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خبر
 ۳۹۴فوتی جدید کرونا در کشور

وزارت بهداشت آمار فوتی افراد مبتال
به کرونا را اعالم کرد

به گزارش ایســنا تا ظهر ۱۲اردیبهشــت  ۱۴۰۰و
بر اســاس معیارهــای قطعی تشــخیصی۱۸ ،هزار
و ۶۹۸بیمــار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناســایی شد که دو هزار و  ۷۱۱نفر از آنها بستری
شــدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به دو
میلیون و  ۵۳۴هزار و  ۸۵۵نفر رسید.
متاســفانه در مدت مشــابه ۳۹۴ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۷۲هزار و  ۴۸۴نفر رســید .تاکنون
۱۶میلیــون و ۱۰۱هزار و  ۳۹۹آزمایش تشــخیص
کووید ۱۹در کشــور انجام شده است .درحال حاضر
۱۹۸شــهر کشــور در وضعیت قرمز ۱۵۷ ،شهر در
وضعیت نارنجی ۸۴ ،شهر در وضعیت زرد و  ۹شهر
در وضعیت آبی قرار دارند.

تامین واکسن توسط شهرداری
هنوز در دستور نیست

رئیس شورای شهر تهران درباره اعمال نظارت شورا
به موضوع تزریق واکسن در شهرداری تهران گفت:
آنقدر حساســیت شهردار تهران به این موضوع زیاد
است که حساسیت شورا را نمیطلبد اما اگر متوجه
شــویم که امکان فرار واکســن وجــود دارد  ،ورود
میکنیم .به گزارش ایسنا ،محسن هاشمی در حاشیه
دویست و نود و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی
شــهر تهران در جمع خبرنگاران گفت :جناب آقای
حناچی حساسیت ویژهای نسبت به واکسیناسیون
داشــتند و موضوع سوءاستفاده از واکسن در صحن
مطرح شــد .رییس شورای شهر تهران درباره خارج
شدن الیحه خرید واکسن از دستور کار شورای شهر
تهران گفت :این طــرح دو فوریتی بود برای تامین
واکســن توسط شهرداری تهران که به هیات رئیسه
ارسال شد و اصال در دستور قرار نگرفت که بخواهد
خارج شود .در هیات رئیســه بحثهایی درباره آن
انجام و قرار شــد پختهتر شود و با ابعاد مناسبتری
در دستور قرار گیرد .در نتیجه بحث تامین واکسن
به صورت خصوصی توسط شهرداری تهران هنوز در
دســتور صحن شــورا قرار نگرفته است .وی درباره
اعمال نظارت دقیق تر شورا نیز گفت :آنقدر حساسیت
شهردار تهران به این موضوع زیاد است که حساسیت
شورا را نمیطلبد .اما اگر متوجه شویم که امکان فرار
واکسن وجود دارد ورود میکنیم .در مناطق دیگر هم
بوده است و این حساسیت خیلی جدی وجود دارد
و سابقه نداشته است که در شهرداری تهران به این
سرعت تعدادی را از کار برکنار کنند .تاکنون دو سه
نفر از مقامات در حد رئیس ناحیه از کار برکنار شدند
و شهرداری نظارت خوبی انجام میدهد.

اعتماد عمومی با اعالم داوطلبانه
یشود
تخلفات جلب م 

ســخنگوی شورای شــهر تهران تاکید کرد :اعتماد
یشود.
عمومی با اعالم داوطلبانه تخلفات جلب م 
به گزارش ایسنا ،علی اعطا در دویست و نود و یکمین
جلسه شورای شهر تهران گفت :دو روز قبل ،این نکته
را مطرح کردم که اگر به موارد سو استفاده از واکسن
در شــهرداری تهران پاسخ قانع کننده داده نشود و
برای بازسازی اعتماد عمومی اقدامی صورت نگیرد
موضوع را در قالب تذکر و ســپس سوال از شهردار
در صحن شــورا مطرح خواهم کرد .وی با اشاره به
گزارش شهردار درباره تخلفات صورت گرفته ،افزود:
با توجه به شناختی که از شهردار و همکاران ایشان
داریم فرض را بر این میگذاریم که این مطالب صحیح
است و عین چیزی است که تحقق پیدا کرده و ابعاد
بیشــتری ندارد؛ مگر اینکه بعدا ً مشــخص شود در
بررســیها ،تخلفات بیش از این بوده است .اعطا با
اشــاره به مکالمه تلفنی روز گذشته خود و شهردار
تهران و بیان دو نکته به ایشــان ،عنوان کرد :مسئله
ســلب اعتماد عمومی زمانی اتفاق میافتد که ابتدا
دیگران بگویند در شهرداری تخلف صورت گرفته و
ســپس ما بپذیریم .سخنگوی شورای اسالمی شهر
تهران با اشــاره به تفاوت پذیرش و اطالعرســانی
تخلفات گفت :در یک زمانی داوطلبانه به شهروندان
یدهیم که چنین گزارش تخلفاتی صورت
اطــاع م 
گرفته و در پروسه برخورد با خاطیان هستیم ،اما در
زمانی دیگر ،دیگران از جمله یک روزنامه ،خبرگزاری
و ســایت ،گزارش افشاگرانه منتشــر میکنند و ما
یشــویم موضوع را بپذیریــم ،تایید کنیم و
ناچار م 
گــزارش دهیم .اعطا با بیان اینکــه این حالت دوم
منجر به ســلب اعتماد عمومی میشود ،اظهارکرد:
چرا شــهرداری رأسا وارد عمل نشد تا قبل از اینکه
موضوع افشاگری شود ،داوطلبانه و مستقیم با مردم و
شهروندان در این رابطه صحبت کند.
یشویم
متاسفانه هرچه به پایان دوره شورا نزدیک م 
ظاهرا اعضای شورای شهر بیشتر در حوزه موضوعات
شهری نامحرم تلقی میشوند .وی با بیان اینکه هم
یتوانند اسامی را در اختیار
اکنون هر کدام از اعضا م 
داشته باشــند ،گفت :در حال حاضر در ستاد دکتر
حناچی ،مناطق و مدیران ارشد این اطالعات موجود
است اما اعضای شــورا به سادگی نمیتوانند به این
اطالعات دسترسی پیدا کنند .سخنگوی شورای شهر
تهران افزود :متاسفانه هیئت رئیسه شورا که من نیز
یکی از اعضای هیات رئیسه هستم؛ از کیان شورا به
عنوان نهاد نمایندگی مردم دفــاع نکرد و در موارد
مختلفی شورا نامحرم دانسته شد .در موارد مختلفی،
این مطلب بوده که شــورا نسبت به مجموعه ای از
یدهد،
اطالعات و اتفاقاتی که در شــهرداری رخ م 
نامحرم دانسته شده است.
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گزارش همدلی ازآثار مثبت تداوم چهار هفتهای محدودیتها بر شیوع کرونا در گفتوگو با یک کارشناس

ایران بهشت ویروسهای جهش یافته
تاوان تصمیمات ستاد کرونا بر دوش اصناف

همدلــی| محدودیتهای کرونایــی برای
چهارمین هفته متوالی تمدید شــده اســت.
بهدنبــال افزایش موارد ابتال و مرگ ناشــی
از کرونا در ایران ســتاد ملــی مبارزه با کرونا
تصمیم گرفت درست بعد از تعطیالت 13روزه
سال نو محدودیتهای بیشتری در خصوص
رفتوآمدهــای بینشــهری و البته فعالیت
اصناف اجــرا کند .موضوعی که با ســواالت
بســیاری همراه شــد ،اینکه چرا مسئوالن
فرصت تعطیالت ســال نو را از دست دادند و
حاال مجبور به اعمال برخی تعطیلیها شدهاند،
تعطیالتی که سبب شــده کسبه درآمدهای
خود را از دســت بدهنــد و در برخی موارد
نیروهای کار خود را اخراج کنند.
البته در این میان مشــاهده میدانی در سطح
شهر تهران نشان میدهد که برخی از اصناف
و مغازهداران با کرکرههای نیمهباز و یا حتی در
پشت کرکرههای بسته مشغول به کسبوکار
هســتند برخی از آنها هم معتقدند تمامی
زحمت مبارزه با کرونا بهدوش اصناف افتاده
و درحالیکه هیچ حمایتی از آنها نمیشود
اقدام به تعطیلی کســب و کارشان میکنند.
مث ً
ال روز گذشــته ابوالقاســم شیرازی رئیس
اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک
تهران به رکنا گفت« :در این مدت بار فشــار
تعطیالت کرونایی بر گروه  2تا  4بوده است.
آن هم در شرایطی که رکود بازار و بی رونقی
از طرفی ،موانع تولید از طرف دیگر اوضاع را
سخت تر نموده است .مشکالت در پرداخت
تعهدات ،اخذ مالیات آن هم در شــرایطی که
کســبه تعطیل بودند ،اخذ بیمه کارگر بدون
بخشــش و تخفیف ...،همه این موارد فشــار
مضاعف بر ما وارد میکند .اگر ســتاد کرونا
یک تا  2هفتــه تعطیالت عمومی برای همه
گروهها اعالم میکرد ،هم فشــار کمتری بر
گروههای شغلی وارد میشد و هم میتوانست
در مدیریت شیوع کرونا موفق عمل کند .اما
متاسفانه با فشار مضاعفی که به این گروهها
وارد میشود این مشاغل را با مشکالت حیاتی
مواجــه نموده اســت .با این وجــود بهوقت
پرداخــت مالیات همه را بهیک چشــم نگاه
کردند و تعطیلی مشــاغلی  2تا  4و کاهش
فروش و رکود بازارشان را در مالیات محاسبه
نکردند .نه از مالیات معاف شــدیم و نه حتی
بخشــی از آن را کاهش دادند .همه را با یک
چوب راندند .لیســت بیمه را سر موعد بدون
بخشش و تخفیف از ما اخذ کردند».
درهمینبــاره یک عضو انجمن بهداشــت و
ارتقای ســامت ایــران بــه روزنامه همدلی
میگوید« :نخست باید گفت قرنطینه فعلی
دارد ناقص اجرا میشــود ،طوریکه تاکنون
جوابگوی بهبود اوضاع نبوده است .شما درنظر
بگیرید فقط در تعطیالت نوروز چیزی نزدیک
به 15هــزار نفر باوجود تســت مثبت کرونا
قرنطینه را نقض کردند و وارد جامعه شدند،

همین االن هم گفته میشود حدود 50هزار
نفــر بیماران مبتال به کرونــا بهدلیل کمبود
امکانات اقتصادی کافی نقض قرنطینه میکنند
و بــه صورت آزادانه در جامعه تردد دارند و یا
سر کاری که دارند حاضر میشوند ،حاال هم
که اعالم شده واحدهای صنفی مجدد تعطیل
هستند و کشــور درحالت قرنطینه است این
شکل از اجرای محدودیتها جز اینکه سبب
نارضایتی اصناف شده است چیز دیگری ندارد
در این میان نمایندگان این واحدهای صنفی
هیچ نقشــی در تصمیمگیری وضع موجود و
اعمال نظر درخصــوص اعمال محدودیتها
ندارند .تصور کنید در شرایطی که بیماریابی
و قرنطینه کامل انجام نمیشــود این اصناف
هســتند که بایــد تاوان چنین شــرایطی را
بدهند».
محمدرضا محبوبفر با اشاره به ترکیب اعضای
ســتاد ملی مبارزه با کرونا ادامه میدهد« :به
هر صورت مجلس بالخره نماینده خودشــان
را وارد ســتاد کردند اما بهطور کلی در ستاد
ملی کرونا جای ســه گروه خالی است .یکی
شورای عالی نظام پزشــکی کشور ،بهعنوان
کسی که اولین مواجهه را با بیماران کرونایی
دارد .مورد دیگر ســازمان ملی روانشناســی
کشــور است که جای خالی آن در ستاد ملی
کرونا احســاس میشــود .االن کرونا بیش از
یک سال است که در کشــور وجود دارد در
این فاصله حــدود 30درصد از افراد جامعه با
مشکالت و بیماریهای روحی و روانی مواجه
شــدهاند که آن هم به دلیل مرگ و میرهای
حاصل از کرونا و شــرایط اقتصادی است که
این بیماری و تحریمها در کشور ایجاد کرده
است .سومین گروه که باید در ستاد ملی کرونا

نماینده داشــته باشند نماینده اصناف است،
همانطور که قبلتر گفتم تاوان عدم بیماریابی
و قرنطینه بیماران را اصناف میدهند این در
شرایطی اســت که چهارمین هفته تعطیلی
اصناف شروع شده و در این وضعیت هیچگونه
حمایت مالی از آنها وجود ندارد درحالی که
نماینده این گروه باید در ستاد حضور داشته
باشد و توصیههای خودشان را به دولت ارائه
دهند .امــا جالب اینکــه بانکها در چنین
شرایطی باز هستند و ستاد دارد اعالم میکند
برگزاری مراســم شــبهای قدر آزاد است و
دولت نظارت دارد اما به نظرم رئیس جمهور
در جریان نیستند که در مراسمهای مناسبتی
اصوالً امکان کنترل و نظارت بر پروتکلهای
بهداشتی وجود ندارد».
این اپیدمیولوژیست درباره علل افزایش مرگ
و میر در روزهای اخیر یادآور میشود« :اینکه
امروز وضعیت تعداد افراد مبتال و مرگومیرها
به این تعداد رســیده اســت باتوجه به عدم
انجام اقدامــات موثر در تعطیالت نوروز قابل
پیشبینی بود ،ما کارشناسان قبل از سال نو
هم گفتیم انجام سفرهای نوروزی دروازه ورود
کرونا به شهرها است بنابراین چیز عجیب و
غریبــی نبود ،اما به نظر میرســد گروهی از
تصمیمگیران همچنان به ابتالی طبیعی مردم
به کرونا و ایجاد ایمنی دسته جمعی معتقدند
که چنین تصمیم واضحی اتخاذ نکردند واین
نتیجه ســوء مدیریت در این ســتاد است و
همچنان تناقضها دیده میشود».
وی درباره شرایط کنونی شیوع کرونا در ایران
بیان میکند« :آنچه معلوم اســت شــرایط
خوبی وجود ندارد ،البته وضعیت نســبت به
روزهای گذشته یک بهبود نسبی پیدا کرده

است ،البته درباره این بهبود نسبی ایجاد شده
اشارهام به این است که در بعضی شهرها مانند
اصفهان شیراز اهواز شهرکرد شیب ابتال کمی
کاهش پیدا کرده است و این به خاطر افزایش
رعایت پروتکل ها توســط مردم بوده است.
اما همچنان شــیب ابتال به کرونا در کشــور
باال اســت و کوچکترین عادی انگاری توسط
مردم و دولت قطعاً وضعیت را حالت انفجاری
میکند .دراین شرایط اگرچه وضعیت کشور
هندوســتان خطرناک شــده امــا همچنان
کشــور ایران کانون کرونا محسوب میشود.
امروز کرونا کــودکان را هم مبتال میکند ،از
هــر 10کودکی که با عالئــم کرونا به مراکز
بهداشتی مراجعه میکنند متاسفانه شش نفر
از آنها به این بیماری مبتال شده اند».
محبوبفر در پایان درخصوص ششیوع کرونای
جهش یافته در ایــران اظهار میکند« :امروز
نه تنها ویروس هندی بلکه سایر جهشهای
مربوط به این ویروس مانند برزیلی ،آفریقایی
و انگلیســی در ایران درحال چرخش است.
وزارت بهداشــت باید پاسخ بدهد که آیا قابل
قبول است ویروسی که در کشورهای همسایه
ایران شیوع پیدا کرده تا حاال وارد ایران نشده
باشد؟ ویروس هندی وارد ایران شده است اما
وزارت بهداشت درمان یا تاکنون متوجه نشده
اســت یا اینکه متوجه شده اما به دالیلی که
خودشان بهتر میدانند اعالم میکنند ویروس
وارد کشور نشده اســت .ولی ویروس جهش
یافته هندی وارد کشور شده مواردی از آن در
جنوب ایران شناسایی شده است اما همچنان
بهطور مســتقیم اعالم نمیشــود و مردم در
تردید وجود دارند .طوریکه ایران امروز بهشت
ویروسهای جهش یافته کرونا است».

گزارش همدلی از رشد اعتیاد در میان زنان

اعتیاد هر روز زنانهتر از دیروز
یداد
همدلی| مواد مخدر که پیشتر در میان مردها جوالن م 
یشد ،حاال پایش به جمع
و مصرف آن عملی مردانه محسوب م 
های زنانه هم باز شده است و روز به روز دامنه مصرفاش در
بين اين قشر گستردهتر ميشود .همین دیروز مدیر کل درمان
و حمایتهای اجتماعی ســتاد مبارزه با مواد مخدر از سرعت
رشــد اعتیاد در بین زنان ابراز نگرانی کرد .رضا تویســرکان
منش در نشســت خبری که به صورت مجازی برگزار شــد،
بــه خبرنگاران گفت« :از میان  ۲میلیــون و  ۸۰۰هزار معتاد
در کشــور ،حدود  ۱۵۶هزار نفر زن یعنی معادل  ۶درصد کل
معتادان کشــور زن هستند ».او شمار این افراد را هرچند زیاد
ندانست اما از سرعت رشد اعتیاد در زنان ابراز نگرانی کرد.
آمارهای متناقص از جمعیت معتادهای کشور
در حالی مســئوالن آمار معتادان را ۲میلیون و  ۸۰۰نفر اعالم
یکنند که براساس پیمایشی که در در سال  ۹۰انجام شد،
م
شمار معتادان به مواد مخدر چهار میلیون نفر و میزان ساالنه
افزایش ،هشــتدرصد اعالم شــد .اگر این آمار و شاخص را
درست فرض کنیم ،بدون تردید هم آمار معتادان و هم زنان
معتاد بیش از آمار ارائه شــده از ســوی مسوالن است .اگرچه
هر از چندگاهی آمارهای متناقصی از شــمار معتادان از سوی
یشــود ،اما واقعیت این است آمار
مسوالن مختلف منتشر م 
واقعی معتادان کشــور به ویژه جمعیت زنان معتاد در دست
نیست .کارشناسان نیز بر این باورند که آمارهای اعالمی بیشتر
یشود و جمعیت کل زنان
جمعیت معتادان متجاهر را شامل م 
و معتاد کشور را پوشش نمیدهد .براساس برخی پژوهشها،
 ۷تا ۱۰درصد جمعیت معتاد کشور را زنان تشکیل میدهند.
به گفته فاطمه رضوان مدنی ،رئیس مرکز توسعه پیشگیری و
درمان اعتیاد ،در تازهترین آمار ۹ ،درصد از معتادان کشــور را
زنان تشــکیل میدهند .اما با وجود آمار متفاوت و گوناگون از
جمعیت معتادان زن کشور ،اما آنچه که همه در مورد آن اتفاق
نظر دارند روند رو به رشد زنان معتاد در کشور است.
نگاه درمانی و زیبایی زنان به اعتیاد
گرايش زنان به اعتياد داليل متعددي دارد .براساس آمارهاي
بهدست آمده در كشور 47درصد گرايش زنان به مصرف مواد

مخدر براي كاهش دردهاي جسماني است 24 .درصد از زنان
براي كنجكاوي معتاد شــدهاند 20 ،درصد كســب لذت و 9
درصد به دليل كمبودهاي عاطفي به مصرف مواد مخدر روي
آوردهانــد .اما موضوعی که در زمینه اعتیاد زنان نگران کننده
اســت ،نگاه درمانی و زیبایی زنان به مصرف مواد مخدر است.
بسیاری از زنان مصرف مواد مخدر به ویژه مخدرهای صنعتی
یدانند .موضوعی که مدیر
را راهی برای کاهش وزن و الغری م 
کل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر
نیز در نشست خبری خود به آن اشاره کرد و گفت«:متاسفانه
سرعت رشــد اعتیاد در زنان رو به افزایش است ضمن اینکه
رشد مصرف مواد صنعتی به عنوان درمان الغری در میان زنان
نگران کننده است».
اگر چه نرخ اعتياد زنان ايران در قياس با آمار بينالمللي كمتر
از متوســط اعتياد در بين زنان كشــورهاي ديگر است ،اما از
آن جا كه اعتياد به ويــژه در زنان و دختران كانون خانواده را
متالشي ميكند و نســل آينده جامعه را نيز مورد تاثير خود
قرار ميدهد و پيامدهاي ناخوشــايند زيادي را به همراه دارد.
همواره جمعيت زنان درگير اعتياد حساســيت برانگيز و حائز
اهميت است.
هر چند اعتیاد فرای جنســیت ،آســیبهای زیادی را به فرد
معتــاد ،اطرافیان و جامعه وارد میکند ،اما آســیبهایی که

متوجه زنان میکند بیش از مردان اســت .سرعت تخریب و
وابستگی به مواد مخدر در زنان بیش از مردان است .به نحوی
که زنان طی دو ســال مصرف مواد مخدر به طور کامل به آن
وابســته میشوند ،اما این اتفاق در مردان طی هشت سال رخ
میدهد .به تناسب ســرعت آلودگی زنان به اعتیاد ،به همان
میزان آنان امید کمتری برای ترک و بازگشت به اجتماع دارند
تا مــردان معتاد! اعتیاد برای زنان نســبت به مردان نیز انگ
اجتماعی باالتری دارد .شاید همین نگاهها به اعتیاد زنان باعث
شــده زنان گرفتار در اعتیاد قدرت و اعتماد به نفس کمتری
برای خارج شدن از باتالق اعتیاد دارند.
الگوی مصرف در زنان
یکند ،الگوی مصرفی آنان
آن چه اعتیاد زنان را غم انگیزتر م 
و گرایش به مصرف مخدرهای صنعتی از ســوی زنان است.
بسباری از زنانی که در دام اعتیاد گرفتار شده اند به مواد مخدر
یدهند.
صنعتی بیشتر از مواد مخدر سنتی روی خوش نشان م 
در دسترس بودن و سادگی در مصرف این مواد باعث گرایش
زنان به مواد مخدر صنعتی شــده است .یک سال پیش فرزانه
ســهرابی ،معاون اجتماعی موسســه کادراس ،در گفتوگو با
ایســنا ،اعالم کرد که تحقیقات  ۱۵سال اخیر نشان میدهد
که میزان گرایش زنان به اعتیاد تقریبا دو برابر شــده است .او
الگوی مصرف در زنان را تغییر از مواد سنتی به مواد صنعتی و
روانگردان عنوان کرد.
سهرابی همچنین گفته بود« :تحلیل آمارها نشان میدهد که
درصد باالیی از زنان مصرفکننده به مصرف شیشــه ،کراک،
شیشه تریاک و شیشههروئین روی آوردهاند؛ یه این معنا که
بیش از نیمی از زنان مصرفکننده مواد مخدر ،یعنی  ۵۱درصد
آنان ،از مواد جدید و ظاهرا ً خطرناکتری استفاده میکنند».
در تازه ترین آماری که از سن و الگوی مصرف در زنان منتشر
شــده نیز میانگین ســن اعتیاد میان زنان در ایران  ۲۰تا ۳۶
ســال اعالم شــده که اغلب آنها مواد مخدر تریاک ،شیشه،
الکل ،و کراک اســتفاده میکنند .همچنین  ۴۹درصد از زنان
مصرفکننده مواد مخدر و روانگردانها نیز کمتر از  ۳۵سال
سن دارند

خبر
افزایش حقوق و حمایت مادی
یشود
از معلمان پیگیری م 

استاندار تهران با اشــاره به اینکه در زمینه افزایش
حقوق معلمان انجام شده اما کافی نبوده از استمرار
تالش دولت جهــت افزایش حقوق و حمایت مادی
خود از این قشر تاثیرگذار کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،انوشــیروان محســنی بندپی در
حاشــیه برگزاری تجلیل از معلمان نمونه شــهر و
شهرســتان های اســتان تهران که با حضور رئیس
جمهور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد گفت:
واقعیت این است که حضور دانش آموزان در مدارس
با تالش معلمان دلسوز موجب ارتقای رشد علمی و
یشود که تالش داریم در سال تحصیلی
اجتماعی م 
جدید دانش آموزان در فضای مدرسه به امر تحصیل
مشغول شوند.
وی ادامــه داد :هر چند شــیوع ویــروس کرونا از
اســفند  ۹۸کشــور را فرا گرفت ولی نظام تعلیم و
تربیت تعطیل نشــد و معلمان در فضای مجازی در
امــر تعلیم و تربیت دانش آمــوزان نقش خود را به
درستی انجام دادند و با توسعه پوشش واکسیناسیون
و رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی بــه دنبال آن
هســتیم در ســال تحصیلی جدیــد دانشآموزان
به صــورت حضــوری در مدارس تحصیــل کنند.
اســتاندار تهران ســپس عنوان کرد :با قدردانی از
معلمان باید در شــیوه های تعلیم و تربیت بازنگری
کرد و در راســتای ارتقا بخشــیدن به سطح علمی
دانش آموزان اقدامات بهتری انجام دهیم.
محســنی بندپی با بیان اینکه در ســال های اخیر
اقدامــات خوبی در زمینه افزایــش حقوق معلمان
انجام شده اما کافی نبوده گفت :دولت تالش خود را
یکند که افزایش حقوق و حمایت مادی خود را از
م
این قشر تاثیرگذار کشور ادامه دهد.
استاندار تهران در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه
 ۶۰۷۰تصریح کرد :شهروندانی که مبتال به ویروس
کرونا هستند و برای بســتری به دنبال بیمارستان
یتوانند با استفاده از این سامانه از راهنمایی
هستند م 
ها و آموزش های کارشناسان بهره مند شوند.
بر اســاس گزارش روابط عمومی استانداری تهران،
محســنی بند پی با اشاره به شرایط کرونایی استان
تهران اظهار کرد:نسبت به استانهای دیگر دو هفته
دیرتر عمل کردیم ،ولی خداروشکر اگر همین رعایت
دســتورالعمل ها و فاصله گذاری اجتماعی را داشته
باشــیم هفته آینده شــاهد کاهش روند بیماری در
اســتان خواهیم بود .در حال حاضــر  ۸۳۰۰نفر در
بیمارســتانهای استان بستری هســتند و در ۲۴
ساعت گذشته فوتیهای قطعی استان تهران ۱۱۳
نفر بود.

آغاز آزمونهای پایه نهم و دوازدهم
بعد از عید فطر

وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به تصمیم آموزش
و پرورش بــرای برگزاری حضــوری امتحانات پایه
هــای نهم و دوازدهم اظهار کرد :هر اقدامی حتما با
هماهنگی ستاد مقابله با کرونا خواهد بود .اگر شرایط
و فضای ســامت جامعه خوب باشــد امتحانات را
یکنیم ،اما اگر زمانی کرونا شدت یابد ممکن
برگزار م 
است در زمان برگزاری امتحانات تجدید نظر کنیم.
به گزارش ایسنا ،محســن حاجی میرزایی در پاسخ
به پرسشــی درباره برگزاری حضوری امتحانات پایه
هــای نهم و دوازدهم اظهار کرد :هر اقدامی حتما با
هماهنگی ستاد مقابله با کرونا خواهد بود.
یخواهیم آزمون را برگزار
وی افزود :اگر زمانی که م 
کنیم شرایط شیوع کرونا و مدیریت فضای سالمت
جامعه خوب باشد و ما بتوانیم با رعایت دستورالعمل
یکنیم ،اما اگر
ها امتحانات را برگزار کنیم این کار را م 
زمانی کرونا شدت یابد که امیدواریم این اتفاق نیفتد،
ممکن است در زمان برگزاری امتحانات تجدید نظر
کنیم .وزیر آموزش و پــرورش با بیان اینکه اکنون
برنامه ما این است که بعد از عید سعید فطر آزمون
ها در همه پایه های تحصیلی آغاز شود و امیدواریم
تا قبل از  ۲۸خرداد که روز برگزاری انتخابات است به
انجام رسیده باشد گفت :اما اگر به مشکلی بر بخوریم
و مسئوالن بهداشتی محدودیت هایی را اعمال کنند،
متناسب با محدودیت ها در این تصمیمات تجدید
یشود.
نظر م 

ضارب اصلی محیطبان گتوندی
دستگیر شد

ایسنا -فرمانده انتظامی شوشتر از دستگیری ضارب
اصلی محیطبان گتوندی خبر داد.
سرهنگ روحاهلل بیگدلی در گفتوگو با ایسنا با اشاره
به حمله سال گذشته چند شکارچی غیرمجاز به یک
کانکس محیطبانی در گتوند که موجب مصدومیت
شــدید یک محیطبان شد ،اظهار کرد :سال گذشته
به یک محیطبــان از نیروهای اداره حفاظت محیط
زیســت گتوند تیراندازی شد که در این حادثه ،این
محیطبان از ناحیه پا مصدوم شد .وی افزود :پس از
این حادثه ،دســتگیری فرد ضارب در اولویت کاری
فرماندهی انتظامی خوزستان و فرماندهی انتظامی
شوشــتر قرار گرفت .با رصدهــای فنی و اطالعاتی،
ضارب اصلی شناســایی و ســرانجام شب گذشته
دستگیر شــد .فرمانده انتظامی شوشتر گفت :فرد
ضارب در یکی از شهرکهای شوشتر در حال فروش
یک اسلحه کالشینکف بود که در این حین ،دستگیر
شــد .بیگدلی افزود :در این خصوص پرونده قضایی
برای ضارب تشکیل شده است و متهم در حال سیر
مراحل قضایی است.
وی گفت :تالش پلیس برای دستگیری همدست این
فرد ،ادامه دارد.

