
در حالی که یکشنبه ســتاد ملی کرونا مصوب کرد که 
مدارس از 27 اردیبهشــت ماه در سطح کشور به صورت 
محدود بازگشایی شــوند، دیروز علی ربیعی سخنگوی 
دولت از تصمیم گیری در مورد بازگشــایی دانشگاه ها در 
هفته آینده خبر داد. پیشــتر عنوان شده بود که احتماال 

دانشگاه ها بعد از پایان ماه رمضان بازگشایی می شوند.
مدارس استثنایی و شبانه روزی تعطیل است

بر اســاس اعالم ســتاد ملی کرونا از روز شنبه هفته 
آینده مدارس باز و  معلمان و کادر اجرایی مدرســه باید 
از نظر بهداشــتی در شرایط مناســب در مدرسه حضور 
داشته باشند. در همین باره مدیرکل دفتر سالمت و امور 
تندرستی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه پروتکل 
بهداشتی را با همکاری وزارت بهداشت در حوزه بهداشت 
فردی، گروهی و بهداشــت محیط تهیــه کردیم، گفت: 
بازگشــایی مدارس فقط برای رفع اشــکال درسی برای 
دانش آموزانی اســت که از طریق فضــای مجازی امکان 
دریافت پاسخ کامل را نداشتند. دانش آموزان با اختیار و 

انتخاب خودشان به مدرسه می آیند.
محمدحســین بیگی همچنین اعالم کرد که مدارس 
اســتثنایی، مدارس شــبانه روزی و پیش دبســتانی ها 

مســتثنی هســتند و فعال باز نخواهند شــد و همچنین 
دانش آموزان و معلمانی کــه دچار بیماری های زمینه ای 
از جمله مشکالت تنفســی، قلبی و عروقی، پیوند اعضا، 
شــیمی درمانی، و ... هســتند مجاز به حضور در مدرسه 

نیستند.
بیگی با بیان اینکه استفاده از ماسک و دستکش برای 
معلمان و عوامل اجرایی مدرســه الزامی اســت؛ درباره 
نحوه تهیه ملزومات بهداشــتی گفت: نحوه تهیه به عهده 
مسئولین و دست اندرکاران شهرستان ها و مناطق است 
که یا خودشان برای مدارس ماســک و دستکش فراهم 

می کنند و یا افراد به همراه خودشان می آورند.
مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش 
و پرورش دربــاره بودجه مورد نیاز بــرای تهیه ملزومات 
بهداشتی و ضدعفونی کننده مدارس اظهار کرد: بودجه ای 
در پایان ســال از محل اعتبارات مصوب ســتاد کرونا به 
اســتان ها به عنوان سرانه بهداشــتی اختصاص دادیم تا 

وسایل مورد نیاز برای ضدعفونی محیط را تهیه کنند.
تصمیم گیری برای بازگشایی دانشگاه ها

از سوی دیگر دیروز سخنگوی دولت گفت: در جلسه 
روز یکشــنبه ســتاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی 

دانشگاه به تصمیم نرسیدیم که در این زمینه هفته آینده 
تصمیم خواهیم گرفت.

علی ربیعی،  افزود: الگوی آموزشــی وزارت آموزش و 
پرورش برای آموزش عالی شــاید بتواند کارگشا باشد به 
ویژه در دروسی عملی و کارگاهی؛ البته درباره بازگشایی 
خوابگاه های دانشجویی هم باید بررسی و تصمیم گیری 

کنیم.
وضعیت نامعلوم مهدکودک ها

از ســوی دیگر مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی کشور گفت: تاکنون در ستاد ملی مقابله 
با کرونا تصمیم نهایی در خصوص بازگشــایی مهدهای 

کودک گرفته نشده است.
»ســعید بابایی« در واکنش به اینکه گفته شــده اگر 
مدارس در مناطق ســفید بازگشایی شــوند، مهدهای 
کودک هم بازگشایی خواهند شد، گفت: کارکرد مهدهای 

کودک فقط آموزشی نیست که بازگشــایی آنها را  فقط 
منوط به بازگشایی مدارس بدانیم. ما نیاز داریم در چنین 
شرایطی مراکز قانونی و استاندارد بتوانند فعالیت کرده و 

از فرزندان مادران شاغل نگهداری کنند. 
وی ادامه داد: بنابراین نه تنها در مناطق سفید بلکه در 
کلیه مناطق این آمادگــی را داریم تا با ابالغ پروتکل های 
مورد نیاز با ظرفیت محدودتر اقدام به بازگشــایی کنیم، 
چراکه مادران شــاغل که کودک شیرخوار یا نوزاد دارند، 
باید جایی برای نگهداری کودکان خود داشته باشند و در 
صورت تداوم تعطیلی مهدهای کودک تکلیف این مادران 

و کودکان چه می شود. 
مدیرکل دفتــر امور کــودکان و نوجوانان ســازمان 
بهزیستی کشور خاطرنشــان کرد: در صورت تایید ستاد 
ملی کرونا فعالیت مهدهای کــودک در مناطق نارنجی و 
قرمز می تواند، شــامل پذیرش کل کودکان در رده سنی 
تا دو ســال با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ابالغی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و پذیرش کودکان ۳ تا ۶ سال با 
نصف ظرفیت ابالغی با رعایت پروتکل های بهداشــتی با 
اولویت مادران شاغل باشــد. همچنین در مناطق سفید 
می توانیم تمامی کودکان را تا ۶ ســال به محض اعالم با 

رعایت پروتکل های بهداشتی پذیرش کنیم. 
به گفته مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان 
بهزیستی کشور تاکنون در ســتاد ملی مقابله با کرونا در 
خصوص بازگشایی مهدهای کودک تصمیم نهایی گرفته 

نشده است.
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افزایش کالهبرداری در 
خریدهای اینترنتی

معاون اجتماعی پلیس فتــا ناجا درخصوص 
کالهبــرداری از طریق رســید جعلــی پرداخت 
الکترونیکی هشدار داد. رامین پاشایی در تشریح این 
موضوع گفت: بر اساس پرونده های قضایی ارجاع 
شده به پلیس فتا و دریافت گزارش های هموطنان 
از طریق سایت رســمی این پلیس، مشخص شد 
مجرمان ســایبری هنگام خرید از فروشگاه ها یا 
پرداخت های آنالین با انجام ترفندهای گرافیکی 
خاص پس از انجام معامله رسیدهای جعلی پرداخت 
را به فروشــندگان ارائه می دهند و با این شگرد از 
شهروندان کالهبرداری می کنند. معاون اجتماعی 
پلیس فتا ناجا ادامه داد: تمام فروشندگان و صاحبان 
کسب و کار در کشور، هنگام برخورد با افرادی که 
قصد پرداخت الکترونیکی را دارند حتماً باید قبل 
از ارائه کاال و خدمات به خریــداران از وصول مبالغ 
به حســاب های مالی خود اطمینان حاصل کنند 
و همواره مراقب مجرمان ســایبری که در کمین 

طعمه های خود هستند، باشند.
    

 واریز بسته معیشتی 3۰۰ تا ۵۰۰هزار 
تومانی برای مددجویان بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشــور از واریز بسته 
معیشتی با مبلغ ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای ۸۵ هزار 
نفر از مددجویان بهزیستی، خبر داد. وحید قبادی دانا 
گفت: ۶۰ هزار خانواری که کمک معیشتی دریافت 
کردند، خانوارهایی بودند که فرد معلول داشتند و 2۵ 
هزار خانوار دیگر کودکان بدون سرپرست غیر موثر و 
یا زنان سرپرست خانوار بودند. قبادی دانا با اشاره به 
اینکه این کمک ها با مساعدت بنیاد مستضعفان و ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( انجام شده است، گفت: بنیاد 
مستضعفان 2۰ میلیارد تومان و ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( ۱۰ میلیارد تومان در این خصوص متقبل 
شدند. رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: 
در پویش همدلی مومنانه تعداد زیادی از هموطنان 
شرکت کرده و کمک نقدی و غیر نقدی خود را به عرصه 
آوردند که به صورت نقدی و غیر نقدی در اختیار جامعه 

هدف بهزیستی قرار خواهد گرفت.
    

 اجرای طرح ترافیک 
پس از شب های قدر

با توجه به آثار و عوارض توقف اجرای طرح ترافیک 
و طرح کنترل آلودگی هوا در افزایش ترافیک محدوده 
مرکزی شهر، پیشنهاد اجرای طرح ترافیک پس از 
شب های قدر، امروز در شورای ترافیک تهران بررسی 
شد. سید مناف هاشمی،  معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران با بیان اینکه لغو طرح ترافیک و طرح 
محدوده کنترل آلودگی هوا، افزایش ترافیک معابر 
اصلی در محدوده های مرکزی شهر، تردد سنگین 
وســایل نقلیه و افزایش تاخیر در ترددهــا و بروز 
ترافیک های شدید، اشباع فضای پارک حاشیه ای 
و افزایش پارک دوبلــه و در نتیجه، کاهش ظرفیت 
معابر را در پی داشته اســت   گفت: پیشنهاد شده، 
در مرحله اول، زمان طرح ترافیک که پیش از این از 
ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱9 بود به ساعت ۸ صبح 
تا ۱۶ کاهش یابد، در عین حال از ساعت ۱4 به بعد نیز 

خروج از محدوده های ترافیکی رایگان خواهد بود. 
    

 برگرداندن  شهریه 
مدارس دولتی و غیردولتی 

مدیــرکل آموزش وپرورش شــهر تهــران از 
بازگرداندن شــهریه به خانواده ها توسط مدارس 
دولتی و غیردولتی بابت خدمات ارائه نشــده خبر 
داد. عبدالرضا فوالدوند با اشاره به اینکه موسسان 
در قبال انجام تکالیف قانونی خود و پرداخت حقوق 
و مزایای کارکنان برابر قراردادهای منعقده و قوانین 
موضوعه مسئولیت دارند، گفت: به دلیل ارائه نشدن 
سایر خدمات غیرآموزشی ازجمله سرویس ایاب 
و ذهاب، هزینه ناهار و غذا، اردوهای دانش آموزی، 
سالن ورزشی، استخر، المپیادها و... مدارس مکلف 
هستند هزینه های دریافتی از اولیای دانش آموزان 
را به آنها مسترد کرده و رسید بانکی واریز وجه را در 
اسناد مالی مدرسه درج یا در صورت جلب رضایت 
ذینفعان به حســاب بســتانکاری آنان برای سال 

تحصیلی 99-۱4۰۰ منظور کنند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

از ممنوعیــت فعالیــت اصنــاف 
غیرضروری در 9 شهرستان خوزستان 
گرفته تا تعطیلی تمامی ادارات آبادان. 
حتی فرماندار بندر ماهشــهر در این 
اســتان نیز خبر از قرنطینه کامل این 
شهرســتان در روز چهارشنبه داد؛ به 
طوری که »تردد دراین شهرســتان 
ممنوع و اعالم شد که با خاطیان توسط 
مراجع قضایی و عوامل انتظامی برخورد 

می شود«. 
در حالی کــه خوزســتان پس از 
گذشت بیش از دو ماه از شیوع ویروس 
کرونا در کشــور، در هفته های اخیر 
و با افزایش شــمار بیمــاران مبتال به 
این ویروس بــه یکــی از کانون های 
شــیوع کرونا در کشــور تبدیل شده 
است، مســئوالن محلی آن بی پرواتر 
از مسئوالن سایر استان ها تصمیم به 
اعمــال محدودیت هایی گرفته اند. به 
طوری که ماهشهر نخستین شهر در 
کشور است که  مسئوالنش از قرنطینه 
کامل آن سخن به میان آوردند. اقدامی 
که پیشتر در موردش سخن فراوان به 
میان آمد، اما اقدام عملی در خصوص 

آن صورت نگرفت.
گرچه برخی معتقدند، اعمال این 
محدودیت ناشی از شیب تند ابتال در 
این استان بوده است. دیروز غالمرضا 
شریعتی، استاندار خوزستان گفت که 
میزان مبتالیان به ویــروس کرونا در 
این استان در ماه گذشته 2۰۰ درصد 
افزایش پیدا کرده است. این در حالی 

اســت که دکتر مردانی، عضو کمیته 
کشــوری کرونا نیز درباره اوج گیری 
مبتالیــان در تهران، گیالن، اســتان 

سمنان هشدار داد.
او درباره صعودی شدن روند ابتال به 
کرونا طی دو هفته اخیر بعد از چند روز 
کاهش تعداد مبتالیان، گفت: »یکی از 
دالیل افزایش ابتــال در روزهای اخیر 
آزادسازی کارخانه ها و محل های کسب 
و کار است، شما شاهد ترافیک در شهر 
تهران و شهرهای بزرگتر هستید. مردم 
به اشتباه فکر می کنند که کرونا تمام 
شده است و بعضی ها فکر می کنند که 
باید بروند و کارهای عقب مانده شان را 
انجام دهند و این ارتباطات زیاد باعث 
برقراری زنجیره ارتباط بیمار با افرادی 
که بیمار نیســتند و بروز موارد جدید 

می شود«.
پیش از مردانی، علی ماهر، معاون 
برنامه ریزی ستاد فرماندهی عملیات 
مدیریت بیماری کرونا نیز درباره روند 
افزایش ابتال بــه این ویروس در برخی 
شهرها، از جمله پایتخت هشدار داده و 
گفته بود که آمار در بسیاری شهرها در 
حال بازگشت به نقطه اوج است و باید 
به سمت شرایط قرنطینه ای شدیدتر 

پیش رفت.
ایــن صحبت ها در حالــی مطرح 
می شــود کــه ایــران جــزو معدود 
کشــورهایی اســت کــه حتــی در 
ابتدای شــیوع و اوج بحــران بیماری 
در شــهرهای مختلف نیز، جز اعمال 
برخی محدودیت هــای اندک، زیر بار 
قرنطینه نرفت و حتی رئیس جمهور به 
صراحت احتمال آن را منتفی دانست. 
گرچه حال با »سه برابر« شدن تعداد 

بیماران و افزایش بستری بیماران »۶۰ 
درصدی« بستری بیماران در استان 
خوزستان و ماهشــهر مسیر دیگری 
انتخاب و قرنطینه اعالم کرده اســت 
و مســئوالن آبادانی نیز ادارات شهر را 

تعطیل کرده اند.
 شیب مالیم کشور و شیب تند 

خوزستان و تهران
در آخرین آمار اعالم شده از سوی 
سخنگوی وزارت بهداشــت، گرچه 
شمار مبتالیان روی شب مالیم نمودار 
ابتال، عــدد  ۱۶۸۳ مورد شناســایی 
بیمار جدید کووید۱9 را در 24 ساعت 
نشــان می دهد، اما این عــدد حاوی 
نگرانی مضاعفی هم بود. به طوری که 
کیانوش جهانپــور نیز ضمن بیان این 
آمار به وضعیت قرمز استان خوزستان 
و وضعیــت نامطلوب اســتان تهران 

اشاره کرد.
 ابراز نگرانی که برخی آن را نشانه ای 
می داننــد از طــرح دوبــاره احتمال 

قرنطینه تهران.
احتمال قرنطینه تهران؟

دیــروز علیرضا رئیســی، معاون 
بهداشــت وزیر بهداشــت با تاکید بر 
اینکه وضعیت کرونا در کشــور عادی 
نشده اســت و در صورت عدم رعایت 
موازین مربوطه از سوی مردم، بیماری 
می تواند به ســرعت بازگردد و همه را 
گرفتار کند، از تعطیلی های مجدد در 
برخی شهرستان های استان خوزستان 
خبر داد و گفت: »در صورتی که نکات 
بهداشــتی رعایت نشــود، این اتفاق 
می تواند برای هر اســتان دیگری هم 

رخ دهد«.
گرچــه برخــی ایــن بخــش از 

صحبت های معاون بهداشــتی وزیر 
بهداشــت را در کنفرانــس خبــری 
ویدئویی دیروزش یک بلوف می دانند، 
اما آن را نشــانه ای از جدی بودن خبر 
قرنطینــه در تهران و برخــی دیگر از 

شهرهای کشور می بینند. 
اوایل اســفند ماه ســال گذشته 
دولت حتــی در روزهــای اوج گیری 
کرونا در قم، تهران و شهرهای شمالی 
کشور و مطالبه سراسری برای اعمال 
محدودیت های شدید، نه تنها زیر بار 
قرنطینه نرفت که حتی با تصمیم گیری 
مســئوالن محلی برای بستن مبادی  
ورودی شــهرها نیز مخالفــت کرد و 
تنها در یک هفته پایانی تعطیالت دو 
هفته ای نوروز حاضر به اعمال برخی 
محدودیت ها شــد. حال در روزهایی 
که ستاد ملی مقابله با کرونای کشور در 
هر جلسه، برخی دیگر از محدودیت ها 
را لغو می کند، بعید به نظر می رسد که 

فرمان عقب گرد صادر کند.
حتی در روزهای اخیر نیز ســعید 
نمکی، وزیر بهداشت، با بیان اینکه باید 
دوران نسبتا طوالنی را با کرونا سپری 

کنیم و ممکن است همزمانی کرونا و 
آنفلوآنزا در پاییز ما را غافلگیر کند. از 
مردم دعوت کرد که مراقب باشند، زیرا 
او نمی داند ویروس کرونا به چه سمت و 

سویی حرکت می کند.
خوزستان در لیست قرمز

در روزهایی که مسئوالن بهداشتی 
کشــور اعالم کردنــد که تهــران و 
خوزســتان نزدیک به نیمی از موارد 
ارجاع بیمارســتانی و بستری ابتالی 
جدید به  کووید ۱9 در کشور را به خود 
اختصاص داده اند، غالمرضا شریعتی، 
استاندار خوزستان اعالم کرد که برای 
جلوگیری از ناپایدار شــدن اوضاع و 
طغیان مبتالیــان تا پایــان هفته در 
شهرســتان های باوی، هویزه، اهواز، 
حمیدیه، هندیجان، دزفول، شوشتر، 
کارون و مسجدسلیمان وضعیت قرمز 
 اعالم و محدودیت های رفت و آمد بین 
مناطق مختلف شهر ایجاد شود. به گفته 
او، در دیگر شهرستان ها شرایط مثل 
قبل خواهد بود و تــا جمعه این هفته، 
شرایط دوباره مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت تا برای ادامه تعطیلی یا بازگشت 

به شرایط عادی تصمیم گیری شود.
سختگیری ها در آبادان

همچنین معاون استاندار و فرماندار 
ویژه آبــادان افزایش آمــار مبتالیان 
به ویروس کرونا در روزهای گذشــته 
را نگران کننده دانســت و گفت که از 
دوشنبه تا پایان هفته تمامی اداره ها، 
بانک ها و سازمان ها در این شهرستان 

تعطیل است.
زین العابدین موســوی گفت: »به 
منظور جلوگیری از ورود مســافران 
سایر شهرستان های استان به آبادان 
ورودی های آبادان از ســمت اهواز و 

ماهشهر از فردا بسته می شود«.
موسوی از تشدید بازرسی های در 
ســطح بازارهای آبادان و لزوم رعایت 
دســتورالعلمل های بهداشتی توسط 
اصناف و بازاریان اشــاره کرد و گفت: 
از روز دوشــنبه با متخلفین با شدت 

بیشتری برخورد خواهد شد.
 عدم رعایت پروتکل 

و افزایش بیمار
در روزهای اخیــر ایرج حریرچی، 
معاون کل وزارت بهداشت در همین 
زمینه گفــت کــه در حــال حاضر 
خوزســتان رتبه اول در سیر صعودی 

کرونا در کشور است.
در روزهــای اخیر کارشناســان 
بهداشتی خوزستان اعالم کرده اند که  
شمار مبتالیان این استان از 4۵۰۰ نفر 
گذشته است و دلیل این افزایش را نیز 
بی توجهی به پروتکل های بهداشتی 
و جدی گرفتن شایعاتی در خصوص 

ناپایداری ویروس کرونا در گرمای هوا، 
عنوان کردند.

این در حالی اســت که در بیش از 
دو ماه و نیم گذشته این استان بیشتر 
آمار مســمومیت و فوتی با الکل را در 
پی انتشار خبر شیوع ویروس کرونا در 

کشور داشته است.
تهران و بحران اجرای پروتکل ها

دراین میان برخی بحران اصلی را 
حتی پیش از خوزستان تهران می دانند. 
چراکه معتقدند فشــردگی جمعیت، 
تردد زیاد، مسافر فراوان، تمرکز ادارات 
و وزارتخانه ها و سازمان ها و... در تهران، 
ســبب می شــود که گاهی تاکید بر 
اجرای درست پروتکل ها یک شوخی 

به نظر برسد. 
در همین باره معــاون برنامه ریزی 
ســتاد فرماندهی عملیات مدیریت 
بیماری کرونــا در کالنشــهر تهران 
نسبت به روند افزایشی کرونا در برخی 
شهر ها و از جمله پایتخت هشدار داد 
و گفــت: پروتکل های بهداشــتی در 
محدوده های شهری نظیر مترو جواب 
نمی دهد و مردم باز هم در فضای بسیار 

نزدیک به یکدیگر تردد می کنند.
علی ماهر افزود: »اگر با رعایت ۸۶ 
پروتکل ابالغی کار می کردیم، طبیعتا 
میزان ابتال نباید افزوده می شــد، ولی 
احتماال پروتکل ها غیرقابل اجراست. 
این پروتکل ها در محدوده های شهری 
نظیر مترو جواب نمی دهد و مردم باز 
هم در فضای بسیار نزدیک به یکدیگر 

تردد می کنند«.
گیالن هنوز در خطر

گیالن که در روزهای پیش از نوروز 
روزهای سختی را درخصوص بحران 
کرونا تجربه کرد، هنــوز هم در خطر 
است. دیروز معاون استاندار گیالن از 
وضعیت قرمر بعضی از شهرستان های 

این استان خبر داد.
محمود قاســمی نژاد، جانشــین 
رئیس ســتاد مقابله با ویروس کرونا 
در گیالن و معاون سیاسی استانداری 
این اســتان، در این باره گفت: »از ۱۶ 
شهرستان، 2 شــهر وضعیت »قرمز« 

دارند و بقیه زرد یا سفید هستند«.

افزایش مبتالیان کرونا در خوزستان، تهران، گیالن و سمنان وطرح دوباره موضوع »قرنطینه«؛

احتمال بازگشت به نقطه اوج!

خبر

بازگشایی مدارس، تصمیم گیری برای دانشگاه ها، وضعیت نامعلوم مهدها

حضور در مدرسه اجباری نیست

ماهشهر نخستین شهر در 
کشور است که مسئوالنش 
از قرنطینه کامل آن سخن 
به میان آوردند. اقدامی که 

پیشتر در موردش سخن 
فراوان به میان آمد، اما 

اقدام عملی در خصوص آن 
صورت نگرفت

اوایل اسفند پارسال، در 
روزهای اوج گیری کرونا 

در قم، تهران و شمال 
کشور؛ دولت نه تنها زیر 

بار قرنطینه نرفت که حتی 
با تصمیم گیری مسئوالن 
محلی برای بستن مبادی 

ورودی شهرها نیز مخالفت 
کرد

 شماره   515   /  سه شنبه 23  اردیبهشت   1399  /  18 رمضان 1441  /  12  مه   2020


