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جـامعـه

افزایش جانباختگان کرونا در کشور به  ۹۸۸نفر
سخنگوی وزارت بهداشت :اگر مردم در خانه بمانند کرونا را کنترل میکنیم

چین

تردید
در فصلی بودن
کرونا

متخصصان و پزشکان چینی هشدار
دادند هنوز هیچ شــواهدی وجود ندارد
که تایید کند ویروس کرونا یک ویروس
فصلی اســت و مانند ویروس آنفلوآنزا
با فرارســیدن فصل گرما کماثر یا نابود
میشود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ســیجیتیان« ،ژونگ نانشان»
پزشــک برجســته چینی که در ســال  2003نیز ویروس ســارس را برای
اولینبار شناســایی کرده بود اعالم کرد کرونا بــا آنفلوآنزا تفاوتهای زیادی
دارد و بررســیهای وی و همکارانش نشان میدهد که اگرچه ویروس کرونا
در مقایســه با سارس و مرس کمتر کشنده است ،اما بسیار مسریتر است و
همین مسئله مقابله با آن را به شدت دچار مشکل میکند.
در شرایطی که نرخ مرگ و میر کرونا در حدود یک درصد است ،این رقم
در مورد سارس و مرس بهترتیب به  10و  30درصد میرسد.
به گفته «ژونگ نانشان» ،هنوز شواهدی به دست نیامده که نشان دهد
بیماری کرونا در آینده به یک بیماری عادی و قابل مهار مبدل میشود .هنوز
علت شــکلگیری و همهگیر شــدن این ویروس مشخص نشده و مشخص
نیست آیا ارتباطی بین این ویروس و تغییرات آب و هوایی و شرایط زیستی
در حال تحول در کرهزمین وجود دارد یا خیر.
از نظر این متخصص و همکاران او در مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها
در چین تنها راه مقابله با این مشــکل رعایت نکات بهداشــتی توسط مردم
سراســر جهان با هدف بیمار نشدن آنهاست تا پزشکان با خرید وقت و زمان
کافی بتوانند راهحل قطعی برای مقابله با این ویروس موذی بیابند.
نشــریه پولتیکو در گزارشی نوشت:
فرانسه شرکت اپل را به سبب نقض قانون
رقابت ،بیش از یک میلیارد یورو جریمه
کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،در این
گزارش آمده است :فرانسه روز دوشنبه شرکت

فرانسه

جریمهسنگین
شرکت
«اپل»

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت
بهداشــت آخرین آمارهای مربوط به بیماری کرونا در
کشور را اعالم کرد.
به گزارش ایرنا ،کیانوش جهانپور دیروز درباره آخرین آمار
ابتالی قطعی به ویروس کرونا و فوت ناشی از آن گفت :از ظهر
دوشنبه تا سهشنبه و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ،هزار و ۱۷۸
مورد جدید ابتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی شد و شمار
مبتالیان به این بیماری در کشور به  ۱۶هزار و  ۱۶۹نفر رسید.
جهانپور ادامه داد :خوشــبختانه پنــج هزار و  ۳۸۹نفر از
بیماران کووید  ۱۹در کشــور بهبود یافته و ترخیص شدهاند و
این آمار روز به روز در حال افزایش است.
وی ادامه داد :متأسفانه  ۱۳۵نفر از بیماران جان خود را از
دست دادند و تعداد درگذشتگان بیماری کووید  ۱۹در کشور
به  ۹۸۸مورد رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت :تعداد موارد جدید
ابتال به ویروس کرونا در  ۲۴ســاعت گذشته هزار و  ۱۷۸نفر
بوده که از  ۵۶آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت در سراسر
کشور گزارش شده است.
جهانپور درباره موارد جدید بیماران کووید  ۱۹در کشور به
تفکیک اســتانها گفت :در تهران  ۲۷۳نفر ،مازندران  ۵۹نفر،
اصفهــان  ۷۵نفر ،قم  ۲۹نفــر ،گیالن  ۴۵نفر ،البرز  ۱۱۶نفر،
مرکزی  ۴۷نفر ،سمنان  ۳۳نفر ،قزوین  ۲۶نفر ،آذربایجان شرقی
 ۷۸نفر ،یزد  ۴۹نفر ،خوزستان  ۲۵نفر ،گلستان  ۳۰نفر ،فارس
 ۳۱نفر ،آذربایجان غربی  ۳۴نفر ،اردبیل  ۱۹نفر ،کردستان ۲

نفر ،خراســان شمالی  ۳نفر ،کرمانشاه  ۹نفر ،هرمزگان  ۶نفر،
خراسان جنوبی  ۱۲نفر ،همدان  ۱۱نفر ،کرمان  ۱۹نفر ،ایالم
 ۷نفر ،زنجان  ۲۵نفر ،سیستان و بلوچستان  ۱۱نفر ،چهارمحال
و بختیاری  ۲نفر ،بوشهر  ۴نفر ،خراسان رضوی  ۶۳نفر ،لرستان
 ۳۵نفر به این ویروس مبتال شدهاند.
وی ادامه داد :مرحله مداخلهای در بســیج مقابله با کرونا
در حال اجراســت و مردم میتوانند در صورت مشکوک بودن
به عالئم کرونا در سامانه  salamat.gov.irثبتنام کنند .تاکنون
بیش از  ۱۵میلیون نفر غربالگری شدند و امیدوارم هرچه زودتر
تعداد افرادی که غربالگری شدهاند به حداکثر میزان خود برسد.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت
گفت :در برخی اســتانها روند افزایشی ابتال ادامه دارد و در
برخی استانها اعداد ثابت مانده و امیدواریم بتوانیم بیماری را
با مشارکت مردم کنترل کنیم.
جهانپور تأکید کرد :اگر افراد در خانه بمانند و ســفرهای
نــوروزی را لغو کــرده و ا ز ترددهای غیرضروری شــهری و
بینشهری بپرهیزند ،میتوانیم این ویروس را کنترل کنیم.
درخواست اعتبار  250میلیون یورویی
برای بیماری کرونا در کشور
سعید نمکی وزیر بهداشــت و رئیس ستاد ملی مدیریت
بیماری کرونا در نامهای از رییس جمهوری درخواســت کرد
 250میلیــون یورو ارز برای درمــان بیماران کرونایی و تهیه
لباس و ماســک و تجهیزات بیمارستانی برای حدود  20هزار
تخت و پرسنل اختصاص یابد.

مبتالیان به کرونا سریع شناسایی شوند
وزیر بهداشــت همچنین طی نامهای بــه معاونان وزارت
بهداشت و روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور بر
لزوم شناسایی سریع موارد مبتال به کرونا و تحت مراقبت قرار
دادن آنها تأکید کرد.
صف خرید آجیل یا مهلکه!
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با بیان
اینکه متأسفانه تهرانیها هنوز کرونا را جدی نگرفتهاند ،گفت:
کرونا یک بیماری مهلک و بسیار جدی است.
به گزارش وزارت بهداشت ،علیرضا زالی با اشاره به وضعیت
کرونا در تهران گفت :بهنظر من رسانهها به اندازه کافی در زمینه
کرونا به شکلهای مختلفی اطالعرسانی کردهاند و هشدارهای
گروه پزشــکی به آحاد مردم منتقل شده است اما هنوز مردم
به اندازه کافی شرایط را جدی نگرفته و حساسیت بسیار مهم
این بیماری را درک نکردهاند.
زالی با بیان اینکه کرونا یک بیماری مهلک و بسیار جدی
است ،افزود :هیچکس از این ویروس مصون نیست و نمیتوان
هیچ تضمینی داد که اگر هر فردی امروز به این بیماری مبتال
شد ،عالمتدار باشد ،بلکه ممکن است بیعالمت باشد.
وی تأکید کرد :یادمان باشــد اگر امروز به ویروس مبتال
شــویم ،ممکن اســت آن را به فردی در خانواده یا پدر و مادر
سالخورده منتقل کنیم که در آنها شدت بیماری بیشتر خواهد
بود .رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی ادامه داد:
نظرســنجی ما و آنچه در سطح شهر میبینیم ،نشان میدهد

به مرگ میشود.
قانعی گفت :این ترکیــب دارویی امروز (دیروز) به
اطالع دبیر ســتاد ملی مبارزه با کرونا و در نهایت وزیر
بهداشت رسید و خوشبختانه این روش به عنوان شروع
درمان بوده است.
وی خاطرنشان کرد :در گروهی که این سه ترکیب
دارویــی را دریافت کردند 40 ،درصد این بیماران قبل
از چهار روز بستری در بیمارستان ترخیص شدند .البته
تاکنون بیماری کرونا برای خودش درمان ندارد بنابراین
ما صحبت از درمان کرونا نمیکنیم بلکه صحبت از درمان
ضایعه ریوی ناشــی از این ویروس اســت که متعاقب
بیماری کرونا در ریه ایجاد میشود و منجر به بستری و
رفتن بیمار به آی سی یو و مرگ میشود.
دبیر ستاد زیست فناوری اظهارداشت :در این روش
درمانی به غیر از پروتکل درمان که وزارت بهداشت برای
این بیماری در نظر گرفته است سه داروی آزیترومایسین،
پردنیزولون و ناپروکسن به طور توأم استفاده شد.
قانعــی گفت ۲۸ :نفر در گــروه درمان ما و  ۳۱نفر

در گروه کنترل ما قرار داشــتند و بنابراین جمعیت ۶۰
نفری را تست کردیم که پزشک در انتخاب این جمعیت
دخالتی نداشت یعنی از پذیرش بیمارستان یک سری
تحت نظر یک پزشک و دیگری تحت نظر پزشک ریه قرار
میگرفتند و برای یک گروه پروتکل را رعایت میکردیم
و برای گروه دیگر این سه دارو را به پروتکل اضافه کردیم
آنچه که بررسی شد مشخص شد که  ۴۰درصد بیماران
قبل از چهار روز ترخیص شدند.
وی خاطرنشــان کرد :ما تمام مجوزهای اخالقی را
دریافت کرده و نتایج این طرح را به استماع معاون وزیر
و دبیر ستاد کرونا و در نهایت وزیر بهداشت رساندیم و
مقرر شد که اعالم کنم خوشبختانه به عنوان شروع یک
برنامه درمانی مورد قبول واقع شــده است و میتوانیم
تعداد بیماران را به  ۱۰۰نفر افزایش دهیم.
دبیر ستاد زیست فناوری افزود :نتایج این طرح در
قالب مقالهای منسجم منتشر میشود ،ما در این تحقیق
شاخصهای التهاب را بررسی کردیم و متوجه شدیم که
با ترکیب این سه دارو «سی آر پی» سریعا کاهش پیدا

که متأسفانه کماکان فعالیتها جاری است و شب عید امسال
با سال گذشته هیچ تفاوتی ندارد .در حالی که باید توجه کرد
که امسال عید متفاوتی داریم .زالی با اشاره به صفهای تشکیل
شده برای خرید آجیل و ...از سوی مردم گفت :باید توجه کرد
که مردمی که در موارد غیرضروری بیرون رفته و در صفهای
خرید آجیل و ...قرار میگیرند ،خودشــان را در مهلکه خطر و
مرگ قرار میدهند .این شهامت نیست؛ بلکه به استقبال مرگ
رفتن است .ما در جامعه با هر اشتباه میتوانیم قربانی ویروس
کرونا باشــیم و تضمینی نیســت که ما قربانی بعدی نباشیم.
بنابراین بحث حیات و جان اســت و شوخی ندارد .وی تأکید
کرد :خواهشم از همه شهروندان این است که توجه کنند .آمار
روزانه در تهران رو به افزایش اســت و این نشــان میدهد که
مردم در تهران توجه الزم را نداشتهاند .هر روز آمارها و تعداد
بستریها رو به افزایش است .مردم در داخل شهر تصور اختراعی
از کرونا دارند و تصویر بیمارستانهای ما را ندارند .در حالی که
اگر حجم بیماران بستری در بیمارستانها را ببینند و بیماران
بدحال را مشاهده کنند ،متوجه عمق ماجرا میشوند .در عین
حال در اطراف خودمان آگهیهایترحیم را شاهدیم این نشان
میدهد که مسئله جدی است.
آغاز طرح ملی غربالگری کووید19
از سوی هاللاحمر
ی طرح پایش و
سرپرست جمعیت هاللاحمر از آغاز رسم 
غربالگری کووید 19در مبادی خروجی برخی استانها خبر داد.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی جمعیت هــالاحمر،

موفقیت در کاهش دوره درمان بیماران کرونایی با داروی ترکیبی تولید داخل

یک شــرکت دانشبنیان ایرانی موفق شد
ترکیب دارویی ایرانی درمان ضایعه ریوی بیماری
کرونا را کشف و شناسایی کند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،یک شرکت دانشبنیان
ایرانی زیر مجموعه معاونت علمی ریاستجمهوری موفق
شد در نتایج آزمایشــگاهی و ویروس شناسی ،داروی
درمان ضایعه ریوی بیماری کرونا را کشف و شناسایی
ت آمیز بوده
کند .تست بالینی و انسانی این دارو موفقی 
است.
دبیر ســتاد زیست فناوری در نشست خبری دیروز
اعالم کرد :ایــن ترکیب دارویی جدید ،ترکیب دارویی
مخصوص بیماری کرونا نیست بلکه بیماریهای تنفسی
و ریوی را درمان میکند.
مصطفــی قانعی با بیان اینکــه این ترکیب دارویی
تولیدشده میتواند مدت بستری بیماران مبتال به کرونا
را تا چهار روز کاهش دهد ،افزود :ضایعه ریوی متعاقب
بروز بیماری کرونا در ریه ایجاد میشــود که منجر به
بســتری ،رفتن به بخش  ICUو حتی در مواردی منجر

وزیر آموزش و پرورش:

میکند ترخیص سریعتر میشود و مدت بستری به طور
محسوسی کاهش پیدا میکند البته این شروع کار است
و بنا داریم تحقیقات دیگر را پس از تایید در ستاد اصلی
کرونا به اطالع برسانیم.
خبرهای خوشی در راه است
همچنین در این رابطه سورنا ستاری معاون علمی و
فناوری ریاستجمهوری در صفحه شخصی خود نوشت:
« در ایــن مدت کوتــاه محققین و شــرکتهای
دانشبنیان اقدامات بسیار مهمی را انجام دادهاند .شش
قرارداد برای توســعه ساخت کیتهای تشخیص کرونا
بسته شده است .خوشبختانه محصول کیت تشخیصی
سه شرکت به تأیید اولیه رسیده است و تا هفته آینده
تولید انبوه برخی از شرکتها عرضه خواهد شد .ساخت
کیتهای تشخیص در این مدت کم در بخش خصوصی
نشاندهنده عمقاشــراف علمی جامعه زیستفناوری
کشور است .گرچه هنوز بسیاری از این شرکتها دوره
اســتارتآپی و نوپایی خود را طــی میکنند ،آمادگی
درگیری در یک جنگ تمامعیار با یک ویروس بســیار

در صورت نیاز ،ممکن است پنجشنبه و جمعهها به ایام آموزش اضافه شود

آمریکایی اپل را به سبب نقض قوانین رقابت یک میلیارد و یکصد میلیون یورو
جریمه کرد و این به بزرگترین جریمه مالی اپل تبدیل شد.
نهاد مالی نظارتکننده بر رقابتهای تجاری در فرانسه اعالم کرد شرکت
اپل توافق نامههای غیرقانونی ناقض رقابت را با شــرکتهای عمدهفروشــی
ت ِک دیتا  Tech Dataو اینگرام میکرو  Ingram Microامضا کرده است .این دو
شرکت عمدهفروشــی هم بهترتیب  ۷۶میلیون و یکصد هزار و  ۶۳میلیون
یورو جریمه شدند.
این نهــاد همچنین اعــام کرد اپــل قیمتهای فروش مجــدد را بر
محصوالت خود اعمال و از جایگاهش بهعنوان یک تأمینکننده سوءاستفاده
کرد.
«ایزابل ِد ســیلوا» مدیر نهاد مالی نظارتکننده بر رقابتهای تجاری در
فرانســه گفت :این نهاد به سبب تأثیر شدید این اقدامات بر رقابت در توزیع
محصوالت اپل ســبب اعمال باالترین مجازات بر این شرکت شده است .این
همچنین شدیدترین مجازاتی است که تاکنون بر یک اپراتور اقتصادی اعمال
شده است.
این نهاد در پی دریافت شــکایتی از سوی شرکت  eBizcuss.comدر سال
 ,۲۰۱۲تحقیقاتی را در ارتباط با اپل و دو شرکت دیگر عمدهفروش انجام داد.
برزیل

فرار صدها
زندانی به دنبال
شیوع کرونا

مقامات برزیــل از فرار صدها زندانی
از چهار زندان ایالت ســائوپائولوی این
کشور در پی شــیوع کروناویروس خبر
دادند.
به گــزارش ایســنا ،این اتفــاق در حالی
رخ داده اســت که قــرار بود به دلیل شــیوع
کروناویروس امتیــاز آزادی روزانه زندانیان به

حالت تعلیق دربیاید.
امتیاز آزادی روزانه برای زندانیان بدینگونه است که زندانیان میتوانند
روزها در خارج از زندان مشغول به کار شده و شبها به زندان بازگردند.
مقامات اعالم کردند هنوز نمیتوانند شمار دقیق زندانیان فراری را اعالم
کنند و در حال برآورد آنها هستند اما گزارشها حاکی از آن است که حدود
هزار زندانی از چهار زندان این کشور متواری شدهاند.
به گفته مقامــات زندانهای برزیل ،این تعلیق در آزادی روزانه زندانیان
ضروری بود زیرا  ۳۴هزار زندانی با این شــرایط وجود دارند که با رفتوآمد
به بیرون از زندان از پتانســیل باالیی برای ابتال و انتشار کروناویروس در یک
جمعیت آسیبپذیر برخوردار هستند و خطرات بسیاری برای دیگر زندانیان
ایجاد میکنند.
بنابر گزارش رویترز ،زندانهای شــلوغ برزیل اغلب شــاهد شورشهای
مرگبار بین باندهای رقیب تبهکاران هستند.

آگهی مناقصه
شــرکت نقش اول کیفیت (ناک)در نظر دارد ،نسبت به برگزاری
مناقصه دومرحلهای عام براساس شرایط زیر اقدام نماید.
 موضــوع مناقصه :خریــد دکل و متعلقات آن -فاز  8به شــماره981226-01
 مهلت تحویل پیشنهادات :ســاعت  12روز شنبه  16فروردین1399
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 16/000/000/000 :ریال کهمیبایســتی به صورت ضمانتنامه بانکی بــا اعتبار  3ماه ،قابل تمدید تا
 3ماه دیگر و یا وجه نقد معادل ســپرده جهت واریز به حســاب شــماره
 39222010028673427201پست بانک شرکت نقش اول کیفیت ارایه
گردد.
 سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.لذا داوطلبان شــرکت در مناقصــه میتوانند از تاریخ نشــر این آگهی
بــا مراجعه به پایــگاه اینترنتی شــرکت نقش اول کیفیــت ،به آدرس
) (https://nak-mci.ir/fa/tendersاسناد مناقصه مربوطه را
دریافت و پس از مطالعه دقیق شــرایط آن نســبت به ارسال پیشنهادات
خود ،اقدام نمایند.
مناقصهگران میتوانند برای کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای
 09125052173و ( 81717474واحــد زنجیره تامین) تماس
حاصل نمایند.

کریم همتی در حاشــیه بازدید از پســت پایش و غربالگری
جمعیت هاللاحمر استان تهران در عوارضی تهران -قم گفت:
این طرح در مبادی خروجی استانهای تهران ،قزوین ،خراسان
رضوی ،گیالن ،گلستان ،مازندران ،قم ،مرکزی ،اصفهان ،سمنان،
همدان ،البرز و لرستان بهصورت رسمیآغاز شد.
همتی افزود :این طرح با بهرهگیری از  500تیم چهار نفره
با آمبوالنس آماده و تجهیزات کامل در کنار پلیس ،دانشــگاه
علوم پزشکی و راهداری انجام میشود.
به گفته وی ،این تیمها بهصورت هماهنگ وظیفه غربالگری
و تبســنجی را بر عهدهدارند و از خروج و ادامهتردد موارد
مشکوک به کرونا جلوگیری میکنند و این افراد به مدت 14روز
به قرنطینه منتقل میشوند.
موافقت فرمانده سپاه با درخواست وزیر بهداشت
معاون هماهنگکننده نیروی زمینی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی از موافقت فرماندهکل سپاه با درخواست
وزیر بهداشت خبر داد.
به گزارش تســنیم ،سردار علیاکبر پورجمشیدیان
افزود :فرماندهکل سپاه با مأمور شدن سردار اخوان معاون
امداد و بهداشت نیروی زمینی سپاه به وزارت بهداشت
برای کمک به مقابله با بیماری کرونا موافقت کرده است.
گفتنی اســت ،وزیر بهداشت طی نامهای خطاب به
فرماندهکل سپاه درخواســت کرده بود تا سردار اخوان
معاون امداد و بهداشت نیروی زمینی سپاه بهمدت دوماه
برای کمک به مقابله با کرونا به این وزارتخانه مأمور شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت :آموزش مجازی
مورد اقبال فراوان قرار گرفته است.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،محســن
حاجیمیرزایی در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم
ســیما اظهار داشت :در طی چند هفته گذشته وزارت
آموزش و پرورش با همکاری صدا و سیما نظام آموزش
کشور را با اتفاقی بزرگ همراه ساخته به گونهای که ابتدا
با  ۱۰برنامه آموزش تلویزیونی از یک کانال و ســپس
با  ۲۸برنامه از سه کانال برای انواع آموزشها تعیین و
تدوین محتوا گردید و این اقدام در نوع خود بیسابقه
بود ،زیرا برنامهها به خوبی مورد اقبال خانوادهها واقع
شده است .حاجی میرزایی با بیان اینکه هزار کتاب تحت
قالــب  ۲۵۰عنوان درس را به راحتی نمیتوان در این
حجم از برنامه گنجاند ،افزود :پیش از این درخصوص
بهرهمندی از فناوریهای نوین در راســتای آموزش و
تدریس تالشهــای پراکندهای صورت گرفته بود ،اما
برای اجرایی کردن ســند تحول ،گامهای زیادی برای
برداشتن وجود دارد ،زیرا بسیاری از الزامات اجرایی آن
نیازمند مقدمات مخصوص به خود است.
وی اظهار داشت :به تازگی در حال طراحی سامانهای
برای برقراری رابطه میان دانشآموز ،معلم ،مدیران و

مربیان در سراسر کشور با یکدیگر هستیم.
وزیــر آموزش و پرورش ادامه داد :جامعه فرهنگی
کشور منتظر عملیاتی شدن تدریس مجازی نبود ،اما
حاال  ۸۵درصد مدارس کشــور به صورت آنالین با ما
در ارتباط هستند و حدود  ۷۳درصد آنها اعالم کردند
کــه آموزش مجازی را عملیاتی کردهاند و با این روش
بسیاری از خانوادهها درگیر و مشغول تحصیل مجازی
فرزندانشان هستند.
حاجی میرزایی گفت :با ارزیابیهای صورت گرفته
درخصوص آموزش مجازی دانشآمــوزان ،دریافتیم
که این نوع از تدریــس مورد اقبال فراوان قرار گرفته
و بســیاری از محتویات درسی عالوهبر تکرار چند باره
از تلویزیون ،بیش از صدها بار ،بارگیری شــده و مورد
بازید قرار گرفته اســت .وی با بیــان اینکه هیچ چیز
جایگزین ارتبــاط چهره به چهره و آموزش در کالس
فیزیکی نیســت ادامــه داد :ما در حــال تمرین یک
جهتگیری جدید هستیم هرچند در آن جهتگیری
ممارستی نداریم ،بدون شک کاستیهای این روش به
مرور زمان حل خواهد شــد و تلویزیون هم به عنوان
یک ابزار کمکی همراه آموزش مجازی میباشد ،ضمناً
زمان بندی برنامههای آموزشی نمیتواند طوالنیتر از

چهارشنبهسوری یک کشته و دهها مصدوم و قطع عضو برجا گذاشت
سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت :علیرغم
تمام تالشها ،دهها تن در حوادث چهارشنبهســوری
امسال مصدوم شدند و یک نفر جان خود را از دست داد.
به گزارش ایسنا ،مجتبی خالدی اظهار داشت :متأسفانه
علیرغم تمام تالش همکاران من و علیرغم تمام هشدارها،
باز هم با فرارسیدن چهارشنبهسوری شاهد افزایش بار کاری
در اورژانس پیشبیمارستانی و مراکز درمانی بودیم.
خالدی با تأکید بر این که فرارسیدن چهارشنبهسوری،
موجب افزایش بار کاری اورژانس شده است ،ادامه داد :با وجود
این که انتظار داشــتیم موردی وجود نداشته باشد اما دهها
مصدوم داشتیم که در میان آنها آسیب به چشم و نقصعضو
نیز مشــاهده میشــود .نکته دیگر این است که مصدومان
چهارشنبهسوری که باید به مراکز درمانی منتقل شوند ،خود
را در معــرض ابتال به بیماری کرونا نیز قرار میدهند؛ یعنی
هم کار پرسنل افزایش مییابد و هم آنها در معرض خطر ابتال
به بیماری قرار میگیرند.
وی با بیان این که میتوان گفت که از زمان شیوع بیماری
کرونا تماسهایی که با مرکز اورژانس گرفته میشود ،پنج برابر

شده است ،گفت :یکی از دالیل نگرانیهای بسیار زیاد مردم
در رابطه با بیماری ،ســواالت آنها و افزایش خدمترســانی
است اما در حال حاضر با این شرایط که آمبوالنسها درگیر
رســیدگی به بیماران مبتال به کرونا هســتند ،رسیدگی به
مصدومان چهارشنبهســوری برای کادر پیشبیمارستانی و
درمان بسیار سخت است.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت :مردم باید توجه
داشته باشند که همه در معرض کرونا هستند.
چهارشنبهسوری قربانی گرفت
خالــدی همچنین از جانباختن یــک جوان در حوادث
چهارشنبهسوری خبر داد .وی افزود :یک جوان  ۲۲ساله که
آقایی مجهولالهویه است ،بر اثر حادثههای چهارشنبهسوری
جان خود را از دست داد .به گفته سخنگوی اورژانس کشور،
تا ساعت  ۱۹:۳۰شب گذشته ،حوادث چهارشنبهسوری ۸۶
مصدوم در سطح کشور بر جای گذاشت که از این تعداد ۳۴
نفر از آنها درمان و ترخیص شدند.
خالــدی گفت :در این حوادث  10نفر دچار نقص عضو و
 ۱۵نفر از ناحیه چشم دچار آسیب شدند.

سازمان پزشکی قانونی کشور با انتشار گزارش
ماهانه خود اعالم کرد که در بهمن ماه ســال جاری
تلفات حوادث رانندگی 12/1درصد کاهش داشته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور،
براســاس آمارها در بهمن ماه ســال جاری تلفات حوادث
رانندگــی با کاهش  12/1درصدی مواجه بود و در این ماه
یک هــزار و  ۱۰۱نفر در تصادفات جان خود را از دســت
دادند ،در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال قبل یکهزار
و  ۲۵۳نفر بود.
بر اســاس آمارهای موجود در  ۱۱ماهه سال جاری ۱۵
هزار و  ۹۰۰نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دســت
دادند ،این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،دو دهم

درصد کاهش یافته است.
براساس این گزارش ،تعداد مصدومان حوادث رانندگی
بهمن ماه سال جاری نیز که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه
کردند در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل  11/1درصد
کمتر شده است.
همچنیــن در این مدت اســتانهای فــارس ،تهران و
خراسان رضوی بیشــترین و استانهای ایالم ،کهگیلویه و
بویراحمــد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب کمترین آمار
تلفات را داشتهاند.
گفتنی اســت ،در این مدت آمــار مراجعات مصدومان
حوادث رانندگی به این سازمان در کشور نیز با کاهش ۳/۳
درصدی مواجه بود.

کاهش  ۱۲درصدی تلفات حوادث رانندگی
در بهمن ماه

این باشد ،زیرا ممکن است مشکالت دیگری پدید آید.
وزیر آموزش و پرورش افزود :در خوشبینانهترین
شرایط؛  ۱۶فروردین مدارس دایر خواهند بود ،به این
منظور تمام شــرایط بهداشتی در حد قابل قبول برای
مدارس مهیاست ،از ســویی با از دست دادن فرصت
آموزشی اسفند ماه ،یک ماه به این دوره آموزش اضافه
خواهد شد ،زیرا کسری آموزش نیازمند تأمین است و
آموزش مجازی هم نیاز به مرور دوباره دارد ،این تصمیم
نیازمنــد مصوبه مجلس نبود و این فرصت یک ماه به
صالحدید شوراهای هر استان بستگی دارد.
ممکن است تا 6هفته به سال تحصیلی
افزوده شود
حاجی میرزایی گفت :تقویم زمانی آموزش و پرورش
نیازمند تصویب مجلس است ،اما به دلیل وقوع کرونا
و شــیوع آن ،امسال مجلس این اجازه را داده تا دوره
آموزشی  ۹۸-۹۹به صورت متغیر برنامهریزی و تدوین
گردد و متناسب با سناریوهای گوناگون زمان بندیها
توسط آموزش و پرورش تغییر کند.
وی افزود :طبق توافقات وزارت آموزش و پرورش و
مجلس شورای اسالمی ،مجوز حدودا ً شش هفته دیگر
گرفته شده تا در صورت لزوم به سال تحصیلی ۹۸-۹۹

اضافه گــردد ،در صورت لزوم و نیــاز ،امکان دارد که
پنجشنبهها و جمعهها هم به ایام آموزش اضافه شود.
ضمناً زمان برگزاری کنکور هم پس از برگزاری امتحانات
نهایی مدارس انجام خواهد شد.
وزیر آمــوزش و پرورش تصریح کرد :به خانوادهها
اطمینــان میدهــم نیازی بــه کتابها و وســایل
کمکآموزشی نیست ،زیرا امتحانات بر اساس دروس
تدریس شده در کتابهای دانشآموزان خواهد بود.
حاجی میرزایی درخصوص ارائه نشــدن اینترنت
رایگان به معلمان و تدریس آنها از خانه به دانشآموزان
گفت :با وزارت ارتباطات صحبتهایی شده و طبق آن
قرار است برای معلمانی که به صورت اینترنتی تدریس
مینمایند مقداری اینترنت رایگان در نظر گرفته شود،
در ضمن ســامانهای که برای تدریس مجازی در حال
طراحی است این امکان را فراهم میکند تا معلمان و
دانشآموزان از اینترنت رایگان بهرهمند شوند.
وی با بیــان اینکه برای آموزش در فضای مجازی
تاکنون چندین پیام رســان اعــام آمادگی کردهاند،
گفــت :برای آنکه مدارس دچار تداخل در امر آموزش
مجازی نشوند هر مدرسه یا هر منطقه از یک پیام رسان
استفاده خواهد کرد.

پیچیده را ندارند ولی بهسرعت در حال رشد هستند و
دانش الزم برای مقابله با حوادث اینچنینی را به دست
آوردهاند ،ضمن اینکه همین شــرکتها در حال تولید
پیچیدهترین داروهای ساخت داخل برای مقابله با این
بیماری هستند و کلیه داروهای استفادهشده در مراکز
درمانی« ،ساخت ایران» هستند.
در حوزه تجهیزات پزشکی پیچیدهترین دستگاهها در
داخل کشور ساخته میشود .در همین ایام با همکاری
وزارت بهداشت مجوزهای زیادی برای این محصوالت
صادر شد و یا در حال صدور است .تولید اقالم ضروری
اتاقهای  ICUبا ســرعت و بهصورت سهشیفت در حال
انجام است ،برای مثال فقط تولید ونتیالتورهای اتاق عمل
به حدود  30دستگاه در روز رسیده است .دستگاههایی
که تاکنون در کشور تولید نمیشده از پالس اکسیمتر و
بایپپ گرفته تا سیتیاسکن در حال اخذ تأییدیههای
الزم میباشــد .انشــاءاهلل با کمک همه ،از این مبارزه
بهســامت عبور خواهیم کرد؛ «البته خبرهای خوش
در راه است».

درخواست «زالی» از «حناچی»
برای ممنوعیت فروش ماهی قرمز
در تهران

فرمانده عملیات مدیریــت بیماری کرونا در
کالنشــهر تهران طی نامهای به شهردار تهران
خواستار ممنوعیت فروش ماهی قرمز ویژه عید
نوروز در سطح شهر تهران شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشــتی ،علیرضا زالی در این نامه با اشاره به مذاکرات
صورتگرفته با ســازمان دامپزشکی کشور ،خاطرنشان
کرد :هنوز رفتار بیولوژیکی ویروس کرونا شناخته شده
نیســت و احتماال این بیماری بین انســان و حیوانات
مشترک تلقی میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به
بحران پیشآمده و به منظور پیشگیری و کنترل شیوع
بیماری کرونا ویروس پیشــنهاد کرد فروش ماهی قرمز
ویژه عید نوروز در سطح شهر تهران ممنوع شود.
همچنین به گزارش فارس ،زالی درباره احتمال انتقال
ویروس از طریق فروش ماهی قرمز گفت :با توجه به اینکه
تعداد زیادی از این ماهیها برای فروش در یک محفظه
کوچک نگهداری میشوند و دست فروشنده برای توزیع
آن به مشتریان با آب داخل محفظه تماس پیدا میکند،
نحوه توزیع و فروش محیط مناسبی را برای انتقال کویید
 ۱۹فراهم میکند.

حضور فعال مجمع خیرین سالمت در مبارزه با ویروس کرونا

دبیرکل مجمع خیرین سالمت کشور اقدامات
این مجمع در مبارزه با کرونا را تشریح کرد.
به گزارش کیهان ،حسینعلی شهریاری در نامهای به
سعید نمکی وزیر بهداشت درباره اقدامات مجمع خیرین
سالمت کشور در مبارزه با کرونا اعالم کرد؛ مجمع خیرین
سالمت کشور از آغاز اقدامات ملی به منظور پیشگیری
و کنترل ویروس کرونــا تالشها و اقدامات متعددی را
از طریق شــبکههای مجامع استانی در سراسر کشور و
اســتفاده از ظرفیت نیکــوکاران و خیرین ارجمند و در
هماهنگی با دانشگاههای علوم پزشکی به عمل آورده است.
در بخشــی از این نامه ،شهریاری با اشاره به آمادگی
خیرین بــرای تامین مالی هزینه تهیه ماســک و مواد
ضدعفونیکننــده به منظــور تامین نیاز دانشــگاهها و
بیمارســتانها اهم اقدامات مجمع خیرین سالمت را به
شرح زیر اعالم کرده است:
 -ســازماندهی مجامع خیرین سالمت استانی برای

تشویق و ترغیب خیرین ارجمند جهت مشارکت در این
عزم ملی .در این ارتباط بالغ بر  50میلیارد تومان جلب
مشــارکتهای مردمی به عمل آمده است که روند این
کمکها و مشــارکتهای مردمی همچنــان ادامه دارد.
تنها مجمع خیرین سالمت استان قم بالغ بر  ۱۲میلیارد
تومان شــامل :تهیه ۵۰دستگاه ونتیالتور و یک دستگاه
سیتیاسکن و دستکش و مواد ضدعفونیکننده و مجمع
خیرین سالمت کاشان بالغ بر  ۶میلیارد تومان تجهیزات
و  ۱۱۰دســتگاه اکسیمتر و لوازم حفاظتی و دستکش
و مواد ضدعفونیکننده از طریق خیرین جذب به عنوان
نمونه تهیه نمودهاند .همچنین مجامع خیرین ســامت
استانهای گیالن و شیراز و سایر استانها نیر کمکهای
چشــمگیری در ایجاد کارگاههای دوخت ماسک و تهیه
مواد ضدعفونیکننده و سایر تجهیزات مورد نیاز از طریق
خیرین داشتهاند.
 -اطالعرســانی از طریــق فضای مجــازی و ایجاد

پویشهای مختلف مردمی و توزیع گسترده بروشورهای
آشــنایی با ویروس کرونا و راههای انتقال و پیشگیری از
آن از طریق مجامع استانی و خیریهها و سازمانهای فعال
در امر ســامت با هدف پیشگیری از از انتشار ویروس و
شعار در خانه بمانیم.
 فعال نمودن شــورای مشارکتهای زنان از طریق ۵۴شــعبه دایر در سراسر کشور با عنایت به نقش زنان
خیر و نیکاندیش و عالقهمندی و تاثیرگذاری ایشان در
جلب کمکهای مردمی و راهاندازی کارگاههای دوخت
ماسک و لباسهای ایزوله و تهیه مواد ضدعفونیکننده و
توزیع آن بر اساس اعالم نیاز دانشگاهها و بیمارستانها.
 حمایت و ایجاد روحیه در خانوادههای پرســتارانو کادر بهداشــتی و درمانی و پیگیری و ســازماندهی و
استفاده از نیروهای داوطلب مردمی و عالقهمند به خدمت
در بخشهای مختلف در مراکز بهداشتی ودرمانی تحت
نظارت دانشگاهها و بیمارستانهای مورد نیاز.

ســه هزار ماسک توســط یک شرکت برای
استفاده پرسنل به شــرکت بهرهبرداری متروی
تهران و حومه اهدا شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شــرکت بهرهبرداری

متروی تهران و حومه ،سه هزار ماسک اهدایی از طرف
شرکت نورنیکو در اقدامی بشردوستانه برای پیشگیری از
ویروس کرونا روز گذشته به شرکت بهرهبرداری متروی
تهران و حومه تحویل داده شد.

این محموله از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) وارد
کشور شده است و پس از تایید استاندارد این ماسکها
در گمرک و با نظارت کامل وزارت بهداشت برای توزیع در
بین پرسنل تحویل شرکت بهرهبرداری متروی تهران شد.

اهدای  3هزار ماسک به متروی تهران توسط یک شرکت چینی

ضدعفونی  22هزار مدرسه و منطقه
توسط دانشآموزان بسیجی

جانشــین ســازمان بســیج
دانشآموزی کشــور از ضدعفونی
کردن  22هزار مدرسه و منطقه توسط
دانشآموزان بسیجی خبر داد.
مجتبی باســتان به فــارس گفت :با
اجرای طرح «تعطیالت بانشاط ،هدفمند
و بامهارت» و با ساماندهی دو هزار گروه
همیار بهداشت و سالمت در سراسر کشور،
 22هزار مدرسه و منطقه شامل  10هزار

مدرســه و  12هزار منطقــه ضدعفونی
شده است.
وی بااشاره به طرح آگاهسازی جامعه
درباره پیشگیری از بیماری کرونا افزود:
در این طرح دانشآموزان نکات سالمتی
و ایمنی را به دیگران ،خانواده و اطرافیان
آموزش میدهند همچنیــن در فضای
مجــازی ،پوســترها و نــکات ایمنی را
بارگذاری میکنند.

شارژ ماهانه تاکسیرانان پایانهاى تهران
بخشیده شد

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از بخشش دو ماهه
شارژ تاکسیرانان خبر داد.
به گزارش فارس ،سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اعالم کرد:
با توجه به شیوع بیماری کرونا وکاهش ترددهای برونشهری ،شارژ ماههاى اسفند
 1398و فروردین  1399برای تاکسیرانان پایانهاى بخشیده شد.
این بخشودگی به منظور مساعدت با تاکسیرانان راه آهن و ترمینالهای غرب،
شــرق ،جنوب و بیهقی در شرایط پیش آمده ناشی از شیوع بیماری کرونا اعمال
شده است.

