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وزیر بهداشت :کرونا در کشور بدون برخورد محکم جمع نمیشود

در اوج بحران کرونا از پشت خنجر خوردیم
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وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی:

ظرفیت توسعه
گردشگری را داریم

وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی گفت:
بخش گردشگری ورزشی در دنیا اهمیت باالیی دارد و ما
هم ظرفیت الزم را برای رشد آن داریم.
علی اصغر مونسان در حاشیه مراسم امضاء تفاهم نامه
با وزارت ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران حاضر شد و
افزود :به خاطر سند گردشگری به دولت ابالغ شده ،که با
 ۲۸دستگاه باید کار کنیم .گردشگری فرابخشی است و به
همکاری همه دستگاهها نیاز دارد.
وی درباره ارزآوری گردشگری و صنایع دستی گفت:
گردشگری هم اشتغال آفرین است و هم ارز آوری دارد.
رویدادهای مهمی در گردشگری ورزشی است و با فعال کردن آن امیدواریم به ارزآوری
کمک کنیم .وزیر میراث فرهنگی و گردشگری درباره کمک به وزارت ورزش ،یادآور شد:
در دولت تدبیر و امید بخش گردشگری و ورزش خیلی خوب جلو رفته است .ما ۲۲۰۰
واحد بومگردی و چندین هتل افتتاح کردیم و  ۱۳۷هزار میلیارد تومان در حال بهرهبرداری
داریم .در حوزه ورزش هم تعداد استادیومها افزایش یافته است .زیر ساختهای خوبی است
و امیدواریم رویدادهای بینالمللی را توسعه دهیم.

کمبود و گرانی نهاده دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ

شرایط تسهیل نشود
قیمت مرغ باالتر می رود!

با عبور دالر از کانال  ۳۲هزار تومانی؛

خیز سکه و دالر برای ثبت رکوردی جدید

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه کمبود و گرانی نهاده های
دامی دلیل گرانی مرغ است ،گفت :در صورتی که تامین نهاده تسهیل نشود قیمت باالتر
هم می رود .حبیب اسداهلل نژاد گفت :افزایش هزینههای تولید و کمبود نهادههای مورد
نیاز تولیدکنندگان دلیل اصلی این مساله است /...همین صفحه

خبر
زالی :خودروهای تکسرنشین بدون
ماسک جریمه نمیشوند

نقاط پرخطر کرونایی پایتخت
شناسایی میشوند

فرمانده عملیات مدیریت بیماری
کرونا در کالنشهر تهران گفت:
خودروهای تک سرنشین به دلیل نزدن
ماسک جریمه نمیشوند.
دکتر علیرضا زالی امروز یکشنبه در
حاشیه نشست تجلیل از مدافعان عرصه
سالمت ناجا که با مسئوالن نیروی
انتظامی تهران بزرگ برگزار شد ،اظهار
کرد :استفاده از ماسک برای خودروی
تک سرنشین نیاز نیست ،اما اگر افراد
بخواهند از خودرو پیاده شده و وارد
اجتماع شوند ،باید ماسک بزنند.
وی گفت :زدن ماسک برای
سرنشینان و رانندگان تاکسیها و
مسافربرهای شخصی و تاکسیهای
اینترنتی و همچنین مترو و اتوبوس الزم
و ضروری است و اگر ماسک نزنند خودرو
جریمه میشود.
زالی همچنین با تبریک هفته
نیروی انتظامی افزود :نیروی انتظامی
در این روزهای کرونایی همیشه در
کنار کادر درمانی و پزشکی بوده است
و در روزهای آغازین با کشفیاتی که
در خصوص ماسک و دستکش و الکل
حاصل شد کمک خیلی زیادی به وزارت
بهداشت کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،فرمانده
عملیات مدیریت بیماری کرونا در پایان
یادآور شد :در جلسه و کمیسیونهایی
که با مسئوالن نیروی انتظامی داریم
درصدد آن هستیم که نقاط پرخطر و
قرمز را در پایتخت شناسایی و برای
آنها هدف گذاری کنیم.

 ۲۵۲فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از
شناسایی  ۳۸۹۰مورد جدید کووید۱۹-
در کشور طی  ۲۴ساعت گذشته خبر داد
و گفت :متاسفانه  ۲۵۲تن نیز به دلیل
این بیماری جان باختند.
دکتر سیماسادات الری گفت :از
دیروز تا امروز  ۲۷مهر  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۳ ،هزار و
 ۸۹۰بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که یک هزار و ۶۶۱
نفر از آنها بستری شدند.
وی گفت :مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به  ۵۳۰هزار و  ۳۸۰نفر رسید.
الری همچنین ادامه داد :متاسفانه
در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۵۲ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۰
هزار و  ۳۷۵نفر رسید.

وزیر آموزش و پرورش:

استفاده از پیام رسانهای خارجی ممنوع شد

وزیر آموزش و پرورش از تشکیل کارگروه
مشترکی با وزارت ارتباطات جهت بررسی و تصمیم
گیری درباره مسائلی چون توسعه شبکه شاد و رفع
اشکاالت آن خبر داد.
محسن حاجی میرزایی در حاشیه «نهمین گفت
وگوی هفته» که با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد
با بیان اینکه این نشست هر دوهفته یکبار با حضور
یکی از اعضای کابینه و با هدف بررسی مسائل مشترک
وزارت آموزش و پرورش و دستگاه مربوط برگزار می
شود گفت :در این نشست درباره توسعه شبکه شاد و
رفع مسائل و مشکالتی که در مسیر توسعه شاد وجود
دارد ،هوشمندسازی مدارس و یکپارچه سازی سامانه
های آموزش و پرورش گفت وگو شد.
وی افزود :مدیران کل استان ها به نمایندگی از
سایر استان ها نکاتی را به استحضار وزیر ارتباطات
رساندند و ایشان هم زمینه های کار را مورد بحث قرار
داد.وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه حاصل این
نشست تشکیل یک کارگروه مشترک بود گفت :این
کارگروه مسائل را به طور دقیق بررسی و تصمیم گیری
خواهد کرد.حاجی میرزایی افزود :امروز بستر آموزش
مجازی به دلیل شیوع کرونا به یک بستر واقعی و جدی
تبدیل شده است و الزم است برای توسعه این بستر
رفع اشکاالت و موانع و ایمن سازی استفاده دانش
آموزان از این فضا و بستر ،تدبیری اندیشیده شود .وی
با اشاره به اینکه مسائل خوبی در این نشست مطرح
شد گفت :امیدوارم با تفاهمات به عمل آمده شاهد
پیشرفت کار باشیم.
وزیر آموزش و پرورش درپاسخ به پرسشی
پیرامون ضعیف بودن اینترنت در برخی مناطق و قابل
استفاده نبودن شبکه شاد گفت :ابتدا این نکته را بگویم
که آقای جهرمی به صورت ویدئوکنفرانس در جلسه
امروز حضور داشتند و علت این بود که یکی از فرزندان
ایشان عالئمی نشان داده بود و چون نتیجه تست تا
بعدازظهر مشخص می شود ،ایشان احتیاط کردند که
در جمع همکاران ما حاضر شوند.
مشکالت در تامین اینترنت شاد را گزارش دهید

حاجی میرزایی افزود :قطعا استفاده از اینترنت
برای شبکه شاد چه برای معلمان و چه دانش آموزان
رایگان است و اگر کسی در تامین اینترنت رایگان
مشکلی دارد حتما گزارش دهد .وزارت ارتباطات اعالم
کرد و برخی مواردی که شکایت کرده بودند واقعی

از کیفیت آموزش اظهار کرد :قطعا اکنون نیز کیفیت
آموزش در شبکه شاد ،باالست زیرا از بهترین دبیران
استفاده کردیم و محتوای آموزشی را تولید و در شاد
بارگذاری کردیم و امکانات خوبی در اختیار معلمان
قرار گرفته است.
وی افزود :برخی مشکالت به زیرساخت های فنی
مربوط می شود که شناسایی شده و در صدد رفع آنها
هستیم .شاد هر هفته با شاد هفته قبل متفاوت خواهد
بود و خدمات بهتر و هموارتری را ارائه خواهد کرد.
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شرایط تسهیل
نشود قیمت باالتر
می رود!

خانواده هایی که نگران افت کیفیت آموزشی
هستند ،می توانند از آموزش حضوری استفاده کنند

نبود .وی با بیان اینکه در برخی ساعات روز با ترافیک
باال مواجه می شویم گفت :یک علت این است که
باید زیرساخت فنی شاد توسعه یابد که همراه اول
برای تقویت آن اقدام کرده و وزارت ارتباطات برای
تقویت زیرساخت ها با همراه اول همراهی کرده و قول
مساعدت داده است .نکته دیگر اینکه ترافیک را در
چهار قطب اصلی کشور یعنی آذربایجان شرقی ،فارس،
خراسان ،تهران و اصفهان توزیع می کنند که این هم
می تواند در کاهش بار ترافیکی در ساعات پرمصرف
موثر باشد.
وزیر آموزش و پرورش افزود :در آموزش و پرورش
هم با توزیع زمان کالس ها از صبح تا بعدازظهر تالش
کردیم ساعات  ۱۰تا  ۱۲که با ترافیک بیشتری روبه رو
هستیم حجم کمتری از کار را متوجه این ساعت کنیم.
اینترنت معلمان در شاد رایگان است
بسته  ۲۰گیگابایتی معلمان تمدید نمی شود

حاجی میرزایی در پاسخ به اینکه بسته اینترنتی
 ۲۰گیگابایتی معلمان به پایان رسیده ،آیا بسته
جدیدی منظور می شود؟ اظهار کرد :اینترنت معلمان
در شبکه شاد کال رایگان است؛ بدون هیچ محدودیتی.
تمام معلمانی که در شاد فعالیت می کنند اینترنتشان
رایگان است و آن  ۲۰گیگابایت مختص اموری بود که
معلمان می خواستند خارج از شبکه شاد برای آماده
کردن محتوای درسی کاری انجام بدهند.
وی ادامه داد :نیازی به این بسته اینترنتی در

این مرحله از کار نیست زیرا معلمان می توانند تمام
خدمات و کارهایشان را از طریق شبکه شاد دنبال
کنند .همه اپراتورهایی که خدمات اینترنتی را ارائه می
کنند این مورد را رعایت می کنند.
مدارس اجازه ندارند از پیام رسانی غیر از شاد
استفاده کنند

وزیر آموزش و پرورش درباره استفاده از دیگر پیام
رسان ها نیز گفت :برای تمام مدارس استفاده از شاد،
تعیین شده و اجازه ندارند از دیگر پیام رسان های
خارجی استفاده کنند .شاد امکانات و ظرفیت های
خوبی دارد و تنوع خدمات آن در هیچ یک از سرویس
های خدمت رسان آموزشی وجود ندارد.
حاجی میرزایی ادامه داد :آمار استفاده و پیوستن
به شاد هم روز به روز در حال افزایش است و مسائل
و مشکالتش کاهش می یابد .این اپلیکیشن بیشترین
کاربر و بیشترین میزان استفاده را دارد .شبکه شاد
خودش را در مسیر حرکت کامل می کند .ضمن آنکه
برای بخش خصوصی که مایل به ارائه خدمات آموزشی
است دستورالعملی را تدوین و ابالغ کردیم.
وی در پاسخ به اینکه اگر مدرسه ای از اپلیکیشن
دیگری استفاده کند باید پاسخگوی آموزش و پرورش
باشد؟ گفت :بله ،قطعا؛ اگر اعالم شود حتما رسیدگی
خواهد شد.
کیفیت آموزش شاد باالست

وزیر آموزش و پرورش درباره نگرانی خانواده ها

 ۳استان رکوددار مرگ و میر کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به روند افزایشی بیماری کرونا در
کشور به تشریح وضعیت این بیماری در استانها پرداخت.
دکتر سیما سادات الری ،گفت :وضعیت شیوع بیماری در کشورمان
ن سیستان و بلوچستان
همچنان دارای روند صعودی است ،هماکنون استا 
در وضعیت زرد و استانهای گلستان ،هرمزگان و فارس در وضعیت هشدار
و مابقی  ۲۷استان کشور در وضعیت قرمز بیماری هستند .همچنین طی
یک هفت ه گذشته شاهد افزایش تعداد شهرستانهای دارای وضعیت قرمز
از  ۱۸۷شهرستان به  ۲۱۵شهرستان بوده.ایم .وی افزود :در هفته چهارم
مهرماه تعداد موارد بستری ،سرپایی و مرگ و میر دارای تست کرونای ناشی
از بیماری نسبت به هفته ماقبل دارای روند صعودی بوده است .میانگین

بروز موارد بستری کووید ۱۹مثبت در هفته چهارم مهرماه  ۱۵.۸نفر در هر
صد هزارنفر جمعیت میباشد که شاهد افزایش موارد بستری در هر صدهزار
نفر جمعیت نسبت به هفته قبل هستیم.الری تاکید کرد :بیشترین میزان
بروز موارد بستری مثبت در هفته چهارم مهرماه به ترتیب در استانهای
قم ،کردستان ،یزد ،لرستان ،ایالم ،سمنان و خراسان جنوبی گزارش شده
است .میزان بروز در این استانها دارای اختالف قابل توجه با میزان متوسط
کشوری بوده و از این بین وضعیت استانهای قم و لرستان با بیشترین
میزان اختالف بسیار نگران کننده است .همچنین کمترین میزان بروز موارد
بستری در هفته چهارم مهرماه به ترتیب در استانهای سیستان و بلوچستان،
هرمزگان و گلستان گزارش شده است .وی افزود :میانگین موارد مرگ و میر

حاجی میرزایی با بیان اینکه ما به عنوان متولی
آموزش از ابتدا توصیه مان به خانواده ها این بوده که
آموزش حضوری بهترین نوع آموزش است و ارتباط
چهره به چهره معلم با دانش آموز و ارتباط دانش
آموز با گروه همساالن مزیت های بسیاری دارد که با
آموزش مجازی قابل مقایسه نیست گفت :در بسیاری
کشورهای اروپایی که حتی محدودیت تردد وضع کرده
اند اما مدارس را نبسته اند .مدارس باید باز و فعال باشد
و ترجیح ما آموزش حضوری است.
وی ادامه داد :بنابراین خانواده هایی که نگران افت
کیفیت آموزش هستند می توانند از آموزش حضوری
نیز استفاده کنند و به مدرسه سربزنند تا از میزان
رعایت مقررات بهداشتی اطمینان حاصل کنند .اما از
آن سو اگر خانواده ای مایل به آموزش حضوری نباشد،
آموزش مجازی برقرار است و تالش ما این است که
آموزش باکیفیت باشد .تصمیم در این باره در اختیار
خانواده است.
کل محتوای درسی تا پایان سال به اتمام میرسد؛
نگران نباشید

وزیر آموزش و پرورش درباره نگرانی معلمان مبنی
بر احتمال عدم اتمام کتب درسی در موعد مقرر و
حذف بخشی از محتوای کتب درسی نیز گفت :به هیچ
وجه این اتفاق نمی افتد و در معاونت آموزش ابتدایی و
متوسطه تقسیم بندی زمان آموزش را اعالم کرده اند و
طبق آن پیش می رویم و کل محتوای درسی تا پایان
سال به اتمام می رسد.
حاجی میرزایی ادامه داد :وقتی جریان آموزشی
به وضعیت جدیدی تغییر می کند ،پیشبرد آن نیازمند
مشارکت همگانی است و تمام تالش ما این است که
آموزش را با مشارکت جمعی با کیفیت دنبال کنیم.

ناشی از بیماری در هفته چهارم مهرماه به میزان حدود  ۲۳.۵نفر در هر یک
میلیون نفر جمعیت است که شاهد افزایش میانگین مرگ و میر ناشی از
بیماری به میزان حدود  ۳نفر در هر یک میلیون نفر جمعیت نسبت به هفته
ماقبل هستیم .بیشترین میزان بروز موارد مرگ و میر در هفته چهارم مهر
در استانهای قم ،مرکزی ،ایالم ،آذربایجان غربی ،البرز و آدربایجان شرقی
گزارش شده است .میران بروز در این استانها با اختالف قابل توجهی باالتر
از میزان متوسط کشوری است و از این میان استانهای قم ،مرکزی و ایالم
دارای بیشترین میران اختالف با عدد میانگین مرگ و میر کشوری هستند.
همچنین کمترین میزان بروز مرگ و میر ناشی از کرونا در هفته چهارم
مهرماه به ترتیب در استانهای گلستان ،گیالن و مازندران بوده است.

نایب رئیس کانون سراسری
مرغداران گوشتی با بیان اینکه کمبود و
گرانی نهاده های دامی دلیل گرانی مرغ
است ،گفت :در صورتی که تامین نهاده
تسهیل نشود قیمت باالتر هم می رود.
حبیب اسداهلل نژاد با اشاره به
افزایش قیمت مرغ به کیلویی ۲۵
هزار تومان ،گفت :افزایش هزینههای
تولید و کمبود نهادههای مورد نیاز
تولیدکنندگان دلیل اصلی این مساله
است.
وی درباره اینکه چه پیش بینی
برای روزهای آینده در این زمینه
دارید؟،افزود :اگر تأمین نهادهها تسریع
شود و این محصوالت با سرعت بیشتر
و قیمت کمتری به دست تولیدکنندگان
برسد ،سهمیه اختصاصی مرغداران
افزایش یابد میتوان به کاهش قیمت در
بازار امیدوار بود در غیر این صورت شاهد
افزایش مجدد نرخ خواهیم بود.
این فعال بخش خصوصی تصریح
کرد :ظاهرا ً نرخ مصوب جدید مرغ هم
در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسیده
و احتماالً تا آخر هفته جاری رسماً ابالغ
میشود.
پیش از این یک منبع آگاه به مهر
گفته بود :قیمت جدید هر کیلوگرم مرغ
زنده  ۱۳هزار تومان با  ۱۰درصد افزایش
و کاهش در استانها تصویب شده که این
رقم مورد رضایت مرغداران نیست و به نظر
آنها در شرایط فعلی قیمت هر کیلوگرم
مرغ زنده حداقل  ۱۶هزار و  ۵۰۰تومان
است .مرغ زنده با طی فرایند کشتار ،با
ضریب قیمت  ۱.۵( ۱.۵برابر قیمت مرغ
زنده) به دست مصرف کننده میرسد.
به گفته این منبع آگاه ،قیمت مرغ
گرم با در نظر گرفتن قیمت  ۱۳هزار
تومان برای هر کیلوگرم مرغ زنده ،برای
مصرف کننده حدود  ۲۱هزار تومان
خواهد بود اما احتماالً دولت برای اینکه
به مصرف کننده فشار وارد نشود قیمت
مصوب مرغ گرم (برای فروش به مصرف
کننده) را زیر  ۲۰هزار تومان تعیین و
اعالم میکند.

