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اخبار
یک اپیدمیولوژیست عنوان کرد؛

میزان مرگ های کرونایی در ایران
بیشتر از میانگین جهانی

یک اپیدمیولوژیست ،گفت :میزان مرگ و میر
بیماران کرونایی در ایران بیشتر از میانگین جهانی
است.سید عباس متولیان ،در گفتگو با شبکه خبر،
اظهار داشت :بعد از هفته سوم محدودیتها ،میتوان
وضعیت بیماری و تأثیرگذاری رعایت پروتکلها در
جامعه را ارزیابی کرد .وی افزود :جمعیت ایران یک
درصد جمعیت دنیا را تشکیل میدهد ،اما  ۳.۳دهم
درصد مرگ و میر کرونایی را به خود اختصاص
داده که از میانگین دنیا بیشتر است .متولیان
ادامه داد :کشور ما با کرونا عمیقتر مواجه شد که
مراقبتهای بیشتری را میطلبد .وی افزود :سرمای
هوا و شب یلدای پیش رو نگران کننده است .این
اپیدمیولوژیست گفت :انتقال بیماری کرونا فرد به
فرد و پیش رونده است؛ باید این زنجیره را قطع
کرد.متولیان افزود :کرونا مشکل غیر قابل حل
نیست اگر مدتی محدودیتها را بپذیریم پاندمی
بیماری فروکش خواهد کرد.
شهردار قلب طهران خبر داد:

ایجاد شورای اجرایی طرح ارتقای
احساس امنیت زنان در منطقه 12

علیمحمد سعادتی از ایجاد شورای اجرایی و
دبیرخانه طرح ارتقای احساس امنیت زنان در قلب
طهران خبر داد.
️به گزارش امتیاز ،علیمحمد سعادتی شهردار
منطقه با اعالم این خبر گفت :شورای اجرایی
و دبیرخانه طرح ارتقای احساس امنیت زنان با
هدف بهسازی فضای شهری برای حضور همه
افراد بهویژه زنان و کودکان ،دستیابی به الگوی
مشخص در ارتقای امنیت زنان در فضاهای شهری
و حضور فعالتر آنان در سطح شهر با همکاری
اداره امور بانوان منطقه  ۱۲ایجاد میشود️ .وی با
تأکید بر ضرورت توجه به مقوله امنیت ،بهویژه در
محالت کمبرخوردار و این نکته که بافت قدیمی و
فرسوده منطقه  ۱۲و نبود حیات شبانه در بیشتر
محالت آن ،باعث بروز فضاهای ناامن در سطح این
منطقه است ،گفت :احساس امنیت ،همواره یکی
از بنیادیترین نیازهای انسان در جامعه است و
بدون برخورداری از امنیت نمیتوان انتظار کارآیی
و پویایی را در شهر داشت که در این بین زنان
و کودکان به لحاظ روانی بیش از دیگران به این
احساس نیاز دارند️ .سعادتی در تشریح برخی از
مهمترین وظایف شورای یادشده افزود :هماهنگی
میان نهادها و سازمانهای دخیل در اجرای طرح،
اجرای طرح و حل مسائل و چالشها ،هماهنگی با
سازمانهای دخیل منطقهای مانند نیروی انتظامی،
آموزش و پرورش ،بهزیستی ،اداره برق و  ...به
منظور اجرای فعالیتهای مرتبط با آن سازمان،
هماهنگی بین معاونتهای تخصصی برای پیگیری
و انجام مأموریتهای محوله ،ارائه گزارش از اجرای
هر گام به شورای راهبردی از جمله وظایف این
شورا خواهند بود️ .شهردار منطقه  12همچنین
یادآور شد :دبیرخانه اجرایی این شورا در اداره امور
بانوان منطقه تشکیل میشود که برخی از مهمترین
وظایف آن ،جلب مشارکتهای مردمی ،دریافت
ایده و طرحهای شهروندان ،برگزاری جلسات و
تهیه صورت جلسات و تجمیع گزارشهای اجرای
طرح در منطقه خواهد بود️.به گفته وی این شورا
با حضور شهردار منطقه به عنوان رئیس شورا و
با عضویت معاونان شهردار ،شهرداران نواحی ،مدیر
اداره امور بانوان منطقه ،نمایندگان و معتمدان
محله (حداقل دو نفر) ،سازمانهای مردمنهاد فعال
در منطقه ،دفاتر توسعه محلی مرتبط با هر محله
تشکیل خواهد شد.

افتتاح تونل زیرگذر شورایاری در
محله مشیریه

تونل زیرگذر شورایاری در آستانه افتتاح
بزرگراه شهید نجفی رستگار با حضور شهردار
منطقه  15افتتاح شد.
به گزارش امتیاز؛ این زیرگذر که بخش
جنوبی محله مشیریه را در تقاطع بزرگراه شهید
نجفی رستگار به بخش شمالی آن متصل می کند،
به درخواست شورایاری و مردم در این پروژه به
عنوان یکی از پروژه های توسعه محلی توسط
معاونت فنی و عمرانی منطقه طراحی و اجرا شد .در
این مراسم شورایاری محله مشیریه ،رابط شورایاران
منطقه و شهروندان حاضر بودند و در ادامه از سایر
پروژه های توسعه محلی مشیریه بازدید کردند.

“طرح مدرسه آماده” در 110مدرسه
منطقه 21پیاده سازی شده است

“طرح مدرسه آماده” از طریق آموزش کامل به
پرسنل ،مدیران و دانش آموزان قصد دارد در جهت
ایجاد محیطی امن و مطمئن برای تعلیم و تربیت
فرزندان امروز و آینده سازان فردای این کشور ،در
110مدرسه منطقه 21گامی موثر برمی دارد.
به گزارش امتیاز ،هادی اسماعیلی دبیر
ستاد میدریت بحران و پدافند غیرعامل این منطقه
با بیان مطلب فوق گفت :مدرسه به عنوان مکانی
که دانش آموزان زمان زیادی در آن حضور دارند،
باید محیطی ایمن و به دور از تهدید و مخاطرات
باشد؛ به همین منظور “طرح مدرسه آماده” در
110مدرسه منطقه 21پیاده سازی شده است.
وی در ادامه افزود :در منطقه 21و در
مدرسه فرهنگ محله فرهنگیان-آزادی؛ اولین
کانکس تجهیزات امداد و نجات ویژه طرح
مدرسه آماده توسط ستاد مديريت بحران منطقه
ورودی غربی پایتخت جاگذاری و وسایل امدادی
جهت تجهیز کانکس در آن مستقر شده است.
اسماعیلی تصریح کرد :اهمیت این قشر
از جامعه تاحدی است که در اصول ده گانه
برنامه راهبرد جهانی سازمان ملل متحد برای
كاهش سوانح و نیز اهداف هفتگانه چارچوب
جدید بین المللی نيز به اين موضوع پرداخته
شده و بر ارزیابی ایمنی مدارس ،تنظیم برنامه
های درسی و آموزشی درخصوص کاهش
خطرپذیری بالیا ،ترويج و گنجاندن دانش
كاهش مخاطرات و اثرات باليا در برنامه های
درسی مدارس در همه سطوح تاكيد شده
است.
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وزیر بهداشت در اجالس مجازی مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت خبر داد

کاهش  ۴۰درصدی مرگ های روزانه بیماران کرونایی در ایران

وزیر بهداشت گفت :گرچه از دست دادن حتی
یک شهروند در هر منطقه از جهان برای ما سخت
است اما خوشحالم که در یکی دو هفته اخیر ،تعداد
مرگ روزانه بیماران کووید  ۱۹در ایران کاهش پیدا
کرد.
سعید نمکی ،در جلسه مجازی با وزرای
بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی
بهداشت در خصوص کووید  ،۱۹اظهار داشت:
بیماری همه گیر کووید  ۱۹جهان را به شدت
فرا گرفت و درسهای زیادی را برای آموختن در
سطح ملی ،منطقهای و جهانی ارائه داد که نشان
دهنده عدم آمادگی جامعه جهانی برای مقابله با
یک بیماری همه گیر است.
وزیر بهداشت گفت :این بیماری همه گیر به
ما یادآوری کرد که رهبری ،همبستگی ،همکاری
بین بخشی ،مداخالت مبتنی بر شواهد و هماهنگی
بین کشورها ،ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت
بیماری همهگیر کووید  ۱۹هستند .بنابراین من
اکیداً» توصیه میکنم که مبادالت فنی و سطح باال
بین کشورها ادامه یابد.
وی افزود :در دو هفته گذشته ،ما یک ابتکار
ملی به نام طرح شهید حاج قاسم سلیمانی را در
سطح خانوار و محله ،با مشارکت فعال جامعه و
همکاریهای بین بخشی از جمله سپاه پاسداران،
سازمان بسیج مستضعفین ،جمعیت هالل احمر،
وزارت کشور ،بخش خصوصی ،مبتنی بر مداخالت
برای شناسایی زود هنگام ،فراهم نمودن خدمات

سالمت به صورت فعال و استفاده از تکنولوژیهای
به روز ،آغاز کردهایم.
وزیر بهداشت ادامه داد :اهداف اصلی این
طرح عبارتند از پیروی از پروتکلهای بهداشتی
جهت شکستن زنجیره انتقال ،تستهای گسترده
آنتیژنی ،جداسازی ،درمان زودهنگام ،اقدامات
جدی بهداشتی و اجرای قانون به ویژه برای
محدود کردن تجمعات کوچک و جلوگیری از
انتقال و خدمات ضروری بهداشتی کاهش موارد
بستری در بیمارستان ،کاهش موارد مرگ و میر،
حمایت از پوشش گروههای در معرض خطر

میباشد و من افتخار میکنم که با وجود تمام
محدودیتها به دلیل تحریمهای یک جانبه غیر
قانونی و محدودیتهای مالی هیچیک از خدمات
بهداشتی درمانی ما تحت تأثیر کووید  ۱۹قرار
نگرفته است.
نمکی خاطرنشان کرد :به نظر من ،هماهنگی
در سطح باال در سیستم بهداشت و همکاری
بین بخشی ،تغییرات رفتاری پایدار و آگاهی از
مخاطرات حتی فراتر از همهگیری ،سیستم نظارت
الکترونیکی فعال و تیمهای واکنش سریع ،ارائه به
موقع گزارش دادهها در سطح محلی و ملی و مهمتر

از همه ،رهبری ،صداقت ،همبستگی و رویکرد «کل
دولت ،کل جامعه» عناصر اصلی برای غلبه بر
همهگیری هستند.
وی یادآور شد ۱۰ :ماه پس از شیوع ،ما باید
دوباره بر اصول رهبری ،مدیریتی ،فنی و اخالقی
تأکید کنیم .همبستگی ،نه تنها در سطوح محلی
و ملی ،بلکه مهمتر از آن در سطح جهانی ،یکی
از مهمترین و قابل اعتمادترین ارکان مبارزه با
چنین همهگیری است .به رغم «حداکثر فشار» و
تحریمهای شدید توسط دولت فعلی ایاالت متحده
که مسائل بهداشتی و انسانی جمعیت کشور ما را
هدف قرار داده است ،ایران در فناوریهای حوزه
سالمت و تولید محلی تستهای آنتیژن ،تجهیزات
پزشکی ،داروهای پیشرفته مانند مونو نوکئال آنتی
بادی ( )MBAsو مهمتر از همه واکسنهای
مختلف در برابر کووید  ۱۹پیشگام است با این
حال ،من مایلم که بر اهمیت حیاتی هماهنگی بین
کشورهای عضو و در نظر گرفتن «سالمت پلی برای
صلح» تأکید کنم.
وزیر بهداشت گفت :از پیشنهاد هوشیارانه و
به موقع مدیر منطقه برای ایجاد کارگروه وزرای
منطقه و کارگروه فنی ،تحت رهبری سرکار خانم
دکتر هال زائد ،وزیر بهداشت مصر ،که فرصتی عالی
برای بازنگری مجدد توصیههای راهبردی برای
پاسخ به بیماری همه گیر کووید  ۱۹بر اساس ۹
رکن سازمان جهانی بهداشت ،فراهم نموده است
قدردانی میکنم.

سخنگوی سازمان انتقال خون تشریح کرد؛

جزییات وضعیت تامین خون در کشور

سخنگوی سازمان انتقال خون ،گفت :در دوران کووید  ۱۹و
شیوع کرونا در کشور در  ۸ماهه  ۱۳۹۹نسبت به  ۸ماه مدت مشابه
سال قبل در ایران هفت درصد کاهش اهدای خون داشتیم.
بشیر حاجی بیگی ،اظهار داشت :در کشور ما از سن  ۱۸سالگی
تا  ۶۰سالگی میتوان خون اهدا کرد ،اهداکنندگان مستمر خون که
حداقل در سال دو بار موفق به اهدای خون شدهاند تا سن  ۶۵سالگی
با نظر پزشک مستقر در انتقال خون و مشاور اهداکنندگان میتوانند
خون اهدا کنند.
وی افزود :در کشور ما میزان اهدای خون در افراد  ۱۸تا  ۲۵سال
 ۱۷درصد ۲۶ ،تا  ۳۵سال  ۳۸درصد ۳۶ ،تا  ۴۵سال  ۲۷درصد۴۶ ،
تا  ۵۵سال  ۱۵درصد ۵۶ ،تا  ۶۰سال  ۳درصد است.
حاجی بیگی ادامه داد :بیشترین میزان اهدای خون در کشور
متعلق به  ۲۶تا  ۳۵سالهها است .ایران به عنوان اولین کشور منطقه
مدیترانه شرقی توانست در سال  ۲۰۰۷میالدی به شاخص صد
درصدی اهدای خون داوطلبانه و بدون چشمداشت دست پیدا کند.
وی افزود :در مرکز انتقال خون نباید کیفیت فدای کمیت
شود بهترین محل برای ذخیره سازی خون در کشور در رگهای
اهداکنندگان است .هر وقت به خون و فرآوردههای آن احتیاج پیدا
کردیم مردم یار و یاور سازمان انتقال خون بودند.
حاجی بیگی گفت :اهدای خون باید همیشگی و به صورت روزانه
باشد با توجه به نیاز بیمارستانها به پالکت که یکی از فرآوردههای
مشتق از خون است و در خارج از بدن و درون کیسههای خون تا ۳
روز پایدار است.
وی افزود :همچنین حضور بیماران تاالسمی در کشور که باید
خون تازه تزریق کنند ( ۲۰درصد خون تهیه شده و اهدا شده در
کشور به مصرف افراد تاالسمی میرسد) اهدای خون باید به صورت
روزانه باشد.
حاجی بیگی ادامه داد :در حال حاضر و سالها است که اهدای
خون هیجانی در کشور جای خود را به تصمیم آگاهانه و اهدای خون
مسئوالنه داده است .حجم هر کیسه خون اهدایی  ۴۵۰سی سی یا
 ۴۵۰میلی لیتر است که البته  ۶۳سی سی یا میلی لیتر آن را ماده
ضد انعقاد درون کیسههای خون تشکیل میدهد.
وی افزود :در ایران  ۹۰درصد اهداکنندگان خون گروه خونی
مثبت و تنها  ۱۰درصد گروه خونی منفی دارند.
حاجی بیگی گفت A :مثبت  ۲۷درصد B ،مثبت  ۲۲درصدA ،
منفی  ۳درصد B ،منفی  ۲درصد O ،مثبت  ۳۴درصد O ،منفی ۴
درصد AB ،مثبت  ۷درصد و  ABمنفی یک درصد است.
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران تاکید کرد :فراوانترین گروه
خونی  Oمثبت است.
وی افزود :با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و زمستان تمامی
مراکز انتقال خون سراسر کشور با توجه به درخواستهای فراوان
اهدای خون در حال برنامهریزی جهت نوبت دهی اهدای خون مردم
نوعدوست و ایثارگر به صورت منظم و مرتب و با فواصل تعیین شده
هستند.
حاجی بیگی ادامه داد :باید توجه کرد به هیچ وجه در مراکز
انتقال خون کیفیت فدای کمیت نشود .با توجه به درخواست جهت
تیمهای سیار انتقال خون و استقرار تیمهای خونگیری در مراکزی
که مردم از ما میخواهند در حال نوبت دهی با فواصل مرتب هستیم
تا بتوانیم جوابگوی آنها باشیم.

وی افزود :موظف هستیم در مراکز انتقال خون تکریم ارباب
رجوع به نحو احسن صورت پذیرد.
حاجی بیگی در ادامه پنج توصیه برای متقاضیان اهدای خون
داشت.
 -۱هنگام مراجعه جهت اهدای خون حتماً کارت ملی همراه
داشته باشند.
 -۲وزن اهداکنندگان باالی  ۵۰کیلوگرم باشد.
 -۳آقایان در سال  ۴بار و خانمها به خاطر مسائل فیزیولوژیک
سه بار در سال میتوانند خون اهدا کنند.
 -۴افرادی که تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفتهاند معاف
دائم از اهدای خون هستند.
 -۵زنان شیرده از اهدای خون معاف هستند.
حاجی بیگی ادامه داد :حفظ سالمت داوطلبین اهدای خون و
تکریم ارباب رجوع برای سازمان انتقال خون ایران از اهمیت ویژهای
برخوردار است و به هیچ وجه از افرادی که شرایط اهدای خون ندارند
و اهدای خون برای سالمتی آنها مضر است ،خون دریافت نخواهد شد.
وی افزود :استانداردهای سازمان انتقال خون ایران به خاطر
افزایش ضریب امنیت و سالمت خون اهدایی سختگیرانه است.
حاجی بیگی گفت :ضریب امنیت و سالمت اهداکنندگان مستمر
خون بسیار بیشتر از اهداکنندگان بار اول است ،اهداکنندگان مستمر
خون اصول خود مراقبتی را به خوبی رعایت میکنند.
وی افزود :مطابق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برای هر
 ۱۰۰۰نفر جمعیت در هر کشور تعداد  ۲۰اهداکننده مورد نیاز است
تا نیازهای اساسی به انتقال خون تأمین گردد که این نیاز نیز بستگی
به عرضه و تقاضا در کشورها دارد .تقاضا برای خون در کشورهای با
درآمد باال بیشتر به دلیل جراحات و بیماریهای قلبی است.
حاجی بیگی گفت :در ایران میانگین شاخص اهدای خون به هزار
نفر جمعیت در ادارات کل انتقال خون کشور در سال  ۹۸نزدیک به
 ۲۵بوده است .این در حالی است که در بعضی از استانهای ما این
عدد بسیار باالتر از نرم کشوری است.
وی ادامه داد :در استان سمنان شاخص اهدای خون به هزار نفر
جمعیت  ۴۰نفر میباشد که بسیار باالتر از میانگین کشوری است،
این عدد در استان مازندران  ۳۸نفر ،استان یزد  ۳۲نفر ،گیالن ۳۱
نفر ،فارس  ۳۰نفر ،هرمزگان  ۲۹نفر است.
حاجی بیگی گفت :مهمترین دغدغه مراکز انتقال خون در
دوران پاندمی کووید  ۱۹حفظ توازن میان تولید و تقاضا است ،اعداد
اهداکنندگان ممکن است کاهش پیدا کند که نرخ این کاهش در
بعضی از کشورها  ۳۰درصد بوده است اما این کاهش تا حدی در
هفتههای پس از شروع پاندمی به دلیل کاهش نیاز به انتقال خون
و کنسل شدن عملهای جراحی غیر اورژانسی جبران شده است .با
توجه به مطالعات موجود و رفتار کرونا ویروسهای قبلی احتمال
انتقال بیماری از طریق انتقال خون نزدیک به صفر است.
وی افزود :همچنین در مواقع کاهش ذخایر خونی در دنیا ممکن
است الزم باشد بیمارستانها نیاز به خون بیماران را اولویت بندی
کنند .تشکیل کمیتههای بیمارستانی جهت کاهش هدر رفت خون
و محصوالت خونی و مدیریت بهینه مصرف خون باید در دستور کار
قرار گیرد.
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران ،تاکید کرد :در دوران کووید
 ۱۹و شیوع کرونا در کشور در  ۸ماهه  ۱۳۹۹نسبت به  ۸ماه مدت

مشابه سال قبل در ایران هفت درصد کاهش اهدای خون داشتیم.
وی افزود :در  ۸ماهه سال  ۱۳۹۹بیشترین میزان خون اهدایی
در کشور مربوط به استانهای تهران با  ۱۵درصد ،فارس با  ۸درصد
و خراسان رضوی  ۷درصد بوده است.
حاجی بیگی با اشاره به رشد یک درصدی اهدای خون بانوان
در هشت ماهه سال  ۹۹نسبت به مدت مشابه سال  ۹۸در کشور،
گفت :بیشترین میزان رشد در این  ۸ماه در استانهای چهارمحال
و بختیاری ،خراسان جنوبی ،فارس ،گلستان و هرمزگان بوده است.
وی افزود :همچنین بیشترین میزان شاخص اهدای خون بانوان
در کشور مربوط به استانهای لرستان  ۸درصد ،کردستان  ۸درصد،
خراسان جنوبی  ۸درصد بوده است.
حاجی بیگی گفت :میانگین شاخص اهدای خون بانوان در کشور
طی  ۸ماهه سال  ۵.۲ ،۹۹درصد نسبت به مدت مشابه سال  ۹۸یک
درصد افزایش را نشان میدهد.وی ادامه داد :در هشت ماهه امسال
 ۱۳۹۹یک میلیون و  ۵۹۱هزار و  ۲۱۳نفر جهت اهدای خون به
مراکز انتقال خون سراسر کشور مراجعه کردهاند که از این تعداد یک
میلیون و  ۲۵۷هزار و  ۸۴۶واحد خون اهدا شده است .حاجی بیگی
گفت :همچنین در طی این مدت  ۲میلیون  ۱۷۲هزار واحد خون و
فرآورده شامل گلبول قرمز فشرده شده ( )PC) (pltپالکت و پالسما
به بیمارستانها و مراکز درمانی کشور توزیع شده است.
وی افزود :از ابتدای اردیبهشت  ۹۹و آغاز اهدای پالسمای
بهبودیافتگان از کرونا تاکنون نزدیک به  ۱۶۰۰۰نفر به  ۲۵مرکز
انتقال خون مراجعه کردهاند که از این تعداد  ۱۳هزار و ۱۰۰
واحد پالسما اهدا شده است که بیشترین میزان اهدای پالسما در
استانهای تهران ،آذربایجان غربی ،یزد ،خوزستان ،اصفهان و خراسان
رضوی بوده است.
حاجی بیگی گفت :تنها دو درصد از بهبود یافتگان از بیماری
کرونا جهت اهدای پالسما به مراکز انتقال خون مراجعه کردهاند
که آمار بسیار پایینی است با توجه به درخواست باالی پالسمای
بهبود یافتگان از بیماری کرونا از طرف بیمارستانها باالخص در
کالنشهرها از این عزیزان درخواست میکنیم که جهت اهدای پالسما
به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.وی افزود :عزیزانی که  ۲۸روز از
بهبودی آنان از بیماری کرونا گذشته است میتوانند جهت اهدای
پالسمای خودشان به شکرانه سالمتی و نجات جان بیماران بستری
در بیمارستانها به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران ،در پایان گفت :در حال حاضر
بیشترین مراجعه بهبود یافتگان در استانهای تهران ،اصفهان ،آذربایجان
غربی ،خوزستان ،یزد ،خراسان رضوی و مازندران بوده است.

نیو صدر

خوشبختانه روند کاهشی مبتالیان کرونا در
ایران همچنان ادامه دارد ،البته اوضاع نسبت به
قبل همچنان ترسناک است.
روند کاهشی شیوع کروناویروس در ایران
همچنان ادامه دارد ،اگرچه وضع همچنان چندین
برابر بدتر از چند ماه پیش است و هر روز صدها
زندگی در اثر ابتال به کووید ۱۹-به پایان میرسند.
به نظر میرسد چند هفته بعد از شروع
تعطیلیها در شهرهای مختلف و آغاز محدودیتها،
وضعیت کرونا از حالت وحشتناکی که پزشکان و
کارشناسان توصیف میکردند خارج شده است،
البته که آن طور که اعداد نشان میدهند شرایط
هنوز با وضعیت چند هفته پیش فاصله دارد.
برای مثال حدود دو ماه پیش ،مجموع
مبتالیان هفتگی نصف وضعیت کنونی بودند.
در همین رابطه مسعود مردانی عضو کمیته
علمی ستاد مقابله با کرونا گفته بود« :پس از اعمال
محدودیتهای دو هفتهای ورودی بیمارستانها و
روند بستری بیماران کاهش یافته است ولی مجددا
احتمال افزایشی شدن این روند وجود دارد .برای
اینکه از دو هفته محدودیت قبلی استفاده مطلوبی
صورت گیرد باید در بازگشت به کار و فعالیت عادی

خبر خوب؛ روند کاهشی کرونا ادامه دارد

با احتیاط رفتار کنیم».

در هفتهای که گذشت بعد از مدتها آمار
مرگومیر کرونا در کشور به زیر  ۳۰۰نفر رسید،
البته که در روزهایی هم تعداد کشتهها بیشتر بود
به طوری که در روز  ۱۴آذر ۳۴۷ ،نفر در اثر ابتال
به کرونا جان خود را از دست دادند .به طور کلی در
این هفته ( ۱۴تا  ۲۰آذر) به طور میانگین هر روز
 ۲۹۵نفر در اثر ابتال به کرونا فوت کردند.
متاسفانه در مجموع در این مدت تعداد
قربانیان کرونا  ۲۰۶۵نفر بود ،البته این تعداد
نسبت به هفته گذشته کاهش قابل توجهی داشته
است و تعداد فوتیها ۲۲درصد کاهش پیدا کرده
است .البته که مقایسه آمار فوتیها در کشور حتی
در این هفته  ۵۲درصد بیشتر از اولین هفته پاییز
است ،عددی که نشان میدهد هنوز ایران با خروج
از بحران کرونا فاصله زیادی دارد.
علیرضا زالی ،فرمانده عملیات مدیریت بیماری
کرونا در کالنشهر تهران ،در این رابطه گفته بود:
«البته باید احتیاط کنیم و این کاهش برای ما
فریبنده نباشد ،زیرا گاهی اوقات با توجه به نوسان
پذیری اپیدمیها ،ممکن است با فرودهای آماری

با اجرای طرح شهید سردار سلیمانی

پایش کرونا در محالت شمال تهران
آغاز شد

طرح شهید سردار سلیمانی با هدف
شناسایی سریع مبتالیان به ویروس کرونا و ارائه
آموزش های الزم در این زمینه در  ۶محله شمال
تهران در حال اجراست.
به گزارش امتیاز ،سید عباس سجادی
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این
منطقه با بیان مطلب فوق اظهار داشت :از
نیمه دوم آذرماه طرح سردار شهید سلیمانی
با مشارکت اداره سالمت شهرداری منطقه
یک ،نیروهای داوطلب بسیج ،مرکز بهداشت
شمیرانات در شش سرای محله منتخب شمال
تهران آغاز شد.
وی افزود :این طرح شامل سه فاز اصلی
مراقبت ،حمایت و نظارت است که مرحله اول،
در فاز مراقبت ،خانه ها و پایگاههای سالمت
محالت ازگل ،دربند ،امام زاده قاسم(ع) ،اوین،
قیطریه و شهرک شهید محالتی در اختیار این
طرح قرار گرفته اند.
سجادی افزود :به منظور شناسایی مبتالیان
به ویروس کرونا با مشارکت نیروهای داوطلب
بسیج و توسط نیروهای متخصص بهداشت ،پس
از انجام تست های سریع ،آموزش های الزم به
فرد مبتال و اعضای خانواده آنها در مورد نحوه
قرنطینه و در صورت لزوم راهنمایی و ارجاع به
مراکز درمانی در سطح منطقه ارایه می شود و
پس از آن ثبت اطالعات خانوار در سامانه وزارت
بهداشت و پایش تلفنی روزانه ی فرد و اعضای
خانواده در خانه های سالمت به منظور کاهش
تردد و قطع زنجیره انتقال صورت می پذیرد.
معاون شهردار منطقه یک تصریح کرد:
مرحله بعدی مرحله حمایتی است که در
این سطح بهمنظور جلوگیری از تردد بیماران
کرونایی ،برای تأمین معیشت ،ارسال بستههای
حمایتی و بهداشتی صورت میگیرد و همچنین
پایگاههای نواحی مقاومت بسیج بهصورت
محلهمحور تقبل کردهاند که اگر خانوادهای نیاز
به خرید دارد و افراد خانواده ،سن باالیی دارند و
نباید برای خرید از خانه خارج شوند ،پایگاههای
بسیج این خرید را برای آنها انجامدهند.

نمایش طیف گسترده رنگ ها بر
دیواره های بوستان نرگس در
منطقه 19

آمار قربانیان در هفته گذشته  ۲۶۵۹نفر؛ مبتالیان ۷۹۵۲۹ :نفر

تعداد مرگ کرونایی در هفتهای که گذشت؛
 ۲۶۵۹نفر

خبر کوتاه

رو به رو باشیم اما این فرودها نباید ما را بفریبد زیرا
ممکن است بیماری با کم کردن مداخالت شهری
در تکانههای بعدی مجدد بازگشت کند».
تعداد مبتالیان کرونا در هفته گذشته؛ ۷۹۵۲۹

از سویی به نظر میرسد تعداد مبتالیان روزانه
کرونا هم در هفته گذشته باالخره به عدد زیر
۱۱هزار نفر رسید ،این در حالی است که تا هفته
گذشته معموال روزانه باالی  ۱۳هزار نفر در کشور
به کرونا مبتال میشوند .به طور کلی تعداد روزانه
مبتالیان در این بدت در روز  ۱۴آذر بیشتر از دیگر
روزها بود و نتیجه آزمایش کرونا  ۱۳۳۴۱نفر در آن
روز مثبت شد ،در  ۱۹آذر هم این عدد به حداقل و
تعداد مبتالیان به  ۱۰۲۲۳نفر رسید.
بر این اساس باالخره پس از  ۱۰هفته از
ابتدای پاییز ،در هفت روز گذشته آمار هفتگی
مبتالیان کرونا در کشور کاهش پیدا کرد و این
عدد از  ۹۵۱۴۸نفر به  ۷۹۵۲۹نفر رسید ،خبر بد
این که این عدد  ۳.۲برابر تعداد مبتالیان کرونای
کشور در ابتدای پاییز است و از این نظر هم به نظر
میرسد همچنان شرایط بحرانی است.
البته در مقایسه به هفته گذشته تعداد
مبتالیان ۱۶درصد کاهش یافته است.
آنهایی که بستری شدند؛ ۱۱۴۹۷

باال بودن تعداد مبتالیان ،به معنای بیشتر
شدن تعداد بستریهای کرونایی و در نتیجه مرگ
است ،آن طور که پزشکان میگویند در چند هفته
گذشته تعداد بستریهای کووید ۱۹-در کشور
کاهش یافته است ،در هفته گذشته در مجموع
 ۱۱۴۹۷نفر از مبتالیان یعنی  ۱۴.۴درصد آنها
بستری شدند عددی که میزان خطر این بیماری
را نشان میدهد.
درصد قربانیان؛  ۳.۳۴درصد

از سوی دیگر از مجموع مبتالیان کرونا در
فاصله  ۱۴تا  ۲۰آذر  ۳.۳۴درصد افراد جان خود
را از دست دادهاند ،عددی که نسبت هفته گذشته
رشد ناچیزی داشته است اما در مقایسه با هفتههای
قبلی این عدد کاهش زیادی داشته است ،به طوری
که نسبت هفته آخر مهر ماه درصد قربانیان کرونا
در کشور نصف شده است.
به گفته کارشناسان این موضوع میتواند
دالیل مختلفی از جمله افزایش تعداد تست و پیدا
کردن بیماران کرونایی بدون عالمت داشته باشد.
وضعیت شهرستانها؛ ایران اکثرا نارنجی است

گفتنی است بر اساس آمار وزارت بهداشت ۳۴
شهرستان در وضعیت قرمز ۲۶۰ ،شهرستان نارنجی و
 ۱۵۴شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

شهردار منطقه  19از اجرای طرح گستره
رنگی بر دیواره های بوستان نرگس این منطقه
خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی شهردار
منطقه با اشاره به قرارگیری این بوستان در
محدوده بافت فرسوده منطقه و اولویت اجرای
پروژه های توسعه محله ای در این محدوده
گفت :درهمین راستا نقاشی دیواری بوستان
نرگس به مساحت  800متر مربع به منظور
زیباسازی بصری نمای این بوستان اجرا شد.
او ادامه داد :نقاشی دیواری بوستان های
جانباز 22 ،بهمن و الهی با منظره طبیعت از
دیگر پروژه های زیباسازی شهری است که در
برنامه های آتی این منطقه اجرا می شود .توکلی
همچنین با اشاره به عملیات احداث سرویس
بهداشتی در بوستان نسترن افزود :این پروژه
توسعه محله ای در راستای رفاه حال شهروندان
و پاسخ به درخواست شورایاران در قالب احداث
 6چشمه سرویس بهداشتی ،بزودی در این
بوستان اجرا می شود.به گفته شهردار منطقه
پاکسازی نماهای شهری و حذف نازیبایی ها
از دیگر اقدامات حوزه نگهداشت شهر محسوب
می شود که در معابری همچون بزرگراه آزادگان،
بلوار سهیل ،خیابان شکوفه و دیگر معابر منطقه
انجام شده است.

آغاز دور جدید بازدیدهای میدانی شهردار
منطقه  4از پروژه های توسعه محله

شهردار منطقه  4تهران از آغاز دور جدید
بازدیدهای میدانی از سطح محله ها خبر داد
و گفت :رسیدگی به مسایل و مشکالت محله
ها با بهره گیری از نقطه نظرات شهروندان و
شورایاران از اولویت های اصلی این بازدیدها در
قالب پروژه های توسعه محله است.
به گزارش امتیاز؛ «محمد محمددوست»
با اعالم این خبر و با بیان که شناسایی و رفع
مشکالت کوچک و بزرگ محله ها نیازمند تعامل
و مشارکت همه جانبه شهروندان با مدیریت
شهری است افزود :در دور جدید بازدیدهای
میدانی که از نیمه دوم آذر ماه آغاز شده است،
ضمن بررسی درخواست های شورایاران ،به
نیازهای ضروری محله ها در قالب پروژه های
کوچک مقیاس توجه ویژه شده و تالش می شود
رضایتمندی شهروندان حاصل شود.
او با اشاره به شرایط خاص منطقه  4تهران
در مقایسه با مناطقه  22گانه شهر تهران افزود:
جمعیت و مساحت قابل توجه منطقه  4و
فاصله ایجاد شده از لحاظ توسعه محلی میان
محله های شرقی(گلشن ،شمیران نو و جوادیه
و محله های غربی(پاسداران ،ضرابخانه) عزم
مدیریت شهری را بر تامین سرانه های مورد
نیاز و کاهش این فاصله ها دوچندان کرده است.
محمددوست تصریح کرد :در بازدید از محله های
مهران ،کاظم آباد ،مجیدیه شمس آباد ،کوهک،
پاسداران ضرابخانه ،شیان لویزان ،شهرک
ولیعصر(عج) ،مبارک آباد و حسین آباد ،نارمک
و علم صنعت پروژه های توسعه محله در قالب
مصوبات عمرانی اجرا می شود.شهردار منطقه
 4خاطر نشان کرد :در این بازدیدها موضوعات
و مشکالت محله ها که به طور مستقیم و از
طریق شورایاران به شهرداری منعکس شده،
بررسی و نسبت به رفع آن ها اقدام می شود.او
تصریح کرد :در کنار مشکالت محالت و بر اساس
سیاست های مدیریت شهری تهران ،تالش می
شود تا با استفاده از نظرات شهروندان در تعریف
پروژه ها به ویژه پروژه های کوچک مقیاس
توسعه محلی بر اساس نیازهای ضروری محله
ها ،تعریف و اجرا شود.

