روند نزولی رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور

توزیع رایگان واکسن آنفلوآنزا میان مددجویان بهزیستی

ایسنا :سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه آمار ابتال ،بســتری و فوت به علت کرونا کام ً
ال به میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی
و استفاده از ماسک بستگی دارد ،گفت :اســتفاده از ماســک در مراکز و اماکن عمومی به کمترین میزان خود از هفتم مرداد تاکنون
رسیده است .سیماسادات الری گفت :آمار ابتال ،بســتری و فوت به علت کرونا کام ً
ال به میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده
از ماسک بســتگی دارد و هر وقت میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشــور کاهش یافته ،آمار ابتال و بستری به علت کووید19
افزایش مییابد .وی درباره اهمیت رعایت پروتکلهای بهداشــتی کرونا گفت :در حال حاضر میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در
کشور به  61.85درصد رسیده و شاهد روند نزولی در این زمینه هســتیم و از آن طرف روند صعودی ابتال و بستری به علت کووید19
را مشاهده میکنیم.

مهر :رئیس سازمان بهزیستی کشور از توزیع رایگان واکســن آنفلوآنزا ،میان ۸۰هزار نفر از کسانی که در مراکز نگهداری شبانهروزی
بهزیستی هستند خبر داد .وحید قبادیدانا گفت :با توجه به محدودیتهایی که در تأمین واکسن آنفلوانزا در کشور وجود دارد ،طبق
تصمیمات انجام شده توزیع واکســن برعهده دانشگاه علوم پزشکی در استانهای مختلف اســت و بر این اساس ،در معیار درمعرض
خطربودن افراد مختلف ،اولویتهایی را در نظر گرفتند.
اول اولویت دریافت واکسن قراردارند و میتوانند واکسن را به طور رایگان دریافت
بر این اساس کسانی که در اولویت یک هستند در درجه ِ
کنند و پرسنل و سالمندان ساکن در مراکز نگهداری شبانهروزی سالمندان و معلوالن جسمی حرکتی که در مراکز شبانهروزی معلوالن
در سازمان بهزیستی نگهداری میشوند در این اولویت هستند.

یادداشت


واکسن آنفلوآنزا بحران نبود
بحرانش کردیم
امیر صدری /پزشــک و مشــاور
رسانهای نظام پزشکی
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مدیر دفتر تخصصی سالمند شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایشمشارکتجوییسالمندانبااجرایبرنامههایهفتهملیسالمند
نسل فردا  /گروه جامعه
news@naslefarda.net

مدیر دفتر تخصصی سالمند (باغتجربه)
ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری اصفهان از برگزاری برنامههای
«هفته ســالمند» به صورت مجازی خبر
داد .فهیمهســادات کدخدایــی ،با اعالم
این خبراظهار داشــت :سازمان فرهنگی
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با
توجه به شــعار جهانی روز سالمند مبنی
بر «کرونــا ،فرصتی برای تغییــر نگاه به
سالمندان» با هدف افزایش شادی و نشاط،
توجه و تکریم و افزایش مشارکتجویی
ســالمندان به برگزاری برنامههای هفته
ملی ســالمند به صورت مجــازی اقدام
کرده اســت که با توجه بــه همهگیری
ویروس کووید ،19بــا رعایت حداکثری
پروتکلهای بهداشــتی و بدون هر گونه
اجتماع سالمندان عزیز برگزار میشود.
وی با بیــان اینکه باید در شــرایط فعلی
نیز شادی و نشاط ســالمندان را تأمین
میکردیم افزود :با توجه به اینکه استفاده
از فضای مجازی و تکنولوژیهای جدید
کمی برای ســالمندان مشــکل است،
برنامههای این هفته را هم برای سالمندان
و هم خانوادههای آنها به عنوان مراقبان
سالمندان ،تدارک دیدهایم .وی با اشاره به
عناوین این برنامهها گفت :در برنامه «زیر
گنبد کبود» پدربزرگها و مادربزرگها از
راه دور برای نوههای خود قصه میگویند
و آن را در قالب کلیپهــای کوتاه برای
ما ارســال میکنند که پس از داوری به
برگزیدگان جوایزی اهدا میشــود .مدیر
باغ تجربه ،افتتاح «رادیوسالمند» را دیگر

شهری

عکس  :ایمنا

شاید در تمام دوماه اول زمستان سال 1398
توان رسانهای و تبلیغاتی سیستم سالمت و
شاید کل دولت ،صرف تکذیب وجود موارد
بیماری کرونا در کشور شد .این مقطع زمانی
دقیقاً زمانی بود که کشــور باید آماده مقابله
با بحران روبهرو میشــد و یکی از ابعاد مهم
آمادگی تأمین وســایل محافظــت فردی و
بهداشــتی بود ،اما مطابق معمول غافلگیر
شــدیم .برکسی پوشیده نیســت که تقریباً
تمام دستاندرکاران مستقل حوزه سالمت
و پژوهشگران و اهالی رســانه درخصوص
همپوشــانی ابتال به آنفلوانزا و کرونا و ایجاد
فشار مضاعف بر کادردرمان و سیستم سالمت
هشدار داده بودند.
متخصصان این حوزه با توجه به سابقه ذهنی
عمومــی درخصوص غافلگیری سیســتم
درموارد متعدد و به خصوص در بحث تأمین
وســایل حفاظت فردی و پوشش بهداشتی
در اوایل انتقال بیمــاری کرونا بر این گمان
بودند که شاید آن موضوع درس عبرتی برای
ســاختار حاکمیتی بخش سالمت باشد ،اما
بهرغم مباحث رسانهای و اعالم خطرها این
روزها مجددا ً با ســردرگمی و فضای ملتهب
نیاز عمومی و پاسخگویی نامناسب سیستم
روبهرو هستیم .فضای بحرانزده اجتماعی با
توجه به کمبود – یا اص ً
ال نبود -واکسن آنفلوانزا
برای عرضه ،جو روانی جامعه را به ســرحد
انفجار رسانده است .قطعاً تأمین چندبرابری
(نسبت به سالهای قبل) واکسن آنفوالنزا به
خصوص در دوران تحریمها و مشکل شدن
تبادالت تحت تأثیر کرونا کار سادهای نیست
ولی پذیرش انجام کار ،سخت .در روزهای اول
اعالم همهگیری کرونا در کشور ،در بلبشویی
که ماسک تنفسی به شدت کمیاب بود اما در
بازار سیاه موجود ،در روزهایی که بسیاری از
کادر درمان و مردم به واسطه نبود ماسک و
وسایل بهداشتی مبتال شــدند و حتی فوت
کردند از مسئولی در جلسهای غیرخصوصی
نقل شــد که گفته بود با توجــه به مصرف
روزانه 400هزار عددی ماســک در کشور و
دپوی چند میلیون ماســک فکر نمیکردیم
دچار مشکل شــویم؛ ولی میزان نیاز کشور
ما را غافلگیر کرد .جالب اینکه پس از وقوع
فاجعه با بسیج ملی و استفاده از پتانسیلهای
داخلی و ارتباطات خارجی مشکل کمبودها
تا حدود زیادی حل شــد ،حاال درخصوص
تأمین واکسن آنفلوآنزا مشابه همان داستان
تقریباً تکرار شــد .چرا؟ یعنی باید این حکم
را باور کنیم که مــا متخصص درس نگرفتن
از تاریخ و فوقتخصص غافلگیرشدن توسط
بحرانها هستیم؟
منابع خبــری میگویند بخــش خصوصی
فعال در این حوزه دو میلیون عدد واکسنی
را که تقبل کرده بود بیش از بیست روز است
وارد کشــور کرده ،اما نهادهای دیگری که
همزمان بــا بخش خصوصی فعــال در این
حوزه متعهد شــدهاند به تعهدات خود به هر
دلیلی عمل نکردهاند .مجــددا ً این موضوع
تاکیدی بر این نیســت کــه از ظرفیتهای
ی مردم استفاده
بخش خصوصی و سازمانها 
مناسب نمیکنیم؟ آیا امکان وجود نداشته
از این مجاری تعداد بیشــتری واکسن وارد
کشور شود تا جو ملتهب و بحرانزده کشور
خنثی شود؟
نکته آخر اینکه در یکی دو روز اخیر شــاهد
هستیم که مسئوالن و مدیران مستقیم این
حوزه در ادبیات رســانهای خود به مواردی
نظیر اینکه «واکسن آنفوالنزا فقط 40درصد
ایمنی برعلیه آنفوالنزا ایجاد میکند» و نیز
«این واکسن هیچ پوششی درمورد عدم ابتال
به بیماری کرونا نمیدهد» و «امســال نیاز
به واکسن آنفلوانزا اســت باشد چون ابتال به
آنفلوانزا با رعایت موارد بهداشتی کمتر خواهد
بود» و ...آیا چنیــن گفتههایی برای کنترل
جو روانی جامعه و کاهش التهاب است؟ اگر
هست آیا نمیشــد خیلی قبل از این شیوه
بسترسازی رسانهای کاهش التهاب عمومی
انجام میگرفت؟
این یک شوخی عمومی است که «مسئوالن
ما و حتی مدیران بخش بحران ما همیشــه
در زمان بحــران غافلگیر میشــوند»؛ اما
فاجعهبارتر این است که ما گاهی با عملکرد
خودمان موضوعی را که میتوانست بحرانی
نباشد هم بدل به بحران میکنیم.
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ویژهبرنامه هفته ملی سالمند در اصفهان
دانست و ادامه داد :برای نخستین بار یک
مجله شنیداری ســالمندی با بخشهای
تفریحی ،شاد و آموزشی تدارک دیدهایم
که نخستین قسمت آن 9مهرماه همزمان
با روز جهانی ســالمند پخش و در فضای
مجازی نیز منتشر خواهد شد .کدخدایی
افزود :پس از انتشار کلیپهای آموزشی
بازیهای بومی و محلی شامل خونهبازی
و لیلی ،فراخوان مســابقه خونهبازی را
خواهیم داشت و خانوادهها میتوانند این
بازی را با محوریت ســالمندان در جمع
خانواده انجام دهنــد و کلیپهای کوتاه
خود را برای ما ارســال کنند .وی تصریح
کــرد :در برنامه «فصلنــو» کلیپهای
روانشناسی و مشاوره با حضور کارشناس
ویژه ســالمندان و خانوادههای آنها به
اشتراک گذاشته میشود که به مباحثی

مانند افزایش نشاط ،شــادمانی و امید به
زندگی میان سالمندان و آگاهسازی آنان
برای داشــتن ســالمندی موفق و فعال
میپــردازد .وی افزود :با توجــه به اینکه
باغبانی و نگــهداری از گل و گیاه یکی از
تفریحات و عالقهمندیهای ســالمندان
است که به نشــاط آنها کمک میکند
برنامه «گلدونه» در قالب کلیپ در ســه
قسمت گلهای فصلی ،گلهای آپارتمانی
و کاکتوسها به آموزش کاشت گل و گیاه و
مراقبت از آنها در منزل میپردازد.
مدیر دفتر تخصصی ســالمند ســازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری
اصفهان اضافه کرد :مسابقه تولید کتاب
صوتی و «از جدول تا جذول» با محوریت
آموزش حل جدول جهت تقویت و تمرکز
ذهن در قالب کلیپهای آموزشی از دیگر
برنامههای هفته ملی ســالمند اســت.

سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم عنوان کرد:

کدخدایی برگزاری مســابقه «یه حس
خوب» و ارســال پیامی حاوی دلنوشته
یا تبریک هفته ســالمند توسط اعضای
خانواده و برگــزاری نمایشــگاه عکس
ســالمندی با عنوان «قاب فیــروزهای»
در فضای مجــازی را از دیگر برنامههای
این هفته دانســت .وی افزود10 :قطعه
از اجراهای گروه کر شــهروندان ارشــد
اصفهانی با عنــوان «آوای نصفجهان»
نیزدراین هفتــه در فضای مجــازی به
اشتراک گذاشته میشود که عالقهمندان
میتوانند تمام این برنامهها را در صفحات
اصفهان فرهنگ ،تفریح شهر و باغ تجربه
در اینستاگرام دنبال کنند.
مدیر دفتر تخصصی ســالمند ســازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری
اصفهــان تصریح کــرد :شــهر اصفهان
در حــال پیوســتن به جمع شــهرهای

خبر ویژه

دوستدار سالمند اســت که این شهرها
باید از شاخصها و استانداردهای خاصی
برخوردار باشــند .ایران از نظر ســرعت
سالمندی ،کشور سوم جهان است که این
حوزه چندان مورد توجه قرار نگرفته و این
بسیار مهم است که بتوانیم ذهن جامعه را
به موضوع سالمندی حساس کنیم.
شهر دوستدار ســالمند 7
ویژگی دارد
کدخدایی ،با بیان اینکه شــهر دوستدار
سالمند هفت ویژگی دارد که یکی از آنها
تکریم و احترام به سالمندان است گفت:
مشــارکتجویی ســالمندان یکی دیگر
از این ویژگیهاســت که تالش کردهایم
در برنامههای خود به ایــن امر بپردازیم.
همچنین تالش میکنیــم خانوادهها را
نسبت به وظایف خود در قبال سالمندان
آگاه سازیم .مناسبســازی حملونقل و
مسکن برای سالمندان ،افزایش مشارکت
اجتماعی ،ارتباطات و اطالعات و مشارکت
مدنی نیز از دیگر مولفههای شهر دوستدار
سالمند است.
وی ادامه داد :تــاش کردهایم با تدارک
برنامههای تفریحی ،فرهنگی و اجتماعی
به دغدغههای ســالمندان و تکریم آنها
بپردازیم و زمینه افزایش نشــاط فردی و
اجتماعی آنها را فراهم کنیم .در اجرای
بیشتر این برنامهها از ظرفیت مشارکت و
توانمندی خود سالمندان استفاده کردهایم
که به حفظ روحیه ،احساس ارزشمندی
و اعتمادبهنفس ســالمندان بسیار کمک
میکنــد .از طــرف دیگر تــاش داریم
سالمندان را به عنوان سفیر در خانوادههای
خود مطرح کنیم تا به تکریم آنها و از بین
بردن شکاف بیننسلی منجر شود.

مدیرکل دفتر حقوقی و امورمجلس ستاد مبارزه با موادمخدر خبرداد:

بازسازی رمپ ویلچر۱۱دستگاه اتوبوس در شهر قم

قانونجدیدمجازاتقاچاقچیهاوخردهفروشها

محمد توکلی /گروه جامعه :سرپرســت ســازمان
اتوبوسرانی شــهرداری قــم از بازســازی رمپ ویلچر
11دستگاه اتوبوس خبر داد و گفت110 :دستگاه اتوبوس
خریداریشــده در سال گذشته مناســب ویلچر است.
امیریزدی ،با توجه به اهمیت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی
و ارائه خدمات بهروز ،اظهار داشــت :برای کاهش تردد
خودروهای شخصی در سطح شــهر و تشویق مردم در
استفاده از ناوگان حملونقل عمومی باید خدمات بهروز
به مردم ارائه دهیم .سرپرســت ســازمان اتوبوسرانی
شهرداری قم با تأکید بر لزوم نوسازی اتوبوسها افزود:
سال گذشته توانستیم ۱۱۰دستگاه اتوبوس نو خریداری کنیم اما با توجه به قیمت اتوبوسها و عدم پرداخت یارانه
دولتی در این بخش ،نوسازی اتوبوسها در دستور کار قرارگرفته اســت .یزدی از نوسازی ۴۰۰دستگاه اتوبوس
خبر داد و گفت :برای نوســازی کل ناوگان اتوبوسرانی قم باید ۴۰۰دستگاه اتوبوس نوسازی شود که در مرحله
نخست ۱۰۰دستگاه آن تحویل دادهشده و ۱۶۰دستگاه اتوبوس در حال بازسازی است .وی بازسازی اتوبوسها
برای استفاده معلوالن را یکی از دغدغههای سازمان اتوبوسرانی دانست و بیان کرد :اتوبوسهایی خریداریشده
با برند عقابافشان با توجه به ارتفاع ک ِم ورودی آنها از سطح زمین ،دارای رمپ ویلچر است .سرپرست سازمان
اتوبوسرانی شهرداری قم مناسبسازی اتوبوسهای در حال بازسازی جهت کاربری کمتوانان جسمی را موردتوجه
قرارداد و خاطرنشان ساخت :متأسفانه تعدادی از اتوبوسها به علت دارابودن پله امکان نصب رمپ برای استفاده
ویلچر را ندارند .یزدی از بازســازی رمپ دستی در ۱۱دســتگاه اتوبوس خبر داد و بیان کرد :برای ۱۱دستگاه از
این ناوگان در سال ۱۳۹۴رمپ دســتی نصبشده است که در مراحل بازســازی تعمیرات رمپ آنها نیز انجام
خواهد شد.

ایسنا :حدود ۱۰سال از آخرین اصالحات قانون مبارزه
با موادمخدر در کشــور میگذرد و اکنون ستاد مبارزه با
موادمخدر اعالم کرده است برای پیشگیری از وقوع جرم
و بازدارندگی قاچاقچیان درصدد اصالح قانون برآمده و
در این اصالحات مواردی چون مصادره اموال قاچاقچیان
موادمخدر ،افزایــش حداقل زمان نگهــداری معتادان
متجاهر ،مجازات خردهفروشهای موادمخدر و تبلیغات
درخصوص مصرف موادمخدر مدنظر قرار گرفته است.
در این راستا مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد
مبارزه با موادمخدر کشور با تاکید بر اینکه بهترین قوانین
بعد از گذشت چند سال ،نیازمند بازنگری هستند اظهار کرد :مبارزه با مواد مخدر امروزه جهان شمول شده است
اما ایران نسبت به سایر کشورها در شــرایط ویژهتری قرار دارد .ما در همسایگی کشوری هستیم که بزرگترین
تولیدکننده تریاک در جهان است و تولیدات موادمخدر آن طی ۱۰سال گذشته ۵۰برابر شده است .ما در همسایگی
کشوری هستیم که حامیان فرامرزی و فراملی دارد که ادعای مبارزات تروریسم و صلح در جهان را اذعان میکنند؛ اما
خودشان اشاعهدهنده کشت و تولید موادمخدر هستند .بهرغم حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان ،شاهدیم که
زمینهای کشت و تولیدات موادمخدر در افغانستان ۵۰برابر شده است و به حدود ۹هزار تن در سال میرسد .ترحمی
ادامه داد :فرآوری تریاک ،هروئین و تولید موادمخدر صنعتی مانند شیشه و متامفتامینها در خاک افغانستان حاکی
از آن است که با کارتل بسیار بزرگی در فرامرزها مواجه هستیم که برای کشورهای هدف ،موادمخدر تولید میکنند.
وی با بیان اینکه اقتصاد موادمخدر در جهان ،اقتصاد بسیار پیچیدهای است اظهار کرد :براساس آمارها کارتلهای
موادمخدر ساالنه حدود ۴۰۰هزار میلیارد دالر سود به دست میآورند .اقتصاد مواد مخدر در ردیف اقتصاد کثیف و
آغشته به خون و در ردیف فحشا نامگذاری میشود.

روند صعودی کرونا در اغلب استانها چگونه است؟

 ۱۵۸شهرستان در وضعیت قرمز
ایسنا  :ســخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به روند
کاهشی رعایت پروتکلهای بهداشــتی و استفاده
از ماســک در کشور ،نســبت به ســخت تر شدن
شــرایط بیماری طی روزهای آینده هشــدار داد.
دکتر سیماسادات الری گفت :شیوع ویروس کرونا
ارتباط کامال مستقیمی به میزان رعایت توصیههای
بهداشتی و کیفیت بروز رفتارهای اجتماعی ما دارد.
پس از هرگونه سهلانگاری در رعایت پروتکلهای
بهداشتی و بروز رفتارهای اجتماعی خطرآفرین ،ما
شاهد افزایش موارد ابتال ،بستری و بروز مرگ و میر
ناشی از آن بودهایم.وی افزود :طبق گزارشات واصله
روند کاهشی میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی و
استفاده از ماسک همچنان دارای تداوم است .میزان
رعایت پروتکلهای بهداشتی در هفته گذشته ۶۱.۸۵
درصد گزارش شده است ،میزان استفاده از ماسک
توســط مردم نیز در مراکز عمومی  ۵۵.۳۵درصد و

میزان استفاده از ماسک در وســایل نقلیه عمومی
 ۵۶.۸۲درصد گزارش شــده است .همچنین میزان
استفاده از ماسک در شاغلین صنوف  ۵۸.۸۶درصد
و در کارمندان ادارات  ۷۸.۱۲درصد گزارش شــده
است که متاسفانه شــاهد کاهش استفاده از ماسک
در هر  ۴گروه نســبت به هفتههای قبل هســتیم.
الری تاکید کرد :متناســب با تــداوم روند کاهش
رعایت پروتکلهای بهداشــتی ،نمودار موارد ابتالو
بستری روزانه در اغلب استانهای کشور دارای روند
صعودی اســت؛ به طوری که تعداد شهرستانهای
دارای وضعیت قرمز در اغلب استانهای کشور دارای
سیر افزایشی بوده و مجموع شهرستانهای دارای
وضعیت قرمز بیماری از  ۱۰۲شهرســتان در هفته
قبل به  ۱۵۸شهرستان در هفته جاری رسیده است.
وی افزود :طی هفته جاری استانهای چهارمحال و
بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد به وضعیت قرمز و

استان کردستان به وضعیت هشدار بیماری تبدیل
شده است .بنابراین در حال حاضر استانهای فارس
هرمزگان ،گلستان و کردستان در وضعیت هشدار
بیماری و استان سیستان و بلوچستان در وضعیت
زرد یعنی خطر متوسط و مابقی  ۲۶استان کشور در
وضعیت قرمز بیماری قرار دارند.ســخنگوی وزارت
بهداشت گفت :فراموش نکنیم وضعیت فعلی بیماری
در کشــور بازتاب میزان پایبندی ما به رعایت نکات

بهداشتی طی هفتههای گذشــته است و مطمئنا
با تداوم روند کاهشــی اســتفاده از ماسک و نکات
بهداشتی ،وضعیت بیماری سختتر خواهد شد.وی
گفت :کرونا در انتطار غفلتهای ماست و با توجه به
نبود دارو و واکسن برای این بیماری ،تنها راه کنترل
پیشگیری اســت و نه درمان؛ هم اکنون بیش از هر
زمان دیگری نیازمند وفاق ملی هستیم تا شاهد قطع
زنجیره بیماری در کشور باشیم.

کوتاه از جامعه
کشف جسد دختر ۲۵ساله
درسطل زبالهای در زعفرانیه

شهرخبر :ماموران شهرداری جسد یک دختر
جوان را در ســطل زبالــهای در خیابان آصف
منطقه زعفرانیه پیدا کردند .با حضور ماموران
کالنتری ۱۲۲دربند در محل کشــف جسد
مشخص میشود ،جسد متعلق به یک دختر
۲۵ساله است که دست و پای او را با یک پارچه
بســته و در داخل دو گونی که به هم دوخته
شده است ،قرار دادهاند .این جسد که در داخل
سطل زباله کشف شده اســت ،فاقد هر گونه
آثار ضربوجرح بوده و از ظواهر مشخص بوده
که ســاعات طوالنی از مرگ این دختر جوان
نگذشته است.

بیماری قلبی
نخستین علت مرگ در جهان

ایرنا :مدیرکل دفتر مدیریــت بیماریهای
غیرواگیر وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی گفت :بیماری قلبی نخستین علت
مرگ در ایران و جهان است و در شرایط اپیدمی
کرونا به علت ترس از ابتال به این ویروس برخی
بیماران قلبی از مراجعــه و دریافت به موقع
خدمات مراقبت از قلــب خودداری میکنند.
افشین اســتوار درآســتانه ۲۹ســپتامبر و
«روزجهانی قلب» افــزود :یکی از اعضایی که
در بدن ما وجود دارد و معنای واقعی زنده بودن
بوده ،قلب اســت؛ به طوری که حتی افرادی
که دچــار مرگ مغزی میشــوند ،هنوز زنده
هستند .در حال حاضر بیماری قلبی-عروقی
اولین علت مرگ در دنیا و در کشــور ماست.
ساالنه ۱۷.۹میلیون نفر در سراسر دنیا به علت
بیماری قلبی فوت میکنند که ۳۱درصد کل
مرگهای جهانی و نیمی از مرگهای ناشی از
بیماریهای غیرواگیر است.

بهبودیافتههایکرونا
پالسما اهدا کنند

شــهرخبر :مدیرکل انتقال خون اســتان
تهران گفت :میزان اهدای پالســما توســط
بهبودیافتههــای کرونــا در مقایســه با آمار
مبتالیان بســیارکم و در حد ۵درصد اســت.
نیاز است بهبودیافتهها به شکرانه سالمت خود
و نجات جان بیماران مبتال به کرونا پالســما
اهدا کنند .مهدیزاده افــزود :از ابتدای اعالم
اهدای پالسما بهبودیافتگان به منظور درمان
مبتالیان (از اردیبهشــت امســال) تا پایان
شهریور هزار و  ۶۰۰نفر مبتال بهبود یافته کرونا
برای اهدای پالسما به دو مرکز اهدای پالسما
وصال شــیرازی (اداره کل انتقال خون استان
تهران) و مرکز نوآوری ســازمان انتقال خون
(جنب برج میالد) مراجعه کردهاند که از این
تعداد مراجعه کننده هزار و  ۲۲۰نفر موفق به
اهدای پالسما شدند.

ابالغ آموزش مجازی رایگان
نوآموزان

فارس :معاون آمــوزش ابتدایی درخصوص
بخشنامــه جدیــد وزیر آمــوزش و پرورش
بــرای ثبتنام مجــازی و رایــگان نوآموزان
پیشدبستانی گفت :ابالغ بخشنامه آموزش
مجازی رایگان به معنــای توقف فعالیتهای
درحال انجام در واحد پیشدبستانی ثبتنام
شــده در مدارس غیردولتــی و کالسهای
ضمیمــه دولتــی نیســت .وی افــزود :بــا
درنظرداشــتن اهمیت دوره پیشدبســتانی
و با توجه به کاهــش آمار ثبتنــام به دلیل
دغدغههای خانوادهها بــرای حضور کودکان
در مدرســه ،دســتورالعمل اجرای مجازی
آموزش پیشدبستانی ارائه شده که ماهیتی
غیرحضــوری دارد و بر بســتر آموزشهای
تلویزیونی و بستر شبکه شاد است و فرصتهای
یادگیری را فراهم میکند تا کودکان درمعرض
دریافت برنامههای تربیتی قرار گیرند.

پیششرط استفاده از
بسته اینترنت رایگان اساتید

تسنیم :معاون آموزشی وزیر علوم از همکاری
با وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات برای
بهبــود خدمــات اینترنتــی در دسترســی
دانشگاهیان به آموزشهای الکترونیکی خبر
داد .وی با اشاره به خبر اعالم شده از سوی وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر تخصیص
بســته هدیه ۱۲۰گیگابایتی ویژه اســتادان
دانشگاهها گفت :در جلسهای مشترک با وزرای
علوم و ارتباطات در ایــن باره تصمیمگیری و
مقرر شد از هر تالشــی برای تسهیل ارتباط
جامعه دانشــگاهی در فضای وب دریغ نشود.
او افزود :یکی از مهمترین چالشها و موانع در
مســیر ارائه آموزشهای الکترونیکی ،هزینه
باالی اتصال به اینترنت و ترافیک مورد مصرف
بود کــه برای رفع این مشــکل در نیمســال
تحصیلی قبل و در تعامل با وزارت ارتباطات،
بخشی از ســامانههای آموزشــی مؤسسات
آموزش عالی از ترافیک رایگان برخوردار شدند
بهگونهای که همه داد و ستدهای اطالعات از
سوی استادان و دانشجویان روی این سامانهها
به رایگان صورت پذیرفت.

