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افزایش آمار مبتالیان کرونا به 
۱۶۱۹۶ و فوت 988 نفر

سخنگوی وزارت 
بهداشت از افزایش آمار 
مبتالیان کرونا به ۱۶ 
هــزار و ۱۹۶ نفر خبر 
داد. به گــزارش ایلنا، 

کیانوش جهانپور درباره آخرین آمار ابتال به کرونا 
ویروس در ایران گفت: دیروز از ۵۶آزمایشگاه مورد 
تائید اطالعاتی دریافت کردیم که بر این مبنا تاکنون 
هزار و ۱۷۸ نفر تعداد مبتالیان قطعی کوید-۱۹ بوده 
اســت و به طور کل ۱۶هزار و ۱۹۶بیمار دچار ابتال 
قطعی کرونا شده اند. او افزود: تاکنون ۵هزار و ۳۸۹نفر 
بهبودیافته اند. متأســفانه باید بگویــم که در روز 
گذشته ۱۳۵نفر دیگر را از مبتالیان را دست دادیم 
و با احتساب کلی ۹۸۸مورد آمار کلی درگذشتگان 
ابتال به کرونا ویروس است. او آمار مبتالیان به کرونا 
ویروس را به تفکیک اســتان ها در روز گذشــته 
این گونه مطرح کرد:استان تهران ۲۷۳نفر، مازندران 
۵۹نفر، اســتان اصفهان ۷۹نفر، قم ۲۹نفر، گیالن 
۴۵نفر، استان مرکزی ۴۷نفر، البرز ۱۱۶نفر،  استان  
فارس ۳۱نفر، آذربایجان غربی ۳۴نفر، استان اردبیل 
۱۹نفر و استان کردستان ۲نفر به آمار مبتالیان به 

کرونا ویروس اضافه شدند. 
    

پیش بینی وزیر آموزش و پرورش از وضعیت 
آموزشی سال آینده

احتمال بازگشایی مدارس در 
روزهای پنجشنبه و جمعه

وزیــر آمــوزش  و 
پرورش با بیــان اینکه 
اکنون با اختیاراتی که 
ســتاد ملی مدیریت 
کرونــا دارد، به ما اجازه 

داده که تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸- ۹۹ متغیر 
باشد و بتوانیم متناسب با سناریوهای مختلف زمان 
تحصیل را امتداد بدهیم گفت: هرزمانی مدارس دایر 
شوند تا شــش هفته به دوره آموزشی اضافه خواهد 
شد.  به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی درباره 
تمهیدات آموزش وپرورش پیرامون آموزش در ایام 
تعطیالت ناشــی از کرونا و زمان بازگشایی مدارس 
توضیحاتی ارائه داد: تدابیر مختلفی اندیشیده شده 
است، به عنوان مثال از طریق راهبران آموزشی در حال 
ارزیابی از کسانی هستیم که تحت آموزش نیستند.  
او در پاسخ به اینکه اگر کرونا تا آخر اردیبهشت ادامه 
یابد چه سناریوهایی دارید؟ بیان کرد: چند سناریو 
پیش بینی شده است. اگر مدارس از ۱۶فروردین دایر 
باشند ما یک ماه اســفند را ازدست داده ایم، بنابراین 
تا یک ماه به دوره آموزشی اضافه می شود تا کسری 
آموزش جبران شــود. همچنیــن اختیاراتی را به 
آموزش وپرورش استان ها داده ایم تا بتوانیم متناسب 
با سناریوهای مختلف زمان تحصیل را امتداد بدهیم اما 
محدودیت هایی برای کنکور و امتحانات و دایر شدن 
مدارس در مهر ۹۹ داریم و حتی ممکن است پنجشنبه 

و جمعه را به روزهای آموزش اضافه کنیم.
    

نرخ دیه سال آینده ۳۳۰ میلیون 
تومان شد

ســخنگوی قــوه 
قضائیــه از تعیین نرخ 
دیــه ســال ۹۹ خبر 
داد. به گــزارش  مهر، 
غالمحسین اسماعیلی 

در پاسخ به این پرســش که دیه سال آینده چطور 
خواهد بود گفت: در پایان سال قوه قضائیه باید نرخ 
جدید را اعالم کند. او افــزود: در همین رابطه این 
موضوع در جلسه روز گذشته مسئوالن عالی قضائی 
مطرح شد و در ماه های غیر حرام دیه ۳۳۰ میلیون 
تومان تعیین شده است. اسماعیلی تصریح کرد: این 
مبلغ با رشدی حدود ۲۰ درصد نسبت به مبلغ نرخ 

دیه سال ۹۸ تعیین شده است.
    

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا:
فروش ماهی قرمز ممنوع شود

فرمانــده عملیات 
مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران، طی 
نامه ای به شهردار تهران 
خواســتار ممنوعیت 

فروش ماهی قرمز ویژه عید نوروز در سطح شهر تهران 
شد. به گزارش مهر، علیرضا زالی، در این نامه با اشاره به 
مذاکرات صورت گرفته با سازمان دامپزشکی کشور، 
خاطرنشان کرد: هنوز رفتار بیولوژیکی ویروس کرونا 
شناخته شده نیست و احتماالً این بیماری بین انسان 
و حیوانات مشترک تلقی می شود.  او با توجه به بحران 
پیش آمده و به منظور پیشــگیری و کنترل شیوع 
بیماری کرونا ویروس پیشــنهاد کرد فروش ماهی 
قرمز ویژه عید نوروز در سطح شهر تهران ممنوع شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

ســال ۹۸ را در حالــی بــه پایان 
می رسانیم و به استقبال بهار می رویم که 
کرونا مهمان روزگارمان است. مسئوالن 
حوزه بهداشــت همچنان از روند رو به 
رشــد این بیماری حکایت می کنند و 
احتمال اینکــه در تعطیالت نوروز هم 
این بیماری سیر صعودی داشته باشد 
زیاد است. اینکه بسیاری از هم وطنان 
در روزهای پایانی سال در خانه  مانده اند 
و به اصطالح خــود را قرنطینه خانگی 
کرده اند کمک زیادی به قطع زنجیره 
بیمــاری می کند امــا از شــواهد امر 
پیداست هنوز عده زیادی این بیماری 
را جــدی نگرفته اند و شــلوغی بازار، 
میوه فروشــی ها و شیرینی فروشی ها 

شاهد این ماجراست.
 آغاز سفرهای نوروزی

 و بحران کرونا
در روزهــای خانه نشــینی فضای 
مجازی نقش زیــادی در ارتباط ما با 
محیط و مطلع شدن از آخرین اتفاقات 
دارد. در شبکه های مجازی کمپین هایی 
با این عنوان به راه افتاده است تا مردم 
را ترغیب کند در نوروز به ســفر نروند. 
مردم شهرهای مختلف با زبان و لهجه 
شیرینشــان از هم وطنان درخواست 
کرده اند در تعطیالت نوروز به شهرهای 
دیگر سفر نکرده و ویروس را بیش از این 
جابه جا نکنند. برخی از این کلیپ ها با 
زبان نرم و مؤدبانه درخواست کرده اند 
و برخی با زبانی که چاشــنی بی ادبی 
و بی احترامــی در آن دیده می شــود. 
به هرروی چیــزی که در ایــن میان 

اهمیت دارد در خانه ماندن است. 
نــی،  روحا هرچنــد حســن 
رئیس جمهور چنــد روز پیش گفته 
بــود در خروجی شــهرها افــرادی با 
دستگاه های تب ســنج مردم را رصد 
می کنند و افرادی کــه عالئم بیماری 
را داشته باشــند قرنطینه می شوند اما 

خوب می دانیم در بسیاری از خروجی ها 
این کار صورت نمی گیرد و بااین وجود 
مبارزه با کرونا ســخت تر می شود. از 
سوی دیگر بسیاری معتقدند در صورت 
سفرهای نوروزی احتمال اینکه مردم با 

مسافران درگیر شوند هم زیاد است. 
به هرحــال طــرح غربالگــری 
کوویــد-۱۹ در مبــادی خروجی ۱۳ 
اســتان کشــور از صبح دیروز توسط 
جمعیــت هالل احمر آغاز شــد و این 
نشان از آغاز ســفرهای نوروزی برخی 

هم وطنان دارد.
با توجه به ابالغ رئیس ســتاد ملی 
کرونا و واگذاری مســئولیت مدیریت 
و نظارت بــر اکیپ هــای غربالگری 
کووید-۱۹ در خروجی های شهرها به 
جمعیت هالل احمر، این جمعیت در 
اطالعیه ای آغاز به کار این طرح را اعالم 
کرد و از هم وطنان خواســت با عوامل 
پایگاه های غربالگــری کووید-۱۹ در 
استان های درگیر کرونا همکاری کنند.

بنابرایــن اطالعیــه از سه شــنبه 
۲۷ اســفند تمام مبادی خروجی ۱۳ 
استان شامل استان های تهران، قزوین، 
خراســان رضوی، گیالن، گلســتان، 
مازندران، قم، مرکزی، اصفهان، سمنان، 
همدان، البرز و لرســتان مورد کنترل 
و پایش بیماری کرونا قرار می گیرند و 
از خروج شــهروندانی که دارای عالئم 
مشکوک باشند، جلوگیری می شود و 
این افراد به مــدت ۱۴ روز به قرنطینه 

منتقل می شوند.
بااین حال استان های زیادی اعالم 
کرده اند که نوروز ۹۹ از پذیرفتن مسافر 
معذورند و به همین دلیــل رزرو تمام 
هتل ها، مســافرخانه و اقامتگاه ها در 
تعطیالت عید لغو شده اند. همچنین 
استانداری برخی اســتان ها گفته اند 
برخالف سال های قبل که مکان هایی 
برای اســکان مســافرانی که ترجیح 
می دهند در چادر باشــند نیز در نظر 
گرفته نشده و باکسانی که این قوانین را 

رعایت نکنند برخورد خواهد شد.
در راستایی حفظ سنت های ملی و 

همچنین تالش برای کمترین ارتباط با 
عزیزانمان در آستانه نوروز کمپین های 
جالبی ساخته شده است. ازجمله اینکه 
سال نو را با اینترنت و تلفن به هم تبریک 
بگوییم یا اینکه برخی سنت های عید را 

بعد از کرونا برگزار کنیم.
افرادی که این کمپین را ساخته اند 
بر این باورند که عید امسال متفاوت از 
هر سال اســت. به گفته آن ها به دیدار 
کسانی که دوستشــان داریم نرویم تا 
آن ها را در معرض ویــروس کرونا قرار 
ندهیم. باید بدانیم که این عید برخالف 
همه هزاره های گذشته، دوست داشتن 
در ندیدن است و عید دیدنی یک ظلم 

بزرگ به عزیزانمان به حساب می آید.
مومن یا حرمت شکن؟

همان طور که در باال هم به آن اشاره 
شد. عید امسال شــهرهای زیادی از 
پذیرش مســافران خودداری کردند. 
شهرهایی که به واسطه مذهبی بودنشان 
در لحظه تحویل سال مملو از جمعیت 
می شــوند از مدت ها پیش اعالم کرده 
بودند که پذیرای مســافران نخواهند 
بود چون در صورت سفر به این اماکان 
مقدس وضعیت شیوع بیماری وخیم تر 
می شود و برخی از پزشکان حضور در 
این اماکن را به بمب اتم کرونا تشــبیه 
کرده اند که در صورت انفجار شــرایط 

بدی را برای تمام کشور رقم خواهد زد.
شــوخی کردن و جــدی نگرفتن 
ویروس کرونــا در هفته هــای اخیر 
توسط عده ای مذهبی نما سروصدای 
زیادی به راه انداخــت. رفت وآمد زیاد 
مردم بــه حرم های متبرکــه و بعضی 
کارهای خارج از شأن مثل لیس زدن 
یا بوسیدن حرم باعث شــد تا درهای 
این اماکان به صورت موقت و در جهت 
کاهش انتقال ویروس چند روزی بسته 
باشند. عصر دوشــنبه ۲۶ اسفندماه، 
باالخره مصوبه ســتاد ملــی مبارزه با 
کرونا در قم اجرایی شــد و در نامه ای با 
امضای بهرام سرمســت استاندار قم، 
حجت االسالم ســعیدی تولیت حرم 
حضرت معصومه)س( و حجت االسالم 

رحیمیان تولیت مســجد جمکران، 
تعطیلی حــرم حضرت معصومه)س( 
و مســجد جمکران را اعالم رســمی 
کردند و پیرو آن در های حرم حضرت 

معصومه)س( بسته شد.
اگرچه این کار با تصمیم ستاد ملی 
مبارزه با کرونا انجام شــد و بسیاری از 
این اقدام تقدیر کردنــد، برخی هم به 
این اقدام انتقاد داشتند و معتقد بودند 
مکان های مقدس دارالشــفا هستند و 
ویروس به این مکان ها وارد نمی شود.  
بااین حال گروهی از مردم تاب نیاورند و 
با بی حرمتی و شکستن در حرم حضرت 
معصومه و امام رضا وارد محوطه شدند. 
فیلم های زیادی از درگیری و شکستن 
در حرم های متبرکه در قم و مشهد در 
اینترنت به سرعت پخش شد و خشم 

اقشار زیادی را برانگیخت.
اتفاق مشابه در مشهد و بارگاه امام 
هشتم شــیعیان هم باعث این شد تا 
تولیت آستان قدس رضوی و تولیت های 

حرم حضرت معصومــه )س( و حرم 
حضرت عبدالعظیم حســنی )ع( روز 
گذشته در پی بسته شدن درهای این 
حرم ها بیانیه مشــترکی صادر کنند. 
در بخشــی از این بیانیه آمده اســت 
که: »با ورود و شــیوع بیمــاری کرونا 
و توصیه های مقامات بهداشــتی در 
مخاطرات جدی تجمعات، مدتی است 
که کلیه  اجتماعات و برنامه های گروهی 
عتبات مقدسه به حال تعلیق درآمده 
است و اکنون با گسترش و مخاطرات 
جدی تر کرونا در سطح کشور و جهان، 
با قلبی شکسته و دلی پردرد، تصمیم 
سخت ایجاد محدودیت موقت انجام 
گرفت و لذا با حــزن و انــدوه فراوان 
عذرخواهی خود را به پیشگاه اهل بیت 
)ع( در عدم امکان ارائه خدمات به زائران 
عزیز حرم های مطهر ابراز می داریم.« 
همچنین گفته شده با همکاری سازمان 
صداوسیما و مجموعه های رسانه ای و 
فضای مجازی، امکان زیارت از راه دور و 
ارتباط تصویری با مضجع منور حضرت 
ثامن الحجــج )ع( و مراقــد حضرت 
معصومــه )س( و حضرت عبدالعظیم 
)ع( برای دلدادگان آن بزرگواران فراهم 

شده است.
البتــه خبرگزاری هــای داخلی از 
بازداشــت حدود ۲۵ نفر از کسانی که 
پس از تعطیلی حرم حضرت معصومه 
با شکستن درها به آن وارد شدند خبر 
دادند. یک مقام آگاه در نیروی  انتظامی 
به ایلنا گفت که برای برخی از این افراد 

پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.  
همچنین الزم به ذکر است در نوروز 
تمامی بقاع متبرکه و امام زاده ها تعطیل 

خواهد بود.
 کرونا را جدی بگیریم 

و از آن دور بمانیم
یک ماه شده که کرونا در ایران جان 
مردم را گرفته و افــراد زیادی را مبتال 
کرده اســت. برخی اعتقاد دارند با گرم 
شــدن هوا این ویروس سرمادوست از 
بین خواهد رفت؛ امــا درواقع این طور 
نیست. بسیاری از پزشکان می گویند 
ایــن ویــروس دوبــاره در فصل های 
سرد ســال برمی گردد. بسیاری دیگر 
می گویند اگر بــا کرونا در همین چند 
ماه مقابله نکنیــم و مردم به ســفر و 
دیدوبازدید ادامه دهند این ویروس به 

این زودی از کشور رخت برنمی بندد. 
برای بهبود شرایط باید به این باور 
برســیم که کرونا ویروسی خطرناک 

است و ممکن اســت ما را درگیر کند. 
به گفته علیرضا زالی، فرمانده عملیات 
مقابله بــا کرونا در کالن شــهر تهران 
کرونا بســیار جدی تر از چیزی است 
که گفته می شود. بنابر اظهارات زالی، 
رسانه ها به اندازه کافی در زمینه کرونا به 
اشکال مختلفی اطالع رسانی کرده اند 
و هشدارهای گروه پزشــکی به آحاد 
مردم منتقل  شده است، اما هنوز مردم 
به اندازه کافی شرایط را جدی نگرفته 
و حساسیت بسیار مهم این بیماری را 

درک نکرده اند.
او با بیان اینکــه کرونا یک بیماری 
مهلک و بســیار جدی اســت، گفت: 
هیچ کس از این ویروس مصون نیست 
و نمی توان هیچ تضمینــی داد که اگر 
هر فردی امروز به ایــن بیماری مبتال 
شد، عالمت دار باشد، بلکه ممکن است 

بی عالمت باشد.
بر اساس گفته های مسئوالن حوزه 
بهداشت نظرســنجی های و آنچه در 
سطح شهر دیده می شــود، کماکان 
فعالیت ها جاری است و شب عید امسال 
با سال گذشــته تفاوت چندانی ندارد؛ 
درحالی که باید توجه کرد که امســال 

عید متفاوتی داریم.
در همین راستا بحث خرید آجیل و 
شیرینی در این روزها نسبتا داغ است 
و مردم ســاعت ها در صــف قنادی ها 
می ایستند. باید توجه کرد که مردمی 
که در موارد غیرضــروری بیرون رفته 
و در صف هــای خرید آجیــل و ... قرار 
می گیرند، خودشان را در مهلکه خطر و 
مرگ قرار می دهند. این شهامت نیست؛ 
بلکه به استقبال مرگ رفتن است. ما در 
جامعه با هر اشــتباه می توانیم قربانی 
ویروس کرونا باشیم و تضمینی نیست 
که قربانی بعدی نباشیم؛ بنابراین بحث 
حیات و جان است و شوخی ندارد. شاید 
توجه و پیگیری روزانه افــراد مبتال و 
فوتی بتواند تأثیری بر تغییر شــرایط 
و ســبک زندگی ایــن روزهای برخی 

شهروندان داشته باشد.
در آخــر اینکــه روزهای ســخت 
می گذرند اگر دست به دست هم دهیم 
و برای نابودی کرونا با هم متحد شویم. 
الزمه پیروزی بر کرونا در خانه ماندن 
و تحمل چند روز خارج نشدن از شهر 
است. با توجه به نکات بهداشتی و گوش 
دادن به توصیه مسئوالنی که این روزها 
از جانشان مایه می گذارند، امسال هم 
در کنار خانواده و عزیزان نوروزی سالم 

خواهیم داشت.

پرهیز از دید و بازدید نوروز می تواند زنجیره بیماری را قطع کند؛

نوبهار است در آن کوش که »منزل« باشی!

خبر

همزمان با شیوع کرونا روزانه ۸۰ تن پسماند بیمارستانی 
در پایتخت تولید می شود که ۱۰۰ نیروی کارگری با لباس، 
دستکش و ماسک ویژه عملیات مربوط به جمع آوری، انتقال 

و دفن پسماندهای بیمارستانی را انجام می دهند.
به گزارش ایســنا، صدرالدین علیپور با اشاره به موضوع 
پســماندهای بیمارســتانی در شــرایط فعلی، گفت: در 
حال حاضر روزانه حدود ۸۰ تن پســماند پزشــکی از ۱۵۰ 
بیمارستان و  مرکز درمانی سطح شــهر تهران جمع آوری 

می شود.
او ادامه داد: روزانه نیروی کارگــری با لباس و تجهیزات 
مخصوص به بیمارســتان ها می روند و پسماندهایی که به 
احتمال زیاد آلوده به ویروس کرونا هستند را تحویل گرفته و 

در همان مکان توسط اتوکالو ضدعفونی کرده و با رعایت کامل 
موازین بهداشــتی و ایمنی، آن ها را در سایت جداگانه ای، با 

عمق و آهک بیشتر از حد معمول دفن می کنند.
 علیپور با اشــاره به اقدامات این ســازمان در راســتای 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا در میان شهروندان و به 
طور خاص پاکبانان بیان کرد: از نخســتین روزهای اعالم 
رسمی انتشــار ویروس کرونا در کشــور، از آن جا که امکان 
داشت پسماندهای خانگی با پسماندهای آلوده به ویروس 
مخلوط شــوند، بنابراین انجام هرگونه عملیات تفکیک در 
ایستگاه های تفکیک پسماند و حتی مجتمع آرادکوه را تا ۱۵ 

فروردین ماه تعطیل کردیم.
او ادامه داد: بنا به درخواست ما و با همکاری دادستانی و 

نیروی انتظامی نیز هرگونه زباله گردی در شهر ممنوع شد. 
همچنین استفاده از تجهیزات خودمراقبتی از جمله ماسک 

و دستکش را برای تمامی پرسنل اجباری کردیم
علیپور اضافه کرد: با انجام تمام این اقدامات تالش کردیم 
تا از انتشار بیماری به افرادی که وظیفه جمع آوری، تفکیک 
و رفت و روب را برعهده دارند و به دنبال آن، خانواده های این 

افراد  جلوگیری کنیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری تهران 
در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان هایی همچون محیط 
زیست در انجام این مســئولیت همکاری می کنند، اظهار 
کرد: با سازمان محیط زیست در ارتباط هستیم، اما یکی از 
مشکالت ما در بحث پســماندهای بیمارستانی در شرایط 

فعلی، ترکیب پسماندهای عادی با پسماندهای پزشکی و 
بعضا دارویی که پسماند صنعتی محسوب می شوند، است.

او اضافه کرد: در این باره، سازمان محیط زیست با نظارت 
هر چه بیشتر می تواند کمک کند تا تفکیک پسماند در خود 
بیمارستان ها به درستی انجام شود و نیروهای ما با ریسک 

کمتری، وظایف خود را انجام دهند.

کرونا زباله های بیمارستانی را افزایش داد

جمع آوری روزانه 8۰ تن پسماند از ۱50 بیمارستان پایتخت

فرمانده عملیات مقابله با 
کرونا در تهران: هیچ کس از 
این ویروس مصون نیست 
و نمی توان هیچ تضمینی 

داد که اگر فردی امروز 
به این بیماری مبتال شد، 

عالمت دار باشد، بلکه 
ممکن است بی عالمت 

باشد

طرح غربالگری کووید-۱۹ 
از در مبادی خروجی ۱۳ 

استان کشور از صبح دیروز 
توسط جمعیت هالل احمر 

آغاز شد و این نشان از آغاز 
سفرهای نوروزی برخی 

هم وطنان دارد
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