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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم که مورد 
توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب به معنی تایید همه آنها از 

سوی کیهان نیست.
اینجوری آموزش حجاب بدید

 محمدرضا: »یه مامان خــوب از بچگی به دختر گلش حجاب رو آموزش 
میده. وقتیکه تو مهمونی هــا با حجابه و بین مردای فامیل و مردای خیابون 
فرق نمی ذاره و نوع حجابش همه جا یکیه دختر دلبندش ازش یاد می گیره، 
حجاب هر جا نامحرمی هســت باید رعایت بشه واستثناء نداره؛ احسنت به 

این مادران.«
بحران جمعیت به روایت تصویر!

 پیمان علیشاهی با انتشار این کاریکاتور نوشت: »تا ۱۴۳۰ چرخاندن چرخ 
صنعت ایران میوفته گردن سالمندان!«

وحوش مگر نگران هم می شود؟
 سیدیاسر جبرائیلی: » هشتم می ۱۹۴۵ چند هزار الجزایری به خیابان های 
دو شــهر سیف و قالمه ریختند تا اســتقالل کشورشان از استعمار فرانسه را 
بخواهند. پاسخ کامال دموکراتیک پاریس، قتل عام ۴۵هزار مرد و زن و کودک 
بی گناه ظرف کمتر از دو هفته بود. این وحوش نگران تجارت ســالح توسط 

ایران یا صلح در منطقه و جهان اند؟«
انصاف نبود

 سیدامیر سیاح: » انصاف نبود سرنوشت اقتصادی مردمی که در این کشور 
زندگی می کنند، بیفته دست کسایی که زندگی شون را برده اند اروپا و کانادا.«

قشنگی های خانواده پرجمعیت
 علیرضا ســهرابی: » خوبی خانواده شــلوغ و پرجمعیت اینه همیشه یکی 
هست که حرفاتو بشنوه، کمکت کنه، راهنماییت کنه، چند نفر صدات میکنن 
دایی، چند نفر صدات میکنن عمو و... من راضی بودم از اینکه تو یه خانواده 
۱۰نفره بزرگ شــدم با تمام مشکالتی که داشت بازم لذت بخش بود. راستی 

شما خانواده شلوغ رو می پسندید؟«
کجایند مسئوالن شجاع تقصیر پذیر؟

 علی اکبر رائفی پور: » پس از مدیریت فوق العاده اپیدمی کرونا و جانفشانی 
کادر درمانی برخی مســئولین اجرایی با تصمیماتی عجیب! شــیرینی این 
پیــروزی عظیم را به کام مردم تلخ کردند. حاال هر روز معادل یک هواپیمای 
اوکراینی تلفات داریم، آیا شــجاعت این را دارند که بیایند و بگویند گردن ما 

از مو باریک تر؟«
علت عدم موفقیت در زمینه حجاب

 محمد شجاعی: » حقیقت، طریقت، شــریعت سه محور اصلی آموزه های 
اســالمند! اما؛ حقیقت)من عرف نفسه(، ستون اســت برای دو محور بعدی! 
اگر کسی حقیقت )خویش( را شناخت؛ به مقام تسلیم در طریقت و شریعت 
خواهد رســید. علت عدم موفقیت کار فرهنگــی، خصوصاً در زمینه  حجاب، 

مهندسی معکوس ماست؛ پرداختن به شریعت، منهای حقیقت.«
با شهداء زنده ایم

 مجتبی ابراهیمی با انتشار این تصویر نوشت: »غمت مباد که دنیا زهم جدا 
نکند، رفیق های در آغوش هم گریسته را.«

کشته شدن 
۲ پلیس و خودکشی 

یک نیروی ویژه

در شــهر مک آمریکا تیراندازی  حادثه  در 
آلن، ایالت تگزاس، دو افسر پلیس آمریکا 
قرار گرفتند و کشته  اصابت گلوله  هدف 

شدند.
 به گزارش خبرگزاری صداوســیما به نقل 
از خبرگزاری اســپوتنیک؛ »ویکتور رودریگز« 

رئیس پلیس مک آلن روز یکشنبه اعالم کرد این دو نیروی پلیس شنبه شب، 
زمانی که برای پاسخگویی به تماسی از یک خانه مراجعه کرده بودند، هدف 

شلیک گلوله قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند.
»جیم دارلین«، شهردار مک آلن نیز با انتشار بیانیه ای در توئیتر، با تایید 
خبر کشته شدن این دو نیروی پلیس افزود: فرد مظنون پس از این حمله به 

سمت خود شلیک کرد و کشته شد.
به گفته مقامات پلیس مک آلن، فرد مظنون یک جوان ۲۳ ســاله است 

که سابقه بازداشت داشته است.
بســیاری از سیاســتمداران و مردم آمریکا معتقدند که سیاســت های 
مهاجرستیزانه و ادبیات نژادپرســتانه و ضدمهاجرتی که ترامپ اتخاذ کرده، 

مشوق عوامل تیراندازی در این کشور بوده است.
تیراندازی های مرگبار همواره خشم آمریکایی ها را برانگیخته است. اتباع 
آمریکایی به موجب متمم دوم قانون اساســی این کشــور، می توانند سالح 
شــخصی داشته باشند. طبق آخرین آمارها، به ازای هر یکصد نفر آمریکایی 

بیش از۱۲۰ سالح در بین مردم آمریکا وجود دارد.

همچنین روز گذشــته »نیویورک پســت« در خبری دیگر از خودکشی 
یکی از نیروهای ویژه پلیس آمریکا خبرداد.

براساس این گزارش، با خودکشی این مامور ویژه با نام »اندرو کریستین 
مارکســانو« معروف به »کاپیتان آمریکا« که تجربه ماموریت رزمی متعدد از 
جمله 6 ماموریت در افغانســتان را داشــت؛ تعداد افرادی که از گردان نخبه 

پلیس اقدام به خودکشی کرده اند به ۳۰ نفر رسید.
 اندرو ۳۴ ســاله که در بین نیرو های خود در لشکر ۸۲ هوابرد آمریکا به 
نام کاپیتان آمریکا شناخته می شد، پیشتر موفق به کسب مدال نقره شجاعت 

شده و اخیرا نیز برای کار در پنتاگون به واشنگتن رفته بود.
وی که ســه فرزند خردسال دارد، ششم ژوئیه )۱6 تیرماه( پس از صرف 
غذا با یکی از فرماندهان ســابق خود به خانه اش بازگشــت و مقابل چشمان 
همســرش اقدام به خودکشــی کرد. هنوز علت خودکشی او مشخص نشده 

است.
آمار های ارتش آمریکا نشان می دهد، اندرو کریستین مارکسانو تنها یکی 
از حدود ۲۰ کهنه ســرباز رزمی آمریکاســت که روزانه اقدام به خودکشــی 

می کنند.
رئیس جمهور آمریکا نیز ماه گذشته نیروی ضربت »پیشگیری« آمریکا را 
با هدف کمک به نیرو های کهنه کاری که از فشار های روحی پس از زخم های 

روانی رنج می برند، تشکیل داد.
آمار ها نشان می دهد طی چند سال گذشته موضوع خودکشی نیرو های 

پلیس آمریکا روندی صعودی داشته است.
نخستین خودکشــی افسر پلیس نیویورک در سال ۲۰۲۰، زنگ هشدار 

برای پلیس نیویورک بار دیگر به صدا درآمد.
بنابر گزارش ها از سال ۲۰۱6 تا سال ۲۰۱۹ تعداد افسرانی که در آمریکا 

دست به خودکشی زدند از ۱۴۳ مورد به ۲۲۸ نفر افزایش یافته است.

رئیس  سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از شهرداری تهران:

قوانین قدیمی 
عامل بسیاری از مشکالت امروز شهرداری است
رئیس  سازمان بازرسی کل کشــور اظهار داشت: قدیمی بودن 
قوانین یک نقص جدی و یک بســتر  اشــکال و ایراد برای فعالیت 

شهرداری است که باید با کمک مجلس شورای اسالمی حل شود. 
به گزارش شــهر، حجت االسالم حسن درویشــیان، درجریان بازدید از 
شــهرداری تهران در جلســه شورای معاونین، روسای ســازمان های تابعه و 
شــهرداران مناطق تهران که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، بیان کرد: 
نظــارت امری بدیهی اما ضــروری و اجتناب ناپذیر در کنــار قانون، برنامه و 
مجریان مجرب است. اگر مجموعه ای بهترین قوانین را داشته باشد اما نظارت 
وجود نداشــته باشد یا ضعیف باشــد، یا بهترین مجریان را داشته باشد اما 
نظارت کارآمد نداشته باشد، آن مجموعه به اهداف خود دست پیدا نمی کند. 
به همین جهت در تمام قوا و تمام سطوح مدیریتی وظیفه نظارتی پیش بینی 
شده است از همین رو هم دستگاه های نظارتی درون دستگاه ها وجود دارد و 
عالوه بر آن دســتگاه هایی هم خارج از سازمان های اداری مانند دیوان عدالت 
اداری، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است اما 

باید توجه داشت که نظارت به معنای مچ گیری نیست.
درویشیان افزود: بخشی از قوانین شــهرداری برای سال ۱۳۳۴ است و 
بخشی دیگر برای دهه ۱۳۵۰، که با اقتضائات سال ۱۳۹۹ تفاوت دارد، و باید 
توجه کرد که در این فاصله زمانی چه تحوالت و نیازهایی نسبت به شهرداری 
ایجاد شــده است. قدیمی بودن قوانین یک نقص جدی و یک بستر  اشکال و 
ایراد برای فعالیت شهرداری است که در جریان تعامل با مجلس این موضوع 

باید پیگیری شود.
وی ادامه داد: بسترهای تخلف و سوء جریان به دو بخش تقسیم می شود، 
یکی ساختاری بوده که شامل قوانین، مقررات و فرآیندهاست و یک بخش هم 
رفتاری است یعنی گاهی قانون خوب وجود دارد، بستر هم مناسب است اما 
مجری بی توجه است در چنین شرایطی اجرای بعضی مقررات به دلیل همراه 
نبودن حسن اجرا دچار مشکل می شود. بعضی از خسارت های امروز به دلیل 
ترک فعل رخ می دهد.  رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: از سوی 
دیگر نمونه اخیری که قوه قضائیه به سازمان بازرسی اجازه داده درباره اماکنی 
است که به دلیل انجام ندادن مسئولیت دستگاه ها به موقع اقدامات ایمنی در 
آنها صورت نگرفته اســت، باید افراد و سازمان هایی که مسئولیت خود را در 
این زمینه در زمان مناسب انجام ندادند مورد سؤال قرار گیرند تا این آسیب ها 
برطرف شود که هر روز شاهد یک آتش سوزی چه در جنگل ها و چه در اماکن 
درمانی نباشیم و هر روز یک حادثه پالسکوی جدید رخ ندهد هرکدام از این 
حوادث خسارت جانی غیرقابل جبرانی دارد، خسارت مالی قابل جبران است 

اما خسارت جانی را چه کسی می تواند جبران کند؟
مشکل درآمدهای ناپایدار شهرداری باید برای همیشه حل شود

درویشــیان بیان کرد: بحث مشکل درآمدهای شــهرداری و ناپایداری 
درآمدهاست که سبب تخلف می شود. این موضوع باید یک بار برای همیشه 
حل شــود در غیر این صورت، این روند جز خســارت به محیط زیســت و 
فرهنگ و ســایر بخش ها چیزی ندارد. درآمدهای ناپایدار در سال های اخیر 
ســبب شده تراکم فروشی ها و سایر موضوعات این چنینی ایجاد شود اما اگر 
یک زلزله در تهران رخ دهد، با این ســاخت و سازها، تراکم جمعیت و عدم 
دسترسی ها، در زمان حوادث دستگاه های خدمت رسان از جمله آتش نشانی 

چگونه می خواهند عواقب آن را بازسازی کنند؟ 
وی ادامه داد: از ســوی دیگر سازمان بازرســی این آمادگی را دارد که 
انباشــت مطالبات شهرداری از  اشــخاص حقیقی و حقوقی که بیش از ۴۰ 
هزار میلیارد تومان اســت را پیگیری کند اما بخش حقوقی شــهرداری باید 
در این زمینه فعال تر باشــد و اگر دستگاهی در پرداخت مطالبات شهرداری 
کوتاهی می کند ما آماده پیگیری هســتیم همچنین در انباشت بدهی های 
شــهرداری که رقم قابل توجهی اســت، اقدامات خوبی انجام شده اما بحث 

حقوقی شهرداری باید تقویت شود.

آزمایش 
موفقیت آمیز واکسن 

کرونا روی انسان

روسیه موفقیت  با  روسیه  دانشگاه سچنوف 
آزمایش ها نخستین واکسن کووید 19در 

جهان را انجام داد.
بــه گزارش فارس به نقــل از دیلی هانت، 
»وادیم تاراسوف« رئیس انستیتو دارو و زیست 
فناوری روســیه اعالم کرد کــه آزمایش های 

بالینی نخستین واکسن ایمن کووید ۱۹ در جهان روی داوطلبان در دانشگاه 
سچنوف با موفقیت به پایان رسیده است.

رئیس انستیتو دارو و زیست فناوری روسیه در گفت و گو با اسپوتنیک گفت: 
گروه اول داوطلبان در روز چهارشنبه و گروه دوم در ۲۰ ژوئیه مرخص خواهند 
شــداین دانشــگاه آزمایش های بالینی واکسن تولید شــده توسط انستیتوی 

اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالی روسیه را در ۱۸ ژوئن آغاز کرد.
تاراسوف ادامه داد: دانشگاه سچنوف آزمایشات خود را با موفقیت بر روی 
داوطلبان انجام داده و به نظر به نخســتین واکسن ایمن ضد کرونای جهان 
دســت یافته است. به گفته الکســاندر لوکاچف، مدیر موسسه انگل شناسی 
پزشکی در دانشگاه سچنوف، هدف از این مرحله از مطالعه نشان دادن ایمنی 

واکسن برای سالمتی انسان بود که با موفقیت انجام شد.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ:

علت آتش سوزی کلینیک سینا قصور و کوتاهی بود، نه حادثه امنیتی

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت:

نسخه جدید ویروس کرونا 3 تا 9 برابر عفونی تر شده است

صفحه 10
دو شنبه ۲۳ تیر 1۳۹۹
۲1 ذی القعده 1۴۴1 - شماره ۲۲۵11

سخنگوی وزارت بهداشت، آخرین آمار کرونا در 
کشور را اعالم کرد.

به گزارش وبدا، سیما سادات الری دیروز گفت: از ۲۱ تا 
۲۲ تیرماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
۱۸6 بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد 

که  یک هزار و ۴۹۹ نفر از آنها بستری شدند.

الری با اشــاره به این که مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشــور به ۲۵۷ هزار و ۳۰۳ نفر رســید، افزود: متاسفانه در 
طول این مدت، ۱۹۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲ هزار و ۸۲۹ 

نفر رسید.
وی با بیان این که خوشــبختانه تاکنــون ۲۱۹ هزار و 

۹۹۳ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند، ادامه داد: ســه هزار و ۳۵۹ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 

دارند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تاکنون یک میلیون 
و ۹۷۲ هزار و ۲۰۷ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور 

انجام شده است.
الری با بیان این که اســتان های خوزســتان، خراسان 
رضــوی، آذربایجان غربــی و مازنــدران در وضعیت قرمز 
هستند، اظهار داشــت: اســتان های تهران، فارس،کرمان، 
البرز، کهگیلویه و بویراحمد، گلســتان، بوشهر، هرمزگان و 

آذربایجان شرقی هم در وضعیت هشدار قرار دارند.

بهبودی220 هزار فرد مبتال

با فوت ۱۹۴ بیمار دیگر 
تعداد جان باختگان کرونایی به ۱282۹ نفر رسید

جانشین فرمانده انتظامی تهران آخرین جزئیات 
پرونده آتش ســوزی کلینیک سینا را تشریح کرد و 
اظهار داشت: علت حادثه به هیچ وجه امنیتی نبوده 

است.  
  سردار حمید هداوند درخصوص آخرین جزئیات پرونده 
آتش ســوزی کلینیک ســینا، به پایگاه خبری پلیس گفت: 
ماموران پلیس آگاهی و امنیــت تهران بزرگ در تحقیقات 

خود به این نتیجه رسیدند که آتش سوزی کلینیک سینا به 
هیــچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز 

این آتش سوزی بوده است. 
هداونــد افزود: ۱۲ نفر کل افــرادی بودند که در قضیه 
آتش سوزی بازداشــت شدند، بعد از انجام تحقیقات ۱۰ نفر 
دو روز قبــل و یک نفر هم روز گذشــته با قرار وثیقه تا روز 
برگزاری دادگاه آزاد شــدند و یک نفر دیگر به علت نداشتن 

سند هنوز در بازداشت است. 
وی ادامه داد: اکثر بازداشت شــدگان مسئوالن کلینیک 
بودند و تحقیقات پلیس نشان داد که فقط کوتاهی و قصور 

موجب بروز حادثه شده است. 
گفتنی اســت، آتش سوزی در کلینیک سینا در روز ۱۱ 
تیرمــاه منجر به جان باختن ۱۹ نفر از جمله ۱۵ زن و چهار 

مرد شد.

رئیس پلیس تهران خبر داد
برخورد با سگ گردانی 

در خودرو، پارک ها و معابر
فرماندهــی انتظامی تهران بــزرگ از برخورد با 
ســگ گردانی در خودرو، پارک ها، معابر و... خبر داد 
و گفت: باید تالش کنیم ســبک زندگی اسالمی را در 

جامعه حاکم نماییم.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار حسین رحیمی 
در جلســه با تعدادی از مسئوالن فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ با تاکید بر اینکه در برخورد با مردم نباید گشاده رویی 
و خوش رویــی را فراموش کنیم، خطاب به حاضران گفت: با 
مردم با خوش رویی و عطوفت برخورد و ســعی کنید مشکل 
مــردم را حل کنید. مردم باید پلیــس را خادم و خدمتگزار 

خود بدانند.
رحیمــی با اشــاره به ســگ گردانی اظهار داشــت: با 
ســگ گردانی در خودرو، پارک ها، معابر و... برخورد خواهد 

شد.
وی افزود: باید تالش کنیم که سبک زندگی اسالمی را 
در جامعه خود حاکم نماییم و سبک زندگی غربی، از جمله 
سگ گردانی و فرهنگ های غلط غربی جایی در جامعه اصیل 

و با فرهنگ ما ندارد.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه کرونا را باید جدی 
بگیریــم، تاکید کرد: رعایت بهداشــت و فاصله اجتماعی و 
اســتفاده از ماسک الزامی است و باید اماکن انتظامی به طور 

دقیق و مستمر گندزدایی و ضدعفونی شوند.

نماینده مردم تهران، ری و شــمیرانات در مجلس 
شورای اســالمی از پیگیری ویژه مجلس برای تصویب 
الیحه »صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان« خبر داد.

به گــزارش فارس، فاطمه قاســمپور، اخیــراً نامه ای به 
معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده ریاســت جمهوری برای 
تســریع در ارســال الیحه »صیانت، کرامــت و تأمین امنیت 
بانوان« و لزوم تبدیل ســریع تر آن به قانون، نوشــته است. در 
متن نامه قاســمپور به ابتکار با تأکید بر اینکه طی ســریع تر 

فرایند قانونی شــدن الیحه »صیانت، کرامت و تأمین امنیت 
بانوان«، آمده است: »علی رغم آنکه الیحه مذکور در قوه قضائیه 
با همکاری آن معاونت محترم نیز بررسی شده است، متأسفانه 
در دولت مغفول مانده اســت. با توجه به ارتباط موضوع با آن 
معاونت، مقتضی است پیگیری فرمایید نسبت به بررسی الیحه 
یاد شده و ارسال آن به مجلس شورای اسالمی تسریع صورت 
گیرد. شایان ذکر اســت چنانچه این الیحه در زمان مقتضی 
یکماه به مجلس ارسال نگردد، اینجانب به همراهی تعدادی از 

نمایندگان مجلس آمادگی داریم طرح امنیت زنان را به مجلس 
شورای اسالمی تقدیم  نماییم.« 

گفتنی اســت، الیحــه صیانت، کرامــت و تأمین امنیت 
بانوان در شــهریور ۹۸ بعد از بررســی کارشناســی و اصالح 
توســط قوه قضائیه، در اختیــار معاونت امور زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری قرار گرفته است، اما از آن تاریخ تاکنون علی 
رغم شــعارهای دولت در حمایت از حقوق زنان، خبری از این 

الیحه نرسیده است.

نماینده مردم تهران:

دولت الیحه  »صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان« را ارائه نکند 
مجلس طرح می دهد

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت اعالم 
کرد: پژوهشگران شــواهد محکمی ارائه کرده اند 
 که نشــان می دهد یک جهش جدیــد در ژنوم
 SARS-CoV-2، قدرت انتشــار آن را افزایش داده 

است.
دکتر رضا ملک زاده در صفحه مجازی خود نوشــت: 
»تحقیقــات جدید حاکی اســت ویــروس کرونا در یک 
جهش جدید از فرم  D6۱۴ به G6۱۴ تغییر شــکل داده 
اســت. یافته های جدید »دکتر کوربر« از آزمایشگاه ملی 
لس آالمــوس و همکارانش تحت عنوانی که به تازگی در 
مجله Cell منتشر شده است، نشان می دهد ویروس کرونا، 

تحت تأثیر این تغییر کوچک اما موثر، بسیار راحت تر به 
ســلول ها وصل شــده و به آنها ورود کرده و در دستگاه 
تنفسی فوقانی- بینی، ســینوس ها و گلو سریع تر تکثیر 

می شود.
پژوهشــگران در این مطالعه عالوه  بــر اینکه توالی 
ژنتیکی بیشتری را بررسی کرده اند، آزمایشاتی را نیز روی 

حیوان، انسان و سلول ها انجام داده اند.
 G6۱۴ به D6۱۴ جهش جدیــد ویروس کرونا از فرم
که در اروپا شناسایی شده و به نقاط دیگر گسترش یافته، 
پروتئیــن SPIKE را که مســئول ورود ویروس به داخل 

سلول ها است، تحت تأثیر قرار داده است.

این جهش، بــرای اولین بــار در اوایل مــاه آوریل 
مــورد توجه تیم مطالعاتــی قرار گرفــت و آنها الگویی 
مشابه در ســطوح مختلف جغرافیایی )ملی، منطقه ای، 
شــهری و محلی( مشــاهده کردند. به گفته دکتر دیوید 
مونتفیــور از محققان این مطالعه، ایــن جهش، عفونی 
 بــودن نســخه جدید ویــروس را ۳ تــا ۹ برابــر کرده 

است.
جهش ویــروس کرونــا با فــرم جدید، بــه خوبی 
نشــان می دهد که ایــن ویروس یک دشــمن نیرومند 
اســت، اما خوشــبختانه داده های بالینی تیم تحقیقاتی 
دکتــر کوربــر و همکارانش حاکی اســت کــه با وجود 

عفونی تر شــدن ویروس، شــدت بیماری یا کشــندگی 
 آن در فــرم جدیــد، بیشــتر از فــرم اولیــه نشــده 

است.
محققان تأکید کرده اند با توجه به اینکه شکل جدید 
ویروس سریع تر از فرم اولیه آن منتقل خواهد شد، خواه 
این نتیجه گیری در نهایت تایید شود یا خیر، این تغییر، 
ارزش توصیه های الزم شــامل استفاده از ماسک و حفظ 
فاصله اجتماعی را نشان می دهد. البته تحقیقات بیشتری 
الزم است تا مشخص شود که آیا این جهش جدید باعث 
ایجــاد تغییراتی در روند همه گیــری بیماری کووید۱۹ 

خواهد شد یا نه؟«

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت وزارت 
بهداشت بر عدم پرهیز از مراجعه خودسرانه افراد 
به آزمایشگاه ها برای انجام تست تشخیص کرونا 

تأکید کرد.
به گزارش ایســنا، ســیامک ســمیعی در نشست 
ویدئوکنفرانســی با خبرنگاران بر اهمیت فاصله گذاری 
فیزیکی در مراجعه مردم به آزمایشگاه ها تاکید کرد و با 
 اشــاره به تجمع روزانه افراد در آزمایشگاه ها گفت: مهم 
است که این شرایط در محیط کار نیز اجرا شود تا مردم 

به ویروس کرونا مبتال نشوند.
سمیعی افزود: در چندین مصاحبه که در صداوسیما 
انجام شد دیدم که مسئولین برخی آزمایشگاه ها در حال 
جا انداختن تعرفه هایی در ذهن مردم هستند که لزومی 
ندارد. هزینه آزمایش های ســرولوژی حدودا بین ۲۹ تا 
۳۰ هزار تومان می باشــد؛ در حالی که گاهی شــنیده 
می شــود این هزینه به بیش از ۱۰۰ هزار تومان هم در 
برخی مقاطع رســیده اســت. همچنین در مورد تست 
تشــخیصی مولکولی نیز هزینه هــا در بخش خصوصی 
۵۸6 هــزار و ۵۰۰ تومــان اســت و در بخش دولتی 
نیز در صورتی که با تشــخیص پزشــک انجام شود به 
شــکل رایگان خواهد بود. نکته بسیار مهم آن است که 
تشخیص تست سرولوژی کاری بسیار دقیق است که به 

تبحر کافی نیاز دارد.

وی ادامــه داد: درخصوص قیمت گذاری ها بر انجام 
تست، بخش درمان نیروهای مسلح اقدام به تعرفه گذاری 
بر اســاس دفتر ارزش های نســبی کرده اســت و این 
تســت در آن بخش با ۵۵ هزار تومان انجام می شــود، 
 اما نباید اجازه بدهیم که این تعرفه به شــکل کلی جا 

بیفتد.
170 آزمایشگاه مجاز به انجام تست  کرونا

مدیــرکل آزمایشــگاه های مرجع ســالمت وزارت 
بهداشــت با اشــاره به اینکه در حال حاضــر بیش از 
۱۸۰ آزمایشــگاه داوطلب ارائه خدمات هستند، گفت: 
۷۰ آزمایشــگاه در بخــش خصوصی، ۸۰ آزمایشــگاه 
زیــر نظر وزارت بهداشــت و دانشــگاه ها و تعدادی از 
آزمایشــگاه ها نیز مربوط به سایر دستگاه ها هستند که 
این آزمایشــگاه ها آزمایش پی سی آر را انجام می دهند. 
از این ۱۸۰ آزمایشگاه ذکر شده ۱۷۰ آزمایشگاه مجوز 
دارنــد. طریقه اخذ مجوز هم به این صورت اســت که 
آزمایشــگاه مورد نظر درخواســت خود را برای انجام 
آزمایش پی سی آر به دانشــگاه تحت پوشش خود ارائه 
می دهد و پس از بررســی های صــورت گرفته و تأیید 
 انستیتو پاستور مجوز انجام این تست در آزمایشگاه داده 

می شود.
ســمیعی ادامه داد: در حال حاضر در حال تدوین 
دســتورالعمل هایی هســتیم که از این طریق ظرفیت 

بخش خصوصی را برای انجــام این آزمایش ها افزایش 
دهیم. ما حدود ۲۸ تا ۳۰ هزار تســت در روز ظرفیت 
انجــام آزمایــش را داریم، اما باید این عــدد ارتقا پیدا 
کند؛ چرا کــه در پاییز با همزمانــی آنفلوآنزا و کووید 
۱۹ روبــرو خواهیــم بود. پــس بایــد ظرفیت های ما 
افزایش یابد. آزمایش قطعی تشــخیص کرونا پی سی آر 
اســت و این اهمیت بســیار زیادی دارد که کسی که 
نمونه گیری و آزمایش را انجــام می دهد مهارت کافی 
داشته باشــد. کیت هایی که اســتفاده می شود عمدتا 
تولید داخلی هســتند. بنابراین در انســتیتو پاســتور 
امتحان می شــوند و سپس در آزمایشــگاه ها استفاده 
می شــوند.اگر هر شــکایتی برای کیت ها وجود داشته 
باشد رسیدگی به سرعت صورت خواهد گرفت. آزمایش 
سرولوژی نیز کاربرد محدودی در تعیین وضعیت افراد 
 مبتال شــده و همچنین تعیین وضعیت جامعه خواهد 

داشت.
وی درباره تغییرات در انجام تســت ها در مراجعات 
خانوادگی یا گروهی بیان کرد:  با افزایش شدت بیماری 
و ابتالی بیشــتر مردم، ظرفیت آزمایشــگاه های ما نیز 
تحــت تأثیر قرار گرفته اســت و این اصال جای تعجب 
ندارد که زنجیره تأمین دچار مشــکل شــود. با دستور 
معاونــت درمان فعال تنها افرادی کــه نیازمند به انجام 
آزمایش هســتند، آزمایش را انجام می دهند و آنها در 

اولویت قرار خواهند گرفت. اندیکاسیون ها در این مورد 
بسیار وسیع اند. مثال اگر در محل کار تعریفی از مواجهه 
نزدیک میان افراد داشــته باشــیم، ممکن است مالک 
انجام آزمایش میان فرد مبتال و سایرین متفاوت باشد. 
این موضوع بنا به تشــخیص پزشک صورت می گیرد، 
امــا زمانی کــه ظرفیت آزمایشــگاهی محدود باشــد 
بایــد تعادل را برقرار کنیم. برای این موضوع ســازمان 
جهانی بهداشــت نیز کشورها را به ایجاد تعادل تشویق 
می کند و اعالم می کند کســانی که در بیمارســتان ها 
بســتری هســتند در اولویت اول انجــام آزمایش قرار 
دارند. اولویت دوم گروه های پزشــکی هســتند که در 
ارتباط با افراد بیماری قرار دارند و گروه ســوم گروهی 
هســتند که اولین فرد در یک خانه، پادگان و یا ســایر 
 جاهایی حضور داشتند که افراد زیادی در تعامل با آنها 

بودند.
وی افزود: ســازمان بهداشت جهانی اعالم می کند 
اگر نفر اول با آزمایش مثبت شناســایی شد تمام افراد 
عالمت داری که بــا او در ارتباط بودند باید بدون انجام 
آزمایش وارد فاز ایزوالسیون شوند و بهتر است متقاعد 
شــوند که در این فاز قرار گیرند تا زنجیره انتقال قطع 
شــود. درخصوص افراد بدون عالمت نیز باید با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و زدن ماسک در محل کار حاضر 

شوند.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت وزارت بهداشت با اعالم نرخ انواع تست گفت:

لزوم افزایش ظرفیت انجام تست  کرونا در آزمایشگاه های بخش خصوصی

آذربایجان  گلستان،  استان های  در  وقوع سیل 
غربی و شــرقی با وجود برخی خســارت ها مانند 
واژگونی چند خــودرو، تخریب دیــوار منازل و 
دامداری ها و بسته شدن جاده های روستایی تلفات 

جانی نداشت. 
به گفتــه اهالی روســتاهای بخش لوه شهرســتان 
گالیکش در محدوده پارک ملی گلســتان باران شدید از 
حوالی ساعت 6/۳۰ صبح دیروز آغاز و با تداوم یک ساعته 

مشکالتی را ایجاد کرد.
عالوه بر این دو خودرو هم در محدوده روستای دارآباد 
به دلیل شدت سیالب واژگون شدند که سرنشینان آنها با 

کمک اهالی نجات یافتند.
همچنین بامداد دیروز در شهرســتان مینودشت طی 
سه ساعت حدود ۱۰۰ میلیمتر باران بارید که نتیجه آن، 
آبگرفتگی معابر شهری و دشواری تردد برای وسایل نقلیه 

بود.
کارشناسان بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای ارزیابی 
دقیق خسارات سیل راهی روستاهای شرق استان شدند.

عالوه بــر لوه و دارآباد، روســتاهای اجن قره خوجه و 
قانجق شــهرک گالیکش هم دچار خســارت هایی مانند 
قطعی راه دسترســی و تخریب دیوار منازل و دامداری ها 

شد.
خسارت سیل به چهار روستای شهرستان مرند 

همچنین در پی بارش باران و وقوع ســیل در مرند، 
خساراتی به چهار روستاهای این شهرستان وارد شد. 

بارش باران و وقوع سیل در روستای »پیر باال« موجب 
وارد آمدن خســارات شــدید به باغ ها، تخریب کانال های 
آبیــاری باغ ها، قطع لوله اصلی آب آشــامیدنی روســتا، 
تخریب میدان ورزشــی و رســوب گل و الی در معابر و 

کوچه های روستا شد.
در جریان وقوع ســیل همچنین تعداد هفت نفر در 
آبشــار  باالدست روســتای پیر باال گیر کرده بودند که با 
تالش نیروهای تخصصی امداد و نجات کوهستان جمعیت 

هالل احمر مرند و اهالی روستا نجات یافتند.
سیل همچنین در روستاهای چایکسن، اصل کندی 

سیل در استان های گلستان، آذربایجان غربی و شرقی تلفات جانی نداشت

مســئول روابط عمومی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی بوکان گفت: یک کوهنورد در ارتفاعات 
»کیه وه رش« این شهرستان هنگام کوهنوردی دچار 

ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد. 
ظاهــر فیضــه، در گفت و گو با ایرنــا افزود: این مرد 6۰ 
ســاله همــه روزه برای پیــاده روی و ورزش صبحگاهی به 
ارتفاعات »کیــه وه رش« این شــهر صعود می کــرد که روز 
شنبه نیز همانند روزهای گذشته در حال کوهنوردی در این 

ارتفاعات بود که متاسفانه دچار ایست قلبی شد.
وی اظهــار داشــت: پس از گــزارش این امر توســط 

کوهنــوردان دیگر و درخواســت کمــک از اورژانس ۱۱۵، 
بالفاصله آمبوالنس ایســتگاه شماره دو این سازمان به محل 

اعزام شد.
مســئول روابط عمومی ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنــی بوکان اضافه کــرد: متاســفانه این کوهنورد قبل از 
رســیدن تیم امدادی جان خود را از دست داده بود و تالش 

امدادگران برای احیای وی بی نتیجه بود.
فیضه اضافه کرد: جنازه این فرد توســط ماموران آتش 
نشــانی و اورژانس به پایین منتقل و به سردخانه بیمارستان 

شهید قلی پور انتقال داده شد.

کوهنورد بوکانی حین صعود فوت کرد

و سیدلو به باغ ها، زمین های کشاورزی و چشمه های آب 
خسارت وارد کرد.

جــاده مرند - خوی نیز در اثر بروز ســیل مســدود 
شده بود که با تالش راهداری، شهرداری و سایر ارگان ها 

بازگشایی شد.
هنوز میزان خســارات وارده  از ســیل به روستاهای 

مرند مشخص نیست.
شهرســتان ۲۵۰ هزار نفره  مرند در ۷۰ کیلومتری 
شمال غرب تبریز، شــنبه شب شاهد بارش باران و وقوع 

سیالب ناشی از آن بود. 
جاری شدن سیل به ۳ روستای تکاب خسارت زد

دبیر ســتاد مدیریت بحران تکاب گفت: جاری شدن 
ســیالب موجب گل آلود شــدن منبع آب آشامیدنی و از 
بین رفتن علوفه در سه روستای بخش تخت سلیمان این 

شهرستان شد. 
حبیب اهلل شــیوخی، افزود: شب یکشنبه بر اثر بارش 
شدید باران و جاری شدن سیالب ذخیره آب منبع ۱۵۰ 
متر مکعبی روستای »قینرجه« بخش تخت سلیمان تکاب 
گل آلود شده و آب آشامیدنی این روستا را غیرقابل مصرف 

کرد.
وی بیــان کــرد: اکیــپ اداره آب وفاضــالب تکاب 

بالفاصله به این روســتا اعزام شده و نسبت به پاک سازی 
و شست وشــوی منبع آب اقدام کردنــد که با تالش آنان 
جریان آب آشــامیدنی بهداشتی روســتای قینرجه پس 
 از هفت ســاعت از صبح دیروز، )یک شنبه( دوباره برقرار 

شد.
وی اظهار داشت: همچنین پنج  هزار بند از علوفه های 
چیده شــده در روســتاهای ســخت گذر »آق اطاق« و 
»آرپاچایی« بخش تخت سلیمان در معرض سیالب قرار 
گرفت و از بین رفت که موجب وارد شدن خسارت هایی به 

کشاورزان این روستا شد.
شــیوخی ادامه داد: عالوه بر این بر اثر برخورد صاعقه 
و وزش باد شدید، برق ۱۵ روستای محور تکاب - بابانظر 
بخش تخت ســلیمان تکاب نیز به مدت یک ساعت قطع 
شد که کارشناســان اداره برق بالفاصله در منطقه حضور 
یافته و نسبت به رفع خرابی و وصل مجدد جریان برق در 

چهار نقطه از این محور اقدام کردند.
سیل به چهار روستای بخش کوهسار سلماس 

خسارت زد
بخشــدار کوهسار ســلماس گفت: ســیل حاصل از 
بارش های چند روز اخیر موجب بروز خسارت به ویژه در 

حوزه زیربنایی چهار روستای این بخش شد. 

رامین عبداللهی، افزود: این ســیل راه ارتباطی چهار 
روستای »گله رش علیا« و »گله رش سفلی«، »هشتراک« 
و »گریکان« از توابع بخش کوهسار ســلماس را مسدود 

کرد.
وی ادامــه داد: در اثــر ســیل، ۱۷ منــزل در دو 

روستای گریکان و هشتراک دچار آبگرفتگی شدند.
بخشدار کوهسار سلماس گفت: با تالش شبانه روزی 
عوامل اداره راهداری و نیروهای حاضر در صحنه راه های 

ارتباطی این روستاها بازگشایی  شدند.
عبداللهی اظهــار داشــت: عمده خســارت وارده به 
روستاها شــامل تخریب باغ ها و اراضی کشــاورزی این 
روستاهاست و برآورد خسارت وارده به این اراضی از سوی 

جهاد کشاورزی در حال انجام است.
ســیل به بیش از ۴0 واحد مسکونی در روستاهای 

مراغه خسارت زد
جانشین ستاد بحران و معاون عمرانی فرماندار مراغه 
اعالم کرد: وقوع سیل در شب یکشنبه به بیش از ۴۰ واحد 

مسکونی در روستاهای این شهرستان خسارت زد. 
نقی مسکینی، افزود: در پی بارش باران و جاری شدن 
سیل در شب یکشنبه، زمینه ساز جاری شدن سیالب در 
سه مسیر روستایی آشان، مغانجیق و کاهجوق و نیز بهنق 

شد.
وی اضافه کرد: در بررســی های اولیه مشخص شد به 
۴۰ منزل مســکونی در روســتاهای کهجوق، مغانجیق، 
شلیلوند و قراطول خســارات های کلی و جزئی وارد شده 

است.
مسکینی گفت: بیشــترین میزان خسارت به منازل 
مسکونی روســتاییان در روستاهای شلیلوند و قراطول از 

توابع بخش مرکزی بوده است.
وی افزود: سیل همچنین موجب آب گرفتگی، ایجاد 
ترک و وارد شدن خسارت هایی به واحدهای مسکونی در 

چند روستا شده است.
وی ادامــه داد: به برخی جاده های بین مزارع باغ ها و 
اراضی کشاورزی و نیز احشام روستائیان نیز در این سیل 

خسارت هایی وارد شد.

بازداشت سارقان لوازم خودرو 
در شهرک ولیعصر تهران

رئیس کالنتری 15۳ شهرک ولیعصر تهران  از دستگیری  دو موتوسوار 
سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو و اعتراف آنان به 10 فقره سرقت خبر 

داد.
  به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین عادلی گفت: ساعت ۲ بامداد 
هجدهم تیرماه ماموران کالنتری ۱۱۹ طــی پیامی به کالنتری های اطراف اعالم 
داشــتند دو موتورسوار که با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت پالک مخدوش 
در حال ســرقت لوازم داخل خودرو بودند مشــاهده شدند و پس از مدتی تعقیب 
و گریز، هر دو ســارق موفق به فرار شــده اند.   عادلی افزود: با دریافت پیام مخابره 
شده، ماموران کالنتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر گشت زنی های هدفمند را در محدوده 
کالنتری افزایش دادند تا این که با دو جوان موتورسوار که پالک موتورسیکلت آن 
مخدوش بود، روبه رو شــدند و بالفاصله ماموران برای بررسی موضوع دستور توقف 
موتورســیکلت را صادر کردند.   وی ادامه داد: متهمان به محض مشاهده ماموران 
پلیس از محل متواری و با درخواســت نیروی کمکی، خــود را در بلوار مدائن در 
محاصره پلیس مشاهده و به ناچار موتورسیکلت را متوقف و هر دو سارق موتورسوار 
در یک عملیات پلیســی دستگیر شــدند.   رئیس کالنتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر 
گفت: در بازرســی از موتورسیکلت آنان دو دســتگاه کامپیوتر و ضبط خودرو به 
ارزش ۲۰۰ میلیون ریال کشف و هر دو متهم ۳۴ و ۳6 ساله که از سارقان سابقه دار 

هستند به بیش از ۱۰ فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کردند. 


