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مرگ های کرونایی تهران ۲ رقمی شد
معاون درمان ستاد 
مقابله با کرونا در استان 
تهــران گفــت: میزان 
مرگ هــا به زیــر ۱۰۰ 
آمده است و مرگ های 

کرونایی تهران چند روز است که دورقمی شده است. 
به گزارش ایسنا، دکتر نادر توکلی درباره وضعیت 
کرونا در اســتان تهران، بیان کرد: در حال حاضر 
وضعیت تهران خوب است و روند بیماری در تهران 
رو به کاهش اســت. میزان مراجعات سرپایی هم 

نسبت به زمان پیک ۵۵ درصد کاهش یافته است.
    

چرا واکسن آسترازنیکا کم است؟
معاون سازمان غذا 
و دارو گفــت: واکســن 
آســترازنیکا را فقط از 
یکســری منابع مورد 
تائید می توانیم بیاوریم 

که آن منابع هم به ما حداکثر در حد یک تا دو میلیون 
واکسن می دهند. به گزارش ایلنا، حیدر محمدی 
اعالم کرد: بیشــترین مقدار واکســن آسترازنیکا 
که برای ما آمده اســت چیزی در حد دو میلیون و 

هشتصدهزار دز بود که از ژاپن آمد. 
    

سفیدکوه لرستان در محاصره آتش
آتـــش به جــــان 
جنگل های لرســتان 
افتاد. به گزارش ایسنا، 
آتش سوزی در منطقه 
حفاظت شده سفیدکوه 

لرستان نیمه شب ۲۹ شهریورماه شروع شد. وزش 
باد و جنگلــی بودن این منطقه باعث شــد تالش 
محیط بانان بــرای خاموش کردن آتــش در روز 
نخست، به نتیجه نرسد و آتش در منطقه شعله ور 
شود. صخره ای بودن و صعب العبور بودن کار را برای 
اطفای حریق سخت کرده است. تالش محیط بانان 
برای مهار آتش در منطقه حفاظت شده سفیدکوه 

خرم آباد همچنان ادامه دارد.
    

بازگشایی استخرهای سرپوشیده 
شهرداری از هفته آینده

مدیرعامل ســازمان ورزش شهرداری تهران 
از بازگشایی مجموعه های ورزشی و استخرهای 
پوشیده از هفته آینده خبر داد. به گزارش میزان، 
امیر محســنی اظهار کرد: بر اســاس اعالم ستاد 
ملی کرونا، شهر تهران از وضعیت قرمز به نارنجی 
تغییریافته است بنابراین در شرایط جدید امکان 
بازگشایی مجموعه های ورزشی را داریم. او ادامه 
داد: از شــنبه هفته آینده با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و توجه به تعداد مراجعه کنندگان با 
ظرفیت ۲۰ درصدی بازگشــایی مجموعه های 
ورزشی و استخرهای سرپوشیده را خواهیم داشت؛ 
بازگشایی استخرها برای نخستین بار در یک سال 

و نیم گذشته رخ می دهد.
    

تخریب کننده اراضی جنگلی 
گیالن به مراجع قضایی معرفی شد

ســازمان حفاظت 
ز  ز محیط زیســت ا ا
معرفی فرد متخلف در 
تغییر کاربری و تخریب 
اراضی جنگلی منطقه 

حفاظت شده ســروالت و جواهر دشت شهرستان 
رودسر به مراجع قضایی خبر داد. به گزارش ایلنا، 
علی محمدپور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان رودسر گفت: پیرو گزارش مردمی مبنی 
بر احداث جاده باغی غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی 
مسیر احداثی جاده در منطقه حفاظت شده سروالت 
و جواهر دشت رودســر، مأمورین یگان حفاظت 
محیط زیست با اخذ دستور قضایی نسبت به توقف 
عملیات تخریب، جاده سازی و تغییر کاربری زمین 

به مساحت حدود ۶۰۰۰مترمربع اقدام کردند. 
    

حذف نسخ کاغذی دفترچه های 
بیمه تا پایان آذر ماه

مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت ایران گفت: 
پایان آذرماه آخرین فرصت استفاده از نسخ کاغذی 
است و این زمان تمدید نمی شود. به گزارش ایرنا، 
محمدمهدی ناصحی افزود: دفترچه های کاغذی تا 
آخرین برگ معتبر است و حذف نسخه های کاغذی 
تا آذرماه نسبت به پیشرفت ها در نسخه الکترونیکی 
انجام می شود. او در خصوص اقدامات سازمان بیمه 
سالمت در حذف دفترچه کاغذی افزوده است: یکی 
از عمده ترین کارکردهای دفترچه های کاغذی بیمه، 
شناسایی یا احراز هویت بیمه شــده است که این 

خدمت در بستر الکترونیکی ارائه می شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

اربعین نزدیک اســت و این روزها 
گروه زیــادی از مردم قصد ســفر به 
کربــال را دارند، با این حــال به دلیل 
شــرایط خاص کرونایی امکان رفتن 
برای همه فراهم نیســت. دولت عراق 
به تعداد محدودی اجــازه ورود داده 
است؛ هرچند بسیاری معتقدند همین 
تعداد هم در شرایط همه گیری کرونا و 
زمانی که کشور از نظر بیماری در حال 
رسیدن به یک ثبات نسبی است زیاد 
به نظر می رسد. از سوی دیگر مقامات 
کشور بارها اعالم کرده اند که مرزهای 
زمینی به عراق بســته است و امکان 
پیــاده روی از مرزهای کشــور وجود 
ندارد. بــا این حال عــده زیادی برای 
بی توجه به گفته های مقامات عزم سفر 

به کربال کرده اند. 
 شرط و شروط عراق 
برای زائران ایرانی 

دولت عراق داشتن ویزای معتبر، 
کارت واکسیناســیون و داشــتن 
گواهی نامه منفی کرونا )۷۲ ســاعت 
قبل( را از جمله شروط ورود زائران به 
این کشور اعالم کرده اما با این حال باز 
هم عده ای از طریــق زمینی یا بدون 
ویزا به عراق رفته اند. پس از اینکه این 
شروط رسانه ای شــد، سازمان حج و 

زیارت ایران اعالم کرد که ۵۴ شهروند 
ایرانی که به صورت غیرمجاز وارد خاک 
عراق شده بودند، دستگیر شده اند. بعد 
از آنکه اعالم شد امسال عراق به دلیل 
کرونا به مسافران زمینی اربعین اجازه 
ورود نمی دهد و همه مســافران باید 
فقــط از طریق هواپیما ســفر کنند، 
تخلفات گســترده ای در شرکت های 
هوایی گزارش شــد که بیشترین آن 
مربوط به قیمت بلیــت هواپیما بود. 
سقف قیمت بلیت هواپیما پنج تا شش 
میلیون تومان تعیین شد که در مقایسه 
با هزینه سفر زمینی بسیار بیشتر است. 
با این حال گزارش های مردمی نشان 
می داد کــه قیمت بلیت شــماری از 
شــرکت های هوایی از این میزان که 

تعیین شده بیشتر است!
خواندن فاتحه فاصله اجتماعی 
در هواپیمای دو طبقه به مقصد 

نجف!
پس از اعالم رســمی قیمت بلیت 
هواپیمــا در روزهای اخیــر، کلیپی 
از انبوه مســافران ایرانی داخل یک 
هواپیما منتشــر شــد و همین فیلم 
صــدای اعتــراض بســیاری را باال 
بــرد. در ابتدای این فیلم شــخصی 
که فیلم بــرداری می کند می گوید از 
داخل هواپیمای ایلوشن که دو طبقه 
شده اســت، فیلم می گیرد. در ادامه 
این فیلم نشان می دهد که مسافران 
بدون رعایــت فاصله کنــار هم و به 

صورت دو طبقه نشسته اند. همچنین 
در فیلم مذکور برخی از افراد ماسک 
دارند و همین موضوع نشان می دهد 
که فیلم مربوط به سال های گذشته 
نیست. چند ساعت بعد از انتشار این 
فیلم خبرگزاری هــا اعالم کردند که 
این کلیپ واقعــی و مربوط به همین 
روزهای اخیر است. خبرگزاری ایسنا 
به نقل از یک مقام سازمان هواپیمایی 
ایران نوشته که این هواپیما »نظامی« 
است و زیر نظر ســازمان هواپیمایی 
کشوری نیســت و خبرگزاری فارس 
هم نوشت این هواپیما »باری« است. 
اما در ســاعات بعد مشخص شد این 
هواپیما نظامی بــوده و مجوزی بابت 
این پــرواز از ســازمان هواپیمایی 

کشــوری دریافت نکرده است است 
و مشخص نیســت با کدام مجوز این 

حجم از زائران را به کربال می برد؟
نکته جالبــی که توجه بیشــتر 
کاربران فضای مجازی را به خود جلب 
کرده، دو طبقه کردن این هواپیماست 
به این صورت که در نزدیکی ســقف 
هواپیما جایی تعبیه شــده است که 
مسافران در طبقه به اصطالح دوم هم 
مستقر شــوند! هواپیما به دو قسمت 
تقسیم شــده و در ســمت راست آن 
زنان و سمت چپ مردان نشسته اند و 
طبقه باال هم حامل مردان است. نکته 
عجیب تر اینکه بسیاری از این مسافران 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده 
و بدون ماسک و در نزدیک ترین فاصله 
با یکدیگر نشســته اند در حالی که در 
همــه پروازهای مســافری در دنیا با 
وجود شــرط واکسیناسیون و تست 
منفی PCR همه مســافران باید از 

ماسک استفاده کنند. 
کمی بعدتر، خبرگــزاری فارس با 
تأیید اینکه فیلم مربوط به مســافران 
عراق است، با هدف توجیه این اتفاق 
نوشت: با توجه به باال بودن هزینه های 
بلیت پروازهای اربعین و ســر پیچی 
بســیاری از دفاتر از عرضــه بلیت با 
قیمت مصوب، برخــی زوار و  به ویژه 
موکب داران با هواپیمای باری به عراق 

سفر کردند.
از سوی دیگر یک مقام مسئول در 
سازمان هواپیمایی کشوری این کلیپ 
را تأیید و اعالم کــرد که هواپیماهای 
نظامی مانند این هواپیمــا نیازی به 
اخذ مجــوز از ســازمان هواپیمایی 
کشوری ندارند اما اگر بخواهند پروازی 
غیرنظامی انجام دهند باید مجوز آن را 

دریافت کنند.
برپایی موکب برای کمک رسانی 

به همسایه آواره و بی پناه
شرایط کرونایی امسال باعث شد تا 
بسیاری از آن ها که سال های گذشته 
در عراق موکب برپا می کردند، امسال 
در خانه بمانند، اما این اجبار در خانه 
ماندن دلیلی شد تا اتفاق خوبی برای 
همسایه آواره و نیازمندمان رخ دهد. 
در روزهایی که یک گوشمان به اخبار 
ایران است و گوش دیگرمان به اخبار 
نگران کننده افغانســتان و هیاهویی 
اســت که در آنجا برپاســت، برخی 
موکب داران طرحی نــو درانداخته و 
موکب های خود را به جــای عراق به 

مناطق مرزی ایران و افغانستان منتقل 
کرده اند. 

بر اســاس گزارش های رسیده در 
حال حاضر بعضی موکــب داران در 
استان های خراسان رضوی، خراسان 
جنوبی و سیستان وبلوچستان با وجود 
تمام محدودیت ها در مرز افغانستان 
خود را به مرز رســانده اند و مشغول 
خدمت رســانی به مهاجــران افغان 

هستند. 
گفته می شــود تمرکز اصلی این 
گروه بر این است که کمک های اصلی 
را به داخل خاک افغانستان برسانند. 
از این جهت با افغانســتانی های فعال 
در مسجد جامع امام علی )ع( در شهر 
»َزَرنج« والیت »نیمروز« افغانستان 
هماهنگی های الزم انجام شده است. 
همچنین مقرر شــده غذا و امکانات 
اولیه موردنیاز شامل لباس کودکان و 
لوازم بهداشتی اطفال و بانوان توسط 
موکب هایی که لب مرز ایجاد شده به 
دســت فعاالن در این مسجد رسانده 
شــود تا آن ها این اقــالم را در میان 
آوارگانی که شــهر و والیــت خود را 
ترک کرده و به شــهر زرنج آمده اند، 

توزیع کنند.
به گفته دســت انــدرکاران این 
پویش قــرار بود که شــیوه خدمت 
رســانی به افغان ها درســت مشابه 
اتفاقی باشد که در پیاده روی اربعین 
رخ می داد اما با توجه به شرایطی که 
در این کشور و مرز ایران حاکم است 
از طرف مرزبانی مجوز فعالیت برای 
برپا کردن موکب به شکل موکب های 
اربعین فراهم نشد. به همین دلیل این 
افراد در حال حاضر در مرز »میلَک« 
مستقر شده  و فقط توانسته اند داخل 
محوطه مرزبانی جمهوری اســالمی 
ایران، یکــی از موکب ها را دایر کنند 
و به صورت محدود به مهاجران افغان 

خدمات ارائه دهند. 
برنامه موکب داران به این صورت 
اســت که با توجه به محدودیت های 
موجود، فعــاًل فقط یــک موکب در 
نقطه صفر مــرزی میلک مشــغول 
خدمت رســانی به مهاجران باشــد. 
در این شــرایط، مابقــی موکب ها در 
داخل کشور و در نزدیکی مرز مستقر 
می شوند و در زمینه پشتیبانی موکب 
نقطه صفر مــرزی فعالیــت کنند تا 
آن موکب بتواند بــا کمیت و کیفیت 
بیشــتری به مهاجران افغانســتانی 

خدمات ارائه کند.
در مــرز »دوغارون« اما شــرایط 
مساعدتری وجود دارد. خیران با سهولت 
بیشتری یک موکب را در این نقطه مرزی 
دایر کرده و مشــغول خدمت رسانی 
به مهاجران افغانســتانی هستند و با 
توجه به فاصله کم این نقطه تا شــهر 
»تایباد«، پشــتیبانی خوبی هم از این 
موکب در حال انجام است. درمجموع 
برای خدمت رســانی بــه مهاجران 
افغانستانی، یک آشــپزخانه  فعال در 
هرکدام از نقاط مرزی  ایجاد شده و کار 
پشتیبانی از آن ها هم توسط موکب های 
دیگر در شهرهای اطراف آن در دو استان 
سیستان وبلوچستان و خراسان رضوی 
صــورت می گیرد؛ به ایــن ترتیب که 
مواد غذایی، نیروی انســانی، امکانات 
لجستیکی و... را به این تک موکب های 
مرزی می رســانند تا خدمت رسانی 

بهتری به افغانستانی ها صورت بگیرد.
می توان در جای جای ایران 

موکب به راه انداخت
به این ترتیب همانگونه که اشاره شد 
امسال ایرانی ها به دو شیوه به استقبال 
اربعین رفتند؛ راه هــای دیگری هم 
هســت، اربعین امســال می تواند در 
جای جای کشور موکب برپا شود؛ در 
خانه همســایه ای که در این روزهای 
ســخت کار و درآمد خود را از دست 
داده است؛ در کوچه های باریک جنوب 
شهر و حاشیه، در خرید چند جلد دفتر 
و لوازم التحریر برای یک دانش آموز، در 
کمک به تهیه داروهای یک نیازمند، 
در دلجویی از یک خانواده داغدار که 
عزیزش روزی از ایــن روزها جزء آمار 

مرگ ومیرهای کرونا بوده است و ... .

موکب های اربعین در مرز افغانستان طرحی نو درانداختند

در تکاپوی کمک به پناهجویان همسایه

خبر

سال تحصیلی ۱۴۰۱ـ۱۴۰۰ از امروز اول مهر 
برای کالس اولی ها و پیش دبستانی ها به صورت 
نمادین و از سوم مهر برای همه دانش آموزان سراسر 
کشور آغاز می شود اما یک عده از دانش آموزان به 

مدرسه می روند و یک عده نمی روند.
به گزارش فارس،   معاون آموزش متوســطه 
وزارت آموزش وپــرورش در این مــورد گفت:  از 
اول مهر برنامه های آموزشــی در کشــور شروع 
می شود که قرار اســت در قالب شبکه آموزشی 
دانش آموزان)شاد( و مدرســه تلویزیونی دنبال 

شود.
علیرضا کمرئی، افزود: تعدادی از دانش آموزان 
از ســوم مهر به مدرســه می روند که گروه اول، 
دانش آموز مــدارس کم جمعیت عشــایری و 
روستایی هستند. در این گروه، مدارسی که دارای 
کمتر از ۱۵ دانش آموز هستند به صورت حضوری 

دایر می شود.
کمرئی افزود: از هفته ســوم مهر یعنی نیمه 
دوم مهرماه، مدارس با جمعیت باالتر روستایی و 
عشایری دایر می شوند که البته با رعایت پروتکل ها 
و دســتورالعمل های بهداشــتی خواهــد بود؛ 
به عنوان مثال تقسیم بندی دانش آموزان رعایت 

می شود.
او اضافه کرد: اما دو اســتثنا نیز داریم؛ اولین 
اســتثنا برای دانش آموزان شاخه های کاردانش 

و فنی وحرفــه ای اســت و دروس مهارتی آن ها 
به صورت حضوری آموزش داده می شود؛ در این 
گروه نیز استانداردهای بهداشتی باید رعایت شود 
که البته چون دروس مهارتــی در کارگاه برگزار 
می شــود، فضای کارگاه ها عمدتاً سوله و بزرگ 
است اما اگر بزرگ نبود همان قاعده تقسیم بندی 
رعایت می شود. معاون آموزش متوسطه وزارت 
آموزش وپرورش ادامه داد: استثنای دوم، بچه های 
کالس اولی هستند که تصمیم گرفتیم نه به طور 
حضور هــرروز اما بــا در نظر گرفتن شــرایط و 
پروتکل ها در مدرسه حضور یابند تا با معلم و فضای 

کالس انس بگیرند.
او تصریح کرد: بر این اساس آموزش حضوری 
دروس مهارتی هنرســتانی ها و آموزش کالس 
اولی ها )با در نظر گرفتن شرایط( در تمام مناطق 

کشور حضوری است.
کمرئی در پاســخ به این پرســش که کالس 
دومی ها که پارسال آموزش ندیدند، تکلیفشان 
چه می شود، گفت: فعالً قاعده برای کالس اولی ها 

و هنرستانی هاست.
او درباره مدارس غیردولتــی نیز اظهار کرد: 
درست است که ممکن است برخی کالس های 
مــدارس غیردولتــی کم جمعیت باشــد اما ما 
نمی توانســتیم قاعده را تغییــر دهیم بر همین 
اساس مدارس غیردولتی هم آموزش غیرحضوری 

ارائه می دهند مگر برای همان دو استثنا و با همان 
شرایطی که ذکر شد.

9 اصل حاکم بر روند فعالیت مدارس
آموزش وپرورش اعالم کرده است که با توجه 
به شرایط حاکم بر جامعه و مدارس ضروری است 
روند گسترش فعالیت های حضوری دانش آموزان 
در مدارس، در ســال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ از 

اصول زیر تبعیت کند:
۱( حفظ ســالمت دانش آموزان، معلمان و 
خانواده هــا اولویت اصلی در فرایند بازگشــایی 

حضوری مدارس است.
۲( توجه به ســالمت و ایمنــی دانش آموز و 
برخورداری از تعلیم و تربیــت باکیفیت حقوق 

قابل جمع دانش آموزان است.
٣( عدالت در تأمین فرصت هــای آموزش و 
یادگیری در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی 

مورد تأکید است.
۴( الزم است افکار عمومی نسبت به ضرورت 
تقدم تعلیــم و تربیت حضوری بــر روش های 

غیرحضوری اقناع شود.
۵( آگاهی دانش آموزان، معلمان، کارکنان و 
خانواده ها از نحوه رعایت بهداشت فردی ضروری 

است.
۶(روند گســترش آموزش هــای حضوری، 

اقتضایی و تدریجی است.

۷( تصمیمات اجرایی بــه مدارس، مناطق یا 
نواحی تفویض می شود.

٨( تجــارب و دســتاوردهاِی گذشــته در 
بهره گیــری از روش های مجازی حفظ شــده و 

بهبود می یابد.
۹( جریان یاددهی و یادگیری در طول ســال 
تحصیلی برای همه دانش آمــوزان الزم التعلیم 

استمرار می یابد.
مدارس برای بازگشایی چه باید کنند؟

مدیران موظف اند با هماهنگی »کمیته سالمت 
مدرسه« بر اســاس چک لیســت های ابالغی، 
نســبت به ارزیابی میزان آمادگی مدارس خود 
برای شــروع فعالیت های حضوری اقدام کرده 
و ضمــن درج نتایج خودارزیابی شــاخص های 
nezarat. کلیدی در ســامانه نظارت به آدرس

medu.ir ، تاریخ شــروع فعالیت های حضوری 
مدرسه را پیشــنهاد کرده و پس از تأیید منطقه/

 ناحیــه بــه خانواده هــا اطالع رســانی کنند. 
ادارات آموزش وپرورش مناطــق موظف اند در 
اسرع وقت، میزان آمادگی مدارس برای بازگشایی 
حضوری را از طریق کارگروه سالمت و بهداشت 
پروژه مهــر )منطقه/ناحیه( در ســامانه نظارت 
بررســی کرده و در صورت لزوم مداخالت الزم 
را برای بهبود شــرایط و افزایــش آمادگی و رفع 
مشــکالت احتمالی انجام دهند و بعد از حصول 
اطمینان از آمادگی مدرسه برای فعالیت حضوری، 
تاریخ پیشنهادی مدرسه را تأیید یا تعیین کنند 
و نتیجه نهایــی را برای اقدام به موقع مدرســه و 
اطالع رسانی به اولیا به نحو مقتضی به مدیر مدرسه 

ابالغ کنند.
درهرحال قبل از بررســی، تأییــد منطقه یا 
ناحیه و ابالغ آن به مدیر، حضور مســتمر روزانه 
دانش آموزان در مدرســه و درکالس های درس 

مجاز نیست.

فعاًل کالس اولی ها، هنرستانی ها و عشایر، آموزش حضوری دارند

آغاز سال تحصیلی و اعالم اصول 9گانه برای بازگشایی مدارس

در روزهایی که یک 
گوشمان به اخبار ایران 
است و گوش دیگرمان 
به اخبار نگران کننده 

افغانستان و هیاهویی که 
در آنجا برپاست، برخی 

از موکب داران طرحی نو 
درانداخته  و موکب های 

خود را به جای عراق برای 
کمک به پناهجویان افغان، 

به مناطق مرزی ایران و 
افغانستان منتقل کرده اند

دیروز ویدئویی 
واکنش برانگیز از انبوه 
زائران اربعین در داخل 

هواپیمای ایلوشن دو طبقه! 
منتشر شد که مسافران 
را در این هنگامه کرونا، 

درحالی که بدون رعایت 
فاصله اجتماعی و بعضا 

بدون ماسک تنگاتنگ هم 
روی صندلی ها نشسته 

بودند؛ نشان می داد 
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