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خبر
هشدار پلیس آگاهی در خصوص
وعدههای اعزام به خارج از کشور

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا از هموطنان
خواســت نسبت به وعدههای اعزام به خارج از کشور
موسسات و تورهای مسافرتی غیرمجاز آگاه باشند.
به گزارش ایســنا ،سرهنگ شهاب امینی با اشاره به
وعدههای پوچ کالهبرداران به افراد متقاضی اعزام به
خارج از کشــور اظهار کرد :هموطنان میبایســت از
پرداخت هرگونه وجه و تحویل مدارک هویتی خود
به موسسات و تورهای مسافرتی غیرمجاز خودداری
کنند .وی گفت :شــرکتهای صوری و اجارهای با
تبلیغات دروغین و درج آگهیهای فریبنده در فضای
مجازی ،ابتدا اعتماد افراد را جلب و ســپس مبالغی
را بــرای اموری همچــون ثبت نام ،اخــذ روادید از
سفارتخانههای خارجی و  ...از آنان دریافت میکنند.
رئیس اداره اجتماعی پلیــس آگاهی ناجا ادامه داد:
کارآگاهان پلیس آگاهی به تازگی موفق به دستگیری
فردی سابقه دار شــدهاند که مبالغ قابل توجهی از
برخی شــهروندان متقاضی اعزام به خارج از کشور
کالهبــرداری و بدون آن که اقدام موثری انجام دهد،
متواری شــده بود .این مقام انتظامی با بیان اینکه
حتی ممکن است شیادان نسبت به تحویل گذرنامه
و روادید کشــور مــورد نظر نیز اقــدام کنند ،افزود:
گزارشهای زیادی در این زمینه وجود دارد که افراد
ســاده لوح و فریب خورده ،بالفاصله پس از ورود به
خاک کشور مورد نظر دستگیر و به دلیل جعلی بودن
مدارک هویتی تحت پیگیرد قرار گرفتهاند .به گزارش
پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ امینی به شهروندان
توصیــه کرد :فریب تبلیغــات دروغین و آگهیهای
مندرج در فضای مجازی برای اعزام به خارج و خرید
بلیت پروازهای خارجی را نخورند و قبل از انجام ثبت
نام و واریز پول ،استعالمهای الزم را از مبادی رسمی
مانند سازمان هواپیمایی کشوری به عمل آورند.

شیوع دوباره کرونا تردد خودروها
را در پایتخت کاهش داد

رئیس پلیس پایتخت از کاهــش ۲۰درصدی تردد
خودروها در پایتخت نســبت به دو هفته پیش خبر
داد و شــدت گرفتن دوباره کرونا را در این امر موثر
دانســت .به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی در
جلسه قرارگاه کاهش تصادفات با اشاره به تحریمهای
ظالمانه دشمنان ،شیوع ویروس کرونا و ...گفت :امروز
خدمت صادقانه و مضاعف همه دســتگاهها به مردم
در واقع بهترین راه مقابله با دشمنیهای بدخواهان
انقالب است .فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ادامه
با اشاره به آمارهایی از وضعیت ترافیکی در پایتخت
گفت :تردد خودرو در سطح شهر تهران در مقایسه با
دو هفته قبل حدود  ۲۰درصد کاهش داشــته است
که به نظر میرسد شیوع دوباره کرونا در این موضوع
تاثیرگذار بوده است .وی ادامه داد :در شرایط سخت
فعلی باید تالش مضاعفی داشــته باشــیم و با کار و
خدمت رســانی صحیح و ســریع و بیشتر در جهت
ارتقاء نظم و امنیت اجتماعی و ترافیکی و روانی جامعه
تالش کنیم .رحیمی با اشــاره به اینکه در سه ماهه
اول سال  ۹۹جانباختگان حوادث رانندگی در حوزه
درون شــهری  ۱۹نفر کاهش داشته است ،گفت :در
حوزه پلیس راه نیز با کاهش  ۱۴نفری تعداد کشتهها
مواجه بودیم و در مجمــوع میتوان گفت که تعداد
کشــتهها  ۳۳نفر کاهش داشته است .همین امر نیز
سبب شده که شرایط فعلی جزء رتبههای خوب در
میان استانهای کشور باشیم ،اما نباید فراموش کرد که
کشته شدن حتی یک نفر یعنی ویرانی یک خانواده
و باید تعداد کشــتهها را کاهش دهیم .رییس پلیس
پایتخت با بیان اینکه متاسفانه بیشتر کشته شدگان
حــوادث رانندگی در پایتخت مربوط به عابران پیاده
و راکبان موتورســیکلت است ،خاطر نشان کرد۴۲ :
درصد جانباختگان جزو عابران پیاده و ۳۶درصد نیز
جزو راکبان موتور سیکلت هستند .باید تالش شود که
با آموزشهای صحیح و اقدامات الزم در حوزه عابران
پیاده و راکبان موتورسیکلت فرهنگسازی بهینهای
را انجــام دهیم .رحیمی همچنین با تاکید بر اینکه
اســتفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی
الزم و ضروری اســت ،گفت :الزم اســت در اجرای
مصوبات ستاد ملی کرونا دقت الزم انجام شود و اماکن
انتظامی بطور دقیق گندزدایی و ضد عفونی شوند.

دستگیری و جمعآوری بیش از ۶۸۰
خرده فروش و معتادمتجاهر در پایتخت

رئیس پلیــس مبارزه با مواد مخدرتهــران بزرگ از
دســتگیری  ۱۷۱خرده فروش مــواد مخدر و جمع
آوری  ۵۱۵معتــاد متجاهر در اجــرای طرح امنیت
محله محور در محالت شهر تهران خبر داد .به گزارش
ایسنا ،سرهنگ عبدالوهاب حسنوند در حاشیه اجرای
این طرح گفت :در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و
برخورد با هنجارشکنان جامعه و نیز مطالبات مردمی
و ساکنان شــهر تهران از حدود  ۱۰روز پیش طرح
امنیت محله محور را در دســتور کار قرار دادیم .وی
با بیان اینکه جلسات هماهنگی و توجیهی این طرح
قبل از آغاز آن انجام شــد ،ادامه داد :ماموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر با شناسایی مناطق جرم خیز و
آلوده عملیات خود را در سطح شهر تهران به خصوص
محالت مرکزی پایتخت به مرحله اجرا درآوردند و در
جریان آن  ۱۷۱خرده فروش و توزیع کننده موادمخدر
را دستگیر کردند که از این افراد مقادیری موادمخدر
صنعتی و سنتی کشــف و ضبط شد .رئیس پلیس
مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ ادامه داد :همچنین
در مجموع زمان اجرای این طرح  ۵۱۵معتاد متجاهر
نیز جمع آوری شده و برای درمان در اختیار نهادهای
مسئول و کمپهای بازپروری قرارگرفتند.

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

گزارش همدلی از افزایش بیکاری و آسیبهای اجتماعی احتمالی آن؛ در گفتوگو با «اماناهلل قراییمقدم»

بدبینی سیاسی؛ خطر بزرگ فروپاشی طبقه متوسط

همدلی| مظاهر گودرزی -مرکز آمار نرخ
بیکاری در بهار امســال را نســبت به ســال
گذشــته اعالم کرد .بیکاری بــه عنوان یک
معضل اجتماعی معموال ســایر آســیبها را
به همراه خــود دارد .از بدهــکاری گرفته تا
بزهــکاری میتواند خروجــی یک جمعیت
بیکار باشد .جمعیتی که اگر در میان معضل
بیکاری تنها رها شود آسیبهای دامنگیری
را متوجه جامعه میکند که شــاید نشود در
مــدت کوتاهی آن را جبــران کرد .چند روز
قبل بود که «مریم دانشــور» مدیر موسسه
خیریه «مهرآفریــن» با توجه به گزارشهای
این موسســه در حساب اینســتاگرامی خود
نوشــت که «بیخانمانی مادران و کودکان به
طور محسوس رو به افزایش است .مردانی که
به دلیل اعتیاد و بیکاری نمیتوانند هزینههای
زندگی را پرداخت کنند و همسر و بچههای
خود را رها میکنند و میروند ».قطعا نتیجه
چیزی به نام «بیکاری» نباید چندان با گزارش
موسسه مهرآفرین متفاوت باشد .به تعبیر یک
جامعهشــناس «جهان امروز تبدیل به جهان
مادیات شــده اســت و ما امروز با چیزی به
نام «شِ ــی َسروری» روبهرو هستیم که ارزش
افراد به داراییهایشان است ،حاال در الیههای
پایین این دارایی معنی کیفیت در زندگی پیدا
میکند و اگر درآمد و پولی نباشــد مشکالت
زیــادی برای جامعــه با خودش بــه همراه
دارد ».نکتــهای که «اماناهلل قراییمقدم» در
گفتوگو با «همدلی» به آن اشــاره میکند
در راســتای خبرها و رویدادهای تلخی است
که این روزها شــاهد آن هستیم ،بیکاری به
تعبیر این جامعهشناس «امالفساد» است و اگر
کاری برای کمرنگ شــدن آن صورت نگیرد،
آسیبهای اجتماعی خود را بیش از این هویدا
میکنند .چند روز گذشته بود که مرکز آمار
ایران نرخ بیکاری در بهار امسال را منتشر کرد،
گزارشی که در آن نشان میدهد 15استان در
ایران دارای نرخ بیکاری دو رقمی هستند.
البتــه گروهی معتقدند بــا تغییر تعاریف از
جمعیت شاغل و بیکار همه این آمارها میتواند
تغییر کند ،اما به صرف استناد به همین اعال ِم
مرک ِز آمار نکته جالب این است که مثال استان
لرستان که با 21درصد باالترین نرخ بیکاری
را دارد همین اســتان طبق گزارش این مرکز
جز اســتانهای با میانگین سنی 30.5سال
است ،یعنی جز اســتانهای میانی از حیث
میانگین ســنی محسوب میشود .اتفاقی که
برای استانهای پیر(از حیث میانگین سنی)
مانند تهران ،مازندران و گیالن برعکس است.
یعنی گیالن با میانگین ســنی 35.5سال به
عنــوان پیرترین اســتان دارای نرخ بیکاری
9درصد اســت یا مازندران با میانگین سنی
34ســال دارای نرخ بیکاری 6.2درصد است،
همچنین تهران با میانگین ســنی 33.2سال

دارای نرخ بیکاری  8.8است .با مقایسه هر دو ســالهای ابتدایی انقالب داشتیم ،اما بعد از
جدول که در سایت مرکز آمار موجود است ،آن به دلیل هدر دادن ســرمایهها و اصطالحاً
مشاهده میکنیم هرچقدر که جمعیت یک ندانمکاری نتوانستیم متناسب با این رشد کار
استان جوانتر باشد ،میزان بیکاری آن بیشتر ایجاد کنیم ».وی ادامه میدهد« :البته بحث
است.
صنعتی شــدن هم به ماجرای بیکاری کمک
سیستان و بلوچستان با میانگین 23.5سال ،کرد ،به هر صورت در کشاورزی سبب شد که
نــرخ بیکاری دو رقمــی 13.1درصدی دارد ،دیگر نیروی انسانی ،چندان معنایی پیدا نکند
اســتان کهگیلویه و بویراحمد بــا میانگین و به حاشــیه برود ،بنابراین خیلی از جمعیت
سنی 28.6ســال دارای
روستا هم بیکار شدند».
نرخ بیکاری 12.6درصد
اینجا گفتــن این نکته
است ،این اتفاق نه به آن
خالی از لطف نیست که
معنا اســت که جمعیت
در کشورهای صنعتیای
جــوان ســبب افزایش
ماننــد آلمــان علیرغم
بیکاری میشود ،بلکه به
گسترش تکنولوژی اما با
ِ
مدیریت
آن معنا است که
مشکل بیکاری چندانی
توســعه جمعیت و رشد
روبــهرو نشــدند .حتی
اشتغال با یکدیگر تناسب
گاهی بــا کمبود نیروی
نداشته اســت .به گفته
کار هم مواجه شدند که
امان اهلل قرائی مقدم:
قراییمقدم «مسئول همه
سبب شد سیاستهای
جامعهشناس
اینها دولتهایی هستند
ُمرده فقط در صحنه نبرد نیست،
جذب مهاجــر را پیش
مردهها در کنار خیابان هم
که از یک طرف میگویند
بگیرند ،به نظر میرسد
هستند ،این جوانهای بیکار که
فرزند بیاورید ،اما از سویی
مدیریــت بــرای توازن
کنار میدانها نشستهاند تا کاری
دیگر برای اشتغال دست
دادن به میزان جمعیت،
پیدا شود ،کسانی که از شهرهای
روی دست گذاشتهاند».
متناسب با رشد صنعت
مختلف به تهران میآیند و
حاال ایــن مدیریت غلط
در کنتــرل چنیــن
صبح تا شب بیکار هستند و
و بیکاریای که محصول
وضعیتی اهمیت دارد.
زن و بچه آنها به امید کسب
آن اســت ســبب شده
اما این جامعهشــناس
درآمدِ شوهرشان و پدرشان
جامعــه با آســیبهای
در ادامه صحبتهایش
نشستهاند ،آیا اینها نمردهاند؟
بعدی روبهرو شود؛ چراکه
دربــاره آســیبهایِ
جامعهشناسها معتقدند
پیــش رویِ چنیــن
آســیبهای اجتماعــی
وضعیتــی از خطــر
مانند قطعــات بازی دومینو به یکدیگر ضربه افزایش «حاشیهنشــینی» و همچنین خطر
میزنند و هر کدام سبب پیش آمدن دیگری بزرگت ِر «سقوط طبقه متوسط» نام میبرد.
میشوند .حاال «اماناهلل قراییقدم» در توضیح قراییمقدم به «همدلی» میگوید« :بیکاری
وضع پیش آمده بــه «همدلی» میگوید که ابتدا در شــهرهای کوچکتر و در روســتاها
«کشــور ما با پدیده بیکاری از مدتها پیش رخ میدهد ،بنابراین آنها به سمت شهرهای
آشنا اســت ،ما از یک طرف جمعیت جوانی بزرگتر هجــوم میآورنــد و نتیجهاش این
داریم که حاال به سن اشتغال رسیدهاند و سوی میشــود که شــهرکهای اقماری یا همان
دیگر کار برای آنها نداریم ،این برمیگردد به حاشیهنشینی در اطراف شهرهای بزرگ مانند
همــان نرخ رشــد باالی فرزنــدآوری که در تهران شکل بگیرد».

وی ادامــه میدهد« :ما حــدود 13میلیون
حاشیهنشــین داریم ،از منظر جامعهشناسی
در حاشیهنشــینی بــه دلیل عــدم تجانس
فرهنگی جرم و انواع آســیبهای اجتماعی
بیشتر میشود .مثال در منطقه شوش آسیب
زیاد اســت چراکه تجانــس فرهنگی وجود
ندارد .از منظر تئوری ما به آن بومشناســی
میگوییم ،یعنی رابطه جرم و محیط زندگی،
در این شــناخت ،هر منطقهای که مهاجرت
و رفتوآمــد افراد زیاد باشــد ،آســیبهای
اجتماعی در آن بیشــتر است ».وی در ادامه
یادآور میشــود کــه «اما عالوه بــر افزایش
حاشیهنشــینی ما با یک آسیب دیگری هم
روبهرو هستیم و آن «سقوط طبقه متوسط»
است .وقتی طبقه متوسط فرو میریزد و چون
به اصطالح تحصیالت بیشتری دارد ،نسبت به
حکومت بدبین میشود.
به خودش میگوید من سابق مثال این شکلی
زندگی میکردم ،اما حاال دارم به شکل بدتری
زندگی میکنم بنابراین به نتیجه میرســد
کــه این حکومــت کار نمیکند ،احســاس
میکند حقش خورده میشود ».قراییمقدم
با ابراز نگرانی نسبت به چنین وضعیتی بیان
میکند« :یکــی از بدترین خطرات فروریزی
طبقه متوســط« ،بدبینی سیاسی» است .در
نتیجه نارضایتی و خیزش اجتماعی بهوجود
میآید .در آبان  98نزدیک به هشــتاد شهر
شــلوغ شدند ،جاهایی که من اسم آنها را هم
نشنیده بودم ».این جامعهشناس در تکمیل
صحبتهای خود با اشــاره به عواقب چنین
وضعیتــی عنــوان میکند«:بنابراین وقتی
بیکاری میآید همه چیز با خودش میآورد،
نارضایتی سیاســی با خودش مــیآورد .در
خصوص سایر مسائل اجتماعی ،کاهش ازدواج
و افزایش طالق میآورد .فرار کردن دخترها از
خانه را به خودش همراه دارد.
روســپیگری با خــودش مــیآورد ،اعتیاد و
نابســامانیهای خانگی همــراه دارد ،در یک
کلمه به شــما بگویم بیکاری «امالفســاد»
است ».اماناهلل قراییمقدم ،در پایان گفتوگو
به روزنامه «همدلی» میگویدُ « :مرده فقط در
صحنه نبرد نیست ،مردهها در کنار خیابان هم
هستند ،این جوانهای بیکار که کنار میدانها
نشســتهاند تا کاری پیدا شود ،کسانی که از
شهرهای مختلف به تهران میآیند و صبح تا
شب بیکار هســتند و زن و بچه آنها به امید
کسب درآم ِد شوهرشان و پدرشان نشستهاند،
آیا اینها نمردهاند؟
صبح تا شب کنار خیابان میایستند تا کسی
بیاید یک کارگر بخواهد ،شــما دیدهاید این
بچهها چقدر تالش میکننــد که برای یک
روز کار کردن سوار این ماشینها شوند .و این
شرایط سختی چه برای خودشان و چه برای
یک جامعه است».

همدلی یک کاسبی غیرانسانی از وضعیت کرونا را بررسی میکند

بازگشت ماسکهای آلوده به چرخه مصرف
همدلی| گروه اجتماعی -در روزهایی که کرونا همه ابعاد
زندگی مردم را تحتالشعاع قرار داده است و هر روز بر نگرانیها
درباره شــیوع این ویروس افزوده میشــود ،عدهای به دنبال
کاســبی از بحران و ماهیگیری از آب گلآلود هستند .آنان با
سوءاستقاده از وضعیت کرونایی کشور به دنبال سود اقتصادی
خود هستند .بعد از احتکار ماســک از سوی عدهای سودجو،
اکنون بســتهبندی و فروش ماسکهای استفاده شده خبرساز
شــده است .دو روز پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد
که نشان میدهد برخی از افراد به قیمت مرگ هموطنانشان،
ماســکهای استفاده شده را از ســطلهای زباله جمعآوری و
برای اســتفاده مجدد اتو و پرس کرده و مجددا اقدام به فروش
آن میکنند .در ویدیوی منتشر شده عدهای زبالهگرد را نشان
میدهد که در حال جمعآوری ماسکهای استفاده شده از میان
پسماندهای مردم در یک مخروبه هستند .عالوه بر انتشار این
ویدیو ،چند روز پیش متنی از سوی یکی از کاربران شبکههای
اجتماعی با این مضمون منتشر شد«:لطفا ماسکهای استفاده
شدهتون رو قیچی کنید و دور بیندازید و به دوستان و خانواده
و اقوام هم پیشنهاد بدید ،امروز یکی از این بچههایی که زباله
جمع میکردند و دیدم ماسکهارو جدا میکرد پرسیدم اینارو
میخوای چکار کنی؟ اول جواب نمیداد ،بعد کمی براش خرید
کردم و اعتمادشو جلب کردم .گفت :خاله ماسکهای کثیفت
رو سوراخ کن ،ما اینارو جمع میکنیم میشوریم میذاریم تو
پرس اتو میکنیم ،دوباره میفروشیم» .حاال که ویروس کرونا در
کشور شیوع پیدا کرده و بازار خرید ماسک و وسایل بهداشتی
برای پیشگیری از این بیماری بسیار داغ شده ،ظاهرا ً زبالهگردها
به غیر از جمعآوری ضایعات پالستیک و فلزات ،به ماسکهای
استفاده شده نیز روی خوش نشان دادند .آنان این ماسکهای
دور ریخته شده را از میان پسماندها جمعآوری میکنند و بعد
از آمادهســازی آنها را درون بستهبندیهای جدید وارد چرخه
مصرف میکنند .جمعآوری ماسکهای دور ریخته شده نشان
از آن دارد که سودجویان ماسک را به عنوان یکی از مهمترین
کاالهای پیشگیری از کرونا هدف سودجویی خود قرار داده و با
احتکار یا فروش ماسکهای استفاده شده در بازار به دنبال پر
کردن جیب خود هســتند .این در حالی است که مسئوالن و
کارشناسان بهداشتی همواره توصیه میکنند ماسکهای آلوده
بدون تماس دور انداخته شــود ،اما با این اتفاق گویا از این به
بعد باید ماســکهای استفاده شده را قیچی کرد و سپس دور

انداخت.
ماسکهای مصرف شده زبالههای عفونی هستند
به دنبال انتشار ویدیویی منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر
جمعآوری ماسکهای مصرف شده توسط زبالهگردها و فروش
دوباره آنها ،رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت
بهداشت به این فیلم واکنش نشان داد.
کیانوش جهانپور در گفتوگو با ایســنا و در این رابطه گفت:
«چگونگی امحای ماســکهای مصرف شده ،بسیار مهم است.
مردم دقت داشته باشند که ماسکهای مصرف شده میتوانند
به نوعی زباله عفونی تلقی شوند ،بنابراین چگونگی امحای آنها
اهمیــت ویژهای دارد» .جهانپور با اشــاره به اهمیت چگونگی
امحای ماســکهای استفاده شــده افزود« :در سطح شهرها
خانوادهها دقت کنند با توجه به اینکه احتمال سوء استفاده از
ماســکهای مصرف شده ،وجود دارد ،بعد از مصرف یا آن را به
نوعی قیچی کنند یا طوری باشد که قابل استفاده مجدد نباشد،
سپس آن را داخل کیسه فریزر قرار داده و در سطلهای زباله
بیندازند».
جهانپور همچنین توصیه کرد مردم حتما ماســک را از مراکز
مجاز نظیر داروخانهها و فروشگاههای تجهیزات پزشکی تهیه
کنند .البته ماســکهای خانگی و پارچهای که در منزل تهیه
شده نیز در کنترل و پیشگیری از بیماری بسیار تاثیرگذار است؛
این ماسکها قابل شستشو بوده و افراد میتوانند پس از هر بار
مصرف آن را ضدعفونی و اتو کرده و مجددا استفاده کنند.
پرداختنبه ماسکهای استفاده شده تشویش اذهان
عمومی است
با وجود این که جهانپور تلویحا ورود ماسکهای مصرف شده را

تایید کرد ،اما صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان پسماند شهر
تهران پرداختن به این موضوع را تشویش اذهان عمومی دانست.
وی به در این رابطه به مهر گفت«:پرداختن به این موضوع جز
تشویش اذهان عمومی نتیجه دیگری ندارد» .علیپور با تاکید
بر اینکه روال کار جمعآوری پســماند در حال حاضر بر پایه
تفکیک زبالهها نیست ،گفت« :اینکه نیروهای خدماتی شهری
به این روش کســب درآمد دست بزنند را تکذیب میکنم و به
نظر میرسد این مساله دامنه گستردهای نداشته باشد ».برخی
مورد توجه قرار گرفتن ماسکهای دور ریخته شده را از سوی
زبالهگردها به افزایش قیمت ماســک گره میزنند و میگویند
وقتی قیمت ارزانترین ماســک دو تا سه هزار تومان است و از
طرفی این کاال نســبت به ضایعات دیگر وزن و حجم کمتری
دارد ،مورد توجه عدهای سودجو قرار گرفته تا با زحمت کمتری
سود بیشتری به دست آورند.
قصاص با طناب دار در انتظار شیوعدهندگان کرونا
برخی فعالیت افرادی را که میخواهند ماســکهای استفاده
شده را وارد چرخه مصرف کنند ،جرم تلقی میکنند و معتقدند
میتــوان این عمل را جزء اعمالی دانســت که به تازگی آن را
مستوجب عمل قصاص دانستهاند .چرا که میتوان این عمل را
به مثابه شیوع عمدی کرونا دانست .چند روز پیش دستیار وزیر
دادگستری در امور حقوق شهروندی اعالم کرد قصاص با طناب
دار در انتظار شیوعدهندگان کرونا است .محمود عباسی در مورد
اینکه چه مجازاتی برای فردی که عمدا دیگری را مبتال به کرونا
میکند ،گفت«:کسی که با علم و اطالع از ابتالی بیماری خود
و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی موجبات ابتالی دیگران به
کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر به مرگ آنان شود ،مرتکب
جنایت عمدی و مستوجب قصاص است».
محمود عباســی افزود«:مصوبات ستاد ملی کرونا در چارچوب
قانون اساسی و مبتنی بر مصوبه شــورای عالی امنیتی است
که در حکم قانون تلقی میشــود و قضات و دادستانها مکلف
به اجرای مصوبات این ســتاد هســتند ».وی اظهار کرد« :این
مصوبات برای آحاد جامعه ،مردم و مسئوالن الزماالتباع است
و همه باید آن را به مورد اجرا گذارند» .ناگفته پیداســت وارد
کردنماسکهای استفاده شده به چرخه مصرف میتواند تبعات
بهداشتی سنگینی برای مردم داشته باشد و مردم انتظار دارند
که دســتگاههای نظارتی در مورد این موضوع که مستقیم با
سالمت مردم در ارتباط است اهمال و کوتاهی نکنند.

خبر
آخرین آمار موارد مبتال
و مرگ ناشی از کرونا در ایران

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲هزار و ۵۲۱
مورد جدید کووید  ۱۹در کشور خبر داد .به گزارش
ایسنا ،دکتر الری گفت :تا ظهر  ۲۴تیر  ۱۳۹۹و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و ۵۲۱
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شــد که یک هزار و  ۸۲۰نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۲۶۲هزار
و  ۱۷۳نفر رســید .الری ادامه داد :متاسفانه۱۷۹ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان این بیمــاری به  ۱۳هزار و  ۲۱۱نفر
رسید .خوشــبختانه تا کنون  ۲۲۵هزار و  ۲۷۰نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند .الری ادامه داد ۳۳۸۹ :نفر از بیماران مبتال
به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری تحت
مراقبــت قرار دارند .و تاکنون دو میلیون و  ۲۳هزار
و  ۷۹آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام
شده است .سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تاکید
بر لزوم رعایت موازین بهداشــت فردی و اجتماعی،
فاصلهگذاری اجتماعی و لزوم اســتفاده از ماسک،
گفت :اســتانهای آذربایجانهای شــرقی و غربی،
ایالم ،بوشهر ،خراســان رضوی ،خوزستان ،زنجان،
کردستان ،کرمانشاه ،گلستان ،مازندران و هرمزگان
در وضعیت قرمز قرار دارند .وی گفت :اســتانهای
تهــران ،فــارس ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،خراســان
جنوبی ،سیستان و بلوچستان ،کرمان ،کهگیلویه و
بویر احمد ،لرستان ،همدان ،یزد و خراسان شمالی
نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

سازمان جهانی بهداشت:
زنگ خطر شیوع کرونا به صدا درآمد

سازمان جهانی بهداشت ( )WHOبا اعالم شناسایی
حدود یک میلیون مبتال به بیماری کووید ۱۹-طی
پنج روز زنگ خط ِر همهگیری این بیماری را به صدا
درآورد .به گزارش ایسنا ،بررسیها حاکی از آن است
که تنهــا در مدت پنج روز مــوارد ابتال به بیماری
کووید ۱۹-در جهان حدود یک میلیون نفر افزایش
پیدا کرد و مجموع مبتالیان به بیش از  ۱۳میلیون
و  ۲۴۰هزار نفر رســیده اســت« .تدروس آدهانوم
قبریسوس» دبیرکل سازمان جهانی بهداشت با بیان
اینکه در مدت شش ماه و نیم بیش از نیم میلیون
نفر در جهان بر اثر شیوع کروناویروس جان خود را
از دست دادهاند ،گفت :برای آینده قابل پیشبینی،
چشمانداز بازگشت به شرایط عادی وجود ندارد به
ویژه اگر کشورها اقدامات پیشگیرانه را مورد غفلت
قرار دهند .وی افــزود :اجازه بدهید رک و بی پرده
صحبت کنم ،بســیاری از کشورها در مسیر اشتباه
قرار گرفتهاند .این ویروس همچنان دشمن شماره
یک عموم مردم اســت .درصورتــی که اصول اولیه
رعایت نشود و مسیر فعلی همه گیری بیماری ادامه
پیدا کند وضعیت شــیوع کرونا بدتر و بدتر و بدتر
میشود .بررسی گزارشهای رسمی نیز حاکی از آن
است که روند شــیوع این بیماری با سرعت باالیی
در کشــورهای آمریکای التین رو به افزایش است.
به گــزارش خبرگزاری رویترز ،بخشهایی از جهان
به ویژه ایاالت متحده آمریکا با بیش از  ۳.۳میلیون
مورد قطعی ابتال ،همچنان با موج شــدید نخست
بیماری کووید ۱۹-درگیر هستند.

استاندار تهران :دانشگاهها و مدارس
استان تعطیل نیستند

اســتاندار تهران با تاکید بر اینکــه اخبار مصوبات
ســتاد کرونا تنها باید از سوی ستاد و یا استانداری
منتشر شــود ،اعالم کرد که دانشــگاهها و مدارس
استان تعطیل نیســتند .انوشیروان محسنی بندپی
در گفتوگو با ایســنا ،درخصــوص توقف فعالیت
برخی مشاغل در اســتان تهران گفت :دانشگاهها و
مدارس تعطیل نیستند و جزء مصوبات ستاد کرونا
نیســت .بیتردید مصوبات ستاد تنها باید از طریق
مراجع رسمی یعنی خود ستاد کرونا و یا استانداری
اعالم شــود .وی افزود :بر اســاس بررسی علمی در
ســتاد کرونای استان و تایید در کمیته اجتماعی و
امنیتی ستاد ملی برخی فعالیتها در استان تهران
به مدت یک هفته ممنوع شده است از جمله فعالیت
باشگاههای ورزشی به ویژه بدنسازی و ورزشهای پر
برخورد ،شــهربازی ،مراکز آبی از جمله استخرهای
سرپوشیده ،هر گونه تجمع عمومی از جمله مراسم
عروســی ،ترحیم و همایشها  .بندپی تاکید کرد:
نظارت جدی نســبت به نحوه اجرای این مصوبات
صورت میگیرد تا روند رو به رشــد شیوع کرونا در
استان تهران کنترل شود.

تاثیر واکسن سل
در مقابله با کروناویروس

متخصصان علوم پزشکی به شواهدی دست یافتهاند
که نشــان میدهد واکسن سل میتواند به مقابله با
بیماری کووید ۱۹-کمک کند .به گزارش ایســنا،
متخصصان اظهار داشتند :شواهدی وجود دارد که
حاکی از تاثیر واکسن سل در کمک به کاهش خطر
مرگ ناشــی از بیماری کووید ۱۹-اســت .به گفته
متخصصان ،در کشــورهای در حال توسعه میزان
مرگ و میر ناشــی از بیماری کووید ۱۹-نسبت به
آنچه انتظار میرود پایینتر اســت و تزریق واکسن
ســل به دلیل موارد بیشــتر ابتال بــه این بیماری
باکتریایی ممکن است در کاهش موارد فوت ناشی
از بیماری کووید ۱۹-در این کشــورها نقش داشته
باشد .واکسن سل به طور معمول در کشورهایی که
بیماری سل شایع است به کودکان تزریق میشود .ا

