اخبار

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد؛

عدم دسترسی ایران به واکسن کرونا تا یکسال آینده

اجرای سنجش کالس اولیها در
 ۲۲۰۰پایگاه در سراسر کشور

رئیس س��ازمان آموزش و پرورش استثنایی
ش س�لامت
کش��ور از اج��رای طرح س��نج 
س اولیها
جس��مانی و آمادگی تحصیلی کال 
در  ۲۲۰۰پای��گاه توس��ط  ۲۰ه��زار نیروی
متخصص خبر داد .به گزارش فارس ،س��ید
ج��واد حس��ینی رئیس س��ازمان آم��وزش و
پرورش استثنایی کش��ور در مراسم افتتاحیه
برنامه سنجش س�لامت جسمانی و آمادگی
تحصیلی نوآم��وزان بدو ورود به دبس��تان با
بیان اینکه یک میلی��ون و  ۵۰۰هزار نوآموز
بدو ورود به دبس��تان و پیش دبس��تانی مورد
س��نجش قرار خواهند گرف��ت ،اظهارکرد :با
توجه به شرایط کرونا برنامه سنجش با رعایت
تم��ام پروتکل های بهداش��تی در بیش از ۲
ه��زار و  ۲۰۰پایگاه توس��ط  ۲۰هزار نیروی
متخصص اجرا می ش��ود.وی ب��ا بیان اینکه
حفظ سالمت نوآموزان اصل اساسی در طرح
سنجش سال جاری است افزود :رعایت کامل
موارد بهداشتی و ضدعفونی پایگاه ها ،افزایش
 ۲۰۰پایگاه در سطح کشور ،ایجاد اتاق انتظار،
کاهش پذیرش روزان��ه از  ۴۰نفر به  ۲۰نفر،
افزایش س��اعت کار پایگاه ها از  ۴ساعت به
 ۵ساعت ،افزایش زمانسنجشاز  ۱۵دقیقه
به  ۳۰دقیقه ،راه اندازی شیفت عصر در برخی
پایگاه ه��ا ،ایجاد درگاه پرداخت الکترونیکی،
دو براب��ر کردن ابزارهای آزماینده تحصیلی و
اجرای سنجش پیش دبستانی ها از مهر ماه
از جمله مواردی است که برای رعایت فاصله
گذاری اجتماعی و رعایت شرایط بهداشتی در
پایگاه ها در نظر گرفته شده است.معاون وزیر
آموزش و پرورش با بیان چرایی اجرای برنامه
سنجش گفت :بر اساس مصوبه هیأت دولت
در سال  ، ۷۵اساسنامه سازمان و قانون برنامه
پنج س��اله اجرای طرح سنجش الزامی است.
وی افزود :در س��ند تحول بنیادین بر ارتقای
کیفیت و عدالت تاکید ش��ده اس��ت و اجرای
این طرح راهی برای کنترل افت تحصیلی و
ارتقای کیفیت است.
توزیع یک میلیون بسته بهداشتی بین
اقشار نیازمند مناطق قرمز

مع��اون امور هماهنگی س��تاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) از توزیع یک میلیون بس��ته
بهداش��تی بین مردم مناطق محروم توس��ط
جهادگران س��تاد اجرایی فرمان امام(ره) خبر
داد .ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان،
س��ید مصطفی س��ید هاش��می معاون امور
هماهنگی س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) در مراس��م ارس��ال اقالم بهداشتی برای
مقابل��ه با کرونا به مناطق قرم��ز اظهار کرد:
امروز ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گام چهارم
کمک به مردم مناطق محروم برای مقابله با
کرونا را برداش��ت.وی با بیان اینکه در مرحله
اول یک میلیون بس��ته بهداش��تی بین مردم
مناطق محروم توسط جهادگران همکار ستاد
اجرایی توزیع ش��د ،گفت :در مرحله دوم یک
میلیون بسته معیش��تی توزیع شد که شامل
برنج ،روغن ،گوش��ت و  ..بود.س��ید هاشمی
افزود :در مرحله س��وم توزیع  ۴میلیون بسته
معیش��تی در دستور کار قرار گرفت و در حال
حاضر انجام این مرحله در چندین اس��تان به
اتمام رسیده و در برخی استانها هم در حال
انجام اس��ت.او با بیان اینکه روز یکش��نبه ۱
میلیون بس��ته بهداشتی اعم از ماسک و مواد
ضدعفونی کننده دست به مناطق قرمز کشور
که وزارت بهداش��ت تش��خیص داده اس��ت
همچون هرمزگان ،بوش��هر ،ای�لام و غیره
ارسال میش��ود ،گفت :هر کدام از بستههای
تهیه شده مخصوص سه نفر هستند که شامل
 ۵ماس��ک و یک ژل ضدعفونی کننده دست
است ،همچنین به خانوادهها به تعداد اعضای
خانواده بسته ارسال میشود.
بیشتر استانهای کشور
درگیر بیابان زایی هستند

یک کارش��ناس محیط زیست گفت :در حال
حاضر  ۱۸استان و  ۹۸شهرستان کشور درگیر
پدیده بیابان زایی هس��تند .محمد کاظم زاده
کارشناس محیط زیست در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،با اش��اره به اینکه ایران ۳۰
میلیون هکتار بیابان دارد ،اظهار کرد :نابودی
پوشش گیاهی ،از بین رفتن منابع تولید علوفه
و دام ،ش��ور شدن اراضی ،از بین رفتن حیات
وحش ،افزایش بیمارهای تنفس��ی اقداماتی
هس��تند که باع��ث افزایش بیاب��ان زایی در
کشور شده استاو افزود :بارش کم ،دمای باال
و تبخیر زیاد باعث از بین رفتن پوشش گیاهی
و ایجاد بیابان خواهد شد و در مناطق بیابانی
تبخیر تقریبا دو برابر بارش و وزش باد عامل
اصلی تخریب و فرسایش است.این کارشناس
ب��ا تأکید بر اینکه  ۳۰میلیون هکتار از اراضی
کش��ور در معرض بیابانی ش��دن قرار دارند،
گف��ت :بیش از یک میلی��ارد هکتار از اراضی
طبیعی جهان در خطر بیابان زایی اس��ت ،با
توج��ه به این آمار نگران کننده نیاز اس��ت تا
اقدام��ات جدیتر ب��رای کاهش این معضل
پیش گرفته شود.

معاون بهداش��ت وزارت بهداشت استفاده
ک را ارزانتری��ن و موثرترین راه
از ماس�� 
در پیش��گیری از ابتال به کرونا خواند و در
عین ح��ال گفت :حتی اگر تا دو ماه دیگر

واکسن کرونا در اروپا و آمریکا تولید شود
که نمیش��ود ،اما این واکسن تا یک سال
دیگر به دست ما نخواهد رسید.
به گزارش ایس��نا ،دکتر علیرضا رییسی با
اشاره به اجباری شدن استفاده از ماسک در
اماکن عمومی ،گفت :یکی از مسائل بسیار
مهمی که همه بای��د رعایت کنند ،بحث
فاصلهگذاری فیزیکی و استفاده از ماسک

اس��ت که البته از قبل هم اعالم شده بود.
منتها با توجه به خیز بیماری که در کشور
آغاز ش��ده و ع��دم رعای��ت پروتکلها از
سوی برخی هموطنان و بازگشایی برخی
از مراکز تجمعی مانند س��النها و  ...حتما
نیاز اس��ت که فاصله گذاری و استفاده از
ماسک را داشته باش��یم .معاون بهداشت
وزارت بهداش��ت اف��زود :اجب��اری کردن

استفاده از ماسک به نوعی احترام گذاشتن
به س�لامتی طرف مقابل است.وی تاکید
کرد :این بیمار واکس��ن ندارد و تا یکسال
دیگر هم واکس��ن به دس��ت ما نمیرسد.
حت��ی اگر تا دو ماه دیگر هم واکس��ن در
اروپا و آمریکا تولید ش��ود که نمیشود ،باز
هم به دست ما نخواهد رسید .زیرا اوال ما
در تحریم هس��تیم و اگر در آمریکا تولید

شود ،به راحتی به دست ما نخواهد رسید.
در عین حال باید خودمان را برای یکسال
زندگی با این ویروس آماده کنیم .بنابراین
اس��تفاده از ماسک ارزانترین و موثرترین
و عملیترین راهی اس��ت که داریم و دوم
تعهد به مسئولیت اجتماعی به طوری که
افراد مبتال از خانه خارج نشوند و اگر خارج
شد ،بسیار رعایت کند.

ایمن سازی تنها ۲۲۰ساختمان؛

شناسایی  ۳۳هزار ساختمان ناایمن در تهران

گروه اجتماعی  :رییس ش��ورای شهرتهران اعالم کرد که
 ۳۳هزارساختمان ناایمن در تهران وجود دارد که تنها ۲۲۰
ساختمان ایمن شدند.
به گزارش ایسنا ،محسن هاشمی صبح یکشنبه پیش از
آغاز جلس��ه شورای ش��هر با حضور در جمع خبرنگاران
با اش��اره به بررسی حادثه کلینیک سینا و حضور شهردار
تهران در صحن علنی شورا ،گفت :دستور جلسه صحن
را ع��وض کردیم و بحث جلس��ه اولی��ه صبح هم بحث
حادثه سینا است که بر همین اساس از شهردار درخواست
کردیم که به صحن بیایند و دست اندرکاران هم از وزارت
بهداش��ت دعوت شدند که البته گفتند شاید نیایند.وی با
بیان اینکه وزارت کار ،ش��هرداری ،وزارت بهداش��ت در
این باره مس��ئول هستند و قرار اس��ت نتایج به صحن
اعالم ش��ود ،درباره ساختمان های ناایمن تهران گفت:
بعد از پالس��کو پایش زیادی از س��اختمان ها در تهران
انجام ش��د و حدود  ۳۳هزار ملک ناایمن تشخیص داده
شد که تاکنون تنها  ۲۲۰ملک ایمن شده و  ۳۲۰۰ملک
در حال ایمن س��ازی هستند و در مورد نزدیک به ۳۰۰۰
ملک اقدام خاصی نکردند.هاش��می ب��ا بیان اینکه ما در
ش��ورای ش��هر ضابط قضایی نداریم و زمانی می توانیم
اقدام کنیم که در کمیس��یون م��اده  ۱۰۰تصمیم گیری
ش��ود ،تصریح کرد:ضوابط قضایی دراین موارد با وزارت
بهداشت و وزارت کار است و ما گزارش نا ایمنی را هم به
وزارت بهداشت و وزارت کار می دهیم.

لزوم ایجاد سامانه سوت زنی ساختمانهای ناایمن در

تهران

محسن هاشمی در ابتدای جلسه شورای شهر با بیان این
که  ۵ماه پیش طرحی در ش��ورا به تصویب رس��ید که بر
اس��اس آن شهرداری ملزم ش��د که سامانه بر خط پایش
ایمنی ساختمان ها در برابر خطرات احتمالی را ایجاد کند،
گفت :ش��نیده ام که ورژن اولیه این نرم افزار آماده ش��ده
و امیدواریم به زودی این س��امانه ایجاد شود.هاش��می با
بیان این که بعد از حادثه پالس��کو پایش تمام ساختمان
ها از س��وی آتش نشانی انجام شد ،گفت :حدود  ۳۳هزار

اصلی ما این است که ما موارد ناایمن را ابالغ میکنیم اما
اگر مالک برای اصالح آن اقدامی انجام ندهد نمیتوانیم
در قانون پیگیری کنیم و مسئولیت دستگاههای نظارتی و
بهره برداران برابر نیست.

اعلام س�اختمانهای ناایمن بانصب پلاکارد تبعات

دارد

ساختمان نا ایمن درتهران شناسایی شد ،اما شهرداری ابزار
الزم برای برخورد با این ساختمانها را ندارد که الزم است
با استفاده از ظرفیت دولت و شورای عالی استان ها الیحه
ای به مجلس ببریم چون ش��هرداری در مساله ایمنی به
عنوان ضابط قضایی شناسایی شود.وی با بیان این که ۳۳
هزار س��اختمان ناایمن در تهران وجود دارد که تنها ۲۲۰
س��اختمان ایمن سازی کردند و حدود  ۳۶۰۰ملک نیز در
حال ایمن سازی هس��تنداما در مورد مابقی ساختمان ها
هیچ اتفاقی نیفتاده اس��ت ،گف��ت :بایدزمینه ای را فراهم
کنیم که این ساختمان ها بهقوه قضاییه معرفی شوند و با
تخلفات و قصور احتمالی مالک برخورد شود.
هاشمی با بیان این که پیشنهاد شده است که شهرداری
تهران نسبت به صدور شناسنامه ایمنی برای ساختمان ها
اقدام کند ،گفت :ما برای آسانسور شناسنامه ایمنی صادر
می کنیم و چرا نباید برای س��اختمان ها شناسنامه صادر
ش��ود.وی با تاکید بر اینکه تاب آوری س��اختمان ها باید
مشخص شود و رده ایمنی برای ساختمان ها تامین کنیم
تا شهروندان هنگام خریدمتوجه شوند که چه ساختمانی را
با چه تاب آوری می خرند گفت :همچنین پیش��نهاد می

شود س��امانه س��وت زنی تخلفات در ایمنی و ساختمان
س��ازی توس��ط مدیریت شهری ایجاد ش��ود که مردم با
استفاده از  ۱۳۷و ظرفیت فضاهای مجازی و شبکه های
اجتماعی سازه های ناایمن شهر را معرفی کنند.
بیمه اجباری برای ساختمانهای حساس


همچنین پیروز حناچی ش��هردار تهران پس از حضور در
جلس��ه شورای شهر در مورد حادثه کلینیک سینا ،گفت:
س��ازمان آتش نشانی سه اخطاریه از نظر ایمنی به مالک
ابالغ کرده اس��ت و یک اخطاریه نی��ز در مورد ماده ۱۰۰
این ساختمان بوده است.ش��هردار تهران با بیان اینکه ما
شاهد خالء قانونی هستیم گفت :بر اساس قانون از بافت
مسکونی میتوان برای مطب استفاده کرد اما آیا میتوان
از این بافت مسکونی اس��تفاده تجاری پزشکی کرد؟وی
با بی��ان اینکه این خالء قانونی به ط��ور قطع وجود دارد
که یک الیحه در دولت مطرح اس��ت تا این حادثه تبدیل
به اصالح قانون ش��ود ،گفت :یک راه ،بیمه اجباری برای
س��اختمانهای حساس است .چرا که اگر یک ساختمانی
بیمه ش��ود مقررات ملی آن کنترل شده و در صورت بروز
حادثه ،بیمه آن را پرداخت میکند اما در حال حاضر مشکل

وی با بیان اینکه بعد از پالس��کو تا کنون  ۳۳هزار پالک
در معرض خطر شناسایی کردیم که ممکن است حداکثر
 ۱۵۰۰پالک دیگر اضافه شود ،گفت :ما این ساختمانها
را شناسایی کردیم اما اگر از لحاظ حقوقی پشتیبانی نشویم
نتایج خوبی حاصل نمیشود.وی با بیان اینکه خوشبختانه
همکاران ما در محل حادثه زود حاضر ش��دند و حضور به
موقع آنها باعث کنترل حریق ش��د اما متاسفانه انفجار دو
کپسول و موج ناشی از آن و همچنین فشار باالی منوکسید
کربن سبب شد که تعدادی از همشهریانمان جان خود را
از دس��ت بدهند ،گفت :معتق��دم در چنین حوادثی علل و
زمینههای وقوع باید حل شود .به عنوان مثال در این حادثه
درست است که بر اساس قانون در ساختمانهای مسکونی
میتوان مطب پزشکی دایر کرد اما نه مطب و کلینیکی که
از آن استفاده تجاری در حوزه پزشکی شود.وی در پاسخ به
این سوال که عملکرد سازمان آتش نشانی را در این حادثه
چگون��ه ارزیابی میکنید گفت :همکاران ما حضور خوبی
داشتند اما ما اجازه پلمب نداریم و اخطاریههای صادر شده
نیز به مراجع قضایی رونوشت شده است و در مورد اجرای
رای م��اده  ۱۰۰نیز باید پیگیری ش��ود اما در حال حاضر
م��ا  ۷۲هزار رای م��اده  ۱۰۰داریم که بنا به دالیلی هنوز
اجرایی نشده اس��ت اما من نمیتوانم سهمی برای آتش
نش��انان در این اتفاق تعیین کنم و این مس��ئله بر عهده
قوه قضائیه اس��ت اما معتقدم همکارانمان در این گلوگاه
خوب عمل کردند.وی در پاسخ به این سوال که کمپینی
راه اندازی شده که ساختمانهای ناایمن به مردم معرفی
ش��وند ،گفت :اعالم عام با نصب یک پالکارد تبعات دارد
و اینکه دل مردم را خالی کنیم اما اقدامات موثری در پی
این اعالم رخ ندهد ،جای تامل دارد.

آقامحمدی :لزوم ارائه تسهیالت به زوجین

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
اگر می خواهیم نرخ جانشینی فرزندآوری در
کشور جبران شود باید تسهیالتی اول برای
پایین آوردن سن ازدواج و بعد تسهیالتی به
زوجین به ویژه بانوان ارائه دهیم.
عل��ی آقا محم��دی در گفتوگو ب��ا مهر با
اش��اره به ارائه راهکارهایی برای تشویق به
فرزندآوری در کش��ور اظهار کرد :برای این
کار اول باید ب��ه اصلیترین موضوع در این
حوزه یعن��ی ازدواج بپردازیم که باید در این
حوزه حمایتهایی انجام شود.وی ادامه داد:
باید کمک کنیم تا سن ازدواج پایین بیاید و
این موضوع نیازمند آن اس��ت که در برخی

زیر نرخ جانشینی فرزندآوری هستیم

جاها ،تسهیالت مادی به زوجین ارائه دهیم
و در جایی دیگر ،تسهیالت اجتماعی و گاه ًا
فرهنگسازی کنیم.

اهمی�ت امنی�ت ش�غلی بان�وان در

فرزندآوری

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:
یکی دیگر از مواردی که در بحث فرزندآوری
نق��ش دارد ،نح��وه اش��تغال بانوان اس��ت.
مرخصی زنان در این امر بس��یار مهم است.
اینکه آیا ما از زنان کار پیوسته میخواهیم یا
اگر بانوان باردار ش��وند ،به آنها در یک بازه
زمانی تس��هیالت میدهیم تا از کار منفک
نشوند و بتوانند دوباره به همان کار برگردند،

جای بح��ث و حرف دارد و البته به ش��دت
در موض��وع فرزندآوری تأثیرگذار اس��ت.آقا
محمدی تصریح ک��رد :برخی از کارفرمایان
میگوین��د نمیش��ود یک��ی از نیروها  ۹ماه
نباش��د چرا که کارمان صدم��ه خواهد دید
درحالیکه میتوان این موضوع را با مواردی
مانند دورکاری جبران ک��رد تا هم به کار و
کارفرما ایرادی نباشد و هم یک کارمند خانم
دغدغهای برای کارش نداشته باشد.وی بیان
کرد :بعید به نظر میرس��د کسی به بچهدار
ش��دن عالقهای نداشته باشد ولی با شرایط
حال حاضر که زن و مرد هر دو مجبور به کار
کردن و کس��ب درآمد هستند ،گاهی مجبور

میش��وند به دلیل برخی مشکالت ،به این
موضوع اهمیت ندهند.
به فکر نابارورها هم باشیم


عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با
اش��اره به تس��هیالتی که در حوزه ناباروری
برای ام��ر فرزند آوری در نظر گرفته ش��ده
اس��ت ،گفت :بای��د زوجینی ک��ه نمیتوانند
بچهدار شوند و نیازمند درمانهای ناباروری
هس��تند ،حمایت شوند؛ این نیازمندیها هم
مس��اعدتهای بیمهای و مال��ی خواهد بود
و ه��م از نظر تحقیقاتی و علم��ی میتواند
تأثیرگ��ذار باش��د.آقا محمدی در پاس��خ به
س��والی مبنی بر اینکه آی��ا آماری از کاهش

یا افزایش میزان فرزند آوری ایرانیان نسبت
به سال گذشته دارید یا خیر؟ گفت :االن آمار
دقیقی ندارم اما ایران در حال حاضر زیر نرخ
جانشینی ( ۲.۱درصد) است.وی تأکید کرد:
اگر افراد به طور متوسط بین دو تا سه فرزند
داشته باش��ند ،این خأل را میتوان پر کرد و
به نرخ متوسط جانشینی خواهیم رسید.عضو
مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت :در
ح��ال حاضر تعداد فرزن��دان خانوادهها از دو
فرزند به پایین اس��ت یعنی از نرخ جانشینی
هم پایینتر هس��تیم و جمعیت ایران رو به
کاهش است درواقع این بدترین حالتی است
که کشور میتواند داشته باشد.

احتمال ابتالی مجدد بهبودیافتگان کرونا

معاون کل وزیر بهداش��ت با بیان اینکه ویروس کرونا در حال تغییر اس��ت و
رفتارهای متفاوتی را از خودش نش��ان میدهد که در کش��ورهای مختلف و
کشور ما هم دیده شده است ،گفت :برخالف پیش بینیهای روز دنیا که قرار
بود تابس��تان آرامی داشته باشیم ،تابستان بد و داغی از نظر کرونا داریم و اگر
ویروس  H۱N۱با کرونا مخلوط شود ،ممکن است عواقب بسیار بدی داشته
باش��د.به گزارش ایسنا ،دکتر ایرج حریرچی گفت :اگر استان یا کشوری شش
م��اه را به صورت طبیعی و با میزان بیماری اندک طی کرده باش��د ،به نوعی
موفقیت محسوب میشود .یعنی یک چهارم از این دو سال را طی کرده است.
استانهایی مانند فارس هستند که موج اول قابل توجهی نداشتند و امیدواریم
همچنان بتوانند مدیریت کنند .بر همین اساس هنوز وضعیت فعلی را موج دوم
تلقی نمی کنیم و هنوز از نظر خصوصیات اپیدمیولوژیک در موج اول بیماری
به سر می بریم .متاسفانه مدت زمان قابل توجهی است که میزان فوتیهایمان
سه رقمی شده و حدود  ۱۵۰فوت است که همراه هر یک از این فوتیها تعداد
زیادی بستری و موارد سرپایی وجود دارد.
چرایی افزایش آمار فوتیهای کرونا


وی ادامه داد :زمانیکه میزان فوتیها دو رقمی ش��ده بود ،در حال برنامه ریزی
برای رس��اندن میزان موارد فوت به زیر  ۱۰نفر بودیم .منتها دو اتفاق مهم رخ
داد؛ یکی اینکه ما باید مانند سایر کشورها بازگشاییها را داشته باشیم و روند
بازگشت فعالیت های نزدیک به عادی را به خاطر معیشت مردم داشته باشیم که
اکثر کشورها این را کار را انجام دادند و قابل قبول است .البته عوارض خودش
را هم دارد .به این معنا وقتی بازگشایی انجام میشود ،قاعدتا میزان مواجهه را به
میزانی افزایش میدهد .این افزایش مواجهه تعداد موارد ابتال ،بستری و مرگ
را افزایش میدهد.
مجوز به  ۹استان برای اعمال محدودیت در مناطق قرمز


حریرچی همچنین گفت :تعطیلی یکپارچه کش��وری به نفع نیست .در اسفند
و فروردین هم که تعطیلیها را داش��تیم ،استانهای جنوبی ما درگیر نبودند،
ام��ا عوارض تعطیلیها را تحمل کردند .بهترین الگو که در س��تاد ملی کرونا

ممنوعیت مراسم عروسی و عزا در  ۹استان


درصد در برخی استان ها که اپیدمی آن ها زودتر شروع شده ،روند ابتال را داشته
ای��م .آمارهایی در حد ابتالی  ۱۵تا  ۲۰درصد جمعی��ت و عددهای  ۱۵تا ۱۸
میلیون ،عجیب و غریب نیست ،اما قبال فکر می کردیم که افرادی که مبتال می
شوند ،ایمنی طوالنی تری دارند ،اما متوجه شدیم که اینطور نیست .با توجه به
اینکه اکنون ثابت شده که سطح سرمی آنتی بادی خصوصا در افراد کم عالمت
در عرض سه ماه کاهش می یابد ،احتمال ابتالی مجدد افراد وجود دارد.
شرط برگزاری لیگ فوتبال


وی درباره برگزاری لیگ فوتبال نیز گفت :ما پروتکلی در این زمینه داریم .طبق
پروتکل اگر تعداد بازیکنان و اعضای یک تیم که به کرونا مبتال شده اند از یک
تعدادی بیش��تر شود ،آن تیم مسابقه نمی دهد و بازی به تعویق می افتد .اگر
پایدارتر و طوالنی تر شود ،تصمیمات دیگری اتخاذ می شود.

وی با اشاره به ابتال به کرونا در مراسمهای عروسی و عزاداری ،گفت :در برخی
استانها و حداقل در  ۹استان انجام مراسم عروسی و مراسم ترحیم ممنوع شده
است .متاسفانه در سه ماه بین ماه رمضان و محرم طبق فرهنگ برخی مردم
این مراس��م را انجام می دهند .در بخش آی سی یو قفسه صدری بیمارستان
امام خمینی (ره) آقایی بود که دو روز بعد از عروسیاش مبتال شده بود و حاال
راه تنفسی او را از گلو باز کردند و در شرایط بسیار سختی قرار داشت و بسیار
بدحال بود .برگزاری برخی مراسم ها هیچ توجیهی ندارد .استاندارد خوزستان
اعالم می کردند که تعداد زیادی برای مراسم های ترحیم جمع می شوند .به هر
حال فرهنگ مردم خوزستان ،لرستان و ...برای همدردی با یکدیگر بسیار باال و
غنی است ،اما عوارض آن در این شرایط وجود دارد .باید توجه کرد که در حال
حاضر بسیاری از مردم عالم بیعمل شدند ۹۵ .تا  ۹۷درصد مردم میدانند ،اما
عمل نمیکنند ۵۰ .تا  ۶۰درصد مردم هم بینش درستی دارند.

وی درباره جهش ویروس کرونا نیز گفت :ویروس کرونا در حال تغییر اس��ت
و رفتارهای متفاوتی را از خودش نش��ان میدهد که در کشورهای مختلف و
کشور ما هم دیده شده است و به تعبیر وزیر بهداشت شتر ،گاو ،پلنگی است که
پیچیدگی های خودش را دارد .ویروس جدید آنفلوآنزا و شبه آنفلوآنزایی در چین
دیده شده که قابلیت ابتالی وسیع انسان را دارد ،اما هنوز به این مرحله نرسیه
اس��ت .در عین حال نگران ویروس  H۱N۱معمولی هم هس��تیم .بر همین
اس��اس برای تامین واکسن و گسترش تزریق واکسن به گروه های پر خطر
تدارک وسیعی دیده ایم.

حریرچی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد ،تاکید کرد :نکته کلیدی
این اس��ت که پیر ،میانس��ال ،جوان ،نوجوان و کودک از نظر ابتال در معرض
ابتالی یکسانی قرار دارند .در کودکان و نوجوانان و جوانان عالئم بیماری کم
یا بیعالمت است ،اما احتمال ابتالی آنها با سایر افراد برابر است ،اما از آنجایی
که متوجه بیماری نمیشوند ،احتمال انتقال بیماری از سوی آنها باالتر است.
بررس��یهایی که انجام دادیم از  ۱۰درصد تا  ۲۰درصد و حتی در مواردی ۵۰

وی گفت :برخالف پیش بینی های روز دنیا که قرار بود تابستان آرامی داشته
باشیم ،تابستان بد و داغی از نظر کرونا داریم و اگر ویروس  H۱N۱با کرونا
مخلوط ش��ود ،ممکن است عواقب بسیار بدی داشته باشد .نکته کلیدی این
است که راه حل مقابله با ویروس با بیمارستان و دارو نیست ،اما راهکار مقابله
با ویروس پیش��گیری و اقدامات بهداشتی اس��ت و باید هوشیار بوده و تغییر
رفتار دهیم.

احتمال ابتالی مجدد بهبودیافتگان کرونا


رفتارهای متفاوت ویروس کرونا


تابستان داغ کرونا
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حوادث در ایران
تعداد بازداشتیها پرونده انفجار
کلینیک سینا به  ۱۲نفر رسید

جانش��ین رئی��س پلیس ته��ران ب��زرگ از
بازداش��ت  ۱۲نفر در پرون��ده انفجار مرگبار
در کلینیک س��ینا اطهر خبر داد .سردار حمید
هداون��د در گفتوگو با تس��نیم؛ درباره تعداد
اف��رادی که پس از انفجار مرگبار در کلینیک
سینا اطهر بازداشت شدهاند ،اظهار کرد :تعداد
بازداش��تیها در این پرونده به  12نفر رسید.
جانش��ین رئیس پلیس تهران ب��زرگ افزود:
 10نفر از بازداش��تیها م��رد و دو نفر نیز زن
هستند.وی تصریح کرد :بخشی از این پرونده
توس��ط پلیس امنیت و بخش��ی از آن توسط
پلیس آگاهی تهران بزرگ در حال رسیدگی
اس��ت.گفتنی است ،ش��امگاه چهارشنبه (11
تیر) انفجار مهیب و آتشس��وزی گسترده در
کلینیک س��ینا اطهر واقع در خیابان شریعتی
روی داد ک��ه ب��ر اثر آن  19نف��ر ( 15زن و
چهار م��رد) به کام م��رگ فرورفتند 17 .نفر
از متوفیه��ا کادر درمان��ی و دو نفر دیگر از
مراجعکنندگان به این کلینیک بودند.
دنده عقب نیسان ،جان کارگر میدان
میوه و تره بار را گرفت

به گفته ریی��س اداره تصادفات پلیس راهور
فاتب ،ش��ب ش��نبه دنده عقب نیسان ،جان
کارگر عابر پیاده را گرفت.س��رهنگ احسان
مومن��ی در گفتوگو با میزان گفت :س��اعت
 ۲۱:۱۰دقیقه ش��نبه ،در محوطه میدان میوه
و تره بار ب��زرگ تهران یک دس��تگاه وانت
نیس��ان به علت حرکت با دنده عقب با  ۲نفر
کارگر (عاب��ر پیاده) برخورد کردوی افزود :در
این برخورد یکی از عابرین حدوداً  ۲۳س��اله
در محل حادثه ف��وت و فرد دیگر حدوداً ۲۵
ساله مصدوم که از طریق اورژانس به مراکز
در مانی منتقل شد.س��رهنگ مومنی توصیه
ک��رد :رانندگان از حرکت ب��ا دنده عقب غیر
ضروری خودداری نمایند و در هنگام حرکت
در محوطههای پارکینگ میادین عرضه میوه
و کاال با سرعت مجاز حرکت نمایند و توجه
ویژه تا ش��اهد وقوع چنین حوادث تلخی در
سطح معابر شهر تهران نباشیم.

حوادث دور دنیا

معاون کل وزیر بهداشت هشدار داد؛

تصویب شده ،الگوی شهرستانی در قالب تصمیمگیری استانی است .در حال
حاضر به  ۹اس��تان مجوز داده ایم تا شهرس��تانهایی که وضعیتشان قرمز
تشخیص داده شده ،مشاغل سطح سه و چهار را تعطیل کردهاند .مشاغلی مانند
رستورانها ،قهوه خانهها ،سالنهای سینما ،تئاتر ،مصلیها و مساجد نیز در این
استانها تعطیل شدند .بنابراین ممکن است تعطیلیها بازگردد .همانطوری که
در  ۹استان تعطیلیها برگشته است ،اما بسته به وضعیت استانها و به صورت
هفتگی تصمیم گیری میشود.
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صاعقه در هند  ۲۳قربانی گرفت

وقوع صاعقه در هند به مرگ دس��تکم ۲۳
تن منجر ش��د.به گزارش ایسنا ،بر اثر وقوع
صاعقه در ایالت اوتارپرداش هند دس��تکم
 ۲۳تن جان خود را از دس��ت داده و تعدادی
دیگر نیز مصدوم ش��دند.بنابر اعالم مقامات
محلی ایالت اوتارپرادش در این حادثه حدود
 ۲۹نفر به دلیل برخورد صاعقه و س��وختگی
ش��دید دچار جراحت ش��ده و تح��ت درمان
ق��رار گرفتند.گزارشها حاکی از آن اس��ت
ک��ه از پانزده��م ماه مه دس��تکم  ۳۱۵تن
درایالته��ای بیهار و اوتارپ��رادش به دلیل
وقوع صاعقه جان خود را از دس��ت دادهاند.
بس��یاری از آنان کش��اورزانی بودهاند که در
حی��ن کار ب��ه دنبال ب��ارش باران ش��دید و
وقوع طوفان دچار حادثه ش��دهاند.به گزارش
اس��پوتنیک نیوز ،هر سال بیش از  ۲۰۰۰نفر
در سراس��ر هند به دلی��ل وقوع صاعقه جان
خود را از دست میدهند.
احتمال مرگ  ۱۸تن
بر اثر وقوع سیل در ژاپن

رس��انههای محلی در ژاپن از احتمال مرگ
دستکم  ۱۸تن بر اثر وقوع سیل در مناطق
غربی این کشور خبر دادند.به گزارش ایسنا،
جاری شدن سیل در مناطقی از ژاپن تاکنون
به مرگ دو تن منجر ش��ده و احتمال میرود
دس��تکم  ۱۶ت��ن دیگ��ر از س��اکنان یک
آسایش��گاه نیز بر اثر حوادث مرتبط با س��یل
جان خود را از دس��ت داش��ته باش��ند .جاری
شدن سیالب موجب شد تا مقامات محلی در
این کشور از بیش از  ۲۰۰هزار نفر از ساکنان
مناطق سیلزده درخواست کنند تا خانههای
خود را تخلیه نمایند.بنابر اعالم رس��انههای
محلی ،یک زن و مرد حدودا  ۸۰س��اله در دو
روس��تا در منطقه «کوماموتو» به دلیل رانش
زمین جان خود را از دست دادهاند .همچنین
احتمال فوت  ۱۶نفر دیگر از جمله  ۱۴نفر از
ساکنان یک آسایشگاه سالمندان وجود دارد.
به گفته مقامات ،ای��ن مرکز به دلیل طغیان
رودخانهای که در اطراف آن وجود دارد دچار
حادثه شده است.به گزارش روزنامه گاردین،
رس��انههای داخلی ژاپن اعالم کردند :صبح
روز ش��نبه و هنگامیکه جریان سیل به طبقه
دوم آسایشگاه راه پیدا کرده بین  ۶۰تا  ۷۰نفر
در محل حضور داشتند.

