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خبر

بیش از  ۵۰درصد مردم واکسینه شدند

برگزاری «جشن شکوفهها و غنچهها» در
روز اول مهرماه

به گزارش ایسنا ،بهرام عیناللهی در جلسه کمیته
کشوری علمی کووید ،۱۹گفت :تحقیقات مستند و
معتبری که همه به آن ارجاع میدهند ،مقالههای
کشور ما است که نشان میدهد ما در بحران با
استفاده از دانشمندانمان توانستیم کار کنیم.
بنابراین تاریخ نشان میدهد که این توان را داریم .در
بحث سلولهای بنیادین ،جزو چند کشور اولی بودیم
که روی سلولهای بنیادی در مرکز رویان کار کردیم
و در دنیا موفق عمل کردیم و اکنون سرآمد هستیم.
بنابراین ما به صورت بالقوه در کشور توان علمی الزم
را داریم و این موضوع را تاریخ ثابت کرده است.
الک داون هوشمند برقرار شود
وی با بیان اینکه تا امروز بیش از  ۵۰درصد مردم
را واکسینه کردیم ،گفت :در حوزه واکسیناسیون به
حدود  ۴۵میلیون رسیدهایم و دیگر وضعیت دارد فرق
میکند و تا دو سه هفته دیگر شاید به  ۷۰درصد هم
برسیم .بنابراین دیگر الزم نیست که دستورالعملهایی
که قبال داشتیم را اجرا کنیم ،بلکه باید آنها را بهروز
کنیم .مثال الکداون هوشمند را ایجاد کنیم و مطالب
را بهروز بتوانیم انجام دهیم .در دستورالعملهای
درمانی هم همینطور است .زمانیکه خودم به کرونا
مبتال شدم ،انواع و اقسام داروها اعم از کلروکین و...
و .را روی من امتحان کردند .هرچیزی باید بهروز
شود .اگر به این نتیجه رسیدیم که دیگر رمدسیویر
الزم نیست ،دیگر نباید آن را تجویز کنیم .بنابراین اوال
نباید تعصب داشته باشیم و روی هر چیزی که اجماع
میشود ،بایستیم و درمانها را بهروز کنیم .مهمترین
مسئلهای که همه دانشمندان باید نسبت به آن تاکید
کنند ،واکسیناسیون است.
هجمه به واکسیناسیون از سوی عدهای جاهل و
مغرض
عیناللهی ادامه داد :جالب است که تا یک تا دو
ماه قبل همه سایتها و عناصر بیگانه میگفتند این
چه مملکتی است که کسی واکسن تزریق نکرده و
اکنون میگویند چرا واکسن میزنید .بنابراین در بحث
واکسیناسیون اصرار داریم که همه صحبت کنند.
امروز در هجمه وحشتناکی از عدم واکسیناسیون قرار
گرفتیم که یک عده جاهلاند و عدهای هم مغرضند
که خودشان میدانند واکسن خوب است ،اما به
دالیلی علیه آن صحبت میکنند .همه دوستان باید
درباره واکسیناسیون کمک کنند و صحبت کنند .این
روی مردم موثر است .تکلیف است که در رابطه با
اهمیت واکسیناسیون و اثرات آن صحبت کنیم .ما
اینقدر هزینه میکنیم و بیمار به بیمارستان میآید
که میزان زیادی برای بیمار و سیستم هزینه دارد و
بعد هم بیمار ریه و کلیهاش دچار مشکل میشود .بر
این اساس خواهش ما این است که در جهت آگاهی
دادن به مردم کمک کنند .از روابط عمومی وزارت
بهداشت هم اعالم کردیم که میزگردهای مختلفی در
این زمینه داشته باشند و درباره واکسیناسیون کودکان
و ...و .صحبت شود و در جهت امیدوار کردن مردم
کار کنیم.
بیشتر مرگهای کرونا در عصر و شب
وی افزود :اکنون شاهدیم که در برخی استانها،
میزان ابتال به کرونا باالست و میزان مرگ و میر پایین
است ،چه اتفاقی افتاده که این نتیجه حاصل شده
است؟ .حال در برخی استانها میزان ابتال باالست،
مرگ و میر هم باالست ،چرا این اتفاق افتاده؟ .این
قاجعه است .کمیته علمی ابزرا علمی و تیمهای
دانشمند تعیین کنند .ما در هر دانشگاه باالی
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 ۱۰۰۰هیات علمی داریم .اینها باید بروند و بررسی
کنند .طبق بررسی که انجام دادیم ،دیدیم در آن
استان اوال بیمارستانها را به خوبی توزیع نکردند و
همه بیمارستانها را درگیر کرونا کردند .کیفیت کار
و میزان اکسیژن پایین بوده و ...و .و همین دالیل
منجر به مرگ و میر باال در آن استان شده است.
شما در مراکز پیشرفته کشور فعال هستید ،اما فکر
نکنید همه جا مانند مسیح دانشوری و بقیهالله و
 ...است .همه جای کشور اینگونه نیست ،بلکه به
سادگی افراد را اینتوبه میکنند .من  ۹استان را رفتم و
تمام آیسییوهای آن را دیدهام .اوضاع بسیار خراب
است .پروتکلهایی که زحمت کشیده میشود و داده
میشود ،اجرا نمیشود .مهمترین مسئله برای بیمار
کرونا نگهداری و اکسیژن او است .بیشتر مرگها هم
در عصر و شب یعنی در مواقعی که پرسنل درست
رسیدگی نمیکنند ،اتفاق میافتد .انتظار دارم که این
گزارشات داده شود و کار شود.
وزیر بهداشت گفت :موضوع دیگر این است که
باید به همه دانشمندان میدان دهیم و به صورت
خوشهای عمل کنیم .به طوری که این امکان وجود
داشته باشد که همه بتوانند نظرشان را اعالم کنند
و دانشگاهها هم در این موضوع دخیل شوند .عمده
ظرفیتمان را هم باید در پیشگیری ببریم .جلسات
هم دستورکار ،وقت ،برنامه و هدف مشخص داشته
باشد .در عین حال شاید الزم باشد که در مناطق دیگر
کنفرانسهای یکی دو روزه بگذارید و کارگروه های
مختلف را تشکیل دهید .برخی اقدامات باید تخصصی
شود و کارگروههای مختلف تشکیل شود و در کمیته
علمی نتیجه کار را اعالم کنند.
وقتی به بیمارستان امام رضا رفتم ،گریهام گرفت
عیناللهی با اشاره به لزوم نظارت و سفر اعضای
کمیته علمی به میدانهای عملی ،گفت :من وقتی
به مشهد رفتم ،واقعا فاجعه بود .وقتی به بیمارستان
امام رضا رفتم ،واقعا گریهام گرفت .بیش از  ۸۰درصد
از بیماران اینتوبه بودند .هیچ مرکزی در آیسییوهای
کشور به جز مراکز مرکزی ،هموپرفیوژن و پالسما

برنامه داریم واکسیناسیون کامل جمعیت مشمول در پایتخت تا
نیمه آبان ماه به پایان برسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،بابک عشرتی معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به حذف محدودیت سنی
واکسیناسیون در تهران از روز سه شنبه اظهار کرد :سه دانشگاه
علوم پزشکی تهران توافق کردند که محدودیت سنی واکسیناسیون

دانشــگاه دریانــوردی و علــوم دریایــی چابهــار در نظــر دارد از طریــق
شــركت ملــي پخــش فــرآورده هــاي نفتــي ايــران منطقــه آذربايجــان شــرقي در نظــردارد فراخــوان ارزيابــي كيفــي جهــت برگــزاري تجديــد مناقصــه عمومــي يــك مرحلــه بــا موضــوع تعميــرات ســاختمان هــا  ،تاسيســات
ارزیابــی و مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای  ،نســبت بــه خریــد  ،نصــب و
و محوطــه مركــز ســوختگيري هواپيمايــي شــهيد مدنــي تبريــز بــه شــماره  2000092197000026را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمــوده  ،بــه پيمانــكار ( شــركت ) واجــد شــرايط واگــذار
نمايــد  ،لــذا كليــه مراحــل برگــزاري فراخــوان ارزيابــي كيفــي از دريافــت و تحويــل اســناد اســتعالم ارزيابــي كيفــي تــا ارســال دعوتنامــه جهــت انجــام ســاير مراحــل تجديــد مناقصــه  ،از طريــق درگاه ســامانه تــداركات
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خریــد اســناد ارزیابــی و اســناد مناقصــه
استعالمــز
ـتراسنادو نی
بیشـ
اطالعـ
حداكثرـتاـب
كيفي :کس
ارزيابيـت
استعالمجهـ
ـردد
مهلتـیارسالگـ
مـ
ارزيابي كيفي .
دريافت
ـاتاز مهلت
هفته پس
ساعت  14/30دو
پاسخ
متقاضيــان مــي بايســت نســبت بــه بارگــذاري مــوارد ذيــل در ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت اقــدام نماينــد  ،بديهــي اســت عــدم ارائــه مــوارد درخواســتي مانــع از انجــام ارزيابــي كيفــي و نيــز توانمنــدي بهداشــتي  ،ايمنــي
ـدــر .اصــل گــردد:
ـ براب
ـمي
ـهـر اســناد رسـ
ارائدرـدفتـ
ـگاهــه گــر
ـط مناقص
ـي بايســت
ـد مـ
مطالبــه مناقصــه گ
ـورد
ـرــل شــده آن
ـ اص
برابــر
ـهتصويــر
ـيـكــه
ــا اينكـ
مضافـ
ـد شــد
متقاضيــان خواه
و زيســت محيطــي
نماین
دانشتوســ
ـی
اداریــزارومــيمالباشــ
ـت
معاونمــ
دفت
مداركـب
ـودـه را
ـی  ،خ
کتبــ
تقاضانامــه
 –1تكميل فرمهاي مربوط به استعالم ارزيابي كيفي به همراه مستندات فرمها .
 -2تصوير برابر اصل شده اساسنامه  ،آگهي آخرين تغييرات ( چاپ شده در روزنامه رسمي )  ،آگهي تأسيس ( چاپ شده در روزنامه رسمي ) و شناسه ملي شركت .
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بــودن در ســامانه اطالعــات عوامــل نظــام فنــي و اجرايــي كشــور مربــوط بــه ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور بــه آدرس .http://sajar.mporg.ir
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ـركت.در تجديــد مناقصــه و دريافــت اســناد تجديــد مناقصــه را خواهنــد داشــت كــه حداقــل امتيــاز الزم در ارزيابــي كيفــي و نيــز توانمنــدي بهداشــتي  ،ايمنــي و زيســت محيطــي را در ارزيابــي
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كــه توســط كميتــه فنــي و بازرگانــي مناقصــه گــزار انجــام خواهــد شــد كســب نماينــد  ،مضافــا اينكــه حداقــل امتيــاز الزم در ارزيابــي مذكــور  60از  100خواهــد بــود و لــذا بــراي حائزيــن شــرايط  ،دعوتنامــه اي جهــت
ـ شــد .
دانشــد
ـوارارســال خواه
ـامانهـســتاد
تجديــد مناقصـ
دريافــت اســناد
ـاختمان
ـگاه  -دانشــگاه دریانــوردی و علــوم دریایی چابهار – سـ
چابهـهـازـارطريــق–سـ بل
آدرس :
 -2از مناقصــه گرانــي كــه در فهرســت شــركتهاي ممنــوع المعاملــه در ســطح شــركتهاي تابعــه وزارت نفــت مــي باشــند تقاضــا مــي گــردد از شــركت در ايــن ارزيابــي خــودداري نماينــد زيــرا در هــر مرحلــه از فرآينــد
برگــزاري تجديــد مناقصــه چنانچــه ايــن موضــوع احــراز گــردد مناقصــه گــر از رونــد برگــزاري تجديــد مناقصــه حــذف و ضمانتنامــه شــركت در فرآينــد ارجــاع كار ارائــه شــده توســط مناقصــه گــر مذكــور نيــز در صــورت
ـیـد .تلفن 05435320020-3 :
اداری ضبوــطمال
اداری در–
ــد شـ
خواهـ
ـت مناقصــه گــزار
ـ بنفــع
معاونــه
تجديــد مناقص
برنــده شــدن
 – 3قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد .
فرآورده هاي نفتي ايران منطقه آذربايجان شرقي شماره تلفن 04134449021 :
میملي پخش
جهاد شركت
نرسيده به ميدان
برندهخيابان  22بهمن
گزار :ازآدرس  :تبريز
تماس مناقصه
اطالعات
شود .
دریافت
مناقصه
آگهی
هزینه
دفتر ثبت نام 88969737 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس 02141934 :
ايــن آگهــي و اســناد اســتعالم ارزيابــي كيفــي در ســايتهاي  https://iets.mporg.irو  https://monaghese.niopdc.irنيــز درج خواهــد شــد  ،لــذا مجــددا تاكيــد مــي گــردد كليــه مراحــل برگــزاري تجديــد
1400/06/30
نوبت اول  1400/06/28 :نوبت دوم :
مناقصــه از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت ( ســامانه ســتاد ) انجــام خواهــد شــد .
تعميرات ساختمان ها  ،تاسيسات و محوطه مركز سوختگيري هواپيمايي شهيد مدني تبريز

تاريخ چاپ نوبت دوم 1400/06/31 :

روابط عمومی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
مركز پاسخگويي و ارتباط با مشتريان( 24ساعته)09627 :
2553

لزوم اقدام جدی برای توانبخشی بیماران کرونا
وی گفت :موضوع دیگر بحث آموزشهای
کوتاهمدت هم برای پرسنل پرستاری و نگهداری بیمار
و هم برای پزشکان است که نیاز است .چرا فورا بیماران
اینتوبه میشوند؟ .باید این آموزشها داده شود .ما
همه جا که فوق ریه و آیسییو و ...نداریم ،باید به
پرسنل آموزش کوتاه مدت دهیم که میتواند امتیازات
باال داشته باشد .در بحث توانبخشی و فیزیوتراپی
هم باید کار جدی انجام دهیم .اوضاع در توانبخشی
بسیار خراب است و بیماری که دچار مشکل ریوی
میشود ،بعد به یک معلول بدل میشود .در حالی که
اگر درست توانبخشی کند ،میتواند به جامعه برگردد.
باید در این زمینه هم دستورالعمل داشته باشیم.
مشکالت روانپزشکی کرونا بیشتر از خود کرونا
عیناللهی ادامه داد :درباره مشکالت روانپزشکی
هم چه قبل از بیماری ،چه در حین بیماری و چه بعد
از بیماری ،مهم است .اکنون مشکالت روانپزشکی
کرونا از خود کرونا بیشتر است .اکنون وقتی به افراد
واکسن میزنیم ،انگار آب روی آتش است .یعنی
اینقدر از نظر روانی برای مردم مفید و موثر است.
در زمینه خودباروری و جامعهنگری هم باید کار
کنیم .درست است که ما همه درمانها و روشها
را میخوانیم ،اما در کشور خودمان باید اینها را
چگونه ارائه کنیم؟ .در کردستان یک وضعیت است،
در خوزستان یک وضعیت است و هر جای کشور
وضعیت خاص خود را دارد .ما با توجه به وضعیت
خودمان باید انتخاب کنیم .بنابراین بحث جامعهنگری
و بومی کردن دانش از مطالب مهمی است که باید
انجام شود.
وی افزود :امیدواریم این جلسات با فوریت بیشتر
برگزار شود و ما هم در این زمینه وقت میگذاریم و
بیشتر رصد میکنیم .از دوستان میخواهم که همدلی

در پایتخت برداشته شود ،افراد باالی  ١٧سال میتوانند به سامانه
ثبت نام واکسیناسیون به نشانی  salamat.gov.irمراجعه و نوبت
دریافت کنند ،همچنین افراد به یاد داشته باشند که با پیامک برای
تزریق واکسن به مرکز منتخب مراجعه کنند تا از ازدحام مراکز
واکسیناسیون و معطلی افراد جلوگیری شود.
وی با اشاره به علت حذف محدودیت سنی واکسیناسیون در
تهران بیان کرد :محدودیت سنی واکسیناسیون برای آن در تهران
برداشته شد که تعداد مرکز واکسیناسیون افزایش پیدا کرده است
و برخی افراد با وجود اعالم اولویت مراجعه نمیکردند و ظرفیت
تزریق واکسن در مراکز واکسیناسیون خالی میماند .ما اکنون در
مراکز واکسیناسیون علوم پزشکی ایران روزانه  ٩٠هزار دوز واکسن
تزریق میکنیم و با وجود افزایش مراکز واکسیناسیون این ظرفیت
وجود دارد که تا  ٢برابر این میزان یعنی روزانه  ١٨٠هزار دوز واکسن
تزریق کنیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه
هدفگذاری ما این است که واکسیناسیون کامل (تزریق  ۲دوز

فراخوان آگهي ارزيابي كيفي در تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي

تاريخ چاپ نوبت اول 1400/06/29 :
شناسه آگهی 1193862 :

فرزیس را انجام نمیدهند و میگویند اعتقاد نداریم.
برای اینکه کارش سخت است و کسی دنبالش
نمیروند .این مجموعه نباید فقط نظری باشد ،بلکه
باید عملیاتی باشد و تقسیم کار باشد.

و همصدایی را حفظ کنند و رسانهها هم حتما مطالب
را از کمیتههای علمی دریافت کنند .هرچیزی را باید از
اهل فن بپرسید .مطالب باید علمی به مردم داده شود
و منجر به آشفتگی و سردرگمی مردم نشود .امروز
آنچه که متاسفانه در بین مردم از دست دادهایم،
اعتماد است .من به عنوان وزیر مردم به حرفم اعتماد
ندارند .زیرا فرد دیگری مخالف آن را میگوید .باید
اعتماد را به مردم بازگردانیم و بدانند که صحبتها از
یک مجموعه علمی و کارآمد بیرون آمده است.
وی همچنین در بحث واکسن نیز گفت :وزارت امور
خارجه ،هالل احمر و بانک مرکزی دنبال یک خط
هستند و همدلی وجود دارد که این موضوع باعث
شده واکسن به اندازه کافی وارد کشور شده است.
باید توجه کرد که ما به عنوان وزارت بهداشت توان
این میزان از واکسیناسیون را نداشتیم اما مردم پای
کار آمدند .نزدیک به 1100پایگاه تجمیعی در کشور
وجود دارد که عمدتا از مردم هستند .در جاهایی مثل
حسینهها و ورزشگاهها واکسیناسیون انجام میشود.
رکورد واکسیناسیون در هفته را شکستیم
عیناللهی گفت :رکورد واکسیناسیون در هفته را
شکستیم و در هفته پیش بیش از هشت میلیون
دز واکسن تزریق شد که این هفته میزان بهتر
خواهد شد .بنابراین حرکت مردمی و اعتماد مردمی
ایجاد شده است .در آینده الک داون هوشمند ایجاد
میکنیم .به طوری که کسی که مدرسه میرود یا در
مراکز دیگر میرود ،واکسن زده باشد .کسی به هتل
میرود که واکسن زده باشد و کسی در مراکز جمعی
مانند استادیوم و غیره میرود که واکسن زده باشد .بر
این اساس بسیاری از محدودیتها برداشته میشود تا
به زندگی عادی بازگردیم ،اما با این حال مواردی مانند
ماسک و رعایت فاصله و تهویه و  ...باید انجام شود.
وی در پایان صحبتهایش تاکید کرد :جلسات
کمیته علمی با دانشمندان صاحبنظر ،با ساعات
و کمیتههای متنوع تشکیل شود و منجر به بیانیه و
دستورالعمل شود .به طوری که راهگشا باشد و ما نیز
به آن عمل میکنیم.

حذف محدودیت سنی واکسیناسیون در تهران

آگهی مناقصه عمومی

نوبتاول
نوبت
دوماول

واکسیناسیون جهادی در تهران کلید
خورد

وزیر بهداشت ضمن تشریح وضعیت بیماری کرونا در کشور ،بر لزوم به روز شدن دستورالعملهای مرتبط با این بیماری تاکید کرد و گفت :اقداماتی مانند
عدم تردد شبانه ،مسافرت نرفتن ،عدم خروج ماشینها و ...نمیتواند همیشه ادامه داشته باشد و با توجه به وضعیت موجود برایش فکری کرده و تغییر
دهیم.

ثبت نام تبدیل رایگان  CNGخودروهای عمومی باری و مسافری در سامانه GCR.niopdc.ir

شماره آگهي 1400 -17 :

مصلی هم به مدار مراکز واکسیناسیون
اضافه شد

ممنوعیتهای هوشمند در پساواکسیناسیون

آغاز فعالیت آموزشی مداس از
سوم مهر

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
از آغاز سال تحصیلی در دوره ابتدایی با جشن
شکوفهها و غنچهها در اول مهر خبر داد.
مزاده معاون
به گزارش ایسنا ،رضوان حکی 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
درخصوص تمهیدات در نظرگرفته شده بین
ستاد ملی کرونا و وزارت آموزش و پرورش و سایر
نهادهای اجرایی دولت درخصوص بازگشایی
مدارس ،اظهار کرد :آغازسال تحصیلی جدید در
دوره ابتدایی با «جشن شکوفهها و غنچهها» در
اول مهر خواهد بود و آغاز فعالیتهای آموزشی و
تربیتی ،از سوم مهر است و مدارس بنا بر شرایط
مناطق خود آموزشها را به صورت حضوری و
یا ترکیبی از آموزش حضوری و مجازی خواهند
داشت.
وی در ادامه صحبت خود با اشاره به این که
بازگشایی به شکل تدریجی اتفاق خواهد افتاد؛
افزود :مدارس در مناطق عشایری و روستایی کم
جمعیت به علت عدم دسترسی به ابزار هوشمند
و زیرساختهای فناوری ،سال گذشته به شکل
حضوری بوده و در سال جدید نیز در اولویت
بازگشایی حضوری است.
معاون آموزش ابتدایی همچنین در خصوص
توانمندسازی معلمان برای سال تحصیلی جدید،
گفت :کرونا علیرغم چالشها و آسیبهای جدی
که داشت فرصتهایی را هم برای نظام آموزشی
ایجاد کرد که یکی از آنها افزایش توانمندی
معلمان برای استفاده از فناوریهای نوین در
امر آموزش بود .این امر در حالت طبیعی ممکن
بود سالها به طول بینجامد .معلمان توانستند
در یک فرصت محدود این توانمندی را در خود
ایجاد کنند .آموزش و پرورش هم در این راستا
دورههایی را برگزار کرد.
وی در ادامه صحبتهایش با اشاره به افزایش
کیفیت و قابلیت محتواهای آموزشی تولید شده
برای سال تحصیلی جدید ،بیان کرد :استفاده
از چند رسانهایها و ارائه آموزش به صورت
جذاب که تا اندازهای بتواند خال ناشی از عدم
ارتباط میان دانشآموز و فضای واقعی کالس
را جبران نماید همواره در دستور کار آموزش و
پرورش بوده است .در این راستا از ظرفیت خوب
استانها استفاده شده و قطبهایی تعیین شدند
که هر کدام از آنها مسئولیت تهیه محتوای
دروس هریک از پایههای تحصیلی را به صورت
تخصصی بر عهده گرفتند.
مزاده همچنین از به روزرسانی و استفاده
حکی 
از قابلیت های جدید در شبکه شاد برای سال
تحصیلی پیش رو خبر داد و گفت :امیدوارم با
توجه به ارتقاهای صورت گرفته در این شبکه
و تغییرات خوبی که در ساخت محتواهای
آموزشی ایجاد شده است بتوانیم شرایطی را برای
دانشآموزان فراهم کنیم که تا اندازهای خال ناشی
از عدم حضور دانش آموزان در کالس درس را
جبران کنیم.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی
وزارت آموزش وپرورش؛ وی ضمن تقدیر از
تالشهای مداوم تیم قوی و کارآمد درمدرسه
تلویزیونی ،از ب ُرد گسترده این بستر در بسیاری
از مناطق کشور به عنوان ویژگی بسیار خوب آن
نام برد و افزود :در بسیاری از مناطق کشور که
زیرساختهای فناوری وجود ندارد و یا دانش
آموزان به دالیل شرایطی که دارند امکان استفاده
از ابزار هوشمند را ندارند« ،مدرسه تلویزیونی»
در دوسال گذشته توانسته است آموزش با
کیفیت را فراهم کرده و حتی یک منبع یادگیری
خوب برای معلمان باشد.

خبر

2556

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه آذربايجان شرقي

واکسن) جمعیت مشمول در پایتخت تا نیمه آبان ماه به پایان
برسد ،گفت :جمعیتی که در تهران باید واکسینه شوند ،حدود ١۴
میلیون نفر هستند و با احتساب واکسنهای تزریق شده ما حدود
 ٢٠میلیون دوز واکسن برای واکسیناسیون دو دوز کامل پایتخت
نشینان نیاز داریم.
عشرتی با اشاره به تعداد مراکز واکسیناسیون و زمان فعالیت
آنها عنوان کرد :ما در دانشگاه علوم پزشکی ایران حدود  ۵٠مرکز
واکسیناسیون داریم که اکثر مراکز دو شیفت ( ۸صبح تا  ۸شب)
فعالیت میکنند همچنین برخی مراکز واکسیناسیون سه شیفت
( ۸صبح تا  ۱۲بامداد) تزریق واکسن انجام میدهند و از این ۵٠
مورد  ٣مرکز شبانه روزی واکسن تزریق میکنند و این امکان فراهم
شده است که افراد در هر ساعتی از روز که میتوانند به مراکز
واکسیناسیون مراجعه و واکسن خود را دریافت کنند البته بیشتر
افراد تا ساعت  ٢٠به مراکز واکسیناسیون مراجعه میکنند و در
مراکز شبانه روزی در ساعات شب حداکثر  ١٠٠نفر مراجعهکننده
داریم.

اجرای طرح ضربتی واکسیناسیون در استان
تهران ،از صبح سه شنبه  ۳۰شهریور  ۱۴۰۰کلید
خورد تا جمعیتی در حدود  ۷.۷میلیون نفر در
مدت  ۱۰روز واکسن دریافت کنند.
به مهر ،با افزایش واردات واکسن ،روند
واکسیناسیون هموطنان نیز سرعت گرفته و
برخی استانها حتی تزریق واکسن برای افراد
باالی  ۱۸سال را شروع کردهاند .در چنین
شرایطی ،استان تهران به عنوان پرجمعیتترین
استان کشور ،برنامه گستردهتری را برای سرعت
بخشیدن به برنامه واکسیناسیون در پیش گرفته
است که این برنامه از صبح سه شنبه  ۳۰شهریور
 ۱۴۰۰کلید خورد.
بر اساس این طرح ضربتی ،قرار است ظرف
مدت  ۱۰روز تا دو هفته ،جمعیت واکسن نزده
در استان تهران که گفته میشود  ۷.۷میلیون
نفر هستند ،واکسن دریافت کنند.
در همین حال ،علیرضا رئیسی معاون
بهداشت وزارت بهداشت ،مهمترین راه
پیشگیری از گسترش ویروس را واکسیناسیون
و ایمنی جمعی دانست و گفت :راهاندازی مرکز
واکسیناسیون مصلی تهران در شتاب بخشیدن
به روند واکسیناسیون بسیار مؤثر خواهد بود،
چرا که این مرکز پتانسیل ارائه خدمات  ۲۴ساعته
را دارد تا سهم عمدهای از واکسیناسیون تهران را
پشتیبانیکند.
وی از آغاز طرح واکسیناسیون افراد  ۱۸سال به
باال به زودی با گسترش مراکز شبانه روزی خبر
داد و گفت :امیدواریم روند واکسیناسیون این
افراد طی  ۱۰روز تا  ۲هفته به اتمام برسد.
راهاندازی بزرگترین سایت واکسیناسیون در
تهران
سایت واکسیناسیون مهدی کلینیک به عنوان
یکی از بزرگترین سایتهای واکسیناسیون
کرونا در استان تهران با همکاری بیمارستان امام
خمینی (ره) آغاز به کارکرد.
خسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی
امام خمینی (ره) ،گفت :مهدی کلینیک به لحاظ
وسعت یکی از بزرگترین ،آمادهترین و زیباترین
مراکز واکسیناسیون در استان تهران است تا
مردم بتوانند خدمات واکسیناسیون را به خوبی
دریافت کنند.
وی افزود :برای بزرگترین پروژه بیمارستانی
کشور شروع بسیار خوبی بود تا نخستین خدمت
را در راه پیشگیری از بروز بیماری کرونا ارائه کند
و آرزوی همه ما این است که مردم بیمار نشوند
و در صورت ابتالء در بهترین مراکز مانند همین
مرکز به آنها خدمات ارائه شود و امیدوارم سرعت
واکسیناسیون با افتتاح این مراکز افزایش پیدا
کند تا از بروز پیک ششم جلوگیری شود.
سایت واکسیناسیون مهدی کلینیک یکی
از سریعترین سایتهایی است که با سرعت
باال راهاندازی شد و بیش از  ۳هزار تزریق
واکسیناسیون در هر شیفت کاری در این مرکز
انجام میشود.
 ۱۲درصد افراد باالی  ۶۵سال در تهران هنوز
واکسن نزدهاند
علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا
در کالنشهر تهران ،با عنوان این مطلب که ۱۲
درصد از گروههای سنی باالی  ۶۵سال در تهران
هنوز واکسن نزدهاند ،گفت :این مسئله میتواند
خطرناک باشد .زیرا ،این افراد جزو گروههای
پرخطر هستند و باید واکسن بزنند.
وی با اعالم این موضوع که بیش از  ۲۱۰مرکز
تجمیعی و غیر تجمیعی در تهران راه اندازی
شده و به صورت دو شیفت و سه شیفت در
حال خدمت رسانی به شهروندان هستند ،افزود:
برای تسریع فرایند واکسیناسیون تهران باید در
روزهای آتی حداقل  ۹۵مرکز واکسیناسیون دیگر
را راهاندازی کنیم.

زمینه بازگشایی مدارس را مهیا میکنیم

آغاز سال تحصیلی در شبکه شاد

سرپرست آموزش و پرورش در مراسم رونمایی از نسخه جدید سامانه شاد گفت :زمینه بازگشایی حضوری و تدریجی مدارس را با کمک
همکاران و اولیا مهیا میکنیم.
به گزارش مهر ،صبح روز سه شنبه با حضور سرپرست آموزش و پرورش از نسخه جدید شبکه دانشآموزی «شاد» رونمایی
شد .این مراسم که از طریق مجازی در سامانه شاد نیز پخش شد قابلیتهای این شبکه بار دیگر مرور شد.
علیرضا کاظمی سرپرست آموزش و پرورش در این مراسم با بیان اینکه  ۳روز مانده به آغاز سال این اتفاق خوب رقم میخورد
گفت :رونمایی از نسخه جدید شبکه شاد با همت مجموعهای از افراد طراحی شده و امروزه در اختیار آموزش و پرورش قرار
گرفته است این تجربه  ۲ساله و یک اندوخته ارزشمند است .ما سال تحصیلی جدید را در مدرسه تلویزیونی ایران آغاز میکنیم
و سال تحصیلی را در شبکه شاد از روز اول مهر آغاز خواهیم کرد و زمینه بازگشایی حضوری و تدریجی مدارس را با کمک
همکاران و اولیا آغاز میکنیم.
کاظمی در ادامه به اولین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش که در آن چارچوب فعالیتها در فضای مجازی در قالب شاد مصوب
شد ،اشاره کرد .سرپرست آموزش و پرورش همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ایثارگریهای شهدا بیان کرد :شعار امسال ما در آموزش و پرورش
استمرار آموزش ،ارتقای کیفیت و تضمین سالمت است و روی این واژه کلیدی برنامه ریزیهای وسیعی شده است .در حوزه استمرار آموزش ،شاهد آماده سازی
 ۳مسیر برای استمرار فعالیتهای آموزشی هستیم که یکی از آنها شبکه شاد است و میخواهیم به اهداف کیفی آموزش نزدیک شویم.
کاظمی ادامه داد :سالمت دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی خط قرمز و اولویت ماست .با توجه به این موضوع اعالم کردیم سال تحصیلی با شبکه شاد و
مدرسه تلویزیونی ایران آغاز میشود البته الگوی بازگشایی تدریجی و آرام مدارس را منطبق با سیاستهای ریاست جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا به مدارس
کشور ابالغ کردیم و مدارس برای ایجاد فضای حضوری و مهیا کردن آن آماده میشوند.
وی با اشاره به واکسیناسیون رانندگان سرویس مدارس نیز گفت :واکسیناسیون معلمان در مراحل پایانی واکسیناسیون اولیای دانشآموزان و رانندگان
سرویس نیز در دستور کار است .همچنین واکسیناسیون دانشآموزان پایه دوازدهم به پایین نیز در حال انجام است امیدواریم این موضوعات زمینه حضور در
مدرسه را فراهم کند .همچنین مدارس را در خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی آماده کردیم و سرانه بهداشتی طی این روزها به مدارس واریز میشود .شاهد
افت نمرات دانشآموزان هستیم که همکاران ما در سطح کشور در بهترین استودیوهای تولید محتوا ،استانداردهای روشهای تدریس نوین را متناسب با زیست
بوم جدید در قالب روشهای جذاب و چند رسانهای تولید و به استانها ابالغ کردند .همچنین برنامه درسی متناسب با شرایط جدید طراحی و به مدارس ابالغ
شده است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به قابلیتهای شبکه شاد گفت :اضافه شدن مرورگر شادبین و جستجوگر شادجو کمک زیادی به دسترسی
امن دانشآموزان به فضای مجازی و علمی با سرعت زیاد میکند .بهبود عملکرد حضور و غیاب دانشآموزان به کیفیت آموزشی کمک میکند.
کاظمی با اشاره به اینکه شبکه دانش آموزی در پساکرونا به عنوان بخش مکمل فعالیتهای آموزشی خواهد بود گفت :از این ظرفیت برای تحقق عدالت
آموزشی استفاده میکنیم.

