پرداخت هزینه کرونا به دارندگان بیمه تکمیلی

بازنشستهها ،اولویت سهامداری در بورس هستند

ایسنا :رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به توافقی که در رابطه با تأمین هزینه درمان بیماران کرونایی صورت گرفته است گفت :مقرر شد
کسانی که بیمه درمان تکمیلی دارند در صورت ابتال به کرونا هزینههای پزشکی خود را دریافت کنند.
غالمرضا سلیمانی در ادامه با اشاره به سایر اقدامات انجام شــده در صنعت بیمه در جریان کرونا گفت :بیمه مرکزی در اسفندماه ۴۶۰
میلیارد تومان به وزارت بهداشت برای تســریع درمان بیماران کرونایی پرداخت کرده است .ســلیمانی ادامه داد :برای اینکه بتوانیم
بخشی از مشکالت کرونا را حل کنیم شرکتهای بیمه برای پوشــش ویژه این بیماری در قالب طرحهای بیمه عمر اعالم تمایل کرده
و ما نیز از آن اســتقبال کردهایم .وی به وضعیت بیمه در کشور نیز اشــاره داشت و گفت :ســرانه حق بیمه در ایران  ۷۱۰هزار تومان
است.

ایرنا :مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه ۱۴شرکت صندوق در مسیر ورود به بازار سرمایه قرار دارند گفت :قرار است
در عرضه سهام شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی در بورس بازنشستگان در اولویت باشند.
اکبر افتخاری ادامه داد :خیلی از شرکتها نیاز به اصالح ساختار مالی دارند و میزان تولید و فروش و اطالعات آنها باید شفاف شود تا
سازمان بورس با حضور آنها در بازار سرمایه موافقت کند .افتخاری ادامه داد :در اردیبهشت امسال پگاه گیالن و صندوق  ETFنیز هفته
قبل عرضه شد .مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد :به بیش از  ۹۶هزار و  ۵۰۰بازنشسته این صندوق وام با اقساط یک
ساله برای خرید صندوق  ETFاعطا شد .مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت :اصالح اقتصادی در صندوق بازنشستگی فقط
مربوط به بورس شدن شرکتهای وابسته نیست.

روانشناسی


طالق عاطفی والدین چه
تأثیری بر فرزندان دارد؟

اخبار روز
جزئیات اختصاص سهمیه امریه
سربازی به سمنها

ایسنا  :معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
از اختصاص سهمیه مشخص امریه سربازی برای
تشکلهاوسمنهایجوانانخبرداد.محمدمهدی
تندگویان در نشست مشــترک وزرای کشور و
ورزش و جوانان با مجمع سازمان های مردم نهاد و
جوانان گفت :در حوزه تشکل ها وENGها گاهی با
بی مهری دستگاه ها مواجه بودیم اما خوشبختانه
موفق شدیم در بحث سرباز مهارت ،آموزشهای
مهارتی ســربازان را به عهده بگیریم و با گردش
کاری که درباره امریه تشکل های جوانان خدمت
مقام معظم رهبری ارائه کردیم ایشان نامهای به
ستاد کل نیروهای مسلح با ذکر عنوان سمن های
جوانان و سهمیهای مشخص برای بهرهبرداری از
امریه سربازی ابالغ کردند .وی افزود :مقرر شده
 ۶ماه پایانی خدمت این سربازان در تشکل فعال
خودشان انجام شود که این کار نشان از استقبال و
فعالیت جوانان است.

فروش لقمه و غذای گرم
در بوفه مدارس ممنوع شد

پارسیک :معاون هماهنگی ،اقتصادی و نظارت
بر امور اســتانهای ســازمان دانشآموزی از
بازنگری در دستورالعمل بازگشایی پایگاههای
تغذیه ســالم در مدارس خبر داد و گفت :برای
سال تحصیلی آینده فروش غذاهای گرم ،انواع
لقمهها و غذاهای پخته شده را به هیچ عنوان در
بوفهها نخواهیم داشت .سیدهادی دلبری اظهار
کرد :سازمان دانشآموزی مسئولیت مدیریت
و نظارت بر پایگاههای تغذیه سالم یا بوفههای
مدارس را برعهده دارد .همه ســاله همزمان با
بازگشایی مدارس ،پایگاههای تغذیه نیز فعالیت
خود را آغاز میکردهاند اما امســال با توجه به
شرایط بحرانی دستورالعمل بهداشتی پایگاهها
را مورد بازنگری قرار دادیم .وی افزود :مکاتبهای
با وزارت بهداشت داشتیم و دستورالعمل اجرایی
و بهداشــتی برای ابالغ به کل کشــور در نیمه
دوم مرداد آماده شده اســت .بر این اساس در
ایامی که مدارس فعال هستند فقط یک مجوز
برای مدارســی که پایگاه تغذیه ســالم دارند
صادر خواهیم کرد و آن هم فروش مواد غذایی
بستهبندی شده دارای تاریخ تولید ،انقضا و پروانه
ساخت از سازمان غذا وداروست.

Society

معاون محیط زیســت دریایی ســازمان
حفاظت محیط زیست میگوید :تراز آبی
دریای خزر ۱۳۰سانتیمتر طی ۲۵سال
گذشــته کاهش پیدا کرده است عالوه بر
این مدیریت پســماندها در شمال کشور
در مرز بحران اســت و این معضل جدی
محیط زیست دریای خزر است .احمدرضا
الهیجانزاده در گفتوگو با ایسنا با اشاره
به اینکه طی اوایل دهه ۸۰شمســی پنج
کشور حاشیه دریای خزر تصمیم گرفتند
برای حفظ محیط زیســت دریا به توافق
برســند اظهار کرد :درنهایت پنج کشور
حاشــیه دریای خزر به توافقی رســیدند
که به کنوانســیون تهران معروف و هدف
اصلی آن حفظ محیط زیســت دریا اعالم
شد .این توافقنامه ۲۱مرداد سال ۱۳۸۲
الزماالجرا و پس از آن ایــن روز به نام روز
دریای خزر نامگذاری شد .وی با بیان اینکه
موضوع مدیریت پســماند در استانهای
شمالی کشــور ازجمله موضوعاتی است
که محیط زیســت ما را رنج میدهد و بر
دریای خزر نیز بســیار تاثیرگذار اســت
گفت :بخشی از زبالهها به صورت مستقیم
وارد دریا میشــود و برخی دیگر از آنها
از طریق رودخانهها یا حاشــیه سواحل به
دریا راه مییابند .معاون محیط زیســت
دریایی ســازمان حفاظت محیط زیست
ادامه داد :عالوه بر زبالهها شیرابه پسماندها

عکس خبر
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کاهش ۱۳۰سانتی تراز آب «خزر»

دریای خزر آب میرود

عکس:راسخون

باشــگاه خبرنگاران جوان :روانشناس و
مشاور ازدواج درباره آسیبهای طالق رسمی و
عاطفی اظهار کرد :وقتی ازدواجی بدون آگاهی
انجام میشود و قبل از ازدواج ،طرفین شناخت
کافی از شــخصیت یکدیگر ندارند یا آمادگی
مهارت الزم را برای یک زندگی مشترک ندارند
احتمــال اینکه این ازدواج به شکســت منجر
شود زیاد اســت .یاســر مهدویان در پاسخ به
پرسشــی مبنی بر اینکه اگر به هر دلیلی یک
زندگی مشترک دچار مشکل شد چه باید کرد؟
گفت :نباید اولین فکری که به ذهنمان میرسد
جدایی مخصوصاً زمانی که حاصل ازدواجمان
یک یا چند فرزند هم باشــد .مهدویان اضافه
کرد :بهتر است ابتدا به یک مشاور خانواده ماهر
مراجعه کنیم شاید ســوءتفاهمهای جزئی یا
باورهای اشــتباهمان باعث به مشکل خوردن
شرایط زندگی مشترک شــده که یک مشاور
به خوبی میتواند راهحــل کاربردی ارائه دهد.
وی ادامه داد :در صورتی که وقتی طالق رسمی
صورت نگرفته و بنیان خانواده از نظر ظاهری پا
برجاست ولی رفتارهای پدر و مادر نسبت به هم
سرد شده و احساســی بین آنها نیست ،باعث
میشــود بچهها دچار اختالل تربیتی شوند.
درواقــع فرزندان از رفتارهای اشــتباه والدین
نسبت به یکدیگر الگو میگیرند و امکان دارد
حتی گاهی شاهد مشــاجرههای والدین هم
باشــند که تاثیرات مخربــی روی آینده آنها
خواهد داشــت .مهدویان تصریح کرد :وقتی
فرزندان در محیطی عاری از عشــق و محبت
پرورش پیــدا کنند ناخودآگاه حس دوســت
داشتن انســانها در وجودشان از بین میرود،
دچار احساس حقارت و خودکمبینی میشوند
و خود را دوست داشتنی نمیبینند .درنهایت
وقتی فرزندی در خانوادهای تربیت میشود که
والدین درگیر طالق عاطفی هستند در آینده
هم در زندگی شــخصی خود و هم در زندگی
مشترکی که داشته باشد دچار بحرانهای بسیار
زیادی خواهد بود.
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نیز از طریق رودخانهها و یا بارندگی وارد
دریا میشــود و ازآنجاکه شدت آلودگی
شیرابه باالست مشکالتی را برای محیط
دریا بــه وجود میآورد .الهیجــانزاده با
اشاره به اینکه ورود فاضالبهای شهری
و روســتایی به دریــا نیز یکــی دیگر از

معضالت دریای خزر اســت تصریح کرد:
تعدادی از شهرهای استانهای شمالی یا
تصفیهخانه فاضالب ندارند یا تصفیهخانه
آنها تکمیل نشده است .در برخی دیگر از
نقاط نیز مشاهده میشود که تصفیهخانه
فاضــاب وجود دارد اما شــبکه فاضالب

تکمیل نشده است و فاضالبهای انسانی
به دریا راه پیدا میکند .وی در ادامه با بیان
اینکه پالســتیکها و میکروپالستیکها
یکی از معضالتی هســتند که میتوانند
طی ۱۰ســال آینده تهدیدی برای بشــر
باشــند تصریح کرد :پالســتیکها بر اثر

فرســایش تبدیل به ذرات بسیار کوچک
میکروپالستیک میشوند و ۷۰درصد این
میکروپالستیکها به صورت مستقیم به
دریاها راه پیدا میکنند و از اینرو میتوانند
وارد چرخه غذایی آبزیان و انسان شوند و
خسارتهایی را به سالمت انسان و تنوع
زیســتی دریاها وارد کنند .معاون محیط
زیست دریایی ســازمان حفاظت محیط
زیســت با تاکید مدیریت پســماندها در
کشــور موضوعی جدی اســت و دولت و
مجلس باید برای آن فکری بکنند گفت:
در کل کشور مدیریت پسماندها قابل قبول
نیست اما این وضعیت در شمال کشور در
مرز بحران اســت بنابراین نیاز داریم که
وزارت کشور و مجلس به این موضوع ورود
کنند و بودجههای الزم را اختصاص دهند.
الهیجانزاده ضمن اشــاره به کاهش تراز
آبی دریای خزر تصریح کرد :طی ۲۵سال
گذشته تراز آبی دریای خزر ۱۳۰سانتیمتر
کاهش پیدا کرده اســت .اینکه این روند
کاهشی در آینده متوقف میشود یا خیر،
موضوعی اســت کــه اختالفنظرهایی
درمورد آن وجود دارد اما به هرحال با توجه
به تغییرات اقلیــم و افزایش مصرف آب از
رودخانه ولگا-منبع اصلی تأمین آب دریای
خزر-عده زیادی معتقدند که کاهش تراز
آبی دریای خزر جبران نمیشــود و ما در
آینده شاهد عقبنشینی دریا خواهیم بود.

پاساژگردی در وضعیت قرمز کرونا
حضور مردم بدون رعایت کامل موارد بهداشتی
و فاصلهگذاری اجتماعی در اماکن عمومی به
خصوص مراکز خرید و پاساژها موجب تشدید
نگرانی درمورد افزایش آمار مبتالیان به کرونا شده
است .مراکز خرید ،تفرجگاهها ،رستورانها ،باغها،
سفره سراها و اماکن عمومی مملو از جمعیتی است
که بدون هیچ واهمهای و بدون رعایت کامل موارد
بهداشتی تردد و تجمع میکنند.
مینا نوعی /خبرگزاری مهر

خبر ویژه

شهری

سالمت

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا اظهار کرد:

مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سالمت وزارت بهداشت خبر داد:

معاون شهردار تهران تاکید کرد:

ایرنا :رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا درباره درخواست حضور
در پای دستگاههای عابر بانک هشدار داد و آن را نشانه کالهبرداری
دانست .سرهنگ شهاب امینی با اشــاره به سوءاستفادههای صورت
گرفته در زمان حضــور افراد در پای دســتگاههای عابر بانک اظهار
داشــت :کالهبرداران در این روش سعی میکنند با بهانههایی مانند
برنده شدن در قرعهکشی ،ســرمایهگذاری در طرحهای اقتصادی،
ثبت نام پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن و  ...شهروندان را فریب داده
و با شگردهای خاص مجرمانه ،حساب آنان را تخلیه کنند .وی افزود:
برخی دیگر از کالهبرداران پس از کشــاندن طعمههای خود به پای
دستگاههای عابر بانک ،انتخاب زبان انگلیسی را پیشنهاد و سپس به
اهداف شوم خود دســت مییابند که البته این روش مخصوص افراد
ناآشنا به زبان انگلیسی اســت .رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی
ناجا با بیان اینکه اطالعات مربوط به حسابهای بانکی رمز اول ،رمز
دوم ،تاریخ انقضا CVV2 ،و ...محرمانه است خاطرنشان کرد :تقاضای
چنین اطالعاتی حاکی از اقدام به کالهبرداری بوده و الزم اســت به
تماسها یا پیامکهای افراد ناشناس در این زمینه توجه نشود .این
مقام انتظامی ادامه داد :قطعاً برای واریز هرگونه وجه به حساب بانکی
شما نیاز به حضورتان پای دستگاههای عابر بانک نیست و با ارائه شماره
کارت یا حساب و بدون نیاز به سایر اطالعات کارت بانکی نیز این امر
صورت خواهد گرفت .سرهنگ امینی توصیه کرد :هنگام استفاده از
کارتخوان از فروشنده بخواهید اجازه دهد شخصاً رمز را وارد کنید
زیرا اطالعات شخصی شما متعلق به شماســت و باید در حفظ آن
کوشا باشید.

شهر خبر :مدیــرکل آزمایشگاههای مرجع ســامت وزارت بهداشت
ضمن اعالم قیمتهای مجاز انجام تستهای تشخیصی کرونا در مراکز
آزمایشگاهی درمورد نحوه ارجاع بیماران مثبت کرونا به بیمارستان ،نحوه
نمونهگیری خارج از آزمایشگاه و ...توضیحاتی ارائه کرد .سیامک سمیعی
درباره تعرفــه فعلی انجام خدمت گلوبال آزمایش تشــخیص مولکولی
کووید ۱۹گفت :این آزمایشها در بخش دولتی حدود ۲۳۰هزارتومان و
در بخش خصوصی حدود ۵۸۷هزارتومان است .این تعرفه همه هزینههای
خدمت ازجمله نمونهبرداری از طریق سواب نازوفارنکس (انتهای بینی)
و اوروفارنکس (انتهای حلق) را پوشش میدهد .تجویز و انجام آزمایش
تشخیص مولکولی کووید ۱۹در بخش دولتی تابع پروتکلها و اولویتهای
ابالغی است و به همین علت چون مطابق دستورالعملهای ابالغی وزارت
بهداشت است رایگان انجام میشود .آزمایش تشخیص مولکولی یا PCR
در حال حاضر تنها روش آزمایشگاهی برای تشخیص قطعی کووید۱۹
است .وی افزود :تعرفه انجام آزمایش سرولوژی کووید ۱۹در حال حاضر
و تا تعییــن و ابالغ تعرفه اختصاصــی به ازای هر یــک از آزمایشهای
درخواستی  IgMو  ،IgGدر بخش دولتی حدود ۱۲هزارتومان و در بخش
خصوصی حدود ۳۰هزارتومان است .اگرچه آزمایش سرولوژی کووید۱۹
توسط سازمان جهانی بهداشت یک روش مکمل برای تشخیص بالینی
کووید ۱۹معرفی شده است اما انجام این آزمایش (سرولوژی) در بیشتر
موارد غیرضروری بوده و سیاست فعلی وزارت بهداشت استفاده از آن فقط
در بررسیها و مطالعات سرواپیدمیولوژی و برای به دست آوردن تصویری
از مواجهه یا عفونت یک جمعیت با ویروس عامل بیماری است و درچنین
مطالعاتی هزینهای از افراد و بیماران دریافت نمیشود.

ایسنا :معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از مردم خواست
درمقابل زبالهگردی کودکان ساکت نمانند و موضوع را به سامانه۱۳۷
اطالع دهند .محمدرضاجوادییگانه گفت :شهردار تهران در راستای
ممنوعیت کار کودکان بخشنامهای را به مناطق ۲۲گانه ،حراست و
بازرسی شهرداری ابالغ کردند که براساس آن استفاده از کودکان در
زبالهگردی ممنوع بود .وی با بیان اینکــه زبالهگردی برای کودکان
یکی از نامناسبترین شیوههای کار کودک است تصریح کرد :مناطق
شهرداری تهران برای تفکیک پسماند با پیمانکاران قرارداد میبندند و
معموالً این پیمانکاران نیز از افراد خاصی استفاده میکنند که در میان
آنها ممکن است کودکان نیز وجود داشته باشند و به همین دلیل
است که ما در سطح شهر با پدیده زبالهگردی کودکان مواجه بودیم اما
دقت داشته باشید که شهرداری تهران هیچ کودکی را به زبالهگردی
وانمیدارد؛ بلکه ممکن اســت بین نیروهایی که بــا پیمانکارهای
شهرداری ارتباط دارند کودکان نیز فعال باشند.
وی با بیان اینکه از مردم خواســتیم در صورت مشاهده زبالهگردی
کــودکان موضوع را به ســامانه ۱۳۷اطــاع دهند گفــت :در این
ابالغیه شیوه جدیدی استفاده شده اســت به گونهای که در صورت
تماس مردمی با  ۱۳۷موضوع از طریق نهادهای بازرســی پیگیری
میشــود .جوادییگانه افزود :در ابتدای ابالغ این بخشنامه تعداد
تماسهای مردمی برای معرفی کودکان زبالهگــرد کم بود اما از دو
هفته قبل که تبلیغات محیطی در ســطح مناطق اجرا شــده تعداد
تماسها بیشتر شده و ما قطعاً در شهرداری به این موضوع رسیدگی
میکنیم.

هشدارپلیسدربارهکالهبرداری
کارتبهکارت

مریم یادگاری  /گروه جامعه
M.Yadegari@gmail.com

«بنیاد برکت» ســتاد اجرایی فرمان امام تسهیالت
ویژه آموزشــی برای معلمان و دانشآموزان مناطق
محروم در نظر گرفته است .معاون تأمین نهادهها و
مشارکتهای اقتصادی بنیاد برکت با اعالم این خبر
توضیح داد :موسســه دانشبنیان برکت در راستای
تحقق عدالت آموزشــی در مناطق محروم کشــور
اقدام به ارائه محتواهــای مختلف آموزش مجازی و
الکترونیک با تسهیالت ویژه به معلمان و دانشآموزان
این مناطق کرده اســت .هادی جوهری افزود :پس
از مذاکره بــا تامینکننــدگان محتواهای مختلف
آموزش مجازی و رصد و جمعآوری محتواهای برتر
در این حوزه و طراحی یک پلتفرم ،این محتواهای
آموزشی در قالب فلش ،ســیدی ،دیویدی ،کد
آموزش آنالین و سایر اقالم آموزش مجازی با تخفیف

قیمتهایمجازتستکرونا
درآزمایشگاهها

افزایش تماسهای مردمی درباره کودکان
زبالهگرد

توسط بنیادبرکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) انجام میشود

ارائه تسهیالت آموزشی برای معلمها و دانشآموزهای مناطق محروم
80درصد به معلمان و دانشآموزان مناطق محروم و
کمتر توسعهیافته عرضه و ارائه میشود .وی با اشاره
به تخصیص بودجه 4میلیاردریالی از ســوی بنیاد
برکت برای این منظور گفت :معلمان و دانشآموزان
مناطق محروم میتوانند با مراجعه به ســایت رایاد
(رایانه به عالوه یادگیری) به نشانی www.rayad.org
اقالم آموزشــی مورد نیاز خود را ســفارش داده و
فقط 20درصد قیمت واقعــی آن را پرداخت کنند.
معاون تأمیــن نهادهها و مشــارکتهای اقتصادی
بنیاد برکت یادآور شــد20 :درصد سهم پرداختی
از ســوی خود معلمان و دانشآمــوزان هم به نیت
راستیآزمایی در نظر گرفته شــده تا این اطمینان

حاصل شود که محصول ســفارش داده شده واقعاً
ارزشمند و مورد نیاز خریدار است .به گفته جوهری
معلمان و دانشآموزان 500نقطه از کشور میتوانند
از خدمات و تسهیالت آموزشی موسسه دانشبنیان
برکت بهرهمند شــوند .وی در اینباره توضیح داد:
این  500نقطه در سراسر کشــور بر اساس ضریب
محرومیت اطلس مناطق محروم بنیاد برکت تعیین
شــده اســت و معلمان و دانشآموزانی که در این
500منطقه محروم هدف ساکن هستند میتوانند
تا سقف 300هزار تومان محتواهای مختلف آموزش
مجازی را با تخفیــف 80درصد خریداری و دریافت
کنند .مالک لحاظ تخفیف آدرســی است که برای

دریافت کاال ارائه میشــود .وی خاطرنشان کرد:
هر فرد میتواند با کد ملی خود فقط یک عدد از هر
محصول را خریداری کند .برای اعتمادبخشــی هر
چه بیشــتر،گزینه پرداخت در هنگام تحویل را هم
پیشبینی کردهایم تا بتوانند 20درصد ســهم خود
را به هنگام تحویل سفارش پرداخت کنند .جوهری
تاکید کرد :این پلتفرم برای ارتقای سطح آموزش و
برقراری عدالت آموزشی در مناطق محروم راهاندازی
شده اســت .معلمان شــاغل در مناطق محروم که
شاید تجربه کافی را نداشته باشند میتوانند با تهیه
محتواهای مورد نیاز خود از طرحهای نوین آموزشی
به شــکل جذاب و کاربردی الگوبرداری کنند .وی
با اشاره به تنوع محصوالت آموزشــی ارائه شده به
معلمان و دانشآموزان مناطق محروم گفت :در مدت
دو سالی که از فعالیت ســایت میگذرد به پنج هزار
معلم و دانشآموز خدماترسانی شده است.

کوتاه از جامعه
تعامل بیشازپیش دانشگاه
علومپزشکی اراک با رسانهها

رضوان داودیجم /گــروه جامعه :رئیس
دانشگاه علوم پزشکی اراک در نشست خبری
گفت :در این روزها که کرونا تــوان زیادی را از
مجموعه علوم پزشکی گرفته میطلبد رسانهها
بیش از پیش با دانشگاه علوم پزشکی همکاری
کنند .سیدمحمدجمالیان افزود :اصحاب رسانه
از زمان شــیوع کرونا و در راستای اطالعرسانی
دقیق و با هدف حفظ سالمتی مردم تالشهای
قابلتحصیلیداشتند.ویخاطرنشانکرد:کرونا
ویروس ناشناختهای اســت و به همین خاطر
ابهامات زیادی در این خصوص بین مردم مطرح
است که رفع ابهام و دادن اطالعات صحیح و به
موقع مهمترین رســالت اصحاب رسانه در این
روزهاست .وی تاکید کرد :با ادامهداربودن این
ویروس ،نیاز تغییر عادات و ســبک زندگی در
جامعه احساس میشود که با توجه به پافشاری
برخی از مردم به باورهای غلــط خود و رعایت
نکردن برخی از پروتکلهای بهداشتی ،سختی و
حساسیتشغلیخبرنگارانرادوچندانمیشود.
وی با اشاره به برگزاری متفاوتتر مراسم محرم
و صفر در سال جاری گفت :صحبتهای مقام
رهبری در مورد شیوع کرونا نشان از اهمیت این
موضوع و رعایت پروتکلهای بهداشتی در تمام
زمینهها و زمانها دارد .جمالیان خاطرنشان کرد:
در دنیا و به گفته سازمان بهداشت جهانی هیچ
روشیمطمئنتراززدنماسکبرایقطعزنجیره
انتقال کرونا نیست اما شاهد استفاده نادرست
برخی از هموطنانی که حتی از ماسک استفاده
میکنند هســتیم .جمالیان گفت :با توجه به
تاکید بر تقویت همکاری همه دستگاهها به ویژه
در ماههای عزاداری پیش رو در جلسات قرارگاه
پدافند زیستی استان به طور مکرر پیشنهاداتی
از سوی دانشگاه مطرح شــده اما برخی از آنان
تکلیفاجتماعیمردموبرخیدیگروظایفدیگر
دستگاههای نظارتی است.
رئیس دانشگاه علومپزشکی مازندران
خبر داد:

شناسایی ۱۶۶بیمار درحوزه
دانشگاهعلومپزشکی

الهه امیری  /گروه جامعه :رئیس دانشــگاه
علوم پزشــکی مازندران گفت :در ســاعتهای
گذشته  ۱۶۶بیمار جدید مشکوک به کووید۱۹
در بیمارســتانهای زیرمجموعه این دانشــگاه
بستری و ۱۶۰نفر هم در این مدت از بیمارستانها
ترخیص شدند .در حال حاضر هزار و  ۳۳۴بیمار
مبتال به کووید ۱۹در بیمارستانهای زیر مجموعه
دانشگاه علوم پزشکی مازندران بستری هستند
و  ۲۷۰بیمار بــا عالیم حاد تنفســی در بخش
مراقبتهای ویژه بیمارســتانها به سر میبرند.
وی ادامه داد :تأثیر مسافرتهای ایام عید قربان
و عید غدیر را تا دو هفته آینده در اســتان شاهد
خواهیم بود.

 ۲پیشنهاد برای تعیین شهریه
مهدهای کودک

ایرنا :معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی
کشــور گفت :در زمینــه مهدهای کــودک دو
پیشنهاد از سوی بهزیستی به سازمان حمایت از
مصرف کننده و تولید کننده ارائه شده تا شهریهها
براساس نرخ تورم و هزینه تمام شده در مهدهای
کودک تعیین شود .مسعودیفرید افزود :شهریهها
باید براساس هزینههای تمام شده در هر استان و
شهرستان مشخص شود ،به طوری که شهریههای
مهدهای کودک در ســال جاری پــس از اینکه
مشخص شد برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ابالغ
میشود و پس از تأیید این ســتاد برای اجرا به
سازمان بهزیستی ابالغ خواهد شد..

ملیسازی متروی تهران
به بار نشست

مهر :شهردار تهران با اشاره به پیشرفت ساخت
یک رام قطارشهری گفت :توسعه متروی تهران
و ملی شدن آن به طور کامل به بار نشسته است.
پیروز حناچی با اشاره به اینکه واگنسازی یکی از
بزرگترین پروژههایی است که از طرف شهرداری
تعقیب میشــود گفت :شــرایط تحریم هرقدر
ســختی به دنبال داشــته و نامیمون بوده اما از
جهاتی هم میتواند فرصت تلقی شود.

وزارت جوانان بهدنبال تربیت
مدیران آینده

ایسنا :وزیــر ورزش وجوانان با اشــاره به اینکه
۱۱۳خانه جوانان مشــغول فعالیت هســتند از
افزایش آنها به ۲۰۰خانه تا پایان کار دولت خبر
داد .سلطانیفر در نشست مشترک وزرای کشور
و ورزش و جوانان با مجمع سازمانهای مردمنهاد
و جوانان گفت :امروز روز بزرگــی برای جوانان
کشور اســت؛ روز بزرگی برای همه کسانی که
برای بزرگی و عزت این سرزمین تالش میکنند.
تالش مشترک دو وزارتخانه در سه سال گذشته
منجربه این شد تعداد ســازمانهای مردمنهاد
جوانان کــه تعداد آنهــا در دولتهای یازدهم
و دوازدهم از کمتر از  ۱۰۰نهــاد به  ۳۲۰۰نهاد
رسیده است.

