سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون
 ۳۰۴هزار و  ۲۰۴نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال
شدهاند و با فوت  ۱۹۷نفر در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار جانباختگان
این بیماری به  ۱۶هزار و  ۷۶۶نفر رسید.
به گزارش اعتدال،سیما ســادات الری روز جمعه درباره آخرین آمار

کرونــا جان  ۱۹۷نفر دیگر را در ایران گرفت

مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این
ویروس بیان کرد :از (روز 9مرداد) تا ظهر روز ( ۱۰مرداد  )۱۳۹۹و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۶۷۴بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شــد که هزار و  ۵۲۳مورد بستری
شــدند .با این حســاب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به ۳۰۴

هزار و  ۲۰۴رسید.
وی ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۹۷ ،بیمار کووید
 ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
تاکنون به  ۱۶هزار و  ۷۶۶نفر رسید.
معاون وزیر بهداشت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۲۶۳هزار و  ۵۱۹نفر

از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین
 ۴۰۲۱نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری
تحت مراقبت قرار دارند.
الری گفت :تاکنون دو میلیون و  ۴۵۶هزار و  ۹۰۹آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

جامعه
شنبه  11مرداد ماه 1399
شمــاره 3994
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دکترزالی:

خبر

کشف  ۳۸۸تن انواع مواد مخدر
در  ۴ماهه نخست سال

جانشــین فرمانده ناجا از کشف بیش از  ۳۸۸تن انواع مواد مخدر در  ۴ماهه
نخست امسال خبر داد.
به گزارش اعتدال به نقل از پایگاه خبری پلیس ،ســردار قاســم رضایی در
جمع خبرنگاران استان اصفهان ،اظهار داشت :نیروی انتظامی خود را از مردم
میداند و تأمین آرامش و آسایش آنها را بر خود تکلیف میداند که این مهم
از اهداف جدی نیروی انتظامی است.
وی با اشــاره به اینکه معیشــت مردم از دغدغههای نیروی انتظامی است،
گفــت :مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ســال  ۹۹را ســال جهش تولید
نامگذاری کردهاند که از همان ابتدای ســال قرارگاه مقابله با قاچاق در ناجا
راه اندازی شد.
این مقام عالی انتظامی بیان داشــت :همچنین با موافقت ستاد کل نیروهای
مسلح ،پلیس جدیدی به نام پلیس امنیت اقتصادی راه اندازی شد که وظیفه
آن مقابله با احتکار و قاچاق است.
ســردار رضایی تاکید کرد :امروز در زمینه قاچاق موضوعات مختلفی را شاهد
هســتیم همچون قاچاق سوخت ،کاالهای مصرفی و اساسی مورد نیاز مردم
که نیروی انتظامی در این زمینه با تمام توان وارد عمل شده است.
وی با اشاره به اینکه مقابله با داروهای غیرمجاز و کاالهای ضد فرهنگی به
صورت ویژه در دســتور کار پلیس قرار گرفته است ،تصریح کرد :با مجوزی
که از طریق دولت و ردههای مختلف اخذ شــده ،پلیســی در گمرکات ایجاد
شــده ،همچنین در استانهای مرزی قرارگاههایی تشکیل شده که با قاچاق
کاال به شــدت برخورد میشود و همه این عوامل باعث شده توفیقات خوبی
به دست بیاوریم.
جانشین فرمانده ناجا ادامه داد :استان اصفهان در زمینه مقابله با قاچاق کاال
توفیقات خوبی به دست آورده که در  ۴ماهه نخست امسال ۵۷ ،درصد نسبت
به مدت مشابه سال قبل افزایش کشف داشته است.
سردار رضایی اضافه کرد :محتکران اقالم بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده
بدانند با برخورد قاطع پلیس رو به رو میشــوند و نیروی انتظامی بخشــی
از توان خود را برای مقابله با احتکار اقالم بهداشــتی مانند ماســک و مواد
ضدعفونی به کار گرفته است.این مقام عالی انتظامی تصریح کرد :در موضوع
قاچاق مواد مخدر که از دغدغههای مردم است ،پلیس کشفیات خوبی داشته
به طوری که طی  ۴ماهه اول امسال بیش از  ۳۸۸تن انواع مواد مخدر کشف
شــده که بیش از  ۴۴درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته
است ،البته عمده کشفیات مواد مخدر در مرزهای شرقی و حاشیه این مرزها
است که بخشی از آن نیز برای خروج از کشور بوده است.
جانشــین فرمانده ناجا در پایان بیان داشت :جمهوری اسالمی ایران در خط
مقدم مقابله با مواد مخدر اســت و برای کشــور ما سالمت جوانان غربی و
ایرانی تفاوت ندارد و در این مســیر مصمم هســتیم وظیفه ذاتی و اسالمی
خود را انجام میدهیم.

«تست» و «درمان» کرونا در بیمارستان
های دولتی چند؟

افزایشبستریبیمارانکروناییدرسنین ۲۰تا ۲۹سالدرتهران
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران
ضمن اشــاره به افزایش آمار بستری
بیمــاران  ۲۰تا  ۲۹ســاله در تهران
گفت :باالترین میزان ابتال در مناطق
شرقی و جنوب شــرقی گزارش شده
است.
به گــزارش اعتدال،وبینار بین المللی
بررســی رونــد بالینی و تشــخیصی
اپیدمیولوژیــک کرونا در ایران و اروپا
با ارائه گزارشی از سوی دکتر علیرضا
زالی ،رییس ایــن وبینار در خصوص
وضعیت کنترل اپیدمی کووید 19-در
تهران آغاز شد.
دکتر زالی در ابتدا ،به اشتراک گذاشتن
تجارب و اندیشــهها و ممارستهای
تیمــی در این نــوع گردهماییها را
به عنــوان نماد و ســنبلی از عرصه
همکاری مشترک همگرایانه دانست.
وی در ادامــه ضمن تشــریح برخی
از خصوصیات جمعیتــی و اقتصادی
پایتخت ،عنوان کرد :باالترین جمعیت
کشــور ،در اســتان تهران و به طور
خاص در شــهر تهران است و عالوه
بر قدر مطلق بــاالی جمعیتی بعد از
خمینی شهر ،بهارستان و شهر تهران
باالترین چگالی تراکم جمعیتی را به
خود اختصاص میدهد.
فرمانده ســتاد مقابله با بیماری کرونا
در تهران عنوان کرد :توزیع جمعیتی،
فرهنگی و اقتصــادی کامال متفاوتی
در مناطــق  22گانــه پایتخت حاکم
است .حاشیههای شهر در قسمتهای
شــرقی ،جنوبی و غربی استان تهران
یکی از چالشهای استقرار یک شبکه
بهداشتی عدالت محور هستند.
وی از وجــود پدیــده زیســت گاه
غیررسمی در  13تا  17درصد از برخی
مناطق شــهر تهران خبر داد و افزود:
پدیدههایی همچــون حضور معتادین
متجاهر در ســطح شهر از دیگر نقاط
برجسته آســیبهای اجتماعی است؛
طبق گزارشات بالغ بر  18هزار معتاد
متجاهر در تهران مورد شناسایی قرار
گرفتهاند و یکی از چالشهای بهاشتی
ابتدای ســال جاری ،آزاد شدن برخی
از ایــن معتادین بود که خوشــبختانه
با تالش جمعی اســکان و غربالگری
بخش زیادی از آنها صورت گرفت.
به گفته زالــی ،پدیدههایی مثل زباله
گردی ،کودکان کار و مواردی از این
قبیل یکی از نقاط برجســتهای است
که بــه عنوان آســیبهای اجتماعی
کالنشهر تهران مورد توجه است.
فرمانده ســتاد مابله با بیماری کرونا
در تهران ،اظهار کــرد :باالترین آمار
ســکونت افــراد غیر ایرانــی و اتباع
غیرمجاز فاقــد کارت اقامت ،مربوط
به اســتان و شــهر تهران است که
چالشهای جدی محسوب میشود.
وی همچنیــن با بیــان اینکه وجود

دســتگاههای مختلــف اجرایــی در
استان هم شرایط را سختتر میکند،
گفت :بالــغ بر  25دســتگاه اجرایی
به نوعی مســتقیم و غیرمســتقیم در
حوزه ســامت دخالت دارنــد که از
اولویتهای روزهای ابتدایی تشکیل
ســتاد مقابله بــا بیمــاری کرونا در
کالنشــهر تهران ،ایجــاد هماهنگی
بین این  25دستگاه و  346خرده نهاد
اجرایی ،امنیتی ،انتظامی و قانونی بود.
 900هزار نفر از متروی تهران استفاده
میکنند
زالــی اضافه کرد :در حــال حاضر در
تهــران روزانه بالغ بر  900هزار نفر از
مترو و یک میلیون و  600هزار نفر از
وســایل حمل و نقل عمومی استفاده
میکنند که جمعیتی معادل  2اســتان
است.
فرمانده ســتاد مقابله با بیماری کرونا
در تهران ،از ورود روزانه بالغ بر 400
هزار خودرو به شــهر تهران از بخش
غربی استان خبر داد و افزود :جمعیت
شــناور در روزهای اخیر بالغ بر یک
میلیون نفر گزارش شــده است؛ یعنی
معادل جمعیت یک استان روزها وارد
شهر و شبها از شهر خارج میشوند.
به گفتــه وی ،به دلیــل هم جواری
اســتان تهران با اســتان قــم ،البرز،
ســمنان و مازندران کنتــرل اپیدمی
سختتر است.
وضعیت نگران کننده شــیوع
بیماری کرونا در تهران
زالــی تصریح کــرد :طبــق منحنی
وضعیــت عمومی جهانــی آمریکای
شــمالی و جنوبــی و تا حــدی هم
کشورهای آفریقایی و آسیایی ،که ما
جزو آن هســتیم ،شیوع بیماری رو به
رشد است و تعداد موارد ابتال و موارد
مرگ هم ســیر فزایندهای را در پیش
گرفته است.وی با اشــاره 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
شاخصهای مربوطه مورد تحلیل قرار
داده اســت و بر اساس این شاخصها
شرایط شهر را اعالم میکنند؛ استان
و شــهر تهران در روزهــای اخیر در
شــرایط قرمز قرار گرفته است .کرج

نیز مشابه همین شرایط دارد که کار را
برای پایتخت سختتر میکند.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در
تهران ،ادامه داد :با توجه به دادههای
اســفندماه ،در هفته ســوم و چهارم
شــیوع بیماری به اوج خــود نزدیک
شد و به تدریج با اعمال تعطیلیهای
هدفمند و محدودیتها ،سیر نزولی را
تجربه کردیم .البتــه مجدد در هفته
سوم وچهارم خردادماه آمار ابتال رو به
افزایش گزارش شد.
زالی ثبــت باالترین میــزان مرگ و
میــر در پایتخت را در  28اســفندماه
دانســت و افزود :در  11فروردین هم
موجی از مرگ و میر را تجربه کردیم
که به رونــد کاهی را در پیش گرفت
و اخیرا مجددا رو به افزایش اســت.
این وضعیت در تعداد بســتریها نیز
صادق است.فرمانده ســتاد مقابله با
بیماری کرونــا در تهران اظهار کرد:
تالش کردیــم  R0را به عنوان بحث
مهمی بــرای کنتــرل اپیدمی مورد
توجه قرار دهیم .همچنین در تحلیل
اپیدومیولوژیها امواج بعدی از لحاظ
زمانی بــا کاهش تــرس از بیماری
همراه است.
وی در خصــوص توزیــع نســبی
گروههای ســنی افرادی که در تهران
از ابتدای اســفندماه بســتری شدند،
گفت :بیشــترین گروه سنی بستری،
افراد بین  50تا  59ســال و گروه دوم
افــراد بین 30تا  39ســال بود ،اما در
دو هفته اخیر شــاهد افزایش بستری
گروه سنی  20تا  29سال هستیم؛ 58
درصد آمار بیماران بســتری را اقایان
تشکیل میدهند.
وی با اشــاره به اینکــه از مجموعه
بیمارانــی که تا  5مرداد ماه در تهران
بســتری شــدند 61 ،درصد ترخیص
شدند و تاکنون  7,7درصد از بیماران
فوت کردهاند ،گفــت 21 :درصد آمار
فوتیها در گروه سنی  90سال به باال
و  18درصد در گروه ســنی 80تا 89
سال رخ داده اســت .باالترین میزان
فوتی بین گروه ســنی  70تا  79سال
و بعد  60تا  69ســال بوده است و در
گروههای سنی پایینتر میزان کمتری
از مرگ و میر را شاهد بودیم.
به گفته فرمانده ستاد مقابله با بیماری

کرونا در تهــران R0 ،بــرای مدتی
طوالنی زیر یک بود و در  10فروردین
ماه به  0,7رسید ،اما در روزهای اخیر
سیر صعودی پیدا کرده است.
زالی از جمع آوری اطالعات  50هزار
بیمار ترخیصی در تهــران خبر داد و
افزود :باالترین میزان ابتال در مناطق
شرقی و جنوب شــرقی گزارش شده
است .در این مناطق شرایط اجتماعی،
اقتصادی و امکاناتی متفاوتی نســبت
به سایر مناطق مشاهده میشود.
وی ادامــه داد :نانواییها در صورت
عدم رعایت پروتکلهای بهداشــتی،
آسیبپذیرترین صنف شناخته شدهاند
و بعــد از آنهــا ،ســوپرمارکتها این
وضعیت را دارند.
زالی تصریح کرد :طبق نظرســنجی
اخیری که با همکاری شهداری تهران
انجام شــده 73 ،درصد مردم معتقدند
ویروس کرونا در تهران ضعیف نشده
اســت .همچنین بخش قابل توجهی
از والدیــن اعالم کردنــد در صورت
بازگشــایی مدارس ،فرزندانشان را به
کالس درس نمیفرستند.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا با
اشــاره به اینکه طبق مطالعات بخش
قابــل توجهــی از مــردم از رفتن به
مساجد در صورت بازگشایی در زمان
شیوع ،امتناع میکنند ،گفت :بسیاری
از افراد معتقدند در مکانهای عمومی،
وضعیت بهداشتی مطلوب نیست.
زالی عنــوان کــرد 52 :درصد مردم
موافقند پارکها آرایشــگاهها مراکز
تفریحی و ورزشــی همچنان بســته
بمانند که این آمار نسبت به اسفندماه
کاهش داشــته و روند عادی سازی را
نشــان میدهد .همچنین  56درصد
مــردم ابراز کردند بــه علت طوالنی
شــدن اپیدمی مالحظــات را کمتر
رعایت میکنند؛ کــه این نکته قابل
توجهی است.
وی در ادامــه در خصوص دیگر نتایج
نظرســنجیهای اخیر ،تصریح کرد:
بخش زیادی از مــردم اعالم کردند
درصــورت تمدیــد محدودیتها ،در
دورهمی شــرکت میکنند و به سفر
میروند.
زالی افزود 64 :درصد مردم احســاس
ناامیدی شــدید نمیکننــد .در مقابل
 35درصــد از مردم اظهار کردند دچار
افسردگی و اضطراب شدهاند و بخش
قابــل توجهی از آنها به واســطه این
بحران کاهش درآمد داشتهاند.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا با
بیان اینکه در تهران بالغ بر  44درصد
مــردم بــرای کار و خریدهای روزانه
تردد میکنند ،گفت :بخش زیادی از
مردم معتقدند فاصله گذاری اجتماعی
در حمل و نقــل عمومی قابلیت اجرا
ندارد.

آمادگی مدارس برای بازگشایی از نیمه شهریور
معاون درمان وزارت بهداشــت هزینه انجام تســت تشخیص کرونا و هزینه
درمان مبتالیان به کووید_ ۱۹در بیمارستان های دولتی را اعالم کرد.
دکتر قاســم جان بابایی در گفت و گو با ایســنا ،درباره هزینه درمان بیماران
مبتال به کووید_ ۱۹در بیمارســتان های دولتی کشور ،گفت :هزینه درمان
کرونا در بیمارســتان ها مانند هزینه سایر خدمات بیمارستانی است و بیماران
پنج تا  ۱۰درصد هزینه را به عنوان فرانشیز سهم بیمار پرداخت می کنند.
وی افــزود :بنابراین بیماران مبتال به کرونایی که تحت پوشــش بیمه قرار
دارند ،فرانشیز پنج تا  ۱۰درصدی را می پردازند و برای کسانی که بدون بیمه
مراجعه می کنند ،هزینه به صورت آزاد محاسبه می شود.
جــان بابایی تاکید کرد :البتــه افرادی که برای پرداخــت پنج تا  ۱۰درصد
فرانشیز نیز مشکل داشته باشند و امکان پرداخت این هزینه را نداشته باشند،
می توانند به مددکاری بیمارســتان مراجعه کنند که مددکاری وضعیت این
افراد را بررسی کرده و اگر ارزیابی کند که بیمار وضعیت مالی مناسبی ندارد،
کمک می کند .بر همین اســاس موارد زیادی از بیماران کرونایی را داشتیم
که هزینه آنها کامال رایگان شده و یا به آنها تخفیف داده شده است .در عین
حال به طور کلی هزینه پنج تا  ۱۰درصد فرانشیز را دریافت می کنیم؛ چراکه
قانون به ما اجازه داده است که طبق مصوبه هیات وزیران فرانشیز پنج تا ۱۰
درصدی را از بیمار دریافت کنیم.معاون درمان وزارت بهداشت درباره هزینه
انجا م تســت  PCRدر بیمارســتان ها ،گفت :تست  PCRدر بیمارستان
های دولتی همچنان به صورت رایگان انجام می شود .در حوزه سرپایی و در
بخش بیماریابی برای مدیریت شرایط ،تست فقط برای افراد باالی  ۶۰سال
انجام می شود ،اما در بیمارستان این موضوع مطرح نیست.

مفقودی
برگسبزوسندکمپانیسواریهیوندایسانتافه2400
مدل2016بهشمارهموتورG4KJFA777675:وشماره
شاســی KMHSU81BDGU625153:ورنگســفید
متالیکشمارهپالک271ن24ایران14بنامعلیرضاعلی
نقیانمفقودوازدرجهاعتبارساقطاست.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از
لغو مجوز  ۱۳مدرســه غیردولتی به دلیل
عدم استرداد شهریههای مازاد خبر داد.
«عبدالرضا فوالدوند» مدیرکل آموزش و
پرورش شــهر تهران در گفتوگو با ایلنا،
درباره مسترد کردن شهریه کالسهای
فوق برنامه مدارس غیردولتی به والدین
از تاریخ اســفند  ۹۸تا خرداد ســال ۹۹
که به علت شیوع کرونا برگزار نشد ،گفت:
ما اعالم کردیم شهریههای فوق برنامه
باید مسترد شده و همچنین شهریه دانش
آموزان کالس دوازدهم مستقیما به آنان
برگردانده شود .همچنین دانش آموزانی
کــه از مدارس غیر دولتــی میروند باید
شــهری ه را به آنها برگردانند و آنهایی که
در مدرسه غیردولتی میمانند ،میتوانند
شهریهشــان را به صورت حســاب سال
آینده اضافه کنن د به تعبیر دیگر از مدرسه
طلبکار میشوند.
مدیرکل آموزش و پرورش شــهر تهران
تصریح کرد :پیشتــر ما گفتیم به دلیل
اینکه در این ایام فــوق برنامهای انجام
نگرفته باید شــهریه مسترد شــود ،در
غیر این صورت والدیــن و دانشآموزان
میتوانند به قسمت شــکایت و ارزیابی

سایت آموزش و پرورش مراجعه کرده و
شکایت خود را ثبت کنند .تاکنون موارد
متعددی هم داشتیم ،اما رفع و رجوع شده
و پیگیری کردیم شهریه را پس بدهند و
اکنون کمترین شــکایت را در این زمینه
داریم.
فوالدوند اظهار داشــت :طبق دستورات
اعالم شده ،باید تعداد کل جلساتی که روز
اول قرارداد بستند حساب کنند و کالس
های برگزار شده را جدا کنند و آنهایی که
برگزار نشده به تناسب میزانی که هست
را حساب کنند .وی با بیان لغو مجوز ۱۳
مدرسه غیردولتی گفت :شهریههای مازاد
که مربوط به ســال گذشته بوده بعضا به
خانوادههــا بازگردانده شــده ،ما هم به
مدارسی که شــهریه اضافه گرفته بودند
و شــاکی داشتند فشــار آوردیم و گفتیم
باید شهریه را قانونی بگیرند و مازادش را
برگردانند ،در این میان مجوز مدارسی که
شهریه مسترد نکرده بودند ،لغو شد که در
مجموع  ۱۳مدرسه بودند.
مدیرکل آموزش و پرورش شــهر تهران
در پاسخ به این سوال که آیا شیوع کرونا
ویروس باعث شده دانشآموزان مدارس
غیردولتی به سمت مدارس دولتی بروند؟

مفقودی
برگه سبز سواری ام وی ام  530مدل  1393به
شماره موتور MVM484FFFD :وشماره شاسی:
 NATGCAVF7D1022433رنــگ نوک مدادی
متالیک به شمار429ل 21ایران  95بنام فریدون
پیری مفقود و ازدرجه اعتبار ساقط است.

گفــت :ما آمادگی داریم کــه در مدارس
دولتی ظرفیتهایمان را بــاال ببریم اما
هنوز آمار چیزی به ما نشان نمیدهد .ولی
فکر میکنیم و پیش بینی کردیم که  5تا
 10درصد این جا به جایی صورت بگیرد
از این رو آمادگی این جا به جایی را داریم.
فوالدوند با توجه به این که چندین بار به
صورت قطعی گفتند شروع سال تحصیلی
آموزشــی از  ۱۵شهریور خواهد بود وقتی
گفته شــده  ۵۰درصد حضوری باشد ،آیا
مدارس مــا در تهران بــرای  ۵۰درصد
حضوری آمادگی دارند 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 باشــد کامال حضوری خواهد بود،
پس همه چیز به وضعیت زمان بازگشایی
مــدارس بســتگی دارد .وی اضافه کرد:
ما کم کــم مدارس را برای بازگشــایی
آماده میکنیم ،اما اگر وضعیت زرد باشد
کارمان خیلی سخت میشود ،زیرا مساله
ســرویسها ،ضدعفونی کردن ،رعایت
فاصله گذاری ،استفاده از ماسک و استفاده

از فضای مجازی برای نیمی از کالس در
خانه را داریم و اکنون در حال بررسی همه
این موارد هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش شــهر تهران
با بیان اینکه وزارت بهداشــت به کمک
آموزش و پرورش بیاید ،گفت :متاسفانه
غیر از نیروهای بســیج که به ما کمک
کردند ،عمال جای دیگری کمک نکرده
اســت.البته ما مبلغی اختصــاص دادیم
ولی برای ضدعفونی باز هم باید مبالغی
اختصاص یابد .فوالدوند در پاسخ به این
سوال که آیا آماری از دانشآموزان مبتال
به کرونا دارید یا خیر؟ گفت :ما پایشهایی
را در امتحانــات پایههای نهم و دوازدهم
انجام دادیم ،اما قسمت بهداشت ما کارش
را در این محور انجام میدهد.
مدیرکل آموزش و پرورش شــهر تهران
در پایان اظهار داشــت :ما دانش آموزان
مشکوکی را در حوزههای امتحانی داشتیم
که در هر حوزه جای جداگانه داشــتند و
بــه مراکز درمانی ارجاع داده میشــدند،
همچنین در امتحانات دانش آموزان پایه
دوازدهم که بیماری کرونا داشتند در یک
اتاق ایزوله و به صــورت جداگانه آزمون
میدادند.

مفقودی
برگه سبز سواری ام وی ام هاچبک  315Hمدل
1391بهشمارهموتورMVM477FJAA002517:
وشماره شاســیNATFBAMD9A1002436 :
رنگ سفید روغنی به شــمار668س 59ایران 67
بنام الهام الســادات شریف خلیفه سلطانی مفقود و
ازدرجه اعتبار ساقط است.

خبر

تعلیق یک هفتهای
اجرای طرح ترافیک در تهران

پیشنهاد ســتاد اســتانی مقابله با کرونا مبنی بر تعلیق طرح ترافیک تهران روز،
پنجشنبه از ســوی کمیته اجتماعی  -امنیتی ســتاد ملی مطرح و با آن به مدت
یک هفته موافقت شد.
پیش از این نیز مدیریت شــهری پایتخت به عنــوان متولی اجرای طرح ترافیک
اعــام کرده بود که در خصوص لغو طرح ترافیک تابع تصمیم ســتاد ملی مقابله
با کروناســت و امروز نیز در گفتوگو بــا ایرنا ضمن تایید لغو یک هفتهای طرح
ترافیک پایتخت ،بر اجرای مصوبههای ستاد ملی تاکید کردند.
به طور معمول  ۲طرح «ترافیک» و «کنترل آلودگی هوا» یعنی زوج و فرد سابق
و حلقه دوم طرح ترافیک در محدوده مرکزی شــهر تهران اجرا میشــد و شرط
ورود به این محدودهها و جلوگیــری از جریمه مالکان خودروها ،ثبتنام مالک و
مشخصات خودرو در سامانه «تهران من» و شارژ حساب شهروندی بود.
محدوده طرح ترافیک از شــمال به خیابان مطهری ،از جنوب به خیابان شوش ،از
غرب به خیابان کارگر و از سمت شرق به خیابانهای شریعتی و  ۱۷شهریور است
و از ســوی دیگر طرح کنترل آلودگی هوا نیز از شمال به بزرگراه همت ،از شرق
بــه بزرگراه امام علی(ع) ،از جنوب بــه بزرگراه بعثت و از غرب به بزرگراه نواب و
چمران محدود میشود.
پس از شــیوع کرونا و اجرا نشــدن موقتی طرح ترافیک ،بنابر تصمیم شــورای
ترافیک تهران ســاعت اجرای این طرحها کاهش یافته بود و از ســاعت  ۸:۳۰تا
 ۱۶اجرا میشد.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی تاکنون  ۳۰۱هزار
و  ۵۳۰نفر در کشــور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شــدهاند و تعداد جان
باختگان کرونا در کشور به  ۱۶هزار و  ۵۶۹نفر رسیده است.
همچنین اســتانهای تهران ،مازندران ،گلستان ،فارس ،آذربایجانشرقی ،اردبیل،
اصفهان ،البرز ،ایالم ،خراســانرضوی ،کرمان ،خراسانشمالی ،سمنان ،لرستان و
هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارد و اســتانهای آذربایجانغربی ،خوزســتان،
بوشــهر ،چهارمحال و بختیاری ،زنجان ،همدان ،کهگیلویه و بویر احمد ،مرکزی،
یزد ،گیالن و قم هم در وضعیت هشدار است.

 ۴مدال رنگارنگ برای تیم ملی ایران در
المپیاد جهانی شیمی

تیم ملی ایران در پنجاهودومین المپیاد جهانی شیمی یک مدال طال ،دو مدال نقره
و یک مدال برنز کسب کرد.
به گزارش اعتدال ،پنجاهودومین المپیاد جهانی شــیمی به میزبانی ترکیه روز ۲۵
جوالی  ،۲۰۲۰مطابق با  ۴مرداد  ۹۹برگزار شــد .این دوره از مسابقات جهانی به
دلیل شــیوع کروناویروس و محدودیتهای موجود به طور مجازی برگزار شــد و
 ۲۳۴دانش آموز از  ۶۰کشور با هم به رقابت پرداختند.
تیم ملی ایران هم با گروه چهار نفره خود متشــکل از محمد شهابالدین دانشور،
محمــد آریان تقوائی عربــی ،رامین عاصمپور و امیر محبوبی در این مســابقات
شرکت کرد و روز گذشته در مراســم اختتامیه مجازی این دوره از المپیاد جهانی
اسامی مدالآوران مشخص شد .سهم دانشآموزان ایرانی از این دوره از رقابتها،
یک طال ،دو نقره و یک برنز بود.
در این دوره از مســابقات محمد شــهابالدین دانشــور ،مدال طال ،محمد آریان
تقوایــی عربی و رامین عاصمپور ،مدال نقره و امیــر محبوبی ،مدال برنز دریافت
کردند.
این نتیجه مشــابه نتیجه کسب شــده در دور ه قبلی این مسابقات است .تیم ملی
المپیاد شــیمی جمهوری اســامی ایران در پنجاهویکمین دور ه مسابقات المپیاد
شیمی که در فرانسه برگزار شد ،نیز موفق به کسب یک مدال طال ،دو مدال نقره
و یک مدال برنز شد.
امیررضا باقری دلویی ،امیرعلی اهرابی ،علی جهرمی و مصطفی مقیمی خیرآبادی
اعضای این تیم بودند .تیم ایران در این رقابتها در جایگاه ششم جهانی ایستاد.

ثبت سفارش کتب درسی جاماندگان میان
پایه از امروز آغاز میشود

ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی وزارت آموزش و پرورش با توجه به
شــیوع بیماری کرونا و بازگشــایی مدارس از  ۱۵شــهریورماه ،تقویم زمانی ثبت
سفارش و توزیع کتب درسی را تغییر داده و اعالم کرده است که بازماندگان ثبت
ســفارش میان پایه می توانند از امروز ،شنبه (یازدهم مردادماه) به سامانه مربوطه
مراجعه کنند.
به گزارش اعتدال ،بر این اساس دانش آموزان میان پایه که در مهلت زمانی مقرر
از ثبت ســفارش کتابهای درسی جاماندهاند ،میتوانند از یازدهم تا بیستم مرداد
ماه به ســامانه فروش و توزیع مواد آموزشی مراجعه و به صورت فردی یا گروهی
اقدام به ثبت سفارش کتابهای درسی کنند.
همچنین از چهارم مرداد مهلتی تعیین شد تا افرادی که به دلیل تکرار پایه ،تغییر
رشــته یا محل تحصیل یا زندگی نیاز به اصالح سفارش کتابهای درسی دارند
نســبت به اصالح ثبت ســفارش های خود اقدام کنند .این مهلت تا دوم شهریور
برقرار اســت.همچنین ثبت ســفارش فردی و گروهی پایه های ورودی مقاطع
تحصیلی نظیر آمادگی مقدماتی (پیش دبســتانی استثنایی) ،پایه های اول ،هفتم
و دهم دانش آموزان عادی و اســتثنایی که از هشتم تیرماه شروع شده بود تا ۲۰
مــرداد ماه ادامه می یابد.عالوه بر این ،توزیع کتابهای درســی تمامی دوره های
تحصیلی از منطقه به مدرســه در بازه زمانی  ۲۰مرداد تا  ۱۴شــهریورماه صورت
خواهد پذیرفت.وزارت آموزش و پرورش از دانش آموزان خواسته است با توجه به
فرصت باقی مانده ،در اســرع وقت نسبت به ثبت نام و ثبت سفارش کتاب درسی
اقدام کنند تا کتاب درسی به موقع در اختیار آنها قرار گیرد.
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