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اخبار
اطالعیه شماره  ۴قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا؛

اعالم محدودیت های تردد در
شهرهای قرمز و نارنجی از شنبه

قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا ،در اطالعیه
شماره  ۴خود ،توضیحاتی را پیرامون اعمال محدودیت
ها از شنبه آینده ارائه داد.
قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا ،این اطالعیه
آورده است :اکنون که به حول و قوه الهی ،به پایان
دو هفته نخست اجرای طرح جامع محدودیتهای
هوشمند ،به عنوان یک بخش از برنامه جامع مبارزه
با کرونا ،نزدیک میشویم ،ضمن تقدیر از هم میهنان
عزیز ،اقشار و اصناف مختلف ،اصحاب رسانه و عموم
دستاندرکاران اجرای این طرح ،نکاتی را اعالم
میدارد.
 .۱بر اساس گزارشهای تخصصی وزارت
بهداشت ،در نتیجه الطاف الهی ،ساماندهیهای
به عمل آمده و ارتقای رعایت دستورالعملهای
بهداشتی ،از جمله استفاده فراگیر مردم از ماسک و
رعایت فاصله گذاری مؤثر اجتماعی ،سرعت گسترش
همه گیری کرونا در کشور کاهش یافته ،تعداد
مبتالیان پذیرش شده در بیمارستانها کمتر و در
مجموع شرایط تعدادی از شهرها از وضعیت قرمز
به نارنجی و برخی دیگر از وضعیت نارنجی به زرد
تغییر کرده است .اما برآوردهای علمی و تخصصی،
بر این واقعیت تاکید دارد که شرایط کنونی ،کام ًال
شکننده بوده و با کمترین سستی و سهل انگاری در
اجرای دستورالعملها ،مجددا ً به حالت نامطلوب قبلی
بازخواهد گشت و در آن صورت ،اعالم مجدد وضعیت
قرمز در این شهرها و اجرای کامل محدودیتها و
تحمل دشواریهای ناشی از آن برای عموم مردم
اجتناب ناپذیر خواهد بود.
 .۲تغییر شرایط شهرهای مختلف ،به منزله
عادی شدن وضعیت نبوده و از روز شنبه هفته
آینده ،محدودیتها در همه شهرهای کشور متناسب
با وضعیت قرمز ،نارنجی یا زرد هر شهر که از سوی
وزارت بهداشت اعالم شده است ،مجدانه اعمال خواهد
شد.
 .۳از ابتدای هفته آینده ،کماکان ورود
خودروهای شخصی با پالک غیربومی ،به شهرهای
شخصی
قرمز و نارنجی و همچنین ورود خودروهای
ِ
بومی شهرهای قرمز و نارنجی به سایر شهرها
پالک ِ
ممنوع است و سایر محدودیتهای پیش بینی شده
در خصوص ترددها ،منطبق بر طرح جامع مدیریت
هوشمند محدودیتها اعمال خواهد شد.
 .۴ضمناً همچون دو هفته قبل ،تردد شبانه
خودروهای مشمول ،از ساعت  ۲۱الی  ۴بامداد ،در
همه شهرهای قرمز و نارنجی با جمعیت باالی ۲۰۰
هزار نفر ،ممنوع است و در مورد متخلفین بر اساس
تشخیص دوربینهای پلیس ،جریمه صادر و اعمال
قانون میشود.
 .۵همچنین ،محدودیتهای پیش بینی شده
برای فعالیت اصناف و مشاغل و سایر فعالیتها،
متناسب با وضعیت جدید اعالمی شهرها (قرمز،
نارنجی و یا زرد) اکیدا ً اعمال میشود.
 .۶جزئیات بیشتر محدودیتهای ترددها و
فعالیت مشاغل ،همراه با آخرین تغییرات اعمال شده
در دسته بندی اصناف و مشاغل و جدول وضعیت
هریک از شهرها ،در اطالعیه روز جاری کمیته امنیتی،
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی اعالم میشود.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی اعالم کرد؛

بارش باران و برف در بیشتر مناطق
کشور طی دو روز آتی

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان
هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی جدید در
بیشتر شهرهای کشور و بارش برف و باران در
اغلب نقاط طی دو روز آینده خبر داد.
صادق ضیاییان با بیان اینکه امروز ( ۱۵آذر)
بهتدریج گستره فعالیت این سامانه بارشی به
مناطق از غرب و مرکز کشور نیز کشیده میشود،
تصریح کرد :از این رو فردا عالوه بر استانهای
ذکر شده در استانهای ایالم ،لرستان ،مرکزی،
قم ،زنجان ،اردبیل و شمال استانهای سمنان و
اصفهان بارش پراکنده پیشبینی میشود.
ضیاییان با بیان اینکه طی این مدت بارش
در مناطق سردسیر ،ارتفاعات البرز و زاگرس
مرکزی بهشکل برف خواهد بود ،گفت :طی امروز
( ۱۶آذر) در کل کشور به جز جنوب سیستان
و بلوچستان ابرناکی و بارش پیشبینی میشود.
همچنین شدت بارش طی این روز در استانهای
فارس ،بوشهر ،خراسانجنوبی ،چهارمحال و
بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد و شمال کرمان
خواهد بود.
به گفته مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع
سازمان هواشناسی طی روز دوشنبه ( ۱۷آذر)
از فعالیت سامانه بارشی در بیشتر مناطق کشور
کاسته میشود و این سامانه تنها در جنوب
فارس ،کرمان ،هرمزگان ،شمال سیستان و
بلوچستان ،خراسان جنوبی ،خراسان رضوی،
خراسان شمالی و سواحل دریای خزر فعالیت
دارد.
وی افزود :طی این روز همچنین در
استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز،
اردبیل ،آذربایجان شرقی ،مرکزی ،قم ،لرستان،
اصفهان و شمال یزد بارش پراکنده رخ میدهد.
ضیاییان در ادامه با اشاره به اینکه طی
روز سهشنبه ( ۱۸آذر) بارش خفیف باران در
غرب سواحل ادامه دارد ،اظهار کرد :طی این روز
در برخی مناطق سیستان و بلوچستان ،جنوب
کرمان ،شرق هرمزگان ،جنوب خراسان جنوبی و
خراسان رضوی بارش باران گاهی همراه با رعد و
برق و وزش باد دور از انتظار نیست.
وی همچنین تصریح کرد :طی روز سهشنبه
این سامانه بارشی بهتدریج از مرزهای شرقی
کشور خارج میشود.
ضیاییان در پایان درباره وضعیت جوی
تهران طی دو روز آینده گفت :آسمان تهران
امروز ابری همراه با مه رقیق در بعضی ساعات
بارش باران و با حداقل دمای شش و حداکثر
دمای  ۱۰درجه سانتیگراد و طی فردا نیز ابری
همراه با مه رقیق ،در بعضی ساعات بارش باران
و گاهی وزش باد با حداقل دمای چهار و حداکثر
دمای شش درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
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وزیر آموزش و پرورش:

آموزش در مناطق نارنجی غیرحضوری است

حاجیمیرزایی با بیان اینکه آموزش در
مناطق نارنجی غیرحضوری است گفت :با این حال،
در مناطق نارنجی مدارس با حضور مدیر و حداقل
کادر اجرایی ،فعال بوده و بر فرآیند آموزشهای
حضوری نظارت خواهند کرد.
محسن حاجیمیرزایی ،وزیر آموزش و پرورش
گفت :آموزش در مناطق نارنجی غیرحضوری است.
وی تاکیدکرد :با این حال ،در مناطق نارنجی
مدارس با حضور مدیر و حداقل کادر اجرایی ،فعال
بوده و بر فرآیند آموزشهای حضوری نظارت
خواهند کرد.حاجی میرزایی تصریح کرد :دانش
آموزان امروز ،مدیران بخشهای مختلف فردای
جامعه هستند؛ بنابر این هرچقدر دانش آموزان
سالمتر و توانمندتری داشته باشیم ،میتوانیم
جامعه سالمتری داشته باشیم وی با بیان اینکه
هرچند آمار اعتیاد در مدارس نسبتاً پایین است
اما خطر بسیار بزرگی است ،اظهار کرد :طرح
یاریگران زندگی با همکاری ستاد مبارزه با مواد
مخدر در آموزش و پرورش با هدف افزایش آگاهی
و توانمندی والدین ،طراحی و در حال اجراست.
وزیر آموزش و پرورش افزود :این طرح در
زمان حاضر به دلیل مالحظات بهداشتی مختص
شرایط کرونایی در بستر شبکه شاد ارائه میشود.
حاجی میرزایی ادامه داد :محتوایی در این
زمینه تولید شده و در کانالهای شبکه شاد
بارگذاری شده است و در اختیار دانش آموزان
تحت پوشش این طرح قرار میگیرد.
وی تاکیدکرد :بخش مهم طرح یاریگران

زندگی دانش آموزان هستند که در آن گروه
همساالن از یکدیگر مراقبت میکنند و آگاهیهایی
را دریافت میکنند تا بتوانند به دوستانشان کمک
کنند.
نظارت بر اجرای آموزش در مناطق نارنجی
با حداقل کادر اجرایی فعال

وزیر آموزش و پرورش گفت :مدارس در
مناطق نارنجی با حداقل کادر اجرایی فعال بر
فرایند آموزش های غیر حضوری نظارت می کنند.
حاجی میرزایی در نشست مشترک با سردار
مومنی ،دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با
موضوع رونمایی از مستندات برنامه کانون یاریگران

زندگی که در سالن جلسات ساختمان شهید
رجایی و حضور مدیران کل آموزش و پرورش
استان ها و روسای آموزش و پرورش سراسر کشور
و از طریق شبکه شاد برگزار شد ،اظهار کرد :مسائل
و مشکالت دالیل مختلفی دارند و اگر هر یک از
این مسائل را واکاوی کنیم نقش یادگیری در آن
مشهود است.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد :هر چه
عناصر یادگیری خالق ،دقیق ،سالم و عمیق تر
باشد ،درآینده افراد جامعه سالم تر و تواناتر خواهند
بود ،بنابراین مدرسه بهترین جایی است که می
توان به این موضوع پرداخت.

وی با بیان اینکه مهارت نه گفتن یک مهارت
پایه است که باید به همه افراد آموزش داده شود،
خاطرنشان کرد :شخصیت افراد در مدرسه شکل
می گیرد و باید برای هرچه بهتر شکل گیری
شخصیت افراد در مدرسه تالش کنیم.
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه در جامعه
خطرات بسیاری وجود دارد که نیازمند توجه
خانواده و مدرسه است ،اظهار کرد :مدرسه حلقه
وصل بین خانه ،معلم ،مدیر و دانش آموز است.
علت آسیب های اجتماعی دانش آموزان به جامعه
و گروه های همساالن و خانواده ها بر می گردد
بنابراین وزارت آموزش و پرورش برای آموزش
خانواده ها و آگاهی دادن به والدین در مدرسه
تالش و برنامه ریزی دارد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برخی آسیب
های اجتماعی در جامعه و خانواده ها ،اظهار کرد:
در طرح یاریگران زندگی به آموزش خانواده ها،
دانش آموزان و همساالن توجه شده است ،بنابراین
آمار مدارس مجری این طرح را از  ۲۰به  ۳۰هزار
افزایش داده ایم .حاجی میرزایی ادامه داد :باید از
ظرفیت فوق العاده شبکه شاد در این طرح استفاده
کنیم و این طرح را در تمام مدارس کشور توسعه
دهیم و مانند سایر بخش ها از شبکه شاد برای
توسعه برنامه ها استفاده کنیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که کرونا نه
تنها مانع اجرای طرح یاریگران زندگی نشود بلکه
از طریق شبکه شاد موجب توسعه و تقویت این
طرح شویم.

طبق ماده  ۷۲۰قانون مجازات اسالمی صورت میگیرد؛

یک سال حبس در انتظار مخدوش کنندگان پالک خودرو

متخلفان برای فرار از قانون روشهای مختلفی برای ناخوانایی
پالک استفاده میکنند که میتوان به پخش روغنهای تیره بر روی
پالک ،گلی و خاکی کردن پالک ،استفاده از اسپری های مخصوص،
استفاده از کاورهای پالستیکی تیره اشاره کرد.
طبق ماده  ۷۲۰قانون مجازات اسالمی هر کس ارقام و مشخصات
پالک وسایل نقلیه را تغییر دهد و یا چنین وسایلی را با علم به تغییر
و یا تعویض پالک تقلبی استفاده کند ،به حبس از  ۶ماه تا یکسال
محکوم میشود.
معاون آموزشی و ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران
بزرگ ظهر جمعه افزود :بر اساس این ماده اگر فردی پالک وسیله
نقلیه موتوری دیگری را به خودرو خود الصاق کند یا برای آن پالک
تقلبی بکار برد نیز مشمول این مجازات خواهد شد.
سرهنگ «علی همهخوانی» ادامه داد :با توجه به اعمال
محدودیت تردد توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا از اول آذر ماه ،تردد
خودرو ها از ساعت  ۲۱تا چهار صبح در درون شهرهای قرمز ممنوع
است و پلیس رانندگان متخلف را  ۲۰۰هزار تومان جریمه میکند و
کسانی که اقدام به مخدوش کردن پالک خودرو خود کنند نیز به
حبس محکوم میشوند.
وی با بیان اینکه تغییر غیرقانونی و مخدوش کردن پالک خودرو
از جمله جرایمی است که در سال های اخیر به ویژه در شهرهای
بزرگ افزایش یافته است ،گفت :افرادی که اقدام به این عمل میکنند
عالوه بر فرار از قانون ،جریمه اعمال غیرقانونی خود را به حساب دیگر

شهروندان میگذارند ،به همین دلیل خالفی هر  ۲پالک باید توسط
فرد خاطی پرداخت شود.
به گفته معاون آموزشی و ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ ،دستکاری و مخدوش کردن غیرقانونی پالک خودرو در
عین آن که جرم تلقی میشود مشکالتی را نیز برای دیگران ایجاد و
حقوق افراد دیگر را ضایع میکند ،زیرا اقدام آنان موجب صدور قبض
جریمه برای فرد دیگری میشود.
همهخوانی بیان کرد :مأموران پلیس راهور تهران در مواجهه با
خودروهایی که دارای پالک مخدوش هستند ،ضمن اعمال قانون،
راننده را به دستگاه قضایی معرفی خواهند کرد ،چرا که طبق قانون،
تغییر پالک جرم تلقی میشود.
وی ادامه داد :متخلفان برای فرار از قانون روشهای مختلفی
برای ناخوانایی پالک استفاده میکنند که میتوان به پخش روغنهای
تیره بر روی پالک ،گلی و خاکی کردن پالک ،استفاده از اسپری های
مخصوص ،استفاده از کاورهای پالستیکی تیره اشاره کرد.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفته
است که با تغییر وضعیت شیوع بیماری کرونا در شهر تهران از قرمز
به نارنجی ،محدودیت ها تغییر پیدا می کند اما بخشی از محدودیت
ها در هفته آینده در این شهر همچنان پابرجا خواهد بود.
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حضور کارکنان در
شرایط نارنجی حداکثر تا  ۵۰درصد است ،به این معنی که خیلی از
ادارات متناسب با کار خود می توانند میزان کمتری از کارکنان را در

اداره میزبان باشند.
وی افزود :اگر هفته های آینده در شاخص های بهداشتی و
بیماری به دالیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی ،تغییر به وجود
آید ،تهران می تواند به صورت مجدد در زمره شهرهای قرمز قرار
گیرد ،لذا مردم باید توجه جدی به دستورات بهداشتی داشته باشند.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر تهران گفت:
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ،قرار است وزارت بهداشت
هر هفته وضعیت هر استان و شهرستان را مطابق چند شاخص مانند
میزان ابتال ،تعداد افراد با تست مثبت ،مرگ و میر و بستری در
بیمارستان ها ارزیابی و وضعیت استان ها و شهرستان ها را در سه
بخش قرمز ،نارنجی و زرد اعالم کند.

چهار تهدید اصلی زیستمحیطی ایران از زبان رئیس موسسه صلح

مدیر موسسه جهانی اقتصاد و صلح در
استرالیا ،در گفتوگویی با خبرآنالین با اشاره
به نتایج یکی از تحقیقات اخیرشان بحرانهای
زیستمحیطی ایران را تشریح کرد.
استیو کلیلیا ،مدیر موسسه جهانی اقتصاد
و صلح در استرالیا ،گفت :افغانستان بیش از هر
کشور دیگری با شش تهدید روبرو است .ایران هم
کشوری است که با چهار تهدید مواجه شده است،
این تهدیدها شامل خشکسالی ،سیل ،افزایش دما
بخاطر تغییراقلیم و تنش آبی است .برای مثال
سیلهای سال  ۲۰۱۹ایران بسیار خسارتبار
بودند و منجر به تخلیه جمعیت زیادی در مناطق
سیلزده شد از این تهدیدها بودند.
او افزود ۲۰ :کشور شمال آفریقا و خاورمیانه،
 ۱۵کشور با تهدیدهای اکولوژیک متوسط تا شدید
درگیرند ،ایران ،عراق و سوریه با نمره  ETRچهار
آسیبپذیرترین کشورهای این منطقه هستند.

کلیلیا توضیح داد :وقتی به تهدیدهای زیست
محیطی ایران نگاه میکنیم سه مورد اول یعنی
خشکسالی ،سیل ،افزایش دما در دسته تهدیدهای
متوسط قرار میگیرند ،اما تهدیدی که جایگاه
اساسی در ایران دارد تنش آبی است .تحلیل ما
نشان میدهد که هر سال بیش از ۷۰درصد آب
شیرین ایران مصرف میشود ،به همین دلیل سوال
اصلی این است که چگونه ایران منابع آبی بیشتری
به دست بیاورد؟
رئیس موسسه جهانی صلح گفت :با ادامه
این روند شرایط در آینده پیچیده میشود ،اما
راه حلهای متوعی هم برای بهبود شرایط وجود
دارد ،یک راهکار این است که اگر بتوانید منابع آبی
بیشتری به دست بیاورد ،کار دیگر این است که
تولیدات محصوالت زیستی خود را افزایش دهید،
با این کار یک کشور در کنار صنعتیتر شدن در
مصرف منابع آب صرفهجویی میکند .همچنین

یکی از کارهای قابل انجام در ایران تبدیل آب
آلوده به آب شیرین است ،اگرچه با این کار آب
گرانتر میشود اما انتظار داریم با پیشرفت فناوری
این روشها ارزانتر شوند ،به طور کلی ایران باید
در بخشهایی سرمایهگذاری کند که بتواند به
شکلهای بهتری آب به دست بیاورد و بتواند از
تکنولوژیهایی استفاده کند که آب شور را به آب
شیرین تبدیل کنند.
او افزود :باید از فناوریهای جدیدتر برای
تبدیل آب شور به آب شیرین استفاده شود،
فناوریهای زیادی هم در راه هستند فناوریهایی
که به شکلهای مختلف آب آلوده و شور را
شیرین میکنند .در  ۳۰سال آینده در این رابطه
فناوریهای بیشتر و ارزانتری میرسند .راز اصلی
در نحوه افزایش منابع آبی است.
کلیلیا ادامه داد :واضحا یکی از مسائل مهم
درباره آب نوشیدن آن توسط شهروندان است ،اما

وجود آب بیشتر به معنای کشاورزی بیشتر و این
به معنای خودکفایی یک کشور را دارد ،این قطعا
موضوع مهمی برای هرکشوری است .اما سوال
اساسیتر این است که کشورهای خاورمیانه چگونه
منابع آب خود را بیشتر کنند؟
او در پایان گفت :در خیلی از مناطق مخصوصا
خاورمیانه ،بین درگیریها و میزان تهدیدهای
اکولوژیک مخصوصا آنهایی که مربوط به آب و غدا
هستند ارتباط زیادی وجود دارد .از ۲۰کشور این
منطقه  ۱۸کشور با مشکالت آبی روبرو هستند ،اما
برخالف کشورهای آفریقایی کشورهای خاورمیانه
میتوانند با منابع مالی ناشی از پول نفت ،آب
شیرین خود را بیشتر کنند.
او ادامه داد :ما باید کاری کنیم که در نهایت
دولتها مسائله را ببینند و سیاستهایی برای حل
آن اجرا کنند ،چراکه قطعا وجود منابع آب بیشتر
به نفعشان است.

دختران مناطق محروم در متوسطه دوم
بازماندگی از تحصیل  ۲۰درصد
ِ
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان از آموزش «حقوق» و
«مشارکتهای اجتماعی» به دانشآموزان دختر خبر داد.
فرحناز میناییپور ،مدیر کل امور زنان خانواده و مشاور وزیر
آموزش و پرورش در امور زنان در پاسخ به این سوال که آیا طرح
شناسایی دانشآموزان بازمانده از تحصیل در وضعیت شیوع کرونا به
تعویق نیفتاده است؟ گفت :دفتر زنان وزارت آموزش و پرورش مثل
سایر بخشهای آموزش و پرورش سعی کرد ،برنامهها و فعالیتهای
خود را از طریق فضای مجازی انجام دهد .یکی از پروژههای ما آموزش
مشارکت اجتماعی به دختران بود و هدف واالیمان افزایش شاخص
فعالیت اجتماعی زنان در جامعه است تا دانش آموزان دختری که
بعدها وارد دانشگاه میشوند یا ازدواج میکنند ،بتوانند در کنار
کارهای روزانه فعالیتهای اجتماعی هم داشته باشند و در توسعه
محله و شهرشان موثر واقع شوند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان خاطرنشان کرد :ما
این فعالیت را از طریق فضای مجازی دنبال کردیم و اقدامات مربوط
به دوره تربیت مربی و تسهیلگری آن را انجام دادیم .اکنون معلمان
این آموزشها را از طریق فضای مجازی به عالقهمندان ارائه میدهند
و در هر استان یک مدرسه برای این آموزشها در نظر گرفته شده
است.
مدیر کل امور زنان خانواده و مشاور وزیر آموزش افزود :آموزش
از طریق بستر شاد و پخش زنده آن ،برای کسانی که عالقمند بودند و
اعالم آمادگی کردند ،انجام میشود و آموزش مشارکتهای اجتماعی
را به این افراد میدهند.
مینایی پورگفت :طرح دومی که در نظر داشتیم آموزش حقوق
بود .ما سالهاست که آموزش حقوق به دختران را در دستور کار
داشتیم تا اینکه امسال با همکاری قوه قضاییه این اقدام نیز عملیاتی
شد .بعد از ابالغ الیحه حقوق اطفال و نوجوانان ،قوه قضاییه اعالم
آمادگی کرد که در آموزش حقوق به ما کمک خواهد کرد .بر مبنای

صحبت و قراری که با قوه قضاییه گذاشتیم ،همه معلمان را از طریق
فضای مجازی و فضای  lmsآموزش خواهیم داد.
وی توضیح داد :اولین برنامه ما در این زمینه به صورت حضوری،
دو هفته گذشته به شکل پایلوت برای معلمان شهر تهران برگزار شد،
اما امیدواریم پس از این بتوانیم از طریق فضای مجازی معلمان را
آموزش دهیم و تعدادی فیلم و عکس آموزشی برای حقوق کودکان
و نوجوانان تهیه کنیم و بتوانیم از طریق شبکه شاد به آنها آموزش
دهیم ،در هر صورت طرح حقوق ما از این طریق ادامه پیدا میکند.
مدیر کل امور زنان خانواده و مشاور وزیر آموزش بیان کرد:
طرح دیگر طرح گفتوگوی دانش آموزی است که باز هم از طریق
گروههایی که معلمان در شبکه شاد ایجاد کردهاند ،ادامه مییابد.
میناییپور در پاسخ به این سوال که بررسی وضعیت دانشآموزان
بازمانده از تحصیل به کجا رسیده است؟ گفت :معاونتهای آموزشی
وزارتخانه روی موضوع دانشآموزان بازمانده از تحصیل حساس
هستند و تالش میکنند دانش آموزی از تحصیل باز نماند .در حال
حاضر با توجه به وضعیت کرونا وزارتخانه انواع آموزش را در نظر
گرفته و این کار را برای همه دانش آموزان انجام میدهد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان و خانواده گفت :از
دو سال پیش پروژهای با معاونت زنان ریاست جمهوری برای پنج
استان خاص سیستان و بلوچستان ،کرمان ،هرمزگان ،خوزستان و
آذربایجان غربی داشتیم و بودجههایی را به این استانها اختصاص
دادیم تا تالش کنند ،دختران بازمانده از تحصیل را به مدرسه بیاورند،
اما متاسفانه امسال به موضوع کرونا و کمبود تبلت برخورد کردیم.ما
اگر امسال بتوانیم بازماندههای سال گذشته را حفظ کنیم خیلی هنر
کردیم.در هر صورت تالش ما این است که دختران بازمانده از تحصیل
مدرسه بیایند و تحصیل کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آمار جدیدی از دختران بازمانده
از تحصیل دارید یا خیر؟ گفت :هنوز آمارها نیامده است .البته طبق

روال هر سال بعد از ثبتنام ،اطالعات همه دانشآموزان در سناد ثبت
میشود.هر سال تعدادی از دانش آموزان به سیستم آموزشی اضافه
میشوند و امسال بیش از  ۱۵میلیون دانش آموز وارد سناد شدند.
همین امسال نسبت به سال گذشته رشد ثبتنام در سناد را داشتیم.
مشاور وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد :در مقطع ابتدایی ۹۷
تا  ۹۸درصد دانش آموزان دختر تحت پوشش قرار گرفتهاند که در
برخی استانها در پوشش تحصیلی دختران جلوتر از پسران هستند.
تا سال گذشته پوشش تحصیلی دختران در مقطع متوسطه اول ۹۲
دختران
درصد و در متوسطه دوم  ۸۰درصد بوده است ۲۰ .درصد از
ِ
مناطق محروم در متوسطه دوم به مدرسه نمیروند ،اما ما تالش
میکنیم به این مسئله نیز با جدیت بپردازیم.
مینایی پور گفت :آماری از این که چه تعداد از این دانش آموزان
به طور کامل پای درس در فضای مجازی و تلویزیون نشستند نیز
موجود نیست .از این رو ما باید صبر کنیم تا زمان امتحانات شود
تا ببینیم چند درصد از دانشآموزان میتوانند امتحان را پشت سر
بگذارند و به مقطع باالتر بروند.
مدیر کل امور زنان خانواده و مشاور وزیر آموزش افزود:
بعضا در اطرافمان میبینیم و میشنویم ،حتی خانوادههای مرفهی
هستند که میگویند نمیخواهیم امسال فرزندمان درس بخواند و
میخواهیم راحت باشیم .در هر صورت بعد از امتحانات ،آموزش و
پرورش میتواند این عدد و رقم را اعالم کند که چند درصد از تحصیل
بازماندند .آموزش و پرورش هم نیازی ندارد ،پنهان کند ،زیرا باید کل
جامعه بدانند دانشآموزان چه وضعیتی دارند و برنامهریزی باید در
سطح کالن انجام گیرد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان خاطرنشان کرد :تمام
بخشها در کشور باید در زمان کرونا به فعالیتهایشان ادامه دهند و
جمعیت معلمان هم از همین دسته هستند .در حال حاضر حدود ۶۰
درصد از معلمان کشور را زنان تشکیل میدهند.

خبر کوتاه
فراهم سازی بستر دور کاری یک هزار
کارمند شهرداری منطقه یک

بستر دورکاری بیش از یک هزار کارمند
شهرداری منطقه یک در راستای قطع زنجیره
سرایت بیماری کرونا ،فراهم شد.
به گزارش امتیاز؛ با پی گیری های
مجدانه سید حمید موسوی شهردار منطقه یک
و اداره فناوری اطالعات این منطقه در راستای
حفظ سالمت کارکنان ،امکان دور کاری کلیه
کارمندان شاغل شهرداری منطقه یک در
دو هفته تعطیلی ادارات تهران فراهم شده و
همکاران توانسته اند از این فضا برای انجام امور
اداری استقاده کنند.
براساس همین گزارش منطقه یک از
مناطق پیشرو در فراهم سازی این بستر مربوطه
برای کارمندان بوده تا خدمات رسانی بدون وقفه
انجام شود.
گقتنی است با اقدام انجام شده کلیه امور
اداری شهرداری در این بازه دو هفته ای بدون
توقف اجرا و اقدامات محوله به کارمندان به انجام
رسیده است.

اجرای طرح محله محور “سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی” در راستای ردیابی
بیماران کرونایی

شهردار منطقه  ۷از اجرای طرح محله
محور ردیابی بیماران کرونایی با عنوان «سپهبد
شهید حاج قاسم سلیمانی» با مشارکت دانشگاه
های علوم پزشکی ،بسیج و سپاه محمد رسول
اهلل (ص) تهران در سراهای منتخب حشمتیه و
گرگان واقع در این منطقه خبر داد.
به گزارش امتیاز ،سمیه حاجوی با بیان
این مطلب افزود :بنا بر مصوبه ستاد کرونا شهر
تهران در این طرح از شهروندان و بیماران
مشکوک به کووید ۱۹تست رایگان  pcrگرفته
می شود و در صورت مثبت بودن تست بیماران
از طریق تلفن توسط پزشک و مشاور تحت
کنترل قرار خواهند گرفت .به گفته وی نظارت
بر پروتکلهای بهداشتی و اعمال قانون ،تست
گسترده ،هدفمند و هوشمند ،قرنطینه خانگی
و رهگیری هوشمند ،آموزش ،اطالعرسانی،
فرهنگسازی و حفاظت از گروههای آسیبپذیر،
ایجاد محدودیت هوشمند و هدفمند و تقویت
فرآیند درمان سرپایی و کاهش موارد بستری و
مرگ و میر ناشی از کرونا تنها بخشی از اهداف
اجرای این طرح است.

بازدید سردار حمیدی رییس راهور
تهران بزرگ از پروژه بزرگراهی شهید
نجفی رستگار پیش از افتتاح

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران
بزرگ ،با همراهی معاون فنی و عمرانی،
مدیرعامل سازمان عمرانی شهر تهران و شهردار
منطقه  ۱۵ضمن بازدید از بزرگراه شهید نجفی
رستگار ،آخرین وضعیت ترافیکی ورودی جنوب
شرقی تهران را پس از افتتاح این بزرگراه مورد
بررسی قرار دادند.
به گزارش امتیاز؛ براساس این گزارش
عملیات عمرانی بزرگراه شهید نجفی رستگار به
پایان رسیده است و به زودی به زیر بار ترافیکی
خواهد رفت.
پیش بینی می شود با افتتاح این بزرگراه،
حجم خودرو های عبوری سه راه افسریه کم و
تردد مسافران بزرگراه امام رضا (ع) در ورودی
منطقه  ۱۵تسهیل شود.
همزمان با  13آذر روز جهانی معلوالن

بهره برداري از  ٦پروژه مناسب سازي
فضاهاي شهري در منطقه ١٩

 6پروژه پايلوت در بحث مناسب سازي
معابر و فضاهاي شهري منطقه ١٩ويژه افراد كم
توان  ،همزمان با روز جهانی معلوالن ( 13آذر)
آماده بهره برداري شد.
به گزارش امتیاز ،علي توكلي شهردار
منطقه با اشاره به اولويت اقدامات مناسب
سازي با هدف ایجاد شرایط مناسب برای
تردد افراد کم توان (کهنساالن ،کودکان،
زنان باردار و معلوالن)  ،توسعه شهر انسان
محور و حضورپذیری شهروندان در سطح
شهر گفت :در همين راستا پروژه هاي
مناسب سازي بوستان هاي بهار و شريعتي،
سراي محله بهمنيار و خيابان هاي مطهري
جنوبي ،وصال و ياس تكميل شده و آماده
بهره برداري است.
او درخصوص اقدامات اجرايي در بوستان
هاي بهار وشريعتي بيان كرد :اين دو بوستان
در قالب نصب نیمکت های ویژه معلولین ،نصب
وسایل بدنسازی ،مناسب سازی سرویس های
بهداشتی ،نصب سطل زباله و ایجاد رمپ ورودی
آالچیق مناسب سازی شده اند.
همچنين مناسب سازی سرویس های
بهداشتی ،تخریب و بازسازی رمپ ورودی و
نصب هندریل ،احداث مسیر ویژه نابینایان و
نصب تابلوی بریل مخصوص نابینایان از اقدامات
اجرایی برای مناسب سازی سرای محله بهمنیار
است.
شهردار منطقه ادامه داد :به منظور سهولت
تردد افراد كم توان در معابر محدوده ضمن
حذف موانع فيزيكي و نصب پل روي انهار ،مسير
ويژه نابينايان( مسير بساوايي) نيز احداث شد.
عالوه بر اين عمليات همسطح سازي گذرگاه
هاي عابرپياده و پيوستگي و حذف پله در نقاط
مورد نياز به اتمام رسيده است.
به گفته توكلي همسطح سازي دريچه ها،
مرمت سنگفرش ،نصب پل عابر پياده ،احداث
و ترميم رمپ ها ،احداث رمپ ورودي سالن
ورزشي معلولين ورزشگاه شهيد قيانوري
و ترميم مسير نابينايان از ديگر فعاليت
هاي مناسب سازي فضاهاي شهري منطقه
محسوب مي شود.
اين مسئول تصريح كرد :اقدامات مناسب
سازي در راستاي ايجاد فرصت ها و امكانات برابر
براي همگان و حضور پررنگ تر افراد كم توان
در شهر ،به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

