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جامعه

دستگیری  ۲۴شایعهساز
درباره کرونا توسط پلیس فتا
رئیس پلیس فتا از بازداشت  ۲۴شایعه ساز
درباره ویروس کرونا در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران
پویا؛ سردار وحید مجید با اشاره به رصد اخبار و
شایعات مربوط به ویروس کرونا توسط پلیس
فتا ،در این باره اظهار کرد :هماکنون پلیس
فتا به صــورت کام ً
ال تخصصی تمام جریانات
خبری منتشر شده در فضای مجازی کشور و
نشانگاههای انتشار اخبار را رصد میکند و در
صورت مشاهده هرگونه موارد محتوایی شامل
فیلم ،خبر و عکس که حاوی مطالب شایعه و
کذب به قصد ایجاد تشویش اذهــان عمومی
و افــزایــش نگرانی در جامعه باشد ،موضوع
را بــه صــــورت قــانــونــی پــیــگــیــری مـیکــنــد و
بــا متخلفان بــرابــر قــانــون بــرخــورد خواهد
کرد .رئیس پلیس فتا ادامــه داد :رویه پلیس
فتا در برخورد با متخلفان بارگذاری هر گونه
شایعه و اخــبــار کــذب در فضای مــجــازی در
مرحله نخست ،بیان تذکر و ارشــاد مبنی بر
حذف مطالب و تکرار نشدن است.وی تصریح
کـــرد :در پــی رصــد فضای مــجــازی و تشکیل
کــارگــروه ویــژه در پلیس فتا درباره مقابله با
شایعهسازان فضای مجازی با موضوع "شیوع
بــیــمــاری کــرونــا ویـــروس در کــشــور"  24نفر
بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

چین  5هزار کیت تشخیص کرونا
به ایران اهدا کرد
سفیر چــیــن بــا حــضــور در هیئت امــنــای
صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران ۲۵۰
هزار ماسک به ایران اهدا کرد و از ارسال
پنج هزار کیت تشخیص کووید  ۱۹خبرداد.
در این جلسه چانگ هوآ ،سفیر چین اظهار
کرد :ما ابتدا از دوستان ایرانی خود تشکر
میکنیم چراکه در زمــان بحران برای
مــبــارزه با بیماری کرونا از ما حمایت
کردند و حال با بروز کووید  ۱۹در ایران،
وزارت خارجه چین آمادگی الزم را دارد تا با
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایران
همکاریهای الزم را داشته باشد.
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مدارس و خانواده ها در دو راهی کرونا
دولت :مدرسه ها تعطیل شود سفرها افزایش می یابد

گــروه اجتماعی -این روزهــا در کنار تمامی
چالش هایی که این «ویروس بد» به وجود آورده،
برخی موضوعات نیز پررنگ تر از بقیه مورد بحث
مــردم واقــع شــده اســت که ایــن گونه می توان
اشاره کرد.
 -1تعطیلی مدارس و دانشگاه ها
 -2ماسک و مواد ضدعفونی
 -3قرنطینه کانون های اصلی کرونا
در این گزارش به موضوع تعطیل شدن یا نشدن
مدارس می پردازیم .واقعیت پیش روی جامعه
این است که حال و هوای اغلب خانواده ها از
نوعی نگرانی از وضعیت بهداشتی مــدارس
حکایت دارد اگرچه در خبرها و گــزارش ها
تصریح می شود که کرونا کمتر به سراغ کودکان
می آیــد امــا با ایــن حــال نمی تــوان از نگرانی
خانواده ها غافل شد .چه بسا برخی از خانوادهها

میکنیم،ازایناعتمادماراناامیدکنید».طبیعتا
این نوع سخن گفتن باالترین مقام بهداشت و
درمان کشور از نوعی نگرانی و ناامیدی حکایت
دارد که جا دارد مردم به آن توجه کنند.

از اظهارات سه شنبه آقــای رئیس جمهور که
خواست شرایط از روز شنبه به وضعیت عادی
بازگردد انتقاد هم کردند.
▪ چرا برای تعطیلی تردید وجود دارد؟

همان طور که وزیر بهداشت و سخنگوی دولت
دیروز تصریح کردند ،تعطیلی فراگیر مدارس
باعث افزایش سفرها و تشدید نگرانی از انتقال
وی ــروس هــای احتمالی مــی شــود .چنان چه
وزیر بهداشت که دیروز از این موضوع به شدت
نــاراحــت بــود گفت« :متاسفانه در ایــن هفته
مشاهده کردیم برخی بدون توجه به پیامهای
بهداشتی و درخواستهای من به عنوان وزیر
بهداشت مبنی بر سفر نرفتن اما سفرها افزایش
یــافــت .انتظار نــداریــم وقتی اعــام میکنیم
قرنطینهشهریاعمالنمیکنیموبهشمااعتماد

وزیر بهداشت:

مردم ما را ناامید نکنند

اظهارات دیروز وزیر بهداشت همراه با نوعی
نگرانی و ناراحتی بود .او از مردم گالیه کرد
که «چرا به سفر می روند وقتی ما اعالم
می کنیم نباید به سفر بروید :انتظار
نــداریــم وقــتــی اعـــام میکنیم
قرنطینهشهریاعمالنمیکنیم
و به شما اعتماد میکنیم ،از این
اعتماد ما را ناامید کنید .االن
استانگیالنیکیازاستانهای
آلوده ماست .شمال کشور نقاط
آلــــودهای داریـــم کــه بــا افزایش
ســفــرهــا مــوجــب سنگین شــدن
کــار همکاران ما در نظام سالمت
مـیشــود .خواهشم ایــن اســت که
مردم به حرف ما گوش بدهند».

▪خانواده ها چه می کنند؟

از فضای عمومی احساس می شود خانواده
ها روزهــای آینده فرزندان خود را به مدرسه
نخواهند فرستاد و برخی هــم آن هــا را می
فرستند که به طــور طبیعی باعث دوگانگی
شدید میان خانواده ها و فعالیت های کالسی
می شود .از سوی دیگر برخی منابع معتقدند
نظر مسئوالن در حوزه بهداشت و درمان تعطیل
شــدن هرگونه مــراکــز تجمع اســت کــه قطعا
مدارس نیز از شمار همین موارد به حساب می
آیند اما برای جلوگیری از افزایش سفرها اطالع

رسانی در این زمینه به صورت قطره چکانی و
روزانه انجام می شود.
▪چه باید کرد؟

در عین حال همان طور که برخی
دانشگاه ها تصمیم گرفتند تا
پایان سال تعطیل باشند و به
میزان روزهای تعطیل شده به
انتهای ســال تحصیلی اضافه
کنند ،می توان به وزارت بهداشت
پیشنهاد داد تا روشــن شدن وضعیت
شیوع کرونا این مسئله را مد نظر
قــرار دهــد و البته باید مــردم
بپذیرند و باور کنند که سفر
به ضرر خودشان و دیگران
خواهد بود.

اقامتگاه های شمال تعطیل می شود؟

کشف  5.5میلیون ماسک احتکار شده

در پی تاکید وزارت بهداشت مبنی بر سفرنرفتن
خانواده ها ،اما برخی به این توصیه عمل نکردند و
راهیشمالشدندازاینروشریعت،سرپرست
فرمانداری محمودآباد از ممنوعیت پذیرش
مسافر در هتلها و اقــامــتــگــا ههــای این
شهرستان تا اطــاع بعدی خبر داده است
ضمناینکهبازارهایهفتگیاینشهرستان
نیز تعطیل شد .به نظر می رسد طی روزهای
آینده چنین تصمیمی برای دیگر شهرهای
شمال نیز اتخاذ خواهد شد.

رئیس پلیس پایتخت از کشف بیش
از پنج میلیون و500هزار ماسک به
ارزش ۱۰میلیارد تومان در تهران
خبر داد .سردار رحیمی همچنین
ازسه کارگاه که به صورت غیر
بهداشتی و غیر قانونی
اقــدام به تهیه ماسک
مــیک ــردن ــد ،خبر
داد.

 139مبتال 19 ،قربانی

 44مبتال و  4قربانی جدیدکرونا
قربانیان  24ساعته

مبتالیان  24ساعته

جمع کل قربانیان

جمع کل مبتالیان

تعداد بهبود یافتگان

استان های درگیر

4

44

19

139

24

18

تفکیک استانی  44مورد جدید ابتال (از سه شنبه تا چهارشنبه)
قم

15

گیالن
9

تهران
4

سیستان و بلوچستان
2

مرکزی
1

خوزستان
3

کرمانشاه
1

اردبیل
1

مازندران
1

لرستان
1

فارس
2

کهگیلویه و بویراحمد
2

سمنان
1

هرمزگان
1

