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ایستگاه متروی »برج میالد« تا 
شهریور افتتاح می شود

 مدیرعامل متروی تهران با اشــاره به واریز ۱۴.۸ میلیاردی از ۹۱۰ میلیارد 
تومان اوراق مشارکت مترو توســط بانک آینده، ابراز امیدواری کرد که تا اوایل هفته 
آینده ضمانت نامه بین بانکی به بانک آینده تحویل داده شــود و تا آخر هفته نیز پول 

شهرداری برای مترو آزاد شود. 
علی امام در نشست خبری که به منظور تشریح اقدامات شرکت متروی تهران برگزار 
شد با بیان اینکه در سال ۹۸ توانستیم با وجود مشکالت مالی نیمه جنوبی خط ۶ مترو 
به طول ۹ کیلومتر حد فاصل دولت آباد تا شــهدا را افتتــاح کنیم، گفت: بعد از آن ۲ 

ایستگاه امام حسین (ع) و کیانشهر نیز وارد مدار بهره برداری شد.
وی با بیان اینکه در خط ۷ مترو نیز هشــت و نیم کیلومتر مترو حدفاصل بسیج تا 
مهدیه وارد مدار بهره برداری شد، افزود: در سال ۹۸ قول دادیم که در شش ماهه دوم 
متوسط ماهی یک ایستگاه افتتاح کنیم که به دلیل مشکالت مالی توانستیم سه ایستگاه 

افتتاح کنیم که نهایتا در سال ۹۸ مجموعا ۹ ایستگاه به بهره برداری رسید.
امام با بیان اینکه در سال جاری اولویت نخست ما تکمیل خطوط نیمه تمام در خط 
۶ و ۷ و توسعه غربی خط ۴ مترو است، گفت: نزدیک به ۶۴ کیلومتر خطوط مترو داریم 
که به صورت کامل افتتاح نشده است و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه شهر زیر 

زمین مانده که باید تکمیل شود.
وی با بیان اینکه در تیر ماه ۲ رام قطار از ۷۰ واگنی که چندی پیش خریداری شده 
بود، وارد مدار می شود و با ورود این ۲ رام قطار پرونده ۷۰ واگن بسته می شود، گفت: 
در برنامه ریزی های انجام شده قرار بود که سه پست برق نیز وارد مدار شود اما به دلیل 

تحریم ها و کرونا ممکن است این مهم تا ماه های آینده به طول انجامد.
مدیرعامل متروی تهران در مورد سرانجام اوراق مشارکت مترو که در اختیار بانک 
آینده قرار دارد، گفت: این اوراق متعلق به ســال ۹۷ است که مبلغ آن ۱۳۰۰ میلیارد 
تومان بود که دو بانک آینده و صنعت و معدن ضمانت ایــن اوراق را بر عهده گرفتند 
که بانک آینده مبلــغ ۹۱۰ میلیارد تومان را ضمانت کرد اما تــا کنون این مبلغ را به 

شهرداری واریز نکرده است.
وی با بیان اینکه سازمان امالک شــهرداری تهران تا کنون بیش از ۱۰۰ ملک برای 
وثیقه این اوراق به بانک آینده معرفی کرده اما مورد تأییدشــان نیســت، گفت: البته 
سرانجام هفته گذشته در دفترخانه ای وثیقه ای را ثبت کردیم و ۱۴.۸ میلیارد تومان 
از این اوراق واریز شــد اما با توجه به اینکه سیر پذیرش وثیقه ملکی شهر توسط بانک 
طوالنی شده بود و شــهرداری کم کم به این نتیجه رســید که از این روش به نتیجه 
نمی رسد با همراهی بانک مرکزی مجوزی دریافت کردیم که بر اساس آن بانک شهر 
ضمانت نامه بین بانکی به جای وثیقه صادر کند که شب گذشته این مسئله را مجددا 
پیگیری کردم و امیدواریم تا اوایل هفته آینــده ضمانت نامه بین بانکی به بانک آینده 

تحویل داده شود و تا آخر هفته نیز پول شهرداری برای مترو آزاد شود.
وی با بیان اینکــه اگر این ۹۱۰ میلیارد تومان به مترو تزریق شــود و بتوانیم اوراق 
مشارکت سال ۹۸ را نیز تا آخر تیر ماه به فروش برسانیم، از این محل نیز ۱۰۰۰ میلیارد 

تومان در اختیار خواهیم گرفت.
امام افزود: بودجه مترو در سال ۹۹، ۲۸۰۰ میلیارد تومان است که اگر حداقل بتوانیم 
۵۰ درصد آن را دریافت کنیم و از محل مجتمع های ایستگاهی نیز ۴۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار جذب کنیم می توانیم در سال جاری ۱۲ ایستگاه جدید مترو را افتتاح کنیم.
وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر اینکه در این دوره مدیریت شهری حتی یک 
کیلومتر متروی جدید احداث نشده گفت: در ابتدای دوره جدید مدیریت شهری تاکید 
شورا و شــهرداری بر تکمیل خطوط قبلی بود و دقت داشته باشید که ما طرح جامع 
مصوب ریلی نداشــتیم و تا آن زمان اتفاقاتی که رخ داده بود بر اساس طرح مصوب و 

مستند نبود تا اینکه در بهمن ماه سال ۹۸ طرح جامع ریلی تهران مصوب شد.
مدیرعامل متروی تهران با بیان اینکه در طرح جامع ریلی مصوب شده ایجاد ۴ خط 
جدید مترو مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: هر خط مترو بین ۱۰ تا ۲۰ هزار 
میلیارد تومان هزینه دارد و طبیعتا با این اعتبارات نمی توانیم این چهار خط را همزمان 

بسازیم و باید اولویت بندی کنیم.
وی با بیان اینکه بررسی ها نشان داد که ساخت خط ۱۰ مترو به دلیل آنکه مناطق 
شمالی و غربی را پوشش می دهد در اولویت ساخت قرار دارد گفت: به دلیل مشکالت 
نمی توانیم بر روی منابع دولتی و شهرداری حساب باز کنیم و بر همین اساس باید به 
دنبال منابع جدید از جمله جذب سرمایه گذار باشیم که در مورد خط ۱۰ مترو جلسات 
زیادی با سرمایه گذاران و شهرداری مناطق انجام دادیم و به نظر می رسد تا چند ماه 

آینده پروژه ساخت خط ۱۰ مترو آغاز شود.

واکنش وزارت بهداشت به اظهارات 
اینستاگرامی "ضد واکسن”

 رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت در واکنش به 
اظهاراتی مبنی بر عدم تزریق واکســن برای کودکان در فضــای مجازی، گفت: این 
اقدامات و اظهارات به نوعی مجرمانه بوده و نشــر اکاذیب در جهت تشــویش اذهان 

عمومی تلقی می شود. 
دکتر کیانوش جهانپور با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی یک فعال اینستاگرامی 
درباره عدم تزریق واکسن و انجام فرآیند واکسیناسیون برای کودکان، گفت: در کشورها 
و جوامع مختلف افراد با علل و انگیزه های مختلف به جریانات ضد واکسن دامن می زنند؛ 
افرادی که ممکن است بعضا حتی اختالالت شخصیتی و یا اختالالت اجتماعی دارند و 
یا افرادی که ممکن است دارای انگیزه های دیگری مانند تعارض منافع و یا انگیزه های 
مالی خاصی باشند، متاسفانه به جریان های ضد واکسن دامن می زنند و البته افراد ناآگاه 
و کم اطالع هم بعضا ممکن است که تحت تاثیر این افراد قرار گیرند؛ به طوری که حتی 
به نوعی در روند واکسیناســیون فرزندان و کودکان اختالل ایجاد شده و مشکالتی را 

برای سالمت آنها و سالمت افراد جامعه ایجاد کند.
جریاناتضدواکسنفاقدهرگونهمستندعلمیاست

وی افزود: به هر حال اصــل این رفتار، رفتــار بیمارگونه ای اســت که فاقد هر 
گونه مستند و مدرک است و بر اســاس اوهام و توهمات برخی است. این درحالی 
است که بزرگترین خدمت و سالمت بشــریت در تمام دهه ها و قرون اخیر موضوع 
واکسیناســیون و ایجاد مصونیت در برابر بیماری های واگیر بوده است. اگر کسی 
اندک آشنایی با تاریخ جوامع مختلف داشته باشــد و از فجایعی که در اپیدمی ها، 
همه گیری ها و حتی تک گیری هــا بیماری های مختلف عفونی در طول تاریخ اتفاق 
افتاده، اطالع داشته باشد، می داند که واکسیناسیون، عمومی شدن آن و توسعه آن 
به بیماری های مختلف، به خصوص در بیش از یک قرن اخیر، چه خدمات بزرگی را 
به جامعه بشــری و در جهت ارتقاء سالمت عمومی و حفظ سالمت کودکان جوامع 
مختلف ارائه کرده است. امروز هم اگر از افزایش امید به زندگی، ارتقاء کیفیت زندگی 
و ارتقاء شاخص های سالمت و به ویژه در کودکان صحبت می کنیم، بیش از هر چیز 
به واکسیناسیون و ضریب نفوذ واکسیناسیون در جوامع بازمی گردد که توانسته به 

صورت همگانی انجام شود.
اظهاراتضدواکسیناسیونمجرمانهبودهومدعیالعموممیتواندورودکند

جهانپور تاکید کرد: این اقدامات هم به نوعی مجرمانه است و به نوعی نشر اکاذیب 
در جهت تشویش اذهان عمومی تلقی می شــود و رفتارهایی است که از سوی مراجع 
قضایی قابل برخورد خواهد بود و حتی دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند ورود 
کند. به هر حال سالمت یک حق عمومی است و هر عامل یا فردی که سالمت جامعه 
را تحت الشعاع قرار دهد، به عنوان مخل یک حق عمومی دادستان می تواند به عنوان 

مدعی العموم ورود کرده و این موارد را پیگیری کند.
برخوردباسرکردگانجریاناتانحرافیسالمت

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: درباره این دست 
از افراد و برخی از مدعیان طب اسالمی و نام های مغالطه آمیز دیگری که به آن اطالق 
می کنند هم این رفتارها را در همه ســال های اخیر دیده ایم، اخیرا قوه قضاییه ورود 
جدی تری به موضوع داشته و با برخی از ســرکردگان گروه ها و جریانات انحرافی در 
حوزه سالمت برخورد شده است. ان شاءاهلل این مسیر هم با همیاری قوه قضاییه ادامه 

پیدا خواهد کرد.
عوارضعدمتزریقواکسنبرایکودکان

جهانپور با اشــاره به عوارض عدم انجام واکسیناســیون برای کودکان، اظهار کرد: 
پیشگیری از بیماری های واگیر و عوارض و پیامدها و عوارض ناگوار و جبران ناپذیری که 
می تواند برای سالمت افراد و حیات شان در طول زندگی به دنبال داشته باشد، کمترین 
فایده ای است که واکسن ها برای بشــریت به ارمغان آورده اند. قاعدتا هر گونه تاخیر، 
تعلل و عدم رعایت پروتکل های کشوری در زمینه واکسیناسیون قطعا و بدون تردید 
برای ســالمت کودکان مضر خواهد بود و آنها را دچار عوارض جبران ناپذیری می کند 
و نمونه های آن هم در همه دنیا موجود است. به همین دلیل است که در جوامع فقیر 
و توسعه نیافته به علت عدم دسترسی به واکســن، شاهد عوارض ناگوار برای کودکان 
بوده ایم. برای هر کودکی که به عنوان مثال واکسن فلج اطفال را دریافت نکرده باشد، 
فلج برای تمام عمر می تواند عارض شــود و برای سایر عدم تزریق واکسن هایی که در 
پروتکل واکسیناسیون کشوری است، مواردی اعم از بروز ناتوانی های مختلف و یا مرگ 

و میر می تواند ایجاد شود.

 آرزو مدنی- کرونا همچنان مــی تازد و چهره 
جدیدی از خود نشــان می دهد. روز گذشته اعالم شد که 
تنها طی ۲۴ساعت ۱۶۲نفر جان باخته اندو مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به ۲۲۵ هزار و ۲۰۵ نفر رسیده است. 
به گفته دکتر الری ســخنگوی وزارت بهداشت، استان های 
خوزســتان، کردســتان، آذربایجان های غربی و شــرقی، 
هرمزگان، بوشهر، خراســان رضوی و کرمانشاه در وضعیت 
قرمز و اســتان های ایالم، لرستان و گلســتان در وضعیت 

هشدار قرار دارند.
بر اساس گزارش اپیدمیولوژی منتشر شده از سوی وزارت 
بهداشــت، در هفته منتهی به ششــم تیرماه، روند کشوری 
کووید-۱۹ دارای تغییرات مختصر صعودی است و از طرفی 
هم روند صعودی یا شــروع پیک در ۱۱ استان گزارش شده 

است. 
به گــزارش کائنات، همچنین فرمانــده عملیات مقابله با 
کرونا در تهران اعالم کرد بســتری های کرونا در بخش های 
ویژه افزایش داشته اســت. فرمانده عملیات مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران با اشاره به افزایش تراکم جمعیت و خطر 
شــیوع کرونا در ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: مشخصا 
بیشــترین مرکز تجمعی در شــهر تهران مربوط به مترو و 

ناوگان حمل و نقل عمومی است.
 دکتر علیرضا زالی با اشاره به تصمیم ستاد ملی مقابله با 
کرونا مبنی بر اجباری شدن استفاده از ماسک در تجمعات 
اظهار داشت: در کالنشــهر تهران مراکز تجمع متناسب با 
ترددها و حضور فیزیکی افراد قابلیــت تعریف دارد.زالی، 
مراکز خرید، فروشــگاه های بزرگ، اداره ها و مراکزی که 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند را از دیگر 
مراکز پرتردد و پرتجمع تهران دانست و خاطرنشان کرد: 

به طورکلی شاخص مدت زمان حضور افراد، میزان تراکم 
و فضای محیط می تواند خطر انتقــال ویروس کرونا را به 
صورت تصاعدی از فردی به فرد دیگر افزایش دهد.فرمانده 
عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران با بیان این که 
طبق آخرین مطالعات جهانی اســتفاده از ماسک می تواند 
به شــکل قابل توجهی انتقال کرونا را کاهش دهد، گفت: 
آمار بیانگر این مطلب است که استفاده از ماسک می تواند 
حتی در عدد مولد پایه که شاخص رصد وضعیت اپیدمی 

در جامعه است، اثرگذار باشد.
وی با اشــاره به این که تجمع چه تعــداد از افراد کلونی 
جمعیتی تلقی می شــود نیز توضیــح داد: در این باره هنوز 
اجماع جهانی وجود ندارد، در برخی کشــورها  بر اســاس 
شیوه نامه عدد سه، برخی پنج و در برخی کشورها این عدد 
به سقف ۲۰ نفر نیز می رســد.زالی با بیان این که در کشور 
ما با کمک از اساتید همه گیر شناسی می توانیم به عدد پایه 
استاندارد تجمعی دست یابیم، تاکید کرد: این عدد در مورد 
فضاهایی که شرایط مواج دارند، تجمعات خطر آفرین حدود 
۲۰ نفر است.وی افزود: در برخی کشورها با توجه به شرایط 
بحرانی این عدد به صورت سختگیرانه تر اعمال می شود و در 

برخی موارد حتی به عدد سه نفر نیز می رسد.
فرمانده عملیــات مقابله با کرونا در کالن شــهر تهران با 
اشاره به آخرین مبتالیان کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: 
تهران در ساعاتی که گذشــت شرایط متفاوت تری را تجربه 
کرده است و بالغ بر ۳۹۹ بیمار در بخش های عادی بستری 
شده اند. این آمار بیانگر فاصله معنادار این رقم در مقایسه با 
روزهای گذشته است.دکتر زالی ادامه داد: ۱۲۲ بیمار مبتال 
به کرونا در بخش های مراقبت های ویژه بستری شده اند که 
در طول دو هفته گذشته این آمار  جدید بسیار افزایش یافته 

است.فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران افزود: 
۸,۶ درصد بیماران مبتال به کرونا که به بخش های سرپایی 

بهداشــت و درمان مراجعه کرده اند نیز نیاز به بســتری در 
بخش های بیمارستانی داشته اند.

گزارش »کائنات« از روند رو به رشد بیماری کووید-۱9 در کشور

خیز کرونا
خبرنامه

  فرماندار تهران گفت: هیچ گزارشی مبنی بر اجاره نشینی در پشت بام ها تاکنون نداشته ایم. عیسی فرهادی با تاکید بر اینکه تاکنون 
در تهران گزارشی درباره اجاره نشینی در پشت بام های تهران وجود نداشته، افزود: هیچ اثر مشهودی هم در پشت بام ها مشاهده نمی شود که 

دال بر اجاره نشینی افراد برای شب در بام خانه ها باشد.

گزارشی از اجاره نشینی پشت بام ها نداشته ایم جامعه

استرداد کالهبردار میلیاردی به کشور
 جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا از استرداد متهمی به کشور به جرم 
کالهبرداری، خیانت در امانت و پولشــویی خبر داد. سردار کاظم مجتبایی با اعالم 
این خبر و  تشریح جزئیات آن اظهار داشت: متهمی به جرم کالهبرداری، خیانت در 

امانت و پولشویی از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشور بازگردانده شد.
وی افزود: این متهم بیش از چهار سال تحت تعقیب پلیس بین الملل ناجا بوده و 
با درخواست اعالن قرمز از اینترپل جهانی، فرآیند تعقیب و تالش برای دستگیری 

وی آغاز شد.
جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا با بیان اینکه متهم طی این چند سال به چهار 
الی پنج کشور اروپایی و آســیایی سفر کرده و در تالش بوده به شکل های مختلف 
دستگیر نشــود، ادامه داد: با توان، هوشمندی، اقدامات اطالعاتی و هماهنگی های 
دیپلماســی پلیس بین الملل ناجا با سازمان اینترپل جهانی و پلیس اینترپل سایر 
کشــورها، باالخره تعقیب متهم به نتیجه رســید و نامبرده شب گذشته به کشور 

بازگردانده شد.
سردار مجتبایی در اعالم جزئیات بیشتر از این پرونده تصریح کرد: مطابق آخرین 
ردیابی ها، متهم در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس مخفی شده بود؛ میزان 
کالهبرداری و خیانت در امانت این فرد از یک شــرکت دولتی۱۲۰ میلیون درهم 

معادل ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که با این پول ها، اقدام به ساخت و ساز در کشورهای 
دیگر  کرده و به نوعی پولشویی هم مرتکب شده است.

وی توضیح داد: این متهم "صرافی" داشته و  بنا بوده  فعالیت هایی برای یک شرکت 
دولتی انجام دهد اما در ادامه مسیر مرتکب خیانت شده و پول ها را به حساب شخصی 

خود منتقل کرده و در نهایت متواری می شود.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به فرآیند پیچیده استرداد متهمان از سایر کشورها 
خاطر نشان کرد: استرداد مجرمان که در بیرون مرزها هستند با دستگیری مجرمان 
و متهمان در داخل کشور کامال متفاوت و نیازمند دیپلماسی قوی پلیسی و هماهنگی 

بین بخشی است.
بنابر اعالم پایگاه خبری پلیس، وی یادآور شد: نیروهای پلیسی که برای انتقال و 
استرداد متهمان اعزام می شوند عالوه بر ورزیدگی جسمی و ذهنی باید مسلط به 

قوانین حقوقی و زبان های بین المللی باشند.
جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا یادآور شد: در هر حال، این فرد پانزدهمین 
متهمی است که از ابتدای سال تاکنون به همت این پلیس و البته با هماهنگی دستگاه 
قضا به کشور مسترد شده و باید بگویم استرداد متهمان از ابتدای سال تاکنون نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴ درصدی داشته است.
سردار مجتبایی در پایان تاکید کرد: عملیات محور شدن ماموریت ها و فعالیت های 

پلیس بین الملل ناجا همچنان ادامه دارد.

خبر

عالیم غیرمعموِل کرونا 
 یک فوق تخصص عفونی با اشــاره به اظهارات 
برخی افراد درباره موارد غیرمعمول مانند درد زانو و پس 
از آن رخداد مرگ ناگهانی بــه علت ابتال به کرونا، اظهار 
کرد: این  موارد مربوط به افرادی است که کرونا داشته اند 
ولی به هر دلیلی به پزشــک مراجعه نکرده اند و بیماری 
به نوع حاد و شدید آن گســترش پیدا کرده و متاسفانه 
به علت عدم دسترسی به پزشــک، بیمارستان و درمان 
مناسب دچار مرگ و میر شــده اند. به گزارش کائنات به 
نقل از ایسنا، دکتر مســعود مردانی - عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی  با اشاره به طیف  
متنوع عالیم بیماری کرونا، تصریح کرد: اگرچه بیماری 
کووید ۱۹ در ابتدا با تب و تنگی نفس ظاهر می شود، ولی 
در صورت گسترش می تواند سایر اندام ها مانند کلیه، کبد 
و مغز را نیز درگیر کرده و حتی منجر به ســکته مغزی و 
یا قلبی شود. بنابراین در صورت عدم درمان و رسیدگی 

می تواند خطرناک باشد.
وی با اشاره به برخی عالیم غیرمعمول کووید ۱۹،  اظهار 
کرد: اگرچه عالیم غیرمعمول کرونا شــایع شــده ولی هر 
عالمتی نشانه کرونا نیست و در این شرایط مردم باید ابتدا 
با سعه صدر صبر کنند؛ چراکه در اغلب موارد بیماری خود 
بخود خوب می شود، ولی اگر عالیم حاد و شدید شد، حتما 

به پزشک متخصص مراجعه کنند.
وی ادامه داد: مردم در صورت مشاهده عالیم غیرمعمول 
مانند سردرد شدید و یا اسهال و غیره به پزشک متخصص 
مراجعه کنند، به عنوان نمونه برای سردرد به پزشک مغز و 
اعصاب، برای اسهال و استفراغ به متخصص عفونی یا گوارش، 
برای درد در قفسه سینه به پزشک قلب و برای تنگی نفس و 

یا فیبروز ریه به پزشک ریه مراجعه کنند.
این متخصص عفونــی تاکید کرد: عالوه بر نشــانه های 
معمول کرونا همچون گلودرد، ســرفه و بــدن درد، برخی 
عالیم غیرمعمول نیز مشاهده می شود، به عنوان نمونه کهیر 
نشانه ای است که کسی فکر نمی کرد به دلیل کرونا  ایجاد 
شــود، ولی االن یکی از نشــانه های غیرمعمول کروناست. 
همچنین ضایعات جلدی مثل زخم انگشتان پا، ریزش مو و 
کچلی از دیگر عالیم کرونا هستند که ممکن است در دوره 

نقاهت بروز پیدا کنند. 
چهافرادیناقلکروناهستند؟

مردانی در ادامه با بیان اینکه از زمان ورود ویروس به بدن 
تا بروز اولین عالمت بین ۵ تــا ۱۴ روز زمان می برد، گفت: 
در ابتدای بیماری عالیم غیراختصاصی مانند تب، بدن درد، 
ســرفه، خلط و غیره بروز پیدا می کند و بعد از گذشت یک 
هفته از اســتقرار  ویروس در ریه، فاز التهابی بیماری آغاز 
می شــود و در این مرحله چون یکــی از جایگاه های خاص 
کرونا دستگاه تنفسی اســت، درگیری دوطرفه در دستگاه 

تنفسی ایجاد می شود.
وی ادامه داد: اگر بیماری به همین روال پیشــرفت کرده 
و بیش از ۵۰ درصــد حجم ریه را درگیر کنــد، فرد دچار 
تنگی نفس شــده و باید حتما بستری شــود. تعداد بسیار 
زیادی از این بیماران با دریافــت درمان های مرتبط خوب 
می شوند، ولی برخی دچار عالیم حاد و شدیدتر شده و باید 
در بخش مراقبت های ویژه بســتری شوند. بر اساس آمار و 
شواهد، احتمال مرگ و میر در بیماران کرونایی بستری در 
بیمارستان بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و در بین بیماران بستری در 

بخش مراقبت های ویژه حدود ۵۰ درصد است. 

این متخصص عفونی با بیان اینکه از زمان استقرار ویروس 
در دستگاه تنفســی فوقانی و ایجاد تراوش های  ویروسی 
می توان از تست تشخیصی PCR اســتفاده کرد، گفت: از 
زمان مثبت شدن جواب تســت حدود دو هفته طول دوره 
بیماری اســت و در تمام این مدت فرد مبتال ناقل اســت و 
حتی اگر تماس فیزیکی برقرار نشود، ولی تنها ۱۵ دقیقه در 
فاصله کمتر از یک متر با هم صحبت کنند، ویروس از همین 

راه منتقل می شود. 
آیامبتالیانبدونعالمتناقلبیماریهستند؟

مردانی همچنین درباره احتمال انتقال ویروس از مبتالیان 

بدون عالمت، اظهار کرد: درباره مبتالیان بدون عالمت اگر 
تراوش ویروس در دستگاه تنفسی فوقانی نباشد، ممکن است 
بیماری منتقل نشود. با این حال اگر تست PCR مبتالیان 
بدون عالمت مثبت باشد، حتی اگر عالمتی نداشته باشند 
می توانند بیماری را منتقل کنند کــه این دوره انتقال تا ۲ 
هفته بعد از بروز اولین عالمت ادامه دارد. بنابراین توصیه ما 
به مبتالیان دارای عالمت و یا بدون عالمت کرونا این است 
که در صورت نداشتن بیماری های زمینه ای و یا شرایط حاد 
بیماری تا ۲ هفته خود را قرنطینه کنند و اگر شرایط حادی 

داشتند حتما به پزشک مراجعه کنند.

خبر

مشموالن »وام ازدواج« فرزندان بازنشستگان کشوری اعالم شد

 معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از مشخص شدن یک هزار نفر از مشموالن و واجدین شرایط 
دریافت تســهیالت ۲۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان این صندوق خبر داد. فتح اهلل شــعبانی گفت: مشموالن دریافت یک هزار 
فقره تسهیالت ۲۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری پس از قرعه کشی، اولویت 
بندی و راستی آزمایِی مدارک و اسناد ارسالی، مشخص شده اند و پرداخت تسهیالت به حساب این افراد آغاز و تا پایان هفته جاری 

به اتمام خواهد رسید.
شعبانی با بیان اینکه ثبت نام آنالین این تسهیالت از طریق سایت صندوق بازنشستگی از سوم تا ۲۰ خردادماه انجام شد، گفت: این 
تسهیالت شامل فرزندانی می شد که تاریخ عقدنامه آنها از اول فروردین ۹۸ تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹ باشد. وی با اشاره به تاکید 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری برای اجرای فصلی این تسهیالت، گفت: قرار شد پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان 
و وظیفه بگیران در چهار دوره و هر دوره برای یک هزار فقره اجرایی شــود. معاون توســعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی 
کشوری تصریح کرد: این تسهیالت ۲۰ میلیون تومان و با اقســاط ۶۰ ماهه (۵ ساله) بوده که به غیر از ثبت نام اینترنتی و تحویل 
مدارک به استانها جهت راستی آزمایی، هیچ گونه شرایط خاص و پیچیده ای برای دریافت مثل داشتن ضامن و اسناد بانکی و مالی 
ندارد که پس از تایید نهایی، مبلغ وام به حساب شخص بازنشسته متقاضی و مشمول به تعداد تسهیالت در نظر گرفته شده، واریز 
خواهد شد. شعبانی یادآور شد: در این دوره، برای دریافت وام ازدواج فرزندان بیش از ۲۹ هزار نفر درخواست خود را ثبت کردند که 

از این میان و در گام نخست، با توجه به منابع در اختیار، حدود یک هزار نفر مشمول و واجد شرایط دریافت این تسهیالت شدند.

خبرنامه

رییس بنیاد مستضعفان خبر داد 
تامین ودیعه و اجاره مسکن نیازمندان

 رئیــس بنیــاد مســتصعفان از 
پرداخــت ۲۳۰ میلیارد تومــان به کمیته 
امداد و بهزیستی برای تامین ودیعه مسکن 

نیازمندان و مددجویان خبر داد. 
پرویز فتاح صبح دیروز در جمع خبرنگاران 
گفت: با توجه به گزارشات دریافتی از سطح 
جامعه و فشار روی اقشار ضعیف به ویژه در 
پرداخت رهن و اجاره سرســام آور مسکن، 
بنیاد مستضعفان به دو نهاد حمایتی کمیته 
امداد و بهزیســتی در این خصوص کمک 

کرده است. 
وی با اشاره به اینکه تامین این مبلغ برای 
سازمان های کمیته امداد و بهزیستی سخت 

است، اظهار کرد: هفته پیش مســئوالن این دو نهاد را دعوت کردیم و طی بررسی های آماری گفته شد که  شرایط سختی برای 
تامین ودیعه مسکن مددجویان و مراجعان موردی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این حوزه هم کمک کنیم. 

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه هم برای ودیعه مسکن و هم پرداخت اجاره مسکن افراد تحت پوشش و نیازمندان از 
طریق این دو نهاد اقدام خواهد شــد، تصریح کرد: در بخش ودیعه مسکن ۱۵۰ میلیارد تومان از طریق بهزیستی و کمیته امداد 
بدون کارمزد و به صورت فوری هم در شهر و هم در روســتا پرداخت می شود. فتاح افزود: در بخش اجاره هم ۸۰ میلیارد تومان 
بالعوض و به صورت نقد به حساب دو سازمان واریز می شود که سازو کار و نحوه تخصیص این اعتبارات با این دو نهاد و براساس 
شرایط و ضوابط آنهاســت. وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان این پول را در صندوق قرض الحســنه امداد قرار می دهد و طبق 
دستورالعمل تهیه شده پرداخت می شود، تصریح کرد: همچنین اجازه داده شــده تا به مراجعان نیازمند خارج از تحت پوشش 

این دو نهاد هم کمک شود. 
 رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر اینکه بنیاد فقط تامین کننده مالی این هزینه است، گفت: این نهاد در مجموع ۵۷۰ میلیارد 
تومان  به این دو سازمان تا کنون کمک کرده است. فتاح افزود: ۱۰۰ میلیارد تومان به کمیته امداد و۵۰ میلیارد تومان به سازمان 
بهزیستی کمک می شود که با هم افزایی در صندوق امداد والیت مجموع این مبالغ به ۲۳۰ میلیارد تومان می رسد. رئیس بنیاد 
مســتصعفان ادامه داد: در خصوص مسکن ملی پیشــنهاد کردیم که می توانیم در زمینه تامین زمین کمک کنیم. اقدام امروز 

هم مکمل کمک دولت است و بنیاد با افتخار در طرح مسکن ملی هم برای تامین مسکن اقشار مستضعف کمک خواهد کرد.


