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تعطیــات نــوروز بــا کاهش 
قابل توجهــی در آمــار مرگ و 
بستری به پایان رسید. آمارهای 
منتشر شده از وضعیت ابتا، بستری و مرگ های 
کرونایی از ابتــدای فروردین تا روز گذشــته با 
درنظر گرفتن نوساناتی در آمار، حکایت از روند 
نزولی در بستری ها و مرگ ها دارد؛ به طوری که 
نخستین روز تعطیات با 52مورد مرگ شروع شد 
و روز گذشته تنها 37مورد مرگ به ثبت رسید. 
هر چند که آمار بستری ها نسبت به نخستین روز 
فروردین صعودی شــده و روند ابتا هم کمی به 
سمت افزایش آمار پیش رفته است، با این همه 
برآوردها حکایت از وضعیت کنترل شــده ای از 
شــیوع کرونا در کشــور دارد. از تهران هم خبر 
می رسد که تعداد مرگ های کرونایی در چند روز 
گذشته یک رقمی شده است. این را نادر توکلی، 
معاون درمان فرماندهی عملیات مقابله با کرونای 
استان تهران به ایسنا می گوید. به گفته او، تعداد 
بســتری های روزانه در تهران بــه زیر 200نفر 
رسیده و حاال هم تعداد بستری های این استان 
880نفر اعام شده است. با این حال او هم مانند 
سایر متخصصان تأکید می کند که تأثیر تجمع ها 
و ســفرهای نوروزی را حداقل تــا 2هفته دیگر 
می توان مشاهده کرد و پیش بینی می کند که تا 
آخر فروردین، میزان ابتــا به بیماری با افزایش 
مواجه شود. حمید ســوری، اپیدمیولوژیست و 
رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری ستاد ملی 
مقابله با کرونا در گفت وگو با همشهری هم نگران 
وضعیت آینده شیوع ویروس در کشور است؛ آن 
هم در شــرایطی که نه پروتکل های بهداشــتی 
رعایت می شــود و نه اقدامی برای کنترل شیوع 

صورت می گیرد.

استفاده از ماسک به نصف رسید
نتایج مدیریت هوشمند کرونا از 3تا 13فروردین 
نشــان می دهد میزان رعایت بهداشــت فردی 

مربــوط بــه کرونــا در مکان هــای عمومــی 
53.97درصــد بوده اســت که رعایــت آن در 
استان های هرمزگان، تهران و قم کمتر از سایر 
استان ها و در کرمانشاه، مرکزی و سمنان بیشتر 
از سایر اســتان ها بوده است. همچنین براساس 
بررسی که از 3تا 10فروردین انجام شده میزان 
اســتفاده از ماسک در کشــور به 50.35درصد 
رسیده است؛ مازندران 39.37درصد و هرمزگان 
73.22درصد. براســاس اعام وزارت بهداشت، 
مراکز ورزشــی، نانوایی ها و تاالرهای پذیرایی 
کمترین میزان استفاده از ماسک را داشتند. به 
اعتقاد رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری ستاد 
ملی مقابله با کرونا، کشــور در وضعیت خاموش 
کرونایی به ســر می برد: »شواهد نشان می دهد 
در چند هفته اخیــر، به دلیل تعطیات یا دالیل 
دیگر، اقدامات مؤثــر و معناداری برای مدیریت 
اپیدمی کرونا صورت نگرفته است؛ این در حالی 
اســت که شــواهد حکایت از چرخش ویروس 
در کشــورهای مختلــف دنیــا دارد. هم اکنون 
زیرســویه BA2 اومیکرون، در دنیا مشــکاتی 
ایجاد کرده و باعث شده تا در برخی از کشورهای 
اروپایی پیک جدیدی رقم بخورد.« او از اینکه در 
کشور پایشی در ارتباط با سویه غالب نمی شود، 
انتقاد می کند و می گوید: »مــا اطاعی نداریم 
که هم اکنون واریانت جدیدی وارد کشور شده 
یا سویه غالب چیست؛ چرا که این مسئله رصد 
نمی شود، اما با توجه به شیوع زیرسویه BA2در 
کشورهای همسایه، به نظر می رسد که در ایران 
بیشترین موارد ابتا به همین ویروس است که 
نسبت به خود سویه اومیکرون سرایت باالتری 
دارد.« به گفته سوری، باید امکان دسترسی به 
داده هــا و اطاعات درباره شــیوع کرونا وجود 
داشته باشد، هم اکنون این اتفاق نیفتاده و این 
اطاعات در انحصار افراد معدودی قرار گرفته 
است که شاید درک درستی از تجزیه و تحلیل 

آنها ندارند.

 جامعه با کرونا رها شده است
او تأکید می کند که آنچه درباره وضعیت شیوع 
کرونا مهم است، تعداد ابتاســت، اما از آنجایی 
که بیماریابی در کشور به درستی انجام نمی شود، 
نمی توان به درســتی درباره آن اظهارنظر کرد: 
»آمار مرگ ها کاهــش پیدا کرده اســت؛ البته 
در مرگ هــا تنها تســت های مثبــت را درنظر 
می گیرند و ممکن است موارد بیش از اینها باشد. 
امیدواریم این روند ادامــه پیدا کند؛ هر چند که 
هنوز نگرانی هایی وجــود دارد؛ چراکه اقدامات 
مؤثری برای مهار بیماری صــورت نمی گیرد و 
ویروس در چرخش است و به نظر می رسد در چند 
هفته پیش رو، آشــفتگی هایی در روند اپیدمی 
شاهد باشیم.« به گفته او، باید میزان تست های 
کرونا افزایش پیدا کند و میــزان ایمنی جامعه 
سنجیده شود؛ آن هم در شرایطی که قرار است 
تمام کاس های درس به صورت حضوری برگزار 
شود باید مشخص شود که میزان ایمنی به ویژه 
در میان دانش آموزان چقدر است: »سطح خطر 
در جامعه به تفکیک گروه های مختلف باید برآورد 
شود، هیچ شــواهدی وجود ندارد که نشان دهد 
اپیدمی در حال حذف یا ریشــه کنی است. برای 
خاموش کردن اپیدمی باید روندی وجود داشته 
باشد، در ابتدا باید چرخش ویروس کنترل شود، 
بعد زنجیره انتقال قطع شود و پس از آن به سمت 
حذف اپیدمی رفت. پس از همه این مراحل باید 

مراقب بود که اپیدمی دوباره شعله ور نشود.« 
سوری معتقد است که جامعه از نظر مهار کرونا 
رها شده اســت، روش های محافظتی به شدت 
کاهش پیدا کرده و اگر هم کسی رعایت می کند، 
براساس تصمیم شخصی این کار را انجام می دهد: 
»پس از بازگشــایی مــدارس، احتمال گردش 
ویروس در جامعه بیشــتر هم می شود و احتمال 
طغیان بیماری وجــود دارد. در هفته های آینده 

احتماال شاهد خیز ویروس خواهیم بود.« 
آخرین گزارش  وزارت بهداشت حکایت از افزایش 

تعداد شــهرهای قرمز دارد؛ به طوری که تعداد 
این شهرها از 24به 36شهر رســیده است. این 
اپیدمیولوژیســت در ادامه دربــاره اینکه گفته 
می شــود اگر تعداد موارد ابتا یا بستری به عدد 
مشخصی برسد به معنای مهار و حذف بیماری در 
کشور است، توضیح می دهد: »برای بررسی روند 
حرکت ویروس در کشــور، باید 2دوره بیماری، 
یعنی 28روز را درنظر گرفــت. اگر در این مدت 
موارد بستری و مرگ، کاهش پیدا کرد یا افزایشی 
نداشت، می توان گفت که بیماری مهار یا کنترل 
شده است. آنچه اکنون شاهد آن هستیم، نوسان 
در آمار است. از ســوی دیگر در تعطیات، مردم 
کمتر به مراکز درمانی مراجعه می کنند و تمایل 
کمتری برای بســتری دارند؛ بــه همین دلیل 
احتمال اینکه آمارها باال یا پایین باشــد، بسیار 

زیاد است.« 
به گفته او، به تمــام این موارد بایــد افراد بدون 
عامت را هــم اضافه کرد کــه می توانند ناقان 
خطرناکی باشــند و ســبب مرگ نفــر دیگری 
شــوند: »اگر وضعیت بیماریابی در کشور خوب 
بود و اطاعات به درســتی ثبت می شــد، شاید 
می توانستیم عددی برای کنترل و مهار بیماری 
اعام کنیم. باید با احتیاط درباره عددها صحبت 
کرد؛ چراکه دسترســی به اطاعــات ریز وجود 

ندارد.«

فراموشی ویروس در تعطیالت
در 13 روز گذشته با اینکه موارد مرگ و بستری کاهش قابل توجهی داشته، اما با توجه به رعایت حداقلی پروتکل های بهداشتی 

وضعیت آینده شیوع کرونا در کشور نگران کننده اعام می شود

کالسهایدرسدرچهشرایطیبازمیشوند؟
از امــروز تمام مراکز آموزشــی ازجملــه مدارس و 
دانشــگاه ها، به صورت حضوری فعالیت شان را آغاز 
می کننــد و حاال وزارت بهداشــت بــرای مدیریت 
شــیوع کرونا، بر ضرورت رعایت دســتورالعمل هایی تأکید کرده 
است. در بخشی از دســتورالعمل های وزارت بهداشت، به اهمیت 
واکسیناســیون، غربالگری افراد با تست های پی سی آر، پیشگیری 
از تجمعات، رعایت فاصله گذاری در تمام شــرایط، تهویه مناسب 
و... اشاره و تأکید شــده که همچنان شست و شوی دست ها، فاصله  
فیزیکی مناسب و استفاده از ماســک برای تمام افراد در مدارس، 
باید رعایت شــود. همچنین تأکید شــده کمیته سامت و کمیته 
اجرایی بهداشــتی - ایمنی در مدرســه تشکیل شــود، سامت 
دانش آموزان توســط مراقبان سامت پایش شــود، به نیروهای 
خدماتی آموزش های الزم داده شــود و روند کار نظارت شــود و 
همچنین واکسیناسیون کامل تمام کارکنان و دانش آموزان مدرسه 
پیگیری شود. همچنین نزدیک ترین مراکز خدمات جامع سامت 
به مدارس و دانشگاه ها مشــخص شود و مدارس تحت پوشش این 
مراکز شناسایی شوند و از اجرا و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 
مرکز خدمات جامع سامت نظارت و بازدید هفتگی صورت گیرد. 
در ادامه هم مواردی اعام شــده که باید در مراکز آموزشی به طور 

دقیق رعایت شود:
 کاس های درس با درنظر گرفتن یک و نیم متر تا 2متر فاصله 
و همچنین 2.25متر تا 4مترمربع مســاحت برای هر دانش آموز 
تشکیل شود و در هر کاس حداکثر 15نفر حضور داشته باشند و 
تأکید شده که نسبت دانش آموز به معلم در مقطع پیش دبستانی، 

پایه اول ابتدایی و استثنایی کاهش پیدا کند.

 میزان مواجهه های حضوری و چهره به چهره کارکنان در مدارس 
کم شود و بیشتر از تماس های تلفنی، ارتباط در شبکه های اجتماعی 
و ویدئوکنفرانس برای برگزاری جلســات اســتفاده شود. ساعت 
شروع و پایان مدرسه به گونه ای باشــد که همزمان تعداد زیادی از 

دانش آموزان تردد و تجمع نکنند.
 دانش آموزان در درس هایی که نیاز به تعامل بیشتر با معلم دارند 
مثل ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و... در مدرسه حاضر 
شوند و برای سایر در س ها بیشــتر از فضای مجازی استفاده شود. 
در مناطقی که آب و هوای خوبی دارد، بهتر است از فضای باز برای 

برگزاری کاس ها استفاده شود.
 درصورت استفاده از سرویس مدرسه، راننده حتما باید از ماسک 
استفاده کند، خودرو سیستم تهویه ای داشته باشد و تعداد افراد در 

داخل سرویس تا 75درصد ظرفیت باشد.
  رعایت فاصله حداقــل 1.5متری در بخش هــای عمومی مثل 
نمازخانه، سلف سرویس، کارگاه ها و مسیر ورود و خروج الزامی است.

  پرسنل شــاغل در مدارس ازجمله نیروهای خدماتی، اداری و 
آموزشی درصورت واکسینه نشدن موظف به ارائه تست پی سی آر 

منفی هفته ای 2بار هستند.
  ارائه خدمات آموزشــی در مدارس استثنایی، پیش دبستانی و 
ابتدایی به دلیل قرار گرفتن این دانش آموزان در شرایط گروه های 

آسیب پذیر، بهتر است به صورت غیرحضوری انجام شود.
  قرنطینه افراد بدون عامت و دارای تست مثبت کرونا حداکثر 
5روز است و برای افراد تست مثبت با عامت هم حداکثر به مدت 
10روز به شرط نداشتن عامت در 24ساعت آخرین روز قرنطینه 

است.

  در بدو ورود به مدرســه و روزانه، تمام دانش آموزان، معلمان و 
سایر کارکنان، از نظر وجود عائم بیماری به ویژه وجود تب، عائم 

سرماخوردگی یا عائم گوارشی باید غربالگری شوند.
  انجام تست در افراد بدون عامت در مدارس توصیه نمی شود. 
منظور از عامت دار بودن در کرونا و آنفلوآنزا سرفه، تب، آبریزش از 

بینی، گلودرد و درد بدن است.
  اگر 3نفر یا 10درصــد از دانش آمــوزان در کاس های باالی 
30نفر به طور همزمان دارای عائم بیماری بودند، کاس درس باید 

به صورت غیرحضوری برگزار شود.
  اگر در یک مدرســه به طــور همزمــان بیــش از 10درصد 
دانش آموزان یا بیش از یک کاس دارای افراد عامت دار بودند، آن 

شیفت )صبح یا عصر( باید غیرحضوری شود.
  مدت زمان تعطیل کردن حداقل 7روز است و کاس ها به صورت 

غیرحضوری تشکیل شود.
  در مدارس شــبانه روزی یا خوابگاه ها، دانش آموزان مبتا در 
مکانی جداگانه در خوابگاه قرنطینه شــوند یا درصورت امکان به 
خانه هایشان فرستاده شوند. افراد هم اتاقی و کل خوابگاه هم به مدت 

2هفته مراقبت سندرمیک شوند.
  درصورت ابتای معلم اختصاصی، حضور ایشــان در مدرسه 

ممنوع است و به مدت حداقل 7روز باید قرنطینه شود.
  مدرسه باید دســتورالعمل های شست وشــوی مرتب و مکرر 
دســت با آب تمیز و صابون مایع و اســتفاده از محلول الکل یا ژل 
ضدعفونی کننده دســت را برای معلمان، کارکنان و دانش آموزان 
اعمال کند. ژل یا محلول با پایه الکل ضدعفونی کننده دســت در 

تمام کاس های درس قرار داده شود.

از مدرسه تا ورزشگاه
مروری بر رویدادهای اجتماعی 1401 در 13 روز نخست 

چند واقعه و رخداد اجتماعی در تعطیات نوروزی سال1401 
زندگی بســیاری از ما را پس از تعطیات نوروز دســتخوش 
تغییراتی خواهد کرد؛ مثا بازگشایی مدارس و دانشگاه ها که 
با واسطه یا بی واسطه به ما نیز ربط پیدا می کند. گرچه بعضی 
از رخدادها در همان زمان وقوع، تأثیراتی بر جامعه داشته و از 
سویی واکنش هایی در همان زمان وقوع برانگیخته است؛ مانند 
ممانعت از ورود بانوان به ورزشــگاه امام رضا)ع( مشهد. اما اگر 
بخواهیم به بعضی از این رویدادها اشاره کنیم، شاید 4مورد از 

آنها را بتوان مهم ترین اتفاق های سال جدید به حساب آورد.

دانش آموزان به مدرسه باز می گردند
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در روز ششم فروردین ماه، یک 
خبر مهم در دل خود داشت؛ بازگشت به آموزش حضوری پس 
از تعطیات نوروز. وزیر کشــور درباره علل اتخاذ این تصمیم 
گفت: با توجه به شیب نزولی ابتا به کرونا و حجم قابل توجه 
تزریق واکسن و توجیه مدیران مدارس و روسای مراکز آموزشی، 
شــرایط برپایی حضوری کاس ها فراهم شده است. براساس 
جمع بندی انجام شــده، دانش آموزان باید با الزام اســتفاده از 
ماسک، در کاس های درس حاضر شــوند. همه مدارس نیز 
باید از سیستم تهویه مناسب برخوردار باشند. فعالیت حضوری 

مدارس از امروز، 14فروردین ماه از سر گرفته می شود.
در دستورالعمل اباغی وزارت آموزش و پرورش تأکید شده که 
باید همه عوامل اجرایی، تربیتی و آموزشی مدارس مطابق اباغ و 
جدول برنامه هفتگی در مدارس حضور یابند. تمام فعالیت های 
تربیتی و آموزشــی مربیان، آموزگاران، دبیران و هنرآموزان 
در همه مقاطــع تحصیلی و تمــام دروس به صورت حضوری 
)با رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط، استفاده مناسب 
از ماســک و تهویه کاس های درس( انجام شود. ظرفیت های 
مجازی درصورت نیاز صرفــا به عنوان ابــزار مکمل تربیت و 
آموزش مورد بهره برداری قرار گیــرد. همچنین دانش آموزان 
مبتا به کرونا با تأیید پزشک و رضایت والدین می توانند از بستر 
»شــاد«، آموزش  ببینند. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر 
تهران نیز درباره وضعیت سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان 
همزمان با بازگشــایی مدارس گفت: کرایه سرویس مدارس 
بر مبنای نرخ1400 محاســبه می شــود و 200پیمانکار در 
حوزه سرویس مدارس ساماندهی شده اند. مدیرعامل شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه نیز از آمادگی متروی تهران 
برای بازگشایی مدارس و دانشــگاه ها پس از پایان تعطیات 
نوروزی خبر داد و گفت شاهد افزایش قابل ماحظه مسافران 
مترو خواهیم بود. فاصله حرکت قطارها در خطوط مترو در حد 
امکان کاهش خواهد یافت و در ساعات اوج مسافر، پیش بینی 
شده قطارهای فوق العاده  اعزام شوند تا سفرهای مردم مدیریت 
شــود. همچنین ســازمان دانش آموزی، با هدف استقبال از 
بازگشــایی حضوری مدارس، پویش »بوی ماه مدرسه« را در 
روز 14فروردین، همزمان با حضــور دانش آموزان در مدارس 

برگزار می کند.

کاِم تلخ  بانوان در بُرد شیرین ایران
تیم ملی فوتبال ایران، نهم فروردین ماه در ورزشگاه امام رضا)ع( 
مشهد به مصاف لبنان رفت که به علت ممانعت از حضور بانوان 
در ورزشگاه با وجود فروش بلیت، حواشی ای به وجود آمد. این 
موضوع واکنش رئیس جمهور را نیز به همراه داشت و وزیر کشور 
را مسئول رسیدگی به اتفاقات مسابقه ایران - لبنان کرد. احمد 
وحیدی، وزیر کشور در همین راستا اعام کرد که با خاطیان و 
کسانی که شیرینی این پیروزی و رفتن ایران به جام جهانی را 
به کام مردم ایران تلخ کردند با جدیت برخورد می شود. انسیه 
خزعلی، معاون امــور زنان و خانــواده رئیس جمهوری نیز در 
همین زمینه گفت: پایمال کردن کرامــت بانوان، بی تدبیری 
و سوء  مدیریت، اخال در اجرایی شــدن سیاست های کان 
دولت و کاستن از شیرینی پیروزی، بخشی از آسیبی است که 
نابخردی برخی به کشــور وارد کرد. پیگیر برخورد با مسببان 
این ماجرا با همراهی مسئوالن اجرایی هستیم. روز گذشته نیز 
معاون وزیر ورزش و جوانان نســبت به حواشی دیدار تیم های 
ملی فوتبال ایران و لبنان در مشهد واکنش نشان داد و در صفحه 
شخصی خود اعام کرد پیگیری درباره حضور بانوان در این بازی 
چاره ساز نشده و مســئول اول و آخر این اتفاقات را فدراسیون 
فوتبال دانست. ازطرفی فدراسیون فوتبال، فروش بلیت جعلی 
را دلیل اتفاقات این بازی اعام کرده بود. این ادعا گرچه ازسوی 
اهالی فوتبال توجیه محسوب می شد ولی احمد وحیدی، وزیر 
کشور که ازسوی رئیس جمهور مامور پیگیری حواشی این بازی 
شده، در گزارش خود اعام کرد، دو کافی نت در مشهد اقدام به 

چاپ و فروش 27هزار قطعه بلیت جعلی کرده اند.

تک رقمی شدن مرگ ومیر کرونا
از دیگــر اخبار مهم تعطیــات نوروز روند کاهشــی بیماری 
کووید-19 بود. نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونای استان 
تهران، ســیزدهم فروردین ماه به تک رقمی شدن مرگ های 
کرونایی در تهران اشاره کرد و گفت که هم اکنون خوشبختانه 
وضعیت بیماری مناسب و کاهشی شده است. تعداد مراجعان 
کرونایی کم شده و طبق آخرین آمار تعداد بستری های روزانه به 
زیر 200 رسیده و کل تعداد بستری های کرونایی استان تهران 
هم 880 نفر اســت. او اعام کرد در 24 ساعت گذشته 7مورد 
کرونا مثبت فوتی داشتیم. بنابر اعام وزارت بهداشت، شهرهای 
قرمز کرونایی در کشور افزایش یافته و از 24 به 36 شهر رسیده 
است. 59شهر در وضعیت نارنجی، 295شهر در وضعیت زرد و 

58شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری
قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری نیز از ابتدای 
امسال منعقد شد و تا پایان سال1401 فعال خواهد بود. سهم 
سرانه هر بازنشسته در قرارداد ســال جدید 45هزار تومان و 
سقف پوشش خدمات جبران هزینه خسارت درمان نسبت به 
قرارداد قبلی 30درصد بیشتر شده است. زمان ثبت نام یا حذف 
و اضافه نفرات تحت پوشش برای این خدمت از اول فروردین 
ماه تا 31خردادماه1401 به مدت 3ماه تعیین شده و متقاضیان 
دریافت این خدمت می توانند صرفــاً از طریق درگاه خدمات 
sabasrm. الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی

ir )بخش خدمات بیمه ای( و بدون مراجعه حضوری و فقط از 
طریق »رایانه« اقدام به ثبت نام یا حذف و اضافه نفرات جدید 
کنند. در این طرح ثبت تقاضای بازنشســتگان از طریق تلفن 

همراه امکان پذیر نیست.

محمدجعفر منتظری
دادستان کل کشور

کســانی که بــه هر دلیــل روزه نیســتند 
می بایســت از تظاهــر بــه روزه خــواری 
خــودداری کننــد و درصــورت ارتــکاب 
تحت عنــوان اقدام بــه جرم مشــهود با 
آنان برخــورد قانونــی الزم صورت گیرد 
و از آنجا کــه اتومبیــل حریم خصوصی 
تلقی نمی شــود تظاهر بــه روزه خواری 
در خودرو نیز مشــمول برخورد قانونی 

خواهد بود. )مهر(

صادق ستاری فرد
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش

اگــر آزمــون اســتخدامی وزارت آمــوزش و 
پــرورش بخواهد بــه تأخیر بیفتــد، فرایند 
بررســی، جــذب و به کارگیــری نیروهــا در 
مهرمــاه بــا ســختی مواجــه می شــود؛ لــذا 
تأکیدمــان این اســت که آزمــون در موعد 
مقرر برگزار شود. این آزمون 16اردیبهشت 

1401برگزار می شود. )فارس(

سیدجلیل حسینی 
رئیس مرکز تحقیقات باروری و 

ناباروری دانشگاه شهید بهشتی
درمان های ناباروری رشد بسیار خوبی 
در کشور داشته و با افزایش جمعیت 
معیــن  مراکــز  آن،  بهینه ســازی  و 
درمــان نابــاروری درحــال راه انــدازی 
در دانشــگاه های مختلــف هســتند 
کــه عــاوه بــر ۷0 مرکــز نابــاروری، این 
مراکــز معیــن هــم درمان هــا را انجــام 
می دهند و افراد را در مراحل پیشرفته 
به مراکز اصلی درمان ناباروری ارجاع 

می دهند. )ایلنا(

نفر در طرح ملی امداد و نجات نوروزی 
هال احمر امدادرسانی شدند. 23183

نفر از مصدومان ســوانح و حــوادث به 
مراکز درمانی منتقل شدند. 1300

مــورد   1۵1 و  ترافیکــی  ماموریــت 
کوهستان، 14۹ مورد جوی و ۳4 مورد 

مربوط به حوادث ساحلی بود.
1443

مأموریت امــدادی توســط امدادگران 
و نجاتگــران جمعیــت هــال احمــر در 

1۳روز انجام شد.
2764

عملیات نجات فنی در این مدت انجام 
شــده اســت کــه ۲۹6 نفــر رهاســازی 

شدند.
258

رشد ۵ درصدی ثبت ازدواج 
در سال 1400 

رئیس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور گفت: 
در سال گذشته ثبت ازدواج با رشدی 5 درصدی 
مواجه بوده است. حسن بابایی با اشاره به اسناد 
مالکیت صادره در راستای قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
اظهار کرد: در سال 1399 اسناد مالکیت صادره 
در راســتای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد ســند رسمی 73 
هزار و 727 فقره بود که این عدد در سال 1400 
به 82 هزار و 68 فقره افزایش یافت و این موضوع 
حاکی از رشــد 11 درصدی در این حوزه است. 
تعداد ازدواج های ثبت شده در سال 1399 برابر 
با 469 هزار و 650 فقره بوده اســت که در مدت 
مشــابه ســال 1400 به 492 هزار و 952 فقره 
افزایش یافته است. رئیس سازمان ثبت اسناد و 
اماک کشور درخصوص بازرسی های انجام شده 
از واحد های ثبتی، دفاتر اسناد و ازدواج و طاق 
گفت: تعداد 42 هزار و 876 فقره بازرسی در سال 
1399 و تعداد 51 هزار و 336 بازرسی در سال 

1400 انجام گرفت. )فارس(

نقل قول

عدد خبر

 خبر

ویژه

منبع: ایسنا

رئیس کارگروه بهداشــت و پیشــگیری 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا: ویــروس 
فرامــوش شــده اســت و اقدامــی بــرای 
مهار آن انجــام نمی شــود، باید منتظر 

پیک بعدی یا افزایش شیوع بود

گزارش

مدرسه


