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۱۱۰ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت 
بهداشــت از شناسایی 
۱۸۹۴ مــورد جدیــد 
کووید۱۹ در کشور طی 
۲۴ ساعت گذشته خبر 

داد. سیماسادات الری گفت: در طول ۲۴ ساعت، 
۱۱۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۲ هزار و ۱۵۴ 
نفر رســید. وی همچنین گفت: براساس آخرین 
اطالعات کرونا در کشور، استانهای تهران، مازندران، 
گیالن، قم، اصفهان، خراســان رضوی، آذربایجان 
شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان 

و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.
    

دستگیری راننده خودروی حامل 
سیلندرهای گاز کلر در روستای علیا

افشار خســروی زاد، 
دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان ایالم با اشاره به 
تشکیل پرونده قضایی در 
پی حادثه انفجار خودروی 

حامل سیلندرهای گاز کلر صادراتی به عراق، گفت: 
جزئیات این موضوع هنوز مشخص نیست، اما راننده 
خودرو دستگیر شده است. در پی حادثه انفجار جمعه 
شب خودروی حامل سیلندرهای گاز کلر صادراتی 
به عراق در روستای زنجیره علیا واقع در شهرستان 
چرداول اســتان ایالم،۲۱۷ نفر از روستاییان دچار 
حادثه و به بیمارستان منتقل شدند. این خودرو از مبدا 
تبریز به مقصد عراق در حرکت بود و برای رســیدن 
به مقصد باید از مرز مهران می گذشــت؛ راننده طی 
مسیر، در یکی از روستاهای ایالم توقف می کند که 
مشخص نیست به چه دلیل یکی از کپسول ها دچار 

انفجار می شود.
    

باز هم سرقت خودرو به همراه 
یک نوزاد در تهران

قاســم دســتخال، 
رئیس پایگاه سوم پلیس 
آگاهــی تهــران گفت: 
سارقی که خودرو ۲۰۶ 
را با نوزاد ۲ ماهه سرقت 

کرده بود، بازداشت شد. شاکی در حالیکه نوزاد دو 
ماهه اش داخل خودرو بوده، خودرو را به صورت روشن 
رها و برای خرید کردن اقدام کرده بود. شاکی با توجه 
به قرار داشتن تلفن  همراهش داخل خودرو، با سارق 
تماس گرفت که سارق مجاب شد خودرو را رها کند.

    
واردات ۱۲ میلیون دوز واکسن 

آنفلوآنزا برای امسال
ســخنگوی سازمان 
غذا و دارو با تاکید بر اینکه 
واکسیناسیون همگانی 
آنفلوآنــزا بــه هیچ وجه 
توصیه نمی شود، گفت: 

سال گذشته کمتر از ۲ میلیون دوز واردات واکسن 
آنفلوآنزا داشــتیم، اما این رقم امســال به ۱۱ تا ۱۲ 
میلیون دوز افزایش خواهد یافت. کیانوش جهانپور با 
بیان این مطلب، افزود: همکاران ما در شبکه بهداشتی 
کشور در سال گذشته، ۲۵۰ هزار دوز واکسن دریافت 
کردند که امسال با افزایش ۱۰ برابری توزیع واکسن 
در شبکه های بهداشــت، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دوز 
واکسن برای گروه  های در معرض خطر و پرخطر یعنی 
واکسیناسیون مادران باردار و بیماران خاص توزیع 
خواهد شد و این گروه از جمعیت، رایگان واکسینه 
خواهند شد. همچنین برای سایر گروه ها و افراد نیز 
بالغ بر ۸.۵ میلیون دوز واکسن آنفلونزا در نظر گرفته  
شده که اواخر شهریورماه در شبکه توزیع دارویی و 
داروخانه ها توزیع شده و در قبال هر کد ملی یک دوز 

واکسن قابل تحویل خواهد بود.
    

 فریب تبلیغات فروش 
»سیم کارت شاد« را نخورید

پلیــس  ئیــس  ر
پیشــگیری پایتخــت 
گفت: کالهبرداران این 
بار به سراغ دانش آموزان 
و والدین آنهــا آمدند و با 

ارائه طرحی به اسم »سیم کارت شاد« سعی دارند 
تا از این گروه از افراد کالهبــرداری کنند.  به گفته 
سردار کیوان ظهیری، کالهبرداران با حضور در جلو 
مدارس یا ارسال پیامک های تبلیغاتی و همچنین 
فعالیت در فضای مجازی سعی دارند تا به اهداف شوم 
خود دست پیدا کنید. وی تأکید کرد: اگر قرار باشد 
سیم کارت دانش آموزی و خدمات رایگانی برای این 
گروه از جامعه ارائه داده شود از طریق پرتال رسمی 
اپراتورها یا وزارتخانه های مربوطه اعالم می شود و 

مردم به این پیام ها و لینک ها اعتمادی نکنند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

مــدارس دیــروز در حالی ســال 
تحصیلی جدید را آغاز کرد که تصمیم 
خلق الساعه دولت برای حضوری شدن 
کالس های درس حتی در مناطق قرمز، 
موجی از انتقادات را از سوی بسیاری از 

کارشناسان و خانواده ها در پی داشت.
با این حال دیروز حسن روحانی در 
مراسم بازگشــایی مدارس در پاسخ به 
این انتقادات گفت که اهمیت آموزش 
و پرورش ۱۵ میلیــون دانش آموز کم 
از سیستم بهداشتی کشور نیست و از 
مسئوالن خواست تا تمهیدات بهداشتی 
را در حد آنچه در سربازخانه ها رایج است 

در مدارس پیاده کنند.
حضور مجازی رئیس جمهور

رئیس جمهور که خــود برخالف 
رویه هر ساله اش از حضور فیزیکی در 
این مراســم امتناع کرده و از پشت میز 
هیات دولت، به وسیله ویدئوکنفرانس با 
دانش آموزان سخن می گفت با اشاره به 
تفاوت امسال با همه سال های تحصیلی 
یک قرن اخیر سخنانی مشابه آنچه در 
مورد شروع فعالیت اقتصادی در دوران 
کرونا، برگزاری مراســم احیا و محرم 
گفته بود را تکرار کرده و گفت: »امروز 
هم به مدد همه خانواده ها و دانش آموزان 
عزیز و معلمان گرانقدر ثابت می کنیم 
که دوگانگی آموزش - سالمت  و خانه 

- مدرسه غلط است«.
وی افزود: »امسال دقت ها در روند 
حفظ ســالمت دانش آموزان بیشــتر 

خواهد بود؛ چرا که یک دشمن طبیعی 
یعنی ویــروس کرونا هم در کشــور 
حضور دارد و این کار بر دوش معلمان، 
مدیران مدارس و خانواده هاســت. ما 
می خواهیم بگوییم آموزش در کشور ما 
در سخت ترین شرایط تعطیل نمی شود 
همانطور که در ســخت ترین روزهای 

جنگ هم تعطیلش نکردیم«.
رئیس جمهور گفت: »با تبریک سال 
تحصیلی جدید به معلمان عزیز عرض 
می کنم که امسال رســالت و وظایف 
ســخت تری بر دوش شــان قرار دارد. 
هر کســی معتقد اســت که آموزش 
باید تعطیل شــود؛ یعنی رشد و تعالی 
نوجوانان باید تعطیل شود. اما این روند 

توقف ناپذیر است«.
روحانی با بیان اینکه اولین وظیفه 
معلمــان عزیز مــا مقابله بــا ویروس 
کروناســت، گفت: »در مدرسه مدیر و 
معلم ســنگین ترین وظیفه را برعهده 
دارند و البته خانواده ها و دانش آموزان 
هم همــکاری می کنند. پــس قبل از 
آغاز هر کالس درســی بــا توصیه بر 
رعایت پروتکل های بهداشــتی باشد 
باید به ســواالت دانش آموزان درباره 
سالمت شان در برابر کرونا پاسخ و الاقل 
پنج دقیقه به این امــر اختصاص داده 
شود. از همه معلمان خواهش می کنم 
که به دانش آمــوزان و آرامش بدهند تا 
استرس و اضطراب نداشته باشند. اگر 
رعایت بهداشــت انجام شود، ماسک و 
رعایت فاصله صورت گیرد می تواند ما 

را از این ویروس برحذر دارد«.
رئیس جمهور با اشــاره بــه اینکه 
خالصه کــردن آموزش بــا بهترین و 

شیواترین بیان از وظایف معلمان است، 
گفت: »ممکن است امســال برخی از 
کارهای آموزشی که در مدارس انجام 
می شده به خانه محول شود و در اینجا 
باید خانواده ها مثل همیشه دانش آموزان 
را همراهی کنند. همچنین در روزهایی 
که ممکن است حضور مجازی باشد هم 
باید مانند روزهایی که حضور فیزیکی 
دانش آموزان در مدارس انجام می شود، 
کیفیت آموزش حفظ شود. اگر شبهه ای 
در سالمت دانش آموزی است حتماً او را 
به خانه بفرستید و اگر خانواده ای مبتال 
به کرونا شده اســت، حق ندارد فرزند 
عزیزش را به مدرســه بفرستد بلکه از 
طریق مجازی باید آمــوزش را تا پایان 

قرنطینه ادامه دهد«.
او در پایان گفت: »امســال ســال 
انضباطی دانش آموزان اســت. چیزی 
شــبیه پادگان های آموزشی نیروهای 
مســلح، به طوری که در مسیر منزل تا 
مدرسه اصول بهداشتی را مراعات کند، 
در مدرســه رعایت فاصله اجتماعی را 
مورد توجه قرار دهــد، در زمان خروج 
از مدارس نیز این فاصله گذاری حفظ 

شود«.
در کنار حضور مجازی رئیس جمهور 
در این مراسم محسن حاجی میرزایی، 
وزیــر آمــوزش و پرورش در مراســم 
آغاز ســال تحصیلی زنگ مدرسه را به 
صورت حقیقی به صدا درآورد و در تایید 
صحبت هــای رئیس جمهور گفت که 
مواردی از قبیل رعایــت فاصله، کوتاه 
شــدن زمان کالس ها، کنترل رفت و 
آمد دانش آمــوزان و ممنوعیت تراکم 
آنها و اســتفاده از ماسک برای معلمان 

و دانش آموزان، رعایــت پروتکل های 
بهداشتی در سرویس های دانش آموزی 
از جمله این پروتکل های سخت گیرانه 

است.
آن سوی دوربین ها

این ســوی دوربین در مدرسه ای 
که رئیس جمهــور در آن حضور ویدئو 
کنفرانسی داشت و وزیر و معاونانش در 
آن با ماسک حاضر شدند، دانش آموزان 
پســر دبیرســتانی در صفوفی منظم 
بعد از چک دمای بــدن و عبور از تونل 
ضدعفونــی روی صندلی هایی که از 
قبل در حیاط مدرســه تعبیه شده بود 
نشسته و در کالس هایی خلوت با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی کالس هایشان 
را شروع کردند. اما در سوی دیگر دوربین 
وضعیت آنچنان هم بــر وفق مراد نبود 
و در حالی که اغلب مــدارس دولتی به 
خصوص دبستان ها از قبل به اولیا اطالع 
دادند که از حضور فرزندانشان در مدرسه 
خوداری کنند، در برخــی دیگر از این 

مدارس نه تنها وسایل ضدعفونی کامل 
فراهم نبود که برخــی از دانش آموزان 
یا ماسکی بر صورت نداشتند یا پس از 
ساعتی از زدن ماسک امتناع می کردند.

کدام پروتکل سختگیرانه؟
در حالی مسئوالن کشوری و آموزش 
و پرورش از اجرای سختگیرانه پروتکل ها 
آن هم در حد یک پادگان سخن به میان 
می آورند که گزارش هــای پراکنده از 
مدارس کشــور در روز نخست نشان 
می دهد این پروتکل ها آن هم در مقاطع 
دبســتان و کالس های به شدت شلوغ 
در برخی از مناطق کشــور اساسا قابل 

اجرا نیست.
موضوعی که کارشناسان بهداشتی و 
مسئوالن نظام پزشکی نیز نسبت به آن 
هشدار داده و گفته اند می تواند عواقب 
این بازگشــایی به یک فاجعه انسانی 

منجر شود.
دیروز دکتر ســید جواد هاشمیان، 
فــوق تخصــص ICU بیمارســتان 
مسیح دانشــوری که در ماه های اخیر 
موضع گیری هایش در خصوص مسائل 
مربــوط به کرونــا جنجالی شــده در 
موضع گیری اخیرش در مورد بازگشایی 
مدارس گفت که ما صحنه های بسیار 
بســیار فجیعی را در زمینه مرگ و میر 
کرونا دیدیم، که اگر ایــن صحنه ها را 
مســئوالن می دیدند اجازه بازگشایی 
مــدارس را نمی دادند. به گفتــه او ما 
کشوری نیستیم که در خصوص درمان 
کرونا صاحبنظر باشیم و همچنین در 
حوزه درمان کــودکان امکانات کمی 
در اختیار داریم و این موضوع می تواند 

خطرناک باشد.
این انتقادها حتی به صورت گسترده 
از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز 
مطرح شــد به طوری که حسین علی 
شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس گفت: »از ایرانشهر به من زنگ 
زدند که در یک مدرســه، کالس ها دو 
شیفته است و در هر شیفت ۴۰ نفر در 
یک کالس حضور دارند. من نمی دانم 
که آقایان فکر می کنند همه جا شمال 
تهران است که خانه خود رئیس جمهور 
در آنجاســت و تصور می کند که همه 

کشور مانند آنجاست؟«.
او ادامه داد: »مطلبی شــنیده ام و 
انشاهلل شایعه باشــد و صحت نداشته 
باشــد مبنی بر اینکه وزیــر آموزش و 
پرورش گفته اند که به همان روشی که 
اروپایی ها مدارس را باز می کنند ما هم 
مدارس را بازگشایی می کنیم. از یک نظر 
خوشحال شدیم که باالخره استان های 
محروم ما مانند سیستان و بلوچستان و 
بوشهر و هرمزگان اروپا شده اند!! ولی اگر 

این صحبت واقعیت داشته باشد، باید 
تندیس ایشان را با طال ساخت و نصب 
کرد که حداقل کالس های استان های 
محروم ما را تبدیل به اروپا کرده اند و در 
ذهنشان مدارس این مناطق را این گونه 

می بینند!«.
 سخنان رئیس جمهور

 ساعاتی بعد از آغاز مدارس
اما ســاعاتی بعد از شــروع ســال 
تحصیلی و البته خلوتی بســیاری از 
مدارس به دلیل امتناع اولیا از حضور 
فرزندانشــان در کالس هــای درس، 
رئیس جمهور در جلســه ستاد ملی 
مقابله با کرونا از صدا ســیما خواست 
برای اطمینان مــردم، دوربین رو به 
مدارس ببرد و واقعیت را نشــان مردم 
بدهد. او گفت: »شاید والدینی نخواهند 
فرزندشــان را به مدرسه بفرستند، ما 
اجباری نداریم. ما کــه نمی خواهیم 
دستبند بزنیم و دانش آموز را بیاوریم. 
تعلیم و تربیت، پرورش هم هســت و 
مدرسه یک محیط هست و نمی شود 

همه اش را به خانه برد«.
 روحانی با بیــان اینکه به تعطیلی 
کشاندن کشور به بهانه مقابله با ویروس 
کرونا، خواسته دشمن و دستگاه های 
تبلیغاتی آنها بود که ناکام ماندند گفت: 
»ما ویروس را قطعا شکست می دهیم 
اما سالمت را با فعالیت در کنار رعایت 
همه دستورالعمل های بهداشتی توام 
می کنیم. در برابر هم قرار دادن جان و 
نان، سالمت و دیانت و سالمت و آموزش 
نادرست و تعطیلی مدارس راحت ترین 

راه است«.
در حالی که دانشــگاه ها در سراسر 
کشور به صورت غیرحضوری آغاز شده 
است، رئیس جمهور به اهمیت برگزاری 
کالس های حضوری در دانشگاه ها هم 
اشاره کرد و گفت که کالس دانشگاه ها 
باید در جاهایی که امکان پذیر اســت 

حضوری و فعال باشد.

به رغم تاکید رئیس جمهور بر اجرای پادگانی موارد بهداشتی در مدارس؛

آنسوی دوربین ها خبری از پروتکل های سختگیرانه نیست

گزارش

در پی انتشار خبری مبنی بر محبوس شدن 
تعدادی کودک کار در زیرزمین اداره بهزیستی 
شاهین شهر، مرضیه فرشاد، مدیرکل بهزیستی 
استان اصفهان این خبر را تایید و وعده برخورد با 

متخلفین را داد.
به گزارش ایسنا،  ماجرا از آنجا شروع شد که 
پنجشنبه )۱۳ شهریورماه( تعدادی از شهروندان 
شاهین شهر در استان اصفهان، متوجه فریادها 
و درخواســت کمک کودکان از زیر زمین اداره 

بهزیستی این شهر شدند.
شهروندان شاهین شــهر با پلیس و سازمان 
آتش نشانی تماس گرفتند و زمانی که ماموران 
توانستند وارد زیر زمین اداره بهزیستی شوند با 
صحنه عجیبی مواجه شدند؛ تعدادی از کودکان 
کار و خیابانی که ساعاتی قبل از سطح شهر جمع 
آوری شده بودند، در زیرزمین این اداره محبوس 

شده و درخواست کمک می کردند!
۱۰ کــودک و نوجــوان محبوس شــده در 
زیرزمین اداره بهزیستی شاهین شهر، کودکان 
ســر چهار راه ها بودند که از قرار معلوم توســط 
ماموران جمع آوری شده و تحویل این اداره شده 
بودند، اما اداره بهزیستی شاهین شهر آنها را بدون 

مراقب و کوچکترین امکاناتی در این زیرزمین 
محبوس کرده بود.

مرضیه فرشــاد، مدیرکل بهزیستی استان 
اصفهان که ابتدا از هرگونه مصاحبه درباره حادثه 
اتفاق افتاده در اداره بهزیســتی شاهین شهر با 
تاکید بر اینکه چنیــن موضوعی باید به صورت 
دقیق بررسی شود، به ایسنا گفت: تیم بازرسی 
اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان اکنون در 
آن اداره مستقر شــده تا ابعاد موضوع را بررسی 
کند و در صــورت اثبات، براســاس قانون به آن 

رسیدگی شود.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان همچنین 
خاطرنشان کرد: انتظار ما از مسئوالن شهرستان 
شاهین شهر این بود که برای اجرای طرح ضربتی 
جمع آوری کودکان کار آن هم ساعت ۲۳ شب 
پنجشنبه، با اداره کل بهزیستی استان هماهنگی 
بیشــتری می کردند تا ما بتوانیــم برنامه ریزی 

درستی در این زمینه داشته باشیم.
فرشاد با عذخواهی از مردم و کودکانی که این 
اتفاق برای آنها افتاده، گفت: این قول را به مردم 
می دهم که با متخلف یا متخلفین به طور جدی 

برخورد کنیم.

روایت مدیر بهزیستی شاهین شهر
امین عســگری، مدیــر اداره بهزیســتی 
شاهین شــهر و میمه، نیز با اشــاره به مصوبات 
کارگروه ســاماندهی تکدی گری در شــاهین 
شهر به ایسنا گفت: براساس مصوبات کارگروه 
ســاماندهی تکدی گری، نیــروی انتظامی و 
شــهرداری  موظف به جمع آوری کــودکان و 
نوجوانان متکــدی که عمدتــا از اتباع خارجه 
هســتند در معابر و اماکن عمومی شاهین شهر 
شــدند، همچنین اداره بهزیســتی شهرستان 
موظف شد به مدت ۲ تا ۳ ســاعت پذیرای این 
کودکان بوده و نیروی انتظامی نیز با استقرار مامور 
در محل اداره بهزیستی، کودکان را به والدینشان 
در مقابل دریافت گذرنامه، اوراق هویتی و کارت 

اقامت آنها تحویل دهد.
وی با تایید اینکه در پنجشنبه شب گذشته، 
۱۰ کودک و نوجوان از اتباع خارجه تحویل اداره 
بهزیستی شــدند، افزود: در خبر کذب منتشر 
شــده در فضای مجازی گفته شــده: ماموران 
بهزیستی کودکان کار را در زیرزمینی متروک 
محبوس کرده و بــرای گذراندن تعطیالت آخر 
هفته آنان را به حــال خود رهــا و اداره را ترک 

کرده اند، این در حالی است که طرح جمع آوری 
متکدیان از ساعت ۲۳ شب پنجشنبه آغاز شد 
و تا حدود ســاعت ۲۴ ادامه داشت، در تمام این 
مدت بنده در اداره حضور داشــتم، همچنین تا 
صبح روز جمعه از اداره بهزیســتی خارج نشدم 
و فیلم ضبط شده دوربین های مدار بسته اداره 
بهزیستی شاهین شــهر گواه کافی و مستند بر 

تایید صحبت هایم است.
مدیر اداره بهزیســتی شاهین شهر و میمه، 
تصریح کرد: به کار بردن کلمه کودکان کار برای 
این افراد صحیح نیست و واژه متکدی مناسب تر 
اســت. کودک کار به کودکانی که در کارگاه ها، 
مراکز تولید و خدماتی به اشتغال دائم مشغولند 
اطالق می شــود و تمیز کردن شیشــه خودرو، 
فروش فال، آدامس، جوراب، دودکردن اسپند 

و ... کار نبوده و کودکان و نوجوانان، مشــغول به 
این امور متکدی هستند، همچنین این افراد فاقد 
تابعیت ایران بوده و بیشتر از اتباع خارجی هستند 
که ساکن شاهین شهر نبوده و به صورت سازمان 
یافته از اصفهان و دولت آباد به شاهین شهر وارد 

می شوند.
از ســوی دیگر محســن انصاری، مؤسس و 
مدیر گرمخانه مردمی بی خانمان های امید، نیز 
در این باره گفت: به خاطر شیوع کرونا هیچ گونه 
طرح جمع آوری افــراد کارتن خواب، متکدیان 
و کودکان کار نباید اجرا شــود، مگر طرح هایی 
که تحت کنتــرل و نظارت خــاص و با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و قرنطینه انجام شود، 
از جمله طرح جمع آوری معتادان متجاهر که در 

کشور درحال اجراست.

ماجرای محبوس کردن کودکان کار در زیرزمین اداره بهزیستی شاهین شهر  چیست؟

اگر صدای بچه ها شنیده نمی شد... 

وزیر آموزش و پرورش: 
مواردی از قبیل رعایت 

فاصله، کوتاه شدن زمان 
کالس ها، کنترل رفت و آمد 

دانش آموزان و ممنوعیت 
تراکم آنها و استفاده از 
ماسک برای معلمان و 
دانش آموزان، رعایت 

پروتکل های بهداشتی در 
سرویس های دانش آموزی 

از جمله پروتکل های 
سخت گیرانه است

رئیس جمهور: شاید 
والدینی نخواهند 

فرزندشان را به مدرسه 
بفرستند، ما اجباری 

نداریم. ما که نمی خواهیم 
دستبند بزنیم و دانش آموز 
را بیاوریم. تعلیم و تربیت، 

پرورش هم هست و 
مدرسه یک محیط هست 

و نمی شود همه اش را به 
خانه برد
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