برنامههای جایگزین مراسم اربعین در ایران

واگذاری مهدهای کودک به آموزش و پرورش در حال بررسی است

مهر :رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت :اگر تصمیمی بر برگزاری مراسم اربعین در عراق با حضور زائران ایرانی گرفته شود ما به
مردم اعالم میکنیم .حسین ذوالفقاری اظهار کرد :نظر رسمی دولت عراق بر این است که برای مراسم اربعین هیچ زائری از کشورهای
خارجی که درگیر بیماری کرونا هستند ،نداشته باشند .وی افزود :اگرچه دولت جمهوری اسالمی و عراق مشتاق برگزاری مراسم اربعین
هستند اما تا به این لحظه تصمیم به عدم برگزاری این مراسم گرفته شده است .ذوالفقاری ادامه داد :فراخوانهایی که برای ثبتنام کاروان
صادر شده است از نظر ما رسمیت ندارد و شاید کالهبرداری باشد .وی خاطرنشان کرد :در داخل کشور چند کار اساسی داریم ،یک اینکه
موکب داران برنامه دارند و با مدیریت ستاد اسکان اربعین این برنامهها را اجرا میکنند .ذوالفقاری بیان کرد :دومین برنامه تهیه بستههای
ارزاق و کمک معیشتی است که در بین نیازمندان توزیع میشود.

ایسنا :معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بحث واگذاری مهدهای کودک همچنان در حال بررسی است،
گفت :در جلسهای که با نمایندگان مجلس در این خصوص برگزار شــد ،نمایندگان به صورت کلی با واگذاری مهدهای کودک
به آموزش و پرورش موافقت کردند اما ریزهکاریهایی هم وجود دارد که در این راستا مقرر شد کمیتهای متشکل از بهزیستی،
آموزش و پرورش ،نمایندگان مجلس و ...تشکیل و در این رابطه جزئیتر تصمیمگیری شود .حبیباله مسعودی فرید ،اظهار کرد:
سازمان بهزیستی درخواست دارد که کودکان زیر سن دبستان یک گروه تلقی شوند و تولیگری مهدهای کودک باید بر عهده
یک نهاد قرار گیرد ،چراکه تولیگری دوگانه یا چندگانه به حوزه کودک آسیب میزند .وی گفت :به نظر ورود به موضوع کودک
باید به مثابه کودک باشد.

حادثه
حمید گودزیال به دام افتاد

مریم یادگاری /گروه جامعه :حجتاالسالم
عبدالهزاده پاشــاکی امام جمعــه پرند عنوان
کرد :نیروی انتظامی شــهر پرند موفق شدند
با تعقیب و گریز شــروری که موجب ناامنی،
توزیع موادمخدر و سرقت خودرو و حتی پالک
خودروها در پرند بود را دســتگیر کنند .وی با
اشاره به اینکه این شــرور حمید گودزیال نام
داشت ،افزود :از تالش همه فعاالن عرصه نظم
و انضباط اجتماعی و کالنتری  ۱۸پرند تشکر
میکنیم که با اخاللگران نظم و ناامنی برخورد
میکنند .گفتنی است؛ در تعقیب و گریز نیروی
انتظامی این شرور که جزئیات آن بعدا ً منتشر
میشود ،به دســت ضابطان انتظامی در پرند
بازداشت شد.

مشاوره ازدواج شگردی برای
کالهبرداری
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روند آمــار فوتیهای کرونــا چند هفته
پیش نزولی شده بود و حتی به حدود ۱۰۰
نفر رســید ،اما در نهایت به دلیل رعایت
نکردن نکات بهداشــتی بیماری دوباره
خیز برداشــت و فوتیهای روزانه کرونا
حتی به  ۱۷۶نفر رسید و به گفته مسئوالن
وزارت بهداشت و متخصصان ادامه روند
بیماری با وضعیت کنونی شرایط بدی را
رقم خواهد زد و متاسفانه آغاز موج سوم
کرونا و خیز بیماری در برخی استانها را
در پیش داریم.
ویروس کرونای جدید پدیده
عجیبی است
ســعید نمکی وزیر بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی است .وی گفت :اگرچه
کمنظیرتریــن محــرم تاریــخ را برگزار
کردیم ،اما گروهی در برگزاری مراسم پا
را از دایره رعایت بهداشتی فراتر گذاشتند
و برخی هم هر چه تمنا کردیم باز هم به
سفر رفتند که اکنون شاهد خیز بیماری
کرونا در اکثر استانهای کشور هستیم و
ورود به خیز جدید زحمــات زیادی نیاز
دارد تا به وضعیت مناسبتری بازگردیم.
وزیر بهداشــت گفت :ویــروس کرونای
جدید پدیــده عجیبی اســت .اوایل هم
اعالم کردم که این ویروس با هیچ یک از
اجدادش تشــابهی ندارد و کام ً
ال متفاوت
است ونامش را شــتر گاو پلنگ گذاشتم.
دنیا دارد بــا این ویروس شــطرنج بازی
میکند و هیچکس ابدا ً نمیداند که چند
وقت دیگر با این ویروس درگیر هســتیم
و چگونه باید بــا آن بازی کنیم .به همین
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موج بحران کرونا به سوی همه شهرها در حرکت است

پاییزمرگبارکرونایی

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت :دیگر رنگ سبز و سفید و قرمز نداریم

عکس  :بهار نیوز

نســل فردا /گروه جامعه :رئیس پلیس
فضای تولید و تبــادل اطالعات تهران بزرگ از
دستگیری مشاور قالبی ازدواج در فضای مجازی
خبر داد .سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت:
زنی به پلیس فتا مراجعه و اعــالم کرد که در
فضای مجازی با گروه و کانال تلگرامی و صفحه
اینستاگرامی روبهرو شــده که مدیرش خود را
مشاور ازدواج معرفی کرده و از او تقاضای مشاوره
ازدواج کرده است .وی ادامه داد :این زن پس از
ارتباطگیری با مدیر گروه مبلغی را به حسابش
واریز کرده تا خدمات مشاوره دریافت کند ،اما
پس از آن خدماتی دریافت نکرده و متوجه شده
که مدیــر این گروه که خود را مشــاور معرفی
کرده بود ،کالهبردار اســت .وی گفت با انجام
تحقیقات خیلی زود هویــت و مخفیگاه متهم
مورد شناسایی قرار گرفت.
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دلیل برنامهریزیهای مــا در کوتاهمدت
و میانمدت باید انعطافپذیر باشــد .به
همکاران هم اعالم کردهام که تقسیمبندی
مناطق قرمز ،زرد ،ســفید و ...غلط است.
زیرا این مناطق با سرعت زیادی میتوانند
از نظر وضعیــت ویروس تغییــر کنند و
میتواند منجر به بهــم ریختگی ذهنی و
اجتماعی شود .نمکی گفت :هیچکس در
دنیا نمیتواند ادعا کند کرونا را شناختهام و
واکسن یا داروی موثری برای آن دارم ،اگر

کسی این ادعاها را داشت نتیجه بیخردی
اســت ،اما به جرأت میتــوان گفت که
هرچقدر فاصلهگذاریها و حفاظتهای
فیزیکــی را در برابر ویروس بــاال ببریم،
شیوهنامههای بهداشتی را رعایت کنیم،
مصونتر هستیم.
دیگر رنگ سبز و سفید و قرمز
نداریم
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی نیز اظهار کرد :در

شهر تبریز از زیر  ۴۰مورد بستری روزانه
به  ۱۶۰مورد رســیدهایم و در استان قم
وضعیت شبه انفجاری است و از بستری
روزانه  ۱۰نفر به  ۱۶۰مورد رســیدهایم و
همانطور که وزیر بهداشت مطرح کردند
دیگر رنگ سبز و ســفید و قرمز نداریم و
کل کشور در شرایط قرمز کرونایی است.
حریرچی ادامه داد :ما با امواج متعدد کرونا
مواجه هستیم و چند ماه است مرگ باالی
 ۱۰۰نفر را تجربــه میکنیم و اکنون ۳۵

هزار و  ۵۰۰نفر بســتری کرونایی داریم
و آمار بســتریها از موج اول کرونا در ۱۷
فروردین هم بیشتر است .معاون کل وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اظهار
کرد :متاسفانه تا زمانی که کاهش تماس
انسانی و تردد فیزیکی در حد  ۱۵درصد و
استفاده از ماسک در کل کشور حدود ۵۰
درصد باشد ،روند ابتال و بستری به همین
میزان خواهد بود و ممکن اســت مرگ و
میر به بیش از  ۲۰۰مورد در روز برســد و
در حال حاضر استفاده از ماسک در ادارات
و مترو و اتوبوس  ۷۵تا  ۸۵درصد اســت.
حریرچی گفت :بر اساس پیش بینیها اگر
همین روند ابتال و فوتیها را ادامه دهیم
باالی  ۴۵هزار فوتــی کرونایی خواهیم
داشت و اگر استفاده ماسک به  ۹۵درصد
برسد و شاهد کاهش ترددها به میزان ۵۰
درصد باشــیم میزان مرگ و میر کاهش
پیدا خواهد کرد.
افزایش نسبی در موارد ابتال و
بستری
سیما ســادات الری ســخنگوی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با اشاره
به اینکه روند کاهشی ابتال و بستری کرونا
از هفته سوم شهریورماه در بسیاری از نقاط
کشور متوقف شده است ،گفت :ما شاهد
افزایش نسبی در موارد ابتال و بستری در
اغلب استانهای کشور هستیم .سخنگوی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
تاکید کرد :طــی هفته گذشــته تعداد
شهرســتانهای با وضعیــت قرمز از ۸۸
مورد به  ۱۰۹شهرســتان افزایش یافته و
شهرستانهای وضعیت هشدار از  ۹۰مورد
به  ۱۰۷شهرستان رسیده است.

کوتاه از جامعه
آخرین وضعیت قانون حمایت
از اطفال و نوجوانان

باشــگاه خبرنگاران جوان :رئیــس اورژانس
اجتماعی کشور اظهار کرد :قانون حمایت از اطفال و
نوجوانان در خردادماه سال  ۹۹ابالغ و آییننامههای
آن تدویــن شــده ،اما هنــوز ایــن آییننامهها به
دســتگاههای مربوطه ابالغ نشده اســت .محمود
علیگو افزود :تمامی دستگاهها باید دستورالعملهای
داخلــی و برنامههای اجرایی خود را براســاس این
قانون بازنگری کنند .وی بیان کرد :در ماده  ۱۷قانون
حمایت از اطفال و نوجوانان به این موضوع اشاره شده
که اگر فردی از کودکآزاری اطالع داشــته باشد،
اما اطالع ندهد مجرم است و شــش ماه تا دو سال
زندان دارد ،حال اگر فردی در فضای مجازی مانند
اینستاگرام فیلم کودکآزاری را میبیند الیک هم
میکند مصداق این ماده است یعنی مطلع بوده و این
اقدام را تأیید هم کرده است.

رایزنی برای توزیع الستیک
بین رانندگان تاکسی

شــهر خبر :مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای
شــهری کشــور اظهار کرد :در حــوزه کمکهای
حمایتی به رانندگان تاکســی در چند بخش ورود
پیدا کردیم؛ نخست در بخش معیشــتی بود که با
بانک قرضالحسنه مهر ایران و یکی از فروشگاههای
زنجیرهای هماهنگ شد و رانندگان با تشکیل پرونده
میتواننــد خرید و مبلــغ آن را به صورت اقســاط
پرداخت کنند .مرتضی ضامنی افزود :یکی دیگر از
حوزههایی که در جهت کمک به رانندگان تاکسی
ورود پیدا کردیم بیمه شخص ثالث بود که همانند
فرآیند خرید امکان اخذ بیمه شــخص ثالث برای
آنها فراهم شد .وی ادامه داد :در بحث الستیک نیز
سال گذشته  ۲۰۰هزار حلقه الستیک میان رانندگان
تاکسی با نرخ مصوب دولتی توزیع شد و امسال نیز
مجددا ً از شرکت تولید کننده خواستیم که نسبت به
توزیع الستیک میان رانندگان تاکسی اقدام شود.

خرید  ۲۰میلیون دوز واکسن کرونا
از یک شرکت هندی

مهر :وزیر بهداشت ،از پیش خرید  ۲۰میلیون دوز
واکسن کرونا از یک شرکت هندی خبر داد .سعید
نمکی افزود :این شــرکت هندی که  ۱۰۰میلیون
دوز واکســن به آمریکا پیشفروش کرده اســت،
اجازه گرفته تا  ۲۰درصد محصول خودش را به سایر
کشورها بفروشد .وزیر بهداشت تاکید کرد :بر اساس
آنچه که این شرکت هندی به ما قول داده ،قرار است
واکسن را با قیمت ارزانتر و معقولتر تهیه کنیم.

