اخبار
نامگذاری میدان اصلی آبسرد
به نام شهید فخری زاده

در پی شهادت محسن فخری زاده ،دانشمند
ارزشمند کش��ورمان ،ش��هرداری و شورای
اسالمی شهر آبسرد میدان اصلی این شهر را
به نام این دانشمند شهید تغییر نام دادند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،اعضای
شورای اسالمی شهر آبسرد و شهرداری این
ش��هر ،با تغییر نام میدان اصلی شهر به نام
دانشمند هستهای کش��ورمان که روز هفتم
آذرماه توس��ط عناصر تروریس��ت در آبسرد
به شهادت رس��ید ،رأی داده و آن را اجرایی
کردند.محمد رفیعی طباطبایی ،شهردار آبسرد
روز شنبه در این باره گفت :بعدازظهر جمعه
در بلوار امام خمینی (ره) شهر آبسرد عناصر
تروریس��ت مس��لح خودرو حامل دانش��مند
شهید «محسن فخریزاده» رییس سازمان
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را مورد حمله
قرار دادن��د.وی افزود :در پی ش��هادت این
عزیز بزرگوار ش��هرداری و شورای اسالمی
ش��هر آبس��رد میدان اصلی ش��هر را که در
گذش��ته به نام میدان ش��هرداری نام داشت
به نام دانش��مند شهید محس��ن فخریزاده
تغییر دادند.طباطبایی گف��ت :این میدان در
یک کیلومتری حادثه تروریس��تی روز جمعه
و ابتدای ورودی شهر آبسرد قرار دارد.گفتنی
است؛ تروریس��تهای بیگانه عصر جمعه با
کمین در مسیر خودرو حامل رییس سازمان
پژوهش و ن��وآوری وزارت دفاع در عملیاتی
انتحاری و مس��لحانه ،دانش��مند هس��تهای
کشورمان را به شهادت رساندند.
افزایش  5درصدی تعداد مددجویان
کمیته امداد در سال جاری

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از افزایش
 5درصدی تعداد مددجویان تحت پوشش این
مرکز در نیمه نخس��ت سال جاری نسبت به
مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.ابوالفضل
پرپنچی ،مدیرکل کمیته امداد استان تهران در
گفتوگو با پانا در پاسخ به این سوال که اکنون
با توجه به مش��کالت اقتصادی و گرانیها آیا
تع��داد مددجویان کمیته امداد اس��تان تهران
نیز افزایش یافته اس��ت ،اظه��ار کرد« :تعداد
مددجویان کمیته امداد استان تهران در نیمه
نخست امسال نسبت به مدت مشابه خود در
س��ال گذشته میزان  5/9درصد افزایش یافته
اس��ت».مدیرکل کمیته امداد اس��تان تهران
درباره تع��داد مددجویان این مرکز گفت« :در
سال گذشته تعداد  73هزار و  777خانوار تحت
پوشش کمیته امداد اس��تان تهران بودند که
امس��ال این تعداد به  78هزار و  122خانوار در
سال  99رسیده اس��ت .هزار و ۳۶۷مددجوی
تحت حمایت این نهاد را س��المندان تشکیل
میدهند و از خدمات حمایتی این نهاد بهرهمند
هستند».وی درباره حمایت از مددجویان گفت:
«در س��ال ج��اری تا پایان ش��هریورماه ۱۴۷
فرصت ش��غلی در اس��تان تهران ایجاد شده
اس��ت که پیشبینی شده تا پایان سال جاری
دو هزارو  ۴۰۰فرصت شغلی از طریق راهبران
شغلی برای جامعه هدف تحت حمایت کمیته
امداد ایجاد شود».مدیر کل کمیته امداد استان
تهران تصریح کرد« :همچنین  ۱۲هزار و ۳۸۹
مورد وام کارگش��ایی ضروری ،ودیعه مسکن،
خرید و تعمیرات مس��کن به مبلغ  ۹۰میلیارد
و  ۶۸۵میلیون تومان ب��ه خانوادههای تحت
حمایت و اقش��ار نیازمند با معرفی به صندوق
قرض الحس��نه امداد والی��ت و بانک قرض
الحس��نه مهر ایران در نیمه نخس��ت امسال
پرداخت شده است».
احیای  12هزار واحد تولیدی
به همت بنیاد برکت

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام
از احیای  ۱۲هزار واحد تولیدی در کش��ور خبر
داد.امیرحس��ین مدنی در مراس��م آغاز فعالیت
مجدد یک کارخانه چاپ ،برش و بس��تهبندی
کاغ��ذ حرارتی ب��ه عنوان یک��ی از واحدهای
صنعتی احیا شده در استان سمنان ،با بیان این
مطلب افزود :احیای  ۱۲هزار واحد تولیدی در
کش��ور را تا پایان سال  ۹۹در دستور کار داریم
که ت��ا به امروز  ۶۰درصد از آن محقق ش��ده
است .همچنین بازگرداندن  ۸۰بنگاه متوسط
صنعتی به چرخه تولید هم در حال انجام است.
وی از تخصی��ص  ۱۶هزار میلیارد ریال اعتبار
برای احیای واحدهای صنعتی در کشور خبر داد
و گف��ت :با احیای این تعداد واحد تولیدی خرد
و متوس��ط ،فرصتهای کسب و کار برای ۴۱
هزار متقاضی فراهم میشود.مدیرعامل بنیاد
برک��ت تصریح کرد :تا به ام��روز با اختصاص
 ۱۲هزار میلیارد ریال ۲۶ ،هزار شغل در بخش
احیای واحدهای خرد و متوسط صنعتی ایجاد
شده است و با اختصاص  ۴هزار میلیارد اعتبار
باقیمانده ۴۱،هزار شغل پیشبینی شده تا پایان
سال محقق خواهد شد .به گزارش ایسنا ،مدنی
افزود :بنیاد برکت در سال جاری سرمایهگذاری
و مش��ارکت اقتصادی ب��ا  ۱۳۰بنگاه صنعتی
متوسط را در دستور کار خود دارد که  ۸۰واحد
از این تعداد قب ً
ال تعطیل بودهاند و پس از احیا به
چرخه تولید بازمیگردند.

وزارت بهداشت:

رئیس اداره آنفلوانزای وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی گفت :نه تنها هیچ موردی
از ابتالی انس��انی به آنفلوانزای پرندگان در
کشور نداریم بلکه از ابتدای امسال تاکنون
هی��چ موردی از ابتال ب��ه آنفلوانزای فصلی
انسانی هم در کشور نداشته ایم .حمیدرضا
نج��اری روز ش��نبه در گفت و گ��و با ایرنا
افزود :وضعیت بیماری آنفلوانزا در سراس��ر
کشور از طریق پایگاههای دیده بانی فعال

هیچ مورد آنفلوانزای انسانی در کشور نداشته ایم

رصد و پایش می ش��ود و ع�لاوه بر مراکز
بهداشتی کش��ور ،وضعیت این بیماری در
بیمارستانها و مراکز درمانی نیز رصد و پایش
می شود.وی گفت :از ابتدای امسال تاکنون
هیچ موردی از ابتالی انسانی به آنفلوانزای
فصلی در کشور گزارش نشده است و هنوز
با مس��اله ای به نام شیوع آنفلوانزای فصلی
واجه نیس��تیم و می توانی��م به مردم اعالم
کنیم که امسال هیچ موردی از ابتال و مرگ

ناشی از آنفلوانزا در کشور نداشته ایم.نجاری
افزود :بیماری آنفلوانزای پرندگان نیز تاکنون
هیچ مورد ابتالی انس��انی در کشور نداشته
است و فقط در یک یا دو نقطه کشور در دو
مرغداری به ص��ورت محدود موارد ابتال به
این بیماری در تعدادی از مرغ ها دیده شده
که همه آنها معدوم شده اند و هیچ موردی
از ورود این مرغ های محدود به بازار وجود
نداشته اس��ت.رئیس اداره آنفلوانزای وزارت
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بهداشت ادامه داد :مردم مطمئن باشند که
موارد ابتالی مرغ ها به آنفلوانزای پرندگان
در این دو مرغداری به طور کامل پاکسازی
شده و مرغ های موجود در بازار کامال سالم و
تحت نظر سازمان دامپزشکی هستند ،موارد
ابتال به آنفلوانزای پرندگان در دو مرغداری
اعالم ش��ده نی��ز محدود بوده ،تع��داد مرغ
های مبتال قابل ش��مارش و در مقابل کل
بازار مرغ کشور بسیار محدود است بنابراین

این مساله تاثیری در بازار مرغ کشور نداشته
است و گرانی مرغ در بازار هیچ ارتباطی به
ابتالی تعداد محدود م��رغ در دو مرغداری
به آنفلوانزای پرن��دگان ندارد.نجاری درباره
واکسین آنفلوانزا نیز گفت :امسال با تصمیم
کمیته ملی کشوری آنفلوانزا واکسیناسیون
آنفلوانزا با اولویت توزیع رایگان در ش��بکه
بهداش��تی کش��ور برای گروههای خاص
انجام شد .

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

 ۸۷شهر از وضعیت قرمز کرونا خارج شدند

گ�روه اجتماع�ی  :مع��اون وزی��ر بهداش��ت ،درم��ان و
آموزش پزش��کی گفت :از  ۸۹ش��هری که از پنجم آبان
محدودیتهای کرونایی در آنها اعمال شده است ۸۷ ،شهر
از وضعیت قرمز خارج شده اند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت  :جلسه روز
شنبه با حضور رئیس جمهوری با رعایت دستورالعملهای
بهداش��تی و با حضور همه اعضا برگزار ش��د؛ بر اس��اس
مصوبه س��تاد  ۱۵نفر از اعضا در جلس��ه حاضر و بقیه در
سالنهای جانبی به صورت وبینار در نشست حاضر بودند.
وی تصریح کرد :امروز گزارشی از روند درمان و اقداماتی
که در بیش از ۹ماه در حوزه درمان انجام ش��ده است ارائه
شد ،همچنین تحقیق بسیار جامعی درباره روند مراقبت از
بیماران در بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت که واقعا این
اقدامات کش��ور در بحث مقابله با کرونا جای افتخار دارد.
رئیسی در ادامه به وضعیت ارزیابی اعمال محدودیت ها در
کشور اشاره و بیان کرد :از مردم عزیز بابت تحمل و رعایت
بسیار مناسب محدودیت های ایجاد شده ،تشکر می کنم.
به طور کلی با توجه به میزان رعایت دس��تورالعمل ها که
به باالی ۹۰درصد رسیده است ،روند بیماری کاهشی شده
است.وی اعالم کرد :اکنون در  ۱۶۰شهر و شهرستان که
قرمز رنگ بودند در حدود  ۱۴۵شهر روند کاهش بیماری
آغاز ش��ده است .در  ۱۵شهر باقیمانده هم در همین هفته
این روند کاهش��ی شروع خواهد شد.سخنگوی ستاد ملی
مقابله با کرونا با اش��اره به محدودی��ت های کرونایی در
 ۸۹ش��هری که ( از ۵آبان در  ۴۳شهر و از  ۱۴آبان در ۴۶
شهر) اعمال شده است ،گفت :از این تعداد به جز دو شهر
همه شهرها از حالت قرمز خارج و به نارنجی یا زرد تبدیل
ش��ده اند .با توجه به ورودی بیمارستان ها و اینکه میزان
بستری هم کاهش یافته است امیدواریم روند فوتی ها هم
تا حدود دو تا سه هفته دیگر آثار خود را نشان دهد و روند
کاهشی پیدا کند.
اس�تفاده از ماس�ک و رعایت فاصل�ه اجتماعی را باید

جدی بگیریم

رئیسی ادامه داد :نباید دوباره فریب بخوریم که چون روند
رو به کاهش اس��ت دیگر الزم نیس��ت کاری کنیم بلکه
هم��ان طور که رئیس جمهوری هم تاکید کرد؛ همچنان
اس��تفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی را باید جدی
بگیریم و از ترددهای غیر ضرور ،حضور در مراسم پرتجمع
به خصوص در فضای های بس��ته امتناع کنیم.وی افزود:
با توجه به س��رد شدن هوا و بسته شدن در و پنجره ها و
کاهش تهویه باید بیشتر دستورالعمل ها را رعایت کرد چرا
که این موارد در ش��یوع این بیماری بس��یار موثر خواهند

حریرچی تاکید کرد :بر این اساس امیدواریم شهرهایی که
اکن��ون قرمز بوده و از هفته قبل مش��مول محدودیت ها
شده اند ،این وضعیت را تجربه کنند.حریرچی درباره هزینه
های مس��تقیم و غیرمستقیم کرونا نیز گفت :کرونا به جز
بیماری ،بس��تری و مرگ و میر ،هزینه هم دارد که شامل
هزینه های مستقیم و غیرمستقیم است.

بیمارس�تان های دولتی  ۹۰درصد هزینه ها را پوشش

داده است

بود.س��خنگوی س��تاد ملی مقابله با کرون��ا تصریح کرد:
خوشبختانه میزان تستها را تا پایان این ماه به  ۱۰۰یا ۱۲۰
هزار در روز خواهیم رساند.رئیسی به سامانه یکپارچه رصد
آزمایش ها که راه اندازی ش��ده است ،اشاره کرد و گفت:
اکن��ون همه آزمایش های مثبت در یک بانک اطالعاتی
جمع آوری می شود؛ در چهار روز گذشته با استفاده از این
سامانه از حضور  ۱۷۴۸نفر که دارای تست مثبت بودند و
قصد سفر با هواپیما ،قطار و یا اتوبوس داشتند جلوگیری
کردیم.

هم�راه داش�تن کارت ملی ب�رای دریاف�ت خدمت در

ادارات

وی اظهار کرد :با توجه به مصوبه ستاد برای کنترل ورود
افرادی که دارای تست مثبت هستند از امروز همراه داشتن
کارت ملی برای دریافت خدمت در ادارات و برای استفاده
از حمل و نقل عمومی الزامی اس��ت؛ بنابراین هموطنان
برای حفظ س�لامتی خود و اطرافیانشان باید حتما کارت
ملی همراه داشته باشند .چنانچه آزمایش مثبتی دیده شود
با کارت ملی قابل چک کردن است.سخنگوی ستاد ملی
مقابله با کرونا ادامه داد :از امروز ادارات دولتی همه تعطیل
هس��تند مگر اینکه باالترین مقام مسئول یک دستگاه یا
اداره الزام داش��ته باشه که برخی افراد حضور داشته باشند
یعن��ی حضور حداقلی کارکنان دولت در این هفته مدنظر
است.رئیسی ادامه داد :دوشنبه همین هفته مجددا وضعیت
ش��یوع و بروز بیماری را رصد میکنیم و اگر شهرهایی در

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد؛

اتوبوسهای جدید به ناوگان افزوده میشود

مدیر عامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی ته��ران ،از زمان
ورود اتوبوسه��ای جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی
پایتخت خبر داد.محمود ترفع ،در گفتگو با مهر به تشریح
وضعیت اتوبوس��رانی تهران پرداخت و با اشاره به قرارداد
خرید  ۲۵۰دس��تگاه اتوبوس و مینی بوس جدید با یک
خودروس��از داخلی و رونمایی از ورود  ۱۰۰دستگاه از این
مینی بوسها و اتوبوسها در هفتههای گذش��ته ،درباره
اینکه این اتوبوسها و مین��ی بوسها در حال حاضر در
کدامیک از خطوط در حال خدمترسانی هستند ،اظهار
داش��ت :طی این مدت در حال نصب دس��تگاههای جی
پی اس ،کارتخوان ،استیکرهای خط و قیمت بر روی این
اتوبوسه��ا و مینی بوس های بودهایم ،ضمن اینکه این
دستگاهها باید شماره گذاری میشدند.
اتوبوسها و مینی بوسهای جدید این هفته به ناوگان

افزوده میشوند

وی از ورود اتوبوسه��ا و مینیبوسهای جدید طی این
هفت��ه به ناوگان خبر داد و گفت :در خطوطی که ناوگان
بسیار فرسوده بود ،این دستگاههای جدید افزوده میشوند.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ،در خصوص
نح��وه به کارگیری مینی بوسهای خریداری ش��ده نیز
توضیح داد :در  ۷خطی که تقاضای س��فر پایینی داشتند
و یا معبر مناس��بی برای حرکت اتوبوس وجود نداش��ت
مثل خط جماران و درکه این مینی بوسها به کار گرفته
میشوند.
سهم یک سومی اتوبوسرانی از اوراق مشارکت سال

۹۸

وی در خصوص سهم اتوبوسرانی از  ۱۵۰۰میلیارد اوراق
مشارکت نیز گفت :طبق توافقات صورت گرفته باید ۵۰۰
میلیارد از این پول به شرکت واحد اختصاص یابد ،این پول
به تدریج آزاد میشود و ما در نظر داریم که این پول را در
ردیف خرید ناوگان حمل و نقل عمومی قرار دهیم.
قیمت تمامشده هر اتوبوس چیزی حدود  ۳میلیارد


مدیر عامل شرکت واحد اتوبوس��رانی تهران و حومه ،با
اشاره به اینکه در قرارداد قبلی خرید اتوبوس ،قیمت تمام
شده هر دس��تگاه اتوبوس تک کابین بیش از  ٣میلیارد
تومان برای ما تمام ش��د ،اف��زود :با توجه به کاهش نرخ

ارز ط��ی این مدت امیدوارم بتوانیم اتوبوسهای جدید را
با همین قیمت یا کمی پایینتر بخریم.
کاهش مسافران اتوبوس به کمتر از یک سوم


وی ،تحریمه��ای ظالمانه ،افزایش نرخ ارز و تورم داخلی
را برای حمل و نقل عمومی بس��یار س��نگین دانست و
اظهار داشت :شیوع کرونا مزید بر این موارد بوده چرا که
توصیههای بهداش��تی بر استفاده حداقلی از حمل و نقل
عمومی تاکید داشتند و این مساله ،باعث کاهش مسافر
اتوبوس از یک میلیون و  ۷۰۰هزار نفر به  ۳۰۰هزار نفر
شد.
اتوبوسرانی دیگر درآمدزا نیست


مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی و حومه تهران ،تاکید
کرد :در این شرایط این سازمان نه تنها درآمدزا نیست بلکه
حتی توان پرداخت حقوق ناظران خطوط را هم ندارد.

پایان تعهد  ۱۰س�اله اتوبوسهای بخش خصوصی

در تهران

ترفع با اشاره به پایان تعهد  ۱۰ساله اتوبوسهای بخش
خصوصی برای خدمت رس��انی در س��طح شهر تهران،
اظهار داش��ت :اتوبوسهای بخش خصوصی که از سال
 ٨۵با  ۸۲.۵درصد یارانه به بخش خصوصی واگذار ش��د،
در ش��رایط حاضر دیگر دخل و خرجشان یکی نیست ،و
مالکین این اتوبوسها درخواست آزاد شدن خودروهایشان
را ب��ه ما میدهند .وی ادامه داد :طبق مصوبه س��ال ۸۵
این ش��رکتها برای خرید اتوبوسهایشان  ۱۷.۵درصد
آورده داشتند و در ازای  ۱۰سال کار در خطوط اتوبوسرانی
میتوانند برای خارج شدن از خطوط اقدام کنند و در این
مدت هم با درخواست ما به فعالیت خود ادامه دادهاند ،ولی
با توجه به تورم بیس��ابقه دیگر توان راضی نگه داشتن
آنها را هم نداریم.ترفع با بیان اینکه متوسط عمر ناوگان
در بخش خصوصی  ۱۳.۵س��ال برآورد شده است ،گفت:
هزینههای نگهداری اتوبوسها آنچنان سنگین شده است
که اتوبوسداران ترجیح میدهند ،اتوبوسشان را به مراکز
اس��قاط بفروش��ند.وی ادامه داد :با توجه ب��ه روند خروج
اتوبوسهای بخش خصوصی از دایره خدمت رسانی در
تهران ،در سال  ۱۴۰۰با مشکل جدی در این حوزه مواجه
خواهیم شد.

وضعیت قرمز یا نارنجی باشند ،دوباره محدودیت را اعمال
خواهیم کرد و اگر چنانچه شهر یا شهرستانی از وضعیت
قرمز به نارنجی یا زرد تبدیل ش��ده باشد به همان نسبت
محدودیت ها کاهش پیدا خواهد کرد.

وضعیت کرونا در کش�ور با گذشت یک هفته از اعمال

محدودیتها

دکتر ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداش��ت در گفت
و گو با ایسنا ،درباره وضعیت فعلی کرونا در کشور ،گفت:
در یک هفته اخیر که پروتکل ها و محدودیت ها از سوی
مردم رعایت ش��ده است ،شاهد هستیم که دروندادهای
سیستم مقابله با کرونا کاهش خوبی داشته اند .به عنوان
مثال کاهش قابل توجه رفت و آمدها چه در سطح درون
ش��هری ،چه در س��طح برون ش��هری و چه در ساعات
مختلف ش��بانه روز را شاهد هستیم .همچنین حضور و
تماس اجتماعی م��ردم که منجر به نقض فاصله گذاری
اجتماعی می شود نیز به میزان قابل توجه و چشمگیری
کاهش یافته اس��ت و رعایت پروتکل ها و دس��تورالعمل
های بهداش��تی ،به ش��کل قابل توجه��ی افزایش یافته
اس��ت.حریرچی ادامه داد :با توجه به تجربه ای که در ۸۹
شهرستان در زمینه اعمال محدودیت ها داشتیم و به ترتیب
با تصویب ستاد ملی کرونا ،در  ۴۳و  ۴۶شهرستان ،تعطیلی
های مش��ابهی با ش��دت کمتر را در اوایل و اواس��ط ابان
ماه تجربه کردیم ،خوشبختانه اکثر این شهرها از وضعیت
قرمز بیرون رفته و به وضعیت نارنجی و زرد بدل ش��دند.

وی افزود :در بیمارس��تان ه��ای دولتی حداقل  ۹۰درصد
هزینه ها را پوش��ش داده و حتی اگر فردی تحت پوشش
بیمه نباش��د ،او را روی تخت بیمه می کنیم و  ۹۰درصد
هزینه هایش را پوش��ش می دهیم ،مراکز س��رپایی به
حدود  ۵۰۰۰مرکز در حال گس��ترش هس��تند و در تمام
این مراکز س��رپایی ،تس��ت و دارو برای مراجعین رایگان
خواهد بود .هرچند که با کمک بسیج و ستاد اجرایی فرمان
امام (ره) ،وس��ایل پیشگیری نظیر ماسک و  ...ارائه دادیم
و این اقدام به سمت ارزانی پیش رفته اند ،اما با این حال
هن��وز هزینه هایی در این زمینه وجود دارد که برای مردم
گران تمام می ش��ود .به عنوان مثال هزینههای مستقیم
بیمارانی که مستقیما به بخش خصوصی مراجعه می کنند.
وی با بیان اینکه اگر کس��ی وسع مالی مراجعه به بخش
خصوصی را ندارد ،به بیمارستان دولتی مراجعه کند ،گفت:
ما در بیمارس��تان دولتی هیچ بیماری را پس نفرس��تاده و
برنمیگردانیم .در حوزه سرپایی هم افرادی که وسع مالی
ندارند که متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی تعداد این
افراد زیاد است ،حتما به مراکز دولتی برای درمان مراجعه
کنند.
هزینه های غیرمستقیم کرونا


وی درب��اره هزین��ه های غیرمس��تقیم کرون��ا نیز گفت:
ب��ه عنوان مثال در زمینه وس��ایل حفاظتی ،ماس��ک و...
هزینههایی برای مردم وجود دارد .از طرفی اکنون با تورم
زیادی که ایجاد ش��ده ،با اضافه شدن هزینه های مردم،
محدود شدن سبد هزینه خانوار و انتقال عمده هزینه خانوار
به مواد خوراکی و مس��کن ،هزینه های دیگر تحت فشار
قرار گرفته و در آن ها رکود ایجاد می ش��ود .قربانی اول
این موضوع هم معموال حوزه بهداشت و درمان است .به
طوری که مردم مجبور می شوند از هزینه های بهداشت
و درم��ان خود بکاهند.وی گفت :البته ما در طرح ش��هید
سلیمانی بحث تمرکز بر اقشار آسیب پذیر را آغاز کرده ایم
که بس��یج ،هالل احمر ،گروه های جهادی و سمن ها در
این زمینه پیش قدم ش��دند .در عین حال از مردم هم می
خواهم که کمک بیشتری به یکدیگر کنند.

وزیر آموزش و پرورش:

اصل برگزاری امتحانات به صورت حضوری است

وزیر آموزش و پرورش گفت :اصل برای ما برگزاری
امتحانات به صورت حضوری است چرا که از وقتی
که ارتباط ما با دانشآموز مجازی شده باید میزان
فراگیری او از درس و ارزیابی ما دقیق تر باشد .به
گزارش مهر ،محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و
پرورش در برنامه صبحگاهی «یه روز تازه» شبکه
سیما گفت :آموزش و پرورش در طول این ماه ها
هر چیزی که در طول ده ها سال گذشته فرا گرفته
ب��ود را باید به گونهای دیگ��ر پیش می گرفت .در
حال حاضر همه نقش ها در این فرایند تغییر کرده
است؛ از روش آموزش و ارزشیابی و ارتباط گرفتن
دانش��ش آموز و معلم تا روش نظ��ارت مدیران بر
انجام ماموریت های مدرس��ه .به یک تعبیری می
ش��ود گفت روشی که ما در پیش گرفته ایم روش
آموزش ئر بحران اس��ت چرا ک��ه حال هیچ کس
طبیعی نیس��ت در این روزها.وی ادامه داد :ما همه
تالشمان را می کنیم تا شرایط محیط کار را برای
همکارانمان مهیا کنی��م و همچنین کمک کنیم
دانش آموزان دچار افت تحصیلی یا ترک تحصیل
نشوند.وی در ادامه درباره شبکه شاد و ایرادات آن
نیز بیان کرد :وقتی امکان حضور در کالس درس
تعطیل شد باید راهی پیدا میکردیم که جوابگوی
نیاز  ۱۵میلیون دانش اموز و یک میلیون معلم باشد
و در آن شرایط گزینه شاد یک راه حلی برای پاسخ
به یک مشکل بسیار مهم و جدی بود ،اما طول عمر
آن  ۷ماه است .بخش مهمی از تمام اپلیکیشنهای
کش��ور ما خارجی اس��ت و آنها که داخلی هستند
شاید نیاز  ۵۰مدرس��ه را بتوانند حل کنند .یکی از
اپراتورهای داخلی این زیرس��اخت را به لحاظ نرم
افزاری و س��خت افزاری فراهم کرد تا ما ش��اد را
برقرار کنیم .همچنین بهترین متخصصین ایران در
ای��ن صنعت تبحر دارند و درگیر کار بر روی ش��اد
هستند.وزیر آموزش پرورش ادامه داد :مشکلی که
اکنون شبکه شاد دارد بخشی مربوط به زیرساخت
فن��ی و بخش دیگ��ر مربوط به کاس��تیهای نرم
افزاری اس��ت .هر دو بخش تشخیص داده شده و

مشکالت در حال ترمیم است .نویدی که مسئولین
فنی ،مجموع��ه آموزش و پرورش ،هم��راه اول و
وزارت ارتباط��ات به ما دادند این اس��ت که ظرف
یک��ی دو هفته آینده این مش��کل نیز حل خواهد
ش��د .ما روزانه  ۶۰۰هزار ارتباط زنده در شبکه شاد
داری��م .ما س��اعتهایی در روز ترافیک کلی برای
برگزاری کالسها داش��تیم و توان پاسخگویی در
آن ساعتها کم و سرعت آپلود و دانلود کاهش پیدا
میکرده است لذا دانشآموزان ابتدایی و متوسطه را
در س��اعتهای مختلف توزیع کردیم تا بتوانیم بار
ترافیک را کنترل کنیم.وی با عنوان اینکه استفاده
از شبکه شاد برای افراد نابینا در همین هفته فراهم
میش��ودف بیان کرد :اکنون در ش��اد این امکان
فراهم است که با یک گوشی دو یا سه فرزند بتوانند
از شبکه شاد استفاده کنند اما درباره اینکه عدهای
اکنون ابزار هوشمند ندارند امکان تامین آن از ناحیه
ما نیس��ت زیرا نیازمند واردات و تامین ارز است اما
ای��ن کار نیز به همت خیرین در ح��ال انجام و در
بودجه  ۱۴۰۰پیش بینیهایی برای این کار انجام
شده است.حاجی میرزایی در ادامه درباره برگزاری
امتحانات گف��ت :اصل ما برگ��زاری امتحانات به
صورت حضوری اس��ت چرا که از وقتی که ارتباط
ما با دانشآموز مجازی شده باید میزان فراگیری او
از درس و ارزیابی ما دقیق تر باش��د .پس امتحان
حضوری اس��ت مگر اینکه در زم��ان امتحانات با
وضعیتهایی مواجه شویم که متخصصان بهداشت
اجازه این موضوع را ندهند .به محض خارج شدن
از ای��ن تعطیلی توصیه به آموزش حضوری داریم.
وزی��ر آموزش و پرورش درب��اره الیحه رتبه بندی
گفت :این الیحه به دولت تقدیم ش��ده و اعتباری
نیز در بودجه  ۱۴۰۰برای آن پیش بینی شده است
انش��اهلل س��ال آینده این الیحه اجرا میشود .رتبه
بندی که قب ً
ال اجرا ش��ده بود از ظرفیت فصل ۱۰
قانون خدمات استفاده شده بود وقتی این فصل به
تمام کارکنان تعمیم داده شد در الیحه جدید این
موضوع پیش بینی شده است.
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اخبار حوادث
شهادت  ۲نفر از ماموران
یگان امداد در«کوار»

فرمانده انتظامی اس��تان فارس از ش��هادت ۲
نفر از ماموران یگان امداد شهرس��تان "کوار"
و دستگیری ضارب بالفاصله در محل ارتکاب
جرم خبر داد.به گزارش ایلنا ،سردار “رهامبخش
حبیب��ی” بیان کرد :س��اعت  ۱۱و  ۳۰دقیقه ۸
آذرماه در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیس��ی
 ۱۱۰مبنی بر وقوع یک فقره درگیری خانوادگی
در مسکن مهر شهرس��تان "کوار" ،بالفاصله
ماموران یگان امداد بررسی موضوع را در دستور
کار خود قرار دادند.وی افزود :ماموران سریعا به
محل مورد نظر اعزام و در تحقیقات اولیه مطلع
شدند که نوجوانی  ۱۷ساله به دلیل مشکالت
شخصی با خانواده خود درگیر شده است.فرمانده
انتظامی اس��تان فارس عنوان داشت :هنگامی
که ماموران قصد ورود به منزل و دس��تگیری
وی را داشتند ناگهان نوجوان  ۱۷ساله با اسلحه
شکاری که متعلق به پدرش بود به سمت آنان
تیراندازی و منجر به ش��هادت رسیدن سروان
"بهرام مکرمی" و اس��توار دوم "پوریا قاسمی"
شد.س��ردار “حبیبی” با بیان اینکه بالفاصله با
عک��س العمل به موق��ع نیروهای کمکی فرد
ض��ارب از ناحیه پ��ا مورد اصاب��ت گلوله قرار
گرفت و سریعا دستگیر شد ،تصریح کرد :متهم
برای مداوا راهی بیمارستان شد.این مقام ارشد
انتظامی با بیان اینکه کارکنان نیروی انتظامی
در راستای خدمت رسانی و ایجاد امنیت آماده
جانفشانی برای ملت و کشور عزیزمان هستند،
گفت :پلیس با کسانی که بخواهند باعث اخالل
در نظم و امنیت عمومی جامعه شوند به شدت و
برابر قانون با آنان برخورد میکند.
انهدام باند شرور در قلعه گنج

فرمانده انتظامی اس��تان کرمان از دستگیری
س��رکرده اصلی و  ۲عضو یک باند ش��رارت و
ایجاد ن��ا امنی در عملیات پلیس شهرس��تان
"قلعه گنج" خبر داد.سردار”عبدالرضا ناظری”
گف��ت :در پی وقوع تیران��دازی و دیگر اعمال
مجرمانه در برخی مناطق جنوب اس��تان و با
ورود سریع پلیس شهرستان “قلعه گنج” به این
مورد مشخص شد ،فردی شرور با تشکیل یک
باند اقدام به سرقت مسلحانه ،حمل مسلحانه
مواد مخدر ،تیراندازی به خودروهای شهروندان
و ایجاد رعب و وحشت می کند که شناسایی و
دستگیری این فرد و همدستانش با جدیت تمام
در دس��تور کار قرار گرفت.وی تصریح کرد :در
این رابطه ماموران پلیس شهرستان”قلعه گنج”
با هم��کاری ماموران پلی��س امنیت و آگاهی
اس��تان ضمن انج��ام کار اطالعاتی از حضور
متهم مورد نظر و همدستانش در یکی از استان
های همجوار مطلع و طی یک عملیات ضربتی
موفق شدند ،سرکرده اصلی این باند به همراه
 ۲ت��ن از همدس��تانش را در یک واحد صنفی
در حوزه شهرستان"نیک شهر" غافلگیر کنند.
به گزارش ایلنا ،فرمانده انتظامی استان کرمان
با اش��اره به اینکه س��رکرده این باند عالوه بر
س��وابق متعدد ش��رارت و ایج��اد ناامنی قصد
داشته با افزودن بر اعضایش اقدامات مجرمانه
بیشتری انجام دهد ،گفت :بحمداهلل با تالش
ب��ی وقفه و رص��د اطالعاتی خ��وب ماموران
پلیس از رفتارهای مجرمانه این باند پیشگیری
و اطالعات خوبی در رابطه با س��ایر تحرکات
منجر به جرایم خشن حاصل شد.
کشف  ۶۳هزار لیتر سوخت قاچاق
در آبهای شمالی خلیج فارس

فرمانده مرزبانی اس��تان خوزستان از اجرای دو
عملی��ات موفقیت آمیز دریابانان ماهش��هر بر
علیه قاچاقچیان و کشف  ۶۳هزار لیتر سوخت
قاچاق در آبهای شمالی خلیج فارس خبر داد.
سردار لطفعلی پاکباز در تشریح این خبر ،بیان
داش��ت :در راستای طرح تش��دید کنترل نوار
مرزی و جلوگیری از خروج سرمایه های ملی و
هرگونه قاچاق ،ماموران پایگاه دریابانی ماهشهر
روز گذشته در نتیجه ساعت ها کار اطالعاتی،
طی دو عملیات موفق به شناسایی محل انتقال
س��وخت قاچاق در سواحل خلیج فارس شدند.
وی افزود :ماموران ب��ا اعزام به موقع و پایش
دقی��ق محل در منطقه “خ��ور دورق” و “خور
زه��ره؛”  ۶۳ه��زار لیتر س��وخت قاچاق را که
ب��ا هدف خروج از کش��ور و عرضه به دالالن
کش��ورهای حوزه خلی��ج بارگیری ش��ده بود
کش��ف کردند.به گزارش پایگاه خبری پلیس،
فرمانده مرزبانی استان خوزستان با بیان اینکه
قاچاقچی��ان از محل متواری ش��دند و تالش
مرزبانان برای دستگیری آنها ادامه دارد ،تصریح
کرد :کارشناس��ان ارزش ریالی محموله کشف
شده را  ۱۸۹میلیون ریال برآورد کردند که پس
از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذی
صالح شد.

