اخبار
بارش برف و باران همراه
با کاهش محسوس دما در کشور

مدیرکلپیشبینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناس��ی با اش��اره به بارش برف و باران
در استانهای مختلف کشور خبر داد .صادق
ضیائی��ان در گفت و گو با ایس��نا اظهارکرد:
چهارشنبه ( ۱بهمن) در استانهای آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،کردستان،
کرمانش��اه ،زنجان ،همدان ،لرستان ،ایالم،
گیالن و مازندران بارش پیشبینی می شود.
به گفته مدیرکلپیشبینی و هش��دار سریع
س��ازمان هواشناسی ،پنجشنبه ( ۲بهمن) در
سواحل دریای خزر ،شمال شرق ،دامنههای
جنوبی البرز ،غرب ،ش��مال غ��رب ،دامنهها
و ارتفاع��ات زاگ��رس مرکزی و ش��مالی و
بخشهای��ی از مرک��ز کش��ور و روز جمعه
( ۳بهمن) در ش��مال ش��رق کش��ور بارش
رخ خواه��د داد.ضیائی��ان در ادام��ه اظه��ار
ک��رد :طی این پن��ج روز ب��ارش در مناطق
سردس��یر و مرتفع به شکل برف پیشبینی
میش��ود همچنین با توجه به بارش برف و
وزش باد شدید در ش��مال غرب ،دامنهها و
ارتفاعات البرز ک��والک برف و در ارتفاعات
الب��رز مرکزی و غربی ری��زش بهمن دور از
انتظار نیس��ت .مدیرکل پیشبینی و هشدار
سریع س��ازمان هواشناسی افزود :با توجه به
نفوذ توده هوای س��رد ،دمای هوا تا ش��نبه
( ۴بهم��ن) در غالب مناطق کش��ور بهطور
محسوس��ی کاهش خواهد یافت و بیشترین
مقدار کاهش دما در شمال شرق و شرق بین
 ۱۵تا  ۲۰درجه س��انتیگراد ،در شمال غرب،
دامنههای جنوبی البرز و سواحل دریای خزر
بین  ۱۰تا  ۱۵درجه س��انتیگراد و در غرب،
مرکز و بخشهایی از جنوب و جنوب غرب
کشور بین  ۶تا  ۱۰درجه سانتیگراد پیشبینی
میشود.
ی از
جمعآوری بخار 
مدارس همچنان ادامه دارد

مع��اون وزی��ر آم��وزش و پ��رورش گفت :از
س��ال  ۱۳۹۶تا  ،۱۳۹۹بیش از  ۹۳۰۰فضای
آموزشی در قالب حدود  ۴۶هزار کالس درس
ب��ا زیربنای بی��ش از  ۶میلی��ون مترمربع در
سراسر کشور احداث و به بهره برداری رسیده
که به طور میانیگن روزانه  ۳۱کالس درس با
حدود  ۴۲۰۰مترمربع را شامل میشود.مهراله
رخش��انیمهر معاون وزیر و رئیس س��ازمان
نوسازی مدارس کشور در پاسخ به این سوال
که اولویت در حال حاضر س��ازمان نوسازی
مدارس کل کشور در زمینه بازسازی ،تجهیز
و تعمیر مدارس در چه زمینهای است؟ گفت:
برنامههای سازمان نوس��ازی مدارس کشور
مطابق اس��ناد باالدستی (سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش و برنامه زیرنظام تامین فضا،
تجهیزات و فناوری) در تامین فضاهای مورد
نیاز در مناطق مختلف و همچنین بازس��ازی
مدارس فرسوده و نیازمند تخریب و بازسازی
و یا مقاومسازی پیش میرود.وی تاکید کرد:
در عین حال اما اگر بخواهیم کلی اولویتها
را در نظ��ر بگیریم ،اولویت ما تکمیل و اتمام
پروژههای نیمه تمام در کشور است که شامل
پروژههای مشارکتی یا دولتی است.به گزارش
ایلنا،معاون وزیر و رئیس س��ازمان نوس��ازی
مدارس کش��ور در پایان اظهار داشت :به جز
این موارد در بحث استانداردسازی سامانههای
گرمایشی نیز با جدیت و اولویت طبق برنامه
پیش رفتهایم و تم��ام بخاریهای نفتی را از
مناط��ق دارای زیرس��اخت الزم جمع آوری
کردیم و این روند تا حذف کامل بخاریهای
گازی وشعله مس��تقیم از کالسهای درس
ادامه دارد.
جان شهروندان در
 ۱۲۰ساختمان در خطر است

مدیرعامل س��ازمان آتشنش��انی و خدمات
ایمنی شهرداری تهران گفت :برطبق آخرین
آمارهای ما ساختمانهایی که آسیبزا هستند
و ممکن است ،جان شهروندان را به مخاطره
بیاندازند ،حدود  ۱۲۰ساختمان هستند که باید
اقدامات فوری در خصوص آنها صورت گیرد.
مهدی داوری مدیرعامل سازمان آتشنشانی
ش��هرداری تهران در گفتوگو با ایلنا با اشاره
به چهارمین سالگرد حادثه پالسکو و شهادت
تعدادی از آتشنش��انان در ای��ن حادثه درباره
س��اختمانهایی ک��ه از لحاظ ایمن��ی نیاز به
مداخله فوری دارند ،گفت :سازمانآتشنشانی
ح��دود  ۳۳هزار س��اختمان را در تهران مورد
بررس��ی قرار داده است که از این تعداد ۳۵۰۰
س��اختمان نیاز به مداخله و اصالح سیس��تم
ایمن��ی دارن��د.وی ادام��ه داد :برطبق آخرین
آمارهای ما ساختمانهایی که آسیبزا هستند
و ممکن است ،جان شهروندان را به مخاطره
بیاندازن��د ،حدود  ۱۲۰س��اختمان اس��ت و در
ش��رایط حادتری هستند و باید اقدامات فوری
در خص��وص آنها صورت گیرد .بیش��تر این
ساختمانها نیز از ساختمانهای خصوصی یا
ساختمانهای قدیمی تهران در شرایط خاص
هستند و وضعیت کاربری آنها نیز ممکن است
با مشکالتی همراه باشد.

رئیس شورای شهر تهران :

مصوبات بدون اجرا مردم را کالفه کرده است

رئیس ش��ورای شهر تهران با اشاره به اینکه مصوبات بدون اجرا مردم را
کالفه کرده اس��ت ،گفت:اگر به موضوع حمل و نقل عمومی توجه نشود
شاهد روزانه افزایش آلودگی هوا خواهیم بود.
به گزارش فارس ،محس��ن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در مراسم
تجلیل از سفیران هوای پاک درباره مشکالت حمل و نقل عمومی اظهار
داش��ت :طی س��الهای اخیر موضوع حمل و نقل عمومی کمتر پرداخته
و بها داده ش��ده اس��ت و بیش��تر بر روی حمل و نق��ل خصوصی تمرکز
یافتهای��م.وی با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت س��منها و مردم همچنین
ق��وه قضائیه در مورد ع��دم پرداخت بدهیهای حم��ل و نقل عمومی از

س��وی دولت به صورت جدی عمل کنیم،گفت :بس��یاری از مصوبات در
این زمینه بدون اجرا مانده اس��ت و این قضیه مردم را کالفه کرده ،شعار
بیعملی و مصوبات بدون اجرا کافی نیست و به نظر میرسد هیچ ارادهای
برای اجرای این موضوعات نیز وجود نداش��ته باش��د.رئیس شورای شهر
تهران ادامه داد :در قانون هدفمندی یارانهها  10درصد به مس��أله حمل
و نقل عمومی اختصاص داده ش��ده است ولی س��ازمان برنامه و بودجه،
مجل��س و دولت هیچک��دام این قضیه را اجرا نمیکنن��د و ریالی هم در
این راس��تا پرداخت نشده است.هاشمی خاطرنش��ان کرد :بر اساس یکی
دیگر از قوانین نیز دولت باید س��االنه  4هزار میلی��ارد تومان از اعتبارات
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تخصی��ص یافته خود را به حمل و نق��ل عمومی پرداخت کند که در این
زمینه پرداختی صورت نگرفته است.وی گفت :همچنین دو مصوبه تأمین
 19ه��زار اتوب��وس و  2هزار واگن در دولت در نظر گرفته ش��ده که این
دو مورد هم هیچکدام اجرا نش��ده و این در حالی اس��ت که اگر راهکاری
جهت رفع مشکالت حمل و نقل عمومی اتخاذ نشود شاهد روزانه افزایش
آلودگی هوا خواهیم بود.هاشمی تصریح کرد :اگر نگاهها به موضوع حمل
و نقل عمومی تغییر نکند قطعا هوای تهران بهتر نمیشود همچنین باید
به این مس��أله توجه داش��ت که اگر مترو بسازیم و آن را تجهیز نکنیم به
نوعی دور ریختن پول و سرمایه است.

مخبر  :تولید واکسن را به  ۱۴میلیون دوز میرسانیم

توزیع واکسن کرونا رایگان با اولویت محرومان

گروه اجتماعی  :رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
گفت :واکسن داخلی را برای توزیع رایگان بین محرومان
در اختیار وزارت بهداشت قرار می دهیم.
محم��د مخبر در مراس��م رونمای��ی از محصوالت جدید
حوزه م��واد اولیه دارویی ،مکملها و داروهای ایورمکتین
(داروهای مرب��وط به قلب و عروق و صرع) با بیان اینکه
یکی از جهت گیریهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) پر کردن خال داروهایی است که در کشور تولید نمی
ش��ود ،گفت :ظرف یک ال��ی  ۲روز آینده به هفت نفر در
قالب گروه س��وم داوطلبان ،تزریق واکسن کرونا صورت
می گیرد.وی اضافه کرد :هم اکنون حال  ۱۴نفری که این
واکسن به آنها تزریق شده خوب بوده و هیچ گونه عوارضی
نداشته اند و بیش از تصورمان این دارو جواب داده است.
مخبر گفت :هم اکنون س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) در حال فعالیت است تا از سه مسیر دیگر تا پیش از
عید نوروز  ۱۴۰۰این واکس��ن به تست انسانی برسد.وی
ادامه داد :ظرف یک الی  ۲ماه آینده تولید این واکسن در
کشور به  ۲تا سه میلیون دوز در ماه و ظرف سه تا چهار ماه
آینده این عدد به  ۱۲تا  ۱۴میلیون دوز خواهد رسید و زیر
قیمت خارجی آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت که با
این اتفاق دیگر کشور هیچ مشکلی در این بخش نخواهد
داش��ت.رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خاطر
نش��ان کرد :یکی از سیاست های س��تاد از ابتدای شیوع
ویروس کرونا این بوده که در هر نقطه ای از دنیا دارویی
که تولید می شود بتواند آن را در داخل کشور تولید کند و
حتی برخی از آنها را زیر  ۲هفته تولید کردیم.

مخبر با بیان اینکه امروز  ۶کش��ور که از این تعداد س��ه
کشور اروپایی هس��تند درخواست خرید این کیت را از ما
دارند ،خاطر نشان کرد :این قول را به مردم می دهیم که
تولید انبوه واکسن را در کشور به نقطه ای خواهیم رساند
ک��ه بیش از نیاز مردم تولید کنیم و کش��ورهایی که می
خواستند دستمان جلویشان دراز شود را ناامید کنیم.
توزیع واکسن رایگان به محرومان


رونمای�ی از داروی ایورمکتی�ن برای درم�ان بیماری

کرونا

وی اضافه کرد :داروهایی مانند ایورمکتین که جز جدیدترین
داروهای دنیا اس��ت ما کمتر از یک ماه توانسته ایم آن را
در کش��ور تولید کنیم.مخبر با اشاره به توانایی های ایران
در زمینه مقابله با ویروس کرون��ا عنوان کرد :امروز ۱۰۰
میلیون عدد ماسک در انبارهای ستاد اجرایی حضرت امام
(ره ) وجود دارد و به نقطه ای رس��یده ایم که س��ه کشور

فرمانده ناجا اعالم کرد؛

کشف ۲۰۰۰سالح شکاری غیر مجاز در تهران

فرمانده نی��روی انتظامی از کش��ف  ٢٠٠٠مورد
س�لاح ش��کاری قاچاق غیر مج��از در پایتخت
خبر داد.به گزارش ایس��نا ،سردار حسین اشتری
در نهمی��ن ط��رح ظف��ر پایتخت که صبح س��ه
ش��نبه در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار
ش��د ،اظهار کرد :تالش مقتدرانه و هوش��مندانه
فرماندهی تهران بزرگ قابل تقدیر اس��ت .امروز
امنیت پایتخت به دس��ت این عزیزان است و در
حال ارتقاء امنیت هس��تند که گواه آن کش��فیات
اس��ت .وی افزود :یکی از موارد دستگیری باندی
بوده است که  ٢٠٠٠سالح شکاری غیر مجاز که
میتوانسته برای اقدامات امنیتی هم مورد استفاده
قرار گیرد ،شناس��ایی و دستگیر ش��دند .اگر این
اسلحه ها برای اهداف شوم توزیع می شد ببینید
چه اهمیتی در امنیت مردم داشت.وی گفت :در ٩
ماهه اخیر حدود  ٢٣تُن مواد مخدر کشف شده که
در تهران  ٢١درصد نس��بت به سال قبل افزایش

اروپایی و منطقه ای درخواست خرید ماسک را از ما دارند.
وی ادامه داد :در موارد دیگر از جمله ونتیالتور و دس��تگاه
اکسیژن ساز نیز به همین شکل است ،روزی به ما تست
تشخیص سریع را ندادند اما متخصصان ما موفق شدند که
این کیت را که هم از نظر کیفیت و سرعت بهتر از نمونه
های خارجی است تولید و امروز بیش از یک میلیون کیت
در انبارهای ستاد اجرایی حضرت امام (ره) وجود دارد که
وزارت بهداش��ت و درمان به مرور تحویل خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه جزو سه تا چهار کشوری هستیم که
موفق به تولید واکس��ن کرونا شدیم  ،گفت :دشمن کینه
ش��دیدی از مردم ایران دارد و هر کانونی که قصد خدمت
به این مردم را داشته باشد با آن مشکل پیدا می کنند ،اما با
قاطعیت می گوییم که این تحریم ها هیچ گونه تاثیری در
روند فعالیت های ما ندارد و قوی تر از گذشته ادامه خواهیم
داد.وی در بخش دیگری از سخنان خود به جهت گیری
های س��تاد اجرایی حضرت امام (ره) اشاره کرد و افزود:
یکی از جهت گیری های ستاد طی چند سال گذشته ،پر
کردن خال داروهایی بوده که در کش��ور تولید نمی شود،
البته به همت متخصصان داخلی بیش از  ۹۷درصد داروی
کشور در داخل تولید و حدود  ۲تا سه درصد واردات داریم
ک��ه این می��زان واردات بیش از  ۳۰ت��ا  ۳۵درصد قیمت
تمام ش��ده داروی کشور را تش��کیل می دهد.مخبر ادامه
داد :به همین منظور شهرک دارویی برکت راه اندازی می
ش��ودتا بخش خصوصی در آن مس��تقر و بتوانند این سه
درص��د را تامین کنند .وی تاکید کرد :واکس��ن داخلی را
برای توزیع رایگان بین محرومان در اختیار وزارت بهداشت
قرار می دهیم.

بختیاری عنوان کرد؛

یافته اس��ت .اگر  ٢٣تُن در تهران توزیع می شد
جوانان بسیاری را معتاد میکرد و بعض ًا خانواده ها
را متالش��ی می کرد .وی در خصوص برخورد با
اراذل و اوب��اش نیز گفت :ه��ر فردی که بخواهد
حرکت غیر قانونی داش��ته باشد ،هر شخصی که
مخالف قانون باش��د و آرامش مردم را سلب کند
حتم��ا پلیس برخ��ورد خواهد ک��رد ،اقداماتی که
صورت گرفته مقتدرانه بوده است و گزارشاتی که
رسیده است در خصوص کاهش اراذل و اوباش در
تهران هست .وی افزود :مردم هم همکاری بسیار
خوبی با پلیس داشتند .یکی از رویکردهای پلیس”
اجتماعی محور “بوده و با نخبگان و افشار مختلف
در ارتباط اس��ت .در بحث آس��یب های اجتماعی
در بس��یاری از موارد از ظرفیت مردم استفاده می
کنیم که خوش��بختانه همه مای��ل به همکاری با
پلیس هستند و نش��ان می دهد که اعتماد مردم
به پلیس افزایش پیدا کرده اس��ت.وی از دستگاه
قضایی تشکر کرد و گفت :با طرح های پیش رو با
هر نظرات مردم و همکاری آن ها اقدامات خوبی
را انجام خواهیم داد.اش��تری اظهار کرد :از همان
روزی که اعالم ش��د بیماری کووید  ١٩به کشور
وارد ش��د پلیس با ش��عار حافظان امنیت در کنار
حافظان سالمت حاضر شد .در ستاد ملی مقابله با
کرونا هم نیروی انتظامی حضور دارد و مصوبات
را در موضوعات مختلف پیگیری کردیم.

اشتغال  ۱۰۰هزار مددجو در صنعت فرشبافی

رئیس کمیته امداد با اش��اره به اینکه  ۱۰۰هزار نفر از
مددجویان در ش��غل فرشبافی فعالیت می کنند ،گفت:
فرش های بافته شده مددجویان با نشان احسان ثبت
مالکیت معنوی جهانی خواهد شد.
به گزارش مهر ،سیدمرتضی بختیاری در مراسم رونمایی
از عالمت جمعی «احسان» برای فرش مددجویان که
روز س��ه شنبه برگزار شد ،گفت :فرش تولیدی توسط
مددجویان کمیته امداد با  ۳۵سال سابقه به گستردگی
جغرافی��ای ایران به عنوان ی��ک محصول با کیفیت و
متنوع در بازارهای داخلی و بینالمللی شناخته میشود.
وی با اشاره به شعار سال جهش تولید که از سوی رهبر
معظم انقالب نامگذاری شده است ،ادامه داد :فرشبافی
ب��ه عنوان یک ش��غل خانگی ،زمینه اش��تغال بیش از
 ۱۰۰ه��زار نفر از جامعه هدف کمیت��ه امداد و به طور
خاص زنان سرپرس��ت خانوار و دختران را فراهم کرده
و برنامه ما توسعه این میزان به چند صد هزار شغل در
برنامههای آینده این نهاد است.بختیاری با بیان اینکه

تولید فرش یک هنر و صنعت دیرین در ایران اس��ت،
اضافه کرد :این صنعت کهن یک مزیت برای کشورمان
اس��ت که در تمام جهان شناخته شده است و بازارهای
بینالمللی خوبی دارد .با توسعه و تکمیل زنجیره ارزش
این محصول ،بازار فرش ایران ظرفیت اشتغال فراوانی
را در اختیار اقشار محروم قرار خواهد داد.رئیس کمیته
امداد با اش��اره به موفقیتهای مددجویان این نهاد در
حوزه تولید فرش ،خاطرنشان کرد :ثبت عالمت جمعی
«احس��ان» برای فرش مددجوی��ان کمیته امداد برای
نخستینبار در کش��ور رخ میدهد که پس از سنجش
کیفی محصوالت و تطبیق دستورالعملهای مشخص
و اس��تانداردهای جهانی ،انجام شده است.وی فرش را
یک محصول اس��تراتژیک برای کش��ورمان دانست و
تاکی��د کرد :با توجه به عضوی��ت کمیته امداد در دفتر
برندینگ مرکز مالکیت معنوی ،این عالمت با درج بر
روی محصوالت مددجویان میتواند اعتماد مخاطبان
را جلب کرده و جای��گاه محصوالت آنان را ارتقا دهد.
نشان احسان همچنین در ارتقای کسب و کار در سطح
ملی و بینالمللی برای جامعه تحت حمایت بوده مؤثر
بوده و گامی اساس��ی در رشد محصوالت خواهد بود.
بختی��اری اظهار کرد :س��ازمان جهان��ی ثبت مالکیت
فکری متعهد ش��ده اس��ت تا پنج س��ال زمینه معرفی
محصوالت فرش مددجویان را در س��طح جهان انجام
داده و زمین��ه ارتقای جایگاه این محصول در س��طح
بازارهای بینالمللی را فراهم کند.

بستری بیماران بین پنج تا  ۱۷سال افزایش یافته است؛

گ�روه اجتماعی – ندا جعفری  :رئیس س��تاد
مقابله با کرونا در کالنش��هر تهران با اشاره
به افزایش تعداد بس��تری ها در بخشهای
کرونایی و افزایش میزان مراجعات سرپایی،
هشدار داد.
علیرضا زالی ،رئیس س��تاد مقابل��ه با کرونا
در کالنش��هر تهران درب��اره وضعیت کرونا
در اس��تان تهران ،اظهار کرد :رعایت شیوه
نامههای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی
در اس��تان تهران با ش��یب مالیم��ی رو به
کاهش است.وی با بیان اینکه معدل رعایت
فاصله گ��ذاری اجتماعی در هفت��ه اخیر به
 ۷۶.۶رسیده است ،گفت :این درحالی است
که میزان رعایت شیوه نامهها در هفتههای
قبل ب��ه  ۸۲.۳درصد میس��ید و این تنزل
نش��ان دهنده کاهش رعایت فاصله گذاری
اجتماعی اس��ت.زالی تاکید کرد :یعنی کامال
از رعای��ت فاصله گ��ذاری اجتماعی در حال
فاصله گرفتن هستیم که این مسئله میتواند
یک زنگ خطر جدی باشد.رئیس ستاد مقابله
با کرونا در کالنش��هر تهران گفت :همواره
بین کاهش رعایت فاصله گذاری اجتماعی
و ش��یوه نامههای بهداشتی و بروز بیماری و

هشدار درباره موج جدید کرونا در پایتخت

افزایش میزان مراجعان بس��تری و مرگ و
میر در طول امواج قبلی ارتباط پررنگی وجود
داشته است که یک زنگ خطر جدی است.
وی با هشدار نسبت به خطرات نزدیک شدن
ع��دد مولد پایه به رقم یک ،اظهار کرد :این
ش��اخص که همواره به عنوان یک شاخص
علمی در این بیم��اری برای در تهران مورد
توجه بوده است مدتها به زیر یک تنزل کرده
ب��ود ،اما ای��ن عدد در حال حاض��ر  ۰.۹۹و
مماس بر یک است؛ اگر از یک باالتر رود به
معنای گسترش جدید بیماری تلقی میشود
و فاصل��ه اندکی با عدد یک دارد که نش��ان
دهنده این اس��ت که ش��رایط کامال ناپایدار
و شکننده اس��ت.زالی یادآور ش��د :تغییری
ک��ه در میزان مراجعان س��رپایی ما در
بخشهای بهداش��تی و درمانی اتفاق
میافتد ،اولین زنگ خطری اس��ت که
معموال میتواند نش��ان دهنده ش��کل
گیری موج جدید بیماری باشد.
افزایش بس�تری بیم�اران کرونایی

بین پنج تا  ۱۷سال

زالی با بیان اینکه بررس��ی گروه سنی
مبتالیان نش��ان میدهد متاسفانه در

طول دو هفته اخیر با یک روند رو به رشد اما
با شیب نسبتا مالیم میزان بستریها در گروه
سنی بین پنج تا  ۱۷سال در استان تهران رو
به رو بودهایم ،اظهار کرد :اگر چه قدر مطلق
مرگ و میر در افراد زیر  ۱۰سال پایین است،
اما حتی در گروه س��نی صفر تا  ۱۰سال نیز
شاهد افزایش مرگ و میر بودهایم.وی با بیان
اینکه برقراری مجدد محدودیتها به شرایط
بس��تگی دارد ،گفت :طبقه بندی شهرها بر
اس��اس رنگ ها کامال قراردادی است و به
سرعت میتواند تغییر کند و بارها در تهران
شاهد س��رعت در تغییر رنگ ها بودهایم که
بازتاب��ی از وضعیت رعایت ش��یوه نامههای
بهداشتی اس��ت.زالی هشدار داد:آنچه که در

س��طح شهر مشاهده میش��ود حاکی از آن
اس��ت که با تقلیل رعایت ش��یوه نامههای
بهداش��تی رو به رو هستیم و در مکانهایی
که در روزهای اخیر تجمعاتی ش��کل گرفته
فاصله گذاری اجتماعی کامال مختل ش��ده
اس��ت.وی تاکید کرد :اگ��ر میخواهیم که
رعایت ش��یوه نامههای بهداش��تی و فاصله
گ��ذاری اجتماع��ی تاثیرگذار باش��د ،میزان
رعایت آن باید ب��ه باالی ۹۰درصد افزایش
یابد و تنزل این ش��اخصها یک زنگ خطر
جدی برای امواج بعدی تلقی میشود.
کاه�ش محدودیته�ا روزه�ای س�خت

کرونا را بر میگرداند

مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا
نیز در این راستا هش��دار داد :با کاهش
محدودیتها و کاهش رعایت پروتکل
های بهداش��تی ش��یوع ابتال ب��ه کرونا
افزایش پیدا میکند و اگر محدودیتها
یکباره برداش��ته شود دوباره به روزهای
سخت ،ابتال و مرگ و میر باالی کرونا
باز میگردیم .وی افزود :ویروس جهش
یافته از نظر میزان مرگ و میر و عالیم
بیماری با ویروس قبل��ی کرونا تفاوتی

ندارد اما میزان سرایت این ویروس بین ۵۰
تا  ۷۰درصد بیش��تر است و اگر این ویروس
در کشور ش��یوع پیدا کند ،تعداد بیشتری را
مبتال می کند و در جمعیت مبتالی بیش��تر
ام��کان اینکه تعداد موارد مرگ نیز بیش��تر
شود ،وجود دارد.
ضرورت رعایت بهداشت فردی و فاصله

گذاری اجتماعی

مهش��ید طالبی طاه��ر مدیر گ��روه عفونی
دانش��گاه علوم پزش��کی ای��ران گفت :تنها
توصی��ه ب��رای مقابله با ویروس انگلیس��ی
رعای��ت بهداش��ت فردی و فاصل��ه گذاری
اجتماعی همانند قبل است .وی با بیان اینکه
ویروس انگلیسی افراد زیر  ۶۰سال را بیشتر
مبتال میکن��د ،افزود :مبتالیان به این گونه
جدید ،عالئمی مش��ابه ویروس قبلی دارند
یعنی ابتالء به ویروس انگلیس��ی هم با تب،
سرفه ،س��ردرد ،بدن درد و اختالل گوارشی
همراه است.این متخصص عفونی گفت :تنها
تفاوت گونه جدید کووید  ۱۹سرعت سرایت
آن اس��ت که گفته میشود  ۴۰تا  ۷۰درصد
بیشتر از گونه قبلی است و فقط از انسان به
انسان منتقل میشود.
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اخبار حوادث
دستگیری قاچاقچیان سکههای قدیمی

فرمان��ده ی��گان حفاظ��ت وزارت می��راث
فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردشگری پلیس
پیشگیری ناجا گفت :با تالش کارکنان یگان
حفاظت میراث فرهنگی استان کرمانشاه ،دو
قاچاقچی عتیقه دس��تگیر شدند و  ۱۱۴سکه
دارای ارزش تاریخی کش��ف و ضبط شد.به
گزارش ایسنا  ،سردار امیر رحمتالهی افزود:
با رصد مس��تمر فضای مجازی و ثبت آگهی
فروش س��که های تاریخی در س��ایت دیوار
توس��ط گروهی که خود را فروش��نده اشیاء
تاریخ��ی معرفی ک��رده بودن��د ،موضوع در
دس��تور کار یگان حفاظت می��راث فرهنگی
استان کرمانشاه قرار گرفت.وی افزود :در این
رابطه با هماهنگی مقام قضائی و با همکاری
عوام��ل انتظام��ی در عملیات��ی غافلگیرانه
اف��رادی که در فضای مجازی اقدام به چنین
کاری م��ی کردند ،شناس��ایی و دو قاچاقچی
اشیای عتیقه دستگیر شدند و  ۱۱۴عدد سکه
کشف و ضبط شد.
واژگونی مینیبوس
در آزاد راه «قزوین – کرج»

رئیس پلیسراه استان قزوین گفت :واژگونی
یک دستگاه مینیبوس در الین شمالی آزاد
راه قزوی��ن – کرج یک کش��ته و  ۲مجروح
برجای گذاشت.سرهنگ فرهاد ذاکری منش
با اع�لام این خبر ،بیان کرد :س��اعت ۷:۴۰
س��ه شنبه در پی تماس ش��هروندان با مرکز
فوریتهای پلیس��ی  ۱۱۰و اع�لام واژگونی
یک دستگاه مینیبوس در الین شمالی آزاد
راه «قزوین – کرج» مقابل نیرو گاه ش��هید
رجائ��ی ،بالفاصله عوام��ل انتظامی و پلیس
راه به مح��ل حادثه اعزام ش��دند.وی افزود:
در بررس��یهای مأموران مشخص شد یک
دستگاه مینیبوس با  ۴سرنشین واژگون که
در این حادثه یک نفر از سرنشینان مینیبوس
در دم فوت و  ۲سرنش��ین دیگ��ر مجروح و
توس��ط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل
شدند.
هشدار پلیس آگاهی به
متقاضیان پیش خرید مسکن

رئی��س اداره اجتماعی پلی��س آگاهی ناجا از
متقاضیان پیش خرید مس��کن خواست قبل
از انعقاد هرگونه عقد قرارداد نسبت به درستی
ادعاهای مطرح ش��ده اطمینان حاصل کنند.
به گزارش ایس��نا ،س��رهنگ ش��هاب امینی
اظهارکرد :کارآگاهان پلیس آگاهی به تازگی
موفق ش��دند اعضای یک باند حرفه ای که
در پوشش پیش فروش آپارتمان کالهبرداری
می کردند را شناس��ایی و در اقدامی ضربتی
دس��تگیر کنند.وی با اشاره به اینکه اعضای
این باند تاکنون به چندین مورد کالهبرداری
به روش انتش��ار آگهی های فریبنده اعتراف
کرده ان��د ،گفت :خریداران مس��کن در گام
نخس��ت می بایس��ت ادعاهای مطرح شده
توس��ط پیش فروش��ندگان را به دقت مورد
بررس��ی قرار دهند س��پس پرداخت هرگونه
وج��ه را به بعد از زمان تنظیم س��ند در دفاتر
اس��ناد رس��می موک��ول کنند.رئی��س اداره
اجتماع��ی پلی��س آگاهی ناجا اف��زود :پیش
فروشنده نیز باید قبل از هرگونه اقدام جهت
تبلیغ و آگهی پیش ف��روش به هر طریق از
جمله درج در مطبوعات و پایگاه های اطالع
رسانی و سایر رسانه های گروهی و نصب در
اماکن و  ،...مجوز انتشار آگهی را از وزارت راه
و شهرسازی اخذ کند.
کشف بیش از 100هزار لیتر
گازوئیل قاچاق در میناب

فرمانده انتظامی اس��تان هرمزگان از کشف
 103هزار لیتر گازوئی��ل قاچاق با ارزش 12
میلی��اردو 400میلیون ریال توس��ط ماموران
انتظامی شهرستان میناب خبر داد.به گزارش
خبرنگار پايگاه خبري پليس،سردار” غالمرضا
جعفری” در تش��ریح این خبراظهار داش��ت:
ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرس��تان
میناب در اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق
فرآورده های نفتی با اشراف اطالعاتی از قصد
قاچاقچیان مبنی برانتقال مقادیر قابل توجهی
سوخت بوسیله مشک های پالستیکی ازخور
بندزرک مطلع ورسیدگی موضوع را به صورت
ویژه در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود:
مأموران ضم��ن هماهنگی با مقام قضائی با
همکاری دریابانی شهرس��تان به محل مورد
نظ��ر اعزام که قاچاقچی��ان به محض رویت
مام��وران اقدام به پاره نمودن مش��ک های
پالستیکی کرده و به سرعت از محل متواری
ش��دند که با سرعت عمل ماموران  71هزار
لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

