اخبار

 25درصد خون اهدایی در تهران مصرف میشود؛

اهدای  52میلیون واحد خون در طول  46سال توسط «ایرانیها»

شرط پوشش بیمه ای
«رمدسیویر» و «فاویپیراویر»

رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت،
درباره شرایط قائل ش��دن پوشش بیمه ای
برای دو داروی کمک کننده به درمان کرونا
و واکسن آنفلوآنزا توضیح داد.دکتر سید سجاد
رضوی در گفتوگو با ایس��نا ،درباره فرایند
تحت پوش��ش بیمه قرار گرفت��ن داروهای
رمدسیویر و فاویپیراویر که در درمان بیماری
کووید ۱۹موثر هس��تند ،گفت :هنوز این دو
دارو در کل دنی��ا ه��م تایید مص��رف ندارد،
برخی آن را تایید کردن��د .اگر این داروها از
س��وی معاونت درمان تایید شوند و پروتکل
تجویز رمدس��یویر و فاویپیراویر ابالغ شود،
تحت پوش��ش بیمه قرار خواهند گرفت.وی
افزود :در ابتدا باید دستورالعمل استفاده از این
دو دارو مش��خص شود و سپس میتوان آن
را برای پوش��ش بیمه در شورای عالی بیمه
مطرح کرد .اینکه دارو تولید داخل باش��د یا
خیر برای بیمه مطرح نیس��ت و تالش��مان
این اس��ت ه��ر دارویی که معاون��ت درمان
دس��تورالعمل آن را بنویس��د و برای درمان
ابالغ ش��ود ،مورد پوش��ش بیمه قرار گیرد.
وی درباره قائل ش��دن پوش��ش بیمه برای
ن آنفلوآنزا نیز تصری��ح کرد :معاونت
واکس�� 
درمان درخواس��ت خود برای تحت پوشش
بیمه رفتن واکسن آنفلوآنزا مطرح کرده است
تا تنها گروههای پر خطر بتوانند واکسن را با
در نظر گرفتن بیمه دریافت کنند.
پیش بینی کاهش دما و بارندگی
برای برخی نقاط کشور

مدیرکل پیشبینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناسی گفت :از بعدازظهر دوشنبه و روز
سهشنبه در برخی مناطق کشور کاهش دما،
بارندگ��ی و وزش باد پیشبینی میش��ود.به
گزارش مهر ،ص��ادق ضیائیان با بیان اینکه
از روز شنبه تا دوش��نبه هفته آینده افزایش
نس��بی دما در اس��تانهای س��احلی خزر و
اردبی��ل رخ خواهد داد ،گف��ت :از بعدازظهر
دوشنبه و روز سهشنبه در این مناطق کاهش
دما ،بارندگی و وزش باد پیشبینی میشود.
بنابر اظهارات مدیرکل پیش بینی و هش��دار
سریع سازمان هواشناسی ،در شرق کشور نیز
طی روزهای آتی همچنان وزش باد شدید و
گرد و خاک پدیده غالب اس��ت.وی در پایان
درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده
تصریحکرد :آس��مان تهران روز ش��نبه (۱۱
مرداد ماه) نیمه ابری در بعضی ساعات رگبار
و رع��د و برق و وزش باد ب��ا حداقل دمای
 ۲۳و حداکثر دمای  ۳۵درجه س��انتیگراد و
در روز یکش��نبه ( ۱۲مردادماه) نیز صاف تا
کم��ی ابری گاهی وزش باد با حداقل دمای
 ۲۷و حداکث��ر دمای  ۳۷درجه س��انتی گراد
پیشبینی میشود.
جزئیات اعطای وام  ۲و  ۶میلیونی
کرونایی به رانندگان

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانیهای شهری
کش��ور ،آخرین نح��وه پرداخت تس��هیالت
کرونای��ی به رانندگان حم��ل و نقل عمومی
را تش��ریح کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،مرتضی ضامن��ی مدیرعامل اتحادیه
تاکس��یرانیهای شهری کش��ور با اشاره به
آخرین نحوه پرداخت تس��هیالت کرونایی به
رانندگان حمل و نقل عمومی ،اظهار کرد :دو
تسهیالت برای رانندگان حمل و نقل عمومی
در نظ��ر گرفته ش��ده که یک تس��هیالت با
همکاری بنیاد علوی برای قشری از رانندگان
آس��یب دیده از کرونا اس��ت ک��ه مبلغ آن ۲
میلی��ون تومان در نظر گرفته ش��ده و فرآیند
پرداخت آن نیز فعال ش��ده اس��ت.وی افزود:
تاکنون  ۱۵هزار نفر از رانندگان آسیب دیده از
کرونا از تسهیالت  ۲میلیون تومانی برخوردار
ش��دند.وی افزود :تس��هیالت دوم مربوط به
مشاغل آسیب دیده از کرونا است که در قالب
مصوبات دولت پرداخت این تسهیالت توسط
وزارت رف��اه در حال انجام اس��ت.مدیرعامل
اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور درباره
مبلغ تسهیالت دوم گفت :مبلغ این تسهیالت
 ۶میلیون تومان اس��ت ک��ه تمامی رانندگان
تاکسی و سرویس مدارس میتوانند با مراجعه
به سایت کارا این تسهیالت را دریافت کنند و
تاکن��ون  ۲۵هزار راننده ثبت نام خود را انجام
دادن��د.وی افزود :رانندگان مش��مول دریافت
تس��هیالت  ۶میلیون توم��ان کرونایی به دو
گروه تقسیم میش��وند ،رانندگانی که دارای
بیمه تأمین اجتماعی ویژه رانندگی هستند به
هنگام ثبت نام حتما گزینه بیمه دار را انتخاب
کنند و آن دس��ته از رانندگانی که فاقد بیمه
هس��تند نیز باید گزینه فاق��د بیمه را انتخاب
کنن��د .با این کار ثبت نام این رانندگان کامل
میشود و به صورت وب سرویس اطالعات
رانندگان از سامانه مرکزی تاکسیرانی کشور
اس��تعالم و فعال بودن آنها تأیید خواهد شد
و پس از آن ش��عبه بانک مشخص میشود و
افراد میتوانند با مراجعه به بانک مربوطه از ۶
میلیون تسهیالت بانکی بدون ضامن و صرفا
با یک سفته و چک برخوردار شوند.

س��خنگوی س��ازمان انتقال خون کشور
با بیان اینکه در طول  46س��ال گذش��ته
تاکن��ون مردم  52میلیون واحد خون اهدا
کردهان��د ،گفت :از نظر ش��یوع نرخ پایین
عفونتهای منتقل��ه از راه خون ،در میان

اهداکنندگان کش��ورهای مدیترانه شرقی
ح��رف اول را میزنی��م و از ای��ن نظر در
سطح کشورهای با درآمد باال هستیم.
بش��یر حاجی بیگی س��خنگوی سازمان
انتقال خون کش��ور در گفتوگو با فارس
در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه «فعالیت
س��ازمان انتقال خون در طول س��الهای
گذشته چگونه بوده است؟» ،اظهار داشت:
 46س��ال از زمان تاسیس سازمان انتقال

خ��ون ایران در س��ال  1353میگذرد و
اکن��ون این س��ازمان به م��رز پختگی و
بالندگی رس��یده اس��ت.وی ادامه داد:در
حال حاضر س��ازمان انتق��ال خون ایران
در عرصه سالمت کش��ور به خوبی دیده
میش��ود و تنها کشور در منطقه مدیترانه
ش��رقی هس��تیم ک��ه دارای برنامه ملی
خونه��ای نادر بوده و ای��ران عضو این
گروه در انجمن بیالمللی انتقال خون در

بین  23کشور دنیاست.حاجی بیگی گفت:
از بدو تاسیس سازمان انتقال خون تاکنون
 52میلیون واحد خون توس��ط مردم اهدا
ش��ده اس��ت.وی متذکر ش��د 20 :درصد
خون اهدایی در کشور به مصرف بیماران
خاص و تاالس��می میرسد 17 ،درصد از
خونهای اهدایی کشور در استان تهران
اهدا میش��ود؛ در صورت��ی که  25درصد
خون و فرآوردههای تهیه ش��ده در کشور

در تهران مصرف میشود؛ چرا که نزدیک
به  170بیمارس��تان و مرک��ز درمانی در
کالنش��هر تهران اس��ت .در حال حاضر
اهدای خون و دسترسی جهانی به تزریق
خون س��الم به عنوان بخشی از دستیابی
به پوشش همگانی بهداشت است .حاجی
بیگ��ی اضافه ک��رد :حداقل س��ن اهدای
خ��ون در ای��ران  18س��ال و حداکثر 60
سال است.

آلودهترین مناطق تهران از نظر وضعیت کرونا اعالم شد؛

 ۲۰تا ۲۹سالهها بیشترین آمار بستری کرونا در ۲هفته اخیر

گ�روه اجتماع�ی  :فرمان��ده س��تاد مقابله با
بیم��اری کرونا تهران گفت :بیش��ترین آمار
بستری در دو هفته اخیر به گروه سنی  ۲۰تا
 ۲۹سال تعلق دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،علیرضا
زالی فرمانده س��تاد مقابله ب��ا بیماری کرونا
در ته��ران به اش��تراک گذاش��تن تجارب و
اندیشهها و ممارستهای تیمی را به عنوان
نماد و س��نبلی از عرصه همکاری مشترک
همگرایانه دانست.او در ادامه ضمن تشریح
برخی از خصوصی��ات جمعیتی و اقتصادی
پایتخ��ت ،عن��وان ک��رد :باالترین جمعیت
کش��ور ،در اس��تان تهران و ب��ه طور خاص
در ش��هر تهران است و عالوه بر قدر مطلق
باالی جمعیتی بعد از خمینی شهر ،بهارستان
و شهر تهران باالترین چگالی تراکم جمعیتی
را به خود اختصاص می دهد .فرمانده س��تاد
مقابله با بیماری کرونا در تهران عنوان کرد:
توزی��ع جمعیتی ،فرهنگی و اقتصادی کامال
متفاوت��ی در مناطق  ۲۲گانه پایتخت حاکم
است .حاش��یه های ش��هر در قسمت های
ش��رقی ،جنوبی و غربی استان تهران یکی
از چالش های استقرار یک شبکه بهداشتی
عدالت محور هستند.او از وجود پدیده زیست
گاه غیررس��می در  ۱۳تا  ۱۷درصد از برخی
مناطق ش��هر تهران خبر داد و افزود :پدیده
هایی همچون حض��ور معتادین متجاهر در
س��طح ش��هر از دیگر نقاط برجسته آسیب
های اجتماعی اس��ت؛ طبق گزارش��ات بالغ
ب��ر  ۱۸هزار معتاد متجاه��ر در تهران مورد
شناس��ایی قرار گرفته ان��د و یکی از چالش
های بهداشتی ابتدای سال جاری ،آزاد شدن
برخی از این معتادان بود که خوش��بختانه با
ت�لاش جمعی اس��کان و غربالگری بخش
زیادی از آنها ص��ورت گرفت.به گفته زالی،
پدی��ده هایی مث��ل زباله گ��ردی ،کودکان
کار و م��واردی از ای��ن قبیل یک��ی از نقاط
برجس��ته ای است که به عنوان آسیب های
اجتماعی کالنشهر تهران مورد توجه است.
فرمانده ستاد مابله با بیماری کرونا در تهران،
اظهار کرد :باالترین آمار س��کونت افراد غیر
ایرانی و اتباع غیرمج��از فاقد کارت اقامت،
مربوط به اس��تان و ش��هر تهران اس��ت که
چالش های جدی محس��وب می شود.وی
همچنین با بیان اینکه وجود دس��تگاه های
مختل��ف اجرایی در اس��تان هم ش��رایط را
سخت تر می کند ،گفت :بالغ بر  ۲۵دستگاه
اجرایی به نوعی مس��تقیم و غیرمستقیم در
حوزه س�لامت دخالت دارند ک��ه از اولویت
های روزهای ابتدایی تش��کیل ستاد مقابله
با بیماری کرونا در کالنش��هر تهران ،ایجاد
هماهنگی بین این  ۲۵دستگاه و  ۳۴۶خرده
نهاد اجرایی ،امنیتی ،انتظامی و قانونی بود.

 ۹۰۰ه�زار نفر از متروی تهران اس�تفاده

می کنند

زال��ی ادام��ه داد :در حال حاض��ر در تهران
روزان��ه بالغ ب��ر  ۹۰۰هزار نف��ر از مترو و ۱

این نکته قابل توجهی اس��ت.او در ادامه در
خصوص دیگر نتایج نظرسنجی های اخیر،
تصری��ح کرد :بخش زی��ادی از مردم اعالم
کردن��د درصورت تمدی��د محدودیت ها ،در
دورهمی ش��رکت می کنند و به س��فر می
روند.زال��ی افزود ۶۴ :درصد مردم احس��اس
ناامیدی ش��دید نم��ی کنن��د .در مقابل ۳۵
درصد از مردم اظهار کردند دچار افس��ردگی
و اضطراب ش��ده اند و بخش قابل توجهی
از آنها به واس��طه این بحران کاهش درآمد
داش��ته اند.فرمانده س��تاد مقابله با بیماری
کرون��ا با بی��ان اینکه در ته��ران بالغ بر ۴۴
درص��د مردم ب��رای کار و خریدهای روزانه
تردد می کنند ،گفت :بخش زیادی از مردم
معتقدن��د فاصله گذاری اجتماعی در حمل و
نقل عمومی قابلیت اجرا ندارد.
ممکن اس�ت تا س�ه س�ال آین�ده جهان

درگیر اپیدمی کرونا باشد

میلی��ون و  ۶۰۰هزار نفر از وس��ایل حمل و
نقل عمومی اس��تفاده می کنند که جمعیتی
معادل  ۲استان است.فرمانده ستاد مقابله با
بیم��اری کرونا در تهران ،از ورود روزانه بالغ
بر  ۴۰۰هزار خودرو به شهر تهران از بخش
غربی استان خبر داد و افزود :جمعیت شناور
در روزهای اخیر بالغ بر  ۱میلیون نفر گزارش
شده است؛ یعنی معادل جمعیت یک استان
روزها وارد شهر و شب ها از شهر خارج می
شوند.به گفته او ،به دلیل هم جواری استان
تهران با استان قم ،البرز ،سمنان و مازندران
کنترل اپیدمی سخت تر است.

وضعیت نگران کننده شیوع بیماری کرونا

در تهران

زال��ی ،تصریح کرد :طب��ق منحنی وضعیت
عمومی جهانی آمریکای شمالی و جنوبی و
تا حدی هم کشورهای آفریقایی و آسیایی،
که ما جزو آن هس��تیم ،شیوع بیماری رو به
رش��د است و تعداد موارد ابتال و موارد مرگ
هم سیر فزاینده ای را در پیش گرفته است.او
با اشاره به منحنی سینوسی ابتالی روزانه و
مرگ و میر در تهران ،عنوان کرد :شهرهای
کشور از لحاظ میزان ابتال ،بستری ،مرگ و
میر با معدل سازی وزارت بهداشت از شاخص
های مربوطه مورد تحلیل قرار داده است و بر
اساس این شاخص ها شرایط شهر را اعالم
می کنند؛ اس��تان و شهر تهران در روزهای
اخیر در ش��رایط قرمز قرار گرفته است .کرج
نیز مشابه همین شرایط دارد که کار را برای
پایتخت س��خت تر می کند.فرمانده س��تاد
مقابله با بیماری کرونا در تهران ،ادامه داد :با
توجه به داده های اسفندماه ،در هفته سوم و
چهارم شیوع بیماری به اوج خود نزدیک شد
و به تدریج با اعمال تعطیلی های هدفمند و
محدودیت ها ،س��یر نزولی را تجربه کردیم.
البته مجدد در هفته س��وم وچهارم خردادماه

آمار ابتال رو به افزایش گزارش ش��د.زالی از
ثبت باالترین میزان مرگ و میر در پایتخت
در  ۲۸اس��فندماه خب��ر داد و اف��زود :در ۱۱
فروردین هم موجی از مرگ و میر را تجربه
کردیم که به روند کاهی را در پیش گرفت و
اخیرا مجددا رو به افزایش است.این شرایط
در تعداد بستری ها نیز صادق است.
فرمان��ده س��تاد مقابله با بیم��اری کرونا در
تهران اظهار کرد :تالش کردیم  Rصفر را
ب��ه عنوان بحث مهمی برای کنترل اپیدمی
مورد توجه ق��رار دهیم .همچنین در تحلیل
اپیدومیولوژی ها امواج بعدی از لحاظ زمانی
با کاه��ش ترس از بیماری همراه اس��ت.او
در خصوص توزیع نس��بی گروه های سنی
افرادی ک��ه در تهران از ابتدای اس��فندماه
بستری شدند ،گفت :بیش��ترین گروه سنی
بس��تری ،افراد بین  ۵۰تا  ۵۹س��ال و گروه
دوم افراد بین  ۳۰تا  ۳۹س��ال بود ،اما در دو
هفته اخیر شاهد افزایش بستری گروه سنی
 ۲۰تا  ۲۹سال هس��تیم.زالی بیان کرد۵۸ :
درصد آمار بیماران بستری را اقایان تشکیل
می دهند.او با اش��اره ب��ه اینکه از مجموعه
بیمارانی که تا  ۵مردادماه در تهران بستری
ش��دند ۶۱ ،درصد ترخیص شدند و تاکنون
 ۷,۷درص��د از بیماران فوت کرده اند ،گفت:
 ۲۱درصد آمار فوتی ها در گروه س��نی ۹۰
س��ال به باال و  ۱۸درصد در گروه س��نی۸۰
تا  ۸۹س��ال رخ داده اس��ت .باالترین میزان
فوتی بین گروه س��نی  ۷۰تا  ۷۹سال و بعد
 ۶۰تا  ۶۹س��ال بوده اس��ت و در گروه های
سنی پایین تر میزان کمتری از مرگ و میر
را شاهد بودیم.
آلوده ترین مناطق تهران از نظر وضعیت

کرونا

زال��ی از جمع آوری اطالعات  ۵۰هزار بیمار
ترخیصی در تهران خبر داد و افزود :باالترین

میزان ابتال درمناطق شرقی و جنوب شرقی
گزارش ش��ده اس��ت .در این مناطق شرایط
اجتماعی ،اقتص��ادی و امکانات��ی متفاوتی
نس��بت به سایر مناطق مشاهده می شود.به
گفته فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در
تهران R ،صفر برای مدتی طوالنی زیر یک
بود و در  ۱۰فروردین ماه به  ۰,۷رسید ،اما در
روزهای اخیر سیر صعودی پیدا کرده است.
نانوایی ها ،در معرض خطرترین صنف در

زمان اپیدمی

او ادام��ه داد :نانوای��ی ها در ص��ورت عدم
رعای��ت پروتکل های بهداش��تی ،آس��یب
پذیرترین صنف ش��ناخته ش��ده اند و بعد از
آنها ،سوپرمارکت ها این وضعیت را دارند.

 ۷۳درصد مردم معتقدند ویروس کرونا در

تهران ضعیف نشده است

زالی تصریح کرد :طبق نظرس��نجی اخیری
که با همکاری شهداری تهران انجام شده،
 ۷۳درصد مردم معتقدن��د ویروس کرونا در
تهران ضعیف نش��ده است .همچنین بخش
قاب��ل توجه��ی از والدین اع�لام کردند در
صورت بازگش��ایی مدارس ،فرزندانش��ان را
به کالس درس نمی فرس��تند.فرمانده ستاد
مقابل��ه با بیم��اری کرونا با اش��اره به اینکه
طب��ق مطالعات بخش قابل توجهی از مردم
از رفتن به مس��اجد در صورت بازگشایی در
زمان شیوع ،امتناع می کنند ،گفت :بسیاری
از اف��راد معتقدن��د در مکان ه��ای عمومی،
وضعی��ت بهداش��تی مطلوب نیس��ت.زالی
عنوان ک��رد ۵۲ :درصد مردم موافقند پارک
ها آرایش��گاه ها مراکز تفریحی و ورزش��ی
همچنان بسته بمانند که این آمار نسبت به
اسفندماه کاهش داشته و روند عادی سازی
را نشان می دهد .همچنین  ۵۶درصد مردم
ابراز کردند به علت طوالنی ش��دن اپیدمی
مالحظ��ات را کمت��ر رعایت م��ی کنند که

زال��ی در خص��وص آینده کش��ور و کنترل
بح��ران کووید ،۱۹-تصریح ک��رد :با توجه
به اینک��ه تولی��د واکس��ن و داروی درمان
ای��ن بیماری در آینده نزدیک در دس��ترس
نخواهد ب��ود ،باید مدل زندگی مطابق با آن
را فراگرفت و همچنان رعایت دستورالعمل
های بهداشتی را در دستور کار قرار داد.وی
با اش��اره به اینکه حداقل تا س��ه سال آینده
عرص��ه جهانی با این پدیده رو به رو خواهد
بود ،ادامه داد :در دنیا و در کشور با مدیریت
یکپارچه ،اتکا به شواهد و مستندات علمی،
بهره جس��تن از تجارب کشورهای موفق و
توجه به توصیه های اکید و موثر س��ازمان
بهداش��ت جهانی می توان تا حد زیادی این
مشکل را کنترل کرد.فرمانده ستاد مقابله با
بیماری کرونا ،اظهار کرد :در برخی کشورها
به خوبی این جریان مدیریت شده است ،اما
تعدادی از کش��ورها موج اول را پش��ت سر
گذاش��ته و وارد موج دوم ش��ده اند و برخی
دیگر از کش��ورها نیز همچنان در موج اول
هس��تند.او تصری��ح ک��رد :در عرصه ملی و
استانی در تالش هستیم با طراحی سیستمی
کارا ،ای��ن بح��ران را مدیریت کنی��م .البته
کماکان افزایش آموزش عمومی و مشارکت
م��ردم وجود دارد .همچنی��ن رعایت فاصله
گذاری اجتماع��ی می توان��د کمک کننده
باش��د و از طرف دیگر شناسایی موارد ابتال،
ایزوله سازی و پیگیری ارتباطات فرد آلوده و
قرنطینه سازی هوشمند نکته مهمی است که
باید مورد توجه قرار گیرد.او یکی از سیاست
های روشن ستاد را استفاده از فناوری نوین
اعالم کرد و گفت :با کمک دانش��گاه های
عل��وم پزش��کی و وزارت علوم ،بخش های
زیادی از شرکت های دانش بنیان در بحث
پیش��گیری ،درمان و غربالگ��ری وارد عمل
ش��ده اند .همچنین استفاده از ظرفیت سایر
دستگاه ها ،به ویژه شهرداری ،در این مسیر
بسیار کمک کننده بوده است و به طور قطع
این ارتباطات گسترش خواهد یافت.

لغو مجوز  ۱۳مدرسه غیردولتی به دلیل عدم استرداد شهریههای مازاد؛

مدی��رکل آموزش و پرورش ش��هر تهران از لغو مجوز
 ۱۳مدرسه غیردولتی به دلیل عدم استرداد شهریههای
مازاد خبر داد.
«عبدالرضا فوالدوند” مدیرکل آموزش و پرورش شهر
تهران در گفتوگو با ایلنا ،درباره مسترد کردن شهریه
کالسهای فوق برنامه مدارس غیردولتی به والدین از
تاریخ اسفند  ۹۸تا خرداد سال  ۹۹که به علت شیوع
کرونا برگزار نش��د ،گفت :ما اعالم کردیم شهریههای
فوق برنامه باید مسترد شده و همچنین شهریه دانش
آموزان کالس دوازدهم مس��تقیما ب��ه آنان برگردانده
شود .همچنین دانش آموزانی که از مدارس غیر دولتی
میروند باید ش��هری ه را به آنها برگردانند و آنهایی که
در مدرس��ه غیردولتی میمانند ،میتوانند شهریهشان
را به صورت حس��اب س��ال آینده اضافه کنن د به تعبیر
دیگر از مدرس��ه طلبکار میشوند .مدیرکل آموزش و
پرورش ش��هر تهران تصریح کرد :پیشتر ما گفتیم به
دلی��ل اینکه در این ایام ف��وق برنامهای انجام نگرفته
باید ش��هریه مسترد ش��ود ،در غیر این صورت والدین
و دانشآموزان میتوانند به قس��مت شکایت و ارزیابی
سایت آموزش و پرورش مراجعه کرده و شکایت خود
را ثبت کنند .تاکنون موارد متعددی هم داش��تیم ،اما

آمادگی مدارس برای بازگشایی از نیمه شهریور

رفع و رجوع ش��ده و پیگیری کردیم ش��هریه را پس
بدهند و اکنون کمترین شکایت را در این زمینه داریم.
فوالدوند اظهار داشت :طبق دستورات اعالم شده ،باید
تعداد کل جلس��اتی که روز اول قرارداد بستند حساب
کنند و کالس های برگزار ش��ده را جدا کنند و آنهایی
که برگزار نشده به تناسب میزانی که هست را حساب
کنن��د .وی با بی��ان لغو مجوز  ۱۳مدرس��ه غیردولتی
گفت :ش��هریههای مازاد که مربوط به س��ال گذشته
ب��وده بعضا ب��ه خانوادهها بازگردانده ش��ده ،ما هم به
مدارسی که شهریه اضافه گرفته بودند و شاکی داشتند
فش��ار آوردیم و گفتیم باید شهریه را قانونی بگیرند و
مازادش را برگردانند ،در این میان مجوز مدارس��ی که
شهریه مسترد نکرده بودند ،لغو شد که در مجموع ۱۳
مدرسه بودند .مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران
در پاس��خ به این س��وال که آیا ش��یوع کرونا ویروس
باعث ش��ده دانشآموزان مدارس غیردولتی به سمت
م��دارس دولتی بروند؟ گفت :م��ا آمادگی داریم که در
م��دارس دولتی ظرفیتهایم��ان را باال ببریم اما هنوز
آمار چیزی به ما نش��ان نمیده��د .ولی فکر میکنیم
و پی��ش بینی کردیم ک��ه  5تا  10درص��د این جا به
جایی صورت بگیرد از این رو آمادگی این جا به جایی

را داریم.فوالدون��د ب��ا توجه به این ک��ه چندین بار به
صورت قطعی گفتند ش��روع س��ال تحصیلی آموزشی
از  ۱۵ش��هریور خواه��د ب��ود وقت��ی گفته ش��ده ۵۰
درصد حضوری باش��د ،آیا مدارس م��ا در تهران برای
 ۵۰حضوری آمادگی دارن��د که پذیرای دانش آموزان
باشند؟ گفت :ما برای بازگشایی در  ۱۵شهریور ماه سه
سناریو داریم .به این صورت که اگر وضعیت قرمز باشد
آموزش مجازی شروع میشود ،اگر وضعیت زرد باشد
آموزش نیمه حضوری و اگر وضعیت سفید باشد کامال
حضوری خواهد بود ،پس همه چیز به وضعیت زمان
بازگشایی مدارس بستگی دارد .وی اضافه کرد :ما کم
کم مدارس را برای بازگش��ایی آماده میکنیم ،اما اگر
وضعیت زرد باش��د کارمان خیلی سخت میشود ،زیرا
مس��اله س��رویسها ،ضدعفونی کردن ،رعایت فاصله
گذاری ،استفاده از ماسک و استفاده از فضای مجازی
ب��رای نیم��ی از کالس در خانه را داری��م و اکنون در
حال بررسی همه این موارد هستیم .مدیرکل آموزش
و پرورش شهر تهران با بیان اینکه وزارت بهداشت به
کمک آموزش و پرورش بیاید ،گفت :متاس��فانه غیر
از نیروهای بس��یج که به ما کمک کردند ،عمال جای
دیگری کمک نکرده اس��ت.البته ما مبلغی اختصاص
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اخبار حوادث
کشف  ۷هزار داروهای الغری و
ضد ریزش مو تقلبی در تهران

رئیس کالنتری  ۱۷۹خلیج فارس از کش��ف
 ۷هزار دارو و ق��رص های الغری و محلول
ه��ای ض��د ریزش م��و تقلبی ب��ه ارزش ۲۰
میلیارد ریال در تهران خبر داد.به گزارش ایلنا،
س��رهنگ “حبیب آقائی” در توضیح این خبر،
اظهار داشت :ماموران کالنتری خلیج فارس با
دریافت گزارشی مبنی بر اینکه فردی در شبکه
ه��ای اجتماعی محلول های ضد ریزش مو و
قرص های الغری تقلبی تبلیغ و با اس��تفاده
از یک دس��تگاه خودروی شاسی بلند آن را به
مشتریانش توزیع می کند .بررسی موضوع در
اختیار تیمی ازمام��وران کالنتری قرار گرفت.
رئی��س کالنتری  ۱۱۹مهرآب��اد با بیان اینکه
هویت مالک خ��ودرو و متعاقب آن مخفیگاه
وی در حوالی ش��هرک قدس شناس��ایی شد،
گفت :در تحقیقات پلیس��ی مشخص شد که
مالک خودرو با همکاری همدستش پارکینگ
منزل مسکونی اش را تبدیل به کارگاه تولیدی
محلول های ضد ریزش مو کرده است و مقدار
فراوانی دارو و قرص های الغری تاریخ گذشته
از بازار جم��ع آوری و پس از اصالح تاریخ آن
و بروز رس��انی دارو ها به عنوان عنوان دارو و
قرص های س��الم در بین مش��تریانش توزیع
می کن��د.وی با بیان اینک��ه نتیجه تحقیقات
انج��ام ش��ده در اختی��ار مرجع قضائ��ی قرار
گرفت و دستور دستگیری متهمان و بازرسی
از مخفیگاه آنان اخذ ش��د ،گفت :روز گذشته
تیمی از ماموران کالنتری به نش��انی اعالمی
اعزام و موفق شدند عالوه بر دستگیری هر دو
متهم در بررسی های بیشتر  ۷هزار دارو های
و ق��رص های الغری و ضد ریزش مو تقلبی
را کش��ف کنند.این مقام انتظامی خاطر نشان
کرد :ارزش ریالی امول کش��ف ش��ده توسط
کارشناسان مبلغ  ۲۰میلیارد ریال برآورده شده
اس��ت و هر دو متهم پ��س از اعتراف به جرم
ارتکابی برای س��یر مراحل قانون��ی در اختیار
مرجع قضائی قرار گرفتند.
آتش سوزی گسترده در باراندازی در
خیابان فداییان اسالم

س��خنگوی آتش نشانی ش��هرداری تهران از
آتش سوزی گسترده در یک بارانداز در خیابان
فداییان اسالم خبر داد.جالل ملکی سخنگوی
سازمان آتش نشانی در گفت و گو با ایلنا درباره
جزییات این حادثه گفت :در ساعت  ۱۰:۵۶صبح
جمعه یک مورد آتش سوزی گسترده در یک
انبار کاال واقع در خیابان فداییان اسالم نرسیده
به بلوار ابریشم به س��امانه  ۱۲۵سازمان آتش
نشانی ش��هرداری تهران اطالع داده می شود.
وی ب��ا بیان اینکه بالفاصله  ۴ایس��تگاه آتش
نش��انی به همراه تجهیزات کامل و تانکرهای
آب به محل حادثه اعزام ش��د ،ادامه داد :محل
حادثه یک بارانداز به وس��عت  ۳هزار متر مربع
بود که مقدار زیادی کاال در همه زوایای انتهایی
آن چیده شده بود .در بخش انتهایی این بارانداز
 ۸۰۰متر سوله با سقف های شیروانی نا ایمن
قرار داش��ت و انواع کاال در آن چیده شده بود.
سخنگوی س��ازمان آتش نش��انی شهرداری
تهران خاطرنشان کرد :این بخش از بارانداز به
طور کامل شعله ور بود و آتش به بخش های
چپ و راست آن در محوطه بیرونی نیز سرایت
کرده بود و در این بخش نیز تعداد زیادی فرش،
موکت ،و در ضلع دیگر نیز حلقه های الستکی
و کولر چیده شده بود و آتش به این قسمت ها
نیز سرایت کرده بود.
 ۲کشته و  ۳۱مصدوم به دنبال
تصادف اتوبوس با  3خودرو

دادی��م ولی ب��رای ضدعفونی ب��از هم بای��د مبالغی
اختصاص یابد .فوالدوند در پاس��خ به این س��وال که
آیا آماری از دانشآموزان مبتال به کرونا دارید یا خیر؟
گفت :ما پایشهای��ی را در امتحانات پایههای نهم و
دوازدهم انجام دادیم ،اما قسمت بهداشت ما کارش را
در این محور انجام میدهد .مدیرکل آموزش و پرورش
ش��هر تهران در پایان اظهار داش��ت :ما دانش آموزان
مش��کوکی را در حوزههای امتحانی داشتیم که در هر
حوزه جای جداگانه داش��تند و به مراکز درمانی ارجاع
داده میش��دند ،همچنین در امتحان��ات دانش آموزان
پای��ه دوازدهم که بیماری کرونا داش��تند در یک اتاق
ایزوله و به صورت جداگانه آزمون میدادند.

س��خنگوی اورژانس کش��ور از مصدومیت و
ج��ان باختن  ۳۳نفر در حادث��ه تصادف بین
یک دستگاه اتوبوس با سه دستگاه خودرو در
اتوبان کرج_ قزوین خبر داد.مجتبی خالدی
(س��خنگوی اورژانس کشور) در گفت و گو با
ایلنا درب��اره جزییات ای��ن حادثه گفت :یک
مورد حادثه تصادف بین یک دستگاه اتوبوس
مس��افربری ،یک دستگاه پراید ،یک دستگاه
وانت نیس��ان و یک دستگاه خودروی سمند
در س��اعت  ۰۰:۵۸بامداد جمعه در اس��تان
البرز ،اتوبان کرج -قزوین  -نرس��یده به پل
نظرآب��اد به س��امانه اورژانس کش��ور اطالع
داده می شود .وی با بیان اینکه یک دستگاه
اتوبوس آمبوالنس و  ۵دستگاه آمبوالنس به
محل حادثه اعزام ش��د ،ادامه داد :بر اثر این
حادثه  ۳۱نفر مصدوم ش��ده اند که  ۱۴نفر از
این افراد در محل و  ۱۷نفر نیز به بیمارستان
اعزام ش��ده اند .سخنگوی اورژانس کشور با
بی��ان اینکه  ۲نفر نیز در این حادثه جان خود
را از دست دادده اند ،خاطرنشان کرد :در این
حادثه  ۲۰مرد و  ۱۱زن مصدوم شده اند.

