. مگر ما چه کرده ایم 

که با ما این طور برخورد می کنند؟«
این گزارش را می توان بدون نتیجه گیری پایان داد. به 
نظرم ســخنان رستگار، پاسخی است به همه سواالتی که 
در این باره پرسیده می شــود؛ حتی پاسخی است به این 
ســوال عباس عبدی که اگر فیروزجا به فرانسه نرفته بود 

هم می توانست به اینجا برسد یا نه؟

فیروزجا یا رستگار؛ کدام درست عمل کردند؟

نگاهی مصداقی به چرایی مهاجرت نخبگان

در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران مصوب شد

توقف فعالیت واحدهای صنعتی آالینده تا شنبه

سخنگوی وزارت آموزش وپرورش تشریح کرد

نحوه تهویه کالس های درس در ایام سرما

اثربخشی ۹۵درصدی »پاستوکووک« در پیشگیری از کرونای شدید

سازمان هواشناسی هشدار داد

آلودگی هوای ۷ کالنشهر طی هفته آینده

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران 
در جلســه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران 
ضمن اعــالم مصوبات جلســه از توقف فعالیت 
واحدهای صنعتــی در دو روز آینده خبر داد.به 
گزارش ایسنا سعید محمودی با اشاره به وضعیت 
جوی تهران طی روزهای آینده گفت: تا شــنبه 
)۶ آذرمــاه( وضعیت جوی پایــدار پیش بینی 
می شــود. ممکن اســت در ایــن روز باد موقت 
بوزد اما از یکشــنبه تا سه شنبه )۷ تا ۹ آذرماه( 
دوباره پایداری جوی پیش بینی می شــود.مدیر 
کل حفاظت محیط زیست استان تهران درباره 
علل اصلی آلودگی هوای پایتخت خاطرنشــان 
کــرد: یکی  از مهمترین مســائلی که منجر به 
افزایــش آلودگی هوا می شــود، تردد کامیون ها 
در شب اســت همچنین فعالیت کارخانه های 

شن و ماسه نیز سهم زیادی در تشدید آلودگی 
هوای شهر تهران دارد.وی با اشاره به لزوم توقف 
فعالیت کامیون ها حتی به صورت مقطعی ادامه 
داد: سوال اصلی اینجاست که چرا سیاست های 
کنترل آلودگی هوا برای خودروهای شخصی اجرا 
می شود اما زمانی که نوبت به کامیون ها و موتور 
سیکلت ها می رسد، سیاست های نظارتی تغییر 
می کند. این موضوع مســئله ای است که خارج 
از توان نهادهای زیست محیطی است و پلیس و 
دیگر نهادهای مربوط باید این مشکل را مدیریت 
کنند. وقتی قانونی درباره این مشــکل تصویب 

می شــود، باید اجرا شود. در غیر این صورت بود 
و نبود آن تفاوتی ندارد البته در سال های گذشته 
همکاری مناسبی میان پلیس و کارگروه اضطرار 
آلودگی هوا وجود داشــته اســت که امیدواریم 
امســال هم ادامه پیدا کند.محمــودی با بیان 
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا اظهارکرد: با 
توجه به پیش بینی پایداری هوا در روزهای آینده، 
محدودیت هایی بــرای مدیریت وضعیت فعلی 
اجرا می شود.وی افزود: جلوگیری از تردد شبانه 
کامیون ها و تردد خودروهای فاقد معاینه فنی و 
دودزا یکی از محدودیت هایی است که در دو روز 

آینده اعمال می شود. کامیون ها با مصرف سوخت 
گازوئیل که منشــا اصلی تولید ریزآالینده های 
کمتر از ۲.۵ میکرون اســت، از مهم ترین منابع 
آلودگی متحرک هســتند.محمودی با تاکید بر 
لزوم توقف فعالیت های صنعتی آالینده اظهارکرد: 
توقف کلیه واحدهای عمرانی که باعث تشــدید 
الودگی می شــوند به خصوص واحدهای صنعتی 
ماســه و بتن در دســتور کار قــرار می گیرد. بر 
اســاس مصوبات جلسه دیروز فعالیت واحدهای 
شن و ماسه در دو روز آینده متوقف خواهد شد 
همچنین اســتقرار پایگاه سیار پزشکی هم جزو 

مصوبــات دیروز جلســه بود.مدیر کل حفاظت 
محیط زیست اســتان تهران با اشاره به استفاده 
مکرر از سوخت مایع که سبب ایجاد آلودگی هوا 
می شود،گفت: ممنوعیت استفاده از سوخت مایع 
در نیروگاه ها یکی از اصلی ترین مصوبات جلسه 
دیروز بود. در سال های گذشته همواره شایعات 
مصرف مازوت در کشــور به گوش می رسید این 
در حالیســت که میزان مصرف مازوت در کشور 
تنها سه درصد اعالم می شود. اگر این رقم صحت 
داشــته باشــد همین ۳ درصد نیز در روزهایی 
مصرف می شــود که هوا پایدار است و آلودگی 
بیشتر و شدیدتر خواهد شد.محمودی در پایان با 
اشاره به مدت اجرای این مصوبات گفت: مصوبات 
جلسه دیروز تا روز شنبه )۶ آذرماه( است و بسته 

به شرایط تغییر خواهد کرد.

ســخنگوی وزارت آموزش وپرورش در امر 
بازگشــایی مــدارس دربــاره چگونگی تهویه 
فضای کالس های درس در ایام ســرد ســال 
و در مناطق سردســیر توضیــح داد و گفت: 
در مناطق سردســیر که مدارس از سیســتم 
گرمایشی استفاده می کنند این گونه است که 
باید هر یک ساعت ۱۰ دقیقه در و پنجره های 
کالس را بــاز بگذارند تا هوا جریان پیدا کرده 
و تهویه شــود.علیرضا کمرئــی در گفت وگو با 
ایســنا، با اشاره به بازگشایی مدارس ابتدایی و 
متوســطه اول از ابتدای آذرماه اظهار کرد: از 
مدرســه انتظار داریم فاصله گذاری فیزیکی را 
انجام و در صورت تراکم جمعیت، دانش آموزان 

را گروه بنــدی کرده و ســپس روزهای حضور 
دانش آمــوزان در طول هفتــه را به خانواده ها 
اطــالع دهــد.وی با اشــاره به عــدم فعالیت 
بوفه های مــدارس نیز گفت: اگر دانش آموزان 
مایل اند خوراکی و یا غذایی مصرف کنند باید 
ازمنزل با خود بیاورند و بطری آب نیز به همراه 
داشته باشند.سخنگوی وزارت آموزش وپرورش 
در امر بازگشــایی مدارس درباره تهویه فضای 
کالس در فصل ســرما گفت: تهویه فضا، بعد 

از فاصله گــذاری اجتماعــی عنصــر کلیدی 
دوم بازگشــایی مدارس اســت. برنامه ریزی و 
گروه بندی به گونه ای انجام شــده اســت که 
بیش از ۱۵ نفر در یک کالس درس به صورت 
همزمان حضور نداشــته باشــند. از این حیث 
جمعیت دانش آموزان در کالس درس کاهش 
یافته، با این حال رعایت پروتکل های بهداشتی 
ضروری است.کمرئی ادامه داد: پروتکل های ما 
برای ایام ســرد سال و در مناطق سردسیر که 

مدارس از سیستم گرمایشی استفاده می کنند 
این گونه است که باید هر یک ساعت، ۱۰ دقیقه 
در و پنجره هــای کالس را بــاز بگذارند تا هوا 
جریان پیدا کرده و تهویه شود؛ نه اینکه درها 
و پنجره ها به صورت کامل باز باشــند. درست 
است که اصل بر کنترل سرایت پذیری کووید 
۱۹ است، اما سرما هم مزاحمت ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه بنابراین اگر سیستم گرمایشی 
در کالس درس روشــن است، باید در هریک 

ساعت زمان آموزش، ۱۰ دقیقه درها باز شوند 
که هوا عوض شــود گفت: مدارس این برنامه 
ریزی را انجام می دهند که آن ۱۰ دقیقه، زنگ 
تفریح بچه ها باشــد. الزم اســت دانش آموزان 
نیز در این زنگ ها پوشــش را مراعات کنند تا 
بعد از بازگشت به کالس درس احساس سرما 
نکنند.سخنگوی وزارت آموزش وپرورش در امر 
بازگشایی مدارس افزود: در مناطقی هم که هوا 
متعادل است، الزم اســت به دفعات در طول 
یک ســاعت درها و پنجره ها باز شوند که هوا 
به جریان در بیاید. این تاکیدی است که درباره 
تهویه فضای کالس باید رعایت شود و به نظر 

می رسد که امکان رعایتش هم وجود دارد.  

رئیس انســتیتو پاســتور ایران بــا بیان 
اینکه نتایــج تحلیل و آنالیــز نهایی مطالعه 
واکسن پاســتوکووک، فراتر از چیزی بود که 
می توانســتیم پیش بینی کنیــم، گفت: این 
واکســن توانسته از ابتال به کرونای عالمت دار 
۶۷ درصد و از ابتال به فرم شدید بیماری بیش 
از ۹۵ درصــد پیشــگیری کند.دکتر علیرضا 
بیگلری در گفت وگو با ایســنا، درباره آخرین 
نتایج ارزیابی فاز سوم مطالعه بالینی واکسن 
پاســتوکووک، گفت: انســتیتو پاستور ایران 
باتوجه به ســابقه ای که دارد، ســعی کرد که 
در دوران کووید هم دو خدمت بزرگ را انجام  
دهد؛ یکی اینکه تشخیص آزمایشگاهی را راه 
انداخت و دوم اینکه واکســنی را که شایسته 
یکصد ســال اعتماد مردم اســت، به کشــور 
تقدیم کرد.وی افزود: بسیاری از واکسن های 
معتبر کووید ۱۹ در دنیا حاصل همکاری دو 
یا چند کشور است. انستیتو پاستور ایران هم 

باتوجه به ســابقه دو دهه همکاری که با کوبا 
داشته است، واکســنی را با انستیتو فینالی 
کوبا تولید کرد که کارآزمایی آن هم در کوبا 
و هم در ایران انجام شد.بیگلری با بیان اینکه 
نتایج کارآزمایی فاز سوم واکسن در ایران که 
از اردیبهشــت ماه در هشــت کشور بر روی 
۲۴ هزار نفر  آغاز شــده بود، در هفته جاری 
تحلیل نهایی شــد و مطالعه به پایان رسید، 
گفت: نتایــج تحلیل و آنالیــز نهایی مطالعه 
واکسن پاســتوکووک، فراتر از چیزی بود که 
می توانســتیم پیش بینی کنیم و نشــان داد 
که واکســن تقریبا در نزدیک  به ۱۰۰ درصد 
آنتی بادی خنثی کننده ویروس  توانسته  افراد 
را تولید کند که این موضوع خبر بسیار خوبی 
بود و در کمتر واکســنی از دنیا می توان این 
نتیجه را مشــاهده کرد.وی گفت: همچنین 
واکسن پاســتوکووک توانسته در بیش از ۹۵ 
درصد موارد از بیماری شدید و بستری شدن 

پیشگیری کند که این هم فراتر از چیزی بود 
که قبــال فکر می کردیم. زیرا واکســن مانند 
کمربنــد ایمنــی در رانندگــی کار می کند. 
کمربند ایمنی جلوی تصــادف را نمی گیرد، 
اما اگر تصادف رخ داد، شــدت ضایعه را کم 
می کند. همین که این واکســن توانســت در 
بیش از ۹۵ درصد موارد از فرم شدید بیماری 
پیشگیری کند، خبر بســیار خوبی است.وی 
گفت: واکســن پاســتوکووک از مهر ماه در 
سبد واکسیناسیون کشــور قرار گرفته است. 
از آنجایی که کارآزمایی ما از ســن ۱۸ تا ۸۰ 
سال بوده است، این واکسن در بزرگساالن و 

افراد باالی ۱۸ سال مصرف می شود.
 در عیــن حــال در کارآزمایــی ما نکته 
مهم این بود که یک ســوم افــرادی که وارد 
کارآزمایی شــدند، از بین داوطلبانی انتخاب 
شدند که یک بیماری زمینه ای اعم از دیابت، 
فشــار خون و ... داشــتند. بنابراین استفاده 

از این واکســن در افرادی کــه حتی بیماری 
زمینــه ای هــم دارند، در شــرایطی بســیار 
مطمئن، می تواند مورد اســتفاده قرار گیرد.
بیگلــری ادامه داد: کارآزمایی نشــان داد که 
این واکســن تقریبا جزو واکســن های بسیار 
قابــل قبول در معیارهای جهانی اســت. این 
واکسن توانسته از ابتالی به کرونا که منجر به 
عالمت دار شدن می شود ۶۷ درصد جلوگیری 
کند، اما مهم این اســت که می تواند بیش از 
۹۵ درصد از بیماری شــدید و بستری شدن 
در بیمارستان پیشــگیری کند.بیگلری ادامه 
داد: در عیــن حال این واکســن در کودکان 
هم مجوز اســتفاده را از ســن دو سال تا ۱۸ 
سال کسب کرده اســت. البته این قسمت از 
کارآزمایی آن در کشور کوبا انجام شد. کمیته 
ملی واکسن ایران هم با توجه به مجوزی که 
از سوی سازمان غذا و داروی ایران صادر شده 
و مطالعه را پذیرفته اســت، موافقت کرد که 

هر واکسیناســیونی علیه کرونا برای افراد زیر 
۱۸ سال، از سن ۱۲ سال آغاز شود و به طور 
کلی فعال در کشور واکسن کرونا در کودکان، 
به افراد ۱۲ تا ۱۸ ســال تزریق می شود. البته 
واکســن پاســتوکووک مجوز برای تزریق به 
گروه های ســنی پایین تر هــم دارد. البته در 
کــودکان طبق مصوبه کمیته فنی واکســن، 
دو دز از این واکســن تزریق می شــود و فعال 
با توجه به شــرایط به دز یادآور در این گروه 
سنی نیاز نیست. البته اگر واریانت های جدید 
بروز یابد، ممکن اســت در کــودکان هم به 
دز یادآور نیاز باشــد، اما فعال در کودکان به 
تزریق دو دز اصلی  واکسن پاستکووک اکتفا 
می شود. در بزرگساالن عالوه بر دو دز اصلی، 
یک دز بوســتر یا ســوم هم تزریق می شود. 
این دز ســوم را که یادآور واکسن های دیگر 
هم می تواند باشــد، به نام پاستوکووک پالس 

می شناسیم.

سازمان هواشناسی نسبت به آلودگی هفت کالنشهرطی هفته آینده هشدار داد و 
بر ضرورت پرهیز از تردد غیرضروری تاکید کرد.به گزارش ایسنا سازمان هواشناسی 
با صدور هشدار زردرنگ آورده است: افزایش غلطت آالینده ها و کاهش کیفیت هوا 
شنبه )۶ آذرماه( برای شهرهای تهران، کرج، اراک، اصفهان، ارومیه، تبریز و مشهد، 
یکشــنبه )۷ آذرماه( برای شــهرهای تهران، کرج، اراک، اصفهان، ارومیه، تبریز و 
مشهد، دوشنبه )۸ آذرماه( برای شهرهای تهران، کرج، اراک، اصفهان، ارومیه، تبریز 
و مشــهد، سه شنبه )۹ آذرماه( برای شهرهای تهران، کرج، اراک، اصفهان و مشهد 
و چهارشنبه )۲۰ آذرماه( برای شهرهای تهران، کرج، اصفهان و مشهد پیش بینی 
می شود.در پی حاکمیت این شرایط جوی افزایش شاخص کیفیت هوا درحد ناسالم 
برای گروه های حســاس و احتمال رشد آن تا ناسالم برای تمام گروه ها در مناطق 

صنعتی و پرتردد در صورت عدم کنترل منابع آالینده ثابت و متحرک دور از انتظار 
نیســت بنابراین پرهیز از ترددهای غیر ضروری به ویژه برای سالمندان، کودکان و 
افراد با سابقه بیماری، عدم فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز، مدیریت سوخت 
و زمان فعالیت واحدهای صنعتی در ســطح و حومه کالنشهرها توصیه می شود.به 
گزارش ایســنا هشــدار زردرنگ به معنای این است که پدیده ای جوی رخ خواهد 
داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختالالتی را ایجاد کند. این 
هشــدار برای آگاهی مردم صادر می شود تا بتوانند آمادگی الزم را برای مواجهه با 
پدیده ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی 
دیگر مسئوالن نیز در جریان این هشدارها قرار می گیرند تا اگر الزم باشد تمهیداتی 

را بیندیشند.

مطابق با آمار منتشرشــده از ســوی مرکز آمار ایران، 
درحالــی ۱۵۸ هزار و ۹۹۲ رویــداد ازدواج و ۴۱ هزار و 
۷۵۷ رویداد طالق در بهار ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است که 
این آمار در قیاس با آمار مشــابه خود در بهار ۹۹ خبر از 
رشــد ۲۳.۶ درصدی »ازدواج« و ۱۶.۴ درصدی »طالق« 
می دهد.به گزارش ایســنا، بر اســاس آمار منتشر شده از 
ســوی مرکز آمار ایران طی ســال ۹۹ تعداد ۵۵۷ هزار و 
۶۴۹ رویــداد ازدواج و ۱۸۴ هزار و ۶۵۴ رویداد طالق رخ 

داده است. از آمار ازدواج و طالق سال گذشته، تعداد ۱۲۸ 
هزار و ۶۲۱ رویداد ازدواج و ۳۵ هزار و ۸۶۹ رویداد طالق 
مربوط به بهار ۹۹ اســت.در این بین آمار ازدواج و طالق 
بهار ســال جاری در مقایســه با همین آمار در بهار سال 
گذشــته )بهار ۹۹( نشان می دهد که در بهار سال جاری 
آمار ازدواج با رشــد ۲۳.۶ درصدی به ۱۵۸ هزار و ۹۹۲ 
رویداد و آمار طالق با رشــد ۱۶.۴ درصدی به ۴۱ هزار و 

۷۵۷ رویداد رسیده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
از افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا در کشور خبر داد و گفت: 
ثابت شــده که اگر این دو بیماری همزمان در کســی رخ 
دهــد، بیماری شــدیدتر و مرگبارتری خواهد شــد.دکتر 
محمــد مهدی گویا در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت 
شیوع آنفلوآنزا در کشــور، گفت: موارد آنفلوآنزا  در کشور 
در حال افزایش اســت و تاکنــون بیش از ۲۰۰ مورد ثبت 
شــده با تایید آزمایشــگاهی به ما گزارش شده است.وی 

افزود: البته در زمینه موارد آنفلوآنزا هنوز به حد آســتانه 
هشدار نرســیده ایم، اما به نظر می آید که به زودی به این 
حد آســتانه می رسیم.  راه های پیشگیری از آنفلوآنزا کامال 
مشابه پیشــگیری از کووید۱۹ است.گویا تاکید کرد: ما از 
همراهی این دو بیماری یعنی آنفلوآنزا و کووید۱۹ نگرانی 
داریم. ثابت شده که اگر این دو بیماری همزمان در کسی 
رخ دهد، بیماری شــدیدتر و مرگبارترین خواهد شــد.وی 

گفت: اکنون آنفلوآنزای فصلی نوع H۳N۲ شایع است.

افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا در کشور رشد 2۳ درصدی »ازدواج« و ۱۶ درصدی »طالق« در بهار امسال


