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اخبار کوتاه

شناسایی  ۸۱۱بیمار جدید کرونا در کشور
طبق اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ســاعت ،متاســفانه  ۱۴بیمار مبتال به
کووید ۱۹-در کشــور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری ،به  ۱۴۴هزار و  ۳۵۸نفر رســید.به گزارش ایسنا ،بر اساس اعالم مرکز
روابط عمومیو اطالع رســانی وزارت بهداشت ،از روز  29شهریورماه تا روز ۳۰
شهریورماه  ۱۴۰۱و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۸۱۱ ،بیمار جدید
مبتال به کووید۱۹-در کشور شناسایی و  ۱۵۵نفر از آنها بستری شدند.مجموع
بیماران کووید۱۹-در کشور به  ۷میلیون و  ۵۴۵هزار و  ۳۵۱نفر رسید.متاسفانه
در طــول  ۲۴ســاعت ۱۴ ،بیمار مبتال به کووید۱۹-در کشــور جان خود را از
دســت دادند و مجمــوع جان باختگان این بیماری ،بــه  ۱۴۴هزار و  ۳۵۸نفر
رسید.خوشــبختانه تا روز  ۳۰شــهریورماه  ۷میلیون و  ۳۲۲هزار و  ۳۸۳نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند ۲۲۸.نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹-در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت
قرار دارند.تا روز  ۳۰شهریورماه  ۵۴میلیون و  ۲۴هزار و  ۴۲۷آزمایش تشخیص
کووید ۱۹-در کشور انجام شده است.همچنین تا روز  ۳۰شهریورماه  ۶۵میلیون
و  ۷۱هزار و  ۲۱۰نفر دوز اول ۵۸ ،میلیون و  ۴۶۸هزار و  ۷۱نفر دوز دوم و ۳۱
میلیون و  ۱۶۶هزار و  ۹۸۵نفر ،دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کردهاند.
مجموع واکســنهای تزریق شده در کشور به  ۱۵۴میلیون و  ۷۰۶هزار و ۲۶۶
دوز رســید.در یک شبانه روز  ۱۶هزار و ُ ۵۳۷دز واکسن کرونا در کشور تزریق
شده است.در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز نیست .همچنین ۲۰
شهرستان در وضعیت نارنجی ۲۵۷ ،شهرستان در وضعیت زرد و  ۱۷۱شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند.

نرخ «سرویس مدارس» در تهران ،تعدیل شد

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از تعدیل نرخ سرویس مدارس در پایتخت
خبر داد و گفت :سامانه ثبتنام سرویس مدارس نیز اختاللی ندارد و مهیاست.
مشکل
علیرضا کریمیان در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به پرسشی مبنی بر دو
ِ
ایــن روزهایِ خانوادههای تهرانی مبنی بر وجود اختالالتی در ســامانه ثبتنام
سرویس مدارس و همچنین قیمتهای باال و دور از انتظاری که برای سرویس
دانش آموزان تعیین شده اســت اظهار کرد :مشکل خاصی در زمینه سرویس
مدارس وجود ندارد .وی افزود :مشــکل سامانه برطرف شده و اختاللی ندارد.
اکنون سامانه برای ثبتنام خانوادههایی که تا کنون اقدام نکردهاند ،مهیا است.
مدیرکل آموزش و پرورش شــهر تهران درباره نرخ سرویس مدارس نیز گفت:
قیمت ســرویس ایاب و ذهاب مدارس بر اســاس قانون و مصوبه شورای شهر
تعدیل شده است و مشکل خاصی در این زمینه نیز وجود ندارد.

هدفگذاری  ۳۰پهنه در بحث پسماند در کشور

مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شــهری ســازمان شــهرداریها و
دهیاریهای کشــور گفت :در سازمان شــهرداریها در وزارت کشور  ۳۰پهنه
را در بحث پســماند هدف گذاری کرده ایم که  ۱۷پهنه در اســتان ســاحلی
شمالی ۴ ،پهنه در اســتانهای ساحلی جنوبی ۸ ،پهنه در هر هشت کالنشهر
و دو پهنه در استانهای کرمانشــاه و ارومیه وجود دارد.به گزارش ایسنا ،سید
حبیب راضی در نهمین نشست کمیته تخصصی محیط زیست مجمع شهرداران
کالنشهرهای ایران که با هدف انتقال تجربیات ،هماهنگی و مشارکت در مسائل
محیط زیســتی برگزار شد؛ با بیان اینکه وضعیت حوزه محیط زیست در کشور
چندان قابل دفاع نیست ،اظهار کرد :در حوزه پسماند  ۷۵درصد پسماند عادی
را مستقیما دفن میکنیم و تفکیک از مبدأ نیز تنها  ۱۰درصد انجام میشود ،در
حالی که در برنامه ششم این میزان  ۲۸درصد هدف گذاری شده بود.وی ادامه
داد :بحث هوای پاک ،مدیریت پســماند و فضای ســبز باید بر اساس طرحهای
جامع و تفصیلی متناسب با هر شهر دیده شود و در این موضوعات سازوکارهای
جدیدتری نیاز است تا شــاهد همکاری و هماهنگی بین بخشی باشیم .راضی
گفت :در سازمان شهرداریها در وزارت کشور  ۳۰پهنه را در بحث پسماند هدف
گذاری کرده ایم که  ۱۷پهنه در اســتان ساحلی شمالی ۴ ،پهنه در استانهای
ساحلی جنوبی ۸ ،پهنه در هر هشت کالنشهر و دو پهنه در استانهای کرمانشاه
و ارومیه وجود دارد.

خط مترو پرند ،همچنان
درگي رودار تامين منابع مالی مورد نياز
روند تامين منابع مالی پروژه تكميل و راهاندازی خط مترو تهران -پرند همچنان
ازسرعت مناسبی برخوردار نيست و تناسبی با عزم مديران ارشد ذيربط مبنی بر
افتتاح پروژه تا پايان سال جاری ندارد.به گزارش روابط عمومیو امور بين الملل
شــركت راهآهن شــهری تهران و حومه (مترو) عليرغم تكرار وعدههای متعدد
مبنی بر واگذاری  ۲۵هكتار زمين از اراضی شهر جديد پرند به پيمانكار ساخت و
تحويل خط مترو از فرودگاه امام خمينی (ره) تا شهر پرند اما هنوز در عمل هيچ
يك از قطعات دسته بندی شده واگذار نشده است و همين امر فرآيند سفارش
خريد ،تهيه و آماده سازی ،بارگيری تجهيزات و حمل آن به محل پروژه را تحت
تاثير قرار خواهد داد.همانطور كه پيشتر و بارها اعالم شده است ،روند تكميل
و راه اندازی خط مترو شــهر جديد پرند به حداقل  ۱۲۰۰ميليارد تومان منابع
مالی نياز دارد تا بتوان ضمن اتمام نازك كاری ايستگاه و انجام عمليات ساخت
و ســازی باقیمانده آن ،تجهيزات الزم بــرای راه اندازی ايمن خط را خريداری
و در موعد مقرر نصب كرد .با اين حال به نظر میرســد طی روند فرسايشــی
امور اداری واگذاری قطعات زمينها ،باعث تاخير در تامين تجهيزات مورد نياز
شــده و بهرهبرداری از پروژه تا پايان سال جاری را با اما و اگرهای جدی مواجه
سازد.گفتنی اســت عليرغم تمام مشكالت موجود بر سر راه تامين منابع مالی
پروژه خط مترو تهران-پرند ،مرحله نصب پلههایبرقی ايستگاه به اتمام رسيده
و عمليات نازك كاری ايســتگاه از مرز  ۹۰درصد فراتر رفته اســت .همچنين
ريلگذاری مسير برگشت اين خط نيز در حال انجام بوده و تامين قطعات الزم
به منظور تداوم بدون وقفه اين عمليات پيگيری میشود.

امروز آخرین مهلت بارگذاری مدارک رتبهبندی
وزیر آموزش و پرورش دربــاره آخرین وضعیت اجرای طرح رتبهبندی معلمان
گفــت :فرهنگیــان در حال بارگذاری مدارک هســتند و چندبــار از ما مهلت
خواستند .پنجشنبه مهلت تمام میشود اما اگر افرادی جامانده باشند و دلیل هم
داشته باشد ،برای آنها فرصتی را ایجاد میکنیم .بعد از اینکه مدارک را بارگذاری
و ثبت کردند ،ارزیابان نظر میدهند و به هیئت ممیزه ارسال میکنند تا احکام
صادر شــوند .به گزارش ایسنا ،یوسف نوری در حاشیه مراسم جشن غنچهها و
آغاز ســال تحصیلی  ۱۴۰۱-۱۴۰۲که در دبستان و کودکستان صاحب الزمان،
منطقه  ۱۱آموزش و پرورش شــهر تهران برگزار شــد ،با بیان اینکه پنجشنبه
«جشن شــکوفهها» برای دانش آموزان اول ابتدایی برگزار میشود و روز شنبه
مراسم بازگشــایی مدارس را با حضور رئیس جمهور داریم گفت :شاهد حضور
میلیونــی دانش آموزان در فرایند تعلیــم و تربیت با تدریس یک میلیون معلم
هستیم .وی درباره رتبه بندی معلمان اظهار کرد :فرهنگیان در حال بارگذاری
مدارک هســتند و چندبار از ما مهلت خواستند .پنجشنبه مهلت تمام میشود
اما اگر افرادی جامانده باشند و دلیل هم داشته باشد برای آنها فرصتی را ایجاد
میکنیم .بعد از اینکه مدارک را بارگذاری و ثبت کردند ،ارزیابان نظر میدهند و
به هیئت ممیزه ارسال میکنند تا احکام صادر شوند .نوری افزود :انتظار داشتیم
مدارک زودتر بارگذاری شود اما به هر دلیلی از جمله تابستان و سفر همکاران،
این امر قدری با تاخیر مواجه شــد و توقع ما این است که همکاران کار را تمام
کنند تا ارزیابان نظر خود را بدهند و رتبه افراد مشخص شود.

فراخوان مشموالن اعزامی پایه خدمتی
مهرماه ۱۴۰۱

سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطالعیهای اعالم کرد تمامی مشموالن دارای
بــرگ آماده به خدمت به تاریخ مهرماه ســال  ۱۴۰۱بایــد در محل و مراکز
مندرج در برگ معرفینامه مشــموالن حضور یابند.به گزارش ایسنا ،سازمان
وظیفه عمومی فراجا در اطالعیهای اعالم کرد :کلیه مشموالنی که برگ آماده
به خدمت به تاریخ مهر ماه ســال ۱۴۰۱دریافــت کردهاند ،باید با مراجعه به
یکب از دفاتــر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیــس ، )۱۰+برگ معرفینامه
مشــموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعــات مندرج در آن اقدام
کنند .بر اساس اعالم مرکز اطالعرسانی سازمان وظیفه عمومی فراجا ،در این
اطالعیه آمده است که عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده،
غیبت محســوب شــده و برابر ماده  ۱۰و  ۵۸قانون خدمت وظیفه عمومی با
افراد غایب رفتار خواهد شد.

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت مطرح کرد

شروط وزارت بهداشت برای بازگشایی مدارس
معاون فنی مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشــت،
واکسیناسیون ،بیمار نبودن افراد و تهویه مناسب کالسهای
درس را سه شــرط اصلی وزارت بهداشت برای بازگشایی
مدارس دانست.محسن فرهادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا
با اشاره به بازگشایی مدارس اظهار کرد :بر اساس یکسری
هماهنگیهای انجام شده یک سری توصیههای بهداشتی
در قالــب پروتکل برای مــدارس و مراکز آمــوزش عالی
تدوین شــده است که هم توسط وزارت کشور و هم وزارت
بهداشت به مجموعههای مختلف ابالغ شده است.وی افزود:
همچنین تشــدید کنترل نظارت بر روی مراکز آموزشــی
به دانشگاههای علوم پزشــکی ابالغ میشود که مهمترین
محورهای آن تأکید بر رعایت بهداشت فردی مانند شستن
دستها و ضد عفونی کردن آنها ،استفاده از ماسک به ویژه
در مکانهای بســته و فاقد تهویه است.فرهادی بیان کرد:
همچنین تأکید زیادی بر تهویه اماکن داریم.
در حال حاضر با توجه به مســاعد بودن هوا میتوان تهویه
طبیعی را در دســتور کار قرار داد .نکته دیگر خودمراقبتی
جدی و نظارت روی آن است به این شکل که دانشآموزان یا
اولیا و مربیان در صورت داشتن عالئمیمانند سرماخوردگی
حتما قرنطینه خود را رعایــت کنند .اگر عالئم خفیفی را
دارند به پزشک مراجعه کرده و  4تا  5روز خود را از محیط
آموزشی دور نگهدارند.
این مقام وزارت بهداشــت تأکید کرد :توصیه دیگر ما این
است که حتما واکسیناسیون کامل انجام شود .اگر ششماه

از آخرین واکســن آنها گذشته باشد حتما دوز یادآور خود
را تزریق کنند تا واکسیناســیون آنها انجام شــود.او بیان
کرد :درخواســت وزارت بهداشــت از مدارس این اســت
که ضدعفونی ســطوح پرتماســی مانند دستگیرههای در،
ســرویسهای بهداشــتی و آبخوریها را به صورت جدی
انجام دهند .همچنین اگر از ســرویس مدرســه اســتفاده
میکنند حتیاالمکان شیشههای آنها را با توجه به وضعیت

هوا پایین بکشــند تا تهویه مناسب در سرویسهای رفت
و آمد هم صورت بگیرد.وی افزود :خوشــبختانه در سامانه
ایران من وضعیت بیمار بودن ،واکســینه بودن رانندههای
تاکســی و اتوبوس کنترل میشود به همین دلیل اگر قرار
باشــد که سرویســی اختصاص داده شــود ،بهتر است از
خودروهای عمومیاستفاده شــود تا سرویسهای خارج از
ســامانه.فرهادی با بیان اینکه همزمان با بازگشایی مدارس

ت بوفهها
به آموزش و پرورش ابالغ شــده اســت که فعالی 
و پایگاههــای تغذیهای را آغاز کنند ،گفــت :رعایت موارد
بهداشتی و نظارت بر آنها الزامیاست .ضمن اینکه مدارسی
کــه بوفه دارند با توجه به اینکه وقتی دانشآموز مشــغول
خوردن مواد غذایی میشود باید ماسک خود را بردارد ،باید
توزیع مواد غذایی در زنگهای تفریح و در فضای باز صورت
بگیرد و در کالسها و فضای بسته حتیاالمکان مواد غذایی
سرو نشود.
وی افزود :وقتی بر تهویــه تأکید داریم منظور گردش هوا
است بســیاری از کالسها دارای پنجره بوده و اگر شرایط
هوا اجازه دهد میتوان این پنجرهها را باز کرد ،ضمن اینکه
ل بهداشتی که برای آموزش و پرورش ارسال شده
در پروتک 
اســت روشهای مختلف تأمین تهویه مناسب هم نوشته
شده است .با اصول اولیه و شرایط موجود کالسها میتوان
بسیاری از مشکالت را حل کرد.او ادامه داد :تزریق واکسن
در صورت دارا بودن شــرایط سنی ،بیمار نبودن و نداشتن
تســت مثبت و تهویه طبیعی سه شــرطی هستند که اگر
رعایت شوند میتوان نسبت به بازگشاییها ،نگرانی چندانی
نداشته باشیم.وی با بیان اینکه در میان دانشآموزان مقاطع
باالتر بیشترین رعایت پروتکلهای بهداشتی صورت گرفته
است ،گفت :با رعایت تمامیاین نکات در مدارس و جامعه
میتــوان از بروز پیکهای آتی جلوگیــری کرد.البته االن
موارد مبتال به بیمــاری و مرگ و میرها کاهش پیدا کرده
است.

ِ
پایان کرونا
اما و اگرها درباره

یک اپیدمیولوژیســت با اشــاره به اظهارات سران برخی
کشورها ،مبنی بر پایان پاندمیکرونا ،گفت :سازمان جهانی
بهداشــت اخیرا اعالم کرد که داریــم خط پایان پاندمیرا
میبینیم و زمانیکه خط پایان را میبینیم باید سرعتمان
را برای مقابله با کرونا بیشتر کنیم ،وگرنه میبازیم.
دکتر مســعود یونسیان در گفتوگو با ایسنا ،درباره برخی
ادعاها از سوی برخی کشورها مبنی بر پایان پاندمیکرونا
از جملهرئیس جمهور آمریکا ،گفت :در این زمینه اظهارات
هیچرئیس جمهوری مالک نیست ،بلکه اظهار نظر مراجع
بینالمللی علمیدر این باره مالک اســت .سازمان جهانی
بهداشــت هر چهارشنبه یک گزارش هفتگی ارائه میدهد
که وضعیت را بیان میکند .البته دبیرکل ســازمان جهانی
سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت
محیط زیســت گفت :کاهش آلودگی هوا در اولویت هیچ
کس نیســت بنابراین نمیتوان انتظار هوای بهتری داشت
حتی اگر ســوخت و خودروها در کشور استاندارد شود اما
باز هم وضعیت هــوا بهطور کامل بهتر نمیشــود چراکه
 ۹۴درصــد تولید انرژی کشــور در موتورخانههای منازل،
کارخانهها و  ...برپایه ســوختهای فسیلی است.به گزارش
ایســنا داریوش گلعلیــزاده در نهمین نشســت کمیته
تخصصی محیط زیســت مجمع شــهرداران کالنشهرهای
ایران که با هدف انتقال تجربیات ،هماهنگی و مشــارکت
در مســائل محیط زیســتی امــروز در شــهرداری تهران
برگزار شــد ،درباره معضل آلودگی هوا اظهار کرد :باتوجه
به بارگذاری زیاد جمعیت و فعالیت آنها در کالنشــهرها،
میزان سرویسدهی به این افراد باعث از دست رفتن منابع
میشــود.وی ادامه داد :بایدها و نبایدهایی درحوزه محیط
زیســت وجود دارد .در زمینه بایدها میتوان به تکالیف در
قوانین مدیریت پســماند ،هوای پــاک و حفاظت از خاک
اشاره کرد .در زمینه نبایدها  -نیز که بیش از بایدها دارای
اهمیت است  -میتوان به طرح ،پروژه و مصوبههای مغایر
با سیاستهای کاهش آلودگی هوا اشاره کرد .خودر محور
بودن کشــور باعث میشــود که وضعیت همیشه همین
گونــه باقی بماند.گل علیزاده تاکید کرد :مســئله و راهکار
مشــخص اما اجرا کردن آن دچار مشکل است .شعارها در
این زمینه باید به تغییر رفتار مسئوالن و مردم منجر شود
تا وضعیت پیچیدهتر از این نشود.سرپرست مرکز ملی هوا و

ِ
قضاوت شرایط بیماری در ایران تا نیمه مهرماه

بهداشــت در روزهای اخیر اعالم کرد کــه ما داریم خط
پایــان پاندمیرا میبینیم و زمانیکه خط پایان را میبینیم
باید سرعتمان را برای مقابله با کرونا بیشتر کنیم ،وگرنه
میبازیم.وی با بیان اینکه بنابراین نهتنها آنطور که برخی
ادعا میکنند ،از نظر ســازمان جهانی بهداشــت کار تمام
شــده نیســت ،بلکه نظر  WHOاین است که اکنون که
ویروس ضعیف شــده باید حمله نهایــی را برای پایان آن
انجام داد ،افزود :بنابراین خوشبینی که برخی کشــورها
مانند رئیــس جمهور آمریکا داشــتند ،چیز مثبتی تلقی
نمیکنم.
اتفاقا یک واریانت جدید  BA۴.۶از خود آمریکا توســعه
پیدا کرده و نمیدانم چطور وقتی یک واریانت جدیدی که

اعالم شده قدرت سرایتپذیری بیشتری هم دارد ،از خود
کشور آمریکا گزارش شده و آن را تشخیص دادهاند ،چطور
اینقدر راحت پایان پاندمیرا اعالم میکنند.
یونســیان درباره وضعیت کرونا در کشورمان نیز گفت :در
عین حال هر کشــوری را باید با شرایط خودش رصد کرد.
شــرایط ما به این صورت اســت که با توجه که مسافرین
از اربعین بازگشــتند و از طرفی برخی زائران به مشــهد
رفتند و در حال بازگشت هستند و از طرفی هم در آستانه
بازگشــایی مدارس و دانشگاهها هســتیم ،تا پایان مهر و
حداقل تا  ۱۵مهر مــاه نمیتوانیم قضاوتی درباره آینده و
وضعیت بیماری در کشور انجام دهیم .وی تاکید کرد :باید
اوضــاع را به منوال قبل تلقی کنیم و باید همان مراقبتها

سرپرست مرکز ملی هوای سازمان محیط زیست عنوان کرد

تهران درمعرض پدیده بیابانزایی
منابع انتشار آلودگی هوا بسیار باالست

تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست آموزش را بسیار
دارای اهمیت دانست و توضیح داد :آموزش بسیار موضوع
مهمیاست و نباید انتهای خط باشد بلکه باید ابتدا آموزش
صورت بگیرد .محیط زیست تنها مربوط به سازمان حفاظت
محیط زیســت نیست بلکه به همه شهروندان ارتباط دارد.
وی با اشاره به موضوع نوسازی کالنشهرها افزود :در صورت
نوسازی کالنشهرها دیگر نباید خودروهای دیزلی در شهرها
وجود داشته باشند .خودروهای فرســوده باید جمعآوری
شــوند .به عنوان مثــال از  ۱۰۰۰اتوبوس موجود باید تنها
 ۵۰۰اتوبوس باقی بماند.
سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت
محیط زیســت ضمن اشــاره به اینکه تولیــد موتورهای
کابراتوری ممنوع شــده اســت اما هنوز با استفاده از آنها
آلودگی بســیاری تولید میشــود ،گفت :در تهران منابع
انتشــار آلودگی بسیار باالســت ،به همین علت استفاده از
هر خودروی اســتاندارد و جدیدی موجب تشدید آلودگی
میشود این در حالیســت که هدف ما به حداقل رساندن
آلودگی هوا اســت.گل علیزاده با اشاره به تبصره  ۳ماده ۳
قانون هوای پاک اظهارکرد :بر اســاس این تبصره آلودگی

صنعتی و جلوگیــری از ورود به مرحله بحران باید صورت
بگیرد و محدودیتهایی اعمال شود.به گفته وی ستاد ملی
مقابله با پدیده گردو غبار در مواقع بحران و اضطرار ناشــی
از مواجه شدن با گرد و غبار اقدامات الزم را انجام میدهد.
گلعلیزاده همچنین تهران را در معرض پدیده بیابانزایی
دانست.وی به راهکاری کلیدی اشاره کرد و گفت :بهترین
راهــکار مدیریت یکپارچه شــهری اســت.گل علیزاده به
توضیحــی درباره قانون هوای پــاک پرداخت و گفت :این
قانون  ۳۳ماده دارد .برای  ۱۷۶تکلیف دســتگاه احصا شده
اســت .در  ۱۰ســازمان اصلی و همچنین با  ۲۳دستگاه
همکاری دارد.
سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت
محیط زیســت ضمن اشــاره به اینکه یکی از دغدغههای
اصلی مصرف مازوت در کالنشهرها بود که سعی در مدیریت
آن داشــتیم ،توضیح داد :وزارت نیرو در بحث نیروگاههای
بخاری ،تامین حقئابه تاالب و توسعه نیروگاه تجدید پذیر
اقداماتی انجام داده است .برای کاهش آلودگی هوا در کشور
باید به ســمت استفاده از نیروگاههای با انرژی تجدیدپذیر
برویم.وی با اشاره به موضوع مدیریت پسماند گفت :سلیقه

را انجام دهیم و پروتکلهای بهداشــتی را همچنان رعایت
کنیم .بعــد از نیمه مهر مــاه میتوان گفت کــه آیا این
تماسها و جابجاییها منجر به افزایش بیماری شده است
یا خیر؟ .چراکه دو هفته بعد از هر تغییری ،کرونا خودش
را در ابتال نشــان میدهد و زمانیکه روند ابتال را مشاهده
کنیم ،میتوانیم بهتر درباره شرایط ادامه پاندمیدر کشور
صحبت کنیم .به نظر میرســد که محتاطانهترین کار این
اســت که تا  ۱۵مهر ماه مداخله جدیدی در زمینه کاهش
مراقبتها و حساسیتها نداشته باشیم.
یونســیان همچنین اظهار کرد :روند فعلی کرونا در کشور
به طور خوبی کاهشی است و امیدواریم همین روند ادامه
یابد.
مردم به سمت افزایش زباله رفته است در حالی که باید ابزار
قانونی و تشــویقی برای کاهش تولید پسماند وجود داشته
باشــد .در غیر این صورت منابعمان را از دســت میدهیم.
گلعلیزاده ادامه داد :بر اســاس گزارش وزارت بهداشت در
سال  ۱۴۰۰در  ۲۷شهر آلوده کشور با  ۳۵میلیون جمعیت
گ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی
 ،حدود  ۲۱هزار مر 
از ذرات معلق  ۲.۵میکرون در بزرگســاالن گزارش شد که
 ۱۱.۳میلیارد دالر هزینه به کشور وارد کرده است.
همچنیــن در تهران  ۶۰۰۰نفر جان خــود را به این علت
از دست دادهاند.وی تاکید کرد :زندگی در کالنشهرها پنج
ســال از عمر هر فرد را با توجه به چنین آلودگیهایی کم
میکند باید ضمن توجه به امروز ،برای آینده نیز راهکاری
بیندیشــیم که منجر به تشــدید آلودگی نشود.سرپرست
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست
همچنین به مسائل محیط زیستی مانند فرونشست زمین
و بحران آب اشــاره و اظهار کرد :این مســائل بسیار جدی
هســتند حتی در سال  ۹۸جلســه ای برای چاره اندیشی
نسبت به بحران آب برگزار شد اما با بارندگیهایی که اتفاق
افتاد کمینگرانیها برطرف شد.
بهطور کلــی ما با هر تغییــر اقلیم و بارش بــرف و باران
مشــکالت زیادی داریم همچنیــن در فرایند یخ زدایی در
فصل زمستان که با استفاده از محلول شن و نمک صورت
میگیرد ،باعث آســیب به محیط زیست میشویم.به گفته
گلعلیزاده شــدت مصرف انرژی در ایران ســه برابر دیگر
نقاط جهان است.

غربالگری اختالالت عصبی شناختی سالمندان

معاون پیشگیری از معلولیتهای مرکز توسعه
پیشگیری ســازمان بهزیستی کشور از اجرای
برنامه پیشگیری ،غربالگری اختالالت عصبی
شناختی ســالمندان به صورت پایلوت در دو
استان خبر داد.
به گزارش ایســنا ،افروز صفاریفــرد در روز
جهانی آلزایمر با بیان اینکه یکی از برنامههای
دفتــر پیشــگیری از معلولیتهای ســازمان
بهزیســتی در ســال جاری برنامه پیشگیری،
غربالگری اختالالت عصبی شناختی سالمندان
یا دمانس اســت که در نظــر داریم به صورت
پایلوت در  ۲اســتان کشــور اجرا شود ،گفت:

جمعیت سالمندان کشور تا  ۱۴۳۰به  ۲۶میلیون نفر میرسد

این برنامه بــا همکاری انجمن دمانس آلزایمر
ایران انجام میشود.وی افزود :ضرورت اجرای
این برنامه این اســت که باتوجــه به افزایش
جمعیت سالمندان در جهان و ایران ،نیاز است
به سالمندان و برنامههای مرتبط با سالمندی
توجه ویژهتری شود.
معاون پیشگیری از معلولیتهای مرکز توسعه
پیشــگیری سازمان بهزیستی کشــور با بیان
اینکه براساس گزارش سازمان سالمت جهانی
تا سال  ۲۰۵۰جمعیت سالمندان ایران به بالغ
بر  ۲۶میلیون نفر خواهد رســید ،اظهار کرد:
پیشبینی میشــود جمعیت ایــران به یک

جامعه پیر تبدیل شــود؛ لذا الزم اســت برای
بیماریهای شــایع دوران سالمندی اقدامات
الزم را انجام دهیم.به گفته صفاریفرد ،بیماری
آلزایمر شایعترین علت سندروم دمانس است
که به دلیل تخریب وســیع نورونهای مغزی
ایجاد میشــود و باعث افت وضعیت شناختی
در ســالمندان ،درنتیجــه تخریــب شــدید
حافظه ،جهتیابی و شــناخت در سالمندان
و همچنیــن موجــب مختل شــدن عملکرد
اجتماعی و خانوادگی فرد میشــود و فرد نیاز
به مراقبتهای مداوم طبــی و روانی دارد که
این موارد تاثیراتــی را هم برای زندگی فرد و

هم افراد زندگی خانواده او خواهد داشــت.وی
بــا بیان اینکه با آزمونهای غربالگری میتوان
شــروع بیماری دمانس را سریعتر تشخیص و
مداخالت به هنگام را ارائه داد و همچنین سیر
بیمــاری را کندتر کرد ،افزود :تصمیم گرفتیم
در  ۲اســتان افراد در محدوده سنی  ۶۰تا ۷۵
سال مورد ارزیابی و غربال قرار گیرند و بعد از
شناسایی افراد مســتعد ابتال به بیماری ،برای
تشخیص به متخصصین مربوطه ارجاع شوند
و براساس پروتکل تشخیص سند ملی دمانس
اقدامات تشخیصی برای آنها انجام شود .باتوجه
به حساسسازیها و آگاهسازیهای انجام شده

برای دریافت مداخالت درمانی و توانبخشــی،
این افراد به مراکز تخصصی ارجاع داده شوند.
همچنیــن برنامــه پیگیــری  ۶ماهه و یک
ســاله را هــم در نظر گرفتیم کــه از دریافت
مداخــات و نتایج حاصله نیــز اطمینان پیدا
کنیم.معاون پیشگیری از معلولیتهای مرکز
توسعه پیشــگیری بهزیستی کشــور با بیان
اینکه قرار اســت این برنامه به صورت پایلوت
در اســتانهای یزد و قزوین انجام شود ،گفت:
امید است بتوانیم با اجرای این برنامه ابتدا به
صورت پایلوت و سپس کشوری یک سالمندی
سالم برای افراد داشته باشیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد

پوشش  ۷۰درصدی هزینههای توانبخشی معلوالن در بخش خصوصی
رئیس سازمان بهزیستی کشور از انعقاد تفاهمنامه همکاری
سازمان بهزیستی کشور و بیمه سالمت در راستای «پوشش
دهــی ارائه خدمات درمانی برای افراد دارای معلولیت» خبر
داد .به گزارش ایســنا ،علیمحمد قادری در مراســم انعقاد
تفاهمنامه همکاری سازمان بهزیستی کشور و بیمه سالمت
پیرامون «پوشش دهی ارائه خدمات درمانی برای افراد دارای
معلولیت» که با حضور مدیرعامل بیمه سالمت برگزار شد،
بیان کرد :ما افرادی را در ســازمان بهزیستی تحت پوشش
داریم که خانواده دارای چند معلول اســت و افرادی هستند
که مستمرا نسبت به دریافت خدمات توانبخشی تقاضا دارند.
وی با اشاره به تفاهم نامه مذکور گفت :این تفاهم نامه نقاط
جاذبی دارد که خانوادهها میتوانند از آن استفاده کنند.
باید تالش کنیم این خدمات در نظام بودجه ای کشور ریشه
دار شــوند که مستمرا بتوانیم این خدمات را که حدود ۵۹
کد خدمت ستاره دار توانبخشی است برای آحاد افراد دارای
سرپرست معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
با اعالم اینکه جشــن شــکوفهها امروز برای کالس اولیها
در سراسر کشور برگزار میشــود گفت :تالش میکنیم با
توجه به قرار گرفتن جشــن شکوفهها بین اربعین حسینی
و مناســبتهای دهه آخر ماه صفر ،فضایی توام با نشــاط
معنوی فراهم کنیم.معصومــه نجفی پازوکی در گفت وگو
با ایســنا ،درباره تمهیدات درنظر گرفته شده برای تقویت

معلولیت به عنوان یک رویه هدفمند در بودجه داشته باشیم.
به گزارش ایسنا ،کاظمیمعاون توانبخشی سازمان بهزیستی
کشــور نیز با بیان اینکه امســال تفاهم نامه سال گذشته را
تمدیــد میکنیم ،اظهار کرد :در این تفاهم نامه قرار اســت
بخــش عمدهای از هزینهای که برعهــده خانواده دارای فرد
معلول است و از خدمات مراکز غیردولتی بهره مند میشود،
پرداخت شود؛ به طوریکه  ۷۰درصد تعرفه مرکز کار درمانی،
فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی و شنوایی سنجی و هر مرکز دیگری
که افــراد دارای معلولیت مراجعه و خدمات توانبخشــی را
دریافت میکنند ،از محل ایــن تفاهم نامه پرداخت خواهد
شد و کلیه خدمات ستاره دار حوزه توانبخشی در این تفاهم
نامه گنجانده شــده اســت .وی با اشاره به اینکه این تفاهم
نامه دو تفاوت مهم نســبت به سال گذشته دارد ،اظهار کرد:
از حدود  ۸خدمت ستاره دار به  ۵۹خدمت ستاره دار ارتقاء
پیــدا کرده و تعرفه بخش دولتی به بخش غیردولتی تبدیل

شده اســت.کاظمیافزود :دریافتی خرید خدمت یک مرکز
توانبخشــی از محل این تفاهم نامه افزایش چشمگیر یافته
است .وقتی خانوادهای دارای فرزند معلول میشود ،مداخله
بســیار زودهنگام باید صورت گیرد و بعد از تشخیص اولیه
باید وارد کلینیکهای توانبخشی شــود و به طور متمادی و
شاید سالها خدمات خاص توانبخشی را دریافت کند .اکنون
هزینههای این خدمات باال رفته و شاید عمده اقتصاد خانواده
را در بر میگیرد و بخش زیادی از آن درآمد خانواده را تحت
پوشــش قرار میدهد و حتی از لحاظ نظام عاطفی خانواده
اثرگذار است .معاون توانبخشی بهزیستی کشور ادامه داد:
امیدوارم امســال با این دو تحول مهم لحاظ شده در تفاهم
نامه از هر جهت هم خانواده با فراق خاطر بیشتری فرزندان
خود را از این خدمات توانبخشی بهره مند کنند و هم به نظام
اقتصادی خانواده فشــار کمتری وارد شود .به گزارش ایسنا،
ناصحی مدیرعامل بیمه سالمت نیز با بیان اینکه این نگاه در

برگزاری «جشن شکوفهها» برای  1/5میلیون کالس اولی
کیفیت آموزش به ویژه برای کالس ســومیها که دوسال
اول تحصیلشــان را در دوران کرونــا و بــه صورت مجازی
گذراندهاند اظهــار کرد :معتقدم باید طرح جبران و تثبیت
یادگیری طی سال تحصیلی ادامه یابد.وی افزود :البته دانش

آموزان پس از  ۱۴فروردین ما ِه امســال مدتی را به مدرسه
آمدند و ارتباطی میان آنها با مدرسه برقرار شد .در واقع یک
مانور بازگشــایی پس از  ۱۴فروردین داشتیم ،درست است
که همه دانش آموزان به مدرســه نیامدند ،اما یک آمادگی

سازمان بیمه سالمت تقویت شده است که بخشی از خدمات
یا منابع را و یا با همکاری ســازمان بهزیستی منابع جدیدی
را جذب و جلب کنیم ،گفت :این اتفاق مهم سال قبل افتاده
و تفاهم نامهای برقرار شده است .به خاطر اینکه تعرفههای
دولتی پوشــش داده میشــد و ما به التفاوت برای این افراد
در گرفتن خدمت ،بخش زیادی بوده و شــاید آن هم قابل
پرداخت نبود ،تصمیم مشــترکی گرفتیم و آن را در شورای
عالی بیمه مصوب کردیم کــه خدمت با تعرفه همان مکان
پرداخت شود یعنی اگر خیریه است ۷۰ ،درصد تعرفه خیریه
و اگر بخش خصوصی اســت ۷۰ ،درصد بخش خصوصی را
پرداخت کنیم .وی ادامه داد :امید اســت روز به روز بتوانیم
این خدمات را بیشــتر کنیم حتی پیشنهادی دادیم که در
بخشــهای بیمههای تکمیلی هم اگر شــرایطی فراهم شود
بتوانیم بخش زیادی از هزینههای این افراد را در توانبخشی
و ...در مراحل بعد با جذب منابع آنها را پوشش دهیم.
ایجاد شــد تا اکنون نیز برای شروع سال تحصیلی مشکل
حادی نداشتهایم.سرپرست معاونت آموزش ابتدایی وزارت
آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزشها به مدت دو ســال
غیرحضوری بوده و طبیعتا کیفیت آموزش پایین آمده است
گفت :طرح جبران و تثبیت یادگیری در تابستان اجرا شد،
اما خب همه دانش آموزان پوشش داده نشدند و این طرح
باید در طول سال تحصیلی ادامه یابد.

