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شناسایی بیش از ۱۱ هزار بیمار در یک شبانه روز
بنابــر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، در یک شــبانه روز ۱۱ هزار و ۶۴ 
بیمار جدید کووید ۱۹ در کشــور شناسایی شــدند و متاسفانه ۱۶۵ تن نیز به 
دلیل ابتال به این بیماری جان خود را از دســت دادند.به گزارش ایســنا، بنابر 
اعــالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، از روز 2۹ مهر تا 
روز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار و ۶۴ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شدند که ۱۴۷۷ نفر از آنان 
بستری شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۸۴۴ هزار و 
۵۸۹ نفر رسید.متاســفانه در طول 2۴ ساعت، ۱۶۵ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱2۴ هزار و ۹2۸ نفر 
رسید.خوشبختانه تا روز ۳۰ مهر، ۵ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۴۹۶ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.۴۴22 نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا روز ۳۰ مهر، ۳۴ میلیون و ۵۵۱ هزار و 2۰۶ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 
کشور انجام شده است.در حال حاضر ۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۰۶ شهر 
در وضعیت نارنجی، 22۸ شهر در وضعیت زرد و ۱۰۵ شهر در وضعیت آبی قرار 
دارند.همچنین بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، در یک شبانه روز یک 
میلیون و 2۳ هزار و ۹۱۵ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.به گزارش 
ایســنا و بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، تا روز ۳۰ مهر، ۵۰ میلیون و 
۳۷۳ هزار و ۴۸۸ نفر ُدز اول واکســن کرونا و 2۸ میلیون و 2۹۱ هزار و ۷۷۷ 
نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 
۷۸ میلیون و ۶۶۵ هزار و 2۶۵ ُدز رســید.در یک شبانه روز، یک میلیون و 2۳ 

هزار و ۹۱۵ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.

تسریع در جذب نیروهای جدید وزارت بهداشت 
ضروری است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی به روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور دستور داد که حداکثر تا ۱۰ آبان ماه سال جاری تمامی پذیرفته شدگان 
آزمون استخدامی وزارت بهداشــت باید در مراکز پذیرفته شده فعالیت خود را 
آغــاز کنند.به گزارش وبدا، بهرام عین اللهــی تاکید کرد: با توجه به نیاز فوری 
بیمارســتان ها، مراکز بهداشتی و درمانی و پایگاه های اورژانس به نیروی انسانی 
و کمــک به کادر درمان و جلوگیری از فرســایش نیروها با ورود نیروهای تازه 
نفس و نظر به تاکید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی مبنی بر 
تسریع در شروع به کارگیری کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 2۴ بهمن 
ســال گذشــته، حداکثر تا تاریخ ۱۰ آبان ســال جاری تمامی پذیرفته  شدگان 
آزمون فوق شــروع به کار کنند و گزارش اقدامات انجام شده به معاونت توسعه 
مدیریت و منابع این وزارتخانه ارسال شود.بر اساس این گزارش، هیات مرکزی 
گزینش وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی نیز مجوز به کارگیری ۸۹ 
روزه این افراد را تا زمان طی مراحل قانونی گزینش در قالب بخشــنامه ای به 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعالم کرد.

امکان ثبت سفارش تک جلدی کتاب های درسی 
فراهم شد

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: 
امکان ثبت سفارش تک جلدی کتاب های درسی از سوم آبان ماه فراهم است.به 
گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان پژوهش و برنامه 
ریزی آموزشــی، »محمد علوی تبار«، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی در خصوص ســامانه فروش تک جلدی کتب 
درســی و دریافت این کتاب ها اعالم کرد: به منظور تســهیل دسترسی دانش 
آموزان و همکاران فرهنگی به کتاب های درسی، بخش توزیع تک جلدی سامانه 
فروش و توزیع مواد آموزشــی از تاریخ ۳/۸/۱۴۰۰ شــروع بکار می نماید. وی 
اظهارداشت: در روش خرید تک جلدی، افراد عالقمند به خرید کتاب درسی از 
طریق مراجعه به بخش تک جلدی ســامانه irtextbook. ir اقدام به سفارش 
کتاب درســی دوره های تحصیلی ابتدایی، دوره های اول و دوم متوسطه نظری 
و کتاب های عمومی فنی و حرفه ای و کاردانش کنند و بســته سفارشی آن ها از 
طریق شرکت پست جمهوری اسالمی ایران بر اساس مکان سفارش به متقاضی 
تحویل داده می شــود. علوی تبار همچنین یادآور شد که فایل کامل و پی دی 
اف تمام کتاب های درســی در تمام پایه ها و دوره ها به صورت رایگان از طریق 

پایگاه کتاب درسی به نشانی chap. sch. ir قابل دریافت می باشد.

با تماس ۱۳۷ نجات دهنده جان بی خانمان ها باشید
ســازمان رفاه، خدمات و مشــارکت های اجتماعی شــهرداری تهران، همزمان 
با  شــروع فصل سرد ســال در اطالعیه ای از شــهروندان تهرانی خواست در 
صورت مشــاهده افراد بی خانمان با شــماره ۱۳۷ تماس گرفته تا این افراد به 
مددســراهای شهرداری انتقال پیدا کنند.به گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، 
خدمات و مشــارکت های اجتماعی شــهرداری تهران، با توجه به برودت هوا و 
طبق سنوات گذشته شــهروندان در صورت مشاهده افراد بی خانمان موارد را 
باشماره  ۱۳۷و یا شماره های مستقیم ۵۵۵22۳22 و ۵۵۰۱2۳۴۵ اعالم کنند.
پس از تماس شهروندان تهرانی گشت های فوریت های خدمات اجتماعی نسبت 
به انتقال این افراد به مددسراها اقدام می نمایند.این مددسراها به صورت شبانه 

روزی بوده و خدمت رسانی 2۴ ساعته برای افراد بی خانمان دارند.

ادامه دورکاری مادران شاغل دارای فرزند کمتر از
 ۶ سال و دبستانی

معــاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، از ادامه دورکاری مادران شــاغل 
دارای فرزند کمتر از شــش سال و دبســتانی خبر داد.به گزارش ایسنا، انسیه 
خزعلی اظهار کرد: بحث بانوانی که در ایام کرونا به صورت دورکاری به شــغل 
خود ادامه داده و به بحث بچه ها و فرزندان به ویژه فرزندان کوچک شان که در 
منزل هســتند رســیدگی می کردند، در هیات دولت مطرح شد.وی که در یک 
برنامه  تلویزونی سخن می گفت، ادامه داد: با توجه به نیاز فرزندان زیر شش سال 
و مقطع ابتدایی به در کنار مادر بودن و با توجه به تعطیلی مهدهای کودک، بنا 
شد بحث دورکاری برای این خانم ها ادامه پیدا کند و بخشنامه ای که در ارتباط 
با حضور تمام وقت ابالغ شده در مورد خانم هایی که فرزند دبستانی و زیر شش 

سال دارند، استثناء است و اگر بخواهند می توانند از این مزیت استفاده کنند.

ورود ۷۰۰ هزار دوز واکسن اسپوتنیک به ایران
محموله جدید واکســن »اســپوتنیک وی«، وارد کشور شــد.به گزارش ایلنا، 
محموله جدید واکســن اســپوتنیک وی، حاوی ۷۰۰ هزار ُدز از این واکســن، 
پنجشنبه وارد کشور شد.این هفتاد و سومین محموله واکسن وارداتی به کشور 
است.بنا بر اعالم کانال تلگرامی وبدا، بر این اساس آمار واکسن های وارد شده به 

کشور از ۱2۰ میلیون ُدز گذشت.

ارتباطی میان واکسن کووید-۱۹ و خطر سقط جنین 
وجود ندارد

محققان بر اساس نتایج یک مطالعه جدید دریافتند:  هیچ ارتباطی میان تزریق 
واکســن کووید-۱۹ و خطر ســقط جنین وجود ندارد.به گزارش ایســنا، نتایج 
یک بررســی نشان داد: هیچ رابطه ای بین واکسیناســیون کووید-۱۹ و خطر 
ســقط جنین در سه ماه نخست بارداری وجود ندارد که تاکید کننده بی خطر 
بودن واکسیناسیون در دوران بارداری است.در این مطالعه محققان نسبت زنان 
واکسینه شده ای که در سه ماهه اول بارداری سقط جنین را تجربه کرده بودند 
و زنانــی که در پایان ســه ماهه اول هنوز باردار بودند، مقایســه کردند.یکی از 
محققان این مطالعه از دانشکده اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی دانشگاه اتاوا و 
بیمارستان کودکان شرق انتاریو در کانادا گفت: هیچ شواهدی مبنی بر افزایش 
خطر سقط جنین پس از تزریق واکسن کووید-۱۹ مشاهده نشد و تایید کننده 
یافته های دیگر مطالعات انجام شده در این رابطه و بی خطر بودن واکسیناسیون 
در دوران بارداری اســت.محققان تاکید کردند: ایــن یافته ها برای زنانی که در 
اوایل دوران بارداری واکســینه شده اند، اطمینان بخش است و شواهد فزاینده 
ای را در مورد ایمن بودن واکسیناسیون کووید-۱۹ در این دوران ارائه می دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس، به گفته محققان حائز اهمیت است 
که زنان باردار در برابر بیماری کووید-۱۹ واکســینه شــوند زیرا آنان بیشتر در 
معرض خطر بستری شــدن و پیامدهای ناشی از بیماری کووید-۱۹ هستند و 

ابتال به این بیماری ممکن است موجب زایمان زودهنگام شود.

اخبار کوتاه
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی مطرح کرد

شیوعکرونابابازگشاییمدارسودانشگاههابهسنینپایینتر

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعالم کرد

جزئیات طرح »هوشمندسازی قرنطینه« 

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

دانش آموزان مدارس پرجمعیت باالی ۶۰۰ نفر احتماال ۲ روز در هفته مدرسه بروند

زخم زباله گردی بر تن شهر

برای مدیریت پسماندها چه باید کرد؟

عزل دو مدیر بنیاد شهید در پی حادثه خودسوزی منجر به فوت یکی از فرزندان شهدا

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه شــهید 
بهشــتی گفت: دلتا واریانتی است که سرایت پذیری بسیار 
باالیی دارد و ممکن اســت ورود یک یــا دو بیمار در یک 
کالس همــه را تحت تأثیر قرار دهد.علیرضا ناجی در گفت 
و گو با ایلنا در پاســخ به این ســؤال که آیا ممکن است با 
بازگشایی مدارس، رنج ســنی ابتال به کووید ۱۹ به سمت 
ســنین زیر ۱۸ ســال برود، گفت: قریب به ذهن است که 
ایــن اتفاق بیافتــد. با توجه به اینکه درحال حاضر فشــار 
واکسیناسیون بیشتر برروی بزرگســاالن است، بازگشایی 
مدارس و دانشــگاه ها می تواند شــیوع بیماری را به جوامع 
با ســنین پایین تر ســوق بدهد. این یک هشــدار اســت. 
واضح اســت که تعداد تخت های اطفال و کودکانمان زیاد 
نیســت. در پیک پنجم نیز که درگیری کودکان زیاد شد، 
بیمارســتان های کودکان ما بسیار مشــغول شدند و فشار 
زیادی به آن ها آمد. به همین دلیل این موضوع می تواند به 
شــدت خطر آفرین و محتمل باشد. او درارتباط با تصمیم 
آموزش و پرورش بــرای تفویض اختیار نحوه بازگشــایی 
مــدارس به مــدارس و مناطــق گفت: ایــن تصمیم اصاًل 
درست نیست، باید شــرایط بازگشایی مدارس را موردنظر 
قــرار داد و به وجــود آورد تا بتوانیم مــدارس را حضوری 
کنیم. از نظر فضای فیزیکی نیز کاماًل مشــخص اســت که 
باید حداقل یک تا یک و نیم متر بین افراد فاصله باشــد و 
کالس ها تهویه مناســب داشته باشند، ایجاد چنین فضای 
یک و نیم متری که به صورت یک دایره درنظر بگیریم، در 
بســیاری از مدارس ما اصاًل امکان پذیر نیست.رئیس مرکز 
تحقیقات ویروس شناســی دانشگاه شهید بهشتی گفت: ما 
تهویه درســتی هم در بسیاری از مدارس نداریم. مدارس و 
مناطــق چه کار می توانند بکنند؟ ما که می دانیم شــرایط 
به چه صورت اســت و رعایت پروتکل های بهداشتی تقریباً 
می توان گفت که خیلی امکان پذیر نیست. از نظر فیزیکی و 
وضعیت تهویه شرایط مناسب نیست و از طرفی در برخی از 
گروه های سنی اصاًل انتظار اینکه دانش آموزان پروتکل ها را 
رعایت کنند، قابل تصور نیست. ناجی گفت: باید با طمأنینه 
عمــل کرد، مدتی صبر کرد و میزان واکسیناســیون را باال 
برد و اقدامات درمانی بســیار سفت و ســخت را به وجود 
آورد. شیوع بسیار باالی بیماری که االن وجود دارد را باید 
بتوانیم کم کنیم. ما درحال حاضر خطر شــکم به شــکم 

شدن پیک پنجم و ششم را داریم، همانطور که برای پیک 
چهــارم و پنجم این اتفــاق رخ داد. به علت اینکه ما مدت 
زیادی اســت که تعداد موارد مثبتمان در روز کاهش پیدا 
نکرده و درحد باالیی باقی مانده اســت. این همان خطری 
است که باعث می شود به پیک ششم برسیم. شواهد بسیار 
زیادی نیــز وجود دارد که تعداد موارد مثبت بســیاری از 
شهرها درحال باال رفتن است و درحال ورود به پیک ششم 
هستند. این ها مسائلی است که باید بسیار به آن توجه کرد 

و االن اصاًل جای تصمیمات غیرعلمی گرفتن نیست. 
او درپاســخ به این ســوال که نحوه غربالگری بیماری در 
صورت بازگشــایی مدارس چگونه می تواند باشــد، گفت: 
نحوه غربالگری، اگر بنابر تصمیم اشتباه بازگشایی مدارس 
باشد، تســت های هفتگی کووید است که بازهم این مساله 
تاحــدودی نمی توانــد جلوگیری کند و فقــط می تواند ما 
را از ایــن موضوع خبردار کند که دانــش آموزان را از هم 
جدا کنیم، اما به هر صورت دلتا واریانتی اســت که بسیار 
ســرایت پذیری باالیی دارد و ممکن اســت ورود یک یا دو 
بیمــار در یک کالس همه را تحت تأثیــر قرار دهد.رئیس 
مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه شهید بهشتی 
گفت: این امکانــات که ما بتوانیم از این جمعیت بســیار 

بزرگ از کودکان تست های هفتگی بگیریم هم جای سؤال 
دارد. از روی عالیم بالینی هم نمی شــود تشــخیص داد و 
بســیاری عالیم بالینی ندارند. به غیر از اینکه عالیم بالینی 
می توانــد در کووید به صورت غیر طبیعی باشــد و اینکه 
فقط ما بخواهیم تب را بسنجیم، اصاًل معیار مناسبی برای 
تشخیص نیست. خوداظهاری هم ممکن است راه به جایی 
نبرد. بــه همین دلیل به نظر من بهتر اســت که مقداری 
علمی تر و جدی تر به این موضوع نگاه شود. ناجی درارتباط 
با احتمال شــیوع ســویه های جدید بیــن دانش آموزان و 
نحوه کنترل آن گفــت: اینکه ما دانش زیادی از گوناگونی 
ژنتیکی کووید ۱۹ در ایران نداریم مســاله ای عمومی است 
و متاســفانه یکی از نواقص ما در کنترل کووید اســت و به 
این دلیل که پایش ژنتیکی مســتمر و مناســبی را انجام 
نمی دهیم متوجه گونه های جدید ویروس نمی شویم. تجمع 
بین دانش آموزان و دانشجویان، در قشری که ممکن است 
خیلی هم واکســن نزده باشــند، محیط بسیار مناسبی به 
وجــود می آورد که ویــروس بین آن هــا بچرخد و همین 
موضــوع می تواند باعث به وجود آمــدن گونه های ژنتیکی 
جدید هم بشود. این مساله از نظر تئوریک کاماًل مورد قبول 

است و محتمل است که این اتفاق رخ بدهد. 

او درپاســخ به این سؤال که آیا مطالعات برروی استفاده از 
ســینوفارم برای کودکان در جمعیت قابل توجهی صورت 
گرفته اســت یا خیر، گفت: فاز یک و دو مطالعه سینوفارم 
برای کودکان برروی بیــش از 2۰۰۰ نفر در چین صورت 
گرفته و به همین دلیل اســت که وارد فاز سه شده است. 
فاز ســه در امارات درحال انجام اســت. شــما اگر به آمار 
مطالعــه فایــزر در کودکان هم نگاه کنید که در فاز ســه 
انجام شــد، تقریباً چنین عددی بود.رئیس مرکز تحقیقات 
ویروس شناســی دانشگاه شهید بهشتی گفت: البته این را 
باید درنظر داشــت که فایزر رنج ســنی کوتاه تری را دربر 
می گیــرد که بین ســنین ۱2 تا ۱۶ ســال بود و در چین 
بین سه تا ۱۷ ســال بود. اما فکر می کنم فاصله اطالعاتی 
آنچنانی که منجر شود به واکسن سینوفارم بدگمان شویم 
وجود ندارد. با توجه به فاز یک و دو واکســن سینوفارم و 
به پلتفرم آن، می شود به آن اطمینان کرد و واکسیناسیون 
کودکان بــا ســینوفارم را انجام داد تا از نظر اثربخشــی 
واکسن اعداد دقیقتری در فاز سه مطالعات به دست بیاید. 
ناجی درارتباط با نتایج به دســت آمده از مطالعه واکسن 
پاســتوکووک برروی کودکان گفت: اطالعــات مربوط به 
پاســتوکووک یا همان سوبرانا در کشور کوباست. اطالعات 
آن هــم باید بیاید و ما خودمان تجربه ای برای کودکان در 
ایران نداشته ایم و تجربه موفق ما برای مطالعه این واکسن 
به صورت دو دوزه و ســه دوزه در بزرگساالن است که به 
نظر می آید واکســن بســیار اثربخش و خوبی است.رئیس 
مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه شهید بهشتی 
گفت: امــا به هر صورت ایران بایــد اطالعات ریز و دقیق 
مربوط به اثربخشی این واکسن در کوبا برروی کودکان را 
هم به دست بیاورد و توسط افراد کارشناس در این موضوع 
مطالعه علمی شــود. امیدوار هستم که این واکسن مناسب 
باشد، همانطور که در کوبا مجوز دو تا ۱۷ سال را دریافت 
کــرده و با مجــوز اضطراری مصرف می شــود، ما هم اگر 
اطالعات به دست آمده مناسب و خوب بود بتوانیم از این 
واکســن در کودکان استفاده کنیم. مقاله ای از این مطالعه 
این واکسن در کودکان چاپ نشده است اما گزارشی وجود 
دارد که این کار را در کوبا انجام داده اند که گزارش دقیق تر 
و باجزییات تــر آن را می توانیم از محققان کوبایی دریافت 

کنیم که ببینیم به چه صورت است.

دبیــر کمیته علمی کشــوری کوویــد-۱۹ جزئیات طرح 
ســامانه هوشــمند بــرای محدودیت هــای کرونایــی و 
قرنطینــه را توضیــح داد.دکتر حمیدرضــا جماعتی در 
گفت وگو با ایســنا، درباره جزئیات سامانه هوشمند برای 
محدودیت های کرونایی و قرنطینه، گفت: سامانه هوشمند 
بــرای محدودیت ها و قرنطینه در کمیته علمی کشــوری 
کرونــا مورد بحث قــرار گرفت و این ســامانه به صورت 
پایلوت در سه استان آذربایجان غربی، کردستان و قزوین 

در حال انجام اســت و قرار شد نتایج پایلوت را به ما ارائه 
دهنــد تا ببینیم به چه صورت عمــل کردند و اگر نتیجه 
آن خوب باشــد، این ســامانه به کل کشور گسترش پیدا 
می کند.وی افــزود: در قالب این طرح که در حال پایلوت 
است، بر اساس سامانه هوشمندی که طراحی شده، تمام 
اطالعات کلیه شهروندان از حمل و نقل گرفته تا اصناف و 
... مشخص شده و بر اساس واکسیناسیون، عالئم احتمالی، 
تســت هایی که برای باز بودن اصناف و ... انجام می شود، 

قرنطینه ها و محدودیت هایی را ایجاد می کنند.دبیر کمیته 
علمی کشوری کرونا افزود: بر این اساس افرادی که گرفتار 
و مثبت شدند، پیگیری کرده و در قرنطینه قرار می گیرند. 
در عین حال شــرکت ها و ... به صورت دوره ای تست هایی 
را انجام می دهند و اطالعات تست ها وارد سامانه شده و بر 
اســاس آن ها نتیجه می گیرند که درباره یک صنف خاص 
یا یک بخش چه اقداماتی باید انجام شود.جماعتی با بیان 
اینکه این کار به نوعی غربالگری هوشــمند است، گفت: 

وقتی هم بر اساس غربالگری مبتال پیدا شد، فرد قرنطینه 
شده و مورد بررسی قرار می گیرد.وی درباره نحوه نظارت 
بر ای این طرح، گفت: معموال به وســیله اســتانداری ها 
نظارت بر اجــرای آن انجام می شــود و صنف ها، ادارات، 
حــوزه حمل و نقل و ... در ایــن طرح قرار دارند. در عین 
حال مجری اصلی این طرح وزارت کشــور است و وزارت 
بهداشــت عمدتــا از نظر علمــی کار را حمایت می کند و 

مجری اصلی وزارت کشور و ریاست جمهوری است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس 
با بیان اینکه پیش بینی می کنیــم در نیمه دوم آبان همه 
مدارس امکان فعالیت حضوری داشــته باشــند گفت: اما 
شــرایط کرونا حاکم و اصل اساسی حفظ سالمت و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی اســت و نمی توانیــم از آن تخطی 
کنیم.علیرضا کمرئی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه 
پیش بینی شما از میزان حضور دانش آموزان در مدارس در 
آبان ماه چگونه است؟ گفت: پیش بینی ما این است که در 

نیمه دوم آبان همه مدارس امکان فعالیت حضوری داشته 
باشــند؛ اما شرایط کرونا حاکم اســت، اصل اساسی حفظ 
سالمت و رعایت فاصله گذاری اجتماعی است و نمی توانیم 
از آن تخطــی کنیــم. وی افزود: کرونا شــرایطش را به ما 
تحمیل می کند و اگر کالس درس متراکم داشــته باشیم 
ناچاریــم دانش آموزان را گروه بنــدی کنیم که در مدارس 
پرجمعیــت باالی ۶۰۰ دانش آموز بــا کالس های متراکم، 
وضعیــت متفاوت تری را رقم می زند و ممکن اســت حتی 

به دو روز در هفته آموزش حضوری بســنده کنیم و مابقی 
آموزش هــا از طریق روش های دیگر ارائه شود.ســخنگوی 
وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس همچنین 
با اشــاره به مدارس مشمول بازگشــایی در نیمه اول آبان 
ماه گفت: مدارســی که باید در نیمه اول بازگشــایی شوند 
خودارزیابی انجام داده و مجوز بازگشــایی از سوی مناطق 
دریافــت کرده اند. مناطق مشــخص کرده انــد که کدام 
مدارسشان مشمول بازگشایی در نیمه اول و کدام مشمول 

بازگشــایی از  نیمه دوم آبان ماه متناســب با الگو هستند.
کمرئی افزود: اگر هم تعدادی باقی مانده باشند با توجه به 
فرصتی که برای مدارس مشــمول بازگشایی در نیمه دوم 
آبــان ماه وجود دارد این امــکان را فراهم و مجوز را صادر 
می کنند. مدارس موظف هســتند پس از بازگشایی، الگو و 
مشــخصات روش های ارائه خدمت خود را در 2۸ شاخص 
اعم از ساعات فعالیت، تعداد دانش آموزان، زنگ های تفریح 
و غیره را ثبت کنند که قابلیت پیگیری، رصد و نظارت دارد.

تولید ســاالنه میلیون ها تن پسماند در کشور، 
موضــوع  پســماند را به یک چالــش و معضل 
جدی چه به لحاظ زیســت محیطی و چه از نظر 
اجتماعی تبدیل کرده اســت؛ از بوی نامطبوع 
در مناطــق اطراف محل  دپــوی زباله تا پدیده 
زباله گردی در شهرها همگی معضالتی هستند 
که نیازمند اقداماتی جامع و با مشــارکت همه 
آحاد جامعه است، اما این اقدامات چیست و چه 
باید کرد؟به گزارش ایسنا، موضوع پسماند امروزه 
به یکی از بزرگترین چالش های زیست محیطی 
در دنیا به ویژه در شهرها تبدیل شده است. ایران 
نیز سال ها است که با این چالش بزرگ دست و 
پنجه نرم می کند. هرچند راهکارهای متعددی 
برای مدیریت صحیح و اصولی  پسماندها از جمله 
بازیافت در دنیا ارایه شده اما   تنها درصد بسیار 
ناچیزی از  پسماندهای کشور وارد چرخه بازیافت 
می شوند. علت این مســاله چیست و چه باید 
کرد؟ به ۱۰ نکته در این زمینه اشاره شده است:
وقتی از پســماند صحبت می شود اولین چیزی 
که به ذهن خطور می کند پسماندهای عادی و 
شهری اســت اما در کنار آن ما با پسماندهای 
خطرناک تر مواجه هســتیم. شــاید پســماند 
کروم، هالوژنــی و پســماند فلــزات ســنگین 
مقدارشــان کم باشــد اما خطر آن ها به مراتب 
بیشتر از پسماندهای عادی است. از این رو نباید 
پسماندها را به زباله های شهری محدود کرد بلکه 

باید فراتر از آن دیده شوند.
براســاس اطالعات ســازمان حفاظت محیط 
زیست، روزانه ۵۸ هزار تن  پسماند عادی یعنی 
ساالنه حدود 2۰ میلیون تن  پسماند عادی در 
کشور تولید می شــود این در حالیست که ۳2 

میلیون تن پســماند صنعتی در سال در کشور 
داریم کــه ۸ میلیون تــن آن خیلی خطرناک 
و ویژه اســت و نباید ســهم ۱۷۰ میلیون تنی 
پسماندهای کشــاورزی همچنین  پسماندهای 
پزشــکی و سموم را فراموش کرد. بر این اساس 
موضوع پسماند به موضوع حساسی تبدیل شده 

است.
موضوع مدیریت پسماند در کل دنیا یک موضوع 
جدید اســت. کنواســیون بین المللی در زمینه 
مدیریت پسماند از ســال ۱۹۷۰به بعد مصوب 
شده اســت یعنی در سطح دنیا ۵۰ سال است 

که در این زمینه فعالیت می شود.
قانون مدیریت  پسماندها که در سال ۱۳۸۳ در 
کشور به تصویب رسید، فرایند و مراحل مدیریت 
 پســماندها را تعریف و مشــخص کرده است. 
براساس این قانون مدیریت اجرایی  پسماندها در 
حریم شهرها برعهده شهرداری ها است که باید 
به همین منظور طرح جامع و منسجمی را برای 
مدیریت  پسماند تدوین کنند همچنین ضروری 
است که شهرداری ها زیرساخت های الزم جهت 
اجرای طرح های جامع مدیریت  پسماند را فراهم 

کنند.
زمانی کــه زیرســاخت های الزم جهت اجرای 
طرح های جامع مدیریت  پســماند فراهم نباشد 
و  پســماندها به صــورت تفکیک نشــده وارد 
مخازن زباله در ســطح شهر شوند، زمینه برای 
فعالیت هایی چون جمع آوری غیراصولی  پسماند 

که به اصطالح به آن زباله گردی می گویند، ایجاد 
می شــود. اکنون حدود ۵۵ هزار مخزن زباله در 
سطح شهر تهران وجود دارد اما زباله ها به صورت 

تفکیک نشده در آن ها رها می شوند.
زباله گردی  پدیده ای است که طی سال های اخیر 
بیش از  پیش در سطح کالنشهرها به ویژه تهران 
دیده می شود به عقیده برخی کارشناسان  پدیده 
زباله گــردی تنها یک معضل زیســت محیطی 
نیست و ریشه در معضالت اجتماعی به خصوص 
فقر قــرار دارد اما برخی دیگر از کارشناســان 
معتقدند که درصد بسیار کمی از افرادی که به 
جمع آوری زباله می پردازند افراد مضطر و فقیری 
هســتند که از روی ناچاری ایــن اقدام را انجام 
دهند. این کارشناســان بر این باورند که بخش 
زیادی از این افراد به نوعی در قالب شــرکت ها 
و  پیمانکارانی که در این حوزه فعال هســتند، 
فعالیت می کننــد بنابراین ضروری اســت که 
زیرســاخت ها جهت مدیریت صحیح و اصولی 
 پســماندها فراهم و تالش شود موضوع تفکیک 
 پسماند از مبدا به شهروندان آموزش داده شود 
تا کمتر شاهد این نوع فعالیت ها و معضالت در 

سطح شهرها باشیم.
زباله گــردی جایگزین غیراصولــی و غیرمجاز 
بخشی از مراحل مدیریت  پسماند یعنی تفکیک 
از مبدا شــده اســت؛ مرحله ای بسیار مهم که 
می توان با رعایت و اجرای اصولی آن و با تفکیک 
زباله های تر و خشــک همچنین  پسماندهای 

شیشه ای،  پالستیکی، فلزی و ... در مبدا، زمینه 
را بــرای بازگرداندن این  پســماندها به چرخه 
بازیافت و استفاده مجدد فراهم کرد، همانطور که 
در بسیاری از کشورها با تعبیه چند نوع مخازن 
زبالــه جداگانه و با آموزش شــهروندان و ایجاد 
انگیزه  موفق شــده اند زمینه را برای تفکیک از 
مبدا  فراهم کنند. ایجاد انگیزه در بین مردم برای 
تفکیک زباله راه های مختلفی دارد. در بسیاری 
از کشورها به افرادی که تفکیک از مبدا را جدی 
می گیرند، خدمات ارزان تــر، مالیات و عوارض 

کمتر و جوایز نقدی و غیرنقدی تعلق می گیرد.
کارشناســان محیط زیســت از جمله محمد 
حســین بازگیر می گویند که هرچند اقدامات 
خوب و مستمری طی سال های اخیر در زمینه 
مدیریت  پســماند انجام شــده است و نسبت 
به ســال های گذشته  پیشــرفت های خوبی در 
تمامی مراحل مدیریت  پسماند داشته ایم اما هنوز 
با استقرار مدیریت اصولی و مطلوب فاصله داریم 
و الزم است قوانین، دستورالعمل ها، آیین نامه ها 
و شیوه نامه ها در حوزه مدیریت  پسماند اصالح 
شوند. فاطمه برنا نیز معتقد است که عدم تامین 
منابع مالی و تخصیص اعتبار اندک به  پروژه های 
مدیریت  پســماند از مهمترین موانع موجود در 
راه رعایت اســتانداردهای زیست محیطی است 
و مدیریــت ضعیف به علت نبود تخصص کافی 
سبب شده است تا توان مدیریت پسماند کاهش 

یابد.

شهرداری ها باید رســیدن به مدیریت مطلوب 
 پسماندها را در دستور کار خود قرار دهند. به نظر 
می رسد شهرداری تهران هم از ظرفیت ها و هم 
از امکانات الزم برای تحقق این اهداف برخوردار 
است بنابراین الزم است در این زمینه گام بردارد 
و وضعیت  پســماند شــهر تهران را ساماندهی 
کند و با جلب مشــارکت مردم و فراهم کردن 
زیرســاخت های الزم جهــت تفکیــک اصولی 
 پسماند از مبدا، کمتر شاهد زباله گردی در سطح 

شهر باشیم.
به طور قطع مدیریت پســماند با یک سازمان و 
مدیر ساماندهی نمی شود بلکه باید کلیت کشور 
در این زمینه کار کنند و بــا اولویت قرار دادن 
مدیریت  پســماند به عنوان یکــی از مهمترین 
معضالت زیست محیطی بر این مساله متمرکز 
شوند.  سازمان حفاظت محیط زیست با معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری وصندوق 
نوآوری در خصوص حمایت از اســتارت آپ های 
این حوزه در سال گذشته تفاهمنامه امضا کرد. 
با توجه به اینکه۸۰ هزار میلیارد تومان در سال 
گردش مالی در بخش مدیریت مالی پسماند در 
کشور است بنابراین الزم است از استارت آپ ها 
در زمینه مدیریت پسماند حمایت بیشتری شود.

به گزارش ایســنا،  موضوع  پسماند چند سالی 
اســت که در کشــور به ویژه در کالنشهرها به 
یک معضل جدی تبدیل شــده است و مقابله 
با این معضل نیازمند آموزش، فرهنگ ســازی و 
همکاری تمامی آحــاد جامعه در اجرای اصولی 
تمامی مراحل مدیریت  پســماند از صرفه جویی 
در مصرف و تولید  پسماند و تفکیک در مبدا تا 

بازیافت و دفع نهایی آن است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران دستوراتی 
را در مورد حادثه خودسوزی یکی از فرزندان 
شــهدا در شهر یاســوج و دلجویی از خانواده 
ایــن مرحوم صــادر کرد.به گزارش باشــگاه 
خبرنــگاران جوان،در پی حادثه خودســوزی 
منجر به فوت یکی از فرزندان گرانقدر شــهدا 
در شهر یاسوج، گزارش نهایی مدیرکل حوزه 
ریاســت و مشــاور عالی رئیــس و مدیرکل 
بازرسی بنیاد شــهید و امور ایثارگران که در 
همان ساعات اولیه به عنوان نمایندگان ویژه 
جهت بررســی موضوع به استان کهگیلویه و 
بویراحمد اعزام شــده بودند بــه رئیس بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران ارائه شــد.بر مبنای 

این گزارش ســوءتدبیر مشاور امور ایثارگران 
اســتانداری کهگیلویــه و بویراحمد که خود 
می بایســت حل کننده مطالبــات و معضالت 
خانواده های محترم شهدا و ایثارگران ازجمله 
اشــتغال، معیشت و غیره باشد، مشهود است. 
ایشــان بجای اینکه طبق قانون پاســخگوی 
درخواست های ارسالی جامعه هدف ایثارگری 
برای حل مشکل اشتغال و مسکن و ... جامعه 
باشــد، این متقاضی را با هدایتی نادرســت 
طــی نامه ای بالفاصله به بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران اســتان ارجاع داده است. حال آنکه 
شایســته بود ضمن تالش برای آرام ســازی 
نامبرده، وی را به دستگاه های اجرایی استان 

جهت مساعدت رهنمون می ساخت.همچنین 
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
کهگیلویــه و بویراحمد و معاون تعاون و امور 
اجتماعی و نیز احدی از مددکاران بنیاد استان 
ضمن کم توجهی به شــرایط بحرانی روحی و 
روانی و افســردگی عمیقی کــه حاکم بر این 
فرزند شهید بوده است؛ می بایست نامبرده را 
تا آرام شدن و برطرف کردن تنش های روحی 
شــدید و هیجانی پیش آمده و تهدید مجدد 
به خودکشی در ساختمان بنیاد شهید و امور 
ایثارگران تحت مراقبت قــرار می دادند و در 
ادامه جهــت مداوا و معالجات روان پزشــکی 
بــه مراکز درمانی جهت بســتری مشــایعت 

می کردنــد کــه این اقــدام به شــکل کامل 
صورت نگرفته است.رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در پــی دریافت این گزارش با ابراز 
تأســف از حادثه پیش آمده دســتور برکناری 
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
کهگیلویــه و بویراحمد و معاون تعاون و امور 
اجتماعی بنیاد این استان را صادر و به همراه 
مددکار مزبور امر بــه معرفی هیئت تخلفات 
کــرد. همچنیــن قاضی زاده طــی نامه ای به 
استاندار محترم برکناری مشاور امور ایثارگران 
استانداری را نیز درخواســت کرد.شایان ذکر 
است برخورد با خاطیان این پرونده به جهت 
عدم تمشــیت امور پیــش از حادثه مذموم و 

غیرشــرعی خودکشی و ســوءتدبیر الزم در 
مواجهه بــا مراجعه کننده مزبور صورت گرفته 
است.شکی نیســت ایثارگران و خانواده آن ها 
به مبانی دینی و شــرعی فعل خودکشی آشنا 
هستند و مطالبات خود را از مجاری قانونی و 
امیرحسین  کرد.سید  خواهند  پیگیری  اداری 
قاضی زاده هاشمی همچنین دستوراتی را جهت 
دلجویی از خانواده و بازماندگان فرزند شهید 
مرحوم صادر کرد و مقرر شــد هیئتی از بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران در مراســم تشییع 
پیکر این فرزند شــهید حضور یابد و کمک و 
مســاعدت به فرزندان این مرحوم نیز بخش 

دیگری از این دستور است.


