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رویخط خبر

تعطیلی۱۰۰مهدکودکدر تهرانبهدنبالشیوع کرونا
[شهروند] صد مهدکودک در استان تهران از زمان شیوع ویروس کرونا به صورت
دایم یا موقت تعطیل شدهاند .این درحالی است که  ۸۵۰مهدکودک شهری ،روستایی و
حاشیه شهری در تهران مشغول به فعالیت بودهاند.
پروانه ثمودی ،مسئول دفتر کودکان بهزیستی استان تهران ،درباره نحوه رعایت
پروتکلهای بهداشتی درمهدهای کودک گفت« :پیرو مصوبه هفدهم خردادماه
ستاد ملی مبارزه با کرونا و دستور رئیسجمهوری مبنی بر بازگشایی مهدهای کودک
از بیستوچهارم خردادماه ،عالوه بر ضوابط ابالغی وزارت بهداشت و دریافت کد مربوط
ثبتنام در سامانههای وزارت بهداشت ،ضوابط و پروتکلهای بهداشتی نیز در  ۱۲بند و
تقسیمبندی مهدهای کودک به سه منطقه توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه شد».
براساس دستورالعمل  ۱۲بندی سازمان بهزیستی مقرر شده است که در نقاط
سفید مهدهای کودک۵۰درصد ظرفیت ،در نقاط زرد مهدهای کودک با۵۰درصد ظرفیت
و در مناطق قرمز فعالیت با یکسوم ظرفیت صورت گیرد که براین اساس در استان
تهران مهدهای کودک با یکسوم ظرفیت اجازه پذیرش کودک را دارند ،البته طبق
بررسیهای انجامشده مهدهای کودک استان تهران نتوانستند بیش از  ۷الی ۱۰درصد
ظرفیتشانراجذب کنند.ثمودیدر ادامهبهبندهایپروتکلهایبهداشتیاشاره کرد
و گفت« :ازجمله مواردی که در شیوهنامه بهداشتی مهدهای کودک قید شده ،به بحث
ضدعفونی کامل مهدکودک مانند تجهیزات ،اسباببازیها ،محیط و کلیه مکانها،
قبل از بازگشایی و در پایان هر روز ،استفادهنکردن از فضاهای بازی مشترک مانند تاب،
سرسره ،حوض توپ و ،...تعطیلی برنامهها و فعالیتهایی که نیاز به تحرک باال دارند،
حضور پرسنل مهدکودک با وسایل و تجهیزات بهداشتی مانند دستکش ،ماسک و
رعایتپروتکلهایمربوطه،تهیهودر اختیار قراردادنموادضدعفونیکنندهبهپرسنل
و نظارت ویژه مربیان بر شستوشوی صحیح دست کودکان و موارد نظافتی اشاره کرده
است .همچنین به همراهداشتن ماسک و وسایل نظافت انفرادی توسط کودکان در
کیفی مخصوص ،خار جکردن کفشها از محیط داخلی ،تغییر چیدمان کالسها و پخش
کودکان در فضاهای مختلف مهد با حضور مربی و تأکید بر انجام فعالیتهای انفرادی
یا با حفظ فاصله مطمئن ،حضورنداشتن اولیا و اشخاص متفرقه در محیط مهدکودک
و آموزش اولیا برای اجرای پروتکل بهداشتی و اعالم ساعت تحویل و ترخیص که
موجب تجمع اولیا نشود نیز ،از دیگر بندهای این دستورالعمل بهداشتی است».
ثمودی همچنین به بند آخر این دستورالعمل اشاره و اظهار کرد« :براساس بند  ،۱۲اولیا
تعهدهایی نیز در شرایط کرونا دارند ،والدین باید درصورت ابتالی نزدیکان کودک به
کرونا موضوع را به مهد اطالعرسانی کنند و همچنین مهدکودک نیز نپذیرفتن کودک
در زمانی که اقوام درجه یک کودک در دوران قرنطینه به سر میبرند را در دستور کار دارد».
مسئول دفتر کودکان بهزیستی استان تهران در ادامه درباره تعطیلی مهدهای
کودک استان به دلیل بیماری کرونا توضیح داد ۸۵۰« :مهدکودک شهری ،روستایی و
حاشیه شهری در تهران مشغول به فعالیت بودهاند که از زمان شیوع ویروس کرونا
تاکنون ۱۰۰ ،مهدکودک در استان تهران به صورت دایم یا موقت تعطیل شدهاند».

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا:

آمار مبتالیانتهرانیبه کروناروبهافزایشاست
اســتمرار دورکاری کارکنان میتواند از افزایش شــیوع کرونا پیشگیری کند
طی روزهای اخیر در کالنشهر تهران آمار مبتالیان به کرونا در حال افزایشیافتن
است .به همین دلیل فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا بر استمرار دورکاری
کارکنان تأکید کرد .علیرضا زالی ،فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا ،با اشاره به
ضرورت اعمال قوانین دورکاری کارکنان ادارات با هدف کنترل پاندمی کرونا در تهران
گفت« :دورکاری کارکنان ادارات عالوه بر کاهش حضور کارمندان از تولید سفرهای
درونشهری و افزایش بار ترافیک میکاهد .بنابراین کماکان پیشنهاد ستاد عملیات
مقابله با کرونا استمرار محدودیت در ترددهاست .آمار مبتالیان به کووید ۱۹-در
مقایسه با هفته گذشته در تهران رو به افزایش است ،مجموعا در  ۲۴ساعت گذشته
بالغ بر  ۶۵۹بیمار در استان تهران با تشخیص کرونا بستری شدهاند که این آمار در
مقایسه با هفته گذشته سیر صعودی داشته است ».فرمانده عملیات مدیریت
بیماری کرونا در کالنشهر تهران از افزایش آمار مبتالیان به کرونا طی روزهای اخیر در
تهران خبر داد و گفت« :آمار مبتالیان به کووید ۱۹-با شیبی مالیم رو به افزایش است.
پیشبینی میشود تهران به سمت موج سوم کرونا در حرکت باشد .در استان تهران
ورود موج سوم کرونا بسیار زودتر از سایر استانها شکل خواهد گرفت و در هفتههای
پیش رو با افزایش آمار بیماران کرونایی تهران شرایط جدیدی را تجربه میکند .گروههای
پرخطر کماکان از حضور در محل کار معاف هستند و این گروهها میتوانند ضمن ارایه
گواهی پزشکی از قوانین محدودیتها استفاده کنند».

رئیــس دیوانعالــی کشــور خبــر
داد:

حکم نهایی روحاهلل زم
صادر شد

قضات دیوان عالی کشور پس
از رسیدگی به پرونده روحاهلل زم،
رأی خود را نسبت به متهم
صادر کردند و رأی صادره اعالم
خواهد شد .این را
حجتاالسالممرتضویمقدم
درحاشیه جلسه هیأت عمومی
قضات دیوانعالی کشور
درجمع خبرنگاران درباره
رسیدگی نهایی به پرونده
روحاهلل زم گفت .گفتنی است،
اولین جلسه دادگاه زم
بیستویکمبهمنسال
گذشته به ریاست قاضی
صلواتی در شعبه  15دادگاه
انقالب برگزار شد .در این دادگاه
موارد کیفرخواست که نماینده
دادستان قرائت کرد ،در  17بند
عنوان شد .در این کیفرخواست
«افساد فیاالرض ،جاسوسی به
نفع سرویس اطالعاتی اسراییل،
جاسوسی به نفع سرویس
اطالعاتی کشور فرانسه و
همکاری با دولت آمریکا علیه
ایران» جزو موارد متهم بود.
دیوانعالی کشور پس از
رسیدگی به پرونده زم ،اعتراض
او را به استناد دالیل و
مستندات پرونده نپذیرفت و
حکم او را تأیید کرد .البته این
حکم غیرقطعی و قابل
فرجامخواهی است .رئیس
دیوانعالیدرحاشیهجلسه
هیأت عمومی دیوانعالی کشور
همچنین درباره حکم اعدام
سهنفر از معترضان اغتشاشات
آبان  ۹۸گفت« :این پرونده
درحال رسیدگی است ».او در
واکنش به ارسال نامهای از
سوی وکیل این سه متهم به
دیوانعالی کشور گفت« :هر
نامهای که میآید ،روی پرونده
میرود ».رئیس دیوانعالی
کشور درباره آخرین وضع پرونده
بابک زنجانی گفت« :این پرونده
تمام شده و دست ما نیست و
در مرحله اجراست ».او درباره
پرونده شکات سکه ثامن که به
دیوانعالی ارسال شده است،
گفت« :هنوز چیزی در هیأت
عمومی اعالم نشده است».
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روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

آشفتگی در بازار ،آرامش روانی
جامعه را دچار مشکل میکند

[شهروند] رئیسجمهوری بر اقدامات فوری
و الزم برای تنظیم قیمت کاالهای اساسی و اقالم
مورد نیاز مردم تأکید کرد و از وزارت صمت خواست
مراقبتهای ویژه درخصوص قیمت کاالهای
اساسی داشته باشد.
در
رئیسجمهوری
روحانی،
حسن
یکصدوشصتوپنجمین جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت ،با بیان اینکه نباید شاهد عدم
تعادل در بازار خودرو باشیم ،گفت« :دولت با
سیاستها و برنامهریزیهای خود درجهت
تقویت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بهویژه
بخش خصوصی تالش داشته که در شرایط خاص و
سخت اقتصادی تمهیداتی را درنظر بگیرد تا چرخه
تولید کشور متوقف نشود و تحریمهای غیرقانونی
آمریکا نتواند لطمه و ضربهای بر اقتصاد کشور وارد
کند».
رئیسجمهوری با اشاره به تهیه دستورالعمل
اجرایی نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافتی
توسط تولیدکنندگان و سرمایهگذاران ،گفت« :با
توجه به استجازه دولت از مقام معظم رهبری،
تولیدکنندگان و سرمایهگذارانی که از صندوق
توسعه ملی ،تسهیالت ارزی دریافت کردهاند،
میتوانند تا انتهای سال  ۱۳۹۹تسهیالت ارزی خود
را به صورت ریالی با صندوق توسعه ،تسویه و بدهی
خود را پرداخت کنند .مصوبه امروز ستاد هماهنگی

اقتصادی دولت در مورد تسویه ریالی تسهیالت ارزی
تولیدکنندگان از صندوق توسعه ملی ،میتواند یک
فرصت مغتنم برای تولیدکنندگانی فراهم کند که از
صندوق توسعه ملی تسهیالت دریافت کردهاند.
بنابراین از رهبر معظم انقالب بابت حمایت از این
طرح قدردانی میکنم».
رئیسجمهوری در ادامه با اشاره به فراهمشدن
شرایط جدید تسویه ریالی بدهی وام ارزی شرکتها
و بنگاههای تولیدی ،گفت« :این شرایط میتواند
زمینه عرضه سهام بسیاری از این بنگاههای تولیدی
در بورس را فراهم کند که هم موجب تقویت بازار
سرمایه خواهد بود ،هم زمینه را برای تسویه آسانتر
بدهیهای این شرکتها فراهم میکند و هم اجرای
طرح توسعه در این واحدها و بسترسازی الزم را
تأمین میکند».
روحانی در این جلسه همچنین از دستگاههای
ذیربط خواست تا مراحل تصویب و اجرای
دستورالعمل اجرایی این مصوبه را به سرعت انجام
داده و نسبت به اطالعرسانی الزم اقدام کنند تا در
ماههای باقیمانده از سالجاری بنگاههای اقتصادی
بتوانند اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند.
در ادامه این جلسه ،سرپرست وزارت صمت
گزارشی از وضع تولید کاالهای اساسی و خودرو
درکشور و نوسانات قیمت در بازار خودرو ارایه کرد
و رئیسجمهوری پس از ارایه این گزارش ،گفت:

«وزارت صمت باید مراقبتهای ویژه درخصوص
قیمت کاالهای اساسی داشته باشد و دستگاههای
ذیربط چه در تنظیم قیمتها و چه در نظارت بر آن و
تنظیم چرخه تولید و توزیع باید با هماهنگی دقیق به
وظایف خود عمل کنند».
روحانی با بیان اینکه با توجه به واقعیت افزایش
تولید و عرضه خودرو در دوماه او 
ل سال  ۹۹نسبت به
سال گذشته ،نباید شاهد عدم تعادل در بازار خودرو
باشیم ،گفت« :اخالل در چرخه توزیع ،عرضه و فروش
کاال و ایجاد آشفتگی در بازار هم زندگی و معیشت
مردم و هم آرامش روانی جامعه را دچار مشکل
میکند .وزارت صمت باید طبق مأموریت و وظایف
خود با هماهنگی اصناف و تولیدکنندگان اقدامات
فوری و الزم را برای تنظیم قیمت کاالهای اساسی و
اقالم مورد نیاز مردم که تأثیرات پایهای بر زندگی مردم
دارند ،انجام دهد».
روحانی با تأکید بر اینکه در این مسیر باید سیستم
واسطهگری رانتجویانه حذف و نحوه خریدوفروش
برای مصرفکنندگان واقعی اصالح شود ،افزود« :این
اقدامات باید به فوریت انجام گرفته و سریعا به مردم
در این خصوص اطالعرسانی شود و اگر در این مسیر
مواردی وجود دارد که میتواند مورد استفاده و
سودجویی قرار بگیرد ،باید بالفاصله رفع و با
هماهنگی و مساعدت نهادهای مرتبط این مسیر
متوقف شود».

نگاه

دستگیری6عاملحمله بهمحیطبانفشم
[شهروند] 6شکارچی غیرمجاز که در جنگلهای فشم به محیطبان جنگل حمله
کرده بودند در عملیاتی پلیسی دستگیر شدند .در پی حمله مسلحانه تعدادی از
شکارچیان غیرمجاز به یکی از محیطبانان جنگلهای فشم که منجر به جراحت
شدید این مأمور فداکار شده بود ،بالفاصله بررسی موضوع و شناسایی عامالن
این ضرب و جرح در دستور کار مأموران پایگاه یکم پلیس امنیت عمومی تهران
بزرگ قرار گرفت.
با انجام تحقیقات میدانی مأموران پلیس دریافتند که ضاربان در روز حادثه
به قصد شکار غیرمجاز و تفریحی به جنگلهای فشم مراجعه کرده بودند که با
مقاومت مأمور جنگلبانی روبهرو و بالفاصله با او درگیر میشوند که در این درگیری
مسلحانه ،مأمور فداکار جنگلبانی بهشدت مجروح میشود و ضاربان نیز از محل
متواری میشوند .در تحقیقات پلیسی و تالش مأموران پایگاه یکم پلیس امنیت
عمومی تهران بزرگ هر  6ضارب و مخفیگاه آنان در حاشیه یکی از روستاهای فشم
شناسایی شدند و نتیجه تحقیقات انجامشده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت
و دستور بازداشت تمامی متهمان این پرونده اخذ شد .صبح روز بیستوسوم
شهریور مأموران پلیس به مخفیگاه متهمان اعزام و موفق شدند در سه عملیات
جداگانه هر  6متهم را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان یک قبضه سالح
شکاری لوله بلند به همراه فشنگهای مربوطه کشف کنند.جانشین فرماندهی
انتظامی تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت« :متهمان در تحقیقات پلیسی اعتراف
کردند .هر  6عامل این ضرب و جرح برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی
شدند».

جزئیات حادثه

ساعت  ٢بامداد روز چهارشنبه ،نوزدهم شهریور ،بود که محیطبان متوجه
اقدام دو نفر برای باالرفتن از ارتفاعات ب ه منظور شکار شد ،حدود  ۵صبح به محل

شکارچیان در ارتفاعات رسید و در کمین آنان بود ،اما زمانیکه شکارچیان متوجه
حضور محیطبان شدند ،فاصله میان آنها بسیار کم بوده و محیطبان و سربازی که
همراه او بوده ،از فاصله  ۱۰متری به شکارچیان غیرمجاز ایست دادند و شکارچیان
بالفاصله شروع به تیراندازی مستقیم با استفاده از اسلحه شکاری و گلوله چهارپاره
کردند که به زیر شکم و پای محیطبان اصابت کرد .با اعالم این حادثه در سطح
استان ،از سوی مقامات ،هماهنگیهای الزم بین هاللاحمر ،اورژانس ،سازمان
ط زیست و نیروی انتظامی انجام شد .وقتی به نیروهای هاللاحمر
حفاظت محی 
سازمان امدادونجات خبر رسید که یک زخمی در میان قلههای ورجین لواسانات
استان تهران حال وخیمی دارد ،بالفاصله نیروها تجهیزات خود را آماده کردند.
آنها با کمکهای پیشبیمارستانی و اولیه عازم قلهها شدند .دو امدادگر و یک
تکنیسین اورژانس که از نیروهای امدادی هاللاحمر نیز بودند ،راهی محل حادثه
شدند و این محیطبان بهوسیله بالگرد هاللاحمر بهسرعت به بیمارستان منتقل
شد و تحت عمل جراحی کوچک نیز قرار گرفت.

