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از سرباز سیلی خورده در شورای 
شهر تقدیر می شود

رئیس کمیسیون 
فرهنگــی اجتماعی 
شــورای اســامی 
شــهر تهران گفت: 
شــهرداری تهران 

موظف بود بــرای حمایت قانونــی از پلیس 
راهور که متشکل از ســربازان است، از سرباز 
سیلی خورده از نماینده مجلس حمایت کند. 
به گزارش خبرآناین، محمدجواد حق شناس 
اظهار کرد: شهرداری تهران موظف بود برای 
حمایت قانونــی از پلیس راهور که متشــکل 
از سربازان نیز هســت، حمایت قانونی کند تا 
هر تازه به دوران رســیده ای جرئت اهانت به 
ســربازان را نکند و بر گونه یخ زده سربازان به 
ستم سیلی نزند و از تریبون رسمی این سرباز 
را مورد عتاب قرار ندهد. او به شــهردار تذکر 
داد: این امر تاکنون انجام نشــده و شهرداری 
موظف است نسبت به این بزه آشکار اقدام کند. 
به عاوه باید در اولین فرصت نسبت به تقدیر از 

این سرباز در صحن شورا اقدام شود.
    

 احتمال طرح سوال 
از شهردار تهران

سخنگوی شورای 
اسامی شهر تهران 
گفت: اگر روند عدم 
پاســخ شــهرداری 
به تذکــرات اعضای 

شــورای شــهر ادامه یابد، از شــهردار تهران 
طرح ســؤال خواهم کرد.   به گــزارش مهر، 
علی اعطا گفت: بنــده پیش تر دربــاره عدم 
رعایت اصول حقوقی دریکــی از قراردادهای 
شــهرداری تذکــر دادم. بیــش از ۲۰ روز از 
 این تذکر گذشــته اما هیچ پاســخی دریافت 

نشده است.
 او افــزود: در دی ماه نیز درباره اســتخدام 
دســتیاران مدیران شــهرداری نیز تذکری 
دادم و پرســش هایی را مطرح کردم اما هیچ 
پاســخی دریافت نشده اســت. ۳۷ روز پیش 
نیز تذکــری دربــاره روز بازارها داشــتم که 
بازهم پاسخی دریافت نکردیم. تذکر دیگری 
را دربــاره خانه نیما یوشــیج مطــرح کردم 
 اما باگذشــت حــدود ۳۰روز هنــوز جوابی

دریافت نکردیم.
    

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:
باندهای مافیایی کودکان کار وجود 

دارند، اما تعداد آنها زیاد نیست
نجمن  ئیــس ا ر
مددکاران اجتماعی 
ایران گفــت: اغلب 
کودکان کار و خیابان 
را با این مشخصه که 

همه توســط باندها مورد سوءاســتفاده قرار 
می گیرند، می شناســیم که در بیشتر موارد 

صحیح نیست. 
نمی توان وجود باندهای مافیایی کودکان 
کار را نفی کرد، اما به طورقطع تعداد این باندها 
زیاد نیســت و اشــراف اطاعاتــی همکاران 
انتظامی بر روی آن ها زیاد اســت.  به گزارش 
ایسنا،سیدحسن موسوی چلک افزود: برخی 
از این کودکان دارای سرپرست مؤثر هستند، 
در این میان برخی از آن ها بــا خانواده ارتباط 
مســتمر و یا غیرمســتمر دارند و برخی نیز 
باوجوداینکه دارای خانواده هستند ارتباطی با 
آن ها ندارند.  او بیان کرد: اکثریت قریب به اتفاق 
کــودکان کار و خیابان بــرای تأمین معاش 

خانواده خود کار می کنند.
    

روشنایی شبانه به بزرگراه ها و 
بوستان های پایتخت بازگشت

مدیرعامل شرکت 
توزیع نیــروی برق 
تهران بــزرگ اعام 
کــرد: بــا همراهی 
شهروندان تهرانی، 

مشــارکت ارزنــده دســتگاه های اجرایی و 
تحقــق برنامه ریزی های فنی انجام شــده، از 
شــامگاه دوشــنبه ۱۳ بهمن ماه، روشنایی 
 شــبانه بــه بزرگراه هــا و بوســتان های 

پایتخت بازگشت. 
به گزارش ایسنا، حســین صبوری گفت: 
با رونــد تغییر مصرف انــرژی در حوزه تهران 
بــزرگ، منجر بــه کاهــش محدودیت های 
 پیش آمــده در تأمین انرژی این کان شــهر 

شده است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

به رغم آنکه همواره تأکید می شود 
که تا جای ممکن از حضور در اجتماعات 
پرهیز کنیم؛ همچنان بــه بهانه های 
مختلف شاهد برپایی اجتماعات کوچک 

و بزرگ در کشور هستیم.
موضوع تنها به جشنواره فجر ختم 
نمی شــود که این روزها عــدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی در آن خبرساز 
شده؛ روز گذشــته خبرهایی مبنی بر 
تجمع عده ای در کرمانشــاه منتشــر 
شد. گفته می شــود قرار بوده کاالهای 
اساســی خانوارهای نیازمند در قالب 
ســبد کاالی مددجویان کمیته امداد 
به مناسبت دهه فجر بین آن ها توزیع 
شود و همین موضوع باعث شده است تا 
صف های طویل و طوالنی برای دریافت 
این سبدها ایجاد شود. افرادی که در آن 
محل حضور داشته اند از رعایت نشدن 
پروتکل های بهداشتی گفته اند و اینکه 
هیچ فاصله گذاری صورت نگرفته است. 
سؤالی که برای بسیاری از ما ایجاد 
شده این است که چرا با توجه به وضعیت 
شــیوع کرونا در کشــور باز هم شاهد 
برگزاری رویدادهای مختلف هستیم؟ 
و اصًا دلیل برگزاری برخی اجتماعات 
که آن قدر هم مهم و حیاتی محســوب 

نمی شوند چیست؟
بسیاری از کشورهای دنیا در موارد 

غیرضروری تجمع بیش از 5 نفر در یک 
مکان را ممنوع اعــام کرده اند، این در 
حالی اســت که در ایران هر روز عکس 
یا خبری منتشر می شود که عده ای از 
افراد مشهور در یک مکان جمع شده اند 
و بدون رعایت فاصله اجتماعی و داشتن 
ماســک، در فاصله های بسیار نزدیک 

عکس دسته جمعی می گیرند.
جشنواره فجر امسال هم با حواشی 
زیادی شروع به کار کرد. پیش از آغاز این 
دوره اما قرار بود پروتکل های بهداشتی 
به صورت ویژه رعایت شــود اما شرایط 
انگار آن طور که باید پیش نرفته است 
و بســیاری از کارشناســان می گویند 
ریســک ابتا به کرونا در میان افرادی 
که در این جشنواره شرکت کرده اند باال 

خواهد بود.
 احتمال تعطیلی 

جشنواره فیلم فجر
آن طــور کــه مشــخص اســت 
هنرمندان و مردمی که برای تماشای 
فیلم ها به ســینما رفته اند با ظرفیت 
کم هم نتوانســته اند فاصله گذاری را 
رعایت کنند. با اینکه یکی از شــروط 
برگزاری این جشــنواره نداشتن هیچ 
ســالن انتظاری برای تماشاچیان بود 
اما بسیاری از اینکه زمان ورود به سالن 
همه افراد بدون فاصله گذاری کنار هم 
قرار گرفته اند ابــراز ناراحتی کرده اند. 
از ســوی دیگر چندین مورد هم دیده 
شــده که بازیگران برای گرفتن عکس 
ماسک خود را برداشته و کنار یکدیگر 

ایســتاده اند. همین موضوعات باعث 
شــد تا شــرایط برگزاری جشــنواره 
سخت تر شــود و عده ای هم خبر از این 
می دهند که احتمال تعطیل شدن سی 
 و نهمین جشنواره فیلم فجر زیاد است. 
بر همین اســاس محســن فرهادی، 
معاون مرکز سامت محیط و کار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته 
است که برای رعایت پروتکل های اباغی 
سه الیه نظارتی در نظر گرفته شده که 
اول مدیر سالن، دوم ناظران وزارت ارشاد 
و در انتها ناظران عالی دانشگاه های علوم 
پزشــکی و وزارت بهداشت هستند.  او 
همچنین بیان کرده که اباغیه جدیدی 
هم زده شده که بر اساس آن نسبت به 
کنترل ســالن هایی که از سوی وزارت 
بهداشت اعام شــده اند، سختگیری 
بیشتری انجام شــود و تشدید نظارت 
اعمال شود تا مجبور نشــویم به علت 
رعایت نشدن اصول بهداشتی، از ادامه 

جشنواره جلوگیری کنیم.
مســئوالن اما برای برگــزاری این 
جشنواره شروط ســاده ای گذاشته اند 
که باید دید اصًا رعایت می شود؟ برای 
مثال فرهادی گفته است پروتکل های 
بهداشتی جشنواره فیلم، تئاتر و موسیقی 
تقریباً شبیه به هم است البته تفاوت هایی 
هم دارند مثاً در مورد جشنواره تئاتر که 
به جای صفحه نمایش، بازیگران تئاتر 
حضور دارند و معموالً سالن کوچک تر 
است، تهویه باید قوی تر باشد. بنابراین 
باید سالن های نمایش  به درستی انتخاب 

شــوند. ضمن اینکه توصیه شده لوازم 
گریم و بازی بازیگران کامًا شــخصی 
باشــد و همه بازیگران تست پی سی آر 
منفی داشته باشند. به طوری که انجام 
تست سریع برای همه بازیگران اجباری 
است و در موارد مشــکوک باید قبل از 
جشنواره تست پی سی آر هم بدهند و 
فقط درصورتی که نتیجه آن منفی باشد 

می توانند وارد سالن نمایش بشوند.
باید دید آیا تا به حال نظارتی در رابطه 
با تهویه سالن ها صورت گرفته است؟ یا 
بر فرض اگر تهویه هوا هم با قدرت کار 
کند آیا ریسک انتقال ویروس از افرادی 
که با فاصله های عمدتــاً یکی در میان 
در سالن های کوچک و بسته کنار هم 
نشسته اند، کم می شــود؟ اگر به خاطر 
داشته باشید، چندی پیش صداوسیما 
هم اعام کرد کــه مهمان های برنامه، 
مجریان و کادر هر یک از برنامه ها باید 
تست پی ســی آر بدهند و هر روز چک 

می شود که بیمار نباشند و باعث نشوند 
که دیگران هم به ویروس مبتا شوند. 
مرگ مهرداد میناوند، بازیکن فوتبال و 
وخامت حال علی انصاریان نشان دهنده 
این است که هیچ کدام از شرایط جهت 
انجام تست رعایت نمی شــود که اگر 
رعایت می شــد چند روز پس از برنامه 
دربی این دو ورزشکار کارشان به مرگ و 

کما نمی رسید. 
وزارت بهداشتی ها موافق برپایی 

جشنواره فجر نبودند
از سوی دیگر، هم زمان با آغاز به کار 
جشنواره فجر، معاون وزارت بهداشت از 
احتمال تعطیلی جشنواره فیلم فجر در 
صورت عدم رعایت مقررات بهداشتی 
مربوط به کرونا خبر داد. علیرضا رئیسی 
گفت که اگر مشاهده شود در جشنواره 
فجر مقررات بهداشتی رعایت نشده اند 
از برگزاری جشنواره در هر مرحله ای که 

باشد، جلوگیری می شود.
در ادامه رئیسی گفته است که اگر 
جشــنواره ملی فیلم فجر پروتکل ها را 
رعایت نکند، جشنواره را می بندیم. او 
تأکید کرده که پای این حرف ایستاده ایم 
و هشــدار قاطعانه ای دادیــم که اگر 
پروتکل ها را رعایت نکنید، جشنواره را 

تعطیل می کنیم.
رئیســی به این موضوع اشاره کرده 
است که کارشناسان وزارت بهداشت 
زیر بار برگزاری این جشنواره نمی رفتند 
و  اما دوســتان تعهدات بسیار سفت و 
سختی دادند ازجمله اینکه حتماً یک نفر 
کارشناس بهداشت محیط حرفه ای در 
محل برگزاری حضور دائم داشته باشد اما 
ظاهراً این اتفاق رخ نداده است. به گفته 
رئیسی شرط دوم این بوده که کد ملی 
افرادی که می خواهند وارد شوند باید 
به سامانه ماسک وصل باشد که بررسی 
شود آیا این افراد کرونا مثبت هستند یا 
خیر و اگر مثبت بودند به محل راه داده 
نشوند که ظاهراً برخی روزها این اقدام 

هم انجام نشده بود.
واکنش ها در فضای مجازی به 

برگزاری جشنواره فجر
از طرف دیگر بســیاری از کاربران 
شبکه های اجتماعی نســبت به عدم 
رعایت مقــررات بهداشــتی کرونا از 
سوی هنرمندان و ستاره های سینما و 

تلویزیون واکنش نشان دادند.
برخی از کاربــران توییتر با انتقاد به 
نحوه برگزاری جشنواره نوشتند که با 
توجه به عدم برگزاری جشــنواره های 
فیلم و فستیوال ها در سایر کشورهای 
دنیا، چرا باید جشنواره فیلم فجر امسال 
در شرایط شــیوع کرونا برگزار شود؟ 
آزاده مختاری، روزنامه نگار اجتماعی در 
توییتی با اعتراض به این مسئله نوشت: 

»پروتکل هــای بهداشــتی کرونایی، 
فقط ماسک زدن نیست. اصرار عجیب، 
خودخواهانه و خطرنــاک بر برگزاری 
جشــنواره ای که از اول هم معلوم بود 
شاهد چنین صحنه هایی از آن خواهیم 
بود و نمی شود که پروتکل های بهداشتی 
در آن اجرا شود. هنرمندانی که با جان 

مردم بازی می کنند!«
برخــی نیز به تصمیمــات عجیب 
دولت ازجملــه محدودیت های عبور و 
مرور در خیابان های تهران اشاره کردند 
که هرگونه عبور و مروری را بعد از ساعت 
9 شب غدغن اعام می کند و متخلفان 
جریمه می شوند و با این حال جشنواره 

فجر برگزار شده است.
کرونا دوباره فراموش شده

آمارها می گویند دوباره مردم کرونا 
را فراموش کرده اند. روز گذشــته ایرج 
حریرچی، معاون کل وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی از کاهش رعایت 
پروتکل های بهداشتی خبر داد. او گفته 
اســت که میزان رعایت مــردم به 84 
درصد رسیده بود که در روزهای اخیر با 
کاهش مواجه شده و به 8۱ رسیده است. 
همان طور که گفته شــد برگزاری 
تجمع ها می تواند این میزان را پایین تر 
هم بکشد و مشــکات بسیار جدی به 
بار آورد. کادر درمان یک سال است که 
شبانه روز تاش می کنند تا بتوانند این 
ویروس را مهار کنند و جان بیماران را 
نجات دهند. کمترین کار برای حمایت 
و کمک به آن ها این است که از هرگونه 
تجمع بی دلیل و غیرضروری خودداری 
کنیم و بــر رعایت اصول بهداشــتی و 
فاصله گذاری اصرار بورزیم. از هنرمندان 
و افراد مشهور انتظار می رود که درجهت 
مصالح جامعه حرکــت کنند، نه اینکه 
خودشــان هم در اول صف افرادی قرار 
بگیرند که با عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی، بار مضاعفی بر دوش پزشکان 

و سایر افراد می شوند.

گاف های کرونایی تنها مختص جشنواره فجر نیست،  در کرمانشاه هم میان جمعیتی انبوه سبدکاال توزیع می شود؛

دغدغه های تشکیل صف!

خبر

مدیرکل دفتر سامت و امور تندرستی وزارت 
آموزش وپــرورش گفت: حدود ۶ تــا ۷ درصد از 
دانش آموزان دچار الغری شــدید هستند، که 
میزان این الغری در بین دانش آموزان دختر بیشتر 

از پسران است.
در همین مــورد، محمد محســن بیگی در 
واکنش به حذف کمک هزینــه تغذیه کودکان و 
هزینه نگهداری دانش آمــوزان در خوابگاه ها به 
خبرنگار ایلنا گفت: ازنظر علمی بحث سوءتغذیه 
در دانش آموزان به خصــوص در مناطق محروم 
یک مسئله جدی است. در حقیقت کودکانی که 
در مناطق محروم ازنظر اقتصــادی و اجتماعی 
هستند، مشــکات تغذیه ای دارند. او ادامه داد: 
سوءتغذیه در سنین نوجوانی و کودکی عواقب و 
عوارض جدی روی سامت شخص دارد که این 
عوارض تا پایان عمر باقی خواهد ماند. این موضوع 
به خصوص در دختران بیشتر نمود خواهد داشت. 
پیش تر آموزش وپرورش یک ســری طرح ها را با 
کمک وزارت بهداشت در بحث های مکمل مانند 
ویتامین D اجرایی می کرد تاکمی از این مشکل 

را بپوشاند.

سوءتغذیه دانش آموزان با حذف شیِر 
مدارس جدی تر می شود

محســن بیگی افزود: اگر قرار باشــد همین 
حداقل ها ازجمله »شیر«  به مدارس شبانه روزی 
در مناطق محروم که قباً تخصیص پیدا می کرده، 
حذف شود، ما قطعاً در آینده مشکات سوءتغذیه 
را به صورت خیلی جدی تری خواهیم داشت. چون 
وضعیت اقتصادی این گروه روزبه روز بدتر شده و 
بهتر نشده است، از طرفی عواقب کاهش بودجه در 

حوزه سامت نیز قابل مشاهده است.
تعداد دانش آموزان مبتالبه الغری شدید 

قابل توجه است
و ادامه داد: تعــداد دانش آموزانی که مبتابه 
الغری شدید هستند، قابل توجه است و اغلب آن ها 
در مناطق محروم و استان هایی مثل سیستان و 
بلوچســتان، جنوب کرمان، هرمزگان، خراسان 
جنوبــی، آذربایجان غربــی و تعــداد کمی در 
خوزستان هستند. همچنین میزان الغری شدید 

در دانش آموزان دختر بیشتر از پسران بوده است.
محسن بیگی گفت: ما فعًا آمار الغری شدید 
دانش آموزان را گرفته ایم، اما قطعاً کســی که در 

سن رشد، دچار الغری شدید شده، سوءتغذیه هم 
دارد، زیرا عامل اصلی و اساسی آن همین باید باشد 
و عوامل خاص دیگری را نداریم. ضمن اینکه وقتی 
پراکندگی این موضوع در مناطق محروم بیشتر 
است خودبه خود نشان می دهد که در این مناطق 

بحث های تغذیه ای جدی تر است.
تأثیر منفی سوءتغذیه در میزان یادگیری 

دانش آموزان
مدیرکل دفتر ســامت و امور تندرستی 
وزارت آموزش وپرورش در واکنش به تأثیر 
سوءتغذیه در میزان یادگیری دانش آموزان 
گفت: ســوءتغذیه در تمام شــاخص های 
سامتی ازجمله سامت جسمی، روحی و 
روانی تأثیرگذار است. این موضوع حتی در 
تمرکز دانش آموزان، فعالیت های حرکتی، 
سوخت وســاز بدن، فعالیت هــای ذهنی، 
حافظــه و به هم ریختگی فرمــول و الگوی 
خواب و... مؤثر اســت. در ادامه این تأثیرات 
هرکدام از این موارد می تواند در پیشــرفت 
یادگیــری و تحصیلی اثر منفــی بگذارند و 
باعث شــوند این دانش آمــوزان در حوزه 

 تحصیلی عقب ماندگی بیشتری پیدا کنند.
محســن بیگــی همچنین گفت: امســال 
به طور کامل شــیر از برنامه مدارس حذف 
شد و ســال گذشــته نیز حدود ۷۰ درصد 
آن را حذف کردند. به علــت کمبود بودجه 
 تعــداد دفعــات توزیــع شــیر در مدارس 

کاهش پیدا کرد.
او درباره علــت کاهش توزیع شــیر در 
مدارس خاطرنشــان کــرد: متولــی این 
موضوع وزارت جهاد کشــاورزی و سازمان 
هدفمندســازی یارانه ها بود کــه پول این 

اقدام را تأمین نکرد،  درنهایت توزیع  شیر در 
مدارس حذف شــد. بنابراین در این قسمت 
نه تنها کمکی نشده، بلکه اقدامات ضعیف تر 

هم شده است.
محسن بیگی همچنین اظهار کرد: تعداد 
زیادی از دانش آموزان در برخی از مناطق در 
مدرســه حضور پیدا نکردند، به تعبیر دیگر 
بعضی از مناطق مــا بیش از ۱۰ تا ۱5 درصد 
دانش آموزان در مدرسه حاضر نشدند که این 
موضوع به خصوص در منطقه های شهری و 

پرجمعیت بیشتر دیده شده است.

مدیرکل دفتر سالمت وزارت آموزش وپرورش:

حدود ۷ درصد دانش آموزان دچار الغری شدید هستند

معاون مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشت: 

بازیگران باید تست 
پی سی آر منفی داشته 

باشند. به طوری که انجام 
تست سریع برای همه 

بازیگران اجباری است و 
در موارد مشکوک باید 
قبل از جشنواره تست 

پی سی آر هم بدهند و فقط 
درصورتی که نتیجه آن 

منفی باشد می توانند وارد 
سالن نمایش بشوند

معاون وزیر بهداشت گفته 
است که اگر در جشنواره 
ملی فیلم فجر پروتکل ها 

رعایت نشود، جشنواره را 
می بندیم. پای این حرف 

ایستاده  و هشدار قاطعانه 
داده ایم که اگر پروتکل ها را 
رعایت نکنید، جشنواره را 

تعطیل می کنیم
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