اخبار

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خبر داد؛

اختصاص بودجه  5000میلیاردی برای توسعه مترو و اتوبوس

عیدی مددجویان کمیته امداد تا پایان
هفته واریز میشود

مدیرکل حمایتهای اجتماعی کمیته امداد
گف��ت :میزان عیدی مددجویان کمیته امداد
مش��خص ش��ده و تا پایان هفته به حساب
سرپرس��تان خان��وار واریز میش��ود.مجتبی
احمدل��و مدی��رکل حمایته��ای اجتماعی
کمیته ام��داد در گفتوگو ب��ا فارس،درباره
پرداخت عیدی مددجویان کمیته امداد اظهار
داشت :با توجه به نزدیک شدن به ایام ع ید
ن��وروز تمامی مددجویان کمیته امداد عیدی
دریافت میکنند .وی گفت :بر همین اساس،
مددجویان ع��ادی و تبصره  14کمیته امداد
براساس تصمیمات اتخاذ شده ،تا پایان هفته
جاری عیدی به حساب سرپرستهای خانوار
واریز میشود .احمدلو یادآور شد :یک میلیون
و  550هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد
هس��تند که میزان مبلغ عیدی آنها در سال
 110 ،98میلیارد تومان محاسبه شده است.
مدیرکل حمایتهای اجتماعی کمیته امداد
گفت :مددجویان تبصره  14کمیته امداد امام
خمین��ی نیز که  600هزار خانوار محس��وب
میشوند ش��امل دریافت عیدی خواهند شد
که میزان اعتبار عیدی برای این خانوارها 50
میلیارد تومان اس��ت که تاکنون  33میلیارد
تومان آن تأمین ش��ده است و تا پایان هفته
مابقی مبلغ نیز تأمین خواهد ش��د .وی بیان
داشت :بر همین اساس ،خانوارهای یک نفره
 63ه��زار و  500تومان ،دو نف��ره  72هزار
تومان ،س��ه نفره  85هزار تومان ،چهار نفره
 98هزار و  500تومان و پنج نفره  120هزار
تومان عیدی دریافت میکنند.
معافیت موقت  6ماهه برای مشموالن
معتاد برای ترک اعتیاد

رئیس س��ازمان وظیفه عموم��ی ناجا گفت:
معافی��ت موق��ت  6ماهه برای مش��موالن
معت��اد ،صرفا یکب��ار صادر می ش��ود و در
ص��ورت ترک اعتیاد و ارائه گواهی از مراجع
مربوطه به خدمت سربازی اعزام می شوند.
به گزارش ایس��نا ،سردار تقی مهری در این
باره اظهار کرد :کلیه مشموالن قبل از اعزام
به خدمت از نظر وضعیت جس��مانی و روانی
توسط پزشکان معاین اولیه در سراسر کشور
معاینه می شوند تا مشمول بیمار به خدمت
سربازی اعزام نشود.وی گفت :براساس ماده
 39قانون خدمت وظیفه عمومی مشموالنی
ک��ه به مواد مخدر اعتی��اد دارند و به هنگام
معاینه اولیه شناس��ایی می ش��وند ،از سوی
مراکز وظیفه عمومی ب��رای ترک اعتیاد به
مدت حداکثر  6ماه به مراجع مربوطه معرفی
می شوند.رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا
عنوان کرد :معافیت موقت شش ماهه برای
مشموالن معتاد ،صرفا یکبار صادر می شود
و پ��س از اتمام مهلت مقرر و انجام اقدامات
درمانی در صورت ترک اعتیاد و ارائه گواهی
از مراجع مربوطه به خدمت سربازی اعزام می
شوند.سردار مهری تصریح کرد :مشموالنی
که سابقه اعتیاد داش��ته اند و سالمتی آنان
در ش��ورای پزش��کی وظیفه عمومی محرز
شده ،قبل از اعزام به خدمت ،از سوی وظیفه
عموم��ی تعهدی مبنی بر عدم اعتیاد از آنان
اخذ می ش��ود و خانواده آن��ان نیز در جریان
گواهی و تعهد قرار می گیرند.

سالمت
راهاندازی کانال آموزشی جهت
تشخیص یافتههای رادیولوژیک کرونا

رئیس انجمن رادیولوژی ای��ران از راهاندازی
کان��ال آموزش��ی وی��ژه جه��ت تش��خیص
یافتههای رادیولوژیک کرونا جهت اس��تفاده
جامعه پزش��کی خب��ر داد .مرتض��ی صانعی
طاه��ری ،اس��تاد و مدی��ر گ��روه رادیولوژی
دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره
تشخیص کرونا از طریق تصویربرداری اظهار
کرد ۴۰۰۰ :رادیولوژیست و دستیار رادیولوژی
در بخشه��ای دولتی و خصوصی سراس��ر
کشور در کنار سایر گروههای پزشکی در حال
فعالیت برای تشخیص یافتههای رادیولوژیک
کرونا هستند.رئیس انجمن رادیولوژی ایران
با اش��اره به اینکه بر اس��اس مقاالت جدید،
نقش سی تی اسکن در تشخیص کرونا حتی
زودتر از  PCRبوده اس��ت ،گفت :نقش سی
تی اس��کن قفسه سینه در تشخیص بیماری
کرونا بس��یار حائز اهمیت است.او اعالم کرد:
با توجه به اهمیت موضوع انجمن رادیولوژی
ایران کانال تلگرامی وی��ژهای برای آموزش
یافتههای س��ی تی اس��کن بیم��اری کرونا
طراحی کرده که قابل اس��تفاده برای تمامی
پزشکان سراس��ر کشور اس��ت.صانعی بیان
کرد :انجمن رادیولوژی با تشکیل گروهی از
اساتید برجسته رادیولوژی آماده ارایه مشاوره
در خص��وص یافتههای رادیولوژیک و س��ی
تی اسکن بیماران مش��کوک به کرونا است
و جامعه پزش��کی میتواند تصاویر س��ی تی
اسکن بیماران مشکوک به کرونا را بدون درج
نام بیمار به شماره تلگرام انجمن رادیولوژی
ارسال کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای
شهر تهران از اختصاص بودجه  5000میلیارد
تومانی برای توسعه حمل و نقل عمومی خبر
داد.به گزارش فارس ،س��ید حسن رسولی در
مورد جزئیات الیحه بودجه شهرداری تهران،

اظهار داش��ت :اعضای ش��ورای شهر اعم از
اینکه به ضرورت پیشگیری از ویروس کرونا
واقف هستند ،اما از انجام وظایف اصلی خود
نیز غافل نشده و همه اقدامات را طبق برنامه
زمانبن��دی انجام میدهند ک��ه از جمله این
موضوعات مسأله بودجه ش��هرداری است.
وی گفت :حداکثر باید تا پایان اسفند الیحه
بودجه سال  99نهایی شود .در جلسه گذشته
این الیحه به بحث گذاش��ته شد و تغییراتی

نیز در آن حاصل شد.رس��ولی بیان داش��ت:
بودج��ه تعیینش��ده در الیحه ش��هرداری
نسبت به بودجه مصوب س��ال  98با متمم
آن  26درصد افزایش یافته اس��ت .در بحث
مصارف هزینهها نیز متناسب با راهبردهای
ش��ورای ش��هر تغییراتی ایجاد شد.رسولی
گف��ت 30 :میلیارد توم��ان در ردیف کمک
بودجه شهرداری به پلیس راهور اضافه و در
حوزه معماری و شهرسازی با مصوبه شورا و

تمرکز بر پروژههای تحققپذیر اولویتمحور
 150میلیارد تومان برای دو پروژه ساماندهی
محله کن و فرحزاد و طرح نیلوفری اختصاص
یافت تا اعتبار این س��رفصل بودجه به 373
میلیارد توم��ان افزایش یاب��د.وی ادامه داد:
بر اس��اس تصمیمهای اتخاذشده وابستگی
بودجه شرکتها و س��ازمانها به شهرداری
تهران حدود  25درصد و کمک زیان دریافتی
سازمانها و شرکتها به شهرداری  10درصد

کاه��ش مییابد و قرار ش��ده  4500میلیارد
تومان برای پرداخت دیون به اشخاص حقیقی
و حقوقی توسط ش��رکتها و سازمانهای
وابسته به ش��هرداری تأمین شود.وی اعالم
کرد :همچنین بر اساس راهبرد تعیینشده در
حوزه مدیریت شهری بیش از  5000میلیارد
تومان بودجه س��ال  99برای توسعه حمل و
نقل عمومی ،زیرس��اخت ناوگان عمومی و
بهرهبرداری از آن تخصیص یافته است.

محرز :استامینوفن و آسپرین سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار میدهد

افراد مشکوک به کرونا از خوددرمانی پرهیز کنند

گ�روه اجتماع�ی  :عض��و کمیته کش��وری بیماریهای
عفونی وزارت بهداشت گفت :در این شرایط مردم باید از
هرگونه خوددرمانی پرهیز کنند .نه تنها دگزا ،استفاده از
قرصهای اس��تامینوفن ،آسپرین و از این قبیل قرصها
که در خانهها پیدا میش��ود ،میتواند سیستم ایمنی بدن
را تحت تاثیر قرار دهد.
«مینو محرز» عضو کمیته کشوری بیماریهای عفونی
وزارت بهداش��ت در گفتگو با ایلن��ا ،در ارتباط با تجویز
کورتنها (بویژه دگزامتازون) برای بیماران که مشکوک
به آنفوالنزا یا آنفوالنزا هس��تند ،گفت :پزش��کان عادی،
این دارو را برای آنفوالنزا اس��تفاده میکردند .این تجویز
خطرناک است .همین خطر برای بیماران کرونا در صورت
ن نیز وجود دارد.وی در ادامه گفت :این
تجویز دگزامتازو 
تجویز غلط است .بسیاری از پزشکان ،به صورت روتین
ب��رای مراجعانی که عالئم تب یا س��رماخوردگی دارند،
دگزامتازون تجوی��ز میکنند.البته این تجویز حتی برای
سرماخوردگی اش��تباه است.محرز گفت :این موضوع در
کمیته ملی مقابله با کرونا بررس��ی شده است.هماکنون،
بخشنامه به تمام پزشکان ابالغ شده است که از تجویز
کورتنها بویژه دگزامتازون اجتناب کنند.وی افزود :باید
به پزش��کان آموزش داد که از تجویز کورتنها اجتناب
کنند .البته این جزو آموزشهای پزشکان بوده است ،اما
برخی از آنها زمانی که وارد کار میش��وند ،این موضوع
را فراموش میکنند.عضو کمیته کش��وری بیماریهای
عفونی وزارت بهداشت گفت :در این شرایط مردم باید از
هرگونه خوددرمانی پرهیز کنند .نه تنها دگزا ،استفاده از
قرصهای اس��تامینوفن ،آسپرین و از این قبیل قرصها
که در خانهها پیدا میش��ود ،میتواند سیستم ایمنی بدن
را تحت تاثیر قرار دهد.به طور مثال ،اگر به کودکان مبتال
به آنفوالنزا ،آسپرین داد« ،سندروم ری» ایجاد میشود.
بنابراین به هیچ عنوان آس��پرین به عنوان تببر توصیه
نمیشود.
محرز همچنین تاکید کرد :این موارد نباید وسواسی ایجاد
کند تا بیماران از انجام توصیهها و اجرای پروتکل درمانی
پزش��کان خودداری کنند .ممکن است ،بیماران حساس
شوند و اجازه ندهند که پزش��کان درمان را پیش ببرند.
در این صورت سالمت یا جان خودشان به خطر میافتد.
این یک توصیه به پزش��کان اس��ت و به آن رس��یدگی
س��ریع و کامل خواهد ش��د .بنابراین جای نگرانی برای
بیماران نیست.وی افزود :بهترین رفتار در شرایط کنونی
این اس��ت که مردم به دلیل ع��دم آگاهی به تداخالت
داروئی ،از مصرف هرگونه دارو پرهیز کنند .عدم اعتماد
به توصیههای درمانی پزش��کان به همان اندازه مصرف
داروهای مذکور خطرس��از است .آگاهی مردم و اقدامات
وزارت بهداشت میتواند نتیجه کامال ثمربخشی داشته
باشد.

تمام بیمارستانها باید آماده پذیرش مبتالیان کرونا

باشند

قاسم جانبابایی ،معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی نیز با ارسال نامهای به تمام دانشگاههای
علوم پزشکی اعالم کرد :بستری و پذیرش بیماران الکتیو
در بیمارستانهای عمومی از  ۱۰اسفند ممنوع شد و همه
بیمارستانها باید آماده پذیرش بیماران کرونا باشند.

تمام مراحل تشخیص تا درمان کرونا در مراکز دولتی

رایگان است

همچنی��ن «محم��د جهانگی��ری» مع��اون نظ��ارت و

و نه به آن معناست که تمامیت اوضاع و بیماری را رصد
میکنی��م .وی ادامه داد :ما تنها از افراد با ریس��ک باال
تس��ت گرفتهایم .ممکن است خیلی از افراد همین االن
مبتال ش��ده و بهبودیافته باش��ند ،آنها در آمار گنجانده
نمیشوند .ممکن است در بین آنها افراد زیادی کرونای
مثبت باش��ند که جائی ثبت نش��ده اس��ت .اگر ما از این
اضطرار اولیه خارج ش��ویم ،آمارهایمان با دقت بیشتری
کسب و اعالم خواهند شد.

دندانپزشکان جز برای موارد اورژانسی خدمات ارائه

ندهند

برنامهریزی نظام پزش��کی در پاس��خ به این پرسش که
بیم��اران کرونا برای درمان باید هزین��ه پرداخت کنند؟
گفت :آزمایشهایی که شما میبینید در ازای پول انجام
شده است ،مربوط به بخش خصوصی است .این مربوط
به افرادی است که به سالمت خود مشکوک هستند و به
بخشهای خصوصی مراجعه میکنند ،اما تمام خدمات
بخشهای دولتی رایگان اس��ت .وی در ادامه افزود :اگر
کسی مایل است ،خارج از پروتکلها خدمات دریافت کند،
باید هزین ه آن را هم پرداخت کند ،البته این بیمارستانها
نی��ز تنها هزین��هی آزمایش خ��ود را دریافت میکنند و
خدمات را با تخفیف ارائه میدهند .ما نمیتوانیم هرگونه
خدمات ممکن را محدود کنیم و این تصمیم درستی در
این ش��رایط نیست .جهانگیری در شرح پروتکل درمانی
در بخ��ش دولتی ،اظهار کرد :در بیمارس��تانها یا مراکز
درمانی مشخص شده دولتی ،تمام خدمات رایگان است؛
خدمات در تمام مراحل تشخیص تا درمان رایگان است.
وی افزود :افرادی که در بیمارستانهای خصوصی ،برای
عالئم ش��کبرانگیز آزمایش میدهند و احتمال ابتال به
کرونا دربارهی آنها بوجود میآید ،به کلینیکهای حاد
تنفس��ی مشخص شده برای کرونا ،ارجاع داده میشوند.
خدمات درمانی آنها نیز از آن پس رایگان میشود ،چرا
که آنها باید تشخیص نهایی را با کیتهای تخصصی
موجود در بیمارس��تانهای معین بگیرند .بس��تری آنها
در ای��ن قرنطینهه��ا نیز رای��گان اس��ت .جهانگیری در
واکنش به اظهارات درمانی غیرتخصصی از طرف افراد
غیرکارش��ناس ،گفت :در حال حاض��ر پروتکل خدمات
درمانی به کرونا ویروس مش��خص است .پروتکلهای
متفاوتی وجود دارد .بیمار اگر مشکل حادی نداشته باشد
با توصیه ترخیص میش��ود ،اگر نیاز به تس��ت س��یتی
اس��کن یا کیت داشته باش��د ،انجام میشود .فضائی که
این آزمایشها باید انجام میش��ود ی��ا خدماتی که باید
صورت بگیرد ،مشخص اس��ت .اینکه افراد پیشنهادات
فضای مجازی ی��ا نهادهای غیرمتخصص را باور کنند،
کمک��ی به آنها نمیکند .وی افزود :تحقیقات در زمینه
این ویروس در حال انجام اس��ت .ممکن اس��ت هر روز
نتایجی حاصل ش��ود و اجرای پروتکل درمانی را تحت
تاثیر قرار دهد ،اما هر نتیجه مستندی تنها پس از اعالم
وزارت بهداشت قابل اعتنا است .هیچ مرجع دیگری قابل

استناد نیست.

درمانه�ای حمایت�ی درباره بیم�اران زی�ادی نتیجه

دادهاست

معاون نظارت و برنامهریزی نظام پزش��کی در پاسخ به
سوالی درباره داروهای مصرفی برای بیماران کرونا بیان
کرد :داروهایی وجود داش��ته که خوشبختانه به بیماران
پاسخ داده است .ما هم فعال با این داروها درمان را پیش
میبریم ،اما هیچ داروی قطعی و خاص برای کرونا وجود
ندارد ،همان درمان حمایتی که اجرا میشد ،همچنان در
حال اجرا است .همین درمان حمایتی توانسته بسیاری از
بیماران را مرخص کند.

هی�چ کس ابتالی دوباره افراد بهبودیافته را رد نکرده

است

جهانگی��ری درب��اره ابتالی دوب��اره ب��ه کروناویروس
در چینیهای��ی که درمان ش��دهاند و در پاس��خ به این
پرسش آیا مورد مشابه در کش��ور داشتهایم؟ گفت :این
موضوعات در حال بررس��ی است .در حال حاضر ،جامعه
علمی شیوعشناس��ی ما در رابطه با این موضوع تحقیق
میکن��د .باید پی ببریم که این ویروس در ایران چگونه
رفتار میکند.وی اف��زود :در رابطه با چند موردی که در
چین به شرایط ناپایدار بیماری برگشتند ،مشخص نیست
که بهبود یافته بودند یا نه؟ مشخص نیست که به علت
ش��رایط محیطی بد دوباره مبتال ش��دند یا آن که دوره
بیماری آنها به دالیل ناش��ناخته طوالنیتر شده است.
این موضوعات در دس��ت محققان اس��ت ،کسی هم رد
نکرده اس��ت که افراد بهبودیافته ممکن نیس��ت ،دوباره
مبتال شوند.
شدت مرگ و میر در ایران باالتر از چین نیست


معاون نظ��ارت و برنامهریزی نظام پزش��کی بیان کرد:
بعضا گفته میشود که شدت مرگ و میر در ایران باالتر
از چین اس��ت ،این حرف درست نیست .حوزه تشخیص
قطعی ما آهس��ته حرک��ت میکند ،چرا ک��ه کیتها و
روشهای تش��خیص ما محدود بود ،ما تنها برای افراد
بس��تری کیت تخصیص دادیم.هشتاد درصد از بیماران
کرونائی را که به خودی خود بهبود پیدا میکنند ،آزمایش
گ ومیر درست تخمین
نکردیم تا آمار واقعی و نسبت مر 
زده شود .شیوعها در کشورها متفاوت است ،باید آرام آرام
پیش برویم .این نه به معنای کتمان از س��مت ما است،

جهانگی��ری در ارتب��اط با کلینیکهایی ک��ه از پذیرش
بیماران با عالئم مش��ابه کرونا خودداری میکنند ،آنچه
بویژه در گیالن دیده ش��ده است ،تشریح کرد :در حوزه
مطبها چند پروتکل وجود دارد .مطبهای غیرضروری
به توصیه خود ما تعطیل ش��دهاند یا مراجعات خودشان
را ک��م کردهاند .این به دلیل همان اقداماتی اس��ت که
بای��د منجر به کاه��ش تجمع و تردد ش��ود .بطور مثال
چشمپزش��کی و کلینیکهای پوست و مانند آنها .هیچ
لزومی وجود ن��دارد که افراد جز برای موارد اورژانس��ی
در ای��ن مطبها حضور پیدا کنن��د .وی در ادامه گفت:
طبق توصیه ما ،دندانپزش��کان به جز در موارد اورژانس
خدم��ات درمان��ی انج��ام نمیدهند .پزش��کان عمومی
در صحن��ه حضور دارند ،اما یک مس��ئلهای در رابطه با
پزش��کان نادیده گرفته شده اس��ت .پزشکان صف اول
مقابله با بیماری را تش��کیل میدهند .بیمار ش��دن یک
پزشک مساوی با ابتالی تمام بیماران او و از دست دادن
نیرویی که در این ش��رایط بسیار ارزشمند تلقی میشود.
ما توصیه میکنیم ک��ه افراد به کلینیکهای تخصصی
تنفس��ی مراجعه کنند .جهانگی��ری در پایان اظهار کرد:
در حال حاضر پزش��کان برای تامین وسایل ایمنی باال
مشکالتی دارند .از طرفآنها هم اعالم شده است ،اگر
لوازم ایمنی باال در اختی��ار آنها قرار گیرد ،از همکاری
دریغ نمیکنند .ما تهیه این وسایل را پیگیری میکنیم،
اما نمیتوانیم توقع داشته باشیم پزشکان ،بدون در نظر
گرفتن ایمنی خودشان ،اقدام به خدمات درمانی کنند.
 ۹۸۷ابتال و  ۵۴فوتی کرونا در کشور


ای��ن گزارش می افزای��د  ،روز یکش��نبه دکتر کیانوش
جهانپ��ور رییس مرک��ز روابط عمومی و اطالعرس��انی
وزارت بهداش��ت ،از افزایش مبتالیان قطعی کووید ۱۹
در ایران خبر داد و گفت :آخرین یافتههای آزمایشگاهی
در کل بالغ بر  ۳۸۵مورد جدید ابتالی قطعی به بیماری
کوید  ۱۹را در کش��ور طی روز شنبه نشان میدهد.وی
افزود :طی روز ش��نبه مجموعا  ۳۰م��ورد جدید بیماری
در اس��تان قم ۱۷۰ ،مورد در اس��تان تهران ،گیالن ۲۸
مورد ،مرکزی  ۴۴مورد ،استان اصفهان  ۱۳مورد ،فارس
 ۸مورد ،خراس��ان رضوی  ۱۷مورد ،کرمانش��اه  ۲مورد،
لرس��تان  ۸مورد ،س��منان  ۳مورد ،مازن��دران  ۱۱مورد،
هم��دان  ۳مورد ،خراس��ان جنوب��ی  ۲م��ورد ،البرز ۳۱
مورد ،هرمزگان  ۲مورد ،خوزس��تان  ۹مورد ،سیستان و
بلوچس��تان یک مورد ،ایالم یک مورد و کرمان  ۲مورد
جدید و ابتالی قطعی به این بیماری گزارش شده است.
جهانپور گفت :متاسفانه از میان موارد جدید این بیماری
 ۱۱تن نیز جان خود را از دست دادند.وی گفت :بنابراین
در مجم��وع تعداد مبتالیان به وی��روس کرونا در ایران
به  ۹۸۷تن افزایش یافت و متاس��فانه آمار درگذشتگان
بیماری به  ۵۴مورد رسید.

فعاالن محیط زیست میگویند مالچپاشی شنزارهای
خوزستان منجر به مرگ هزاران گون ه جانوری ارزشمند
ش��ده در حالی که اساس��ا این مناطق نه کانون گرد و
غبارند و نه در مجاورت مناطق مسکونی هستند .رضا
نیکفلک ،کارشناس و فعال محیط زیست در گفتگو
با مهر اعالم کرد :طی پنج روز مالچ پاش��ی در منطقه
بیت کوصر واقع در هش��ت کیلومتری شهر بستان که
در مجاورت منطقه حفاظت شده میشداغ قرار گرفته،
هزاران گونه جانوری خاص و منحصر به فرد تلف شدند
و هر روز گونههای بیشتری تلف خواهند شد.نیکفلک
افزود :به گفته معاون فنی اداره کل منابع طبیعی مالچ
پاش��ی بر روی ش��نزارها با هماهنگی سازمان محیط
زیس��ت و در خارج از مناطق تحت حفاظت س��ازمان
محیط زیس��ت صورت خواهد گرفت ح��ال آنکه این
مناطق دارای تنوع گیاهی و جانوری یکس��انی بوده و

هی��چ تفاوتی بین مناطق آزاد و مناطق تحت حفاظت
س��ازمان محیط زیس��ت وجود ندارد.وی تصریح کرد:
برخی گونههای جانوری شنزارهای خوزستان در هیچ
نقطه دیگری از جهان یافت نمیش��ود و زیستگاه آنها
تنها محدود به ش��نزارهای خوزس��تان است .گونهای
مانند آگامای اهواز در سال  ۲۰۱۴میالدی برای اولین
بار معرفی شد .زیستگاه این جانور تپههای شنی بزرگ
است ،متأسفانه این تپههای شنی بزرگ و پر از حیات
هدف مالچ پاشان قرار گرفته است.این کارشناس محیط
زیس��ت ادامه داد :از دیگر گونهه��ای مهم و با ارزش
این زیس��تگاه گکوی ماسه زار پارس��ی که به تازگی
معرفی ش��ده اس��ت .این گونه هم بومی و انحصاری
ایران اس��ت و پراکنش آن تنها مربوط به ش��نزارهای
استان خوزستان است .از دیگر گونههای مهم و خاص
منطقه میتوان به آهوی شنی (گونه خاص شنزارهای
خوزس��تان) افعی ش��اخدار عربی ،کورمار خوزستانی،
اسکینگ شنزار ،روباه شنی ،پامسواکی کوچک ،جربیل
پاس��فید ،هوبره ،خ��روس کولی اجتماع��ی که ارزش
حفاظتی آن همانند یوزپلنگ و درنای سیبری است و
تعداد بسیار زیادی از خرندگان ،پرندگان و پستانداران
مهم اش��اره کرد .وی توضیح داد :مالچ پاش��ی در این
مناط��ق با توجیه غلط مه��ار کانونهای گرد و غبار و

تثبیت ش��نهای روان که به تأسیسات آسیب میزنند
صورت میگیرد ،حال آنکه این مناطق به هیچ عنوان
کان��ون گرد و غبار نبوده و ذرهای گ��رد و غبار از این
شنزارها بلند نش��ده و نخواهد شد .همانطور که از نام
آن پیداست شنزار ،دانههای شن سنگین بوده و قابلیت
معلق ماندن در هوا را نخواهند داشت .حتی در بادهای
بسیار شدید تنها در حد چند متر در محدوده خود جابه
جا خواهند ش��د و به هیچ عنوان کوچکترین ذرهای
از ش��نها به مناطق مسکونی س��رایت نمیکند حال
آنکه در خوزستان هیچ ش��هر یا روستایی در شنزارها
احداث نشده و این زیستگاهها از مناطق مسکونی دور
هستند ،اما مالچ پاشی دقیق ًا در همین نقاط دور افتاده
و زیس��تگاه حیات وحش صورت میگیرد .نیکفلک
ادامه داد :این زیس��تگاه شنزاری زیبا و غنی از حیات،
قدمتی بالغ بر چندین میلیون س��ال دارد اما مش��کل
گرد و غبار در خوزس��تان بیش از دو دهه است که به
علت خش��کی تاالبها ،طغیان نکردن رودخانهها و از
بین رفتن پوشس گیاهی دشتها به وجود آمده است.
جلگه پهناور و حاصلخیز خوزستان شاهده ظهور اولین
تمدنهای بش��ری بوده ،باستان شناسان خوزستان را
گهواره تمدن مینامند .طی هزاران سال مردم در این
س��رزمین زیسته اند ،تپههای ش��نی هم جزئی از این
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اخبار حوادث
کشف  ۱۰تن موادضدعفونی و ۱۰
میلیون تجهیزات بهداشتی

رئی��س پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کش��ف
 ۱۰ت��ن ماده ضدعفونی کننده و  ۱۰میلیون و
 ۵۷۵هزار و  ۳۷۶عدد انواع تجهیزات بهداشتی
در کش��ور طی  ۴۸س��اعت گذش��ته خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،سردار محمدرضا مقیمی در
تش��ریح جزئیات این خبر اظهار داشت :طرح
عملیاتی و سراسری مقابله با احتکار کنندگان
کاال به ویژه تجهیزات بهداشتی در سطح کشور
همچنان در اولویت اول مأموریت های پلیس
امنیت اقتصادی اس��ت.وی اف��زود :در قرارگاه
مبارزه با جرایم اقتصادی نیز براس��اس برنامه
ریزی های انجام ش��ده مب��ارزه با جرم احتکار
کاال تشدید و کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی
به صورت مستمر و شبانه روزی و بازدید میدانی
از انبارهای کاال ،نحوه توزیع کاال و تجهیزات
بهداشتی را مورد بررسی قرار می دهند.رئیس
پلی��س امنیت اقتص��ادی ناجا ضم��ن اعالم
آمادگی این پلیس در مقابله و مبارزه با احتکار
کاال گفت :در طرح سراس��ری مقابله با احتکار
کنن��دگان کاال به ویژه تجهیزات بهداش��تی،
در بازرس��ی از انبارها و مراک��ز توزیع طی ۴۸
ساعت گذش��ته  ۱۰تن ماده ضدعفونی کننده
و  ۱۰میلی��ون و  ۵۷۵ه��زار و  ۳۷۶عدد انواع
تجهیزات بهداشتی شامل ۱۱۷هزار و  ۵۶۵عدد
انواع ماس��ک ۱۰ ،میلیون و  ۴۳۶هزار و ۲۲۵
عدد انواع دستکش بهداشتی ۱۲ ،هزار و ۵۳۵
بطری انواع مواد ضد عفونی کننده و  ۵۱طاقه
پارچه مخصوص تولید ماس��ک و  ۹۰۰۰گالن
محلول اسید دستگاه دیالیز احتکاری کشف و
پس از طی مراحل قانونی توسط مراجع مربوطه
بین مراکز بهداش��تی و افراد آسیب پذیر توزیع
شد.سردار مقیمی افزود :در این رابطه  ۴۰متهم
دستگیر و ش��ش خودور نیز توقیف شد و پس
از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.
وی با اش��اره به این که بیشترین کشفیات در
استان های تهران ،اصفهان و آذربایجان غربی
بوده ،از شهروندان خواست به محض اطالع از
هرگونه اقدام افراد فرصت طلب و سودجو مبنی
بر افزایش قیمت ،احتکار و  ...موضوع را برای
اقدام قانونی به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰
اطالع رسانی کنند.
قتل پدر نوبرانی توسط دخترش

معاون اجتماع��ی فرماندهی انتظامی اس��تان
مرکزی از قتل پدری توسط دخترش در نوبران
شهرستان ساوه خبر داد و گفت :قاتل مبتال به
بیماری اعصاب و روان اس��ت.بر اساس اعالم
پلیس،سرهنگ“محمودخلجی”دربیانجزئیات
این خبر گفت :صبح روز دهم اسفندماه گزارشی
از قتل فردی س��الخورده در یکی از روستاهای
بخش نوبران در شهرستان ساوه به مرکز فوریت
های پلیس  110اعالم شد و بالفاصله تیم های
تخصصی پلیس برای بررسی موضوع به محل
اعزام شدند.وی اضافه کرد :در تحقیقات مقدماتی
انجام شده ،مشخص شد که پیرمردی  94ساله
به همراه فرزند دخترش که دارای بیماری روانی
است ،در یک منزل مسکونی زندگی می کردند
که فرزند این خانواده به علت داشتن مشکالت
روحی روانی پدرش را به قتل رسانده است.این
مقام انتظامی اضافه کرد :فرد قاتل دستگیر و در
این خصوص پرونده ای تشکیل شده و در حال
سیر مراحل قانونی است.

هشدار

فعاالن محیط زیست هشدار دادند؛
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س��رزمین بوده و پدیده جدید یا نو ظهوری نیستند که
به بهانه آسیب به مناطق مسکونی ،با استفاده از روش
منسوخ ش��ده و قدیمی مالچ نفتی ،این مناطق زیبا و
ب��ا ارزش را نابود کنیم.وی تاکید کرد :تپههای ش��نی
قابلیت جذب بس��یار باالیی دارند و هر چقدر باران در
این مناطق باریده ش��ود به سرعت جذب شده و وارد
س��فرههای آب زیر زمینی میشود .به علت جذب آب
باال ،سطح آبهای زیر زمینی در این مناطق بسیار باال
اس��ت و در اطراف این تپههای ش��نی پوشش گیاهی
بس��یار غنی شامل انواع درختان ،درختچهها و گیاهان
علفی یکساله و چند ساله وجود دارد.نیکفلک هشدار
داد :در واقع این تپههای شنی مخازن بزرگ جذب آب
هس��تند که تمامی آب باران را در خود جای داده و به
سفرههای آب زیر زمینی هدایت میکنند اما هنگامی
که مالچ س��یاه نفت��ی بر روی این تپههای ارزش��مند
پاشیده میشود ،جلوی نفوذ کامل آب را گرفته و باعث
هدر رفتن آب و خالی ماندن سفرههای آب زیر زمینی
میشود و همچنین رنگ سیاه مالچ باعث میشود نور
بیشتری از خورش��ید جذب شود و دمای سطح شن و
مناط��ق مجاور آن را باال ببرد که این امر اثرات منفی
بس��یاری بر روی پوش��ش گیاهی و جان��وری منطقه
خواهد گذاشت.

مراقب پزشک های قالبی
طب سنتی باشید

رئی��س اداره اجتماع��ی پلیس آگاه��ی ناجا از
دس��تگیری فردی که ادعا می کرد از شاگردان
یک��ی از صاحب نظران حوزه طب س��نتی در
کشور اس��ت ،خبر داد .سرهنگ شهاب امینی
در این باره گفت :متهم دستگیر شده در تهران
و برخی اس��تان های کشور با تبلیغ در فضای
مجازی و معرفی خود به عنوان پزش��ک طب
س��نتی ،اقدام به طبابت بیماران صعب العالج
ک��رده و با تجویز گیاه��ان دارویی ،مبالغ قابل
توجهی از ش��هروندان پ��ول دریافت می کرد.
وی با بیان اینکه صالحیت حرفه ای پزشکان
از طریق سازمان نظام پزشکی تایید می شود،
افزود :گاه��ی اوقات ،افراد ش��یاد و کالهبردار
در پوش��ش های قانونی و جعل اسناد ،اقدام به
اجاره اماکن و نصب تابلوهای دروغین کرده و
م��ال و جان اف��راد را در معرض خطر قرار می
دهند .براساس گزارش سایت پلیس ،رئیس اداره
اجتماعیپلیسآگاهیناجاهمچنینازهموطنان
خواست برای دریافت خدمات پزشکی به مراکز
م��ورد تایید وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزشکی مراجعه و هرگونه موارد مشکوک را از
طریق مراجع مربوطه پیگیری کنند.

