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شهردار تهران: هیچ پروژه عمرانی بالتکلیفی در شهر 
وجود ندارد

شهردار تهران از تعیین تکلیف تمام پروژه های عمرانی و مشخص شدن 
برنامه زمان بندی جدید برای تکمیل طرح های نیمه تمام در دوره جدید 

مدیریت شهری خبر داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد علی افشانی که در حاشیه بازدید میدانی از پروژه 
احداث ادامه شمالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی سخن می گفت، با اشاره به بازدید 
ماه قبل خود از این پروژه مهم عمرانی، میزان پیشرفت عملیات اجرایی طی یک ماه 
گذشته را قابل مالحظه دانست و ابراز امیدواری کرد بن بست شمالی بزرگراه شهید 

صیاد شیرازی، نهایتا تا پایان مهرماه امسال گشایش یابد.
وی همچنین با اشاره به ازسرگیری مجدد عملیات اجرایی پروژه هایی از قبیل 
تونل- زیرگذر امتداد خیابان استاد معین و زیرگذر کوی نصر طی ماه های اخیر، 
از تالش مدیریت شهری برای فعال سازی حداکثری کارگاه های عمرانی و تکمیل 
پروژه های نیمه تمام خبر داد و در عین حال یادآور شد به سرانجام رسیدن طرح 
های نیمه تمام عمرانی با توجه به محدودیت منابع مالی و بدهی 55 هزار میلیارد 

تومانی به پیمانکاران، براساس اولویت بندی انجام شده صورت می پذیرد.
بر اساس گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، به گفته 
شهردار تهران، پروژه های خاص و آن دسته از طرح هایی که پیشرفت فیزیکی 
بیشتری دارند، از اولویت باالتری برای تکمیل و بهره برداری برخوردار هستند و 
هدف از اولویت بندی پروژه های عمرانی نیز کاهش اختالل در فضاهای شهری و 
همچنین بهره مندی هرچه سریعتر شهروندان از مواهب این قبیل طرح ها است. به 
این ترتیب می توان گفت در حال حاضر هیچ پروژه عمرانی بالتکلیفی در شهر وجود 

ندارد و برای تمام آنها تصمیم گیری الزم صورت پذیرفته است.

ساعت کاری دستگاه های دولتی تهران از فردا تا 15 
مهر شناور شد

با  سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران 
اشاره به بخشنامه ریاست جمهوری درخصوص شناور شدن ساعت کاری 
تاخیر کارمندان  دستگاه های دولتی، گفت:در دو هفته نخست مهرماه 
دستگاه های دولتی تا ساعت 9 برای رساندن فرزندان به مدارس، مجاز 

قلمداد خواهد شد.
سید ضیاءالدین صبوری در گفت وگو با ایسنا بااشاره به ابالغ بخشنامه ریاست 
جمهوری درخصوص شناور شدن ساعت کاری دستگاه های دولتی، گفت: در این 
بخشنامه آمده است با توجه به آغاز سال تحصیلی و در جهت مدیریت سفرهای 
شهری و کاهش حجم ترافیک در معابر و شریان های اصلی، به دستگاه های اجرایی 
دولتی و بانک ها از اول تا 15 مهر ماه یعنی به مدت دو هفته اجازه داده شده در 
صورتی که کارمندان برای رساندن فرزندان خود به مدرسه و مراکز تحصیلی تا 
ساعت 9 صبح تاخیر داشتند، این تاخیر والدین مجاز قلمداد شود. وی افزود: در این 
بخشنامه اضافه شده است که در صورت لزوم، دستگاه های دولتی می توانند این تاخیر 
را به عنوان مرخصی قلمداد کنند. صبوری تاکید کرد: این بخشنامه شامل بانک ها، 

وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی شهر تهران می شود.

مراجعه ۴۰۰۰ شهروند تهرانی به مراکز اهدای خون در 
تاسوعا و عاشورای حسینی

از مراجعه ۴۰۰۰ شهروند تهرانی در  انتقال خون استان تهران  مدیرکل 
روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی امسال به مراکز اهدای خون استان 

تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر سید مرتضی طباطبایی از مراجعه ۴۰۰۰ نفر به مراکز 
اهدای خون استان تهران در تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد و گفت: در این ایام 

۲ هزار و 9۲5 واحد خون، ۲9۲ واحد پالسما و ۸۴ واحد پالکت اهدا شد.
مدیر کل انتقال خون استان تهران با اشاره به فعالیت پنج مرکز جامع اهدای خون 
و یک واحد سیار در پیشوای ورامین در تاسوعا و عاشورا، افزود: با توجه به راه اندازی 
چهار مرکز جامع در چند ماه اخیر میزان مراجعه امسال در مقایسه با سال گذشته 

۴5 درصد رشد داشت و 9۴۰ واحد خون نیز بیشتر اهدا شد.
وی ادامه داد: از این میزان اهدای خون سهم اهداکنندگان مستمر ۴۲ درصد، 
اهداکنندگان باسابقه ۳۶ درصد و اهداکنندگان بار اول ۲۲ درصد بود و ۶ درصد از 

کل خون های اهدایی نیز به بانوان تعلق داشت.

آمادگی متروی تهران برای مهرماه/افزایش قطارهای 
تندرو از ایستگاه کرج به صادقیه

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از آمادگی کامل این 
ناوگان برای ارائه خدمات حداکثری در آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش ایسنا، فرنوش نوبخت با بیان اینکه اقدامات و برنامه ریزی های الزم برای 
طرح استقبال از مهر در شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از مدتی پیش 
آغاز شده است، افزود: استفاده حداکثری از توان مترو، آمادگی برای اعزام قطارهای 
فوق العاده در زمان های پرتردد، انجام تعمیرات و بهینه سازی فضای ایستگاهی از 

جمله اقدامات این طرح است.
وی با اشاره به اینکه به دلیل تردد دانشجویان از استان البرز به استان تهران و 
بالعکس، هرسال با آغاز سال تحصیلی حدود ۲5 تا ۳۰ درصد به مسافران خط پنج 
مترو افزوده می شود، خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد مسافران خط 5 )گلشهر- تهران( 
تمایل به استفاده از قطارهای تندرو دارند و به همین منظور از ابتدای مهرماه 9۷؛  دو 
حرکت تندرو از مبدا ایستگاه کرج به برنامه حرکت قطارهای این خط افزوده خواهد 
شد. مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با بیان اینکه ساعت اعزام 
این دو قطار تندرو ۶:۳5 و ۷:15 صبح است ادامه داد: ساعت فعالیت خط 5 متروی 
تهران و حومه نیز نیم ساعت زودتر از سایر خطوط و از ساعت 5 صبح آغاز می شود، 
امیدواریم با این کار شاهد کاهش ازدحام جمعیت در ساعات اولیه صبح در این خط 
باشیم. بر اساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه، نوبخت با اشاره به اینکه ایستگاه های متروی تهران وحومه به 
طور کامل برای پذیرش حجم باالی مسافران در مهرماه آماده شده اند افزود: در هفته 
اول مهرماه تعدادی از پرسنل شرکت با حمایل مشخص در ایستگاه های منتخب 
مترو حضور دارند تا در مسیریابی دانش آموزان و دانشجویانی که برای تردد خود این 

سامانه را انتخاب کرده اند، کمک کنند.

اخبار

یکشنبه / 1 مهر 1397 / شماره 236

آتش سوزی های مراتع آلمان در پی آزمایش  موشکی
مقامات آلمان اذعان کرده اند: یک آزمایش موشکی در یک منطقه آموزشی نظامی در شمال غرب این کشور که دو هفته پیش صورت گرفته، منجر به آتش سوزی های فاجعه بار در این منطقه شده است. به گزارش ایسنا، مقامات منطقه "امسالند" 

آلمان اعالم کرده اند که در حال سازماندهی تخلیه حدود 1۰۰۰ نفر از ساکنان دو روستای نزدیک شهر "مپن" و مرز هلند هستند. آتش نشانان در تالش برای مهار شعله های آتشی هستند که ارتش آلمان در تمرینات نظامی خود باعث شده است. 
دود ناشی از این آتش تا شعاع بیش از 1۰۰ کیلومتری محل حادثه را فرا گرفته و این آتش از طریق تصاویر ماهواره ای قابل مشاهده است. 

مهر از راه رسید

با تلخ ترین  و جنجالی ترین  روزهای آموزش و پرورش در سال تحصیلی که گذشت
به  دانش آموز  میلیون   1۴ از  بیش  و  رسیده  راه  از  مهر 
استقبال آن می روند و بهار تعلیم و تربیت را در اول پاییز 
زرد شدن  از  که هنوز خبری  در حالی جشن می گیرند 

درخت ها و خش خش برگ ها زیر پایشان نیست.
به گزارش ایسنا، مهر از راه رسیده و بیش از 1۴ میلیون دانش 
آموز به استقبال آن می روند. بر اساس آخرین آمارهای اعالم شده، 
بیش از هفت میلیون و ۸۰۰ هزار دانش آموز در دوره ابتدایی ثبت 

نام کرده اند که یک میلیون و ۲9۶ هزار نفر آنها کالس اولی اند.
سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، همزمان با بازگشایی 
مدارس 1۷۰۰  پروژه آموزشی و پرورشی را افتتاح می کند که 
شامل ۷9۴5 کالس درس با یک میلیون متر مربع زیر بناست 
و اعتباری بالغ بر 1۲5۲ میلیارد تومان صرف آن شده است. ۶۷ 
سالن ورزشی، 1۶ استخر و 1۰۸ فضای پرورشی با اعتبار 19۸ 
میلیارد تومان نیز در آستانه مهر تحویل آموزش و پرورش می شود.
همچنین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از چند ماه 
قبل تالیف و چاپ 1۴۰ میلیون جلد کتاب درسی در 1۲۰۰ عنوان 
را برای دانش آموزان شروع و کتب را به مناطق و مدارس ارسال 

کرده است تا به موقع و اول مهر به دست دانش آموزان برساند.
وزیر  با  را  گذشته  سال  مهر  اسالمی  ایران  آموزان  دانش 
جدیدشان شروع کردند و قرار است از فردا روزهای تازه  دیگری 
را با سکانداری او سپری کنند. در بیش از ۴۰۰ روزی که از حضور 
سید محمدبطحائی بر مسند وزارت آموزش  و پرورش می گذرد 
اتفاقات خوب و بد بسیاری رخ داده، اما تیم اجرایی وزارت آموزش 
و پرورش تاکید می کند تمام تالش خود را بکار بسته تا بازگشایی 
مدارس به بهترین شکل خود اتفاق بیافتد، هرچند در این میان 
نمایندگان مجلس نیز همراهی و چندی پیش اعالم کردند از 
استیضاح وزیر آموزش و پرورش به علت قرار گرفتن در آستانه 

شروع سال تحصیلی صرف نظر کرده اند.
از تلخ ترین تا عجیب ترین اتفاق یک سال گذشته

شاید بتوان گفت فاش شدن ماجرای آزار جنسی چند دانش آموز 
در یک مدرسه غیردولتی تهران تلخ ترین اتفاق یک سال گذشته 

بوده  است.
حذف آزمون های ورودی مدارس خاص در دوره ابتدایی نیز 
جنجالی ترین تصمیم این وزارتخانه بود که واکنش های فراوانی را 

به همراه داشت و موج اتفاقات پس از آن هنوز ادامه دارد.
پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 9۶، چند برابر 
شدن بودجه مدارس شبانه روزی و ابالغ اعتبار قابل توجه برای 
تجهیز هنرستان ها نیز از مهمترین اتفاقات مالی قابل توجه یک 

سال گذشته بودند.
 کمبود نیروی انسانی و بازنشستگی چند هزار فرهنگی هم 
چالشی ترین موضوعی است که آموزش و پرورش در طول یکسال 
گذشته با آن دست و پنجه نرم کرده و طبق اعالم رئیس مرکز 

منابع انسانی ناچار شد مدارس را با وجود کمبود 1۸۰ هزار معلم با 
اتخاذ روش های دیگر ساماندهی کند و برای جذب ۴۰ هزار نیروی 

جدید از دولت مجوز بگیرد.
هرچند تایید حکم رئیس دانشگاه فرهنگیان بعد از گذشت 
هفت سال از تاسیس آن از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی، 
درخشان،  استعدادهای  پرورش   ملی  سازمان  احیای  تصویب 
قبولی  ابتدایی،  دوره  به  درسی  کمک  کتب  ورود  ممنوعیت 
درس  یک کالس  از  بلوچستانی  و  آموز سیستان  دانش   1۷
در کنکور سراسری، کاهش تخلفات در مدارس غیردولتی و 
تحقق  برای  راه اندازی 1۳ سامانه، تالش  با  نظارت ها  تقویت 
شعار مدرسه محوری در راستای اجرای سند تحول بنیادین،   
انتصاب مدیران مدارس از میان داوطلبان عالقه مند و پرتوان، 
رصد  و  کنترل  سامانه  راه اندازی  نوروزی،  تکالیف  حذف 
نرخ  توسعه  مدیریتی،  نسبی  ثبات  آموزی،    دانش  سفرهای 
پوشش پیش دبستانی ها و بازگشت حق سختی کار به احکام 
حقوقی فرهنگیان از جمله اتفاقات خوب و شیرین یک سال 
فراگیر که  اقدامی  بتوان گفت هنوز  اما شاید  باشند  گذشته 
شیرینی آن را تمام دانش آموزان و فرهنگیان چشیده باشند، 

رخ نداده است.
این وزارتخانه هم جزو کم   معاونت تربیت بدنی و سالمت 
خبرترین ها بوده و در حال اجرای آرام و بی سروصدای المپیادهای 

ورزشی، مسابقات ورزشی و طرح هایی چون حیاط پویا و کانون های 
ورزشی درون و برون مدرسه ای است و طرح نماد را که با مشارکت 
چندین دستگاه اجرایی برای مراقبت اجتماعی از دانش آموزان 
تصویب شده را با سرعت نه چندان باال پیش می برد. از جمله 
برنامه های مهم این معاونت طرح ضربتی فعالیت های ورزشی 
دختران ابتدایی است که قرار است در چند فاز عملیاتی شود.    

وزیر آموزش و پرورش در یک سال گذشته دست به تغییر و 
تحوالت مدیریتی نیز زد. وی در ماه های ابتدایی علیرضا کاظمی 
را از آموزش و پرورش خراسان به معاونت پرورشی و علی الهیار 
ترکمن را از سازمان برنامه به معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 
آورد؛   امر نوسازی مدارس را به مهراله رخشانی مهر و سازمان 
مدارس غیردولتی را به مجتبی زینی وند سپرد، حیدر تورانی را 
جایگزین حجت السالم محمدیان کرد و چند روز قبل با یوسف 
نجفی خداحافظی و امیرعلی نعمت الهی را برای معاونت حقوقی و 

امور مجلس وزارتخانه اش منصوب کرد.
زرافشان،  علی  مسکوت  و  سروصدا  بی  انتقال  میان  این  در 
اطالع  به کتابخانه ملی که هیچ گونه  آموزش متوسطه  معاون 
رسانی رسمی از سوی این وزارتخانه برای آن صورت نگرفت از 
نیز زمزمه هایی  بود. اخیرا  عجیب ترین جابجایی های مدیریتی 
مبنی بر تغییر مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان به گوش می رسد 

که می تواند جالب توجه باشد.

 

جدیدترین برنامه های آموزش و پرورش برای فرهنگیان  و 
مدارس از مهر 9۸

وزیر آموزش و پرورش در هفته گذشته به برخی تصمیمات و 
برنامه های جدید خود اشاره کرد و گفت: برای سال تحصیلی جدید 
نباید کتاب های کمک آموزشی در مدارس ابتدایی وارد شود. الزم 
است همه مدیران در ممنوعیت ورود کتاب های کمک آموزشی و 
آزمونها به مدارس ابتدایی توجیه باشند. همچنین در ایام آغاز سال 
تحصیلی مرکز نیروی انسانی در ستاد و استان ها به صورت شبانه 
روزی مستقر خواهند بود تا هر مشکلی در مناطق وجود داشته 
باشد را فورا حل کنند. وی افزود: پیش نویس الیحه رتبه بندی 
فرهنگیان هم اکنون در کمیسیون های دولت است و امیدواریم 

به زودی بررسی و تصویب شود.
اجرای طرح ایران مهارت در 1۰درصد مدارس کشور در سال 
و شایستگی  برنامه سنجش صالحیت  تحصیلی جدید، چهار 
مدیران مدارس، وسعت بخشی به دامنه انتخاب مدیران، سنجش 
محور  مهارت  مدارس،  به  اختیار  تفویض  و  مدارس  وضعیت  
شدن تکالیف دانش آموزی، اختصاص دو ساعت به برنامه ویژه 
تحصیل،  از  بازمانده  واجب التعلیم  کودکان  شناسایی  مدارس، 
راه اندازی صندوق حمایت از موسسان مدارس غیردولتی و توسعه 
باشگاه های پیشکسوتان فرهنگی تنها بخشی از برنامه های آموزش 

درس تلویزیون به مردم

هدف وسیله را توجیه می کند
کاش در این میان یکی به ما بگوید که باالخره بی حجاب بد است، خوب 

است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
عصر ایران؛ مصطفی داننده- تلویزیون در ایام عزاداری امام حسین به سراغ مردم 
رفت و از آنها در مورد قیام اباعبداهلل پرسید. این نوع پرسش یک اتفاق عادی در 
تلویزیون است. معموال در ایام ملی و مذهبی گزارشگر تلویزیون به سراغ مردم می رود 

و نظر آنها را در مورد آن واقع خاص جویا می شود.
اتفاق عجیب اما سوال شونده های این گزارش خبری بود. دخترانی که رسما در 
ادبیات این روزهای ایران بدحجاب نامیده می شوند. این گونه گفت وگوها سال هاست از 
تلویزیون در حال پخش است. در ایام انتخابات و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی هم 

شاهد این گونه تصاویر هستیم.
تلویزیونی که استاد سانسور است حتی از پستان های یک گرگ هم نمی گذرد در 
زمان هایی خاصر به سراغ کسانی می رود که در روزهای عادی حتی حاضر نیست از 

راه دور آنها را نشان دهد.
یک بار بیایید برای همیشه تکلیف ما را روشن کنید. باالخره این سبک لباس 

پوشیدن خوب است یا نه؟
اگر خوب است چرا در ایام سال با آن  برخورد می شود و اگر بد است چرا در 
روزهایی خاص به سراغ آنها می رویم تا نظرات آنها را در مورد امام حسین، انتخابات 

و انقالب بدانیم.
صداوسیما به این نکته توجه نمی کند  که این گونه گزارش ها به مردم می گوید 

برای رسیدن به هدف خود می توانید از هر وسیله ای استفاده کنید. ببیند ما برای اینکه 
نشان بدهیم مردم همچنان عاشق حسین )ع( هستند به سراغ کسانی می رویم که 

ظاهر دینی ندارند.
این رفتار به روی مردم هم تاثیر می گذارد. مردم این تصاویر را می بیند و با خود 
می گویند می شود برای رسیدن به هدف از هر وسیله  ای استفاده کرد. همین است که 
مردم برای گرفتن وام یا استخدام در حالی که شاید عقاید مذهبی نداشته باشند سعی 

می کنند خود را ظاهر الصالح نشان دهند.
همین معنا باعث می شود جامعه به سمت ریاکاری حرکت کند. جامعه ای که همه 
سعی می  کنند دو چهره داشته باشند. یک چهره واقعی و یک چهره ای که با آن 

می توانند اهداف خود را پیش ببرند.
کاش رییس صداوسیما و یا مدیران این رسانه برای یک بار هم که شده در مورد این 
مسئله سخن بگویند و اعالم کنند چرا در ایامی خاص به سراغ افرادی خاص می روند 
در حالی که بسیاری از فیلم های سینمایی ساخت شده در مرزهای جمهوری اسالمی 
به این دلیل از تلویزیون پخش نمی شود که زنان بازیگر حجاب یا لباس مناسب مد نظر 
مدیران تلویزیون را ندارند یا مسابقات ورزشی با سانسورهای گسترده پخش می شود.

کاش در این میان یکی به ما بگوید که باالخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه 
زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟

به زبان ساده می توان گفت، پاره ای از رفتارهای تلویزیون در ایران ببینده را به یاد 
مکتب ماکیاول می اندازد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی جذب و نگهداری اهداکنندگان 
برنامه حمل و  ایران ضمن تشریح  انتقال خون  سازمان 
تزریق خون در زمان حوادث و سوانح با همکاری اورژانس 
برنامه، باشگاه گروه  این  کشور، گفت: به موازات اجرای 
ایران  خون  انتقال  سازمان  در  نیز  را  منفی   O خونی 

راه اندازی کردیم.
دکتر عباس صداقت در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به همکاری 
سازمان انتقال خون با سازمان اورژانس کشور برای تزریق خون به 
مصدومان در محل حوادث و سوانح، گفت: تقریبا از سال ۲۰1۲ 
بود که توجه به این نکته در کشورهای صنعتی اروپا جلب شد که 
اگر بتوانیم در جراحات، سوانح، حوادث و در بحث زایمان هایی که 
در مناطق صعب العبور قرار دارند، در زمان طالیی یعنی ۲۰ دقیقه 
تا نیم ساعت بعد از حادثه، نسبت به تامین خون و جایگزینی 
خون اقدام کنیم، می توان میزان مرگ ومیر و عوارض این سوانح و 

حوادث را کاهش داد.
وی با بیان اینکه خون حامل اکسیژن است و این اکسیژن 
برای برخی اندام های حیاتی مثل کلیه ها، کبد و مغز، نقشی 
بنابراین این امکان در برخی  افزود:  اساسی را بازی می کند، 
کشورهای اروپایی ایجاد شد تا در شرایطی که بیمار یا مجروح 
و  اورژانس  پزشک  تشخیص  اساس  بر  دارد،  خون  به  نیاز 
درمانگر در ساعت طالیی از فرصت انتقال خون به او استفاده 
از  اساس  این  بر  فرد تالش شود.  برای حفظ حیات  و  کرده 
آنجایی که چنین شرایطی، وضعیت اورژانسی است و امکان 
تعیین گروه خونی وجود ندارد، گروه خونی O منفی برای این 

کار در نظر گرفته شد.

گروِه خونی کمیاب
 O صداقت ادامه داد: باید توجه کرد که فراوانی گروه خونی
منفی کم و این گروه خونی کمیاب است. در نتیجه باید به درستی 
باید بدانیم که  از این گروه خونی استفاده کرد. در عین حال 
خون سه خاصیت مهم دارد؛ اول اینکه یک ماده زنده است و 
زمان انقضای مصرف دارد، دوم اینکه تاکنون هیچ جایگزینی به 
صورت صنعتی برایش پیدا نشده و سوم اینکه منشاء تامینش 
فقط انسان های داوطلب است. بنابراین، این سه دلیل ارزش خون 
را توجیه کرده و نشان می دهد که چرا خون مهم است. از طرفی 
طبق گزارش های جهانی فقط چند کشور اروپایی و استرالیا به این 

برنامه توجه کرده و این امکان را به عنوان یک فرصت دیده اند.
اهداکنندگان  نگهداری  و  جذب  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
سازمان انتقال خون ایران با اشاره به اجرای برنامه تزریق خون در 
زمان و محل حوادث و سوانح با همکاری اورژانس پیش بیمارستانی، 
اظهار کرد: در سال 1۳95 این اقدام در دستور کار سازمان انتقال 
خون ایران قرار گرفت تا بتوانیم این تجربه جهانی را بر اساس 
تجربیات مان به کاری بومی تبدیل کنیم. خوشبختانه هم شبکه 
ملی خونرسانی بسیار قوی در سطح کشور وجود دارد و تمام 
استان ها، شهرستان ها و مراکز درمانی به این شبکه وصلند و هم 
یک شبکه قوی در حوزه مدیریت سوانح و حوادث پزشکی در 

اورژانس پیش بیمارستانی داریم.
خونرسانی به مناطق صعب العبور

صداقت ادامه داد: بر همین اساس از این فرصت استفاده شد و 
با توافقات اولیه ای که بین سازمان انتقال خون و سازمان اورژانس 
کشور انجام گرفت، یک کارگروه فنی ایجاد شد و خودمان الزامات 

کار را نوشتیم. در همین راستا در فروردین ماه سال 9۶ به صورت 
آزمایشی کار را در استان زنجان آغاز کردیم. در این اقدام بیشتر 
بحث آمبوالنس های هوایی مطرح بود و الزم بود جایی که محل 
فرود این آمبوالنس های هوایی است، بانک خون بیمارستانی داشته 
باشیم. زیرا کیسه های خون باید به لحاظ زنجیره سرد، آماده سازی 
برای تزریق و... با استانداردهای ملی و دستورالعمل های سازمان 

انتقال خون مطابقت داشته باشند.
صداقت درباره نحوه کار از سوی اورژانس کشور نیز گفت: این 
خون ها در یخچالی که دما را ثبت می کند، نگهداری و قبل از 
تزریق هم چک می شوند که در مدتی که کیسه خون در یخچال 
بوده، آیا زنجیره سرما حفظ شده است یا خیر. پیش از تزریق هم 

با دستگاهی دمای خون با بدن متناسب می شود.
وی با بیان اینکه این اقدام تفکری جدید در مدیریت حوادث و 
سوانح بود، گفت: باید توجه کرد که ایران جزء معدود کشورهایی 
است که این برنامه را اجرا می کند. استان زنجان هم از این جهت 
برای اجرای آزمایشی برنامه انتخاب شد که اوال چهارراه مواصالتی 
چندین استان است و عالوه بر این به علت شرایط جوی که در 
فصل سرد در این استان حاکم است، ماه های زیادی از سال راه های 
ارتباطی برخی از شهرستان ها و روستاها مسدود می شود و این 
آمبوالنس های هوایی، بسیاری از خدمات درمانی به افرادی مانند 
مادران باردار که به این خدمات نیاز دارند و از مصرف کنندگان 

اصلی خون و فرآورده های خونی هستند، ارائه می دهند.
صداقت همچنین گفت: با توجه به تجربیات بدست آمده در فاز 
آزمایشی، این برنامه در استان زنجان، امسال هم سه مرکز دیگر در 
استان خراسان جانمایی و اجرا شد که یکی از این مراکز در نقطه 

مرکزی شهر مشهد است و شرق و مرکز خراسان رضوی را پوشش 
می دهد. یکی از مراکز هم در منطقه گناباد و دیگری در سبزه وار 
قرار دارند که جنوب و غرب استان را پوشش می دهند. البته در این 
برنامه مهم نیست که این امکان در تمام استان های کشور ایجاد 
شود، بلکه مهم این است که بتوانیم پوشش خوبی را برای کشور 
فراهم کنیم. به عنوان مثال ممکن است آمبوالنس های هوایی 
یک استان به استان های همجوار یا منطقه  اطرافش هم سرویس 
 دهند. بنابراین هدف مان عمدتا این است که سطح پوشش برنامه 

را توسعه دهیم.
باشگاه گروه خونی O منفی راه اندازی شد

اهداکنندگان  نگهداری  و  جذب  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه به موازات این اقدام، باشگاه 
گروه خونی O منفی را هم در سازمان انتقال خون ایران راه اندازی 
کردیم، گفت: من از همه هموطنان مان که دارای این گروه خونی 
بپیوندند. مردم  باشگاه  این  به  هستند، درخواست می کنم که 
می توانند با مراجعه به پرتال رسمی سازمان انتقال خون ایران، 
وارد این باشگاه شده و جزء اعضا شوند. بر این اساس اطالعات شان 
در موارد ضروری می تواند به ما در فراخوان ها کمک کند. در عین 
حال پیشبرد این برنامه بستگی به ناوگان اورژانس هم دارد. ما 
اعالم آمادگی می کنیم که هرکجا که مرکز اورژانس آماده بود، 
در این زمینه همکاری می کنیم. اما با توجه به تازه بودن این کار 
و اینکه عالقه داریم کار به صورت محکم و اصولی پیش رود، آن 
را به صورت گام به گام پیش می بریم تا بتوان سال های سال از آن 
نفع برد و حتی بتوانیم این تجربه را در اختیار سایر کشورها هم 

قرار دهیم.

خون رسانی اورژانسی در زمان طالیی

راه اندازی باشگاه گروه خونی "O منفی"


