اخبار

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش:

هنوز شرایط بازگشایی مدارس فراهم نشده است

آخرین آمار مبتالیان ویروس کرونا تا
روز یکشنبه  ۲۴فروردین

سخنگوی وزارت بهداشت آمار مبتالیان به
ویروس کرونا در کش��ور از زمان شیوع این
بیماری ت��ا ظهر امروز را  ۷۱ه��زار و ۶۸۶
نف��ر اعالم کرد .ب��ه گزارش ان��ا ،کیانوش
جهانپ��ور ظهر امروز در ارتب��اط با وضعیت
ابتالی کرونا در کش��ور با اشاره به افزایش
تع��داد بهبودیافتگان و رس��یدن این تعداد
ب��ه  ۴۳ه��زار و  ۸۹۴نفر از بیم��اران مبتال
به ویروس کرونا گف��ت :برابر آزمایشهای
انجامشده از روز گذشته تاکنون یکهزار و
 ۶۵۷مورد دیگر ب��ه مبتالیان این ویروس
افزوده شده است.وی با بیان اینکه تاکنون
 ۷۱هزار و  ۶۸۶نفر از هموطنان به ویروس
کرونا مبتال ش��دهاند ،افزود :متأسفانه در ۲۴
ساعت گذش��ته  ۱۱۷نفر دیگر از هموطنان
جان خود را از دس��ت دادهاند که درمجموع
و از روز ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور تا
به امروز  ۴هزار و  ۴۷۴نفر در کش��ور فوت
کردهان��د و  ۳ه��زار و  ۹۳۰نف��ر از بیماران
در وضعیت ش��دید این بیم��اری قرار دارند.
س��خنگوی وزارت بهداش��ت اع�لام کرد
تاکنون  ۲۶۳هزار و  ۳۸۸آزمایش تشخیص
کووید ۱۹-در کشور انجام شده است.
اعطای مرخصی به زندانیان بهموقع و
ضروری بود

قاضی پیش��ین دادگس��تری و عضو هیئت
علمی دانشگاه امام صادق (ع) اقدام دستگاه
قضایی در اعطای مرخصی های گس��ترده
برای جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا در
زندانها را ضروری و بهموقع خواند و گفت:
ادعای افزایش سرقت همزمان با مرخصی
زندانیان غیرعلمی است .جعفر صادق منش
در گفتوگو با تسنیم با اشاره به بخشنامه
اخیر رئیس قوهقضاییه در راس��تای اعطای
مرخصی بیس��ابقه به بخش قابل توجهی
از زندانیان برای جلوگیری از شیوع بیماری
کرون��ا ،اظهارکرد :سیاس��ت اعطای عفو و
مرخصی گس��ترده به زندانیان ،پیش از آن
ک��ه توجیه علمی و جرم ش��ناختی داش��ته
باش��د ب��ا منط��ق و عقالنی��ت اجتماعی و
حاکمیتی برای حفظ جان انس��انها همراه
اس��ت.این حقوقدان و استاد دانشگاه افزود:
اقدام قوه قضائیه در ش��رایطی که با ازدحام
ش��دید جمعی��ت کیفری درگیر هس��تیم و
حتی در ش��رایط عادی امکان��ات مختلف
زندان ها پاس��خگو نیس��ت ،تصمیم بسیار
ب��ه موقع و الزم برای جلوگیری از ش��یوع
بیم��اری کرونا در زندان ها و بین زندانیان،
محس��وب میش��ود.عضو هیئ��ت علم��ی
دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه خطر
ابتال به ویروس کرونا برای زندانیان که در
محیطهای دس��ته جمعی در کنار یکدیگر
زندگی می کنند ،بیش��تر اس��ت ،گفت :در
حالی که تم��ام مراکز آموزش��ی  -تربیتی
مانند مدارس و دانش��گاهها (دارای جمعیت
متمرکز) که دانشجویان صرف ًا ساعاتی را در
کنار یکدیگر هستند ،تعطیل شدند ،اعطای
مرخص��ی ب��ه زندانی��ان و کاه��ش جدی
جمعیت زندان ها ضروریتر بود.
تاب آوری ملت ایران ستودنی است

رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای
اس�لامی شهر تهران ،با ارائه نطقی از ابعاد
و آثاربحران کرونا در شهر تهران گفت .به
گزارش مهر ،س��ید محم��ود میرلوحی ،در
جریان دویست و هش��تمین جلسه شورای
اسالمی ش��هر تهران در ابتدای نطق خود
تاکی��د کرد :طراوت ن��وروز و بهار  ۹۹امید
به آینده و بازگش��ت نش��اط و س��رزندگی
انسانها و ملت ایران و شهروندان پایتخت
را نوید میدهد و طوفان س��همگین کرونا
نباید مانع درک زیبایی این پیام ش��ود.وی
با بیان اینکه در این شرایط تابآوری ملت
ایران س��تودنی اس��ت ،افزود :ملت بزرگ
ایران و ش��هروندان تهرانی س��ال  ۹۸را با
حوادث تلخی پش��ت سرگذاش��تند ،لکن با
وجود ش��رایط تحریمهای ظالمانه ترامپ و
درنتیجه کمبود دارو و تجهیزات پزشکی و
اختالل در خریدهای خارجی و فعالیتهای
بانکی و احس��اس تنهایی و با اتکا به لطف
و رحمت الهی و تعاون ملی دوران س��خت
را طی کردهاند.میرلوحی با اش��اره به اینکه
این روزها و درحالیکه عدد رس��می و اعالم
شده مبتالیان به ویروس در جهان ،از یک
میلیون و  ۶۰۰ه��زار و فوتیها از  ۹۸هزار
نفر گذش��ته اس��ت ،ادامه داد :هنوز رئیس
جمهور برزیل مردم کشورش را به نافرمانی
از دس��تورات و تصمیمات فرمان��داران در
موض��وع خانه نش��ینی و فاصل��ه اجتماعی
فرامی خواند .آقای بوریس جانسون نخست
وزی��ر انگلیس تا یک هفته قبل از ابتالء به
وی��روس ،ب��ا تعطیل��ی م��دارس مخالفت
میکرد .ترامپ وضعیت کشورش را آرام و
غیر آس��یب پذیر قلمداد و س��اختار درمانی
آمری��کا را ب��ه رخ ملت آمری��کا و جهانیان
میکشید و ویروس را چینی میدانست.

مع��اون حقوق��ی و ام��ور مجل��س وزارت
آموزش و پرورش با بیان اینکه هنوز شرایط
بازگش��ایی مدارس مهیا نشده است ،گفت:
طبق پژوهشهای صورت گرفته ،احتمال
ش��یوع این بیماری از طریق مدارس بیش

از  11درصد اس��ت و باید با احتیاط بس��یار
عمل کرد .س��عید اوحدی مع��اون حقوقی
و ام��ور مجلس وزارت آم��وزش و پرورش
از طراح��ی و ایجاد یک ش��بکه اجتماعی
مستقل و مخصوص دانشآموزان و معلمان
برای آموزش مجازی خبر داد و گفت :نظر
به نگرانیهایی که درباره امنیت اطالعات
دانشآموزان در آموزش مجاری ،در برخی
از ش��بکههای اجتماع��ی وج��ود داش��ت،

وزارت آم��وزش و پرورش بر آن ش��د تا با
هماهنگی وزارت ارتباطات نسبت به ایجاد
یک اپیلکشن مس��تقل ،پاک و سالم برای
ورود و دسترسی دانشآموزان اقدام کند که
مالکیت این اپلیکیشن در اختیار آموزش و
پرورش است و بهزودی جزئیات آن اعالم
خواهد ش��د.وی با اش��اره به شیوع بیماری
کرونا و کنترل آن ،در کش��ور گفت :شرایط
و عملکرد بسیار بهتری نسبت به بسیاری

از کشورهای جهان از جمله ایتالیا  ،اسپانیا،
فرانس��ه و ...داش��تهایم و انشاءاهلل پس از
دوره مدیریت بحران که هم اینک در آن به
سر میبریم وارد دوره کنترل بحران و بعد
هم مهار این ویروس خواهیم ش��د و البته
این موضوع منوط به رفتار مردم اس��ت که
تا آن زمان مقرر است دستورات ایمنی را به
دقت و کامل رعای��ت کنند.اوحدی با بیان
اینکه هنوز شرایط برای بازگشایی مدارس

مهیا نشده است ،گفت :طبق پژوهشهای
ص��ورت گرفته ،درصد ش��یوع این بیماری
از طریق مدارس بیش از  11درصد اس��ت
و ل��ذا باید با احتیاط بس��یار عمل کرد .وی
تصریح کرد :با توجه به فعال شدن سامانه
شاد و همچنین آموزش از طریق شبکههای
تلویزیونی که داریم ،در واقع می توان ادعا
ک��رد که مدارس تعطیل ش��ده اما آموزش
تعطیل نشده است.
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رییس شورای شهر تهران:

ناوگان حمل ونقل عمومی افزایش پیدانکند فاصلهگذاری امکانپذیر نیست

رییس شورای اسالمی ش��هر تهران گفت :بدون افزایش
ناوگان حمل و نقل عموم��ی ،امکان کاهش فاصله اعزام
اتوبوس و قطار در سیستم حمل ونقل عمومی برای کاهش
ازدحام و ایجاد فاصله گذاری اجتماعی ممکن نیس��ت.به
گزارش مهر محسن هاشمی در جلسه علنی امروز شورای
اسالمی شهر تهران ،با بیان اینکه از روز گذشته فعالیت ادارات
در تهران با دو سوم کارمندان آغاز شد و از هفته آینده فعالیت
اصناف نیز آغاز می ش��ود و این فعالیتها موجب افزایش
تردد در سطح شهر و ازدحام در سیستم حمل و نقل عمومی
خواهد ش��د گفت :با توجه به آنکه وزارت بهداش��ت ،حمل
و نقل عمومی را مهمترین عامل ش��یوع کرونا و مؤثرتر از
فعالیت مدارس و دانشگاهها و همچنین فعالیت اصناف اعالم
کرده است ،نگرانی جدی در مورد ایجاد موج شیوع پاندمی
کرونا وجود دارد که همزمان��ی آن با ماه مبارک رمضان و
تضعیف سیستم ایمنی شهروندان روزه دار ،پیامدهای نگران
کنن��دهای را به دنبال دارد.وی ادام��ه داد :با توجه به اینکه
به دلیل عدم تخصیص منابع در سال های گذشته ،نیاز به
تأمین کمبود ناوگان اتوبوس و مترو کام ً
ال احساس میشود،
بدون افزایش ناوگان ،امکان کاهش فاصله اعزام اتوبوس و
قطار در سیستم حمل و نقل عمومی برای کاهش ازدحام و
ایجاد فاصله گذاری اجتماعی و فاصله گذاری فیزیکی ممکن

نیست و از مسئوالن دولتی و سیستم بانکی میخواهیم در
امسال که س��ال جهش تولید نامگذاری شده است جهت
تولید اتوبوس و واگن مترو در کارخانجات داخلی منابع الزم

را تخصیص دهند تا در سال پایانی دولت ،مصوبات دولت
تدبیر و امید برای تأمین اتوبوس و مترو اجرایی شود.به گفته
هاشمی انتظار مدیریت شهری آن است که در تصمیمات

ستاد ملی و شهری کرونا ،همه جوانب سنجیده و از تجربیات
و تخصص مدیریت ش��هری و شورای شهر استفاده شود.
رئیس شورای اس�لامی شهر تهران اضافه کرد :نکته دوم
در مورد شیوه انعکاس خدمات پرسنل زحمت کش مدیریت
شهری است که در این ایام با توجه به حجم زیاد بارندگیها،
در شرایط سخت کرونا مشغول پاکسازی معابر و کانالهای
پساب در سطح شهر هس��تند و در طول دوماه گذشته نیز
پاکبانان و نظافت گران ش��هر ،جمع آوری و دفع پس��ماند
بخصوص پسماند عفونی ،س��ازمان بهشت زهرا ،شرکت
شهر سالم ،سازمان آتش نشانی و فروشگاه شهروند عم ً
ال
بدون تعطیالت و فراتر از زمان عادی مشغول خدمت رسانی
بوده اند که جا دارد رسانه ملی و رسانههای مجازی همگام
با پرسنل بخش سالمت ،زحمات این عزیزان را نیز پوشش
بدهند.هاش��می از معاونت فرهنگی – اجتماعی و سازمان
فرهنگی  -هنری شهرداری درخواست کرد :برنامههای ویژه
خود را در س��ه محور برای ماه مبارک رمضان ،ترمیم آالم
خانوادهه��ای مصیبت زده در ماه های اخیر که بدلیل عدم
امکان برگزاری مجالس ترحیم و تسلی توسط نزدیکان دچار
آسیب روحی و سوگ خاموش شده اند و همچنین تقویت و
حمایت از فعالیتهای خیریه جهت تأمین کاالهای بهداشتی
و خوراکی نیازمندان ،را ارائه کنند...

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت خبر داد

کشف ۲۰میلیون ماسک و  ۶۴هزار لیتر الکل در پایتخت

رئیس پلیس پیش��گیری پایتخت ،گفت :از ابتدای شیوع
کرون��ا در کش��ور  ۲۰میلیون و  ۹۳۰هزار عدد ماس��ک
توسط این پلیس کشف و ضبط شده است.سردار کیوان
ظهیری ،در گفتگو با مهر ،در تش��ریح اقالم مکش��وفه
بهداشتی توسط پلیس پیش��گیری پایتخت ،اظهار کرد:
از ابتدای ش��یوع کرونا در کشور  ۲۰میلیون و  ۹۳۰هزار
عدد ماسک توسط این پلیس کشف و ضبط شده است.
رئیس پلیس پیش��گیری تهران بزرگ ادامه داد :تاکنون
 ۲۱میلیون جفت دس��تکش یک بار مص��رف ۶۴ ،هزار
لیتر الکل و  ۲۹هزار لیتر مایع ضدعفونی کننده کش��ف

ش��ده اس��ت.وی ادامه داد :همچنین  ۵۱ه��زار عدد ژل
ضدعفونی کننده هم از ابتدای ش��یوع کرونا در کشور تا
به امروز کشف شده است.به گفته سردار ظهیری ،الکل،
مایع و ژل ضدعفونی کننده توزیع خارج از شبکه داشتن
اما دس��تکشها و ماس��کهای کشف ش��ده ،احتکاری
بودند.رئی��س پلی��س پیش��گیری پایتخت خاطرنش��ان
ک��رد :همچنین  ۱۵۴محتکر دس��تگیر و تحویل مراجع
قانونی شدهاند.وی درباره سایر اقداماتی که در خصوص
پیشگیری از کرونا در مقر کالنتریهای پلیس پیشگیری
انجام ش��ده اس��ت ،خاطرنش��ان ک��رد :در ورودی همه

با رای دیوان عالی کشور؛حکم  ۱۰سال زندان نجفی نقض شد

وکیل محمدعلی نجفی ،ش��هردار اس��بق تهران از
نق��ض حکم  ۱۰س��ال زندان وی در دی��وان عالی
کش��ور خبر داد .به گزارش آنا ،حمیدرضا گودرزی،
وکیل مدافع محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران
گفت :ش��عبه  ۴۱دیوان عالی کشور رای محکومیت
موکلم را نقض کرده اس��ت و دیوان عالی هماکنون
پرونده را به شعبه هم عرض ارسال کرده است.وی
گفت :دیوان عالی پرونده را به دادگاه کیفری استان
و بعد به ش��عبه جدیدی ارجاع میدهد و پس از آن
جلس��ه دادرسی تشکیل و رای را صادر خواهند کرد
اگر رای صادره بر مبنای نظر دیوان عالی و مناسب
باشد ،ما به آن اعتراض نمیکنیم اما اگر شعبه جدید
هم اصرار به قتل عمد کند ،مجدداً پرونده به دیوان

عال��ی برمیگردد.گودرزی گف��ت :زمانی که دیوان
عالی رای را نقض میکند و پرونده را به ش��عبه هم
عرض میفرستد یعنی از نظر ماهیتی رای صادره را
قبول ندارد این در حالی اس��ت که ش��عبه  ۹دادگاه،
قتل عمد را تایید ک��رده بود اما اکنون معنایش این
است که شبه عمد بوده است.وکیل مدافع محمدعلی
نجفی گفت :در این صورت مجازات سبک ،پرداخت
دیه و حبس یک تا س��ه س��ال در نظ��ر گرفته می
ش��ود که در صورت رضایت شاکی نسبت به آنهم
تخفیف��ات الزم اعمال خواهد ش��د .وی افزود :رای
هنوز ابالغ نشده و ممکن است تغییرات دیگری هم
در آن باش��د و ظ��رف چند روز آینده نس��بت به آن
اطالعرسانی کامل خواهد شد.

یگانهای انتظامی پلیس پیشگیری تمهیداتی اندیشیده
شده است تا شهروندان هنگام مراجعه به این ساختمانها
کمترین تماس را با اش��یا یا وس��ایل داشته باشند.رئیس
پلیس پیش��گیری تهران بزرگ خاطرنش��ان کرد :برای
همه پرسنل پلیس پیش��گیری ماسک و دستکش تهیه
ش��ده اس��ت تا تماس با آلودگی به کمترین سطح خود
برس��د .تمامی مقرها و خودروهای پلیس پیش��گیری به
صورت روزانه گندزدایی و ضدعفونی میشوند .همچنین
در ورودی هم��ه مقرها برای کلیدهای��ی که درها را باز
میکنند ،پوش��ش س��لولزی در نظر گرفته شده است و

این پوش��ش به طور مرتب تعویض میشود.وی تصریح
کرد :همچنی��ن خودکارهایی که برای ارباب رجوعها در
نظر گرفته شده است ،پس از هر بار استفاده ارباب رجوع
توس��ط افس��ر تحقیق گندزدایی و ضدعفونی میشود.
اس��تامپها در همه کالنتریها جمعآوری شده و چیزی
به عنوان ثبت اثر انگش��ت در کالنتریها نیست.رئیس
پلیس پیش��گیری تهران ب��زرگ خاطرنش��ان کرد :در
گذش��ته در کالنتریها چیزی به عنوان درج اثر انگشت
الکترونیکی نداش��تیم و از استامپ استفاده میشد که با
توجه به شیوع بیماری جمعآوری شده است.

اجرای طرح ترافیک پایتخت با اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا

مدیر واحد س��اماندهی محدودهه��ا و طرح ترافیکی
شهرداری تهران گفت :اجرای طرح ترافیک در تهران
در روز گذشته که توس��ط وزیر بهداشت ملغی شد با
اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا بود .عمار سعیدیانفر
در گفتگو با آنا در ارتباط با لغو زودهنگام طرح ترافیک
در ش��هر تهران که روز گذش��ته اجرا شده بود ،اظهار
کرد :س��تاد ملی مقابله با کرونا معتقد است که حذف
طرح ترافیک و استفاده از وسایل نقلیه شخصی باعث
کاهش ازدحام در وسایل حمل و نقل عمومی از جمله
اتوبوس و مترو میش��ود و ما نی��ز به نظر آنها احترام
میگذاریم.وی با بی��ان اینکه در حال حاضر اولویت
ستاد مقابله با کرونا سالمت مردم است ،گفت :رویکرد
ستاد ملی کرونا س�لامتی است و چون رویکرد ما در

این باره ترافیکی است و مدل در بحث سالمت نداریم
تابع نظر ستاد ملی مقابله با کرونا خواهیم بود.مدیر واحد
س��اماندهی محدودهها و طرح ترافیک معاونت حمل
و نقل ش��هرداری تهران در پاس��خ به سؤالی مبنی بر
اینکه شیوع کرونا باعث کاهش درآمدهای شهرداری
ش��ده و اجرای مج��دد طرح ترافی��ک میتواند برای
شهرداری کس��ب درآمد کند ،عنوان کرد :درآمد طرح
ترافیک در قبال هزینههایی که شهرداری در مدیریت
پسماند ،مترو ،اتوبوسرانی و فعالیتهای عمرانی انجام
میدهد بسیار ناچیز است و به فرض اینکه درآمدهای
طرح ترافیک قابل اعتنا باشد در حال حاضر سالمتی
مهمترین اولویت بوده و باید ش��هردار تهران بهدنبال
راهکاری برای جبران هزینهها باشد.

مهاجرانی خبر داد

رئیس س��ازمان ملی پرورش استعدادهای
درخش��ان گف��ت :در حال حاض��ر تمرکز
خوب��ی در ته��ران ب��رای تولی��د محتوای
آموزشی بر اس��اس منابع المپیادها صورت
گرفت��ه و این محت��وا در اختیار تمام دانش
آموزان خواهد بود.فاطمه مهاجرانی رئیس
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
در گفتوگ��و با مهر در خصوص اینکه این
روزها در حوزه آم��وزش مجازی صحبتی
از آموزش به دانشآموزان مدارس س��مپاد
به طور خاص و ویژه نمیش��ود اما به نظر
میرس��د که این دانشآم��وزان از عملکرد
مدارس راضی هس��تند ،گفت :در مدارس
سمپاد به دلیل وجود یک سامانه مشخصی
که از ابتدای ش��یوع کرونا ش��روع به تولید
محت��وا کرد موفقیتهای خوبی به دس��ت
آوردیم .این محتوای تولید شده البته برای
دانشآموزان سراس��ر کش��ور تهیه شده و
تنها مختص به دانشآموزان سمپاد نیست.
م��ا خود را مکلف میدانیم که از توانمندی
مدارس سمپاد و معلمان این مدارس برای
تمام دانشآموزان کش��ور به��ره ببریم .در
ح��ال حاضر با کمک قطبه��ای چندگانه
و بخص��وص هم��کاری اس��تان ف��ارس،
توانس��تیم برنامه وی��ژهای را پیش ببریم.
رئیس س��ازمان ملی پرورش استعدادهای

تولید محتوای آموزشی برای المپیادها در حال انجام است

درخشان در توضیح این برنامه ویژه گفت:
هر پایهای که در مدارس س��مپاد تدریس
میش��ود (پایه هفتم ت��ا دوازدهم) به یک
عضو سپرده شده است و مدارس با حمایت
ستاد ش��روع به تولید محتوا با کیفیتهای
باال کردهاند البته برخ��ی فایلها به لحاظ
آپلود شدن در س��امانه ،از کیفیت مناسبی
برخ��وردار نبودن��د ک��ه جایگزین ش��دند.
همچنین یک تقس��یم ملی انجام ش��د تا
برای این پایههای تحصیلی به شکل ویژه
برنامهریزی شود .استانهای همدان ،البرز،
یزد ،آذربایجانش��رقی ،خراس��ان رضوی،
خوزستان ،تهران و اصفهان در این تقسیم
کار حضور داش��تند و استان فارس به طور
خ��اص روی راهان��دازی س��امانه و آپل��ود
ویدئوها کار تخصصی انجام میدهد .شهر
تهران نیز مسئول تولید محتوای مورد نیاز
برای دانشآم��وزان متقاضی ش��رکت در
المپیاده��ا ش��د.به گفت��ه مهاجرانی ،بیش
از  ۱۲ه��زار دقیق��ه فایل آموزش��ی تولید
ش��ده اس��ت و در حوزههای پرورش��ی نیز
تولید محتوا ورود کرده اس��ت.وی در این
ب��اره گف��ت :دانشآموزان س��مپاد به طور
خ��اص روی تعمیق دع��ای هفتم صحیفه
س��جادیه و مناجات ش��عبانیه کار کردهاند
و معتقد هستیم دلنوشتهها و برداشتهای

دانشآموزان در این شرایط بسیار امیدبخش
است .همچنین روی مهارتهای زندگی به
طور مش��خص کار انجام میشود و استان
البرز ش��روع به تولید محت��وا در این زمینه
کرده اس��ت .پیش از این اس��تان زنجان،
مرج��ع این بخش بود ک��ه در حال حاضر
نی��ز از همکاری دوس��تان اس��تان زنجان
نیز اس��تفاده میشود.رئیس س��ازمان ملی
پرورش استعدادهای درخشان در پاسخ به
این سوال که آیا سامانهای که طراحی شده،
تعاملی است یا آموزش یکسویه؟ گفت :در
حال حاضر در این س��امانه به نوعی ارتباط
با قطبها از طریق ایمیل انجام میش��ود
و هنوز از نظر س��اختاری به آن بلوغی که
بتوانیم بگوییم س��امانه تعاملی شده است،
نرس��یدهایم .هر چند در تکمیل این فرآیند
در حال حاضر مدارس به صورت تعاملی با
دانشآموزان درسها و موارد آموزش��ی و
تربیتی را پیش میبرند.مهاجرانی در پاسخ
به پرسش دیگر در خصوص آمادگی دانش
آموزان برای حضور در المپیادها با توجه به
اینکه ب��ه آموزشهایی خارج از کتابهای
درس��ی نیاز دارند ،بیان ک��رد :المپیادها به
صورت عمومی منابعی دارند که در مرحله
اول منابع آنها کتابهای درسی است اما از
مرحله دوم به بعد ،منابع خارج از کتابهای

درسی است و در حال حاضر تمرکز خوبی
در ته��ران برای تولید محت��وای این منابع
صورت گرفته اس��ت .حتی میتوانم بگویم
که شاید شیوع کرونا این فرصت را فراهم
ک��رد که تولید محتوایی یک دس��ت برای
تم��ام اس��تانها در این خص��وص انجام
ش��ود و دبیران مدارس س��مپاد و معلمان
خاص المپیاد در حال حاضر اطالعاتش��ان
در اختیار تمام دانشآموزان کش��ور است.
ب��ا کمک معاونت فن��اوری اطالعات ،قرار
اس��ت اس��تودیوهایی برای تولی��د محتوا
با کیفیت ب��اال در اختیار ای��ن بخش قرار
گیرد.وی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره
اینکه امس��ال ورودیهای مدارس سمپاد
در پایه هفت��م و دهم قاعدت ًا فرصتی برای
شرکت در کالسهای آمادگی این آزمون
ندارند و ش��اید این همان فرصتی باشد که
سالها مرکز س��مپاد به دنبال آن بوده که
توانایی دانشآموزان را بدون دوپینگی که
معم��و ًال قب��ل از آن میکنند ،بس��نجد اما
آیا پیشبینی ب��رای خروجی این آزمونها
داری��د؟ افزود :زمان برگ��زاری آزمونهای
پای��ه هفتم و دهم س��مپاد تابعی اس��ت از
یک تصمیم کالن در س��تاد مل��ی مبارزه
با کرونا که با مس��ئله باق��ی آزمونها گره
خ��ورده و باید تعیین تکلیف ش��ود .آزمون

ورودی پایه هفتم س��مپاد ،آزمون پیشرفت
تحصیل��ی نبوده بلکه آزمون هوش اس��ت
بنابرای��ن از ابتدا هم گفته بودیم که نیازی
به کالسهای کمک آموزشی و … وجود
ندارد ۵۰ .درصد آزمون پایه دهم پیشرفت
تحصیلی را میس��نجد که عم� ً
لا آن ۵۰
درص��د پیش از تعطیلی م��دارس ،در خو ِد
مدارس پوش��ش داده ش��ده و مشکلی در
این زمینه وجود ندارد .تصور ما این اس��ت
که امس��ال خروجی مطلوبی در این حوزه
خواهیم داش��ت؛ همانگونه ک��ه از وقتی
آزمون هوش را جایگزین آزمون پیش��رفت
تحصیل��ی کردی��م ،ورودیه��ای مدارس
سمپاد بس��یار قابل توجه بوده است.رئیس
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
در پاسخ به پرسش پایانی در خصوص اینکه
اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا تشخیص دهد
که مدارس با حفظ فاصلهگذاری اجتماعی
باز ش��ود ،آیا در مدارس س��مپاد نیز تراکم
دانشآم��وزی باعث نگران��ی خواهد بود؟
گفت :مدارس س��مپاد از نظ��ر تراکم فرق
واضح��ی با مدارس معمولی ندارند .درواقع
در پایه متوس��طه اول شاید بتوانیم بگوییم
تراکم کمتر اس��ت اما در متوسطه دوم در
مدارس س��مپاد ،کالسهای  ۳۸نفره هم
داریم.

مدیرکل محیط زیست س��منان با بیان اینکه
ب��رای اج��رای پ��روژه انتقال یوزه��ای پارک
پریسان قصد پنهانکاری نداشتیم ،اظهار داشت:
دلبر و کوشکی هم به سمنان منتقل میشوند.
امیر عبدوس مدیرکل محیط زیست سمنان در
گفتوگ��و با خبرنگار مهر ،در خصوص اجرای
طرح تکثیر در ش��رایط نیمه اسارت یوزپلنگ
آس��یایی که با انتقال یوز ماده ج��وان “ایران”
هفته گذشته کلید خورد ،گفت :پروژه انتقال این
یوز ماده با موفقیت و منطبق با اصول علمی و
با حضور تیم دامپزشکی انجام شده است.وی
در ادامه با اشاره به اینکه درباره تصمیم سازمان
به اجرای این طرح از آذر ماه س��ال گذش��ته با
برخی رس��انهها گفتگو کردهام ،ابراز داشت :به
دلیل حساسیتهایی که در زمان انتقال وجود
دارد و اس��ترس باالیی که به حیوانات منتقل
میش��ود در همه موارد مشابه در جهان سعی
میشود ،در زمان بیهوش��ی مانند اطاق عمل
کس��ی در محل نباش��د ،و ب��ه همین جهت
رس��انهها برای گزارش انتقال دعوت نشدند و
تصمیم بر این شد گزارش لحظهای آن توسط
روابط عمومیسازمان و از تمام کانالهای ارتباطی
اطالع رس��انی عمومی ش��ود.مدیرکل محیط
زیست استان سمنان با بیان اینکه از  ۷۵مورد
انتقال یوزها در جهان تا به حال  ۲۵مورد تلف
ش��دهاند و ریسک زیادی در این پروژهها وجود
دارد ،اظهار داش��ت :به دلیل ش��رایط خاص و
ضرورت انجام یکس��ری آزمایش��ات بالینیما
خودمان هم به طور قطعی نمیدانستیم انتقال
چه زمانی صورت میگی��رد.وی افزود :ممکن
بود با توجه به ش��رایط خاص یوزها ،عملیات
زندهگیری در همان روز اتفاق نیفتد.عبدوس با
تاکید بر اینکه قصد پنهانکاری نداشتیم ،ادامه
داد :تصمیم داشتیم با توجه به ظرفیت باکس
انتقال ،دو یوز را به سمنان منتقل کنیم اما چون
کوش��کی «یوز نر” به بیهوش��ی جواب نداد ،و
“ایران” به تنهایی در این باکس که از استاندارد
باالیی هم برخوردار بود ،منتقل شد.
کهریزک نقطه قرمز شیوع کرونا

عضو ش��ورای ش��هر تهران نس��بت به دفن
بیم��اران مبتال ب��ه کرونا در آرامس��تانهای
قدیم��ی ش��هر ری هش��دار داد و گفت :این
موضوع س�لامت مردم را به خطر میاندازد.
به گزارش فارس ،حس��ن خلیلآبادی عضو
شورای ش��هر تهران در دویست و هشتمین
جلسه ش��ورای ش��هر تهران درباره وضعیت
ش��هر ری اظهار داش��ت :در م��ورد موضوع
پسماند و بهش��ت زهرا صحبتهای زیادی
انجام گرفته ولی باید توجه داشت که علیرغم
اینک��ه هر دوی ای��ن س��ازمان در محدوده
کهریزک هستند ولی منطقه ری و کهریزک
مورد توجه نبوده اس��ت.وی افزود :کهریزک
نقطه قرمز ش��یوع کرونا و بیش��تر کارکنان
مرکز دفن پسماند و بهشت زهرا در باقرشهر
زندگی میکنند .بنابراین باید خدمات ویژهای
در این منطقه ارائه دهیم.این عضو ش��ورای
ش��هر تهران اعالم کرد :متاس��فانه برخی از
متوفیان کرونا در آرامستانهای قدیمی شهر
ری دف��ن ش��دهاند که از آق��ای خال رئیس
س��ازمان بهش��ت زهرا درخواس��ت دارم که
دس��تور دهند دفن فوتیهای ناشی از کرونا
در آرامس��تانهای قدیمی نباشد و این اقدام
حتما در بهش��ت زهرا ص��ورت گیرد .چرا که
آرامستانهای قدیمی در وسط شهر ری قرار
دارد و خانههای مردم آنجاس��ت.خلیلآبادی
خاطرنشان کرد:دو مورد دفن مبتال به کرونا
در حرم حضرت عبدالعظیم گزارش شده که
این اقدام درس��ت نیست و بهداشت عمومی
جامعه را با مش��کل مواجه میکند.وی گفت:
در س��ه روز گذش��ته همچنین پیامهایی به
دس��ت من رس��یده مبن��ی بر اینک��ه عیدی
کارگران فضای سبز پرداخت نشده است .اگر
این موضوع صحت داش��ته باشد واقعا جای
تاسف دارد و باید اقدام الزم صورت گیرد.

