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گزارش
توصیههای کارشناس سازمان جهانی
بهداشت درباره آغاز به کار مدارس

همدلی| سازمان جهانی بهداشت در آخرین برنامه
«علم در پنج دقیقه» که از شبکههای اجتماعی منتشر
میشود به مقوله بازگشایی مدارس پرداخته است .در
این برنامه ،دکتر ماریا ونکرکوف (رئیس تیم فنی مرتبط
با مبارزه با همهگیری کرونا در این سازمان) بر اهمیت
تداوم تحصیل و همچنین سالمت دانشآموزان به نقش
مدارس در برنامهریزی دقیــق و همراه با جزئیات در
فعالیت در شرایط همهگیری تاکید میکند .به گزارش
سرویس ترجمه روزنامه همدلی ،ونکرکوف در ارتباط
با توصیههای این سازمان درباره بازگشایی مدارس در
بســیاری از کشورها میگوید اولین نکتهای که درباره
فعالیت دوباره مدارس وجود دارد حصول اطمینان از
به حداقل رساندن میزان سرایت در اجتماعات است.
سپس باید این اطمینان درباره سیستمهای مدارس در
مورد توانایی نظارت بر سالمت دانشآموزان و کارمندان
مدارس وجود داشته باشد .به گفته او این سیستم باید
بتواند تشخیص دهد که کودکانی که احساس ناخوشی
دارند ،در خانه بماننــد و مدارس و والدین هم بدانند
که اگر حال یکدانشآموز یا یک معلم خوب نباشد
چه اقداماتی انجــام دهند .رئیس تیم فنی مرتبط با
مبارزه با همهگیری کرونا سازمان جهانی بهداشت با
تاکید بر اهمیت دقت بر رعایت شــدن پروتکلهای
بهداشتی مثل ضدعفونی ،تهویه مناسب ،فاصلهگذاری
و ماســک زدن در مدارس میگوید :اگر دانشآموزان
احساس ناخوشی داشته باشند ،پیشنهاد میکنیم که
در خانه بمانند ،و والدیــن یااز آنها مراقبت کنند و
اگر مواردی از ابتال به کرونا در مدرسه وجود دارد باید
قابل شناسایی باشــد و به دانشآموزان خدمات الزم
مثل گرفتن تست ارائه شود .همچنین در صورت وجود
موارد ابتال باید رهگیری تماس انجام شود .اگر موردی
از ابتال به کرونا تشخیص داده شد ،باید این اطمینان
وجود داشته باشــد که جلوی سرایت ویروس به فرد
دیگر گرفته شود .به این ترتیب شناسایی تماسهای
کودکان و قرنطینه آنها برای چند روز ،بســیار مهم
اســت .ماریا ونکرکوف با تاکید بر لزوم برنامهریزی
دقیق و همراه با جزئیات توســط مــدارس میگوید:
دانشآموزان باید اقدامــات الزم را برای جلوگیری از
ابتالی خود و انتقال آن به دیگران انجام دهند و سپس
بدانند که اگر حال ناخوشی داشتند یا به ویروس مبتال
شــدند چه کاری باید انجام دهنــد .او با بیاناینکه
ســازمان جهانی بهداشــت معلمان را بهعنوان گروه
دارای اولویت برای دریافت واکســن به شمار میآورد
به نقش خانوادهها در حفظ سالمت خود و فرزندانشان
میپردازد و میگوید :خانوادهها هرکاری که میتوانند
برای حفظ ســامتی خود و فرزند عزیزشــان انجام
دهند .فاصلهگذاری ،شستشوی دستها (یا ضدعفونی
آنها) ،ماسک زدن ،تمیز بودن دستها موقع ماسک
زدن و اســتفاده از ماسک مناسب که بینی و دهان را
بپوشاند و پرهیز از حضور در فضاهای شلوغ توصیههای
سازمان جهانی بهداشت است که در خانه ،اجتماعات و
همچنین مدرسه حائز اهمیت است .او با بیاناینکه
همه ما در کاهش احتمال شــیوع  19 COVIDنقش
داریم گفت :یادمان باشد که همه افراد از جمله کودکان
میتوانند به ویروس کرونا آلوده شوند و آن را به دیگران
منتقل کنند .به همین خاطراینکه خانوادهها درباره
این خطرات با فرزندانشان صحبت کنند بسیار اهمیت
دارد .برای فرزندان کوچکتر اســتفاده از ماســک یا
فاصله خود دشوار است؛ بنابراین خانواده باید با آنها
درباره خطرات این ویروس صحبت کند.

خبر
چهار نفر در سواحل مازندران
غرق شدند

خبرآنالین  -مرگ بر اثر غرق شدن در دریای مازندران
که عمدتا در فصل بهار و تابستان رخ میدهد امسال به
ماه مهر رســید و طبق اعالم معاون عملیات فرماندهی
انتظامی مازنــدران چهار نفر جمعــه دوم مهر ماه در
آبهای ساحلی اســتان غرق شده و جان باختند .شنا
در دریای مازندران در حالی امســال در فصل پاییز هم
ادامه پیدا کرد که طبق ابالغ رســمی اســتانداری شنا
کردن در دریا در سال جاری به خاطر عدم امکان اجرای
طرحهای سالمسازی ممنوع بود و این موضوع از سوی
فرمانداریهای شهرهای ساحلی با نصب بنر در ورودی
سواحل به مســافران و مردم اطالعرسانی شد .اگر چه
طرحهای سالمسازی در ســواحل مازندران امسال نیز
مانند سال گذشته اجرایی نشد ،ولی از نیمه دوم خرداد
ماه  ۶۰۰ناجی غریق در مناطقی که سالهای قبل طرح
دریا اجرا میشد  ،مستقر شــدند تا از ورود شهروندان
بومی و مسافران و گردشگران به آب جلوگیری کنند.
مازندران طبق بررسی ستاد اجرایی طرح سالمسازی دریا
 ،حدود  ۴۰۰نقطه شنا ممنوع دارد که تا پیش از شیوع
کرونا ماموران انتظامی در آنجا مستقر میشدند و از ورود
مردم برای شــنا در این مناطــق جلوگیری میکردند.
روابط عمومی نیروی انتظامی مازندران روز شنبه از قول
ســرهنگ نعمت اهلل آزادی اعالم کرد که تمامی چهار
نفری که روز گذشــته در آبهای ساحلی دریای خزر
در محدوده این اســتان جان باختند  ،غیربومی بودند.
سرهنگ آزادی محل غرق شــدن این افراد را سواحل
شهرستانهای نوشــهر ،نور ،چالوس و تنکابن اعالم و
تاکید کرد که این افراد به علت عدم آشنایی به فنون شنا
و شنا در خارج از محدوده طرح جان باختند .طبق این
گزارش ،جســد این افراد با حضورعوامل امدادی کشف
و به سردخانه منتقل شد .ناآشنایی به فن شنا ،شنا در
خارج از محدوده طرحهای ایجاد شــده و نقاط حادثه
خیز و بیتوجهی به هشدارهای ناجیان غریق و ماموران
انتظامی ســاالنه ســبب غرق دهها نفر از هموطنان و
گردشگرانی میشود که نا آگاهانه تن به دریا میسپارند.
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گزارش همدلی از فاز جدید واکسیناسیون در کشور

حاشیههای ورود فایزر به ایران

همدلی| ستاره لطفی :باالخره بعد از ماهها
جدال رسانهای و سیاسی و اجتماعی ،احتمال
قرار گرفتن واکسن فایزر و جانسوناند جانسون
در سبد واکسیناسیون کشور قوت گرفت.
بهتازگی مقامات بهداشــتی کشــور در سیل
واکسیناســیون بــا واکســنهای چینی که
تردیدهایی نیز در مورد تاثیرگذاری آن مطرح
است ،رســما اعالم کردند واکسنهای فایزر و
جانسوناندجانسون در راه ایران هستند.
اواخر شهریور حیدر محمدی ،مدیرکل دارو و
مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعالم کرد
میلیون ُدز واکسن

که ایران در حال خرید دو
کرونای محصول شرکتهای آمریکایی-آلمانی
«فایزر» و «بیو ان تک» از کشور بلژیک است و
واکسن جانسوناندجانسون هم در انتظار نهایی
شدن قراردادهای بینالمللی است.
بهتازگی علیرضا رئیسی ،سخنگوی ستاد ملی
مبارزه با کرونا نیز گفته دو میلیون و  ۴۰۰هزار
ُدز واکسن فایزر ســفارش دادهایم و خرید ۵
میلیون ُدز واکســن جانسوناند جانسون هم

نهایی شده است .خبر ورود واکسنهای غربی
با حاشیهها و گمانهزنیهای زیادی همراه شده
اســت ،برخی که پیشتر نیز مدعی بودند که
مقامات واکسن فایزر را تزریق کردند ،با اعالم
این خبر ادعا کردند ورود این واکسنهای غربی
برای ُدز تکمیلی آن افراد فایزر زده است .برخی

گفتند کادر درمان قرار است از خوان واکسن
فایزر بهرهمند شوند ،برخی نیز واکسیناسیون
دانشآموزان را انگیزه ورود واکسنهای غربی
به کشور دانستند.
گمانهزنیها ادامه داشــت تا وزیر بهداشت بر
گمانهزنیها نقطه پایان گذاشت و اعالم کرد:
واردات واکسن فایزر محدود و برای زنان باردار
تزریق نمیشود و مردم

است و به افراد عادی
باید از واکسن ســینوفارم و برکت و هر آنچه
وزارت بهداشــت تایید کرد ،استفاده کنند تا
بدنشان مقاوم شود .الزم به ذکر است پیش
از این ،وزارت بهداشت ایران واکسن سینوفارم
را به مادران باردار توصیه کرده بود.
اعتراف مقامات کشور به تاثیرگذاری
فایزر
یک کارشــناس و پژوهشگر حوزه سالمت در
این باره به «همدلی» گفت«:مقامات کشور با
پذیرش این که واکســن فایزر ،واکسن خوب
و موثری اســت ،در خصوص واردات این نوع
واکسن سخنان ضد و نقیضی تاکنون بر زبان
آوردهاند .ابتدا مطرح شــد تعداد واکسنهای
فایزر وارداتی که قرارداد بســته شده است دو
عنوان ُدز تکمیلی و یادآور

میلیون ُدز و صرفا به

کادر درمان مورد اســتفاده قرار میگیرد ،بعد
اعــام کردند که تعداد  2میلیون و  400هزار

ُدز واکسن فایزر قرارداد بسته شده است و تنها
برای زنان باردار مورد استفاده قرار میگیرد».
محمدرضا محبوبفر ادامه داد«:به نظر میرسد
این بار مانند بهمن ماه سال گذشته که مطرح
150هزار ُدز واکسن فایزر اهدایی ایاالت

شــد
متحده آمریکا به ایران وارد شده است و سپس
از هالل احمر گرفته تا سایر نهادهای حاکمیتی
مسئله واردات این نوع واکسن به کشور را تایید
و تکذیب کردند و سخنان ضد و نقیض زیادی
درخصوص اصل ورود واکسن به کشور شنیده
شد ،این بار هم به جهت استفاده کادر درمان
و مادران باردار میخواهند فایزر وارد کشــور
کنند».
او با اشاره به ممانعت از ورود واکسنهای غربی
در گذشته و چراغ سبز به واکسنهای چینی
افــزود«:در حال حاضر هم کنتــرل کرونا در
جهان منوط به استفاده از این واکسنها شده
است و ایاالت متحده آمریکا و کشور آلمان نیز
ها ُدز واکسنهای معتبر را به
میتوانند میلیون 
قیمت مساوی و کمتر نسبت به واکسنهای
چینی و ایرانــی به دولت ایران تحویل دهند،
اعالم میشود که این نوع واکسنها برای مردم
عادی نیست و منتظر آن نباشند و واکسنهای
چینی و ایرانی برای تزریق توصیه میشــود.
در صورتی که ســازمان بهداشت جهانی برای
واکسن سینوفارم تنها مجوز تزریق اضطراری
آن هم برای بزرگســاالن تایید کرده است و
واکسن هنوز در مرحله مطالعات سوم بالینی
به سر میبرد ،و واکســن ایرانی هم که اصال
اطالعاتی از آن در دست نیست و سازمانهای
بینالمللی مانند سازمان بهداشت جهانی آن را
ندیدهاند و تایید نکردهاند برای استفاده توصیه
میشود؟!»

اصرار بربازگشایی مدارس،عادیسازی
بیماریست
عضو مجامع علمی ســامت ایران به اصرار
بــر بازگشــایی مــدارس با توجه بــه تاخیر
واکسیناسیون در کشور اشاره کرد و گفت«:در
حالی که کشــور ایران هشــت ماه از برنامه
واکسیناسیون جهانی عقب مانده است ،و تنها
به سبب محدودیت تنوع سبد واکسیناسیون
در کشــور کمتــر از 60درصد مشــمولین
واکسیناســیون در کشور واکســن دریافت
کردهاند و بیش از 40درصد مردم تاکنون برای
مراجعه به پایگاههای واکسیناسیون و دریافت
واکســن خود تصمیم نگرفتهانــد و تهدیدها
درخصوص اجباری شــدن کارت واکسن نیز
بیاثر بوده اســت ،مقامات سالمت و سیاسی
کشــور اصرار زیاد و عجیبی روی بازگشایی
مدارس و دانشگاهها و عادیسازی بیماری در
کشور میکنند».
محبوبفــر ادامه داد«:علیرغــم تصمیم به
تک ُدز
واردات 12میلیون واکســن چینــی 
مختص دانشآموزان در رده ســنی کودکان
و نوجوانان به کشور تاکنون خانوادهها نسبت
به واکسیناسیون فرزندانشان استقبال به عمل
نیاوردهاند .خیلی عجیب است که تنها واکسن
مورد تایید کــودکان و نوجوانان فایزر و مدرنا
تک ُدز برای
است و در حال حاضر به صورت 
ویژه این ســنین تولید و حتی در فلسطین و
لبنان و عراق و افغانســتان و دیگر کشــورها
مصرف میشــود اما وزیر بهداشــت و درمان
با تهدید میگوید واکســنهای فایزر وارداتی
مختص افراد عادی نیست و افراد عادی جامعه
از سینوفارم و برکت استفاده کنند.
واکسن چینی هم اگر وارد کشور شود و بنا به

مصرف آن برای دانشآموزان باشد این واکسن
مورد تایید سازمان جهانی بهداشت نیست و
صرفا به طور آزمایشی روی فرزندان این کشور
آزمایش خواهد شد».
پاییز و زمستان سختی در پیش است
این پژوهشگر سالمت تصریح کرد«:آنچه مسلم
است؛ براســاس این تحلیلی که بین مقامات
سیاسی و امنیتی و سالمت کشور وجود دارد،
در روزهــا و هفتهها و ماههای آینده ،کشــور
ایران وارد یک گرداب بیماری کرونا میشــود
و مرگ و میر و تعداد مبتالیان بسیار بیشتر از
پیکهای اول تا پنجم خواهد بود .برای همین
مسئله واکســن فایزر وارد شده است تا اوال با
تزریق به مادران بــاردار از افت جمعیت تازه
متولدشــده و مادران مولد جلوگیری کنند و
عنوان ُدز تقویتی یا ُدز ســوم به کادر

ثانیا به
درمان تزریق کنند که در برابر حجم زیاد تعداد
مبتالیــان و مرگ و میرها از بین نروند و خط
اول بیمارستانها خالی نشود.
مقامات کشور در حقیقت فایزر وارد میکنند
برای مادران بــاردار و کادر درمــان ،چرا که
میدانند پیک ششم اکنون از سمت استانهای
شرقی و شمالی آغاز شده است .این پیک رده
سنی هم نمیشناسد و ویروسهای دلتا ،المبدا
و میو به طور ترکیبی بــا ویروس آنفلوآنزا به
جمعیت کشور حمله میکنند .پاییز و زمستان
سختی در پیش اســت .واکسنهایی هم که
تزریق میشود یعنی واکسن سینوفارم و برکت
حریف پیک ششم بیماری نیستند و نمیتوانند
ایمنیزایی جمعی پدید آورند .بنابراین در این
شرایط میتوان به قرنطینه و حفظ پروتکلهای
بهداشتی دل بست تا پیک ششم و فصل سرما
را پشت سر گذاشت.

همدلی ایرانیان برای آموزش کودکان افغان
همدلی| کودکان افغانستانیها را الاقل در ایران
دریابید .با روی کار آمدن طالبان در افغانستان،
بسیاری از مردمان این کشــور عطای زندگی
در خاک خود را به لقایش بخشــیدند و راهی
کشــورهای دیگر شدند .تصویر دردناک آویزان
شدن از هواپیمای آمریکایی که جهان را تکان
داد یکی بارزترین تصویر پناهجویی افغانها بود.
بسیاری از همچون گذشته ایران را که همزبان و
همتاریخ آنهاست به عنوان مقصد انتخاب کردند.
یکی از بزرگترین مســائل پناهجویان همواره
تحصیل و کار بوده که حاال با فرا رسیدن مهرماه
اولی خود را نشان میدهد.
برخــی دانشــگاههای ایرانی اعــام کردهاند
تســهیالتی برای اتبــاع افغانســتانی در نظر
میگیرنــد که اگر پای صحبت افغانســتانیها
بنشینیم میبینیم در همه این سالها با وجود
زندگی و تحصیل در کنار دانشجویان همزبان
خود با مشــکالت عدیدهای دست و پنجه نرم
میکردند .اما وضعیت برای کودکان افغانستانی
سختتر اســت .آنها نیز مثل دیگر ابنای بشر
حق انتخاب محل تولدشان را نداشتهاند و تنها
سهمشان در این مهاجرت آن بود که والدینشان
در رویای آینده بهتر و شاید بهتر باشد بگوییم
نجاتشــان افغانســتان را رها کنند و به ایران
بیایند .آنطور که یونیســف (صندوق کودکان
ملل متحــد) گزارش داده ،بیش از  ۴.۲میلیون
دانشآموز افغانستانی در سال جدید تحصیلی
در مدارس این کشــور ثبت نــام نکردهاند که
 60درصد آنها دخترانی هســتند که طالبان
راه ورودشــان به مدرسه را بسته است .اما بعضا
پسربچههای افغانستانی هم در ایران نمیتوانند
به مدرسه بروند.
حمایت تحصیلی از دانشآموزان فاقد
مدارک هویتی
میترا تیموری سرپرســت مرکز امور بینالملل
و مدارس خــارج تیرماه امســال در خصوص
شــیوهنامه ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی
خبــر داده بود کــه به دســتور رهبری «هیچ
کودک افغانســتانی ،حتــی مهاجرینی که به
صورت غیرقانونی و بدون مدرک در ایران حضور
دارنــد ،نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها
باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند» .به گفته

تیموری برای سال تحصیلی جدید بیش از 160
هزار برگه حمایت تحصیلی برای دانشآموزان
افغانستانی فاقد مدارک هویتی -اقامتی صادر
شده است .تیموری البته این را نیز اضافه کرده
بود که با پیشبینیهای صــورت گرفته ،روند
صــدور برگه حمایت تحصیلی افزایشــی بوده
و متقاضی ثبتنام این دســته از دانشآموزان
نسبت به سال تحصیلی گذشته بیشتر خواهد
بود .به گفته این مقام مسئول اکنون نیم میلیون
دانشآموز اتباع خارجی که بیش از  95درصد
آن را دانشآموزان اتباع افغانســتانی تشــکیل
میدهند ،در مدارس جمهوری اسالمی ایران در
کنار دانشآموزان ایرانی بدون هیچ گونه تبعیض
و به صورت رایگان مشغول به تحصیل هستند.
درس سواد به  25کودک افغان
در آستانه بازگشایی مدارس ،در نقاط مختلف
کشور ،خیرینی دست به کار شدهاند که کودکان
افغانســتانی از تحصیل در ایران بازنمانند .این
فعالیتها اغلب در شــبکههای اجتماعی خود
را در قالــب جمعآوری کمکهــای نقدی به
چشم میخورد .برخی از آنان روایت متفاوتی
از درس خوانــدن کودکان افغانســتانی دارند.
نکیســا زارع یکی از این خیرین اســت که به
نام دختر نجار شناخته میشــود .او در شیراز
زندگی میکند اما کارگاهش درروستای قالت
در  26کیلومتری شــیراز است .زارع یک سال
اســت کــه در کارگاهش بــه  25نفر کودک
افغانستانی که برای آنها امکان تحصیل فراهم
نشــده خواندن و نوشتن یاد میدهد .شاگردان
او ،همراه خانوادههایشــان به صورت غیرقانونی

بــه ایران آمده اند .نکیســا زارع در گفت و گو
با همدلی از تحصیل کودکان افغانســتانی در
ایران روایت میکند و میگوید«:کودکانی که با
خانوادههایشان به صورت قانونی زندگی میکنند
میتوانند مثل دانشآموزان ایرانی به مدرســه
بروند .امــا کودکانی که حضورشــان در ایران
غیرقانونی است در مدرسه ثبت نام نمیشوند.
مــن حتی این موضوع را از طریــق افرادی در
تهــران پیگیری کردهام و بــه من گفتند برای
این کودکان فرجهای فراهم شده که بتوانند به
مدرسه بروند .اما وقتی خانوادههایشان مراجعه
کرده بودند کارشان راه نیفتاده بود».
دانشآموز هجده ســالهام در حال یاد
گرفتنالفباست
زارع  25شــاگرد افغانستانی در سنین مختلف
دارد؛ کودکانی از هفت ساله تا هجده ساله که
فقط ســواد یاد میگیرند .اما یاد گرفتن سواد
برای آنها به معنی وارد شدن در بروکراسیهای
نظام آموزشی نیست .زارع میگوید«:درس دادن
به آنها فقط به این صورت اســت که بتوانند
خواندن و نوشــتن یاد بگیرند .حتیدانشآموز
هجده ساله من در حال یاد گرفتن الفباست».
از او پرســیدیم« :آیا در بین ایندانشآموزان
کســانی هســتند که به خاطر روی کار آمدن
طالبان و شــرایط جدید افغانستان راهی ایران
شده باشند؟» زارع پاسخ داد« :این  25نفر یک
ســالی میشود که شاگرد من هستند .اما اقوام
ســه نفر از آنها به تازگی به ایران آمدهاند .من
هم به آنها گفتم کودکان اقوامتان را هم بیاورید
که به آنهــا هم درس بدهم .حتی مادر منیژه

یکی از آنها را واســطه قرار دادم که کودکان
دیگران را هم بیاورد اما چون این خانوادهها تازه
بــه ایران آمدهاند یک نوع تــرس دارند و هنوز
کودکانشان را نیاوردهاند».
اما تحصیل دیگر کودکان افغانستانی در شرایط
کرونا با آموزشهای مجازی چه شکل و شمایلی
دارد؟ او در همین رابطه گفت«:معموال کسانی
که به صورت قانونی وارد ایران شــدهاند نسبت
به آنهایی که حضورشان غیرقانونی است ،سطح
درآمد باالتری دارند و دست کم شرایطی مثل
امکان استفاده از گوشی هوشمند برای کالسها
را دارند ،مثل سایر دانشآموزان ایرانی».
افغانها جزئی از ایران شدهاند
او با تاکید بر لزوم حمایت از کودکان افغانستانی
میگوید«:مــا چــه بخواهیم و چــه نخواهیم
افغانســتانیها جزئــی از ایرانیها شــدهاند؛
همانطور که خیلــی از مهاجــران ایرانی در
کشــورهای مهاجرپذیر اروپایی یا آمریکایی به
جزئــی از آن جوامع تبدیل میشــوند .اگر ما
به فکر افغانستانیها نباشــیم ،به آنها احترام
نگذاریم و یک سری امکانات را برایشان فراهم
نکنیم در درازمدت آسیبهای بدی را به دنبال
خواهد داشــت .ما نباید به مسائل اجتماعی به
صورت کوتاهمدت فکر کنیم .کســی که شغل،
پول و ســواد ندارد و فقط یک خشــم دارد ،در
درازمــدت میتواند باعــث بزهکاریهایی در
جامعه شود و خود ما را درگیر کند ».زارع ادامه
میدهد«:نباید نگاه نژادپرستانهای داشته باشیم
و بگوییم افغانها به کشــور ما آمدهاند و نباید
به آنها کمک کنیم .افغانســتانیها هم انسان
هستند و به هردلیلی مثل جنگ مجبور شدهاند
از کشورشان به اینجا بیایند .هیچ کس دوست
ندارد خانه و کاشانهاش را رها کند .همه کودکان
افغانستانی که در ایران با فقر زندگی میکنند
کسانی هستند که در افغانستان خانه و زندگی
مرفهی داشــتهاند اما به دلیــل جنگ مجبور
شــدهاند در جاهایی زندگی کنند که اصال در
شأن انسان نیست .اگر به فکرشان نباشیم و برای
سوادشان تالش نکنیم ،با خشمی که دارند و با
برخی رفتارهایی که از سوی عدهای از ایرانیها
میبینیــم ،بعدا ممکن اســت ناهنجاریهای
اجتماعی رقم بخورد».

خبر
 280نفر دیگر در اثر کرونا جان باختند

در طی  24ساعت جمعه دوم مهر تا دیروز سوم مهرماه،
 ۲۸۰نفر در اثر ویروس کرونا جان باختند .بر اســاس
اطالعیه دیروز وزارت بهداشــت  ۱۰هزار و  ۸۴۳بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناســایی شدند
که یک هزار و  ۵۶۷نفر از آنها بســتری شدند .مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۵میلیون و  ۵۱۹هزار
و  ۷۲۸نفر رســید .در طول  ۲۴ســاعت یادشده۲۸۰ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۱۱۹هزار و  ۷۲نفر رسید.
تــا کنون  ۴میلیون  ۹۲۰هــزار و  ۹۷۸نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند ۶ .هزار
و  ۴۱۱نفــر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای
مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .تا
کنون  ۳۱میلیون و  ۶۵۳هزار و  ۷۹۸آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است .در حال حاضر ۲۹
شــهر کشــور در وضعیت قرمز ۲۲۴ ،شهر در وضعیت
نارنجی ۱۶۵ ،شهر در وضعیت زرد و  ۳۰شهر در وضعیت
آبی قرار دارند.

نتایج کنکور این هفته اعالم میشود

ایسنا -سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت:
نتایج نهایی آزمون سراســری (کنکور) در این هفته و
نتایج نهایی کارشناسی ارشد هفته آخر مهر اعالم خواهد
شد .فاطمه زرین آمیزی درباره زمان اعالم نتایج نهایی
آزمون سراسری و آزمون ارشــد  ،۱۴۰۰اظهار داشت:
نتایج نهایی آزمون سراســری (کنکــور) در حال آماده
سازی است و در همین هفته اعالم خواهد شد .او اضافه
کرد :همچنین نتایج نهایی آزمون ارشد هفته آخر مهر
اعالم خواهد شد .در کنکور سراسری  ۱۴۰۰از میان یک
میلیون و  ۸۲هزار و  ۹۰۰داوطلب مجاز به انتخاب رشته
فقط  ۵۲۳هزار و  ۶۷۱نفر انتخاب رشته کردند.

سارق کامپیوتر خودروهای ایرانی
بازداشت شد

فــارس  -رئیس پایگاه ســوم پلیــس آگاهی پایتخت
از دســتگیری ســارقانی خبرداد که با تخریب کاپوت،
کامپیوتر خودروهای ایرانی را سرقت میکردند .سرهنگ
کارآگاه قاسم دستخال رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی
تهران بزرگ از دستگیری  ۲سارق کامپیوتر خودروهای
ایرانی با  ۵۰فقره ســرقت خبر داد .سرهنگ دستخال
در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت :در پی وقوع
چند فقره سرقت کامپیوتر خودروهای ایرانی در شمال
تهران ،شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی
در دســتور کار پلیس آگاهی قــرار گرفت و کارآگاهان
دایره مبارزه با سرقت وسایط نقلیه در تحقیقات میدانی
خود متوجه شدند اکثر سرقت کامپیوتر خودروها مربوط
به خودروهای وانت ،پژو آردی ،روآ و پژو ۲۰۶اســت و
ســارقان با تخریب کاپوت خودرو ،ســرقتها را انجام
میدهند .رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران با بیان
اینکه متهمان توســط ماموران کالنتری  ۱۴۵ونک در
پرسه زنیهای شبانه شناسایی شدند ،خاطرنشان کرد:
یکی از متهمان در عملیات دستگیری ماموران کالنتری
از محل متواری شــد که پس از تحقیقات اولیه ،توسط
کارآگاهان این پلیس در مخفیگاهش دســتگیر شــد.
سرهنگ دستخال گفت :هر دو سارق به  ۵۰فقره سرقت
کامپیوتر از خودروهای ایرانی ،اعتراف کرده ،تا کنون ۳۵
تن از مالباختگان شناســایی شده اند و  ۲مالخر در این
زمینه دستگیر شده اند.

هوای تهران خنک و غبارآلود میشود

خبرآنالین  -اداره کل هواشناســی استان تهران اعالم
کــرد :از امروز تا دوشــنبه کاهش نســبی دما به طور
میانگیــن  ۴تا  ۷درجه در ســطح اســتان پیشبینی
میشود .بر اساس بررسی دادهها و نقشههای پیش یابی
هواشناســی ،وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز
آینده صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد است.
همچنین از امشــب تا یکشنبه شب در بعضی ساعات
وزش باد شــدید با احتمال خیزش موقت گردو خاک
و در ارتفاعات شــرقی افزایش ابر مورد انتظار است .بر
اســاس این اعالم ،در ارتفاعات شرقی افزایش ابر پیش
بینی میشود .بیشینه و کمینه دمای هوای پایتخت در
روزهای شنبه  ۳۳و  ،۲۱یکشنبه  ۳۰و  ،۱۸دوشنبه ۲۸
و  ، ۱۹ســه شنبه  ۳۱و  ۲۰چهارشنبه  ۳۰و  ۱۹درجه
سانتیگراد پیشبینی میشود.

تاکید معاون وزیر بهداشت
بر کالسهای ترکیبی دانشجویان
علوم پزشکی

وبــدا  -معاون آموزشــی وزیــر بهداشــت ،درمان و
ش دانشجویان امسال به
آموزش پزشــکی گفت :آموز 
صورت ترکیبی اعم از حضــوری و مجازی با ارجحیت
آموزشهای حضوری است .ابوالفضل میرباقری فرد روز
شنبه در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان
دانشــگاه علوم پزشــکی افزود :در دستورالعمل ابالغی
وزیر بهداشت به تمام دانشگاهها جزییات نحوه حضور
دانشجویان و تدریس اساتید دانشگاههای علوم پزشکی
ذکر شده است و تقریبا ابهامی در این زمینه وجود ندارد.
او اظهار داشت :در این ابالغیه نحوه فعالیت دانشجویان
جدید در رشــتههای علوم پزشــکی که در چند هفته
آینده آغاز میشــود ،اعالم شده است که امیدواریم با
شتاب روند واکسیناسیون ،دانشجویان ،با آموزشهای
حضوری و مجــازی دورههای خود را طی کنند .معاون
وزیر بهداشــت به برگزاری مراســم امروز آغاز ســال
تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۴۰۱در دانشگاههای علوم پزشکی که
به صورت نمادین در دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور
وزیر بهداشت برگزار شد ،اشاره و تاکید کرد :دانشگاههای
علوم پزشــکی فعالیت خود را از ابتدای مهرماه و حتی
برخی از آنها قبل از مهر ماه شروع کرده اند.

