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جوابیه های دو وزارتخانه کشور و آموزش و پرورش
 به گزارش های »مردم ساالری«

 درباره تعطیلی مدارس
در پی انتشــار دو گزارش با عناوین »پاک کردن صورت مسأله تعطیلی مدارس 
توسط دولت رییســي« و »مناقشه دو وزارتخانه بر ســر تعطیلی مدارس« در 
روزهــای 4 و 5 بهمن مــاه در روزنامه مردم ســاالری، معاونت تربیت بدني و 
ســامت وزارت آموزش و پرورش و همچنین وزارت کشور جوابیه هایی ارسال 

کرده اند که متن کامل آنها بدین شرح است: 
جوابیه وزارت آموزش و پرورش

با اســتناد به ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که در تاریخ 74/2/3 
به تصویب مجلس محترم شــورای اسامی رســید در مواقع اضطراری به علت 
کیفیت خاص جوی، آلودگی هوای شهر ها به حدی برسد که به تشخیص وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، سامت انسان و محیط زیست را شدیداٌ به 
مخاطره بیاندازد ، ســازمان حفاظت محیط زیســت با همکاری وزارت کشور ) 
شهرداریها و نیروی انتظامی جمهور اسامی ایران( ممنوعیت ها یا محدودیت های 
موقت زمانی ، مکانی و نوعی را برای منابع آلوده کننده برقرار نموده و بافاصله 
مراتب را از طریق رســانه های همگانی به اطاع عموم خواهد رسانید. با برطرف 
شدن وضعیت اضطرار و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و 
محدودیت برقرار شــده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطاع عموم خواهد 

رسانید. 
در روزهای زیادی از سال به خصوص فصل سرما ، در بسیاری از شهرهای بزرگ 
کشور به دلیل وقوع پدیده وارونگی دما، پتانسیل آلودگی هوا به شدت باال رفته 
و شرایطی که مشــمول ماده 7 قانون جلوگیری از آلودگی هوا می باشد، ایجاد 
می گردد.  بر این اســاس و با عنایت به آیین نامه اجرایی تبصره  ماده 6 همین 
قانون، دبیرخانه شورای عالی موظف گردید با همکاری نهادها و ارگانهای عضو 
نسبت به مطالعه و تهیه دســتورالعمل اجرای شرایط بحران آلودگی هوا اقدام 
نماید. در همین راســتا ضمن نظرخواهی از کلیه دســت اندرکاران و تشکیل 
جلسات متعدد کارشناســی و جمع آوری اطاعات و بررسی نمونه های تجربه 
شــده مشــابه در کشــورهای دیگر ، نحوه ارتباط و وظایف نهادها و ارگانهای 
مربوط در شــرایط پایداری وارونگی دما و آلودگی بیش از حد استاندارد تعیین 
و اقدامات مقتضی در سه سطح عملکردي )وضعیت هشدار،  اضطرار و بحران( 
با گزینه های متناســب با آن شــرایط بررســی گردد و پس از اعام هر یک از 
وضعیت های سه گانه هشدار ، اضطرار و بحران به سازمان حفاظت محیط زیست 
و وزارت کشور کمیته نظارت و هماهنگی مواقع اضطراری آلودگی هوا، مرکب از 
نمایندگان تام االختیار سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی ، وزارت کشور و سازمان هواشناســی کشور ، با مسئولیت 
اســتانداری تشکیل می شود تا تصمیمات الزم را بر اساس دستورالعمل اجرایی 
وضعیت اضطراری آلودگی هوا اتخاذ و نتایج صرفا از طریق دبیر کمیته به اطاع 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران و خبرگزاری جمهوری اسامی و 
ســایر نهادهای ذیرربط برای انجام اقدامات مربوط برســاند و بر اجرای صحیح 

تصمیمات توسط ارگانهای ذیربط نظارت کند. 
با عنایت به مــوارد فوق الذکر و با توجه به آســیبهای جدی تعطیلی طوالنی 
مدارس به  روند یاددهی و یادگیری دانش آموزان و آســیب های جسمی، روانی 
واجتماعی این گروه از جامعه در اکثر کشورهای جهان بازگشایی مدارس مورد 
توجه جدی قرار گرفته اســت . مطالعات علمی در سطح کشور ، حکایت از این 
موضــوع دارد که بازگشــایی فیزیکی مدارس از جنبه های مختلف آموزشــی، 
تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و...... ضروری است. لذا با  عنایت به اهمیت سامت 
دانش آموزان  در هردو بعد جسمانی و آموزشی پیشنهاد شده است متناسب با  
اقلیم های متنوع در جغرافیای کشور پهناورمان ایران مطالعات بالینی به صورت 
پایلوت مبنی بر بررسی شاخص های آلودگی در وضعیت های سه گانه  )هشدار، 
اضطــرار، بحران( هوا با همکاری و نظارت وزارت بهداشــت ، درمان و آموزش 
پزشکی و اعضای کمیته نظارت و هماهنگی مواقع اضطراری آلودگی هوا انجام 
گیرد و نتایج جهت به روزرسانی دستورالعمل اجرایی وضعیت اضطراری آلودگی 

هوا در کمیته  مذکور  جهت تصمیم گیری نهایی عنوان گردد.  
جوابیه وزارت کشور

موضوع آلودگی هوا و تعطیلی مدارس موضوع مهمی اســت که با شدت گرفتن 
آلودگی  ها در فضای رسانه ای کشور مطرح شده است.

آمــوزش و پرورش پس از این انتقادها و تماس های مکــرر و فراوان خانواده ها 
که از این تعطیلی ها ناراحت بودند، ایده تعریف اســتاندارد شاخص های آلودگی 
برای تعطیلی مدارس را مطرح کرد و ســپس وزیر کشــور هم یک گفت وگوی 
مطبوعاتی از وجود چنین طرحی خبر داد. اســتدالل وزارتخانه های کشــور و 
آموزش و پرورش براین مبناست که تعطیلی مدارس به خاطر آلودگی هوا ضربه 

جدی به تعلیم و تربیت دانش آموزان و افت تحصیلی معنادار آنها می انجامد.
براساس گزارش های تحقیقی صورت گرفته، موافقان تغییر استاندارد آلودگی هوا 
معتقدند تعطیلی مدارس باعث افزایش آسیب هایی نظیر چاقی دانش آموزان، کم 

تحرکی، افت تحصیلی شدید و تنبلی در یادیگری شده است.
در کنار این امــر دانش آموز به خاطر فقدان ارتباط اجتماعی در مدارس زمینه 

افسردگی و انزوا طلبی بیشتری می گیرد.
در برابر مخالفان با استناد به آمار عوارض آلودگی و نیز تحقیقات معتبر داخلی و 
بین المللی درخصوص عوارض آلودگی هوا به ویژه در کودکان، با این ایده مخالفت 
کرده اند. باید توجه داشــت که تعطیلی مدارس در گام نخست با هدف حراست 
از سامت دانش آموزان است و این موضوع به صورت مستقیم ارتباطی با کاهش 
آلودگی هوا ندارد. نگاهی به تجربه ســایر کشورها همچون هند هم گویای این 
واقعیت است که مدارس ابتدایی در اولویت نخست تعطیلی در شرایط اضطرار 
آلودگی هوا هستند. اگرچه موضوع آلودگی هوا یک چالش مهم جهانی است و 
کشــورهای توسعه یافته جهان نظیر هند و چین هم درگیر این چالش هستند 
اما هر کشوری متناسب با شرایط خود، استاندارد و سیاستگذاری های مختلفی 
را برای حل این چالش اعم از تعطیلی مدارس و مشاغل برای افراد و گروه های 

حساس جامعه در پیش می گیرند و یک راه حل جهانی برای آن وجود ندارد.
برای نمونه مالزی در صورت رسیدن شاخص آالیندگی به عدد 200 میکرون، به 
تعطیلی مدارس اقدام می کند و در پکن و چین هم این عدد بین 200 تا 250 
تعریف شــده است. این مســاله در هند هم هنگامی که شاخص به 300 رسید، 

منجر به دستور مقامات برای تعطیلی مدارس شد.
به این ترتیب چند نکته درخصوص خبر بررسی تغییر استانداردها برای تعطیلی 

مدارس باید مورد توجه قرار گیرد:
1- باتوجه به تاثیرگذاری معنادار آموزش حضوری، سیاســتگذاری ها بایســتی 

معطوف به حضور مداوم دانش آموزان در کاس های درس باشد.
2- بایــد توجه داشــت که تاش برای تغییر اســتاندارد آلودگی هوا به مفهوم 
بی توجهی به اجرای قانون هوای پاک نیســت. مصوبــات این قانون به صورت 
مستمر و ماهیانه با حضور دستگاه های ذی ربط با راهبری وزارت کشور در حال 

پیگیری است.
3- تعطیلی مدارس برای کاهش آلودگی هوا نیســت اما این اقدام براساس یک 

مصوبه انجام می شده است.
وزیر کشور هم متناظر به این مساله اظهار کرد »احتمال وجود دارد که پیشنهاد 

جدیدی با کمک سازمان حفاظت محیط زیست به دولت ارائه شود.«
4- ماحظه می شــود که این مســاله تنها یک احتمال بوده اســت و باید در 
شــوراهای مربوطه و با حضور اعضا پس از بررسی های دقیق علمی و با رویکرد 

حفاظت از سامت جسمی و روانی هموطنان مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد.

بازهم ثبت یک روز دیگر بدون فوت کرونایی 
در کشور

مرکز روابط عمومی و اطاع رســانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ضمن اعام آخرین آمار ابتا، مرگ ومیر و واکسیناسیون کرونا در ایران، از ثبت 
یک روز دیگر بدون موارد فوتی کووید-1۹ در ســطح کشــور در یک شبانه روز 
خبر داد.به گزارش ایلنا، مرکز روابط عمومی و اطاع رســانی وزارت بهداشت در 
تشریح آخرین آمارهای کرونایی ایران تا روز 7 بهمن اعام کرد: تا روز 7 بهمن 
ماه 65 میلیون و 1۸7 هزار و ۹7۸ نفر دوز اول، 5۸ میلیون و 5۸3 هزار و 102 
نفر دوز دوم و 31 میلیون و 5۹1 هزار و ۹07 نفر، ُدز سوم و باالتر واکسن کرونا 
را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به 155 میلیون 
و 362 هزار و ۹۸7 دوز رســید.از روز 6 بهمن ماه تا روز 7 بهمن ماه 1401 و 
بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۹۸ بیمار جدید مبتا به کووید-1۹ در 
کشور شناســایی و 35 نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید-1۹ در 
کشور به 7 میلیون و 563 هزار و ۹23 نفر رسید.در طول 24 ساعت، هیچ یک 
از بیماران کووید-1۹ در کشــور جان خود را از دســت ندادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری، در عدد 144 هزار و 744 نفر ماند.

جوابیه

خبر

فعالیت رسمی ۱۰۰۰ متکدی در تهران
دستگاههایمرتبطباجمعآوریمتکدیانوسرشبکههاچهمیکنند؟

ایمنی ساختمان های پایتخت در محاصره اعداد

تهران چند ساختمان ناایمن دارد؟

رئیس انجمن علمی تغذیه کودکان ایران تاکید کرد

ضرورت افزایش تحرک بدنی کودکان برای کنترل چاقی

آیا از موج هشتم کرونا گذر کردیم؟

مدیرعامــل ســازمان خدمات و مشــارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهران در مورد طرح ســاماندهی و جمع آوری 
متکدیان تهران توضیحاتی را ارائه کرد.احمد احمدی صدر 
در گفت وگو با ایسنا، در مورد طرح جمع آوری و ساماندهی 
متکدیان در شــهر تهران، گفت: یکی از وظایفی که قانون 
بر عهده شــهرداری ها گذاشــته اســت بحث ساماندهی 
متکدیان اســت و به همین دلیل ســاماندهی متکدیان از 
زمره وظایف شهرداری ها است.وی با بیان اینکه تکدی گری 
جرم محسوب می شود و نهادهای مختلف از جمله پلیس و 
دستگاه قضا می بایست در ساماندهی و جمع آوری این افراد 
با صدور احکام کمک کنند، تصریح کرد: بعد از جمع آوری، 
متکدیان بر اساس نوع نیازشان به واحدهای مختلف ارجاع 
داده می شوند یعنی اگر مشکل اقتصادی و اشتغال داشته 
باشند به بهزیســتی و کمیته امداد ارجاع داده می شوند و 
اگر بی پناه باشند شــهرداری تهران تا پیدا شدن سرپناه 
می تواند بــه آنها کمک کند.مدیرعامل ســازمان خدمات 
و مشارکت های اجتماعی شــهرداری تهران با بیان اینکه 
در ســال های اخیر به علت مسائل مختلف همچون کرونا 
طرح جمع آوری و ســاماندهی متکدیان متوقف شده بود 
و بــه همین علت عدد متکدیان در پایتخت افزایش یافت، 
اظهار کرد: مســئله متکدیان با فروشندگان و دستفروشان 
و گلفروشــان متفاوت است و متکدی کسی است که اقدام 
مستقیم به اخذ پول می کند و از شهروندان پول می خواهد 
که عمدتا مشــاهده می شود این افراد در گوشه ای نشسته 
و یا کودکــی در آغوش دارند.احمدی صــدر افزود: طرح 
جمع آوری متکدیان را آغاز کردیم و افرادی که شــهره به 
گدایی در تهران هستند و به نوعی افراد مشخصی هستند 
که ســر کوچه، چهارراه ها و یا معابــر اصلی تکدی گری را 
به عنوان یک شــغل هر روزه انتخاب کردند را جمع آوری 

می کنیم که تا کنون 400 نفر در طرح ساماندهی متکدیان 
جمع آوری شــده و به نهادهای مرتبط در امر ســاماندهی 
متکدیان ارجاع داده شــده اند.وی با بیان اینکه این طرح 
تا جمع آوری کامل متکدیان از ســطح شهر ادامه دارد، در 
پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که نهادهای 
مرتبط نســبت به ساماندهی متکدیان اقدام کنند تا شاهد 
بازگشت دوباره متکدیان به شهر نباشیم؟ گفت: تکدی گری 
جرم است، اگر دوباره به شهر برگردند باز دوباره جمع آوری 
می شوند و باید با همکاری دستگاه های مسئول این پدیده 

در سطح شــهر جمع آوری شــود و حتما باید جمع آوری 
مستمر باشــد و دســتگاه قضا و پلیس و سایر دستگاه ها 
باید پای کار باشــند تا اگر کســی 10 بــار هم به خیابان 
برگشت دستگیر شــود. چرا که از نظر قانونی تکدی گری 
یک جرم است و باید برخورد جدی و قاطع دستگاه قضا با 
متکدیان و سرشبکه هایی که آنها را ساماندهی می کنند به 
صورت ویژه صورت گیرد تا مسئله تکدی گری متوقف شود 

و شاهد بازگشت دوباره متکدیان در سطح شهر نباشیم.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا هماهنگی با نهادهای 

مختلف در این زمینه صورت گرفته اســت، اظهارکرد: در 
مجتمع فوریت های شــهرداری تهران فضایی ایجاد شده 
که همه دستگاه های مســئول در کنار یکدیگر هم افزا به 
هم کمک کنند تا مســئله متکدیان در شــهر تهران حل 
شود.مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهران در پاسخ به این ســوال که آیا متکدیان 
بزرگســال نیز بــه مانند کــودکان کار جــذب باندهای 
تکدی گری تهران شــده اند یا نه؟ گفــت: بدون باند اجازه 
حضــور و فعالیت بــه آنها نمی دهند.مدیرعامل ســازمان 
خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در مورد 
تعداد متکدیان پایتخت افزود: افرادی که رسما تکدی گری 
می کنند و مردم آنها را به وضوح می بینند عددشان در سطح 
شــهر تهران حدود 1000 نفر است و این افراد حرفه شان 
تکدی گری اســت.وی در مورد هزینه های جمع آوری هر 
متکدی ادامه داد: هزینه های آنها تخمین زده نشده است 
اما دردی است که شهروندان را اذیت می کند و باید انجام 
شــود. حاال با هر هزینه ای که باشــد. البته هزینه چندانی 
ندارد.احمدی صدر در مورد شــائبه سرقفلی داشتن معابر 
تهران نیز با بیان اینکه سرشبکه های مافیایی بکارگیری و 
استثمار متکدیان به گونه ای فعالیت می کنند و قطعا این 
باندها تقسیم بندی هایی را دارند، گفت: امکانش وجود دارد 
که چهارراه ها را مدیریت و کنترل کنند و این مســئله دور 
از ذهن نیست که بین خودشــان سازماندهی هایی وجود 
داشته باشــد، اما سوال اصلی این اســت که دستگاه های 
مرتبــط در امر جمــع آوری متکدیان و سرشــبکه ها چه 
می کنند؟ در حالیکه باید یکبار برای همیشه با آنها برخورد 
شود و جریمه های سنگین و زندان برای آنها در نظر گرفته 
شود تا بتوانیم پیشرفت جدی در امر مبارزه با تکدی گری 

داشته باشیم.

با مطرح شدن موضوع ایمنی ساختمان ها در شهر تهران، 
اعداد مختلفی به عنوان تعداد ســاختمان های ناایمن شهر 
تهران مطرح شد؛ اعدادی که از 12۹ ساختمان تا 16 هزار 
و 33 هــزار مورد را نیز دربرگرفته اســت. اما تعداد دقیق 
ســاختمان های ناایمن در تهران چقدر اســت؟به گزارش 
ایسنا، مدتی است که ایمنی ساختمان ها در تهران به یکی 
از دغدغه های جدی مسئوالن و مدیران شهری بدل شده و 
در همین راستا نیز اقدامات متعددی برای سنجش و ارتقا 
ایمنی ســاختمان ها و به خصوص اماکن تجمعی در تهران 

انجام شده است.
 نتایج اولیه این بررسی ها نیز در نهایت منجر به شناسایی  
12۹ ساختمان پرخطر در شهر تهران شد. ساختمان هایی 
که گرچه هیچگاه به طور رسمی نامی از آنها اعام نشد، اما 
اخیرا سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران که 
وضعیت ایمنی در این 12۹ ســاختمان را از منظر حریق 
بحرانی تشــخیص داده بود، از کاهش تعداد آنها به 11۹ 
ســاختمان خبر داده اســت.12۹ اما تنها عدد اعامی در 
اخبار مربوط به ایمنی ســاختمان های شهر تهران نبود و 
اعــدادی چون 16 هزار، 33 هــزار و ... نیز در میان اخبار 
منتشر شــد. اعدادی که موجب سردرگمی و البته نگرانی 
برخی از شــهروندان از وضعیت ایمنی در ســاختمان های 
شــهر تهران نیز شــد. همین اعداد متعدد ســبب شد تا 
موضوع را از مســئوالن مربوطه در ســازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهر تهران و نیز ســازمان پیشگیری و 

مدیریت بحران شهر تهران پیگیری کنیم.
یکی از اعدادی که بارها در کنار عبارت ساختمان نا ایمن 
در خبرها دیده شــده، عدد 33 هزار اســت. عددی که از 
سوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران 
اعام شده اســت. قدرت اهلل محمدی، مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در این باره به ایسنا 
می گوید: »این عدد مربوط به پایش ایمنی ساختمان های 
شــهر تهران است. اقدامی که از سال ۹5 به بعد آغاز شد و 
همکاران ما داوطلبانه کاری را آغاز کردند که در جریان آن 
توانستند  33 هزار ساختمان را در شهر تهران پایش کنند. 

این ساختمان ها بر اســاس ضوابط آتش نشانی و وضعیت 
ایمنی به چهار گروه ایمنی دســته بندی شدند که دسته 
اول آن ساختمان های بســیار پرخطر بود که همین 12۹ 
ساختمانی اســت که عدد آن اعام شده و البته تعداد آن 
در حال حاضر به 11۹ ساختمان رسیده است. دسته دوم 
ساختمان های پرخطر، دسته سوم ساختمان های میان خطر 
و دسته آخر ساختمان های کم خطر است.« محمدی ادامه 
می دهد: »اینطور نیست که مردم تصور کنند این 33 هزار 
ســاختمان نا ایمن است و دیگر کسی نباید وارد آن شود. 
ما اقداماتمان را برای ایمن سازی ساختمان ها آغاز کردیم و 
خوشبختانه با پیگیری های انجام شده و ورود دستگاه قضا 
به موضوع، تعداد 10 ســاختمان از 12۹ ساختمان بسیار 
پرخطر ایمن سازی شــدند که تا پایان سال تعداد آنها به 
100 ســاختمان کاهش  پیدا می کند، اما مردم باید توجه 
کنند که فرآیند ایمن سازی زمان بر است، به خصوص اینکه 
این موضوع ســال ها رها شــده بود.«  به گفته او در دسته 
بندی انجام شده از ایمنی این ساختمان ها در حال حاضر 
11۹ ســاختمان در گروه بسیار پرخطر جای می گیرند که 
مالکان آنها نیز احضار شده و توصیه های الزم به آنان داده 
شــد. این افراد باید ایمنی در ساختمان های خود را ارتقا 
دهند و اگر به آن توجه نکنند بار اول انشعابات ساختمان 
قطــع خواهد شــد و در صورت عدم ارتقــا ایمنی، این بار 

ساختمان با دستور قضایی پلمب خواهد شد.
عدد دیگر 16 هزار اســت که از سوی سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شــهر تهران اعام شده و نحوه نادرست 
انعکاس آن در برخی رسانه ها سبب این تصور شده که تهران 
16 هزار ســاختمان نا ایمن و خطرناک دارد. موضوعی که 
علی نصیری، رئیس ســازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شــهر تهران آن را نادرست می داند. او در این باره به ایسنا 
می گوید: »ببینید در مورد ایمنی ســاختمان ها ما با توجه 

به بضاعت و محدودیت بودجه ای که داشتیم، کار را اولویت 
بندی کردیم. در واقع با این بضاعت که ریالی بودجه برای 
این کار اختصاص داده نشــده اســت، ما دستگاه ها را یک 
جورهایی در فشــار گذاشتیم که پای کار بیایند و آنها هم 
از کارمندان موجودشــان برای ارزیابی ایمنی ساختمان ها 
اســتفاده کردند.« وی ادامه می دهد: »خب در این شرایط 
ما که نمی توانســتیم برویم و تمام ساختمان های تهران را 
بررسی کنیم. اصا محدودیت بودجه  و زمان و ... به ما این 
اجازه را نمی داد، پس چه کار کردیم؟ آمدیم و ساختمان ها 
را اولویت بندی کردیم و گفتیم که اولویت با ساختمان های 

مهم و اماکن پرتجمع و ساختمان های بلند باشد. 
ساختمان های بلندمرتبه هم تعریف خاص خودش را دارد 
و یعنی ســاختمان هایی با بیش از شــش طبقه و بیش از 
پنج هزار متر مربع مســاحت. تعریف ساختمان های مهم 
هم طبق همان تعاریفی اســت کــه در آئین نامه 2۸00 
بند »ج« و »د« آمده اســت.« نصیری دربــاره اینکه چه 
ساختمان هایی مشــمول بند »ج« و »د« آئین نامه 2۸00 
می شــود نیز می گوید: »به طورکلی ســاختمان هایی که 
قابل اســتفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص 
دارد و وقفــه در بهره برداری از آنها غیر مســتقیم موجب 
افزایش تلفات و خسارات می شــود؛ مانند بیمارستان ها و 
درمانگاه ها، مراکز آتش نشانی، مراکز و تاسیسات آبرسانی، 
ساختمان های نیروگاه ها و تاسیسات برق رسانی، برج های 
مراقبت فرودگاه هــا، مراکز مخابرات، رادیــو و تلویزیون، 
تاسیســات نظامی و انتظامی، مراکز کمک رســانی و بطور 
کلی تمام ســاختمان هایی که اســتفاده از آنها در نجات 
و امداد موثر اســت و نیز ســاختمان ها و تاسیساتی است 
که خرابی آنها موجب انتشــار گســترده مواد سمی و مضر 
در کوتاه مدت و درازمدت برای محیط زیســت می شوند، 
مانند کارخانه های تولید کننده مواد شیمیایی خاص جزو 

این موارد است. عاوه بر آن ساختمان های پرتجمع مانند 
ورزشگاه ها، پاساژها، دانشگاه ها، مراکز اداری خاص و ... نیز 

جزو این بخش قرار دارند.«
 رئیس سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
ادامه می دهد: »حاال بــا توجه به آنچه که گفتم ما آمدیم 
و یک فهرســتی از ســاختمان ها تهیه کردیم. دقت کنید 
این فهرســت به معنای فهرست ســاختمان های نا ایمن 
نیست، بلکه فهرست ســاختمان های مهمی است که الزم 
اســت ایمنی  آن از سوی تیم های مشــترک که برای هر 
یک از مناطق 22 گانه در نظر گرفته ایم، بررســی شــود. 
این 16 هزار ســاختمان نا ایمن نیســتند، بلکه ما آنها را 
جزو اولویت قرار دادیم تا ایمنی شــان را بررســی کنیم و 
ممکن اســت پس از پایان بررســی اصا متوجه شویم که 
یک درصدی از این ســاختمان ها ایمنی خیلی خوبی هم 
داشتند.« وی می افزاید: »ما این لیست را با کمک سازمان 
فناوری اطاعات و ارتباطات شهرداری تهران و... درآوردیم 
و در دســتورکار داریم که از دانه به دانه آنها بازدید کنیم. 
نمایندگانی از هفت دســتگاه عضو تیم های بازرسی از این 
ساختمان ها هستند و ما بر اساس چک لیست های موجود 
ایمنی این ســاختمان ها را هــم از نظر حریق و هم از نظر 

سازه ای مورد بررسی قرار می دهیم.« 
به نظر می رسد که اعام اعداد مختلف و برخی بی دقتی ها 
در نســبت دادن این اعداد به ســاختمان های ناایمن در 
شهر تهران سبب نگرانی در میان برخی از مردم شده و از 
طرفی، بخشی دیگر از مردم را نیز دچار نوعی به اعتمادی 
کرده اســت. آنچه که پیداســت بی اطاعی از تعداد دقیق 
ســاختمان های نا ایمن در پایتخت است. موضوعی که با 
اتمام طرح آغاز شده از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران حداقل منجر به اعام آماری رسمی از 
تعداد ســاختمان های نا ایمن »مهــم« در تهران خواهد 
شــد. در حال حاضر اما تنها آمار رسمی از وضعیت ایمنی 
ســاختمان های شــهر تهران همان 12۹ موردی است که 
حاال به 11۹ مورد کاهش یافته و البته اسامی آنها هنوز به 

طور رسمی اعام نشده است.

رئیس انجمن علمی تغذیه کــودکان ایران افزایش تحرک 
بدنی کودکان را ضروری دانســت و گفــت: برای کنترل 
تغذیه و چاقی کودکان باید تحرک بدنی آنها افزایش یابد 
و یکی از اقدامات موثر در این زمینه راه اندازی »کلینیک 
ســبز« در هر استان با همکاری وزارت بهداشت است.علی 
اکبر سیاری در نشســت خبری هجدهمین کنگره تغذیه 
کودکان و نوجوانان که در بیمارستان کودکان مفید برگزار 
شــد، افزود: چاقی یکــی از 76 درصد علت مرگ زودرس 
در دنیا اســت و این بیماری ناشــی از بیش خواری و کم 
تحرکی ایجاد می شــود و دوران شــیوع بیماری کرونا نیز 
کودکان را چاق تر کرده اســت.وی تاکید کرد: نرم افزاری 
را طراحی کردیم تا مردم از فضای مجازی اســتفاده کرده 
و وضعیــت قد و وزن خــود را ثبت کنند تــا در صورت 
چاقی، دســتورالعمل ها الزم را بــرای کاهش وزن دریافت 
کنند.اســتاد دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی ادامه 
داد: موضوع تغذیه کودکان در بیمارســتان ها مهم است، با 
همکاری وزارت بهداشت دستورالعملی در این زمینه تهیه 

شده که در بیمارستان ها اجرا می شود.سیاری خاطرنشان 
کرد: ســوء تغذیه باعث کمبود ریز مغذی ها مانند آهن و 
روی، مــواد پروتئینی و قندی در کودکان شــده و منجر 
به بروز بیماری هایی متابولیک می شــود.وی اظهارداشت: 
مطالعات نشان می دهد مادرانی که سواد دارند، میزان سوء 
تغذیه در اعضای خانواده آنها کمتر است و دریافت نکردن 
مواد غذایی مفید و مصرف زیــاد غذاهای آماده نیز باعث 
کمبودهای مفید ریز مغذی در بدن کودکان می شود.رئیس 
هجدهمین کنگره تغدیه کودکان و نوجوانان تصریح کرد: 
تغذیه سالم و نیازهای تغذیه ای در شیرخواران و کودکان 
نوپا بسیار مهم بوده است، زیرا سوء تغذیه یکی از مشکات 
ســامت است که باعث می شود کودک رشد مناسبی پیدا 

نکند و دچار بیماری شود.
سیاری اظهار داشــت: کودکانی که در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارســتان بستری می شوند، اگر به مدت پنج روز از 
راه دهان به آنها غذا داده نشود، دچار سوء تغذیه می شوند 
و بچه هایی که دچار بیماری های ســلیاک، کلیه و سرطان 

هستند باید تغذیه مناســب داشته باشند.وی در پاسخ به 
این سوال که چه استان های دارای بیشترین آمار سوءتغذیه 
کودکان هستند، تصریح کرد: سوءتغذیه کودکان بیشتر در 
استان های سیستان بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و 
خراسان جنوبی شایع اســت و استان گیان نیز رتبه اول 
چاقی کــودکان را دارد.رئیس هجدهمیــن کنگره تغذیه 
کودکان و نوجوانان ادامه داد: بخشی از علت سوءتغذیه به 
فقر اقتصادی و بخشی به فقر علمی و فرهنگی باز می گردد، 
ثابت شــده در خانواده مادرانی که سواد تغذیه ای مناسبی 
دارند، میزان ســوءتغذیه کمتر است. آنچه در کنار تولید و 
میزان دسترســی به غذا اهمیت دارد، انتخاب درست مواد 
غذایی برای کودکان است. گاهی شاهد دسترسی مردم به 
مواد غذایی هستیم اما در زمان خرید مواد غذایی مناسبی 
را انتخاب نمی کنند.ســیاری درباره علل بدغذایی کودکان 
نیــز گفت: کودکان بدغذا یا دچــار اختاالت تغذیه ای به 
چند گروه تقسیم می شــوند، برخی کودکان هیچ غذایی 
مصرف نمی کنند که بخشــی از آن به نــوع برخورد مادر 

بازمی گردد برای مثال مادران دچار وســواس، اصرار دارند 
کودک آنها حتمــا از نوع خاصی غذا اســتفاده کند یا به 
وزن بیشتری برسد که این امر باعث بدغذا شدن کودکان 
می شــود.وی تاکید کرد: مادران باید توجه داشــته باشند 
که هر کودکی در مســیر خود رشــد می کند و باید طبق 
کارت رشد کودکان، افزایش وزن آنها پیش برود. این موارد 
در مراکز بهداشــت به مادران آموزش داده می شود.رئیس 
انجمن علمی تغذیه کودکان ایران در بخش دیگری از این 
نشست خبری اعام کرد: هجدهمین کنگره تغدیه کودکان 
و نوجوانان 10تا 12 اسفند ماه سال جاری به همت انجمن 
تغذیه کودکان ایران و با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه 
و صنایع غذایی ایران برگزار می شود.سیاری کمک به بهبود 
تغذیه کودکان در کشــور را از اهداف برگزاری هجدهمین 
کنگره تغدیه کودکان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: یکی 
از مهم ترین موضوعاتی کــه در این کنگره به آن پرداخته 
می شــود، تغذیه کودکان ، شــیرخواران و سوءتغذیه آنها 

است.

عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بــر اینکه روند بروز موج 
هشــتم کرونا اصا قابل مقایسه با موج های قبلی نیســت، گفت: رفتار کرونا و 
زیرســویه های آن، آنقدر متفاوت بوده است که شاید پیش بینی آینده و قضاوت 
قطعی درباره آن هنوز زود باشد و به همین دلیل شاید نتوان این اطمینان را داد 
که ما کاما از موج فعلی عبور کرده ایم.دکتر سید احمد طباطبایی در گفت وگو 
با ایســنا، گفت: انتظار می رفت ما از اواخر آذر تاکنــون با افزایش باالی موارد 
کرونا مواجه شویم اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد که این امر می تواند ناشی از 
ایمنی زایی به دنبال تزریق واکســن و یا به دلیل ایمنی ناشی از ابتا به بیماری 
باشد ولی ما هنوز هم به صورت تک گیر افراد مبتا را می بینیم و به همین دلیل 
شــاید نتوان این اطمینان را داد که ما کاما از این موج ) موج هشــتم( عبور 
کرده ایم. البته آنچه که مســلم است این اســت که این موج قطعا مشابه امواج 
قبلی بویژه موجی که در تابســتان سال 1400 تجربه کردیم،  نبود.او ادامه داد: 
رفتار کرونا و زیرســویه های آن، آنقدر متفاوت بوده اســت که شاید پیش بینی 
آینده و قضاوت قطعی درباره آن زود باشــد؛ هرچند که برخی از صاحب نظران 
ادعا کردند که شــاید تابســتان 1402 دیگر کرونایی وجود نداشته باشد اما، ما 
باید به کرونا مانند ســایر ویروس هایی از جمله آنفلوآنزا نگاه کنیم. همانطور که 
مردم با آنفلوآنزا کنار آمدند و سعی می کنند با مراعات و پیشگیری از ابتا به آن 
خودداری کنند، باید در مورد کرونا هم چنین رفتاری را در پیش بگیرند. مردم 
باید بدانند که کرانه امنی در مورد کرونا برایشان ایجاد نخواهد شد.وی افزود: بر 
اساس میزان مراجعاتی که به مراکز درمانی وجود دارد ما در مقایسه با بسیاری 
از کشــورهای غربی فعا وضعیت بهتری داریم، اما آیا این بهتر بودن، دلیل بر 
این اســت که ما اصا ابتا به کرونا نداریم؟ قطعا نمی توان این صحبت را کرد؛ 

زیرا ممکن اســت ابتاهایی وجود داشته باشد اما میزان آزمایش هایی که برای 
تعیین نوع ویروس انجام می شود، کم باشد. موضوعی که مطمئنیم این است که 

ابتاهای فعلی از نظر شــدت بیماری اصا با موج های قبلی قابل مقایسه نیست 
و امیدواریم بتوانیم بگوییم این آخرین موج کرونا بوده است.
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