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اخبار
افزایش اهدای پالسمای بهبودیافتگان
کرونا عبور از پاییز سخت را آسان میکند

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با بیان
اینکه پیش بینی ها ازاحتمال افزایش شیوع
کرونا در پاییز و زمستان خبر می دهد گفت:
افزایش ذخایر پالسمای بهبودیافتگان کووید19
به درمان هرچه بیشتر بیماران کمک و عبور از
موج احتمالی را آسان می کند.
به گزارش امتیاز؛ دکتر بشیر حاجی بیگی
گفت :سازمان انتقال خون در تالش است تا از
همین حاال با افزایش فراخوان های اهدای خون
و دعوت از بهبودیافتگان کووید 19ذخایر خون
و پالسمای مورد نیاز را برای مقابله با موج های
احتمالی شیوع بیماری کرونا افزایش دهد.
وی با یادآوری فرصت ارزشمند محرم و
صفر برای اهدای خون و پالسما اظهار داشت:
مردم ایران نذورات مختلفی انجام می دهند و
از آنان خواستاریم که امسال نذر خون و پالسما
در اولویت قرار دهند.وی گفت خون به صورت
معمول  35روز و پالسما دست کم یک سال
قابلیت نگهداری دارد و چنانچه مردم در ماه های
محرم و صفر استقبال بیشتری از اهدای خون
داشته باشند عبور از پاییز سخت کرونایی با تکیه
بر ذخایر مناسب آسان می شود .
دکتر بشیر حاجی بیگی با یادآوری اینکه
پروتکل های بهداشتی در ماه های محرم و صفر
با جدیت بیشتری در مراکز اهدای خون اجرایی
می شود گفت :تب سنجی در بدو ورود ،توزیع
ماسک ،کاهش دادن مسیر های ورود و خروج به
حداقل ممکن ،ضدعفونی مراکز اهدای خون در
هر شیفت کاری ،فعال بودن سامانه نوبت دهی
اینترنتی ،رعایت فاصله گذاری اجتماعی در سالن
های انتظار و ممنوعیت ورود افرادی که حضور
آنان در بخش اهداکنندگان ضرورتی ندارد از
جمله پروتکل های پیش بینی شده در مراکز
اهدای خون است.حاجی بیگی امکان شستشوی
دست ها با آب و صابون و محلول های ضدعفونی
کننده در مراکز اهدای خون را فراهم برشمرد و
گفت  :نصب پوستر های آموزشی ،افزایش فاصله
تخت ها و استفاده از پارتیشن های جداکننده در
بخش های پذیرش از دیگر اقداماتی بوده است
که در مراکز انتقال خون انجام شده است.وی
ضمن تاکید بر اینکه کرونا یک بیماری تنفسی
است و امکان سرایت از طریق اهدا یا تزریق خون
را ندارد خاطرنشان ساخت :مراکز انتقال خون
تفاوت بسیاری با مراکز درمانی دارد و روزانه
میزبان سالمترین اقشار جامعه است.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  4خبر داد:

شستشوی حدود  2میلیون مترگاردریل
در بزرگراه های شمال شرق تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  4از نظافت و شستشوی
بیش از  2میلیون و پانصد مترطول گاردریل
در چهارماهه اول سال جاری خبر داد و گفت:
در روزهای مبارزه با شیوع کرونا بحث نظافت و
شستشوی المان های شهر همچنان از اولویت
های مدیریت شهری به حساب می آید.
به گزارش امتیاز« ،حمیدرضا فرخی» با
اعالم این خبر افزود :به منظور داشتن شهری
سالمت و آراسته و کسب رضایتمندی شهروندان
به خصوص در روزهای مبارزه با بیماری کووید ،19
طرح بهسازی و مناسب سازی تجهیزات شهری
از بزرگراه های امام علی(ع) ،شهید حاج قاسم
سلیمان و شهید زین الدین ،شهید باقری ،شهید
صیاد شیرازی و شهید بابایی و ...اجرایی شد .او
ادامه داد :در این طرح از ابتدای سال  1399تاکنون
بیش از  2میلیون و  500مترطول از گاردریل
های منطقه شستشو و رفع عیب شده که به طور
میانگین هر ماه دو بار در متراژ حدود  324هزار متر
انجام می شود.فرخی در ادامه گفت :در این راستا
همچنین جداول ،سرپناه های ایستگاه اتوبوس،
پل های هوایی و تابلوهای ترافیکی بزرگراه ها و
 ..در سطح محالت نظافت و شستشو شدند.معاون
خدمات شهری و محیط زیست منطقه  4در پایان
افزود :رنگ آمیزی جداول و گاردریل ها ،رفع نقص
و مرمت روشنایی پل های عابر پیاده ،پایه پرچم
ها ،پروژکتورهای نورپردازی و باتومی ،پوشش های
پل های عابر پیاده ،جمع آوری خاک و نخاله و
بنرهای مازاد از سطح بزرگراه ها از دیگر اقدامات
این حوزه است.

چرا ساخت اماکن ورزشی در مدارس
مهم است؟

معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش
و پرورش یکی از اولویتهای این وزارتخانه در
راستای توجه به شادابی و سالمت دانشآموزان را
ساخت اماکن ورزشی در مدارس دانست و گفت:
باید مانند فراگیری خواندن و نوشتن به تحرک
فیزیکی دانشآموزان در آموزش و پرورش توجه
کنیم.مهرزاد حمیدی در سفر به استان کرمانشاه
جهت بررسی آمادگی آغاز سال تحصیلی؛ در مراسم
افتتاح زمین چمن دبیرستان «حمزه سیدالشهدا»
در محله فرهنگیان فاز ۲شهر کرمانشاه افزود:
آموزش و پرورش با در اختیار داشتن ۳۳هزار دبیر
تخصصی ورزشی پتانسیل فراوانی برای آموزش
ورزشی دانشآموزان در رشتههای مختلف دارد
که باید با احداث مجموعههای ورزشی در داخل
مدارس از این نیروی عظیم به بهترین شکل ممکن
بهرهمند شویم .وی ساخت اماکن ورزشی در داخل
مدارس را باعث کاهش هزینههای زمان و ایاب و
ذهاب دانشآموزان و بهرهگیری بیشتر از تخصص
مربیان ورزشی عنوان کرد و گفت :باید در جایی
سرمایهگذاری ورزشی کرد که مخاطب باشد یعنی
در مدارس که به آسانی دانشآموزان و کودکان و
نوجوانان حضور دارند و میتوانند از آن استفاده
کنند.وی در ادامه به طرح غربالگری سالمت
دانشآموزان سنجش وزن و چاقی آنان اشاره
کرد و گفت :اجرای این طرح به ویژه در ایام
کرونا بسیار مهم است و آموزش و پرورش در
تالش است با تولید محتواهای ورزشی از طریق
شبکه دانشآموزی شاد ،والدین و دانشآموزان را
به داشتن تحرک و توجه به سالمت وادار کند.
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رئیس سازمان نظام پزشکی:

افراد بدون ماسک جریمه میشوند

رئیس سازمان نظام پزشکی :افراد بدون
ماسک جریمه میشوندرئیس سازمان نظام پزشکی
گفت :جامعه پزشکی با برنامه دولت برای جریمه
افرادی که ماسک نمیزنند و پروتکلهای بهداشتی
را رعایت نمیکنند موافق است و کمیته انتظامی
ستاد ملی کرونا و شورای امنیت ملی در حال
تدوین دستورالعمل اجرایی این اقدام است.
محمدرضا ظفرقندی درباره اقدام دولت برای
جریمه افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت
نمی کنند ،افزود :سازمان نظام پزشکی با این اقدام
دولت موافق است .باید سختگیری ها برای رعایت
پروتکل های ابالغی بهداشت کرونا اجرا شود ،همه
امور با نصیحت و توصیه امکانپذیر نیست ،در دنیا
نیز این پروتکل ها را با توصیه اجرا نمی کنند و
باید مکانیزمی عملی برای آن تدوین و اجرا شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی گفت :در کشور
باید مکانیزم و زیرساخت عملی وجود داشته باشد
که اگر فردی به قانون تمکین نکرد ،جریمه شود،
اکنون چنین مکانیزمی وجود ندارد و اگر فردی
ماسک نزد چه کسی می تواند جلوی او را بگیرد یا
با او برخورد کند.
وی ادامه داد :معتقدیم همه باید برای حفظ
جان خود و دیگران مثل کمربند ایمنی که اجباری

شد ،ملزم به زدن ماسک و رعایت پروتکل های
بهداشتی باشند.
رئیس سازمان نظام پزشکی افزود :شورای امنیت
ملی و کمیته انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا اکنون
مشغول تدوین زیرساخت و پروتکل جریمه افراد
خاطی از دستورالعمل بهداشتی کروناست و بزودی
ابالغ و اجرایی می شود .این پروتکل فقط مربوط به

ماسک نزدن نیست و همه ضوابط پروتکل بهداشتی از
جمله برگزاری تجمعات ،عروسی ها و عزاداری ها را
شامل می شود.
ظفرقندی گفت :جامعه پزشکی و پرستاری
کشور در ماههای گذشته با جانفشانی و فداکاری
بی نظیر برای نجات جان بیماران ایثارگری کرده و
تاکنون بیش از  ۶هزار نفر از کادر درمان به کرونا

مبتال شده و  ۱۶۴نفر شهید شده اند .پزشکان و
پرستاران کشور اکنون خسته اند و نیازمند بازتوانی
هستند و این روا نیست که افرادی با تخطی از
پروتکل های بهداشتی به خستگی و از بین رفتن
بیشتر کادر درمان دامن بزنند.
وی افزود :بسیاری از کادر درمان در
بیمارستانهای دولتی در شرایط بسیار سخت
مشغول کار هستند و حتی برخی آنها ماههاست
که معوقات کارانه و اضافه کار خود را دریافت
نکرده اند .به طور متوسط پزشکان در بیمارستانها
حدود  ۶ماه و پرستاران حدود چهار ماه معوقات
وصول نشده دارند البته این معوقات تا یکی دو
ماه پیش حدود یکسال پرداخت نشده بود و اخیرا
با پرداختی که سازمان تامین اجتماعی و دولت
داشت این عقب ماندگی به  ۴تا  ۶ماه کاهش یافت.
رئیس سازمان نظام پزشکی درباره تامین
اعتبارات الزم برای مبارزه با کرونا گفت :اگر همان
یک میلیارد یورویی که با موافقت مقام معظم
رهبری قرار شد از صندوق ذخیره ارزی پرداخت
شود ،منابع الزم برای مبارزه با کرونا تامین می
شود و نیازی به اقدام دیگری نیست در حالی که با
گذشت چندین ماه از ابالغ این دستور ،حدود ۳۵
درصد این اعتبار پرداخت شده است.

دکتر زالی :پاییز نگران کنندهای پیشرو داریم

کانون اصلی شیوع بیماری تجمعات و دورهمیهاست

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران درباره نگرانیها
از موج سوم بیماری در پاییز ،عنوان کرد :برخی از محدودیتها در
پاییز هم باید ادامه پیدا کند و ممکن است حضور فیزیکی دانش
آموزان در مدارس محدود شود ،چراکه یکی از اساسیترین فاکتورهای
مؤثر در گسترش ویروس ،آغاز فعالیتهای آموزشی و افزایش استفاده
از وسایل حمل و نقل عمومی است.
دکتر زالی در نشست ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در شهر
تهران با نمایندگان رسانههای بینالمللی که با حضور دکتر عبدالحسین
شیروی مدیر اداره کل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
برگزار شد ،تالش نظام های علمی و مدیریتی دنیا برای به اشتراک
گذاری تجربیات و دستاورهای کارآمد را ضروری دانست و گفت :برای
ریشه کنی کرونا باید تمامی مرزها از بین برود و گفتمان جهانی با دردی
مشترک و احساس همدردی به همگان منتقل شود .دکتر زالی در این
نشست با اشاره به ماهیت عالم گیری پاندمی کرونا در عرصههای مختلف
جهانی اظهار کرد :کرونا صرفا یک بیماری بیولوژیک نیست ،این بیماری
مؤلفههای اقتصادی ،امنیتی ،اجتماعی و سیاسی را نیز دربرگرفته است.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با تاکید بر این که کووید
 ۱۹دنیا را با بحرانهای اقتصادی مختلفی روبرو کرده ،به افت شاخصهای
 PMIدر حوزههای مختلف تولید در سراسر دنیا اشاره کرد و گفت :این
شاخص در عرصههای مختلف نیز در حال کوچک تر شدن است به شکلی
که بنظر می رسد تا پایان این بیماری نیز این روند ادامه داشته باشد.
ریشهکنی ویروس کرونا حداقل در بازه زمانی کوتاه غیرممکن است

وی با بیان این که ویروس کرونا و تبعات مختلفی که ایجاد کرده
تاکنون با هیچ پدیده طبیعی قابل قیاس نبوده ،گفت :این بیماری و تبعات
آن بسیار جدی است و بسیاری از پیش فرضها را تغییر داده است.
احتمال از بین رفتن ویروس کرونا در طبیعت کماکان وجود ندارد و
ریشهکنی این ویروس حداقل در بازه زمانی کوتاه غیرممکن است.
وی ضمن ابراز نگرانی از جهشهایی که ممکن است در ساختار
ویروس کرونا رخ دهد ،توضیح داد :مطالعات بین المللی گواه این است
که در ساختار ویروس تغییر شگرفی رخ نداده و تغییرات کوچکی صرفا
در میزان سرایت پذیری ایجاد شده است .دکتر زالی در بخش دیگری از
این نشست با اشاره به جمعیت استان تهران توضیح داد :طبق آخرین
آمارجمعیت استان تهران قریب به  ۱۴میلیون و هشتصد هزار نفر است
و این درحالیست که چگالی باال و تراکم جمعیت تهران را از سایر استانها
متمایز میکند .به طور مثال در منطقه بهارستان تهران که در جنوب
شرقی تهران واقع شده تراکم جمعیتی بسیار زیادی را شاهد هستیم
که این موضوع میتواند حوزه بهداشت و درمان را با چالشهای جدی
روبرو کند.
چالش «گذار شهر نشینی شتابزده» و سکونتهای غیر رسمی
در تهران

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران ،گذار شهر
نشینی شتابزده و سکونتهای غیر رسمی را یکی دیگر از چالشهای
مربوط به استان تهران ذکر کرد و خاطرنشان کرد :مجموعهای از این
فاکتورها کنترل کرونا را در کالن شهر تهران با مشکالت جدی روبرو
کرده است.وی با بیان این که باالترین آمار از حاشیه نشینی مربوط
به استان تهران است ،تاکید کرد :حاشیه نشینی شرایط اقتصادی،
بهداشتی و فرسودگی زیر ساختها را دستخوش تغییراتی میکند
که در پاندمی کرونا بیش از پیش چهره خود را به نمایش گذاشت.
تردد  ۴۰۰هزار خودرو از استان البرز به تهران

جمعیت شناور در استان تهران یکی دیگر از مواردی بود که
دکتر زالی به آن اشاره کرد و افزود :روزانه جمعیتی بالغ بر یک
میلیون نفر ،معادل جمعیت یک استان از استانهای مجاور نظیر البرز
و ساوه وارد تهران و در پایان روز از شهر خارج میشوند ،این جمعیت
میتواند بار بیماری را به میزان قابل توجهی به سیستم بهداشت و
درمان وارد کند.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران در بخش

دیگری ،تردد  ۴۰۰هزار خودرو از استان البرز به تهران را پدیده
پیچیده و مشخصه تهران دانست.

درمان  ۸۵درصد بیماران مبتال به کرونا در این بیمارستانهای
تهران

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران در بخش دیگری از
این نشست از در اختیار داشتن  ۱۲هزار تخت درمانی دانشگاهی در تهران
خبر داد و تاکید کرد :مراقبتهای درمانی در بیمارستانهای دانشگاهی در
باالترین سطح به بیماران ارائه می شود و حدود  ۸۵درصد بیماران مبتال
به کرونا در این بیمارستانها درمان می شوند.
در تهران برای درمان بیماران کرونایی کمبودی نداشتیم

دکتر زالی در ادامه به برخی از پروژه های درحال اتمام و یا
آماده بهره برداری افزایش تخت های بیمارستانی اشاره کرد و گفت:
پروژه بیمارستانهای شهدای تجریش ،امام خمینی(ره) ،فیروزآبادی،
شهرقدس تا ابتدای پاییز وارد مدار ارائه خدمات درمانی و بهداشتی
خواهد شد که خوشبختانه اکثر تختهای درمانی این بیمارستانها
متعلق به دانشگاههای علوم پزشکی است.
وی با بیان این که در تهران تا به امروز برای درمان مبتالیان
به کرونا با کمبود تختهای بیمارستانی مواجه نبوده ایم ،گفت :باید
با نگاه آینده نگارانه و افزایش ظرفیت های بیمارستانی زیر ساخت
ها را برای فصول سرد سال مدیریت و تقویت کنیم .راهبرد اصلی
مدیریت حوزه بهداشت و درمان کشور باال بردن ظرفیت بخش های
درمانی است.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران در بخش
دیگری ،اهمیت غربالگری را مورد توجه قرار داد و فعالیت  ۹۰مرکز
جامع سالمت  ۱۶و  ۲۴ساعته را یادآور شد.
وی ضرورت پیروی از سیاست ها و راهبردهای سازمان بهداشت
جهانی را خواستار شد و تاکید کرد :باید بیش از گذشته ضمن ارتباط
و اتصال بیشتر با سازمان بهداشت جهانی از الگوها و توصیه های این
سازمان بهره مند شویم.
دکتر زالی شناسایی نقاط خطرآفرین و آلوده به کرونا را یکی
دیگر از اقدامات ستاد مقابله با کرونا ذکر کرد و به روز رسانی این
اطالعات را ضروری دانست.
وی با اشاره به ایجاد کمیته اپیدمیولوژیک در ستاد مقابله با
کرونا خاطرنشان کرد :این ستاد با نگاهی آکادمیک عدد مولد پایه
مبتالیان را به صورت مستمر مانیتور میکند هرچه تراز این عدد باالتر
از یک باشد نشان دهنده شیوع خطرآفرین بیماری است.
شکلگیری و بازگشت امواج انسان دوستانه فارغ از هر گونه
سالئق سیاسی و اقتصادی در سایه کرونا

دکتر زالی در ادامه شکل گیری و بازگشت امواج انسان دوستانه،
فارغ از هر گونه سالئق سیاسی و اقتصادی و به صورت یکپارچه در
دنیا را یکی دیگر از مواردی دانست که در سایه کرونا شکل گرفته
و افزود :امروز مشکل و درد همه دنیا مشترک شده و روزی به شعف
خواهیم رسید که در عرصه جهانی این بیماری کنترل شود.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران ،تالش
نظامهای علمی و مدیریتی دنیا برای به اشتراک گذاری تجربیات و

آیت اهلل جعفر سبحانی ،آیت اهلل علوی گرگانی
و آیت اهلل یوسف صانعی هریک در پیام هایی
جداگانه و مکتوب بر ضرورت اهدای خون و پالسما
توسط بهبودیافتگان کووید 19با هدف نجات جان
دیگر افراد مبتال به این بیماری تاکید کردند.
به گزارش امتیاز؛ دکتر پیمان عشقی،
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران طی نامه
ای در قالب سوال شرعی از مراجع عالیقدر در
خصوص وظیفه شرعی فرد بهبود یافته از کووید19
درقبال فراخوان سازمان انتقال خون و سایر مراجع
بهداشتی رسمی کشور جهت اهدای خون و پالسما
پرسش کرده است.
دکتر عشقی در ابتدای پرسش خود از این
مراجع با بیان اینکه سازمان انتقال خون ایران با
استفاده از پادتن ضد بیماری در بخش زردابه ی
خون که پالسما نام دارد و از بهبود یافتگان بیماری
کووید 19دریافت می شود عنوان داشته است این
روش در درمان مبتالیان به این ویروس منحوس
موثر است.
مدیرعامل سازمان انتقال خون توضیح داده
است که حسب اعالم متخصصین علوم پزشکی
پالسمای فرد بهبود یافته برای نجات جان بیماران

باسمه تعالی
با توجه به همه گیر شدن ویروس کرونا
و ضرورت یافتن راه های موثر جهت رفع این
بیماری در حال و آینده و تاثیر پالسمای بیماران
بهبودیافته در رفع بیماری شایسته است بیماران
بهبود یافته در قبال فراخوان سازمان انتقال خون
و سایر مراجع بهداشتی رسمی کشور جهت اهداء
خون و پالسما احساس مسئولیت کرده و با اهدای

اجرای پروژه توسعه شمالی خط سه به
یک متروی شهر تهران سرعت می گیرد

اجرای پروژه توسعه شمالی خط سه به یک
متروی شهر تهران با هدف حل معضالت ترافیکی
که از ضروریات ارتقای سطح کیفی زندگی شهری
در شمال تهران است ،باید با امکان سنجی های
الزم سرعت بگیرد و به نتیجه برسد.
به گزارش امتیاز ،سید حمید موسوی
شهردار این منطقه در نشست بررسی توسعه
خطوط مترو در شمال تهران که با حضور علی امام
مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه،
مدیران و مشاوران آن شرکت ،معاونین شهرسازی،
ترافیک و مالی شهرداری منطقه یک برگزار شد،
جهت سرعت بخشی در اجرای این پروژه از معاونین
شهرسازی ،مالی و ترافیک شهرداری منطقه یک
درخواست کرد ظرفیت های نقدینگی و مشخصات
امالک واقع در مسیرهای اجرای پروژه را در
کمترین زمان ممکن در اختیار شرکت مترو قرار
دهند وی همچنین از شرکت مترو نیز درخواست
نمود گزینه پیشنهادی برتر و نهایی خود را برای
مسیر پروژه در ظرف زمانی کمتری به منطقه اعالم
نمایند .علی امام مدیر عامل شرکت راه آهن شهری
تهران و حومه نیز گفت :شرکت مترو آمادگی آن
را دارد تا با همکاری نزدیک منطقه یک و فراهم
شدن بسترهای الزم ،اقدامات اجرایی خود را آغاز
نماید .گفتنی است در این جلسه مقرر شد به جهت
انجام هماهنگی و تبادل اطالعات الزم ،جلساتی به
صورت هفتگی با محوریت پروژه اتصال خط سه به
یک متروی شهر تهران برگزار تا این پروژه سریعتر
به مراحل اجرایی نزدیک شود.

راه اندازی سامانه شتاب نگار هشدار
سریع زلزله

دستاورهای کارآمد را ضروری دانست و گفت :برای ریشه کنی کرونا
باید تمامی مرزها از بین برود و گفتمان جهانی با دردی مشترک و
احساس همدردی به همگان منتقل شود.
وی خاطرنشان کرد :اگر چنانچه هر کشوری به تجربه کارآمدی
در زمینه درمان و یا مدیریت کرونا دست یافت ،آن را به اشتراک
بگذارد از دشواری ها و چالشهای مقابله با این بیماری کاسته می شود.
به گفته دکتر زالی ،فضای علمی جهانی ،امروزه به فضایی
منعطف تر و سخاوتمندانه تر از گذشته مبدل شده و در حوزه علمی
رقابتهای منطقی شکل گرفته که این مهم می تواند به توسعه این
فعالیت ها کمک کند .دانش بشری محدود است و برای ریشه کنی
کرونا باید دستاوردها و تجربیات علمی به اشتراک گذاشته شود.
اجرای  ۳۶۴پروژه کیلینیکال علمی در کشور

وی از اجرای  ۳۶۴پروژه کیلینیکال علمی در کشور خبر داد
و افزود :نتایح این تحقیقات در آیندهای نزدیک منتشر خواهد شد.
برخی محدودیتها در پاییز هم باید ادامه پیدا کند

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران با بیان این
که طبق مطالعات جهانی ،پاییز نگران کننده ای را پیش رو خواهیم
داشت ،افزود :پاییز امسال سختترین پاییز معاصر خواهد بود و این
موضوع صرفا مربوط به کشور ما نیست؛ چرا که همزمانی کرونا با
بیماریهای فصلی ،تمایل مردم به حضور در فضاهای سرپوشیده،
ایجاد عالئم تنفسی و آلرژی در این فصل و ورود موج جدید H۱N۱
بسیار نگران کننده است.
 ۲۷درصد انتقال بیماری ،در وسایل حمل و نقل عمومی اتفاق
میافتد

دکتر زالی در خصوص نگرانیها از موج سوم بیماری در پاییز،
عنوان کرد :برخی از محدودیتها در پاییز هم باید ادامه پیدا کند و
ممکن است حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس محدود شود،
چراکه یکی از اساسیترین فاکتورهای موثر در گسترش ویروس ،آغاز
فعالیتهای آموزشی و افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
است.
به گفته فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا ۲۷ ،درصد انتقال
بیماری ،در وسایل حمل و نقل عمومی اتفاق میافتد.
وی با اشاره به اینکه کانون اصلی شیوع بیماری ،تجمعات و
دورهمی هاست ،افزود :در خصوص مراسم عزاداری محرم نیز
پروتکلهای بهداشتی از سوی ستاد ملی کرونا ابالغ شد و کارشناسان
بهداشت از هر سه دانشگاه استان تهران بر نحوه اجرای دستورالعمل
ها نظارت خواهند داشت.
لزوم توجه به نشاط نیروهای خط مقدم درمان

دکتر زالی در این مراسم با اشاره به این که کشور وسایل حفاظتی
تیم درمان را حداقل تا سه ماه آینده تامین کرده ،از فرسودگی تیم
پزشکی و کادر درمان ابراز نگرانی کرد و رشادتهای تیم خدوم
سالمت را مورد تقدیر قرار داد.
وی در ادامه از تالش های سخت کوشانه و ارزنده مجموعه کادر
بهداشتی و درمانی قدردانی کرد و گفت :مدافعان سالمت تابلوی
زیبایی از رشادت ها را به نمایش گذاشتند.

مراجع عظام تقلید بر ضرورت اهدای پالسمای بهبودیافتگان کووید 19تاکید کردند
احتمال باالی تاثیر داشته و اهدای پالسما خطر
عقالنی برای فرد اهداکننده ندارد.
آیت اهلل علوی گرگانی پس از دریافت این
سوال شرعی مطرح شده توسط مدیرعامل
سازمان انتقال خون ایران چنین پاسخ دادهاند:

شهردار منطقه یک در دیدار با مدیر عامل
شرکت مترو:

دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه 21خبر داد:

معضل اتباع غیرایرانی فاقد شناسنامه در تهران

دکتر زالی با تاکید بر این که در بروز و شیوع اپیدمیها نقاط کور
میتواند بسیار خطر آفرین باشد ،گفت :حدود  ۴۰درصد از اتباع سایر
کشور ها در تهران سکونت دارند و آمار نشان میدهد که  ۵۰درصد
از این اتباع به صورت غیرقانونی و فاقد گواهینامه در تهران سکونت
دارند که در صورت ابتال به بیماری به دلیل شرایط خاص اقامت
تمایلی به مراجعه به مراکز درمانی ندارند.
وی پدیده زباله گردی ،کودکان کار ،معتادان متجاهر را از دیگر
مؤلفههای خطرآفرین انتشار کرونا در تهران ذکر کرد و تعامل و
مشارکت بیشتر بخشهای مختلف مدیریتی و استفاده از ظرفیتهای
دستگاههای مختلف را با هدف کنترل کووید ۱۹-خواستار شد.

خبر کوتاه

پالسما در این راه میمون سهیم باشند.
آیت اهلل علوی یوسف صانعی نیز با
یادآوری اینکه قرآن کریم احیای یک نفس را
احیاء کل انسان ها می داند پاسخ داده است :

بسمه تعالی
به جهت لزوم شرعی ،عقلی و عقالیی در
مداوا و حفظ و نجات جان نفوس انسان ها تا
جایی که قران کریم احیای یک نفس را احیاء
کل انسان ها می داند «و من احیاها فکانما احیا
الناس جمیعا» و عدم ضرر برای اهداکنندگان ،الزم
است اهداکنندگان به این امر مهم اقدام نمایند و
طبق آیه شریفه «و احسن کما احسن اهلل الیک»
همانگونه که مشمول احسان الهی شدند دیگران را

نیز از احسان خود بهره مند کنند.
آیت اهلل جعفر سبحانی نیز اهدای خون پالسما
را واجب کفایی برشمرده اند و پاسخ داده اند:

بسمه تعالی
اگر نجان جان بیماران منحصر به اهدای خون
و پالسما افراد بهبود یافته باشد در این صورت
اهداء خون و پالسما واجب کفایی است.واهلل العالم
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گفتنی است پالسما درمانی به عنوان یکی از
روش های موثر در درمان بیماری کووید 19شناخته
شده است.استمرار استفاده از این روش در مراکز
درمانی کشور مستقیماً به در دسترس بودن پالسمای
اهدایی بهبودیافتگان کووید 19وابسته است.

سامانه شتاب نگار هشدار سریع زلزله در
منطقه  21راه اندازی شده است.
به گزارش امتیاز ،هادی اسماعیلی دبیر
ستاد مدیریت بحران این منطقه ،با بیان خبر فوق
در این باره بیشتر توضیح داد :در سازمان مدیریت
بحران سامانه ای راه اندازی شده که در آن شتاب
نگارهای هشدار سریع قرار دارد و این شتاب نگارها
در گسل های شهر تهران نصب شده است .وی
افزود :منطقه 21اگر چه روی گسل نیست اما به
گسل شمال تهران نزدیک است که امتداد غرب آن
از باالی وردآورد در منطقه عبور می کند .به همین
منظور در پایگاه معین ناحیه سه ،سیستم شتاب
نگار نصب شده است .اسماعیلی با اشاره به عملکرد
شتاب نگار افزود :این سامانه رفتار زمین را شبانه
روز پایش کرده و تمام لرزش ها و اطالعات زمین
را ثبت می کند که خود به سامانه های دیگری
وصل بوده که  30ثانیه قبل از بروز زلزله و حادثه،
مدیریت بحران شهر تهران و شهردار و ستاد بحران
منطقه  21اطالعات و هشدار آن را دریافت می
کنند.وی ادامه داد :این زمان اگرچه به نظر کوتاه
تر از آن است که از بروز حادثه جلوگیری کند اما با
هشدار این سامانه ،گاز تهران را که تهدید بزرگی در
زمان زلزله است با استفاده از دستگاه های قطع کن
گاز ،قطع می کند.

امید و زندگی در مرکز مادر و کودک
منطقه 15

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه
 15از بازگشت  550زن آسیب دیده که در مرکز
مادر و کودک پذیرش شدند ،خبر داد.
به گزارش امتیاز ،اکبر مختاری معاون
اجتماعی و فرهنگی منطقه با اعالم این خبر گفت:
از زمان راه اندازی این مرکز در سال  96تاکنون
 1100نفر زن به همراه کودک خود به این مرکز
مراجعه کردند که  550نفر از آنان با حمایت
های انجام شده به مسیر زندگی عادی برگشتند.
وی با اشاره به اینکه مرکز مادر و کودک منطقه
با مشارکت «جمعیت تولد دوباره» راهاندازی شده
است ،افزود :این مرکز اقامتی به طور میانگین هر
ماه میزبان  35بانو است که در آن از زنان آسیب
دیده اجتماعی باردار یا داری فرزند زیر  12سال
نگهداری و خدماتی نظیر سم زدایی ،درمان،
مشاوره های روانپزشکی ،مددکاری خانوادگی و
چکاپ پزشکی به آنان ارائه می شود .وی اضافه
کرد :اکنون کارگاه های آموزشی کسب مهارت
زندگی و آموزش خیاطی برای مادران وکالسهای
هنری وآموزشی ،قصه گویی و مهد کودک مرکز
برای کودکان برپاست.مختاری ادامه داد :در حال
حاضر این مرکز ظرفیت نگهداری  40مادر و
کودک را داراست و مادران آسیب دیده اجتماعی
به روش های خود معرف ،معرفی خانواده ،اورژانس
 ۱۲۳یا از طرف موسسه مهر آفرین تحت درمان و
حمایتهای پس از آن شامل بازتوانی و حرفهآموزی
قرار می گیرند.

اجرای  90کیلومتر خط کشی محوری
در بزرگراه های جنوب پایتخت

بزرگراه های شهید هاشمی و تندگویان
در راستای افزایش ایمنی تردد خودروها و
شهروندان خط کشی محوری شدند.
به گزارش امتیاز ،علیرضا مرآتی معاون حمل
و نقل ترافیک منطقه طول مسیرهای بزرگراهی
مجهز به تجهیزات ترافیکی در محدوده این منطقه را
نزدیک به  140کیلومتر عنوان کرد و گفت :به منظور
ایجاد نظم و افزایش امنیت در عبور و مرور خودروها
 90کیلومتر از این معابر در محورهای شهید هاشمی
و تندگویان خط کشی محوری شد.همچنین در
ادامه اقدامات اجرایی این حوزه در راستای نگهداشت
شهر ،معابر بزرگراهی منطقه از جمله آزادگان ،شهید
هاشمی ،شهید تندگویان ،عالمه عسگری و کاظمی
با هدف روان سازی تردد و کاهش سوانح رانندگی
مجهز به کاشن تانک ،موانع استوانه ای و گاردریل
های جدید شدند .این مسئول در بخش دیگر از
آغاز فعالیت تعویض و نصب تابلوهای جدید ایستگاه
اتوبوس از هفته آینده خبر داد و افزود :این منطقه
مجهز به  126ایستگاه اتوبوس است که با توجه به
استهالک آنها ،فعالیت نصب تابلوهای جدید و بروز
شده در کلیه آن ها اجرا خواهد شد.

