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آغاز فعالیت پلیس دوچرخه سوار 
در تهران

رئیــس پلیــس 
راهور تهــران بزرگ 
از آغاز بــه کار پلیس 
دوچرخه ســوار در 
بخش هایی از پایتخت 

خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار محمدحسین 
حمیدی گفت: باید عرصه را بر خودروها تنگ تر 
کرد تا انســان بتواند به راحتی در شهر زندگی 
کند. امروز ترافیکی که در مناطق مرکزی وجود 
دارد بیشتر  و متراکم تر نسبت به دیگر مناطق 
اســت و این به دلیل بافــت جمعیتی متراکم 
در آن اســت و از طرف دیگر به دلیل شــرایط 
موجود امــکان تغییر و اصالح ســریع آن  هم 
وجود ندارد و در این شرایط است که استفاده 
از دوچرخه می تواند تردد را ســهولت بخشد، 
 ترافیــک را کاهش دهد و آلودگــی هوا را نیز 

کم کند.
    

مدارس نباید از والدین برای 
آموزش مجازی هیچ پولی بگیرند

برخی از خانواده ها 
در حالــی از متحمل 
شــدن هزینه برای 
آموزش دانش آموزان 
ابراز ناراحتی می کنند 

که مدیرکل ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به 
شکایات وزارت آموزش وپرورش می گوید اخذ 
هزینه از والدین برای حضور دانش آموزان در 
فضای مجازی توســط مدارس ممنوع است. 
به گزارش ایرنا، زهرا مظفر اظهار کرد: مدارس 
نباید از والدین برای آموزش مجازی هزینه ای 
دریافت کنند، وزارت آموزش وپرورش شبکه 
شاد را طراحی کرده اســت تا دانش آموزان در 
فضایی رایگان فعالیت آموزشــی خود را ادامه 
دهند. او افزود: بیش از ۸۰ درصد از نقایص فنی 
شبکه شــاد تاکنون رفع شده، پهنای این فضا 
به ۲۷۰ گیگابایت رســیده و همچنین همراه 
اول و مسئوالن سامانه شاد قول برطرف شدن 
تمام نقایص تا پایان مهرماه را داده اند، ازاین رو 
اعالم کردیم که مدرسه بابت فعالیت در شبکه 
اجتماعی دیگــری نمی توانــد از خانواده ها 

هزینه ای اخذ کند.
    

مبارزه با قاچاق دارو از 
اولویت های پلیس است

رئیــس پلیــس 
تهران بــزرگ گفت: 
مبارزه با قاچاق دارو 
در اولویت برنامه  های 
منیــت  ا پلیــس 

اقتصادی است. به گزارش ایلنا، سردار حسین 
رحیمــی دربــاره قاچــاق کاال و دارو گفت: 
مبارزه با قاچاق انواع و اقسام کاال همواره جزو 
اولویت های پلیس بوده است و مبارزات خوب و 
با برنامه ای به ویژه در سال اخیر شروع کرده ایم. 
سردار رحیمی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق 
دارو یا داروهای تقلبی و تاریخ گذشته از وظایف 
پلیس است و این از مهم ترین موضوعاتی است 
که در دستور کار پلیس است و اداره مخصوصی 
در پلیس امنیت اقتصادی برای این کار در نظر 
گرفته شده اســت. او همچنین ادامه داد: در 
پلیس امنیت اقتصــادی ۲۵۰ میلیارد تومان 
اموال قاچاق را کشــف کرده ایم کــه این آمار 
نسبت به سال قبل هفت درصد افزایش داشته 

است.
    

 مهریه باالی ۱۱۰ سکه هم 
قابل وصول است

یک حقوقــدان و 
وکیل دادگســتری 
گفت: برخالف تصور 
عمــوم، مهریه باالی 
۱۱۰ ســکه هم قابل 

وصول اســت. به گزارش ایرنا، زینب طاهری 
افزایش اطالعات حقوقــی مردم در خصوص 
مهریــه و انجام معامالت با ســند عــادی را 
مهــم خواند و افــزود: از نــکات حقوقی مهم 
راجع به مهریه آن اســت کــه برخالف تصور 
عمــوم جامعه، مهریــه باالی ۱۱۰ ســکه با 
معرفی و توقیــف اموال نظیر ملــک، دارایی، 
حســاب بانکی، حقوق دریافتــی ماهانه و ... 
قابل وصول اســت.  طاهری تأکیــد کرد: به 
یاد داشته باشــیم بذل و بخشــش مهریه با 
دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست 
 و این کار الزم اســت در دفاتر اســناد رسمی 

انجام شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

دوشنبه این هفته را به نام »دوشنبه 
سیاه کرونایی« می شناسیم. روزی که 
رکورد کشته های کرونا با اختالف زیادی 
شکسته شد. 33۷ نفر در یک روز؛ البته 
آمار در روز گذشته هم چندان تغییری 
نداشت و از روز دوشنبه تا ظهر سه شنبه 
هم 3۲۲ نفر دیگر در کشور جان  باختند 
و این تعداد نشان می دهد کرونا هنوز در 

اوج است. 
9 ماه است که شیوع کرونا به صورت 
رسمی در کشور اعالم شده و تا به امروز 
بیش از 3۱ هزار نفر از هم وطنانمان جان 
خود را ازدست داده اند و ۵39 هزار و ۶۷۰ 
نفر هم به کووید-۱9 مبتال شده اند. برای 
کاهش شمار مبتالیان و جان باختگان 
راهکارهای زیادی اتخاذ شد. از تعطیلی 
کســب وکارها تا مدارس و دانشگاه ها، 
جریمه های نقدی برای افرادی که ماسک 
نمی زنند و به پروتکل ها بی توجه اند تا 
بستن ورودی برخی از شهرها و استان ها؛ 
بااین حال هیچ کدام جــواب نداد و آمار 
هر روز باالتر می رونــد. در این گزارش 
می خواهیم به این موضوع بپردازیم که 
چرا نمودارهای بیماری صاف نمی شوند 
و هر روز با جان باختگان بیشتری روبه رو 

می شویم.
 اپیدمی با خواهش و تمنا 

جمع نمی شود
»اگر این بال شکســته ما را ترمیم 

نکننــد، اپیدمــی در ایــن مملکت 
جمع نمی شــود و ما تــه رودخانه باید 
جنازه جمع کنیــم.« یــا » وقتی هر 
شــب آمارهای اســتان ها را می خوانم 
یکی از اضطراب هایم این اســت که به 
سیاه چاله ای بیفتیم که درآمدن از آن کار 
دشواری است.« این ها بخشی از سخنان 
وزیر بهداشت اســت که نشان می دهد 
در صورت عدم رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی با وضعیت وخیمی مواجه 

خواهیم شد. 
سعید نمکی در ادامه صحبت های 
خود گفت: در روزهــای ابتدایی کرونا 
اولین بار آمدیم و گفتیم راه های هوایی به 
چین را ببندیم. وقتی این حرف را می زدم 
عده ای لبخند می زدند و نگاه های عاقل 
اندر سفیه می کردند، به ما نگاه می کردند 
که چه می گویی. در بهمن ماه ایستادم تا 
در 3۶ ورودی این مملکت گیت بازرسی 
بگذاریم. بعد از گرفتاری در گرداب قم، 
 PCR بعد از دو هفته تازه تعدادی کیت
به صورت چمدانی یکی از دوســتانم از 

ژنو آورد.
نمکــی در بخــش دیگــری از 
صحبت هایــش می گویــد نمی توان 
اپیدمی را با خواهــش جمع کرد. چند 
وقت است که ما داریم التماس می کنیم، 
اما کدام یک از پروازهــای ما منطبق با 
پروتکل های بهداشتی است؟ نمی دانم 
چه کسی باید این ها را حل کند. چند ماه 
است که داریم خواهش می کنیم؟ چقدر 
من و همکارانم باید التماس کنیم؟ کجای 
دنیا وزیر بهداشــت و پرسنل بهداشت 

و درمــان دارند التمــاس می کنند. در 
کشورهایی که در جمع کردن اپیدمی 
توفیق حاصل کردند، وزیر بهداشــت 
می نویسد و می خواهد و همه مکلف به 
اجرا هستند. اینجا وزیر بهداشت تمنا 
می کند، خواهش می کند و زانو می زند، 
اما کســی گوش نمی دهــد. کدام یک 
از اتوبوس هــای ما منطبق بــا اصول 
پروتکل های بهداشتی است؟ در تهران 
اعــالم کرده ایم که داخل شــهر منبع 
توسعه ویروس است که با جهش هایی 
که ویروس پیداکرده، قدرت سرایتش ۱۰ 
برابر شده است. گفتند تا پایان اردیبهشت 
اتوبوس اضافه می شود، اما یک اتوبوس 
هم اضافه نشد. او همچنین هشدار داده 
است که به زودی کادر درمان هم خسته 

می شوند و به خانه هایشان می روند. 
محدودیت های ترافیکی در 
تعطیالت جدی گرفته نشد

بخواهیــم یا نخواهیم، موج ســوم 
پاندمی کرونا به ایران رسیده است موجی 
که همین حاال هم در اوج به سر می برد؛ 
ظرفیت بیمارستان ها تقریباً تکمیل   شده 
و آمار روزانه مرگ و میر و ابتال هم باالست
در میان این مرگ ها، اما مسئولین 
و مردم انگشــت اتهام را به ســمت هم 
گرفته اند، گروه اول هرچند وقت یک بار 
ترافیک جاده های شــمال را یادآوری 
می کنند و حتــی برای عــدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی جرائمی در نظر 
گرفتند، گروه دوم اما از بازگشایی های 
غیرضروری می گویند، از شروع مدارس 
و لغو نشدن کنکور تا عدم ارائه تسهیالت 

مناسب برای کسانی که می خواستند 
قرنطینه شوند.

در این میان اما به نظر می رسد یکی 
از اقدامــات مهم در ایــن میان مغفول 
مانده است؛ ردیابی بیماران. در ماه های 
ابتدایی شیوع طرحی وجود داشت که 
افراد مشــکوک به کرونا را شناسایی و 
اقدامات الزم را برای دور شــدن آن ها از 
اجتماعات فراهــم می کرد. حاال مدتی 
است که این طرح یا اجرا نمی شود یا در 
سطوح کوچک بیماران و ناقالن ویروس 

را شناسایی می کند. 
بااین حال آنچه در این میان مهم است 
باال رفتن تعداد بیماران و جان باختگان 
است. روز گذشته مسعود مردانی، عضو 
کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونا از 
محدودیت های ترافیکی اتخاذ شــده 
برای تعطیالت انتقاد کرد. او گفته است تا 
جایی که ما مطلع هستیم محدودیت ها 
به شکل خاص اجرا نشد و افرادی بودند 
که به ســفر رفتند، زیرا با اعالم ساعت 

۱۲ شب برای اعمال محدودیت ها مردم 
زمان کافی برای رفتن به سفر داشتند. 
برای تعطیالت پیــش رو که مدت آن 
طوالنی تر اســت در صورت عدم اعمال 
قوانین جدی و سخت، فاجعه  دیگری در 

آمار کرونا رخ خواهد داد.
این متخصص بیماری های عفونی، 
ادامه داد: بیش از ۶ ماه است تأکید ما بر 
اعمال محدودیت ها است. در شرایطی 
که تمــام ایــران وضعیت قرمــز دارد 
سهل انگاری از سوی هیچ کس درست 
نیســت. او همچنین با اشــاره به تأثیر 
دورکاری ادارات و برخی مشاغل، تصریح 
کرد: مقابله با کرونا نیاز به سیاست گذاری 
چندجانبه دارد، صــرف اینکه با اعمال 
موقت محدودیت بخواهیم آمار بیماران 
و تلفات کرونا را کاهــش دهیم، موفق 
نخواهیم شد. فاصله گذاری اجتماعی، 
زدن ماســک، تعطیلی برخی ادارات یا 
دورکار شــدن آن ها و... در شرایطی که 
آمار جان باختگان کرونا در حال افزایش 
اســت، اقداماتی خواهد بــود که کنار 

یکدیگر مؤثر هستند.
مردانی همچنین مدعی شــد: در 
حالی آمار روزانه مرگ ناشــی کرونا به 
33۷ مورد رســیده اســت که این آمار 
هم واقعی نیست و برای آنکه بدانیم در 
واقعیت چند نفر روزانه تلف می شــوند 
این عدد باید ضرب در ۲.۵ شــود تا عدد 
اصلی به دست آید. بیمارستان ها لبریز از 
بیمار، بدون تخت خالی هستند و شرایط 
مناسبی وجود ندارد. با توجه به تعطیالت 
پیش رو نگرانی ما بیش از گذشته است. او 
پیشنهاد داده برای جلوگیری از سفرهای 
آینده از هر ماشین هنگام خروج از شهر 
مبلغ یک میلیون تومــان اخذ و مبالغ 
حاصل از این جریمه را در پیشگیری و 

درمان کرونا هزینه شود.
آلودگی هوا در تیم کرونا

سالیان سال اســت که فصل سرد با 
آلودگی هوا همراه می شــود و حاال در 
این وانفسای شــیوع و رکوردزنی کرونا 
آلودگی هوا هم به کمــک این ویروس 

آمده است. 
رئیــس اداره بیماری هــای مزمن 
تنفسی وزارت بهداشت با اشاره به نقش 
آلودگی هوا بر افزایش موارد بســتری و 
مرگ ومیر ناشی از کرونا، گفت: امسال 
با توجه سردتر شدن هوا، وارونگی هوا، 
آلودگی هوا و شیوع بیماری هایی مانند 
آنفلوانزا، سرماخوردگی و... انتظار داریم 
در سراسر کشــور وضعیت بدتری در 

خصوص کرونا تجربه کنیم.
به گفته مهدی نجمــی افراد دارای 

بیماری های زمینــه ای قلبی- ریوی 
در زمان آلودگی هوا با تشــدید عالئم و 
عود بیماری روبرو هستند و مسلماً این 
موضوع بر ابتال و شــدت بیماری کرونا 

تأثیرگذار خواهد بود.
همان طــور که مســئوالن از قبل 
هشدار داده بودند در نیمه دوم امسال با 
توجه به سردتر شدن هوا، وارونگی هوا، 
آلودگی هوا و شیوع بیماری هایی مانند 
آنفلوانزا، سرماخوردگی و... انتظار داریم 
در سراسر کشــور وضعیت بدتری در 
خصوص کرونا تجربه کنیم. به طورقطع 
در شــهرهایی که میزان آالینده ها و 
آلودگی هوا بیشتر اســت، میزان ابتال 
به کرونا و شــدت عالئم بیشتر خواهد 
بود. در شــهرهایی مثل تهران و اهواز 
که آلودگی هوای بیشــتری را تجربه 
می کنند افزایش شــیوع کرونا دور از 
انتظار نخواهد بود. از طرفی مشــاهده  
شــده اســت که درصد مرگ ومیر در 
بیماران زمینه ای کــه مبتالبه کرونا 
می شوند، باالتر اســت و به طبع وقتی 
آلودگی هوا بیشــتر شــود با تشدید 
بیماری های زمینه ای، شدت بیماری 
کرونا و موارد مرگ ومیــر به دنبال آن 

افزایش می یابد.
 دولت باید سخت گیرانه تر 

عمل کند
خوب می دانیــم که افــراد زیادی 
هســتند که هنــوز کرونــا را جدی 
نگرفته اند و مسائل پیشگیرانه را رعایت 
نمی کنند، بیش از 3۰ هــزار نفر جان 
خود را ازدست داده اند و بخشی از آن ها 
به خاطر رعایت نکردن خودشان، از دنیا 
رفته اند و برخی بــه خاطر عدم رعایت 
نکات بهداشتی توسط دیگران. کرونا یک 
مسئله شخصی نیست، اجتماعی است و 
فرد ناقل می تواند یک شهر را آلوده کند 
و ازاین رو بسیاری از  دولت انتظار دارند 
که مقررات سخت گیرانه تری برای مهار 

بیماری و کنترل این افراد در نظر بگیرد.

وزیر بهداشت: التماس کردیم جاده ها را ببندید، نبستند

بروز فاجعه آماری کرونا پس از هر تعطیالت

خبر

مدتی است که چالش » مومو« به کابوسی 
برای دانش آموزان تبدیل شــده است اما چند 
روز قبل خبری در رســانه ها منتشر شد که به 
نگرانی بیشــتر خانواده ها دامن زد. پســر ۱۱ 
ساله  خوزســتانی به دلیل این چالش جانش را 
از دســت داد. برخی خبرگزاری ها گفته بودند 
این دانش آموز تحت تأثیر این بــازی اقدام به 
خودکشــی کرده و برخی دیگر حمله قلبی از 
شدت اضطراب را دلیل فوت این کودک عنوان 
کرده بودنــد. بااین حال دلیــل هرچه که بوده 
خانواده ها و دانش آموزان را نگران و بازار شایعه 

را داغ  کرده است. 
مرگ دانش آموز اهوازی با چالش مومو 

تأیید نشده 
در همین رابطه روز گذشته سرهنگ رامین 
پاشایی، معاون اجتماعی و ارتباطات پلیس فتا نیز 
دراین باره گفت: »خبر فوت دانش آموز ۱۱ ساله 
اهوازی به دلیل چالش مومو به هیچ عنوان تأیید 

نشده است.«
معاون اجتماعــی و ارتباطــات پلیس فتا 
بیشــتر این افراد را ســاکن جنــوب و جنوب 
غربی کشور معرفی می کند و تأکید می کند: با 
پیگیری های انجام شده، در حال حاضر چند نفر 
در استان هرمزگان دستگیر شده اند و هدفشان 

از این رفتارها را بازی و ســرگرمی و تشویش 
اذهان عمومی اعالم کردند.

او در ادامــه با اشــاره به اینکه جــای نگرانی 
درخصوص هک شدن برای خانواده ها وجود ندارد 
و اگر با مشکلی مواجه شــدند، می توانند مراتب 
را از طریق سایت رســمی پلیس فتا اعالم کنند، 
اضافه می کند: امن ترین بستر آموزش، استفاده 
از اپلیکیشن شاد اســت و اگر عده ای از واتس اپ 
استفاده می کنند حتماً تنظیمات امنیتی شان را 
به گونه ای تنظیم کنند که هرکسی نتواند با آن ها 
تماس بگیرد و تنها مخاطبین اجازه تماس داشته 
باشند و اگر دسترســی افراد غریبه را به  حساب 

کاربری ببندند، جای هیچ نگرانی نیست.
از سوی دیگر، سرهنگ پاشــایی بیان کرده 
اســت که موضوع این چالش صرفاً به خوزستان 
محدود نبوده و در اغلب استان ها حتی تهران نیز 

این موضوع را داشتیم.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه 
به هیچ عنــوان در حال حاضر بــازی مومو انجام 
نمی شود، تصریح کرد: برخی افراد که دارای نبوغ 
خاص در شــبکه های اجتماعی هستند، برای 
ارسال لینک هایی با این عنوان برای کاربران ایجاد 
مزاحمت می کنند یا این لینک ها از طریق ربات 
ارسال می شود و یا اینکه برخی اوقات شهروندان 

برای هم ارسال می کنند و این موضوع باعث شده 
که خبر بزرگ تر از موضوع شود.

 لزوم استفاده از اینترنت پاک 
برای دانش آموزان

در این میان آموزش وپرورش هم بعد از مدتی 
به شایعاتی که در رابطه با این چالش به وجود آمده 

بود واکنش نشان داد. 
دیروز معاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت 
آموزش وپرورش »مومــو« را یکی از چالش های 
جزئی فضای مجازی دانســت و از ایجاد اینترنت 
پاک برای دانش آموزان در آینده خبر داد. علیرضا 
کاظمی گفته است با توجه به اینکه دانش آموزان 
اکنون در فضای مجازی حضور دارند، ما باید بخشی 
از تمرکزمان را متوجه آسیب های فضای مجازی 
کنیم، در همین راستا نیز آموزش وپرورش برای 
پیشگیری از آسیب های فضای مجازی اقدامات 

خاص خود را دارد.
به گفته او چالش »مومو« یکی از موضوعات 
بســیار کوچک فضای مجازی اســت. فضاهای 
شبهه افکنی، مســائل اخالقی، شایعه پراکنی، 
دروغ پــردازی ورود دانش آمــوزان به فضاهای 
مختلف، اعتیاد دانش آموزان به اینترنت و.... همه 

این ها ازجمله آسیب های فضای مجازی است.
او در ادامه به این نکته اشاره کرده است که 

در حال انجام اقدامات ســلبی هستیم که این 
اقدامات تاحدودی زمان بر است. به عنوان مثال 
یکی از این اقدامات سلبی ایجاد اینترنت پاک 
اســت یعنی فضایی درست شــود تا زمانی که 
دانش آموز وارد اینترنت می شــود و در آن فضا 
ســیر می کند در فضای مطمئنی قرار بگیرد. 
شاید در آینده به سمت وسوی یک سیم کارت 
اختصاصی بــرای دانش آموزان هــم برویم تا 
خانواده ها مطمئن باشــند دانش آموزان با این 

سیم کارت ها در فضای پاک و امنی هستند.
 دستگیری اعضای چالش مومو 

در هرمزگان
به گفته سرگرد احســان بهمنی، سرپرست 
پلیس فتا در اســتان هرمزگان پس از طرح یک 
شــکایت، پلیس اقــدام به شناســایی برخی از 
حســاب های واتس اپ کرد که درنهایت پس از 

اقدامات پلیســی و ردیابی های فنی، یک متهم 
شناسایی و به مقرر پلیس احضار شد.

متهم دستگیر شده گفت: در گروه دورهمی 
با حضور دوستان در واتس آپ، مطالبی پیرامون 
مومو از ســوی مدیر گروه و دیگران ارائه  شد. من 
هم به بهانه شــوخی با پســرعمه به همراه چند 
تن از دوستانم با شماره ســیم کارت ناشناس یا 
شماره های موقت خارجی، اکانت های واتس آپی 
ایجاد کردیم و تصاویر پروفایــل آن را »مومو« و 
ارواح ترسناک گذاشتیم و به او پیام چالش وحشت 

دادیم و قصد ما از این کار فقط شوخی بوده است.
سرپرست پلیس فتا در استان هرمزگان گفت: 
پس از اعترافات متهم دستگیرشــده، سرگروه و 
۶ نفر از دوستان او نیز شناسایی شدند و اقدامات 
قضایی برای رسیدگی به این پرونده ویژه در حال 

انجام است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا:

»مومو« یک شوخی برای تشویش افکار عمومی است

رئیس اداره بیماری های 
مزمن تنفسی وزارت 

بهداشت: امسال با توجه 
سردتر شدن هوا، وارونگی 

هوا، آلودگی هوا و شیوع 
بیماری هایی مانند آنفلوانزا، 

سرماخوردگی و... انتظار 
داریم در سراسر کشور 

وضعیت بدتری در خصوص 
کرونا تجربه کنیم

عضو کمیته علمی ستاد 
مقابله با کرونا: در حالی 
آمار روزانه مرگ ناشی 

کرونا به ۳۳۷ مورد رسیده 
است که این آمار هم واقعی 

نیست و برای آنکه بدانیم 
در واقعیت چند نفر روزانه 

تلف می شوند این عدد باید 
ضرب در ۲.۵ شود 
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