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۱۹۷ فوتی و ۱۱۸۵۷ بیمار جدید کرونا
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، در طول یک شبانه 
روز، ۱۹۷ بیمــار کرونایی جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۱۲۳ هزار و ۶۹۵ نفر رســید.به گزارش ایســنا، بنابر اعالم مرکز 
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، از روز ۲۲ مهر تا روز ۲۳ مهرماه 
۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۱ هزار و ۸۵۷ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که ۱۵۹۱ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۵ میلیون و ۷۶۵ هزار و ۹۰۴ نفر رسید.

متاســفانه در طول ۲۴ ساعت، ۱۹۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۳ هزار و ۶۹۵ نفر رسید.خوشــبختانه 
تــا روز ۲۳ مهر، ۵ میلیــون ۲۹۴ هزار و ۹۸۱ نفر از بیمــاران، بهبود یافته و یا 
از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.۴۹۲۴ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۲۳ مهر، 
۳۳ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۹۵۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
اســت.در حال حاضر هفت شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۰۸ شهر در وضعیت 

نارنجی، ۲۴۸ شهر در وضعیت زرد و ۸۵ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

۵۳ عنوان برنامه به مناسبت سالروز آغاز امامت 
امام زمان)عج( تشریح شد

سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران مجموعه برنامه »صبح امید« را با ۵۳ 
عنوان برنامه به مناسبت سالروز آغاز امامت امام زمان)عج( اجرا می کند.به گزارش 
پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، ســید علیرضا فاطمیان پور معاون فرهنگی 
ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از اجرای مجموعه برنامه »صبح امید« 
به مناســبت ســالروز آغاز امامت امام زمان)عج( خبر داد و گفت: این برنامه ها 
در ۵۳ عنوان و ۲۱۲ اجرا پیش بینی شــده اســت و با شــعار »برآی ای آفتاب 
صبح امید« و دو رویکرد محتوایی تقویت شــناخت و آگاهی مردم در خصوص 
امامت حضرت ولی عصر)عج( و انتظار ظهور ایشان و ایجاد فضای جشن و شادی 
اجتماعی به مناســبت آغاز امامت حضرت مهدی)عج( برگزار می شــود.وی در 
تشــریح این برنامه ها گفت: در پویش »عهدی دوباره«، ظهر امروز دعای عهد با 
صدای علی فانی بعد از اذان ظهر از مراکز سازمان فرهنگی هنری پخش می شود 
و تصاویر آن به طور گسترده در فضای مجازی منتشر خواهد شد. بسته محتوای 
فضای مجازی »صبح امید« نیز به تولید محصوالت متنوع با موضوع معرفت افزایی 
درباره حضرت ولی عصر)عج( در قالب های کلیپ، پادکســت، موشن گرافیک و... 
توسط مراکز سازمان فرهنگی هنری اختصاص دارد.فاطمیان پور با اشاره به برنامه 
»منتظران« عنوان کرد: در این برنامه کانون های مردمی سازمان فرهنگی هنری 
با حمایت مدیریت فرهنگی هنری مناطق ۲۲ گانه و مترو برنامه های متنوعی در 
سطح شهر تهران و همچنین فضای مجازی اجرا خواهند کرد. همچنین پویش 
میدانی »جشن منجی« ویژه مخاطبان کودک پیش بینی شده که در آن، کودکان 
یکی از احادیث با موضوع ظهور امام زمان)عج( را حفظ کرده و با قرائت آن برای 
۱۰ نفر، در مســابقه شــرکت می کنند. در پایان به کودکانی که در این پویش 
شرکت کرده اند جوایزی اهدا خواهد شد.معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری 
اظهار کرد: جشن بزرگ »عید بیعت« امروز ساعت ۱۵:۳۰ با رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی در میدان امام حسین)ع( برگزار می شود. ویژه برنامه »بهار جان ها« با 
اجرای نقالی و پرده خوانی با موضوع زندگی حضرت ولی عصر)عج( از امروز تا ۲۷ 
مهرماه در ایوان انتظار برگزار می شود و در نخستین روز اجرای این برنامه، کتیبه 
هنری »قدرت اسالم« رونمایی خواهد شد.وی در پایان گفت: جشن »طلوع« در 
سالروز آغاز امامت امام زمان)عج( با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در میدان نماز 

شهرری میزبان عالقه مندان است. 

پروژه های مشارکتی مناطق باید شفاف و با نظارت
سرعت و دقت فنی پیش برود

نظارت ها در اجرای پروژه های مشــارکتی از سوی ادارات کل و همچنین مناطق 
باید به گونه ای باشــد که پروژه ها به صورت شــفاف جلو برود و از تخلفات در 
مسیر اجرای آن ها جلوگیری شود.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، 
ابوالفضل فالح معاون مالی و اقتصاد شــهری شهرداری تهران در نشستی که با 
حضور سید حمید موسوی شهردار منطقه یک، سرپرست مرکز حقوقی، رئیس 
حراست کل و مدیر عامل سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران، مدیر کل 
دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی شهرداری تهران، معاونین و روسای 
ادارات شــهرداری منطقه یک و سرمایه گذار برگزار شد به بررسی رفع ابهامات 
و مرور بندهای رای کمیســیون ماده ۳۸ و در نهایت ایجاد وحدت رویه در ادامه 
اجرای پروژه سرمایه گذاری مژده ۱۱۰ در شمال تهران پرداخت.او اظهار داشت: 
در اجرای پروژه های مشــارکتی عالوه بر سرعت عمل، موارد فنی و حقوقی نیز 
باید به نحو شایسته در آن در نظر گرفته شود.سید حمید موسوی شهردار منطقه 
یک نیز در این نشســت ضمن تشریح روند اجرا و وضعیت کنونی پروژه سرمایه 
گذاری مژده ۱۱۰ گفت: به سبب تخلفاتی که در اجرای این پروژه صورت گرفت 
و طوالنی شــدن مدت زمان اجرای آن و به منظور تسریع در تکمیل این پروژه 
سرمایه گذاری، مدیریت شهری منطقه خواستار اجرای بند به بند رای صادره از 
سوی کمیسیون ماده ۳۸ است تا ضمن رعایت حقوق متقابل شرکاء و شهرداری، 
شاهد تکمیل این پروژه و جلوگیری از هدررفت بیشتر سرمایه در منطقه باشیم.

اخبار کوتاه

اقتدار توأم با رأفت اسالمی و قانونمداری
 رموز استقرار امنیت پایدار

سرهنگ مراد مرادی*

 اقتدار و صالبت مبتني بر رأفت اســالمي از ویژگیهــای مهم پلیس کارآمد، 
متعهد و امین اســت و صداقت، امانتــداري و اخالص در عمل و گفتار، همان 
خصوصیاتی اســت که  پلیس ایران اسالمي را از پلیس سایر کشورهاي جهان 
متمایــز مي کند؛ عظمت و صالبت نیــروي انتظامي به برکت عمل به فرائض 
دیني و تبعیت از احکام الهي است و توفیقات روزافزون ناجا در تامین امنیت 
اجتماعي ریشــه در پایبندی و تبعیت کارکنان به مجموعه ای از امور اخالقي 
و معنوي، دارد.اقتدار توأم با رأفت اسالمی و رعایت اعتدال و قانونمداری رموز 
استقرار امنیت پایدار در جامعه است که خوشبختانه ناجا توانسته این مهم را 
جامه عمل بپوشــاند، امنیتی که با مشارکت فعال مردم و افکار عمومی شکل 
گرفته، رشد کند، امنیتی محکم و »بنیانی مرصوص« است در حالیکه امنیت 
بدون اعتماد و حضور فعال مردم، سســت و شــکننده، خواهد بود. مهربانی و 
رأفت پلیس و حفظ کرامت و حقوق شــهروندی بــرای مردم ، عنصر مکمل 
قاطعیــت و اقتدار در مقابل قانون شــکنان جامعه، اســت، در مقابل نیروی 
انتظامی با هنجارشــکنان، مجرمان و ناقضان امنیت و آرامش مردم مماشــات 
نداشــته و اینجاســت که اقتدار پلیس بر رأفت پیشی گرفته و قاطعانه با آنان 
برخورد می کند؛ گرچه معتقدیم قانون شکنان اندک و آحاد مردم قانون پذیر 
هســتند اما شــعار پلیس مردم مدار، جامعه محور و مقتــدر همواره ارمغان 
آرامش و امنیت برای مردم و احساس ناامنی برای مجرمان و متخلفان، است.
پلیس مقتدر مهربان، ترجمان »اشدا علی الکفار و رحما بینهم« و یادآور تمام 
فعالیتها و مبارزه های پیامبران، ائمه اطهار و بزرگان دینی اســت، همان ها که 
به دنبال برآورده شــدن تحقق آرزوی بشــر مبنی بر برقراری عدالت و ریشه 
کنی طاغوت و ظلم و فساد بودند. امروز پیروی از این سیره و تحقق این هدف 
در دســتان سبزپوشان نیروی انتظامی است که با حضور در لحظه و همیشگی 
خــود، این برنامه را در رأس برنامه هــاي مقطعي و بلند مدت خود دارند تا با 
مقابله با انواع هجمه های دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مردم 
را از گزندها، مصون داشــته و امنیت را در تمــام ابعاد برای جامعه به ارمغان 
بیاورند.البته ماموران نیروی انتظامی در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی 
و افزایــش امنیت فیزیکی و روانی جامعه همواره با آفات و مشــکالتي چون 
تطمیع و تحقیر از ســوی برخی مسئوالن، بی تفاوتی نسبت به سختی کار و 
عوارض ناشــی از آن و حتی مســائل اقتصادی و معیشتی روبرو است چراکه 
پلیــس هم جزئــی از بدنه جامعه بوده و از دغدغه آنها آگاه اســت، که انجام 
ماموریت هــای محوله را دشــوار می کند؛ اما پلیس همواره بــا بهره گیری از 
سرچشمه ایمان و اعتقاد به خدمت به مردم و امانتداری، ماموریتهای خود را 
به پایان می رســاند، نیروی انتظامی با توجه به کارکرد اجتماعی، فرهنگ ساز 
و دغدغه مندی که دارد در تالش اســت تا الگویي تمام عیار براي بسیاري از 
نهادهاي اجتماعــي و فرهنگی بوده و کارکنان آن نیــز آینه تأثیرگذاری در 
جامعه باشند چراکه رفتار و کردار فردي و جمعي آنان در افکار عمومی بسیار 

مورد توجه است.
*معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

یادداشت
اعتراضات فرهنگیان به عملی نشدن وعده ها ادامه دارد

دغدغه فرهنگیان، رتبه بندی و همسان سازی حقوق 

»گردش کرونا« و »بروز بیماری« در کشور همچنان باالست 

 در بازگشایی ها شتاب زده عمل نشود

تولد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال جاری

آمادگی برای بازگشایی مدارس در نیمه آبان

۶۰ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله واکسینه شده اند

پیشنهاد محیط زیست برای اصالح آیین نامه ماده ۸ قانون هوای پاک

»سن مرز فرسودگی« معیار فرسودگی خودروها قرار گیرد

ایران  مختلف  شهرهای  سیاح:  اجتماعی-محمد  گروه 
بــار دیگر شــاهد اعتراضات گســترده فرهنگیان اســت، 
اعتراضاتی که از ســال گذشته در پی طرح های نیمه تمام 
وزارت آموزش و پرورش در راســتای رتبه بندی معلمان 
و تعییــن وضعیــت نیروهای حــق التدریــس نهضتی و 
کارنامه سبزها و همسان ســازی حقوق بازنشستگان، در 
مقابل مجلس شــورای اسالمی، وزارت آموزش و پرورش و 
ساختمان های آموزش و پرورش در استان ها برگزار شد؛ اما 
جالب این اســت که هیچ اعتراضی به نتیجه نرسیده و این 

روند همچنان ادامه داد!
به گزارش مردم ســاالری آنالین، پس از انتشار فراخوان 
تجمع از ســوی تشــکل های صنفی معلمان، شماری از 
معلمــان و فرهنگیان روز پنجشــنبه، ۲۲ مهــر، مقابل 
اداره آموزش و پرورش شهرســتان ها و اســتان های ایران 
تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات دســت کم در 
۳۳ شــهر از جمله خرم آباد، کرمانشــاه، بروجرد، ساری، 
شــیراز، پلدختر، اصفهــان، مریوان، خرمشــهر، تهران، 
قــم، زنجان، فریدونکنار، شــیروان، اردبیل، اندیشــمک، 
همدان، اراک، نورآباد ممســنی، سلســله، سنندج، ایالم، 
اهــواز، مالیر، تبریز، کرمان، داراب، بندرعباس، یاســوج، 
الیگودرز، تاکســتان، بجنورد و جهرم برگزار شد.معلمان 
شــاغل و بازنشســته خواهان اجرای طرح رتبه بندی به 
میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای 
همسان سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر 
خواسته های خود هستند. این ســومین تجمع سراسری 
معلمان و بازنشســتگان در مهر امسال است و پیش تر نیز 
این معلمان، در روزهای ســوم و یازدهــم مهر نیز برای 

همین مطالبات تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند.
وعده هایی که به سرانجام نمی رسد

برخی از معلمان نخستین بار در اردیبهشت ۱۳۹۷ دست 

به اعتصاب سراســری در شــهرهای گوناگون کشور زدند. 
این اعتصاب ها، بیشــتر با روش بَست نشینی و سر باز زدن 
از حضور در کالس های درس بود. ســپس این اعتصاب ها 
در مــاه مهر و آبان تکرار شــد و در مقاطع زمانی مختلف 
توسط برخی معلمان تکرار شــده است.آموزش و پرورش 
بارها درباره ضرورت رتبه بندی معلمان و همســان سازی 
حقوق بازنشستگان و تعیین وضعیت حق التدریسی ها در 
بخش هــای مختلف وعــده داده و هیچ کدام هم به نتیجه 
نرســیده اســت؛ نکته عجیب در ایــن اعتراضات واکنش 
مسئوالن برای دادن قول هایی است که هیچگاه نه اجرایی 

می شوند و نه برای معترضان ارزشی دارند! 
قاسم احمدی الشــکی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت 
آمــوزش و پــرورش همزمان با تجمع سراســری معلمان 

در کشــور در جلسه شــورای معاونین آموزش و پرورش 
آذربایجان شــرقی وعــده داد که یکشــنبه، الیحه رتبه 
بندی معلمان در دســتور کار صحن علنــی مجلس قرار 
خواهد گرفت.جالب تر اینکــه در مقابل این وعده محمد 
وحیدی، نماینده مجلس، روز چهارشــنبه )۲۱ مهر( گفته 
بود ســازمان برنامه و بودجه، خواستار توقف بررسی طرح 
رتبه بندی شده چراکه در صورت تصویب آن، الیحه بودجه 

سال ۱۴۰۰ باید تغییر کند!
تناقض در بیان مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، سازمان 
برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس خود نشــان می دهد 
هدفی جز سردرگم کردن معلمان معترض در صحبت های 

مسئوالن وجود ندارد! 
الیحه رتبه بندی که یکی از مهمترین خواسته های معلمان 

است از اسفند سال گذشته در مجلس بررسی و کلیات آن 
خرداد امسال تصویب شد، اما به دلیل بحث های بودجه ای 
و نبود اولویــت، تاکنون جزئیات آن به تصویب نرســیده 
اســت. بر اســاس این الیحه، معلمان در پنج گروه معلم 
پایه، معلم ارشــد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم 
رتبه بندی شــده و آیین نامه ارزیابی معلمان و تعیین رتبه 

آن ها توسط دولت تهیه خواهد شد.
جایگاه معلم را تضعیف نکنید

معلــم در فرهنگ ایرانــی جایگاه واالیــی دارد و معلمان 
تربیت کننده نسل های آینده هستند و در همه جای دنیا 
جایگاهی محکم در جامعــه و نظام آموزش دارند ولی در 
ایران جایگاه این قشر کم ارزش شده و درحالیکه معلمان 
هوش و حواس خود را به آموزش بهتر دانش آموزان جلب 
کنند باید حواسشان به حقوق های نصفه و نیمه شان باشد!

فرهنگیان هم مانند همه بخش های جامعه با مشــکالت 
معیشــتی شدیدی مواجه هستند تا جایی که یکی از این 
معلمان در خوزستان در جریان همین اعتراضات می گفت: 
»بــرای تامین معاش زندگی ام باید مسافرکشــی کنم و 
شــاگردم مسافرم می شود، شما شــرم نمی کنید که ما را 
به چنیــن روزی انداختید ولی من خجالت می کشــم« . 
قول های اجرا نشده و وعده های سرخرمن وزرا، نمایندگان 
مجلس، دولت ها، وضعیــت اقتصادی بحران زده و حضور 
برخی افراد بــی تجربه در راس مســئولیت ها و ... باعث 
شــده تا صبر فرهنگیان لبریز شــود و امــروز فرهنگیان 
شــعار »اجرای هم ترازی، بدون حقه بازی« ســر دهند. 
این تغییر رفتار در مهمترین بخش فرهنگی کشــور ناشی 
از سیاست هایی اســت که به دلیل عدم عمل به وعده ها، 
اعتماد مردم را به دولت از بین برده است و قطعا ادامه این 
روند شــکاف بی اعتمادی بین مردم و مسئوالن را عمیق 

تر خواهد کرد.

ویروس شــناس و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر لزوم برنامه 
ریزی بدون عجله برای بازگشــایی ها و سرعت بخشیدن به 
واکسیناسیون، گفت: همچنان باید به هوش باشیم. در هر 
صورت تا زمانیکه واکسیناســیون ما بــه وضعیت و درصد 
مناسب پوشــش دهی نرسد، همچنان خیزهایی را خواهیم 
داشت. ما دو پیک ســهمگین را تحمل کردیم و همچنان 
هم می بینیم که گــردش ویروس و میزان بروز بیماری در 
کشــور باالســت.دکتر علیرضا ناجی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره وضعیت اپیدمی کووید ۱۹ در کشور، گفت: اپیدمی در 
ایران در پیک پنجم به سراشیبی خودش رسیده و امیدوارم 
که مســافرت های تابستانی و مراســماتی که برگزار شد و 
همچنین شــتاب زدگی که در بازگشایی ها اعم از مشاغل، 
مدارس، دانشــگاه ها و... داریم، باعث نشود که ما با پیک و 
خیز دیگری مواجه شــویم.وی با بیان اینکه خطر خیزهای 
مجدد همیشــه وجود دارد، گفت: در حــال حاضر موارد 
بیمــاری را در افرادی که در مراســم اربعین رفتند، داریم 
می بینیم یا در افرادی که مســافرت های داخلی یا خارجی 
می روند. علی رغم همه هشدارهایی که وجود داشت، باز هم 
این مسائل وجود دارد. با این حال طبق نمودارها آنچه که 
مشــاهده می شــود، یک روند رو به اُفتی را در پیک پنجم 
شــاهدیم و رنگ اکثر مراکز کشور هم از قرمز به نارنجی و 

زرد تبدیل شده است.
ناجی تاکید کرد: با این حال همچنان باید به هوش باشیم. 
در هــر صورت تا زمانیکه واکسیناســیون ما به وضعیت و 
درصد مناسب پوشش دهی نرســد، همچنان خیزهایی را 
خواهیم داشــت و در همه جای دنیا هم به همین صورت 
اســت. به هر حال ما دو پیک سهمگین را در پیک چهارم 
و پنجــم تحمل کردیم و همچنان هم می بینیم که گردش 
ویروس در کشور باالســت و همچنان میزان بروز بیماری 
در کشــور باالســت. به طوری که روزانــه ۱۲ تا ۱۳ هزار 
موارد مثبت شناســایی می کنیم که البته ممکن است این 
آمار خیلی دقیق نباشــد. در عین حال همچنان هم تعداد 

کشته های ما باالی ۲۰۰ نفر است.وی گفت: تازمانیکه تعداد 
موارد شناســایی روزانه به زیر چهار تا پنج هزار نفر نرسد، 
خطر گردش باالی ویروس همچنان وجود دارد و بر همین 
اساس همچنان اقدامات غیر درمانی بسیار مهم است. انتظار 
ما این بود که در زمانیکه پیک پنجم بســیار بدی را تحمل 
کردیم و تعداد زیادی ضایعه به کشــور وارد شد، مقداری 
درباره مراسم ها و مســافرت هایی که انجام می شود، تدابیر 
بهتری انجام شود. در عین حال درباره بازگشایی مدارس و 

دانشگاه ها و ... باید با طمانینه بیشتری اقدام کنیم.
ناجی افزود: در شرایط فعلی که روند ورود واکسن مناسب 
شــده و نسبت به قبل واکسن بیشتری در دسترس داریم، 
باید ســعی کنیم کــه ابتدا اجــازه دهیــم از نظر درصد 
تزریق واکســن به جای مناسبی برســیم، بعد با اطمینان 
بیشــتری برای بازگشــایی ها اقدام کنیم.وی درباره درصد 
واکسیناسیون مورد نیاز برای رسیدن به ایمنی جمعی در 
کشور، گفت: واقعیت این است که پوشش واکسیناسون ۷۰ 
درصدی با توجه به واریانت دلتا دیگر کارا نیســت. با توجه 
به اینکه ضریب سرایت واریانت دلتا باالست، درصد پوشش 
واکسیناســیون باالی ۸۰ درصد اســت. حــال اگر ضریب 
مربوط به کارایی واکســن را هم در نظر بگیرید، شاید برای 
اینکه به ایمنی جمعی مناســب برسیم، باید نزدیک به ۹۰ 
درصد جامعه ما واکســن را دریافت کنند. حداقل می توان 
گفت که باالی ۸۰ درصد جامعه باید واکسن تزریق کنند تا 
به ایمنی جمعی برسیم. این موضوع هم به این معناست که 
حتما هم در طیف گروه سنی بزرگساالن و هم در جوانان، 
نوجوانان و کودکان باید در این واکسیناســیون وارد شوند. 
البته برنامه ریزی برای محصالن ما انجام شده و امیدواریم 

به خوبی پیش رود.
ناجــی با تاکید بر اینکه باید به اعداد و ارقام ۸۰ درصدی 
در زمینه پوشــش واکسیناسیون نزدیک شویم تا  بتوانیم 
جامعه را باز کنیم، گفت: کشــورهایی که تجربه پوشش 
واکسیناسیون باالی ۶۰ درصدی و نزدیک به ۷۰ درصدی 
داشته اند، مانند چین، انگلســتان و رژیم صهیونیستی با 

تاکید بر واکسیناســیون در گروه ســنی باالی ۴۰ سال و 
همچنین بازگشایی های زودهنگام و باعجله درباره مدارس 
و... خیز بسیار بدی از دلتا را در کشورشان دیدند. بنابراین 
کشــورهایی که فکــر می کنیم در کنتــرل کووید موفق 
هســتند، این نقطه ضعف ها را دارند و چقدر خوب است 
که مــا از این موارد درس بگیریم و مقــداری با طمانینه 
بیشــتری هم برای واکسیناسیون با ســرعت باالتر و هم 
برای بازگشــایی ها برنامه ریزی کنیم.وی تاکید کرد: حتی 
در کشــورهایی که درصد باالیی واکسیناسیون داشتند، 
محدودیت هایــی را دارنــد. مثال در آمریکا و انگلســتان 
علی رغم واکسیناسیون باال، جامعه را مقداری باز کردند و 
به نوعی اشتباه کردند. وقتی شیوع را مجددا دیدند، برخی 
محدودیت ها را بازگرداندند. ما باید به اعداد بســیار باالی 
واکسیناســیون با دو دز برســیم و اگر تا آن زمان کووید 
حرکتی از خودش نشان ندهد و تغییراتی نکند، می توانیم 
با واکسن وضعیت را بهتر کنیم. هرچقدر واکسیناسیون را 
به تعویق انداخته، با سرعت کم انجام دهیم و مردم نسبت 
به رعایت شیوه نامه های بهداشــتی توجه نداشته باشند، 
محیــط گردش ویروس فراهم اســت و با گردش ویروس 
احتمال خطر تغییرات بســیاری در ویروس وجود دارد و 

می تواند تمام تالش هایمان را از بین ببرد.
وی در ارزیابــی از بازگشــایی ها در این مقطــع زمانی و با 
توجه به شــرایط موجود، گفت: در هر صورت هم کودکان، 
نوجوانان و محصلین ما و این گروه ســنی از منابع پخش 
ویروس هم محســوب می شــوند. در عین حال با توجه به 
ظهور واریانت هایی مانند دلتا، بیشــتر هم تحت تاثیر قرار 
می گیرند و حتی این گروه ســنی به بیماری شدید مبتال 
شــده، در بیمارستان ها بستری می شــوند و حتی احتمال 
مرگ ومیرشــان هم وجود دارد. در عیــن حال اگر زیاد به 
واکسیناســیون بزرگساالن اصرار کنیم و گروه سنی پایین 
را فراموش کنیم و مردم هم در این زمینه مشــارکت الزم 
را نداشــته باشند، خواه ناخواه وقتی در گروه های سنی باال 
واکسیناسیون را انجام می دهید، کووید به سمت گروه های 

ســنی پایین تر تغییر مســیر می دهد. در عین حال تصور 
رعایت دقیق شــیوه نامه های بهداشتی از سوی کودکان در 
فضاهای آموزشــی، مقداری سخت است. باید به این موارد 
توجه شود و واکسیناســیون گروه سنی بزرگسال و جوان 
باید به صورت پایاپای انجام شــود و اگر نمی توانیم به این 
زودی این اقدام را انجام دهیم، باید مقداری زمان دهیم تا 
در جامعه کنترل ویروس اتفاق افتد. هنوز هم روزانه ۱۲ تا 
۱۳ هزار موارد مثبت جدیــد داریم و حداقل باید اقدامات 
غیردرمانی مان تاثیر بگذارد، واکسیناســیون مان جلو رود و 
مقداری ســرعت گردش ویروس کاهــش یابد و بعد برای 

بازگشایی ها با خیال راحت تر اقدام کنیم.
ناجی بــا بیان اینکه فعال درصد واکسیناســیون دو دز در 
کشــور تقریبا بیش از ۲۰ درصد اســت، دربــاره ضمانت 
اجرایی محدودیت های بعد از واکسیناســیون، اظهار کرد: 
واقعیت این است که ما باید مردم را آگاه کرده و در رعایت 
پروتکل هــا آنها را کمک کنیم. در حــال حاضر در برخی 
استان ها شــیوع  و موارد افزایشی را می بینیم که مربوط به 
این است که مردم هنوز شیوه نامه های بهداشتی را به خوبی 
رعایت نمی کنند. ماســک زدن، رعایت فاصله گذاری، عدم 
شــرکت در تجمعات و مراسمات و... مواردی است که باید 
مورد توجه باشد. این موضوع جدیت می خواهد و دولت باید 
با مردم صحبت کند و خودش هم در رعایت این مسائل به 
مردم کمک کرده و به واکسیناسیون سرعت بخشد تا زودتر 
این غائلــه خاتمه یابد.وی ادامــه داد: البته اینکه اقدامات 
فقط منجر به جریمه شود، مانند همین سفرها می شود که 
خانواده ها می گویند جریمه را می دهیم و به سفر می رویم. 
در کنار جریمه باید قاطعیت وجود داشــته باشد و نظارت 
شود. وقتی اعالم کردیم اگر افراد به مناطق قرمز سفر کنند، 
یک میلیون تومان جریمه می شوند، اما می بینیم که مردم 
جریمه را به جان خریده و تمام جاده ها به دلیل شــلوغی 
بسته می شود، نشان می دهد که این اقدامات و روش، روش 
درستی نیست و باید تدابیر دیگری را در پیش بگیریم و در 

عین حال به واکسیناسیون سرعت بخشیم.

مطابق با آمار اولیه شــمار موالید امسال که از سوی سازمان 
ثبت احوال کشــور منتشر شده است، از ۳۰ اسفند ۹۹ تا ۱۶ 
مهر ۱۴۰۰، تعداد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد 
شــده اند.به گزارش ایســنا، مطابق با آمار اولیه شمار موالید 
سال ۱۴۰۰ )بر حسب ســن مادر در زمان تولد( که از سوی 
سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده، در شش ماه و ۱۶ روز 
نخســت سال ۱۴۰۰، تعداد  ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ 

ساله متولد شده اند و به گفته سازمان ثبت احوال کشور این 
ارقام آمارهای اولیه هستند و ممکن است در بازبینی های آتی 
تغییر کنند.در این میان، ۴۲۱ کودک از مجموع ۷۹۱ کودک 
متولد شــده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ســاله، پسر و ۳۷۰ کودک 
نیز دختر هســتند. با توجه به اینکه این آمار بر حسب گروه 
سنی مادر در زمان تولد و به تفکیک جنسیت فرزند و استان 
منتشر شده است؛ تا کنون سیستان و بلوچستان با تولد ۱۲۷ 

پســر و ۱۲۱ دختر از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله طی سال ۱۴۰۰ 
در صدر این آمار قرار دارد.پس از سیســتان و بلوچستان، به 
ترتیب خوزستان با تولد ۴۸ پسر و ۴۴ دختر، خراسان رضوی 
با تولد ۳۶ پســر و ۲۹ دختر، گلســتان با تولد ۲۵ پسر و ۲۱ 
دختر، کرمان با تولد ۲۳ پسر و ۲۲ دختر و آذربایجان شرقی 
با تولد ۲۵ پسر و ۱۰ دختر در صدر آمار کودکان متولد شده 
از مادران ۱۰ تا ۱۴ ســاله قرار دارند.در این بین اما خراسان 

جنوبی با تولد یک پسر، کهگیلویه و بویر احمد و قم هر کدام 
با تولد یک دختر و ایالم با تولد دو دختر استانهایی هستند که 
کمترین کودکان از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله در آنجا متولد شده 
اند.همچنین در همین بازه زمانی )از ۳۰ اسفند ۹۹ تا ۱۶ مهر 
۱۴۰۰( تعداد ۳۶ هزار و ۵۶۲ کودک از مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله 
متولد شده اند که از این تعداد ۱۸ هزار و ۹۲۲ کودک پسر و 

۱۷ هزار و ۶۴۰ کودک نیز دختر هستند.

طبق اعــالم ســخنگوی وزارت آمــوزش و 
پرورش در امر بازگشــایی مــدارس تا کنون 
۸۵ درصــد معلمــان و حــدود ۶۰ درصــد 
دانش آموزان ۱۲ تا ســاله واکســینه شــده 
اند، بازگشــایی مدارس به صورت تدریجی و 
از مناطق روســتایی و کم جمعیت آغاز شده 
و انتظــار می رود از نیمــه دوم آبان ماه نیز با 
توجه به شــرایطی که در کشور حاکم خواهد 
شــد و طی هماهنگی با وزارت بهداشــت امر 
بازگشــایی حضوری مــدارس بــا فراگیری 
بیشتری ادامه یابد.به گزارش ایسنا، بر اساس 
آخرین اطالعیه وزارت آموزش وپرورش درباره 
بازگشــایی مدارس، تا روز بیستم مهر ماه، با 
ایجــاد ۴۲۷ پایگاه تجمیعی واکسیناســیون 
ویــژه فرهنگیــان در سراســر کشــور، ۸۵ 
درصد معلمان  واکسینه شــده اند.همچنین 
واکسیناســیون مربیان مهدکودک ها، اساتید، 
کارکنــان و دانشــجومعلمان دانشــگاه های 
فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
و تمام کارکنان مرتبط با آموزش و پرورش و 

دانش آموزان انجام و بر این اســاس قریب به 
دو میلیــون و ۵۰۰ هــزار ُدز واکس کرونا در 
سراسر کشور برای افراد مرتبط با امر آموزش 

تزریق شده است.
بهداشتی  و  بازگشــایی  ابالغ دســتورالعمل 
مــدارس بــه ادارات کل آمــوزش و پرورش 
اســتان ها و نظــارت بــر اجــرای دقیــق 
پروتکل های بهداشــتی، تکمیل چک لیست 
بهداشتی مدارس بر اساس اولویت،  به عنوان 
گام اول ورود بــه فرآیند آموزش حضوری یا 
غیرحضوری، بازگشــایی حضــوری مدارس 
بــا اولویت مدارس روســتایی و عشــایری با 
هر جمعیتــی، حتی با تعــداد۳۰ نفر دانش 
آموز، مشــروط بــه دریافت مجــوز، در نظر 
اولویــت آموزش هــای حضــوری  گرفتــن 
بــرای دانش آمــوزان  پایــه اول ابتدایــی و 

دانش آموزان مهارتی و صدور مجوز بازگشایی 
حضوری مــدارس، منوط بــه تکمیل و ارائه 
بهداشــتی و خودارزیابی  چک لیســت های 
مدیران مدارس نیــز از دیگر اقدامات وزارت 
آموزش وپــرورش برای بازگشــایی حضوری 
مدارس بــوده اســت.علیرضا کمرئی، معاون 
وزیــر و ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش 
در امر بازگشــایی مدارس شــب گذشته در 
برنامه گفت وگوی ویــژه خبری با بیان اینکه 
با توجه بــه هماهنگی کامل صورت گرفته با 
وزارت بهداشــت اقدام به بازگشایی حضوری 
مدارس به صورت تدریجی، برنامه ریزی شده 
و مدیریــت شــده کردیم گفــت: ۸۵ درصد 

معلمان و کارکنان ما واکسینه شده اند.
وی افــزود: همچنین تــا روز ۲۰ مهرماه، به 
صــورت میانگیــن ۶۰ درصــد دانش آموزان 

واکســینه شــده اند که در برخی استان ها به 
۸۰ درصد هم رســیده و در برخی اســتان ها 
کمتر بوده اســت. با توجه به اینکه چند روز 
بیشــتر از این موضــوع نمی گــذرد، انتظار 
می رود آمار واکسیناسیون گروه دانش آموزی 
در ســنین ۱۲ تا ۱۸ ســال به تدریج افزایش 
یابد.ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش در 
امر بازگشــایی مدارس در پاسخ به اینکه آیا 
شرط حضور دانش آموزان در مدرسه، داشتن 
کارت واکسن نیســت؟ گفت: شرایطی که در 
الگوی بازگشــایی مدارس پیش بینی شــده 
واکسیناســیون معلمــان و ســرعت گرفتن 
واکسیناسیون عمومی در جامعه بوده است که 
ما را به سمت بازگشایی برده، اما با قرار گرفتن 
این گروه در چرخه واکسیناسیون اطمینان و 
آرامش نسبی بیشتری به وجود آمده، اما جزو 

شــروط بازگشــایی حضوری نبوده است.وی 
درباره روند بازگشایی مدارس نیز توضیح داد 
و گفت: مطابق الگوی طراحی شده از ابتدای 
مهرماه مناطق روستایی و مدارس کم جمعیت 
کمتر از ۱۵ نفر بازگشــایی شــدند. تا کنون 
۴.۵ میلیــون دانش آموز در زمره گروهی قرار 
فعالیت حضوری  می توانســتند  که  گرفته اند 
داشته باشند. از نیمه اول آبان ماه نیز براساس 
همیــن الگو مدارس کم جمعیــت گروه بندی 
می شوند و فعالیت خود را به صورت حضوری 
آغــاز می کنند.کمرئی افــزود: انتظار داریم از 
نیمه دوم آبان ماه نیز با توجه به شــرایطی که 
در کشور حاکم خواهد شد و هماهنگی که با 
وزارت بهداشت داریم بازگشایی را با فراگیری 
بیشتری شاهد باشــیم. اما در این زمینه تابع 
سیاست های وزارت بهداشت به عنوان مرجع 
تخصصی هســتیم و این امکان برای ما وجود 
دارد که روند فعالیــت حضوری را با توجه به 
یا  سیاســت های اعالمی وزارت بهداشت کند 

تند کنیم.

ســازمان حفاظت محیط زیســت به منظور تدقیق اجرای 
آیین نامه ماده )۸( قانون هوای پاک موضوع تعیین ســن 
فرسودگی برای انواع وسایل نقلیه موتوری و افزایش تعداد 
دفعات معاینه فنی ســاالنه خودرو پس از رسیدن به سن 
مرز فرســودگی، پیشنهاد اصالح آیین نامه مذکور را جهت 
سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.به 
گزارش ایسنا، براســاس آیین نامه اجرایی ماده )۸( قانون 
هوای پاک که با رویکرد حفظ حق مالکیت افراد درخصوص 

وسیله نقلیه و افزایش نظارت بر انجام معاینه فنی به جای 
تعیین مطلق ســن به عنوان معیار فرســودگی خودرو، در 
خرداد ماه ســال جاری به تصویب هیئت وزیران رسید،  با 
توجــه به کاهش ایمنی و آالیندگی انواع وســایل نقلیه با 
گذشــت زمان در اثر استهالک و پوســیدگی اجزا و بدنه، 
شاخص سن مرز فرســودگی بجای سن فرسودگی تعیین 
شــده و خودروهای مشمول ملزم به افزایش دفعات ساالنه 
معاینه فنی و افزایش هزینه های تردد هســتند.این امر به 

نحوی است که مالک وسیله نقلیه جهت اطمینان از صحت 
عملکرد آن، بایستی در بازه های زمانی کوتاه تری اقدام به 
معاینه فنی و بازرســی خودرو نماید. این خودروها به علت 
کارکرد بیشتر و طول عمرشان، عمدتاً دچار پوسیدگی بدنه 
و ساختار می شــوند و ریسک بروز تصادفات در سطح جاده 
 ها و شــهرها را به شدت افزایش می دهند.سازمان حفاظت 
محیط زیســت با اعالم اینکه درحــال حاضر تعداد دفعات 
معاینه فنی ساالنه وسایل نقلیه موتوری پیش از رسیدن به 

سن مرز فرسودگی، به صورت واضح در متن آیین نامه یاد 
شده ذکر نشده است، به منظور تدقیق موضوع و جلوگیری 
از ایجــاد هرگونه ابهام در اجرای مصوبه، پیشــنهاد اصالح 
آیین نامه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت 
ارایه کرده است.بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت 
دولت، گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون 
امــور زیربنایــی، صنعت و محیط زیســت مراحل تصمیم 

گیری را سپری می کند.


