اخبار
افزایش قیمت بلیت متروی تهران و
حومه از ابتدای خردادماه

مدیرعام��ل ش��رکت بهره ب��رداری متروی
ته��ران و حومه از تغییر قیمت بلیت متروی
ته��ران و حوم��ه از ابتدای خرداد ماه س��ال
جاری خب��ر داد.به گزارش ایس��نا ،فرنوش
نوبخت با اشاره به اینکه طبق مصوبه اعمال
افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی شهر
تهران که به تایید ش��ورای اس�لامی شهر
ته��ران و فرمان��داری تهران رس��ید همانند
س��نوات گذش��ته باید از ابتدای اردیبهشت
ماه س��ال جاری این تغیی��رات برابر مصوبه
ابالغ ش��ده اعمال میش��د ،گفت :به دلیل
ش��یوع ویروس کرونا این افزایش قیمت بر
خالف س��الهای قبل با کمی تاخیر از روز
پنجش��نبه (اول خرداد ماه) اعمال می شود.
نوبخت درب��اره افزایش قیم��ت بلیت مترو
اظهار کرد :بر اساس مصوبه شورای اسالمی
ت مت��رو برای بلیت
ت بلی 
ش��هر تهران قیم 
تک س��فره ۱۵۰۰تومان  ،تک سفره حومه
۱۷۰۰توم��ان ،تک س��فره هش��تگرد۵۰۰۰
تومان و تک سفره فرودگاه امام خمینی (ره)
همانند سال گذش��ته بدون افزایش ۹۰۰۰
تومان تعیین ش��ده است.مدیر عامل شرکت
بهرهب��رداری متروی تهران و حومه در ادامه
گفت :افرادی که از خطوط حومهای استفاده
میکنند باید در ایستگاه مبدا بلیت تک سفره
حومه ،هشتگرد و فرودگاه را تهیه کنند.ی با
اشاره به اینکه مس��افران خط حومهای باید
برای اس��تفاده از مترو بلیت مخصوص تهیه
کنند،اظهارک��رد :ناحیهبن��دی خط حومهای
تهران (صادقیه)  -کرج  -گلشهر نیز همانند
خطوط درون ش��هری انجام ش��ده است و
ش��هروندانی که مس��افتهای کوتاهتری از
مترو استفاده میکنند می توانند با استفاده از
بلیتهای مبلغدار از تخفیف بیشتری استفاده
و هزینه کمتری را پرداخت کنند.
آغاز معاینات متقاضیان حج تمتع از
 ۲۰اردیبهشتماه

مع��اون ح��ج و عمره مرکز پزش��کی حج و
زیارت جمعیت هالل احمر از انجام معاینات
متقاضیان حج تمتع امس��ال در  ۵۶۰کاروان
در س��طح کش��ور خبر داد.به گزارش ایسنا،
دکت��ر طاهر درودی با اعالم این خبر گفت:
از  ۲۰اردیبهشت ماه ،این مرکز با هماهنگی
و برنامهریزیهای الزم در سراس��ر کش��ور
اقدام به انجام معاینات متقاضیان حج تمتع
امسال کرده است.وی با اشاره به اینکه ۲۵۳
پزش��ک منتخب مرکز پزشکی حج و زیارت
جمعیت هالل احم��ر ،کار معاینات زائران را
بر عه��ده گرفتهاند ،افزود :در ف��از اول این
معاینات افراد زیر  ۶۰س��ال هدف قرار داده
ش��دهاند.معاون حج و عمره مرکز پزش��کی
ح��ج و زیارت جمعیت ه�لال احمر با تاکید
بر دقت نظر پزشکان در معاینات متقاضیان
حج تمتع خاطرنشان کرد :عالوه بر معاینات
عمومی و آزمایشات ساده خون و قند خون و
همچنین بررسی سالمت و عملکرد کلیهها،
در این بخش از معاینات ،افرادی که نیاز به
آزمایشهای تخصصی داشته باشند نیز مورد
معاین��ه و آزمایش ق��رار میگیرند.درودی با
بیان اینکه این اطالع��ات به عنوان پرونده
الکترونیک زائر در سامانه مرکز پزشکی حج
و زی��ارت ثبت میش��ود ،تصریح کرد :بدین
ترتیب پزش��کان اعزامی به کشور عربستان
به صورت آنالین با مراجعه به مراکز درمانی
از کلیه س��وابق بیماری زائر مطلع شده و به
آنها دسترسی دارند.
«پالسما درمانی»روشی قطعی برای
درمان کرونا

سرپرس��ت پروژه ی طرح پالس��ما درمانی
ای��ران گفت :ب��ه این نتیجه رس��یدهایم که
پالس��ما درمان��ی میتوان��د روش��ی قطعی
ب��رای درمان کرونا باش��د ،من��وط بر اینکه
زود انجام شود.حس��ن ابوالقاسمی سرپرست
پروژه طرح پالس��ما درمانی ایران و اس��تاد
تمام دانش��گاه بقیه اهلل (عج) در گفتوگو با
ایلنا ،درباره سرانجام پالسمادرمانی مبتالیان
به ویروس کووید  ،19گفت :سازمان انتقال
خون به فرایند دریافت پالسما ادامه خواهد
داد ،اما تاییدیه درمان با پالسما و اینکه این
درم��ان در زمره پروتکلها قرار بگیرد ،هنوز
در فرآیند بررسی وزارت بهداشت است؛ این
تصمیمی اس��ت که معاونت درمان باید اخذ
کند.وی تصری��ح کرد :با توجه به اطالعاتی
که ما در اختیار آنها گذاشتیم ،باید زودتر این
کار را کنند .در واقع بس��یار نزدیک است که
به سرانجام برسد .قس��مت نخُ ست آنالیزها
که مربوط به بیماران خیلی بدحال بودند ،در
اختیارش��ان قرار گرفته است .مطالعات ما در
خصوص گروه دوم ک��ه مربوط به بیماران
شدید است منتج به طول مدت بستری کمتر
بیماران و کاهش مرگ و میر شد.ابوالقاسمی
تصریح کرد :ما به این نتیجه رس��یدهایم که
پالسما درمانی میتواند روشی قطعی برای
درمان کرونا باشد ،منوط بر اینکه زود انجام
شود.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

با تصویب دولت احکام رتبهبندی معلمان ترمیم شد

وزیر آم��وزش و پرورش گفت :با تصویب
هیئت وزیران ،اح��کام رتبهبندی معلمان
و فرهنگیان ترمیم شد.به گزارش تسنیم؛
محس��ن حاجیمیرزایی روز چهارشنبه با
اش��اره به اینکه با تصویب هیئت وزیران
احکام رتبهبندی معلمان و فرهنگیان ترمیم
شد ،اظهار کرد :با تصویب دولت در اسفند
گذشته که همه کارکنان دولت از ضریب

اج��را هم از اول فروردی��ن  99خواهد بود
و احکام معلمان به س��رعت اصالح و مابه
التفاوت آن از فروردین  99پرداخت خواهد
شد.وزیر آموزش و پرورش در ادامه درباره
برگ��زاری امتحان��ات دانشآموزان متذکر
شد :امتحانات پایههای نهم و دوازدهم به
صورت حضوری برگزار میشود به جهت
اینکه نمرات در این دو پایه سرنوشتساز

فوقالعاده شغل فصل  10برخوردار شدند،
فرهنگیان هم از آن ضریب برخوردار شدند
اما محل استفاده از آن ضریب ،رتبهبندی
بود و همی��ن اختاللی در ام��ر رتبهبندی
فرهنگیان ایجاد کرد که روز چهارش��نبه
در هیئت وزیران تصویب شد.وی در ادامه
افزود :بر این اس��اس ،اح��کام رتبهبندی
معلم��ان اصالح و ترمیم میش��ود ،زمان
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اس��ت اما تاکید کردیم برگزاری امتحانات
حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی
باش��د.حاجی میرزای��ی همچنی��ن ادامه
داد :در روش غیرحض��وری ممکن اس��ت
حق��وق دانشآموزان تعدیل ش��ود و بعداً
نگران��ی بیش��تری برای آنها ایجاد ش��ود
بر همین اس��اس با رعای��ت پروتکلهای
وزارت بهداش��ت امتحانات پایههای نهم

و دوازده��م به صورت حض��وری خواهد
بود.وزی��ر آم��وزش و پ��رورش در پای��ان
گف��ت :در دوره ابتدایی بهوی��ژه پایه اول
دبس��تان معلمان باید اطمین��ان پیدا کنند
دانشآموزان محتوای آموزش��ی را به طور
کامل آموخته و توانایی الزم در آنها ایجاد
شده اس��ت و روشهای امتحان میتواند
غیرحضوری باشد.

دولت تا چه میزان از زوجین نابارور حمایت میکند؟

هزینه کمرشکن یک رویای مادران ه

گ�روه اجتماعی  :در حالی که طب��ق قانون ،دولت موظف
است به زوجهای نابارور کمک هزینه درمانی پرداخت کند،
اما بودجه اختصاص یافته بهدس��ت این زوجها نمیرسد.
میگویند بچه ،ش��یرینی زندگی اس��ت؛ زن و شوهرها از
همان اول ازدواج برای بچهدار ش��دن یک دنیا آرزو دارند
و بخش زیادی از برنامهریزیهایش��ان برای آمدن همین
عضو جدید خانواده است .اما گاهی یک زوج به هر دلیلی
بچهدار نمیشوند و باید برای رسیدن به این آرزوی شیرین،
ی��ک فرایند درمانی را ش��روع کنند؛ فرایندی که بس��یار
هزینهبر اس��ت و خیلیها شاید از پس��ش برنیایند .این در
حالی است که در قوانین کشور ،بیمه ناباروری در نظر گرفته
ش��ده و بودجهای اختصاصی برای آن وج��ود دارد .اما چرا
این بیمه به بسیاری از زوجهای نابارور اختصاص نمییابد
و چرا بس��یاری از زوجهای نابارور ناچار میشوند بهخاطر
هزینههای سنگین ،قید درمان را بزنند؟ در این گزارش به
بررسی این موضوع پرداختهایم.
یک آمار عجیب


وقتی صحب��ت از ناب��اروری میکنیم دقیق�� ًا از چه حرف
میزنیم؟ در مباحث پزش��کی ،به زوجهای��ی نابارور گفته
میش��ود که متقاضی و متمایل به آوردن فرزند هس��تند و
ب��ا وجود تالش برای آن ،در مدت زمانی معین مانند  6ماه
تا یک س��ال ،صاحب فرزند نمیشوند.روشن است ناباروی
مشکالت فردی و اجتماعی زیادی را به دنبال میآورد .جدا
از آسیبهای روانی که برای فرد نابارور به همراه دارد ،این
موضوع تأثیر زیادی روی روابط زوج داش��ته و حتی خیلی
وقته��ا ادامه یک زندگی را دچار مش��کل میکند.جدا از
این تأثیرات مهم ،ناباروری در مسأله «جمعیت» ،بهعنوان
یک موضوعی اس��تراتژیک نیز دخالت دارد؛ بهعنوان یکی
از مهمترین نقاط قوت کش��ورها برای رشد و توسعه .حل
مسأله ناباروری میتواند تأثیر مهم و قابل توجهی بر بحران
جمعیت بگذارد.در بین آمارهای مختلف کشور مانند ازدواج
و ط�لاق و ،...آمار «زوجی��ن نابارور» ،یکی از عجیبترین
آنهاست .در حال حاضر «بیش از سه و نیم میلیون» زوج
نابارور در ایران هس��تند؛ یعنی  25درصد از زوجهای حال
حاضر در کشور! بنا به گفته وزارت بهداشت ،به طور ساالنه
 88هزار زوج دیگر هم ،به تعداد ناباروران اضافه میش��ود.
این یعنی کشور ما از بخش قابل توجهی از ظرفیت افزایش
جمعیت به وسیله یک عامل ناخواسته و خارج از اراده افراد
محروم شده است.
زنگ هشدار به صدا در آمده است


اما اهمیت این موضوع ،زمانی حیاتیتر میشود که نگاهی
به وضعی��ت حال حاضر و آینده جمعی��ت ایران بیندازیم.
بنا به گفته وزارت بهداش��ت و درم��ان ،نرخ فرزندآوری در
کش��ور بسیار پایین آمده و به عدد  1.8رسیده که جمعیت

اظهارات متناقض ،بودجههای بالتکلیف


شناسان آن را اصطالح ًا «زیر نرخ جانشینی» مینامند؛ حد
جایگزینی جمعیت بر اساس نرخ باروری کلی 2.1 ،درصد
است ،بدین معنا که متوسط فرزندان هر خانوار باید حداقل
 2.1فرزند باشد .این مس��أله تا اندازهای بحرانی است که
بانک جهانی بهصورت جدی به کشور ما هشدار داده است
اگر نرخ فرزندآوری به همین ش��کل ادامه پیدا کند ،جامعه
ایران تا سال  1430دیگر هرگز نمیتواند نرخ باروری باالتر
از جانشینی را تجربه کند .البته طبق همین گزارش ،بسیار
زودت��ر از این و در همان اوای��ل  ،1420بیش از  32درصد
جمعیت جامعه ایران را سالمندان ،یعنی افراد باالی  60سال
تشکیل میدهندکه مشکالت جدی اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی را به همراه خواهد داشت.
از درمان ناباروری چه میدانیم؟


روشهای درمان ناباروری بهطور کلی به دو دس��ته تقسیم
میشود :دسته اول ،اقدامات مشاورهای و دارویی است که به
درمانهای اولیه ناباروری شناخته میشوند .مشکل ناباروری
بخشی از زوجین نابارور ،با همین اقدامات مرتفع میگردد.
دسته دوم ،درمانهای پیشرفته است که انواع مختلفی دارد؛
اما رایجترین شیوههایی که در درمان پیشرفته در ایران ،مانند
دیگر کش��ورهای پیشرفته صورت میگیرد ،عمل پیشرفته
تلقیح آزمایش��گاهی ( )ICSIو لقاح خارج از رحم ()IVF
هس��تند .در روشهای پیشرفته ،تعدادی سیکل درمانی در
نظر گرفته میشود تا در نهایت منجر به دنیا آمدن یک فرزند
شود .هر زوج به طور میانگین باید تا  3بار در سال ،این عمل
را انجام دهد .البته باید گفت که احتمال موفقیت این س��ه
س��یکل ،بین  30تا  40درصد است ،یعنی ممکن است یک
زوج مجبور باشند تا مجدداً این تعداد سیکل را تکرار کند.
هزینههایی که کمرشکن است


هزینههای انجام درمان ناباروری ،بسیار سنگین است .به

طوری که هزینه هر سیکل در مراکز درمانی دولتی  7تا 8
میلیون تومان و دوره کامل آن ( 3سیکل در سال) بین 21
تا  24میلیون تومان برآورد میشود .البته در مراکز خصوصی
هزینه هر س��یکل 18 ،میلیون تومان و هزینه دوره کامل
درمانی 49 ،تا  54میلیون تومان برآورد میشود .این نکته
را هم باید در نظر داشت که این مبلغ بدون احتساب هزینه
داروهای جانبی ،هزینه رفت و آمد از شهری به شهر دیگر،
اقامت و خوراک و دیگر هزینههاس��ت .به عبارتی با توجه
به آمار رس��می میانگین درآمد هر خانوار ایرانی ،آنها باید
مخارج نزدیک به یک سال از زندگیشان را کنار بگذارند
تا بتوانند یک دوره درمانی پیش��رفته کامل در سال را طی
کنند .قطع ًا این هزینه برای اقشار متوسط و پایین جامعه،
هزینه س��نگینی محسوب میشود و بسیاری از زوجین به
دلیل مس��ائل مالی ،مجبورند فکر فرزنددار شدن را از سر
بیرون کنند.
دولت تا چه میزان از زوجین نابارور حمایت میکند؟ برای
پاسخ به این سؤال ،برآوردها و بررسیها ،نتایج متفاوتی را
در پی دارد .ماجرا از این قرار است وزارت بهداشت ساالنه
 200میلیارد تومان ،برای کمک به هزینه درمان ناباروران
دریافت میکند ،اما در فرایند اجرایی تخصیص بودجه ،این
اعتبارات به دست زوجهای نابارور متقاضی درمان هستند،
نمیرس��د .در این میان دس��تگاهها و نهادهای مجری با
توجیهات مختلف ،بخش قابل توجهی از بودجهای را که
باید صرف درمان ناباروری شود ،صرف موارد نامشخص
کردهان��د .اینجا دو مس��ئله مهم وج��ود دارد ،یکی عدم
شفافیت و پاسخگویی از طرف مسئولین وزارت بهداشت
اس��ت و دیگری ،بالتکلیفی زوجین ناباروری که به دلیل
مشکالت مالی و عدم حمایت دولت ،از فرزندآوری صرف
نظر میکنند.

اگرچ��ه بنا بر اظه��ار نظر مع��اون وزیر بهداش��ت ،آقای
جانبابایی ،دولت  85درصد هزینههای درمان ناباروری را
تأمین میکند ،این در حالی است که سخنگوی کمیسیون
بهداش��ت و درمان مجل��س این ادعا را نادرس��ت خواند.
بررسیهای میدانی نیز نشان میدهد که عدد اعالم شده از
سوی وزارت بهداشت ،قابل دفاع نیست .بررسیهای مرکز
پژوهشهای مجلس ،میگوید دولت تنها  30درصد هزینه
موردنیاز را برای طی دوره درمانی پرداخت میکند ،آن هم
تنه��ا در مراکز درمان ناباروری دولتی! از این نکته بگذریم
که انجام درمانهای ناباروری تنها در برخی ش��هرها قابل
دسترسی است.در مورد تعداد مراکز درمان ناباروری نیز بین
اظهارات مسؤولین و کارشناسان مستقل تناقض وجود دارد.
طبق اعالم مس��ؤولین وزارت بهداش��ت 88 ،مرکز درمان
ناباروری در کش��ور وجود دارد ،در حالی که بررس��یهای
مرک��ز پژوهشهای مجلس نش��ان میدهد که  75مرکز
درمان ناباروری در کشور فعال و مابقی غیرفعال هستند و
طبیعت ًا کسی به ساختمان خالی از سکنه برای درمان مراجعه
نمیکند نکته مهمتر اینک��ه در همان تعداد مراکزی هم
که وجود دارد تعادل بین مراکز دولتی و خصوصی رعایت
نشده و سهم پولدارها اینجا هم بیشتر است ،چرا که عمده
این مراکز خصوصی هستند؛ حتی عدد دقیقی درباره تعداد
ای��ن مراکز هم وجود ندارد و توزیع و آمایش مراکز درمان
ناباروری بس��یار نامتوازن و ناعادالنه اس��ت .به طوری که
برخی اس��تانها فاقد مرکز درمان ناباروری هس��تند و در
برخی استانها تنها یک مرکز دولتی وجود دارد و پایتخت
نشینان مانند بسیاری دیگر از موارد که بخش قابل توجهی
از امکانات را در اختیار دارند ،سعی کردهاند تا بخش عمده
مراکز درمان ناباروری را هم در دسترس داشته باشند.
خدمات دولتی جوابگو نیست


ب��ه گزارش فارس ،در م��ورد اینکه این مراکز چه میزان از
جمعیت متقاضیان و نیازمندان به درمان را پوشش میدهند
نیز اختالف نظر وجود دارد که مربوط به برآورد تعداد افرادی
است که به درمانهای پیشرفته نیازمند هستند .مسؤوالن
وزارت بهداشت ،میگویند تعداد مراکز درمانی کنونی کفایت
میکند و میتواند کل جمعیت نابارور نیازمند به عملهای
پیش��رفته را پوشش دهد؛ اما با توجه به تعداد  3.5میلیونی
زوجهای نابارور ،ارزیابیها نشان میدهد تعداد این مراکز،
نس��بت به تعداد افرادی که دارای شرایط استفاده هستند،
بسیار کمتر از حد کفایت است .آنچه میتوان به طور قطعی
اعالم کرد این است که تعداد مراکز و متخصصان ناباروری
بس��یار کم و توزیع آنها در کشور بسیار نامتناسب است و
عم ً
ال بخش زیادی از اقشار جامعه امکان استفاده از مراکز
درمان ناباروری دولتی را ندارند.

کمین شیادان برای کالهبرداری به بهانه دریافت فطریه؛

تمهیدات پلیس پایتخت برای تعطیالت عید فطر

س��ردار ظهیری درباره تمهیدات پلیس پایتخت برای تعطیالت عید سعید فطر
توضیحاتی داد.س��ردار کیوان ظهیری رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در
گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،در خصوص تمهیدات ویژه پلیس برای
تعطیالت عید سعید فطر در سطح پایتخت ،گفت :با عنایت به فرا رسیدن ماه
ش��وال و عید س��عید فطر ،ضمن تبریک به روزه داران گرامی و آرزوی قبولی
طاعات و عباداتشان ،ش��هروندان نسبت به پرداخت وجوهات شرعی فطریه و
کفاره باید برخی نکات را مدنظر خود داشته باشند.وی با تأکید بر اینکه شهروندان
وجوهات را از طریق س��ازمانها و دس��تگاههای رسمی که در این خصوص در
نظر گرفته ش��دهاند پرداخت کنند ،افزود :افراد سودجو از روشهای مختلف در
فضای مجازی و همچنین با مراجعه حضوری به درب منازل مس��کونی ،اقدام
ب��ه دریافت وجوهات فطریه و نذورات مردمی میکنند که در این رابطه توصیه

میکنیم شهروندان حتما از مبادی رسمی نسبت به پرداخت این وجوهات استفاده
کنند.رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت :برخی از درگاهها برای پرداخت این
وجوهات در نظر گرفته شدهاند تا از طریق پرداخت الکترونیک ،شهروندان نسبت
به پرداخت وجوهات مربوط ب��ه زکات و فطریه خود اقدام کنندوی افزود :افراد
س��ودجو درصدد این هستند تا نس��بت به ایجاد درگاههای جعلی اقدام کنند و
از طرفی اطالعات حس��اب بانکی و کارتهای شهروندان را به دست آورند.به
گفته س��ردار ظهیری شهروندان در نظر داشته باشند برای پرداخت وجوهات و
استفاده از درگاهها ،باید از رمز پویا استفاده کنند تا بتوانند از اقدامات مجرمانهای
که کالهبرداران از آنها اس��تفاده میکنن��د ،جلوگیری کنند.وی افزود :با توجه
به شیوع بیماری کرونا تأکید پلیس این است که شهروندان برابر پروتکلهای
بهداشتی از انجام سفرهای غیر ضرور اجتناب کنند.سردار ظهیری تصریح کرد:

در صورتی که شهروندان قصد مسافرت دارند ،باید نسبت به ایمن سازی منازل
خود قبل از ترک خان ه اقدامات الزم را انجام دهند.وی افزود :شهروندان نسبت
به نگهداری از وجوهات نقد ،طالجات و مسکوکات در داخل منازل خود پرهیز
کنند و این اموال را به صندوق امانات بانکها تحویل دهند.به گفته رئیس پلیس
پیشگیری پایتخت ،شهروندان از نرده و حفاظ آکاردئونی و دزدگیر و تا حد امکان
از یک چراغ روشن در خانههایشان استفاده کنند تا منازل آنها تاریک نباشد.وی
افزود :همکاران ما نیز همانند سالهای گذشته نسبت به انجام ماموریتهای خود
هوشیار هستند و گشتهای محله محور پلیس در اماکن و خیابانها به صورت
مرتب برقرار خواهد بود.سردار ظهیری اظهار کرد :شهروندان در صورت مشاهده
هر گونه مشکل و موردی ،موضوعات را به سامانه  ۱۱۰پلیس گزارش دهند تا با
سرعت بیشتر به شکایاتشان رسیدگی شود.

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران:

آمار ابتال به کرونا با شیب مالیم در حال افول است

فرمانده عملیات مقابله با کرونا درتهران علت افول و کاهش محسوس مبتالیان
به کرونا در تهران را رعایت متعهدانه بهداش��ت فردی از س��وی شهروندان
دانست و در عین حال گفت :هرگونه خسته شدن مردم مبنی بر عدم توجه به
توصیههای بهداشتی میتواند کاهش چشمگیر کرونا را دستخوش تغییر کند.
به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا زالی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد :گرچه
آمارهایی مبنی بر کاهش ویروس کووید  ۱۹مش��اهده میشود ولی کماکان
این ویروس در کشور و مش��خصا در تهران همچنان باقی است.وی افزود:
مسیر استقرار و النه گزینی ویروس کرونا در سطح شهر وجود دارد و همچنان
شواهدی مبنی بر این که این ویروس از سطح شهر زدوده شده باشد ،وجود
ندارد.وی با اش��اره به این که عدم رعایت توصیهها و مالحضات بهداش��تی
بزرگترین نگرانی سیستم بهداشت و درمان است ،خاطرنشان کرد :هرگونه
رفتار پرخطر و بیتوجهی به توصیههای بهداش��تی میتواند ابعاد فریبنده و
خطرناک کرونا را بیش از پیش نمایان کند.
تغییر رفتار ویروس کرونا دور از ذهن نیست


فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن ش��هر تهران با بیان اینکه ماهیت
کووید  ۱۹ماندگاری باال در سطوح است ،تا بتواند در اسرع وقت میزبانی زنده
را برای استمرار بقای خود پیدا کند ،ادامه داد :تغییر رفتار ویروس کرونا دور از
ذهن نیست و این ویروس کشنده میتواند میزبانهای جدید خود را با شدت

عالیم بیشتر درگیر و شکار کند .بنابراین تازمانیکه زنجیره انتقال ویروس قطع
نش��ده باید توصیهها با شدت و قوت ادامه یابد.وی همچنین درباره ضرورت
استفاده از دستکش نیز توضیح داد :در صورتیکه شرایط مهیا باشد استفاده از
دستکش گزینه مناسبی است .مادامی که دستکش استفاده نمیکنید باید از
شستن دستها غافل نشوید.
مراقب “مثلث خطر” صورت باشید


فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن ش��هر ته��ران توصیه کرد :قبل از
شس��تن دس��تها و مادامیکه در خارج از منزل هستید ،مراقب باشید که به
“مثلث خطر” صورت دست نزنید ،قسمتهای میانی صورت شامل چشمها،
بینی و دهان از سوی محققان “مثلث خطر” نام گرفته است .این قسمتها
دارای مخاط هستند و ویروس کرونا میتواند از طریق مخاط وارد بدن انسان
شود .بنابراین با دستهای آلوده هرگز به صورت خود دست نزنید.
استفاده از ماسک به صورت جدی مانع از ابتال به کرونا میشود


زالی با بیان این که استفاده از ماسک میتواند به صورت جدی مانع از ابتال
به کرونا ش��ود تاکید کرد :دست نزدن به قسمتهای میانی صورت یکی از
مزایای اس��تفاده از ماسک است .همچنین در محیطهایی که فاصلهگذاری
اجتماعی به صورت محدودتری رعایت میشود استفاده از ماسک ضروری و
موجب کاهش انتقال ویروس می شود.

ترس از کرونا نباید منجر به تعویق انداختن بارداری شود


وی در بخش دیگری درباره نگرانی بانوان باردار مبنی بر تهدید کرونا اعالم
ک��رد :به طور کلی خانم های باردار در گروه افراد با ریس��ک باالی ابتال به
بیماریها قرار دارند و این موضوع مرتبط با تغییرات هورمونی و سیستم ایمنی
اس��ت که فرد در طول بارداری ش��رایط متفاوتتری را تجربه میکند .وی
افزود :نباید بانوان به دلیل اپیدمی کرونا و یا سایر بیماریها از فرصت بارداری
خود صرفنظر کنند؛ چرا که زمان باروری به لحاظ فیزیولوژیک بدن خاص و
محدود است .این تصور که ترس از کرونا باید منجر به تعویق انداختن بارداری
ش��ود تصوری غلط اس��ت و بانوان میتوانند با رعایت توصیهها و هشدارها
دوران بارداری مناسبی را تجربه کنند.
بازگشاییها به صورت پلکانی و با رعایت مالحضات انجام میشود


زالی از رصد و اعالم آمار مبتالیان ویروس کرونا به صورت مستمر در شهر
تهران خبر داد و گفت :تمامی موارد ابتال و شرایط اپیدمی ویروس کووید ۱۹
به صورت مداوم مورد رصد قرار میگیرد و در ادامه بازگش��اییها به صورت
پلکانی و با رعایت مالحضات انجام میشود.وی کاهش محسوس مبتالیان
به کرونا در تهران را رعایت متعهدانه بهداش��ت فردی از س��وی شهروندان
دانست و هشدار داد :هرگونه خسته شدن مردم مبنی بر عدم توجه به توصیه
های بهداشتی می تواند کاهش چشمگیر کرونا را دستخوش تغییر کند.
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اخبار حوادث
کالهبرداران حرفه ای در شهریار به
دام افتادند

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری
 3مته��م که از طریق س��ایت دی��وار اقدام به
کالهب��رداری  900میلی��اردی در شهرس��تان
ش��هریار کرده بودند خبر داد.س��ردار “محسن
خانچرلی” در گفت و گو با پايگاه خبري پليس
اظهار داش��ت :در پي شکايت افرادی مبني بر
اين که از آنها در سایت دیوار کالهبرداری شده
است ،مأموران پليس آگاهی بررسي موضوع را
به صورت ويژه در دس��تور کار خود قرار دادند.
وی افزود  :در بررس��ی های مأموران مشخص
شد افرادی از طریق سایت دیوار اقدام به فروش
خودروهای چپی به جای خودرو سالم می کردند
و تاکنون با فروش  30دستگاه خودرو معیوب،
مبلغ  9میلیارد ریال از شهروندان کالهبرداری
کرده اند.س��ردار خانچرلی ادام��ه داد :ماموران
پلیس آگاهی با تشکيل تيم عملياتي و فعاليت
ه��اي اطالعاتي پ��س از هماهنگ��ي قضائي
مخفیگاه متهمان را در شهريار شناسایی کرده
و در عملیاتی غافلگیرانه  3تن از آنها را دستگیر
و به پلیس آگاهی انتقال دادند.فرمانده انتظامي
غرب استان تهران افزود :متهمان دستگير شده
در بازجویی های تخصصی پلیس به ناچار لب
به اعتراف گش��وده و به  30فقره کالهبرداری
در شهرس��تان ش��هریار اعتراف کردند.سردار
خانچرلی در پایان با اش��اره به اینکه متهمان 9
میلیارد ریال از طریق سایت دیوار کالهبرداری
کردند،خاطرنشانکرد:تحقیقاتهمچنانجهت
دستگیری دیگر اعضای این باند ادامه دارد.
انهدام باند سارقان مدارس
در کاشان با  106فقره سرقت

فرمانده انتظامي شهرستان كاشان از دستگیری
اعضای باند  3نفره ای که اقدام به س��رقت از
مدارس می کردند و اعتراف آن ها به 106فقره
سرقت خبر داد.به گزارش پايگاه خبري پليس،
س��رهنگ “علي قرباني “ با اع�لام اين خبر
اظهار داشت  :در پی وقوع چندین فقره سرقت
تجهیزات و اموال مدارس ،بررسي موضوع به
صورت ویژه در دس��تور كار کارآگاهان پلیس
آگاهی فرماندهی انتظامی شهرس��تان کاشان
ق��رار گرفت.وي افزود :با تقویت گش��ت های
محسوس و نامحسوس و بکارگیری يکسري
اقدامات هوشمندانه پليسي سرانجام هویت 3
س��ارق س��ابقه دار که به صورت باندی به این
گونه س��رقت ها اقدام می کردند به دست آمد
.فرمانده انتظامی شهرس��تان کاشان تصریح
کرد :با شناسایی هویت سارقان ،ماموران طی
هماهنگی با مقام قضائ��ی اعضای این باند را
ط��ی يك عمليات ضربت��ي در مخفیگاه خود
دستگير كردند .اين مقام انتظامي بيان داشت:
متهمان پس از دستگیری در تحقیقات صورت
گرفته به  106فقره س��رقت تجهيزات و اموال
مدارس در س��طح شهرستان اعتراف و مالخر
اموال مس��روقه را نیز معرف��ی کردند که وی
نیز در عملیاتی دیگر دس��تگیر و در بازرسی از
مخفیگاه او تعداد قابل توجهی اموال مسروقه
کشف ش��د.فرمانده انتظامي كاشان گفت :در
این رابطه پرونده تش��کیل و متهمان دستگیر
شده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع
قضائی شدند.
غرق شدن دو قلو های اصفهانی در
استخر آب کشاورزی

فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان از غرق
ش��دن  2پسر بچه دو قلوی  3ساله در “استخر
آب کش��اورزي” در روس��تاي “ابوالخير” خبر
داد.به گزارش پايگاه خبري پليس ،س��رهنگ
“محمدرضا خداودس��ت” اظهار داشت :در پي
اعالم مرکز فوريت هاي پليس��ي 110مبني بر
غرق ش��دن  2کودک خردسال در استخر آب
کش��اورزي واقع در روستاي “ابوالخير” بخش
بُ��ن رود  ،بالفاصله ماموران انتظامي و عوامل
امدادي سريع ًا در محل حادثه حاضر شدند.وی
افزود :در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد
 2کودک دوقلوی  3ساله به دليل غفلت والدين
خود به داخل استخر آب کشاوزي سقوط کرده
و غرق شدند.این مقام انتظامی گفت :با کمک
مردم و نیروهای پلیس ،کودکان خردس��ال از
آب به بیرون کشیده شدند اما علي رغم تالش
عوامل اورژانس متاس��فانه این دو کودک جان
خود را از دست دادند.فرمانده انتظامی شهرستان
اصفهان با بیان اینکه اجس��اد ک��ودکان برای
معاين��ه و تعيين دقيق علت فوت به پزش��كي
قانوني منتقل شد اظهار داشت :به والدینی که
کودکان خردسال دارند توصیه می کنیم هنگام
حضور در کنار استخرها ،آب انبارها ،کانال های
آب و رودخانه ها مواظب فرزندان خود باشند و از
آنها غافل نشوند تا ان شاء اهلل حوادث ناگواری از
این دست را دیگر شاهد نباشیم.

