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سازمان نظام پزشکی در توئیتر خبر داد؛
مهاجرت۳ هزار پزشک از ایران 

طی 10 ماه
حســاب کاربــری 
سازمان نظام پزشکی 
در توئیتر نوشت: طی 
بیش از ۱۰ ماه شــیوع 
همه گیری کرونا بیش 

از ۲۰۰ پزشــک به درجه رفیع شــهادت نایل 
شده اند، دردناک است، اما این هم دردناک است 
که در این ۱۰ماه شــاید بیش از ۳ هزار پزشک از 

کشور مهاجرت کرده اند.
    

عبور شاخص آلودگی هوای 
تهران از مرز خطرناک

رئیس گروه سالمت 
هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشکی گفت: 
شاخص آلودگی هوای 

تهران و برخی کالنشهرها در وضعیت ناسالم برای 
همه اســت و این وضعیت تا سه شــنبه این هفته 
ادامه دارد. به گفته عباس شاهسونی عمده آلودگی 
تهران به علت منابع ثابت آالینده یعنی کارخانه ها و 
صنایع اطراف تهران است. وی یادآور شد: ورودی 
بیمارستان های کالنشهرها بعد از آلودگی هوا ۱۵ 

درصد افزایش داشته است.
    

هشدار پلیس فتا نسبت به 
سوءاستفاده از نرم افزار »شاد«

معــاون اجتماعی 
پلیس فتــا ناجا گفت: 
برخی مجرمان در شبکه 
اجتماعی »شاد« اقدام 
به ایجاد اکانتــی با نام 

»ربات پشتیبانی شاد« می کنند سپس به منظور 
دسترسی به اکانت شبکه اجتماعی کاربران عمدتا 
با فعال سازی شــبکه اجتماعی »روبیکا« و سایر 
شبکه های اجتماعی فعال در کشــور با استفاده از 
شماره تلفن کاربران پیامی را با مضمون و اخطار »کد 
دریافتی را ارسال کنید، در غیر این صورت دسترسی 
شما در شبکه آموزشی شاد قطع خواهد شد« برای 
طعمه های خود ارسال می کنند. سرهنگ رامین 
پاشایی، افزود: برخی خانواده ها و دانش آموزان عمدتا 
به علت ناآگاهی و اضطراب ناشی از قطع دسترسی 
به شبکه آموزشی شاد مبادرت به ارسال کد تایید 
به کالهبرداران و شــرایط دسترسی غیرمجاز به 
اکانت های کاربری خود را در شبکه های اجتماعی 

برای مجرمان سایبری فراهم می کنند.
    

اجرای طرح موتوریار در ۶۰ نقطه 
از تهران

رئیس پلیس راهور 
تهــران گفــت: طرح 
موتوریار در ۶۰ نقطه از 
تهران در حال اجراست 
و از ابتدای اجرای طرح 

تاکنون از هدایت پنج هزار موتورسیکلت به پارکینگ 
جلوگیری شد. پلیس راهور تهران چندی است که با 
ـ اجتماعی، استفاده از طرح موتوریار  رویکرد فرهنگی 
را جایگزین طرح توقیف موتورسیکلت ها کرده که 
بدل از مجازات های گذشته است. سردار حمیدی 
ادامه داد: همکاران من که در این طرح استقرار دارند 
با مشــاهده تخلفات موتورسواران، موتورسیکلت 
را متوقف و اگر موتورســوار اصرار بر تخلف داشت 
موتورسیکلت توقیف و با جرثقیل به پارکینگ انتقال 
خواهد یافت و اجرای قانون در انتظار وی است، ولی 
اگر موتوسوار متنبه شد، می تواند در طرح موتوریار 
مشارکت و ضمن کمک به همکاران بنده در برقراری 

انضباط شهری کمک کند.
    

مازوت سوزی در نیروگاه دماوند 
تکذیب شد

مدیــر کل روابــط 
عمومی نیروگاه شهدای 
ن  تهــرا کدشــت  پا
گفت: خبــری مبنی بر 
مازوت ســوزی نیروگاه 

شهدای پاکدشت منتشر شــد که به طور کلی این 
خبر را تکذیب می کنیم و اصال این موضوع صحت 
ندارد. به گفته مجید رحمتی، این نیروگاه در حال 
حاضر نمی تواند از ســوخت مازوت استفاده کند و 
از گاز یا گازوئیل برای تولید برق استفاده می کند، 
بنابراین سوخت مصرفی نیروگاه بخشی گاز و بخشی 
گازوییل اســت. رحمتی گفت: در حال حاضر زیر 
۱۰درصد از گازوئیل در این نیروگاه استفاده می شود 

و ۹۰ درصد از گاز استفاده می شود.

از گوشه و کنار

بیش از یک مــاه و نیم پس از اعمال 
محدودیت های شدید در کشور دیروز با 
کاهش و رسیدن آمار روزانه مرگ و میر 
ناشی از کرونا به ۸۲ نفر، محدودیت های 
تردد در شماری از شــهرهای کشور از 

جمله تهران کاهش یافت. 
براساس آمار وزارت بهداشت بسیاری 
از شهرهای نارنجی به رنگ زرد در آمدند 
و البته برخی از شــهرهای شمالی هم 
دوباره قرمز شــدند. این در حالی است 
که این بار یک رنگ جدید هم به لیست 

رنگ بندهای کرونایی اضافه شد.
به گفته سیما سادات الری سخنگوی 
وزارت بهداشــت براســاس آخریــن 
تحلیل ها، شهرستان های ساری، آمل، 
فریدونکنار، قائمشــهر و نکا در استان 
مازندران و بندرگز و کردکوی در استان 
گلســتان در وضعیت قرمز قرار دارند. 
همچنین ۳۰ شهرســتان در وضعیت 
نارنجی، ۲۱۹ شهرســتان در وضعیت 
زرد و ۱۹۲ شهرستان در وضعیت آبی 
قرار دارند. وضعیت جدیدی که به گفته 
مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد 
مقابله با کرونا در حالت کم خطر برای 
شهرها تعریف شده است. یعنی شهرها 
پس از گذر از وضعیت زرد به یک باره به 
رنگ سفید نمی رسند، بلکه به وضعیت 
آبی خواهند رفت و این به معنای بهبود 
اوضاع و نه از بین رفتن کامل ویروس در 

آن منطقه است.
 با این حال تهران با کاهش قابل توجه 
تعداد بیماران بستری مبتال به کرونا به 
وضعیت زرد رسیده اســت و این بدان 
معناست که تهرانی هایی عالقه مند به 
جاده ها باز هم می توانند بدون دریافت 
مجوز و ترس از جریمه سنگین دل به 

جاده بدهند، اما نه به هر شــهری. بلکه 
تنها به شهرهای آبی و زرد. هر چند این 
تغییر رنگ سبب نشده است که قانون 
منع تردد شبانه خودروها پس از ساعت 
۹ شب لغو شود و این محدودیت تا پایان 

سال به قوت خود باقی خواهد بود.
وضعیت جدید کرونا 

دیروز رئیس جمهور نیز در جلســه 
هفتگی ستاد مقابله با کرونا از تصویب 
وضعیت جدید آبی برای شهرهای کشور 
خبر داد و گفت: »براساس مصوبه دولت، 
شهرهایی که تعداد کرونای مثبت آن دو 
در صدهزار است و شرایط کرونا در آنها 
نزولی اســت، آبی و همه کسب وکارها 
فعالیت خواهند کرد و در مناطق زرد هم 
با مراعات پروتکل های شدید کسب و 
کارها فعالیت خود را ادامه خواهند داد«.

حســن روحانی در پنجاه و یکمین 
نشست ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: 
»آمار امروز نشان می دهد تالش انجام 
گرفته در آذر ماه شــرایط مناسب تری 
به وجود آورده و ۸۰ درصد بســتری ها 
و ۷۰ درصد فوتی ها کاهش یافته است، 
هرچند به آن نقطه مطلوب نرسیدیم. 
در عین حال نبایــد فراموش کنیم که 
اقدامات پیشگیرانه برای اینکه وارد موج 

چهارم نشویم نیز بسیار اهمیت دارد«.
به دنبال تهیه واکسن مطمئنی 

برای خریداری هستیم
روحانی همچنین به موضوع تهیه 
واکسن کرونا اشــاره کرد و گفت: » به 
دنبال این هســتیم که هرچه سریعتر 
واکســن را در داخل کشــور به نتیجه 
برسانیم و البته اقدامات خوبی هم انجام 
گرفته اســت. با این حال علیرغم همه 
محدودیت ها و مشکالت، در خارج هم  

به دنبال تهیه واکســن مطمئنی برای 
خریداری هستیم«.

روحانی با اشاره به مشکالت ۴۰ روزه 
دولت برای نقل و انتقال پول واکســن 
گفت: »یکی از موارد و مثال های بسیار 
روشن جنایتی که آمریکا علیه ملت ایران 
انجام داد، در تهیه واکسن کرونا بود. برای 
اینکه بتوانیم در نوبت خودمان واکسن  
را از کوواکس خریداری و وارد کشــور 
کنیم، مشکالت زیادی ایجاد کردند. اما 
دولت با همه این مشکالت اقدامات الزم 

را انجام داد«. 
رییس جمهوری با بیان اینکه برای 
استفاده از واکسن ساخت شده در کشور 
یا خریداری شده به مقرراتی نیازمندیم، 
به تصویب سند واکسیناسیون کرونا در 
این جلسه اشــاره کرد و گفت: » وقتی 
واکسن در اختیار ما قرار بگیرد، در فاز 
اول واکسیناســیون برای حدود یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفر خواهد بود که 
متشــکل از کادر درمان و افراد پرخطر 
هستند که در سرای ســالمندان بوده 
یا جزو معلولین و جانبازان هستند. در 
فاز دوم حدود ۱۲ میلیون نفر جمعیت 
که سن آنها باالست یا بیماری زمینه ای 
دارند و در فاز ســوم و چهــارم حدود 
۱۹ میلیون نفر این واکسن را دریافت 
خواهند کرد«. او با ابــراز امیدواری به 
اینکه این کار امسال و سال آینده انجام 
شود گفت: »اگر در روز به ۵۰۰ هزار نفر 
واکسن تزریق شــده و این عدد ضرب 
در ۶۰ میلیون شــود، تزریق واکسن ۳ 
ماه زمان می برد و اگر بخواهیم دوبرابر 
شود، زمان انجام آن هم دوبرابر خواهد 
شد. بنابراین تزریق واکسن و اجرای آن 

زمان بر است«.

مردم ما وسیله آزمایش واکسن 
نخواهند بود

رییس دولت دوازدهم با بیان اینکه 
زودتر از این هم می توانســتیم واکسن 
وارد کنیم، گفت: »واکســن هایی در 
اختیار ما بود، اما شرکت هایی بودند که 
می خواستند آن را روی مردم ما آزمایش 
کنند. اما وزارت بهداشت و درمان به حق 
نپذیرفت و قبول نکرد. بنابراین مردم ما 
مطمئن باشند آنها وسیله آزمایش برای 

شرکت های سازنده واکسن نیستند«.
وی با بیان اینکه اگر واکســن آمد 
و تزریق آن شروع شــد به معنای کنار 
گذاشتن پروتکل ها نیست، گفت: »این 
پروتکل ها باید ماه ها ادامه پیدا کند؛ چرا 
که اثرگذاری واکسن زمان می برد و بعد 

از آن هم دوز بعدی باید تزریق شود«.
آخرین وضعیت خرید واکسن از 

زبان سخنگوی هالل احمر
اما این وعده ها برای تزریق واکسن 
کرونــا  از کوواکس در حالی اســت که 
دیروز عصر سخنگوی هالل احمر از عدم 

واردات واکسن فایزر و سایر واکسن های 
اروپایی به کشور خبر داد.

قوســیان مقدم، گفــت: »با طرح 
استفاده نکردن از واکسن های اروپایی 
، جمعیت هالل احمر انصراف رسمی 
خود را برای دریافت واکسن اعالم کرد«.

او همچنین گفت کــه برای خرید 
واکسن با کشورهای شــرقی در حال 
رایزنی هستیم، اما نامی از این کشورها 
به میان نیاورد. پیشتر جمعیت هالل 
احمر در خصــوص خرید یک میلیون 
دوز واکســن کرونا از کشور چین خبر 
داد. واکســنی که گفته می شود میزان 
تاثیرگذاری آن کمتر از ۸۰ درصد است 

و عوارض زیادی نیز دارد.
 ورود هفت نفر دیگر به تست 

واکسن ایرانی 
دیروز همچنین دبیر کمیته اخالق 
در پژوهش وزارت بهداشــت از صدور 
مجوز تزریق واکسن کرونای ایرانی برای 

هفت نفر دیگر از امروز خبر داد.
دکتر احســان شمسی کوشکی به 
ایســنا، گفت: »با آغاز فاز اول مطالعه 
بالینی واکسن کرونای ایرانی در مرحله 
اول این واکسن به سه نفر از داوطلبان 
تزریق شد و بعد از بررسی وضعیت آنها و 
ارائه نتایج و مستندات، در کمیته پایش 
ایمنی داده ها، در مرحله دوم چهار نفر 

دیگر وارد مطالعه انسانی شدند«.
وی با بیان اینکــه عوارض جدی در 
داوطلبانی که واکســن کرونای ایرانی 
را دریافت کردند، دیده نشــده است و 
حال عمومی آنها خوب اســت، افزود: 
»با توجه به بررسی های انجام شده در 
کمیته پایش داده ها، مجوز ورود هفت 
نفر دیگر به فاز اول مطالعه بالینی و تزریق 
واکسن کرونا صادر شــد. بر این اساس 
قرار است طی یکشنبه و دوشنبه )۲۱ و 
۲۲ دی ماه( واکسن به هفت نفر دیگر از 

داوطلبان تزریق شود«.
به گفته او، داوطلبان دریافت واکسن 
کرونای ایرانــی را در فــاز اول مطالعه 
بالینی، به تدریج وارد مطالعه می شوند؛ 
چراکه در فاز یک کارآزمایی های بالینی، 
نکته مهم اطمینــان از ایمنی فرآورده 
اســت. البته درباره اثربخشی فرآورده 

هم بررســی هایی انجام می شــود، اما 
هدف اصلی در وهله اول ایمنی فرآورده 
است. بر همین اســاس از آنجایی که 
اولین بار اســت که تست واکسن کرونا 
در کشور آغاز شده، باید با احتیاط باالیی 
آزمایش هایش را پیش بریم. به طوری 
کــه اوال آزمایش با تزریــق دوز کمتر 
واکسن در اولین داوطلبان آغاز می شود 
و به تدریج اگر دوز باالتری وجود داشته 
باشــد، آن را روی داوطلبــان بعدی 
آزمایش می کنند و افراد هم به صورت 
تک تک یا در قالــب گروه های کوچک 
وارد مطالعه می شــوند تا اگر ریسکی 
هم وجود دارد، افراد کمتری دچار این 

ریسک شوند«.
شمسی کوشکی همچنین گفت: 
»در فاز اول مطالعه بالینی واکسن کرونا 
در کشور، ۵۶ نفر شرکت خواهند کرد که 
به تدریج وارد مطالعه می شوند. این فاز 
بین یک ماه و نیم تا دو ماه طول می کشد. 
بعد از این مدت اگر کار انجام شده و نتایج 
به دست آمده در فاز اول مطالعه بالینی 
درست باشد، وارد فاز دوم مطالعه بالینی 

می شویم«.
در این شــرایطی که ورود واکسن 
اروپایی و آمریکایی به کشور ممنوع شده 
و تنها منابع نــه چندان مطمئنی برای 
خرید واکسن باقی مانده، به نظر می رسد 
مردم بیش از پیش روند تهیه واکســن 
ایرانی کرونا را کــه در صورت موفقیت 
در بهار ســال آینده آماده خواهد شد، 

پیگیری می کنند.

تصویب وضعیت جدید کرونا در هیأت دولت؛

بخشی از کشور آبی شد

خبر

 در حالی افراد چاق در سنین مختلف بیش 
از دیگران در معرض ابتال به کرونای شدید قرار 
می گیرند، که آمار نشان می دهد کم تحرکی در 
جامعه به خصوص در کودکان و نوجوانان رشد 
قابل توجهی دارد و این موضوع با شــیوع کرونا 
و آلودگی هوا بیش از پیش تشــدید شده است. 
پیشــتر البته این مهم در این رده سنی بر عهده 
مدارس بود که فکری به حــال افزایش تحرک 
در  دانش آموزان کنند، اما با شــیوع کرونا کار از 
دست مدارس خارج شده است. با این حال دیروز 
محمد محسن بیگی، مدیرکل دفتر سالمت و 
امور تندرستی وزارت آموزش و پرورش درباره 
آخرین اقدامات برای مقابله با چاقی  دانش آموزان 
در ایام کرونا به برنا گفت: با توجه به اینکه از ۱۰ 
ماه قبل تمامی کالس ها به شکل غیرحضوری 
برگزار می شــود، میزان تحرک  دانش آموزان 
کاهش یافته و روند تغذیه ای تغییر یافته است. 
این سبک زندگی نشان دهنده بروز چاقی در بین 

 دانش آموزان است.
محسن بیگی عنوان کرد: آموزش و پرورش 

هم به دلیل نگرانی هــای موجود برنامه تحولی 
طرح کوچ را تدوین و اعالم کرد.

او با بیان اینکه خانواده ها در مرحله نخست 
همراهی مناســبی را در زمینه ارائه اطالعات 
فرزندانشان داشــتند، ادامه داد: البته در برخی 
مواقع این اطالعات کامل و دقیق نیســت. مهم 
این است که حساسیت نســبت به این موضوع 

ایجاد شده باشد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: بر اساس 
بررســی ها وقتی خانواده هــا متوجه وضعیت 
فرزندشان از لحاظ وزن، تحرک و ... شوند باید 
اقدامات اصالحی انجــام دهند. همکاران ما در 
آموزش و پرورش به انجام مشاوره در این زمینه 

می پردازند.
به گفته محسن بیگی هیچ اجبار و اکراهی 
برای خانــواده ایجــاد نمی شــود و می توانند 
اطالعات دقیق را در اختیــار  دانش آموزان قرار 

داد.
 ارائه برنامه غذایی به  دانش آموزان چاق

مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت 

آموزش و پرورش بیان کرد: هم اکنون مشاوران 
در طرح کوچ با  دانش آموزان و خانواده هایی که 
فرزندشــان دچار چاقی مفرط شده اند ارتباط 
برقرار کرده و برنامه های غذایی در اختیارشان 

قرار می دهند.
او ادامه داد: به فعالیت های بدنی نیز توصیه 
می شود تا بتوان روند افزایش وزن و چاقی را در 

بین  دانش آموزان کنترل کرد.
مدیرکل دفتر ســالمت و امور تندرســتی 
وزارت آموزش و پــرورش درباره روند تغییرات 
 دانش آموزان متاثر از اجرای طرح تحولی کوچ در 

ماه های اخیر تصریح کرد: استقبال مناسب بوده 
است. به عبارت دیگر همراهی خانواده ها به دلیل 
نگرانی شان از وضعیت جسمی فرزندشان است.

به گفته این مقام مســئول طــرح کوچ در 
مرحله نخســت اجرا شده اســت. هم اکنون 
جمع آوری اطالعــات از داده هــا و اقدامات 
مداخله ای آغاز شده و نتایج تغییرات را می توان 

۶ ماه آینده اعالم کرد.
محســن بیگی تاکید کرد: در شرایط فعلی 
ســرعت افزایش وزن و چاقی نسبت به گذشته 
افزایش یافته اســت. برای مثال اگر در گذشته 

چاقی مشــکل ۲۵درصد  دانش آموزان بود هم 
اکنون این میزان به ۵۶ درصد رســیده است، 
چون به دلیل شــیوع کرونا برنامــه تغذیه ای و 

ورزش  دانش آموزان تغییر کرده است.
 عوارض روحی و روانی چاقی 

دانش آموزان
این مسئول درباره بیماری  های تهدیدکننده 
 دانش آموزان به دلیل اضافه وزن و چاقی گفت: 
در مرحله نخست چاقی به عنوان موضوع جدی 
می تواند عوارض متعدد را در کوتاه و بلند مدت 
به دنبال داشته باشد. اینکه مشخص شود کدام 
 دانش آموز به چه عوارضی ناشی از چاقی مواجه 
است و چه مواردی را دنبال کند نیازمند اقدامات 

مصداقی است.
او درباره عوارض کوتاه مدت چاقی از لحاظ 
روحی، روانی و اجتماعــی افزود:  دانش آموزان 
چاق و خمــوده تمرکز و حواس شــان کاهش 
می یابد و تنش های بیشتری را در سطح خانواده 

و اطرافیان دارند.
محســن بیگی در پایان گفت: بســیاری از 
 دانش آموزان به دلیل چاقی دچار افســردگی 
می شوند. باید نارسایی ها را کنترل کرد تا بتوان 
اقدامات مناسب را برای سالمت روحی و جسمی 

 دانش آموزان انجام داد.

یک مسئول از اجرای طرح کوچ در همین راستا خبر داد؛

5۶ درصد  دانش آموزان چاق هستند

تهران با کاهش قابل توجه 
تعداد بیماران بستری مبتال 

به کرونا به وضعیت زرد 
رسیده است و این بدان 

معناست که تهرانی های 
عالقه مند به سفر، باز هم 
می توانند بدون دریافت 

مجوز و ترس از جریمه 
سنگین دل به جاده بدهند، 

اما مقصدشان باید یک 
شهر زرد باشد

رئیس جمهور: »به دنبال این 
هستیم که هرچه سریعتر 
واکسن را در داخل کشور 
به نتیجه برسانیم و البته 
اقدامات خوبی هم انجام 
گرفته است. با این حال 

علیرغم همه محدودیت ها 
و مشکالت، در خارج هم 

به دنبال تهیه واکسن 
مطمئنی برای خریداری 

هستیم«
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