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 کشــور از پیک هفتم کرونا گذر کرد. با اینکه از 
ابتدای شــروع موج هفتم، یعنی از 24تیر )طی 
37روز(، 1868نفر جانشــان را از دست دادند و 
238هزارو15نفر هم مبتال شدند، اما متخصصان 
ویروس شــناس اعــالم می کننــد، وضعیــت 
نگران کننده تــری از پیــک هفتــم پیش بینی 
می شد، اما عبور از این پیک نسبت به پیک های 
قبلی کرونــا، آرام تر بود. آنها واکسیناســیون و 
چرخش باالی اومیکرون با زیرســویه BA5 با 
شــدت نه چندان باال و درگیری کمتر سیستم 
ریوی را دلیل 3رقمی نشدن آمار فوتی ها اعالم 
کردند. با این  همــه اما همچنــان گزینه وقوع 
موج های بعدی روی میز اپیدمیولوژیست هاست؛ 
چراکه آمار واکسیناســیون دوز ســوم و باالتر، 
همچنان پایین است. براساس اعالم روز گذشته 
وزارت بهداشت، تا دیروز 30میلیون و336هزار 
و 452نفر دوز ســوم و باالتر را تزریق کرده اند 
که آمار پایینی اســت. در این میان براســاس 
اعالم علیرضا ناجــی، رئیس مرکــز تحقیقات 
ویروس شناســی دانشــگاه شهیدبهشــتی تا 
زمانی کــه میــزان واکسیناســیون در دنیا به 
باالی 70درصد نرسد، باید باز هم منتظر وقوع 

موج های متعددی از کرونا بود.
تزریق دوز بوستر واکسن کرونا، روز گذشته یکی 
از موضوعات جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
بود. در همین جلسه، رئیس ستاد بر تزریق دوز 
یادآور و همچنین استمرار رعایت پروتکل های 
بهداشتی، با توجه به نزدیکی به زمان بازگشایی 
مدارس و پیاده روی اربعین، تأکید کرد. آخرین 
گزارش ها از تزریق دوز سوم از سوی تنها نیمی از 

جمعیت کشور حکایت دارد.

چگونه از پیک هفتم عبور کردیم؟
نگاهی به شــمار فوتی های کرونا از زمان شیوع 
موج هفتم کــه به تاریخ 24تیرمــاه تا 29مرداد 
بازمی گردد، حکایت از گذشتن از 2قله قابل توجه 
در مرگ های ناشی از این بیماری دارد؛ نخستین 
قله در یازدهم تا ســیزدهم مرداد با جان باختن 
روزانه 74 تا 81بیمار و دومیــن آن در نوزدهم 
و بیســتم همین ماه با فوت 90 و 84بیمار ثبت 
شد. با اینکه در این میان نوسانات قابل توجهی از 
نظر تعداد مرگ ها مشاهده شد، اما از 25مرداد، 
شمار مرگ ها کمی کاهش یافت؛ به طوری که روز 
گذشته 44مورد مرگ ناشی از این بیماری اعالم 
شد. نمودار ابتال هم نشان از یک قله بلند و 3قله 
نسبتا کوتاه دارد. نخستین قله، بین دوم تا ششم 
مرداد رخ داد، دومی در نهم تا یازدهم، دیگری در 
نوزدهم تا بیست ویکم و قله بعدی در بیست وسوم 
تا بیست وپنجم به ثبت رسید. تحلیل این نمودار 
نشان می دهد با هر بار فروکش کردن موارد ابتال، 
بالفاصله تعداد فوتی ها هم کاهش پیدا می کند و 
حاال با توجه به اینکه موارد ابتال از 11هزار مورد 
در باالترین قله موج هفتم به حدود 3600 ابتالی 
روزانه رسیده، به نظر می رسد در روزهای آینده، 

موارد فوت کمتر هم شود.
علیرضــا ناجــی، رئیــس مرکــز تحقیقــات 
ویروس شناســی دانشــگاه شهیدبهشــتی در 
گفت وگو با همشــهری درباره نقشــه حرکت 
ویروس و ســناریوهای بعدی توضیح می دهد. 
او با اســتناد به آمارها، معتقد است که کشور از 
قله یا همان پیک هفتم کرونا گذر کرده اســت: 
»ما پیش از ایــن موج های گســترده و بزرگی 
داشتیم که از آلفا شروع شــد به بتا و دلتا و حاال 
هم به اومیکرون رسیده است. موج های چهارم، 
پنجم و ششــم موج های بسیار ســنگینی بود، 
اما موج هفتــم که باز هم با ســویه اومیکرون و 

زیرســویه BA5 بود، حرکت آرام تری داشت.« 
به گفته او، شــرایط فعلی، حاصل تزریق واکسن 
و گردش ویروس به میزان بســیار باال در جامعه 
است: »بیش از 70درصد جامعه، دوزهای اول و 
دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند؛ هر چند که 
دریافت دوز ســوم، به عدد مناسب نرسیده، اما 
به طور کلی بررســی واریانت اومیکرون نشــان 
داد که نســبت بــه واریانت های قبلــی، میزان 
بســتری مبتالیان و در ادامه فــوت آنها کمتر 
است؛ یعنی بیماران نســبت به گذشته کمتر به 
بستری شدن در آی ســی یو نیاز پیدا کردند.« 
براســاس اعالم این ویروس شــناس، هم اکنون 
بستری ها بیشــتر شــامل افراد با بیماری های 
خــاص و زمینــه ای، ســالمندان، بیمارانی که 
ضعف سیســتم ایمنی دارند یا واکسن نزده اند، 
می شود؛ بنابراین شــرایط فعلی نشان می دهد 

افرادی که واکسن نزده اند، همچنان در خطرند: 
»اومیکرون 2ویژگی  دارد؛ یکی انتقال  پذیری باال 
و دوم ایمنی گریزی. ما تاکنــون واریانتی مانند 
اومیکرون با این میزان از سرایت پذیری نداشتیم 
و هر یک مبتال می تواند 18نفر را درگیر کند. از 
سوی دیگر، این ویروس به راحتی از ایمنی فرار 
می کند؛ چه ایمنی طبیعی و چه ایمنی ناشی از 
واکسن.« ناجی می گوید در دنیا، به طور هفتگی، 
15هزار نفر بر اثر ابتال به اومیکرون جانشان را از 
دســت می دهند؛ بنابراین این ویروس همچنان 
کشندگی دارد، اما نسبت به واریانت های قبلی 

کمتر است.
روز گذشته رئیس آزمایشــگاه مرجع کشوری 
کرونــا در انستیتوپاســتور بر احتمــال وقوع 
موج های بعدی کرونا تأکید کرد و گفت نمی توان 
پیش بینی مطلقی از کرونا داشــت: »همه  چیز 

به این وابسته اســت که چه واریانتی از ویروس 
به وجود آید؛ بنابراین نمی توان گفت موج هفتم، 
آخرین مــوج کرونا در ایران اســت.« ناجی هم 
بر این موضوع تأکید می کنــد. او درباره آخرین 
پیش بینی ها از حرکت و شیوع ویروس در آینده 
هم توضیح می دهد: »تا زمانــی که ویروس در 
گردش باشــد، می تواند خودش را تغییر دهد و 
موج های بعدی را ایجاد کند. مناســب ترین راه، 
همان زندگی کردن با کووید-19 اســت؛ یعنی 
همچنان باید ماسک زد و فاصله را رعایت کرد. 
راه حل دیگر هم واکسیناســیون است. البته که 
دیگر واکســن ها باید به روزرسانی و قوی تر شود 
تا تغییرات ویــروس را دربرگیرد.« به گفته او، تا 
زمانی که تمام کشــورها باالی 70 تا 80درصد 
دوز بوستر را تزریق نکنند، ویروس همچنان در 

گردش خواهد ماند.

گذر از پیک هفتم
طی 37روز، کرونا جان 1868نفر را گرفت و 238هزار نفر را هم مبتال کرد. گفته می شود کشور عبور آرامی از پیک هفتم داشته است

پاسخ وزیر بهداشت به روزنامه همشهری درباره اجرای قوانین سختگیرانه توصیه به غربالگری و احتمال افزایش تولد نوزدان با اختالال ت ژنتیک
غیرمتخصص ها حق توصیه به غربالگری ندارند

 وزیر بهداشت اخبار منتشر شــده درباره باطل شدن مجوز برخی 
پزشکان به دلیل توصیه به غربالگری را تأیید نمی کند اما می گوید 
»براساس مصوبات قانونی، هیچ پزشــک غیرمرتبط با حوزه زنان 
مجاز به توصیه و ارائه خدمات تشخیص ناهنجاری های کروموزمی 
نیســت.« در مصوبات قانــون جوانی جمعیــت، واژه غربالگری به 
تشخیص ناهنجاری های کروموزمی تغییر نام داده و اجرای آن هم 
از سطح یک )پزشــکان غیرمرتبط با حوزه زنان، مراکز بهداشتی و 
درمانی و پایگاه های ســالمت( به سطح2 )پزشک متخصص زنان( 
ارتقا یافته است. اواخر تیر امسال هم کمال حیدری، معاون بهداشت 
وزارت بهداشت هم از مجازات حبس و ابطال پروانه برای پزشکان 
مشوق به انجام تســت غربالگری جنین خبر داده و اعالم کرده بود 
»هرگونه آموزش، مشاوره، توصیه به انجام غربالگری ناهنجاری های 
جنینی در کلیه ســطوح مدیریتی و محیطی ســطح یک است.« 
براساس اعالم حیدری »انجام غربالگری کامال اختیاری بوده و باید 
به درخواست والدین و از سوی متخصص زنان و زایمان در سطح2و 
3 انجام شود.« او همچنین از پایش مستمر عملکرد مدیران و روسای 
شبکه بهداشت و درمان و پرسنل سطوح مدیریتی ازجمله بهورزان، 
مراقبان سالمت، ماماها و پزشکان و برخورد با متخلفان در این هم 

خبر داده بود که می توانند مشــمول مجازات حبس، جزای نقدی، 
ابطال پروانه پزشکی و... شوند. حاال اعمال این قوانین سختگیرانه، 
باعث شده که طی هفته های اخیر، اخباری از ابطال پروانه و پلمب 
مطب برخی پزشکان به دلیل تشویق به این غربالگری ها در فضای 
مجازی منتشر شود و این در حالی است که بسیاری از متخصصان 
هم معتقدند که محدود شدن غربالگری ها می تواند منجر به کاهش 
اطالع خانواده ها، بروز مشــکالت در تشخیص ســالمت نوزادان، 
احتمال افزایش تولد جنیــن با اختالالت ژنتیک و بیشترشــدن 
جمعیت مبتالیان به بیماری های خاص شود. بهرام عین اللهی، وزیر 
بهداشت در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه سالمت در پاسخ به 
سؤاالت همشهری درباره دالیل موافقت وزارت بهداشت با کاهش 
غربالگری، اعمال قوانین سختگیرانه در شبکه های بهداشت، برخورد 
با پزشکان توصیه کننده و تغییراتی که در اجرای این غربالگری ها رخ 
داده، می گوید: »قانون جوانی جمعیت از سوی مجلس تصویب شده 
و وزارت بهداشت موظف به اجرای آن است. در این باره قرارگاه جوانی 
جمعیت تشکیل شده و بسیاری از متخصصان کشور در این قرارگاه 
حضور دارند.« وزیر بهداشت با بیان اینکه سطح غربالگری در کشور 
متفاوت است، عنوان می کند: »این مسئله پیش از این در سطح یک 
در کشور پراکنده بود و به صورت غیرتخصصی انجام می شد. به همین 
دلیل هر کسی اجازه داشت در این حوزه اظهارنظر و اقدام کند، اما 
اکنون این مسئله تنها به متخصصان حوزه زنان واگذار شده است.« 
او تأکید می کند: »البته دیگر چیزی به عنوان غربالگری وجود ندارد 

و کلیه این خدمات تحت عنوان تشخیص ناهنجاری های کروموزمی 
و در سطح 2انجام می شود. یعنی تنها متخصصان این حوزه ازجمله 
زنان مجاز هســتند که انواع آزمایش ها را نســبت به تشخیص این 
ناهنجاری ها انجام دهند. این مسئله به ویژه درباره خانواده هایی که 
سوابق ناهنجاری های کروموزمی یا SMA و تاالسمی و... را دارند، 
بیشتر رعایت خواهد شــد و این افراد اجازه دارند که آزمایش های 
مربوطه را انجام دهند.« وزیر بهداشت درباره ضرورت های نظارت 
علمی بر تشــخیص  این ناهنجاری هــا بیان می کنــد: »آزمایش 
تشخیص ناهنجاری های کروموزمی سطوح مختلفی دارد که برخی 
غیرتهاجمی است، مثل آزمایش خون و به راحتی انجام می شود. اما 
برخی آزمایش ها ازجمله آمنیوسنتز تهاجمی هستند و می توانند 
منجر به سقط شدن جنین سالم هم شوند. البته اینها به معنای رفع 
تکلیف برای انجام ندادن چنین آزمایشاتی نیست. متخصص زنان 
موظف است که هم سالمت مادر را تامین کند و هم از سالمت جنین 
خبردار باشد. اگر هم تشــخیص دهد که ناهنجاری کروموزمی در 
جنین وجود دارد، طبق روالی که در آیین نامه قید شده اقدام خواهد 
کرد.« به گفته وزیر بهداشــت هم اکنون تشخیص ناهنجاری های 
کروموزمي براساس مصوبه قانونی و کامال تخصصی انجام می شود 
و تنها افراد متخصص در این حوزه مجاز بــه انجام آن خواهند بود. 
او درباره انتشــار اخباری مبنی بر پلمب مطب یا باطل شدن مجوز 
پزشکان هم بیان می کند: »افراد غیرمجاز حق ندارند چنین خدماتی 

را توصیه یا ارائه کنند.«

مریم سرخوشسالمت
روزنامه نگار

اختصاص معلم ثابت به مناطق محروم
وزیر آموزش و پرورش در آیین افتتاحیه اجالس مدیران و 
روسای آموزش و پرورش که با حضور رئیس جمهور برگزار 
شد، گفت: »اجرایی سازی  ســند تحول بنیادین محور تمام 
برنامه ها و اقدامات آموزش و پرورش است که در این راستا 
قرارگاه ویژه ای برای تعیین اولویت ها فعال کرده ایم. همچنین 
مردمی ســازی  آموزش و پرورش و ارتقــای عدالت تربیتی 
و نصیب برابر آموزشــی از اولویت های دولت مردمی ایران 
قوی است.« یوسف نوری در آیین افتتاحیه سی و ششمین 
اجالس مدیران و روسای آموزش و پرورش که از 29 تا 31 
مردادماه در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار 
می شود، گفت:»اگرچه در سال 67 طرحی جامع برای تحول 
نظام آموزشی به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید، 
اما متأسفانه اجرایی نشــد. تا اینکه در سال 90 سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش به تصویب رسید و به عنوان یکی 
از اسناد افتخارآفرین در اردیبهشت سال 92 به عنوان یکی از 
سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش از سوی 
رهبر معظم انقالب ابالغ شــد.« نوری با اشاره به مهم ترین 
اقدامات تحولی آموزش و پرورش براســاس اولویت ســند 
تحول بنیادین، گفت: »اجرایی ســازی  سند تحول بنیادین 
محور تمام برنامه ها و اقدامات آموزش و پرورش است که در 
این راستا قرارگاه ویژه و چابکی برای تعیین اولویت ها فعال 
کرده ایم.« وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: »ارتقای 
عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی از دیگر اولویت هاست 
که بر این اساس قرارگاه مجزایی برای بهره گیری این هدف 
راه اندازی شده اســت. توجه به مناطق محروم و روستایی 
با افزایش ســهم دانش آموزان این مناطق در مدارس نمونه 
دولتی، اختصاص معلم آماده و ثابت به مناطق، تهیه و اجرای 
بسته های حمایتی برای تهیه زیرســاخت های آموزشی و 
طرح تغذیه رایگان دانش آمــوزی از دیگر اقدامات آموزش 
و پرورش است.« او کیفیت بخشــی آموزشی و پرورشی را 
از دیگر اقدامات آموزش و پرورش دانســت و افزود: »بخش 
مهمی از این اقدام حول منزلت و معیشــت معلم همچنین 
ارتقای کیفیت تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان خواهد بود 
که می توان در این باره به اجرای طرح هایی مانند رتبه بندی 
مدارس، برگزاری جشــنواره های فرهنگی -ورزشی برای 
معلمان و بسته های رفاهی و بیمه ای ویژه فرهنگیان اشاره 
کرد.« این مقام مســئول با تأکید براینکه شتاب بخشی به 
اجرای بســته های تربیت یادگیری و تقویت زیرساخت ها 
نیز مورد توجه اســت، رویکرد دیگر آمــوزش و پرورش را 
مردمی سازی  در مبنای عمیق استفاده از ظرفیت های مردمی 
در امور تربیتی و تدوین ساز وکار حضور اولیا بر نظارت مسائل 

آموزش و پرورشی دانست.«
 نوری ادامه داد: »تحقق این رویکرد در گرو کنشگری جوانان 
از سطح مدرســه تا مدیریت کالن آموزش و پرورش است و 
پس از ارزیابی های کیفی، تعدادی از جوانان به تیم مدیریت 
آموزش و پرورش اضافه شــدند. به نحوی که میانگین سنی 
اعضای شورای معاونین 17سال کاهش یافته است. امیدواریم 
این امر را بتوانیم پاس بداریم.« وزیــر آموزش و پرورش از 
اعتماد و حمایت مجدانه شخص رئیس جمهور برای حضوری 
شدن مدارس و دانشگاه تربیت معلم تقدیر و عنوان کرد: »از 
دکتر رئیسی به دلیل حمایتشان از نظام رتبه بندی و اجرایی 
شدن آن پس از 11سال و حمایت بی دریغ از ارتقای دانشگاه 
فرهنگیان از یک دانشــگاه عادی به دانشگاه جامع تربیت 
معلم قدردانی می کنم.« او اضافه کرد: »افزایش سهم بودجه 
آموزش و پرورش از 9.6 به 13.1درصــد و تصویب بیش از 
20هزار میلیارد تومان در دور اول ســفرهای استانی برای 
تکمیل و تجهیز طرح های نیمه تمام ازجمله مواردی بود که 

باید از رئیس جمهور تشکر کنم.« /ایسنا

 نتایج آزمون فوق العاده وکالت
 ۳۱ مردادماه اعالم می شود

رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه 
قضاییه درخصوص آزمون فوق العاده وکالت و دلیل تأخیر 
ایجاد شــده در اعالم نتایج گفت:» مرکز وکال، کارشناسان 
رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جهت برگزاری آزمون 
فوق العاده کارآموزی وکالت در سال 1401، بدواً با مراجعه 
به سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تدارک مقدمات 
برگزاری آزمون فوق العاده اقدام کرد که با وصول پاسخ منفی 
آن سازمان مبنی بر عدم امکان برگزاری آزمون در موعد مقرر 
به جهت تقارن زمان برگزاری آن با ســایر آزمونها، اقدام به 

انعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد اسالمی کرد.«
او همچنین گفت: »متأســفانه برخی افراد با اظهارنظر های 
نسنجیده موجب شبهه  افکنی در تفسیر قانون مذکور نسبت 
به معیار پذیرش مبنی بر »نمره« یا »تراز« شدند. همین امر 
موجب تضارب نظرات کارشناسی در برداشت و تفسیر قانون 
مذکور و ایجاد ابهام برای مجــری برگزاری آزمون در اعالم 
نتایج شــد که نتیجه آن تأخیر در اعالم نتایج آزمون فوق 

العاده بود.«/ایرنا

حمایت هالل احمر از 600دانش آموز 
در مناطق کم برخوردار

رئیس ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر از تالش این 
ســازمان برای توســعه خدمات حمایتی از دانش آموزان 
نخبه خبــر داد و گفــت: »هالل احمر هم اکنــون حدود 
600دانش آموز را تحت پوشــش دارد.« محمد گلفشان 
گفت: »جلسه بررسی وضعیت مجتمع های دانش آموزی 
هالل احمر با حضور مدیران عامــل، معاونان امور جوانان 
استان ها، رؤسای شعب و رؤسای مجتمع های دانش آموزی 
هالل احمــر در کرمان، گیالن، چهارمحــال و بختیاری، 
خراسان جنوبی و سیستان و بلوچســتان با هدف کمک 
به محرومیت زدایی و حمایت از دانش آموزان نخبه برگزار 
شد.« گلفشان افزود: در این نشست، موضوع هیأت امنایی 
شدن مجتمع های دانش آموزی هالل احمر مطرح، و توسعه 
خدمات فرهنگی هــالل در کنار توســعه این مجتمع ها 

بررسی شد./مهر

مواد مخــدر  تولیــد  رشــد  میــزان 
افغانستان در 20ســال گذشته است. 
دبیرکل ســتاد مبــارزه بــا مواد مخدر با 
اعالم این آمار، از تالش این مرکز برای 
کاهــش مصــرف مواد مخــدر در ایــران 
سخن گفت. به گفته مومنی، استفاده 
از ظرفیت خیرین، کمک شرکت های 
دانش بنیان و تقدم اصل پیشگیری با 
اولویت آموزش و پرورش ۳ اصل ستاد 

مبارزه با مواد مخدر است.

تومان در سال گذشته ضربه به بنیادهای 
مالــی قاچاقچیــان وارد شــده اســت کــه 
به گفته مومنی نســبت به ســال گذشته 
۴۸ درصد افزایش داشته است. با انجام 
ایــن اقدامــات در ســال های گذشــته و 
ضربه هــای ســنگینی کــه بــه کارگاه هــای 
تولید مواد مخدر صنعتی وارد شده است، 
شــاهد ســیر نزولی آشــپزخانه های تولید 
مواد صنعتی در ایران و سیر صعودی این 

کارگاه ها در افغانستان بوده ایم.

کشــفیات تریــاک جهــان، ۴۸ درصــد 
کشــفیات هروئیــن جهــان و 2۶ درصــد 
کشــفیات مورفیــن جهــان را ایــران انجــام 
می دهــد. به گفته دبیرکل ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر، یکی از مهم ترین چالش های 
ما افزایــش کارگاه هــای تولیــد مواد مخدر 
صنعتی در افغانستان است که مواداولیه 
آن پیش ســازها ســت کــه به خــودی خــود 
ممنوعیت ندارند چون در خیلی از کارهای 
شیمیایی استفاده می شوند. منبع: ایسنا

50
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19
هزار میلیارد

90
درصد

90درصد فرم های هدایت 
تحصیلی دانش آموزان آماده 

است
معاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آموزش و 
پرورش گفــت: »هم اکنون حــدود 90 درصد 
فرم های هدایت تحصیلی آماده شــده اســت و 
ثبت نام دانش آموزان تا پایان مــرداد باید پایان 

یابد.«
اصغر باقــرزاده درباره فراینــد هدایت تحصیلی 
دانش آمــوزان گفت: »هدایــت تحصیلی مانند 
سال های گذشته با فرایند مشاوران در مدارس از 
ماه های گذشته آغاز شده است، مشاوران موظف 
هستند که دانش آموزان را به انجام آزمون رغبت 

و توانایی هدایت کنند.«
 او افزود: »دانش آموزان در ســامانه مشــخص، 
پس از انجام آزمون نظر معلم و اولیا را نســبت به 

دانش آموز دریافت می کنند.«
معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت بــا بیان 
اینکه آزمــون و دریافت نظرات پیــش از صدور 
کارنامه های آموزشــی انجام شــده است، ادامه 
داد: »در زمان صدور کارنامه آموزشــی، ما با یک 
وقفه ای برای صدور فرم هــای هدایت تحصیلی 
مواجه شدیم که با همت فناوری این وقفه کوتاه 
شــد.« او گفت: »تقریبا از اوایل مرداد مدارس و 
مناطق نمرات دانش آموزان کالس هشتم را کامل 
کرده بودند، همچنین فرم های هدایت تحصیلی 

هم صادر شد.«

عدد خبر

 خبر

میزخبر

احمد وحیدی
وزیر کشور 

دولــت هــم مصــر بــر فعــال شــدن تمــام 
بازارچه های مرزی است و تقریبا بازارچه ها 
غالبــا فعــال هســتند؛ به جــز مــواردی که 
به دلیــل مســائلی در کشــور افغانســتان 
بازارچه هــا بســته و بــاز می شــوند. درباره 
کولبــران نیــز آیین نامــه خوبــی بــا کمــک 
وزارتخانه های ذی ربط تهیه شــده است. 
در حقیقت ســاماندهی تجــارت مرزی به 
شــکل خرد به اســم کولبران در قالب این 

آیین نامه ساماندهی خواهد شد.

حسین اشتری
فرمانده نیروی انتظامی

بعد از ســال۹۷ و بــا افزایــش قیمت ها 
یکبــاره ۳۷درصــد افزایــش ســرقت ها 
را شــاهد بودیــم. بــه پلیــس هیــچ 
امکاناتی برای کشــف سرقت و مقابله 
بــا آن اضافــه نشــده اســت امــا جرایــم 
به روز شــده اســت. یکــی از اهــداف ما 
پیشــگیری از جرم اســت که می توانیم 
با کمک رسانه ها به این موضوع جامه 

عمل بپوشانیم.

احمد محمودزاده
رئیس سازمان مدارس و مراكز غیردولتی

 رویکرد مدارس غیــر دولتی به گونه ای 
اســت که دانش آموزان با شهریه های 
پاییــن هــم بتواننــد تحصیــل کننــد. 
موضوع عادی سازی مدارس غیردولتی 
مورد بحث اســت کــه تفــاوت چندانی 

بین این مدارس نباشد.  
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