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پذیر واکسینه نشده سفر نروند
سازمان جهانی بهداشت :افراد آسیب ِ

همزمان با افزایش محدودیتهای کرونایی ناشی از گسترش سویه
جدید کروناویروس ،ســازمان جهانی بهداشت ( )WHOاز افراد
آسیب پذی ِر واکسینه نشده از جمله سالمندان درخواست کرد که
سفرهای خود را به تعویق اندازند.به گزارش ایسنا ،سازمان جهانی
بهداشت اعالم کرده است افراد آسیب پذیری که به طور کامل در برابر
بیماری کووید ۱۹-واکسینه نشده اند از جمله افراد باالی  ۶۰سال،
ضرورت دارد سفر رفتن را به تعویق بیاندازند.همزمان با گسترش
سویه جدید کروناویروس موسوم به اُمیکرون ،کشورهای بیشتری

برای مقابله با شــیوع سویه جدید ،محدودیت هایی
را اعمــال کرده اند .ایــن اقدامــات در حالی انجام
گرفته که ســازمان جهانی بهداشــت یک بار دیگر
تصریــح کرده که ممنوعیت ســفر همگانی ،جلوی
گسترش ســویه تازه ویروس کرونا را نخواهد گرفت.
سازمان جهانی بهداشت می گوید این ممنوعیت های همگانی نه
تنها جلوی گسترش ویروس را نخواهد گرفت بلکه فشار سنگینی
بر زندگی مردم تحمیل می کند و در عین حال ممکن است باعث

اجتماعی

شود کشــورهای دیگری که این ســویه را مشاهده
می کننــد از هراس اعمال ممنوعیت های مشــابه
اطالعات کامل را به این سازمان گزارش نکنند.با توجه
به نگرانیهای مربوط به سویه اُمیکرون ،ایاالت متحده
محدودیتهای ســختگیرانهتری را در مرزها در نظر
گرفته اســت .مقامات این کشــور همه افرادی که وارد کشور می
شوند ملزم کرده اند تا یک روز قبل از پرواز صرف نظر از وضعیت
واکسیناسیون یا کشور مبدا به انجام آزمایش کرونا اقدام کنند.

نماینده مجلس :مراکز مجاز همسریابی جزو نیاز مردم است

مسئوالنی که جامعه را نمی شناسند

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا  :سال هاست که مراکز همسریابی
برای رواج ازدواج به شکل سنتی آن در پوشش های مختلف مشغول
فعالیت با اهداف گوناگون هســتند  .به نظر می رسد در حال حاضر
یکی از رویکردهای مســئوالن برای دســتیابی به جوانی جمعیت و
رواج ازدواج گســترش مراکز همســریابی در شکل قانونی آن است .
برای مثال امیرحسین بانکیپور نماینده اصفهان ورئیس کمیسیون
مشترک جوانی جمعیت اخیرا گفته است « :در قانون جوانی جمعیت
که تصویب شــد اعطای مجوز به مراکز همســریابی در نظر گرفته
شــده است ،زیرا مراکز مجاز همسریابی جزو نیاز مردم است و از این
طریق مراکز همسریابی رســمی راهاندازی میشود که مورد اعتماد
مردم باشد ».تجربه نشــان داده است که مراکز همسریابی خروجی
مناسبی برای مردم و جامعه نداشته است لذا دولت و مجلس هم باید
بدانند مقابله با هر معضلی به وســیله قانون امکان پذیر نیست و باید
از طریق شــناخت عمق معضالت درصدد حل آن ها اقدامات صورت
پذیرد .بســیاری از این افرادی که از طریق مراکز همسریابی ازدواج
کرده اند از ازدواج خود راضی نیســتند یا فرجام ازدواجشان به طالق
ختم شده است .برخی از اخاذی تعداد از سایت های همسریابی صحبت
می کنند و عده ای معتقدند در این ســایت ها احساساتشان مورد
ســوء استفاده قرار گرفته اســت  .طرح های این چنینی نشان می
دهد که برخی از نمایندگان مجلس شناختی از وضع موجود جامعه
و مردم ندارند .
>امروزه این سبک از همسریابی اصال کارا نیست

علیرضا شــریفی یزدی جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره به
آفتاب یزد گفت«:واقعیت این است که این مراکز همسریابی به چند
دسته تقسیم می شوند .یک گروه یکسری مراکزی هستند که با نیت
خیر در حال فعالیت هستند تا بتوانند به شکل سنتی این فعالیت ها
ســر و سامان بدهند .یکسری از این مراکز مراکزی هستند که بدون
مجوز دســت به این کار می زنند و بیشتر از آن که دنبال نیت خیر
باشند متاسفانه به دنبال ســوء استفاده از بحث همسریابی هستند
که در چند مورد قانون با آن ها برخورد کرد  .دســته ســوم به اسم
همسریابی یکسری فعالیت های غیر اخالقی را انجام می دهند  .تعداد
این گروه زیاد نیست و زمانی که قانون آن را شناسایی کند با آن ها
برخورد می شود  .بحث ما بیشتر بر سر گروه اول است یعنی کسانی
که با نیت خیر و اهداف خوب ســعی می کنند که به صورت نهادینه
شــده کاری برای اتصال افراد به یکدیگر انجام دهند  .نکته اول این
اســت که درواقع دوران این نوع همسریابی مدت هاست که گذشته
است .یعنی در قدیم باب بوده است که دختر فالن کس را برای پسر
فالن کس در نظر بگیرند و بعد از چند جلســه مــراوده افراد با هم
ازدواج می کردند  .امروزه این سبک از همسریابی اصال کارا نیست و
دوره آن به سر آمده است .ما برای این که بتوانیم همسر انتخاب کنیم
حتما باید یکسری ویژگی ها را اول در خودمان تقویت کنیم  ،دوم در
طرف مقابل آن ها را ببینیم و سوم امکان و موقعیت این مهیا باشد که
بتوانیم این دو را باهم بسنجیم » .
>مراکز همسریابی به مراکز آموزشی تبدیل شوند

وی ادامه داد  «:اگر بخواهم از تجربیات گذشــته ارزیابی داشته باشم
باید بگویم گرچه بعضی از این مراکز یکســری کارهای خوب انجام
دادند ولی ما به نتیجه مناسبی دست پیدا نکردیم .در بعضی از نهاد
های آموزشــی از این فعالیت ها در دهه های گذشــته انجام گرفته
اســت و آدم هایی را با یکدیگر آشــنا کردند و آن ها ازدواج کردند .
اما مطالعات نشــان داد که متاسفانه بسیاری از این ازدواج ها بعدا به

اســتیصال رسیده است که خودش و خانوادهش ناتوان از پیدا کردن
همسر مناســب هستند وقتی دست به دامن یک همچنین مراکزی
می شود خیلی سریع تن به ازدواج می دهد و به جای اینکه تعقل و
اســتانداردها مدنظر باشد خود ازدواج مدنظر قرار می گیرد  .لذا این
بحث تیغ دولبه است و من فکر می کنم مانند بسیاری از طرح های ما
به صورت عملی نقش چندانی در افزایش ازدواج های موفق در جامعه
نمی تواند داشته باشد ».
>ایجاد مشکالت جدید

علیرضا شــریفی یزدی  :در بعضی از
نهاد های آموزشــی از این فعالیت ها
در دهــه های گذشــته انجام گرفته
اســت و آدم هایی را با یکدیگر آشنا
کردند و آن ها ازدواج کردند  .اما مطالعات نشان
داد که متاسفانه بسیاری از این ازدواج ها بعدا به
صورت های مختلف با شکست مواجه شد
امیرمحمودحریرچــی  :باید به صورت
کارشناسانه وضع موجود جامعه مورد
بررســی قرار بگیرد و بر اســاس آن
مداخالت صورت بگیرد .این نوع طرح ها
نشان می دهد که برخی از مسئولین به دلیل فاصله
زیاد از مردم شناختی از وضع موجود جامعه ندارند
و در رابطه با مســئله بسیار مهم جوانی جمعیت
به ایــن طرح های از پیش شکســت خورده روی
می آورند
صورت های مختلف با شکست مواجه شد  .لذا خیلی نمی توان گفت
که این مراکز مراکز موفقی بودند اما اگر مجلس محترم قانونی را می
خواهد تصویب کند من در این زمینه چند پیشــنهاد برای ارائه دارم
که ما مراکز همسریابی را تبدیل کنیم به یکسری مراکزی که در آن
ضمن اینکه یافتن مهم اســت برای اینکه ما کسی را در نظر بگیریم
یکسری فیلتر ها هم برای آن قرار دهیم  .یعنی اگر این مرکز ها دنبال
افزایش مهارت زندگی و آموزش مهارت زندگی باشــند با یکســری
اســتاندارد سازی به مخاطبین که عمدتا نیروهای جوان هستند یاد
بدهند که افراد در چه شــرایطی موقعیت ازدواج دارند  ،چگونه باید
زندگی کنند  ،چگونه باید با همسرشان مراوده و ارتباط داشته باشند
.یعنی این مراکز بیشتر تبدیل شــوند به مراکز آموزشی برای اینکه
افراد را توانمند ساز کنند تا خودشان همسر انتخاب کنند  .اما اینکه
قرار بر این باشد که این مراکز صرفا نقش ارتباط را فراهم کنند اقدام
مناسبی نیست چراکه این نوع ازدواج ها چندان موفق نخواهد بود ».
>بی نتیجه ماندن این نوع طرح ها

شریفی یزدی ادامه داد  «:دولت اگر با نیت خیر می خواهد از همین
ســبکی که از نظر ما مردود اســت اقدام کند حداقل حتما در کنار
خودشان گروه هایی برای مشاوره و آموزش مهارت ها داشته باشند و
به افراد یاد بدهند که فرصت و زمان کافی را به خود و طرف مقابلشان
بدهند .تجربه عینی به ما این را می گوید وقتی کســی به میزانی از

وی در پاســخ به این ســوال که آیا این طرح می تواند ایجاد کننده
مشــکالت جدید در جامعه باشــد ،گفت « :مراکز همسریابی قبلی
مشــکالت زیادی را در جامعه ایجاد کــرد .آن هایی که با نیت خیر
شــکل گرفتند ازدواج هایی را ایجاد کردند که بســیاری از آن ها در
نهایت با طالق و شکست مواجه شد .طالق برای جامعه ایجاد کننده
مشکالت گوناگون و عدیده ای است .آن مراکزی هم که یک مقداری
قانونی نبودند برای جامعــه حتی معضالت اخالقی ایجاد کردند که
قوه قضائیه و نیروی انتظامی تا حد توان با این مســئله برخورد کرد
و تعدادی از این مراکز تعطیل شدند .اما مراکز همسریابی که بتواند
جنبه قانونی و حقوقی داشــته باشد اگر صرفا بر این مسئله متمرکز
شــود که دختر و پســر را به هم متصل کند ضمن اینکه کار بدی
نمی تواند باشد آنچنان تاثیرگذار نیست .اگر بر اساس این طرح افراد
سریع و بدون آگاهی ازدواج کنند متاسفانه آسیب اجتماعی طالق از
هر نوع آن در این ازدواج ها باال می رود».
>عدم شناخت از وضع موجود جامعه

امیر محمود حریرچی جامعه شناس نیز در این باره به آفتاب یزد گفت :
«متاسفانه این نوع طرح ها نشان می دهد که برخی از مسئولین نفع
مردم را در نظر نمی گیرند و به دنبال کارهای روبنایی و غیر عاقالنه
هســتند  .برای اصالح یا ایجاد قانون جدید افراد باید از وضع موجود
جامعه شناخت کامل داشته باشند .یعنی باید به صورت کارشناسانه
وضع موجود جامعه مورد بررسی قرار بگیرد و بر اساس آن مداخالت
صورت بگیرد .این نوع طرح ها نشان می دهد که برخی از مسئولین
به دلیل فاصله زیاد از مردم شناختی از وضع موجود جامعه ندارند و
در رابطه با مسئله بسیار مهم جوانی جمعیت به این طرح های از پیش
شکست خورده روی می آورند  .برای ازدواج مراکز همسریابی هیچگاه
پاسخگو نبودند و مشکالت زیادی را در جامعه ایجاد کردند  .کسانی
که از مراکز همسریابی صحبت می کنند اساسا درکی از همسر ندارند
.جوانان ما باید فرصت پیدا کنند همدیگر را بشناسند ،با این شناخت
به همدلی برسند و تشکیل زندگی ای بدهند که در طول آن همراه
هم باشــند.ازدواج های بدون شناخت مناسب اغلب به طالق منجر
می شــوند.در شرایط رکورد و تورم اقتصادی طبیعی است که میزان
ازدواج و فرزندآوری کاهش پیدا می کند؛ مسئولین باید به این موارد
و حل این مشــکالت بپردازند تا خود جوانان به سمت ازدواج ترغیب
شــوند.در این شرایط اقتصادی زوجین از فرزند آوری می ترسند.این
طرح ها هیچ فایده ای برای جامعه ندارد و شکست تنها سرانجام آن
است  .از سوی دیگر عالوه بر شکست پیامدهای اجتماعی بسیار بدی
را در جامعــه به جا می گذارند .اگر افراد واقعا نماینده مردم بودند به
دنبال مصوباتی می رفتند که به نفع مردم باشــد .در جامعه ای که
کودک همسری رایج است و افراد فرزند خود را به دلیل مسائل مالی
می فروشند مســئله ازدواج با این نوع طرح ها حل نخواهد شد  .در
دنیای امروز دولت ها باید برای ازدواج باید هزینه کنند و افراد را مورد
حمایت قرار دهند » .

تست «پی سی آر» از زائران
در بازگشت به کشور اخذ میشود

تاکید دوباره مجلس
بر رسمیت "برگ سبز خودرو"

معــاون مرکز پزشــکی حج و زیارت جمعیت هــال احمر با بیان اینکه درمانــگاه های هالل احمر،
همه روزه آماده ارائه خدمات درمانی در عراق هستند ،از کنترل زائرین با اخذ تست فوری «پی سی آر»
در مســیر بازگشت به کشور خبر داد.به گزارش ایرنا از جمعیت هالل احمر ،طاهر درودی در خصوص
آخرین وضعیت سفر به عتبات عالیات و رعایت پروتکل های بهداشتی گفت :با توجه به پروتکل های
اعالم شــده از سوی وزارت بهداشت ،تنها کسانی که دو دز واکسن کرونا را تزریق کرده اند امکان سفر
به عتبات عالیات را دارند .از سوی دیگر زائرین نیاز است تا پیش از سوار شدن به هواپیما ،تست «پی
سی آر» منفی خود را ارائه دهند.وی افزود :این کنترل ها در پرواز تا حدود زیادی مانع شیوع بیماری
کرونا می شــود .در حین دوره زیارت نیز زائرین در صورتی که عالئم مشــکوک داشتند ،می توانند به
درمانگاه های هالل احمر در نجف ،کربال و کاظمین مراجعه کنند و خدمات درمانی ســرپایی دریافت
کنند .مشخصا اگر نیاز به درمان تخصصی داشته باشند نیز به بیمارستان های تخصصی عراق منتقل
می شــوند.درودی تصریح کرد :در هنگام بازگشت نیز از زائرین تست فوری و «پی سی آر» گرفته می
شود تا ویروس از طریق سایر کشورها به ایران وارد نشود .افراد مبتال نیز قرنطینه خواهند شد تا رویه
درمان را سپری کنند.

نائبرئیس کمیســیون اصل نود مجلس تاکید کرد" :برگ ســبز" خودرو در حکم سند رسمی خودرو
است.به گزارش تسنیم؛ حجتاالسالم نصراله پژمانفر ،نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس در برنامه
"تهران  "20در پاسخ به سؤالی درباره نظر رسمی مجلس درباره موضوع نقل و انتقال خودرو با برگ سبز
اظهار کرد :نظر صریح ما این است که نیروی انتظامی هم میتواند نقل و انتقال را با برگ سبز داشته
باشد و احتیاجی در همه موارد به مراجعه به دفتر اسناد نیست.وی افزود :بعضی از مصادیق وجود دارد
مانند اینکه چند نفر با هم شــراکت دارند که باید به دفاتر اسناد مراجعه کنند.پژمانفر ادامه داد :امروز
تالش ما این است اگر آن اطالعاتی که در اختیار دفاتر قرار میگیرد در اختیار نیروی انتظامی هم قرار
بگیرد که االن تقریباً همه لینکها انجام شده است[ ،برگ سبز] کفایت میکند و احتیاج به مراجعه به
دفاتر اسناد رسمی نیست.در ادامه مجری برنامه تأکید کرد :نظر مجلس این است که نیازی به مراجعه
ی اژهای هم دو هفته قبل اعالم کردند
به دفترخانه نیســت مگر در موارد خاص و استثنا؛ آقای محسن 
که در این موضوع ابهام هست که آقای پژمانفر اینجا گفتند هر ابهامی هست استفساریه بدهید و االن
آقای اژهای و قوه محترم قضائیه ،پاسخ آن استفساریه همان پاسخی است که (نصراله پژمانفر ،نائبرئیس
کمیسیون اصل نود مجلس) االن داد.

روزنامه گاردین اشاره کرد

درس های چین برای معضل فرونشست در ایران

آفتاب یزد _ گروه اجتماعی  :روز گذشته روزنامه گاردین در گزارشی
با تیتر "آنچه جهان می تواند از شهر در حال غرق چین بیاموزد" به مسئله
فرونشست زمین اشاره داشته است در ادامه ما به این گزارش اشاره می
کنیم ؛ تا سالیان متمادی شکاف ها و ترک های ناشی از فرونشست
زمین قســمت جدایی ناپذیری از زندگی مردم در استان شانکسی
در اقلیم خشک شــمال چین بود .توسعه کشاورزی و فعالیت های
معدنی با فشــار بیش از حد به منابع آب زیر زمینی ســبب ایجاد
خسارات فراوانی به زیر ساخت ها ی عمرانی و ساختمان ها واختالل
در زندگی مردم در شهر  ۵میلیونی تایووان در مرکز این استان شده
بود .به همین جهت از سال  ۲۰۰۳دولت چین تصمیم گرفت جهت
رفع تنش آبی و معضل فرونشست با انجام یک پروژه عظیم مهندسی
سالیانه  ،بیش از یک میلیارد متر مکعب آب از حوضه آبی جنوب چین

که در اقلیم مرطوب قرار دارد را به این ناحیه منتقل کند.درپژوهشی
که جدیدا جهت بررســی ابعاد تاثیر گذاری این ابر پروژه مهندســی
با همکاری بیــن آلمان و چین انجام گرفت  ،محققان به این نتیجه
رسیدند اگر چه پروژه انتقال آب به صورت محلی وضعیت تنش آبی
در مناطقی را بهبود ببخشیده ،اما نتوانسته به تنهایی مساله فرونشست
و احیا آبخوان را به طور کامل در منطقه حل کند .بیشترین میزان
موفقیت این ابر پروژه مهندسی فقط و فقط در مناطقی حاصل شده که
فرآیند انتقال آب با کارهای دیگر مانند درخت کاری ،استحصال آب ،
مدرن کردن سیستم های کشاورزی و کاهش برداشت از سفره های
آب زیر زمینی ترکیب شده است که مجموع این اقدامات در نهایت
توانسته بعد از چندین دهه یکسری سیگنال های مثبت کوچک اما
امیدوار کننده جهت کاهش نرخ فرونشست و باال آمدن سفره های آب

کاهش ۵۰درصدی ابتال به «ایدز» معتادان بدلیل عدم استفاده از سوزن مشترک
کارشــناس معاون توسعه پیشگیری و درمان بهزیستی استان تهران
ضمن تشــریح اقدامات بهزیســتی برای حمایت از بیماران مبتال به
ویروس ایدز ،گفت :براســاس پژوهش شیوعشناسی ایدز استفاده از
ســوزن و سرنگ مشترک و ارتباط جنسی ،دو موردی هستند که در
باالترین رتبه علت ابتال به بیماری ایدز قرار دارند .این در حالیست که

وجود مراکزی مانند کاهش آسیب ،موجب آگاهی معتادان شده تا از
سوزن و سرنگ مشترک دوری کنند؛ این امر موجب شده  ۵۰درصد
رشد شیوع از طریق تزریق مشترک ،کاهش یابد.
مریم امیدی در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه براســاس پژوهش
شیوعشناسی ایدز دو مور ِد تزریق از طریق سوزن و سرنگ مشترک و

زیرزمینی را ایجاد کند .به گفته گاردین نتایج این پروژه میتواند درس
های آموزنده ای برای کشورهایی مانند ایران ،هند و آمریکا که با چنین
معضالت و تنش های شدید آبی مواجه هستند داشته باشد .به گفته
مهدی معتق استاد ایرانی مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان که هدایت
این کار تحقیقاتی را بر عهده داشــت ،برای احیا سفره های آب زیر
زمینی و معضل فرونشست باید در درجه نخست یک عزم و اراده قوی
برای سرمایه گذاری اصولی و برنامه ریزی بلند مدت اقتصادی ،سیاسی
و اجتماعی جهت کاهش هر چه بیشــتر مصرف آب در بخش های
کشاورزی وصنعت ،مقابله با تاثیرات اجتماعی این سیاست ها ،و البته
افزایش نفوذ پذیری آب در خاک به روش های مختلف جهت تغذیه
منابع استراتژیک آب زیر زمینی داشت .تجربه دولت جمهوری خلق
چین به ما نشان میدهد بدون توجه به مسائل استراتژیک حفاظت آب
و خاک و صرف تکیه بر پروژه های بزرگ مهندسی مانند انتقال آب و
سد ،نمیتوان در دراز مدت تغییرات پایدار و موثری در رفع تنش های
آبی اقلیم های خشک و نیمه خشک داشت.
ارتباط جنسی در باالترین رتبه علت ابتال به بیماری ایدز هستند ،گفت:
اکنون تزریق با استفاده از سوزن و سرنگ مشترک کمتر شده است ،زیرا
در اعتیاد تزریق کاهش یافته و الگوی مواد مصرفی که در جامعه وجود
دارد الگویی است که عمال تزریق در آن کمتر است .از سوی دیگر وجود
مراکزی مانند کاهش آسیب ،موجب آگاهی معتادان شده تا از سوزن و
سرنگ مشترک دوری کنند؛ این امر موجب شده  ۵۰درصد رشد شیوع
از طریق تزریق مشترک کاهش یابد.
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بهرهبرداری از  ۳۰بوستان جدید در پایتخت تا پایان سال

مدیر عامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران از بهرهبرداری  ۳۰بوستان جدید در
پایتخت تا پایان سال خبر داد و گفت :در راستای افزایش سرانه فضای سبز تملک چندین
باغ در مناطق  ۸ ، ۱۲ ، ۱۱ ،۱۰و  ۱۷در دستور کار قرار دارد.علی محمد مختاری در گفتوگو
با تسنیم؛ اظهار کرد :تا پایان سال بیش از  30بوستان محلهای و فرامنطقهای که در دست
احداث بوده به بهرهداری خواهد رسید.

کرونا خبر

حوادث

جزئیات قتل عام طایفه ای
در اروندکنار

=مبتالیان جدید 4312 :نفر
=قربانیان جدید 82:نفر
=کلمبتالیان6121757:نفر
=کل قربانیان 129912 :نفر
=بهبودیافتگان5892574:نفر
=بیمارانبدحال3328:نفر
=واکسن تزریق شده دز اول57776917 :
=واکسن تزریق شده دز دوم47385346 :
=واکسن تزریق شده دوز سوم 1105056:
=مجموع واکسن تزریق شده106267319 :

آموزش

نگرانی وزارت بهداشت
از عدم رعایت پروتکلها
در برخی مدارس

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن اشاره
به در دســت اقــدام بودن گام ششــم طرح
شهید سلیمانی ،در عین حال از تغییر معیار
رنگبنــدی کرونایی شــهرها طی هفتههای
آتــی خبــر داد.دکتــر کمال حیــدری در
گفتوگو با ایســنا ،درباره بازگشایی مدارس،
ی مدارس منوط به
با تاکید بر اینکه بازگشای 
واکسیناسیون افراد باالی  ۱۲سال بوده است،
گفت :برای افراد زیر  ۱۲ســال که واکســن
نزدند هم بازگشــایی منــوط به رعایت کلیه
پروتکلهای ابالغی است و مسئول اجرایی هم
مدیر مدرسه و آموزش و پرورش است.وی در
این باره افزود :اگر این موارد جدی گرفته نشود،
ما به شدت نگران هســتیم و اینیک اشتباه
بزرگ میشود؛ ولی در این زمینه همکاران در
آموزش و پرورش قول رعایت دادهاند.او ادامه
داد :ضمن اینکه مقرر شده است که پیش از
حضور افراد در مدارس و بازگشــایی مدارس
باید همکاران ما در بخش بهداشــتی نظارت
کرده و مدرســه را از نظر رعایت پروتکلهای
بهداشتی تایید کنند تا اجازه بازگشایی داده
شود .متاســفانه برخی مدارس پروتکلها را
رعایت نکردند که به آنها اخطار داده شد و به
طور جد از همکاران خواستیم با این موضوع
برخورد کنند؛ چون سالمت دانشآموزان به
شدت برای ما دغدغه است.وی افزود :از طرفی
باال رفتن پوشش واکسیناسیون در افراد باالی
 ۱۲ســال سبب میشــود که احتمال خطر
کاسته شــود .اگر بنا باشد مدارس باز شود و
پروتکلها رعایت نشود ،قطعا ضربه خواهیم
خورد.معاون بهداشــت وزارت بهداشت در
بخــش دیگری از صحبتهایش در پاســخ
به سوال ایســنا مبنی بر برخی اظهارنظرها
مبنی بــر لزوم تغییــر معیــار رنگبندی
کرونایی شــهرها ،با بیان اینکه برنامههایی
برای تغییــر معیارهای اعــام رنگبندی
کرونایی شهرهای کشور وجود دارد ،گفت:
شــرایط رنگبندییک ادبیات ساده و راحت
برای مردم و مســئولین بود که بدانند کجا
چه خبر اســت.وی گفت :اکنــون با وجود
واکسیناسیون ،شــرایط متفاوت شده است
و با این میزان واکسیناســیون انتظار داریم
میزان بســتری و فوتی به شــدت کاهش
یابــد؛ پس باید معیارهایمــان تغییر کند و
کمیته علمی ایــن موضوع و تغییر معیار را
در دستور کار گذاشته است.حیدری افزود:
قرار است تا ظرف هفتههای آتی یک مدل
دیگری اپلیکیشن ماســک ارائه دهند تا با
اســتفاده از ایــن مدل مــوارد رنگ بندی
شهرها اصالح شود.

بهداشت

حضور تماشاگران در شهرآورد
منوط به تایید ستاد ملی کرونا
و وزارت بهداشت

سرپرســت معاونــت امنیتــی و انتظامــی
اســتانداری تهران گفت :حضور تماشاگران
در شهرآورد پرســپولیس و استقالل در روز
شنبه منوط به تایید ستادملی کرونا و وزارت
بهداشــت است.محسن نایبی در گفت وگو با
ایســنا ،درباره حضور تماشاگران در شهرآورد
تیم های استقالل و پرسپولیس در روز شنبه
گفت :با توجه به نامه وزیر بهداشت خطاب به
وزیر ورزش تا اطالع ثانوی حضور تماشاچی
منوط به تایید ستادملی کرونا شده است .بر
همین اساس استانداری تهران نیز به تبعیت
از این دستور بازی های قبلی را بدون حضور
تماشاچی برگزار کرد.وی افزود :در شهرآورد
روز شنبه نیز به همین شکل عمل خواهد شد،
مگر اینکه در فرصت پیش رو وضعیت دیگری
شکل بگیرد ،ولی در حال حاضر بر اساس نامه
وزیر بهداشت اجازه ورود تماشاگر وجود ندارد
و ما هم به همین شــکل عمل خواهیم کرد.
وی ادامه داد :به این ترتیب حضور تماشاگران
برای شهرآورد منوط به تایید ستاد ملی کرونا
خواهد بود که با نامه وزارت بهداشت این کار
انجام می شــود از سوی دیگر استاندار تهران
نیز برگزاری مســابقات با حضور تماشاچی را
منوط به تایید کتبی وزارت بهداشــت عنوان
کردند.

در درگیری خونین اروند کنار  3نفر کشــته
شــدند.به گزارش رکنا ،ســاعت  7شــب
سه شــنبه  9آذر ماه امســال رسیدگی به
پرونــده تیراندازی به یک خــودرو پراید در
دستور کار پلیس قرار گرفت.ماموران پلیس
بالفاصله به محــل حادثه واقع در اروندکنار
نهر قصر رسیدند و مشاهده شد یک کودک
 7ماهــه به همراه زن و مــردی جوان جان
خود را از دســت داده انــد و در جریان این
حادثه  2نفر هم مجروح شــدند.یک منبع
آگاه در خصوص ایــن پرونده گفت :در پی
اختالفات قبلی میــان  2طایفه بزرگ در
اروندکنار شهرســتان آبادان ،ساعت19شب
گذشــته راکبینیک موتور سیکلت اقدام به
تیراندازی به سمت یک خودرو پراید کردند
که دراین رابطه 3نفر ازجمله یک زن و یک
کودک  7ماهه به قتل رسیده و  2نفر دیگر
نیز مصدوم وروانه بیمارستان شدند.درهمین
رابطه 4نفر از افرادی که قصد تشدید و ادامه
درگیری را در اروندکنار داشــتند شناسایی
و دستگیرشدند.هم اکنون در این منطقه با
کمک نیروی پلیس ،آرامش برقرار اســت و
پلیس ،در محل حضور دارد.

کتک زدن پرسنل اورژانس
تبریز بخاطر صدای دنده عقب

رئیــس اورژانــس آذربایجــان شــرقی از
ضرب و شتم کارشناســان اورژانس تبریز
بــه خاطر صــدای دنده عقــب آمبوالنس
خبرداد.فرزاد رحمانی در تشریح این خبر
به خبرنگاران گفت :ساعت شش صبح روز
چهارشــنبه ،دو تن از کارشناسان اورژانس
تبریز در لحظات پایانی شیفت کاری و بعد
از  ۲۴بیخوابی ،استراحت نکردن و خدمت
بی منت به مردم عزیز شهرمان ،در یکی از
محالت تبریز در حــال انتقال بیمار بودند.
به گزارش رکنا ،وی افزود :این کارشناسان
زحمتکش اورژانس کــه نگران حال بیمار
بوده و در تالش بودند تا ســریعتر بیمار را
به بیمارستان برســانند ،با ضرب و شتم و
فحاشی رو به رو شــدند.وی ادامه داد :در
این راستا شهروندی به خاطر اینکه صدای
دنده عقب آمبوالنس باعث بیدارشدنش از
خواب شده ،فرشتگان نجات را به باد کتک
و ضرب و شتم قرار داد.رحمانی خاطرنشان
کــرد :علیرغــم مصدومیت کارشناســان
اورژانــس و تحمــل رفتار ناشایســت ،با
فــداکاری بیمار را بــه بیمارســتان امام
ســجاد (ع) انتقال دادنــد.وی گفت :امور
حقوقی مرکــز اورژانس اســتان از طریق
مراجع قضائــی و انتظامی تا حصول نتیجه
و مجــازات این شــهروند پیگیری خواهد
کرد.وی در خاتمه تاکید کرد :کارشناسان
اورژانس با تالش شــبانه روزی خود در پی
نجات جان هــر یک از شــهروندان و هم
استانیهای عزیزمان هستند و بی احترامی
و رفتار ناشایســت نسبت به این فرشتگان
نجات موجب آزردگی خاطر کارشناســان
زحمتکش جامعه اورژانس میشود.

پایان  60روز
فرار آدمکش چابهار

عامل قتل مســلحانه جــوان چابهاری پس
از  ۲ماه فرار دســتگیر شد.فرمانده انتظامی
سیســتان و بلوچســتان گفــت :با تالش
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان دشتیاری
عامل قتل مسلحانه جوان چابهاری ،پس از
 ۲ماه فرار دستگیر شد.سردار احمد طاهری
اظهار داشــت :در مهرماه ســال جاری و در
پی قتل مسلحانه جوانی  ۳۰ساله در یکی از
محالت شهرستان چابهار دستگیری قاتل در
دستور کار پلیس قرار گرفت.به گزارش رکنا،
وی افزود :با تالش شــبانه روزی کارآگاهان
پلیس آگاهی عامل این جنایت شناسایی و
مشخص شــد قاتل یکی از دوستان مقتول
بوده که به دلیل اختالفات قبلی ،با ارتکاب
این جنایت به مکانی نامعلوم متواری شــده
است.فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان
تصریح کرد :تالش پلیس برای دســتگیری
این قاتــل فراری ادامه داشــت تا اینکه در
نهایت کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان
دشــتیاری با گســترش چتــر اطالعاتی و
اقدامــات تخصصــی خود ،از محــل اختفا
قاتل در یکی از روســتاهای حاشــیهای آن
شهرستان مطلع و در عملیاتی ضربتی متهم
 ۲۹ساله را دســتگیر کردند.وی با اشاره به
کشف یک قبضه ســاح کمری در بازرسی
از مخفیگاه قاتل بیان کرد :عامل این جنایت
پس از اعتراف به جنایت ارتکابی با تشکیل
پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مراجع
قضائــی معرفی شد.ســردار طاهری با بیان
اینکه پلیس هرگز اجازه عرض اندام به اراذل
و اوباش را نخواهد داد ،از شهروندان خواست
جوانان خود را از عواقب حمل سالح سرد و
گرم مطلع و اختالفات خود با دیگران را تنها
از طریــق مراجع قانونی حل و فصل و از هر
گونه تسویه حساب شخصی خودداری کنند.

