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نامه 17 عضو شورای شهر به رئیسی 
درباره جمعیت امام علی)ع(

17 تــن از اعضای 
شورای شهر تهران در 
نامه ای خطاب به رئیس 
قوه قضاییه خواســتار 
رعایــت حداکثر دقت 

و انصاف در رســیدگی به پرونده جمعیت امام علی  
شدند. به گزارش ایسنا، در بخشی این نامه آمده است: 
حکم بدوی انحالل جمعیت خیریه امام علی موجب 
نگرانی در میان جامعه فعــاالن مدنی، نیکوکاران و 
اقشار مختلف شده است و... لذا دستور فرمایید در روند 
رسیدگی به پرونده این جمعیت، حداکثر دقت و رعایت 
انصاف مدنظر قرار گرفته و تالش شود تا زمینه تداوم 
خدمات ارزنده آن در سطح میهن اسالمی، فراهم شود. 
در ادامه نامه آمده است:  جمعیت مذکور در طول دو 
دهه فعالیت خود در سطح ملی منشأ خدمات و خیرات 
فراوان بوده و توانسته است مشارکت جمع کثیری از 
نخبگان و تحصیل کردگان دانشگاهی را در امور خیر 
جلب کند.  این نامه به امضای خانم ها نژادبهرام، نوری، 
خداکرمی و امانی و آقایان خلیل آبادی، نظری، میالنی 

و برخی دیگر از اعضای شورا رسیده است.
    

مرتضی بختیاری اعالم کرد:
 افزایش ۴6درصدی مراجعات 

به کمیته امداد در سال ۹۹ 
رئیس کمیته امداد 
با اشــاره بــه افزایش 
۴6درصدی مراجعات 
مردم به این نهاد در سال 
جاری نســبت به سال 

قبل، گفت: بخشی از این مراجعات به خاطر مشکالت 
ناشی از کرونا بوده، اما در این بخش تکان های اقتصادی 
نیز بی تأثیر نبوده است. مرتضی بختیاری در گفت وگو با 
تسنیم افزود: چنانچه در حوزه اقتصادی به این تکان ها 
توجه نشود و تدبیری صورت نگیرد با تولید فقر روبرو 
خواهیم بود. به عنوان مثال در سال جاری شاهد افزایش 
چند باره قیمت  اقالم مواد غذایی از جمله تخم مرغ، 
مرغ، لبنیات و... بودیم که مشکالتی را برای خانواده ها 
به وجود آورد. وی همچنین از افزایش 1۵ درصدی افراد 
تحت پوشش کمیته امداد در طول سالجاری خبر داد.

    
 افتتاح بزرگترین 

بیمارستان سیار کشور
بـــه گـــــزارش 
خبرگزاری ها، مراسم 
رونمایــی و افتتــاح 
بزرگ ترین بیمارستان 
ســیار کشــور )۹۹ 

تختخوابــی( و مرحله پنجم رزمایــش همدلی و 
احسان صبح دیروز با حضور دکتر مخبر، رئیس ستاد 

اجرای فرمان امام)ره( برگزار شد.
    

رئیس پلیس بین الملل ناجا خبر داد:
میالد حاتم آبادی به ایران مسترد و 

تحویل مقامات قضایی شد
بــا تــالش پلیس 
بین الملل ناجا، میالد 
حاتم آبــادی فراهانی 
پس از استرداد از ترکیه،  
تحویل مقامات قضایی 

شــد. به گزارش پایگاه خبری پلیس؛ رئیس پلیس 
بین الملل ناجا عصر دیروز با اعالم این خبر در خصوص 
جزئیات آن، گفــت: به دنبال درخواســت پلیس 
بین الملل ایران، اعالن قرمز علیه »میالد حاتم آبادی 
فراهانی« صادر و پس از ردیابی و شناسایی در ترکیه 
دستگیر شد. به گفته سردار »هادی شیرزاد« و میالد 
حاتمی یکی از گردانندگان اصلی سایت های قمار و 
شرط بندی بود که در خارج از کشور فعالیت می کرد.

    
مبتالیان به سرطان معده در ایران، 

1۰ سال از بقیه دنیا جوان ترند
یک فوق تخصص 
خــون و ســرطان 
گفت: ســرطان معده، 
مرگ بارترین سرطان 
در ایران است که بیشتر 

در ناحیه کاردیای معده بروز می کند و ساالنه بیش از 
1۰ هزار مورد جدید در کشور به سرطان معده مبتال 
می شوند. به گزارش ایســنا، حسین عمارلو با بیان 
اینکه سن ابتال به ســرطان معده در ایران نسبت به 
دنیا، 1۰ سال جوان تر است، به طوری که عمدتاً بروز 
این بیماری از ۵۰ سالگی آغاز می شود، افزود: ابتال به 
میکروب »هلیکوباکتر پیلوری« در بروز سرطان معده 
مؤثر اســت اما به تنهایی کافی نیست و باید عوامل 
خطر دیگری نیز وجود داشته باشند و ۹۰ درصد افراد 
مبتالبه سرطان معده آلوده به این میکروب هستند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

همیشه نوروز یکی از بهترین زمان ها 
برای سفر و گشت وگذار به حساب می آید. 
هوای خوب، آغاز سال جدید و تعطیالت 
باعث شده است تا بیشتر خانواده های 
ایرانی برای تعطیالت نوروز برنامه های 
متنوعی تدارک ببینند. امسال دومین 
نوروزی است که حال و هوای کرونایی 
دارد، دراین بین شاهد افزایش مبتالیان 
به کرونا و شــیوع کرونای انگلیســی 
در کشــور هســتیم، تعداد مبتالیان 
شناسایی شده کرونا  در روز های گذشته 
روند افزایشی داشته و از طرفی کرونای 
انگلیســی تاکنون بیش از 1۸ استان را 
درگیر کرده اســت. این افزایش موارد 
ابتال به کرونای انگلیسی و سرعت باالی 
انتشار زنگ خطر، افزایش موارد بستری 
و پیک چهارم کرونا را از ابتدای نوروز به 
صدا درآورده است. به طورقطع با شیوع 
کرونای انگلیسی شــرایط پیچیده تر 
خواهد شد و احتمال پر شدن ناگهانی 

تخت های بیمارستانی وجود دارد.
کارشناســان و متخصصان حوزه 
بهداشــت و درمان بارهــا و بارها اعالم 
کرده اند که رابطه مستقیمی میان عدم 
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی و 
افزایش موارد ابتال، بستری و مرگ ومیر 
ناشی از کرونا وجود دارد. حاال که میزان 
رعایت ها کاهش یافته و دوباره خیابان و 
بازار شلوغ و رفت وآمدها از سر گرفته شده 
است، نمودار موارد بســتری روزانه در 
برخی استان های کشور، روندی صعودی 
داشته و در هفته گذشته، شاهد افزایش 
نســبی در میانگین بروز موارد مثبت 
بستری و افزایش در میانگین بروز موارد 

مرگ ومیر ناشــی از بیماری نسبت به 
هفته ماقبــل آن بوده ایم. همچنین در 
حال حاضر 11 شهرستان کشور همگی از 
استان خوزستان شامل شهرستان های 
آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، 
دزفــول، دشــت آزادگان، رامهرمــز، 
شادگان، شوشــتر، کارون و هویزه در 

وضعیت قرمز بیماری قرار دارند.
هرچند که نوروز امســال ســفر به 
شهرهای آبی و زرد آزاد شده اما مسئوالن 
همچنان از مردم خواهش می کنند به 
سفر نروند و مثل گذشته پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کنند. 
در این میان اما تناقض هایی وجود 
دارد. مسئوالن وزارت بهداشت مدتی 
است که از مردم درخواست می کنند که 
به سفر نروند تا جایی که کار به خواهش 
و التماس کشیده شده است؛ از آن طرف 
گفته شده است که مسافرت با وسایل 
نقلیه عمومی اشکالی ندارد و خانواده ها 
می توانند با قطار و اتوبــوس و هواپیما 

سفر کنند. 
 سفر نکنید 

تا چند خوزستان نداشته باشیم
سعید نمکی، وزیر بهداشت از همان 
زمان کــه تکلیف ســفرهای نوروزی 
مشــخص شــد بارها اعالم کــرد که 
هم وطنان به ســفر نروند. حاال دیروز 
دوباره از مردم درخواســت کرده است 
که به سفرهای نوروزی نروند حتی اگر 

دروازه های شهرها باز باشد. 
او با توجه به شیوع ویروس کرونای 
انگلیســی گفت که ما التماس کردیم 
که ســفر نباشــد. وزیر بهداشت باید 
خواهش کند، تمنا کند، دست ببوسد و 
پا ببوسد تا بلکه بتواند یک قدم بردارد. 
انتظارمان این است که به برخی عرایضی 
که وزیر بهداشــت به عنوان دلسوزی و 

آینده نگری بیمــاری می گوید، توجه 
بیشتری معطوف شود.

وزیــر بهداشــت همچنیــن بیان 
کرد: تصمیم گرفتیم کــه برای اجرای 
طرح و تشــدید بیماریابی اقدام کنیم و 
درعین حال مردم هم جابه جا نشــوند. 
باید توجه کرد که وقتی جمعیت مواج 
و شناور اســت و ممکن است هرلحظه 
آمارهایمان از نقطــه ای به نقطه دیگر 
دگرگون شــود، اجرای طرح بسیار کار 
سختی است، اما جمعیت ساکن و غیر 
شناور مدیریت را برای ما ساده تر می کند. 
به همین دلیل تنها راه ما این اســت که 
باز هم التماس و خواهش کنیم که سفر 
نروید و در خانه و محل خودتان بمانید. 
زیرا اگر بروید ضرر می کنید و خدا نکند 
که درآن واحد چند خوزستان خلق کنیم. 
اگر خدایی نکرده چند خوزستان دیگر 
شکل گرفت، آن زمان دیگر نمی توانم بر 
روی تاب آوری نظام سالمت قسم بخورم. 
او در بخش دیگری از صحبت هایش اعالم 
کرد که با توجه به التماس هایی که کرده 
مبنی بر اینکه پروازها از مناطق آلوده به 
غیرآلوده لغو شود این کار صورت نگرفته 
و همچنان از شــهرهای آلوده ای چون 
خوزستان پرواز به تهران و سایر شهرهای 

کشور ادامه دارد.
 دل خوش به 

تست های سریع نباشید
خبرهای دیگری هــم در مورد این 
پروازها منتشر شده است. گفته می شود 
مسافران از اســتان های قرمز به راحتی 
می توانند به ســایر اســتان ها بروند. از 
ســوی دیگر برخی مقامات می گویند 
در فرودگاه از مســافران تســت کرونا 
گرفته می شود. بااین حال رئیس کمیته 
اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفته: تست های ســریع، منفی کاذب 

زیادی دارند و متأســفانه مســافران از 
اســتان های آلوده ازجمله خوزستان با 
همین تست ها درحالی که ناقل ویروس 
کرونا هستند، قرنطینه را می شکنند و 

بیماری را گسترش می دهند.
به گفته حمید ســوری به طورکلی 
تست های »پی سی آر« دقیق تر هستند، 
اما گســترش آن ها نیازمنــد امکانات 
آزمایشگاهی است و امکان گسترش و 
افزایش زیاد تعداد این آزمایش ها نیست، 
البته تست های سریع ژنتیکی نیز وجود 

دارد که تعداد آن ها زیاد نیست.
جریمه و قرنطینه مسافران با 

تست مثبت
از سوی دیگر سفر به شهرهای قرمز 
و نارنجی ممنوع شــده است. حسین 
ذوالفقاری، معــاون امنیتی و انتظامی 
وزارت کشور و رئیس کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا با اعــالم این خبر گفت: 
اصل بر نرفتن ســفر و پرهیز هرگونه 
جابجایی بین شــهری اســت. سفر به 
شهرها و از شهرهای با وضعیت قرمز و 
نارنجی کرونایی ممنوع اســت و از ۲۵ 
اسفندماه که رنگ بندی شهرها اعالم 

می شــود، تا 1۵ فروردین ماه به همان 
منوال خواهد بود.

به گفته او چنانچه در طول تعطیالت 
وضعیت شــهری تغییر کند و قرمز یا 
نارنجی شود، مسافرین سه روز مهلت 
 دارند که از آن شهر خارج شوند و مسافری 
هم نمی تواند وارد آن شهر بشود. افرادی 
که تســت آن ها مثبت باشد و قرنطینه 
را رعایــت نکنند و ســفر بروند، ضمن 
جلوگیری در مسیر و برگرداندن مبلغی 
جریمه خواهند شــد و بایــد به مراکز 

قرنطینه بروند.
وسایل نقلیه عمومی یا بمب کرونا؟

اما یکی از سواالتی که برای بسیاری 
از ما ایجاد شــده این است که چرا مردم 
می توانند با وســایل نقلیــه عمومی یا 
تورهای مســافرتی که به تعبیر برخی 
بمب ویروس کرونا است سفر کنند، اما 
با ماشین های شخصی که تقریباً ایزوله 
هستند و تعداد محدودی را که عمدتاً 
خانواده هستند جابه جا می کنند ممنوع 
اعالم شده است.  نظر مسعود یونسیان، 
اپیدمیولوژیست هم این است که بهتر 
می شود اگر سفر با وسایل نقلیه شخصی 
مجاز شود. او ضمن هشــدار نسبت به 
انتقال آلودگی به شهرهای زرد و آبی به 
دنبال مجاز شمردن سفر به این شهرها، 
درعین حال نسبت به آزاد بودن سفر با 
وسایل حمل ونقل عمومی نیز هشدار 
داد و گفــت: در وســایل حمل ونقل 
عمومی افراد مختلف با میزان رعایت  
متفاوت پروتکل های بهداشتی کنار 
هم می نشــینند و احتمــال انتقال 
بیماری افزایش می یابــد و به همین 
دلیل شــاید بهتر باشــد مسئولین 
انجام سفرهای محدود با وسیله نقلیه 

شخصی را مجاز کنند.
یونســیان تأکید کرد: یکی از نکات 
مهم انجام سفر با وسایل نقلیه عمومی 
است که آزاد است و هر فردی می تواند 
با اتوبوس به هرجایی برود اما ســفر با 
وسیله نقلیه شخصی که احتمال انتقال 
بیماری در آن کمتر است به برخی شهرها 
غیرمجاز اســت. در وسایل حمل ونقل 
عمومی افراد مختلف بــا میزان رعایت  
متفاوت پروتکل های بهداشــتی کنار 
هم می نشینند و احتمال انتقال بیماری 
افزایش می یابد، من تصور می کنم بهتر 
است مسئولین انجام سفرهای محدود 

با وسیله نقلیه شخصی را مجاز کنند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: من فکر 
می کنم اتفاقاً شــهرهایی که آلودگی 
کمتری دارند مانند شهرهای زرد و آبی 
بیشتر در معرض خطر هستند. اگر فردی 
بیمار باشد و به یک شهر قرمز سفر کند 
چیزی از نگرانی به آنجا اضافه نمی کند؛ 
زیرا آن شــهر خودش قرمز اســت اما 
سفر به شــهرهایی با بار کمتر بیماری 

نگران کننده است.
او افزود: هنوز سیستمی وجود ندارد 
که همه افراد از نظر بیماری تست شوند 
و از طرفی عده ای هــم ناقل بی عالمت 
هستند. اگر اعالم می شد مجوز سفر به 

شهرهایی با بیماری کمتر تست منفی 
pcr اســت آن وقت خیالمان راحت تر 
است؛ هرچند که برخی موارد آلودگی هم 
بی عالمت اند. تنها شاید مسافرت از شهر با 
بار بیماری کمتر )آبی( به شهر پاک دیگر 

)آبی( نگرانی کمتری داشته باشد.
احتمال آغاز موج جدید در نوروز

آغاز موج جدید کرونا در کشــور اما 
دور از ذهن نیست. بر همین اساس هم 
مسئوالن وزارت بهداشت موج چهارم 
کرونا در تعطیــالت نوروز را پیش بینی 
کرده و کادر درمان به صورت آماده باش 
درآمده انــد. به گفته مریــم حضرتی، 
معاون پرســتاری وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی می طلبد که 
با برنامه ریزی مناسب خیز جدید کرونا 

را مدیریت کنیم.
او با تأکید بر تنظیم برنامه های نوروز 
۹۹ دربسته های مختلف اظهار کرد: در 
شهرهای آبی و زرد شاید نیاز به آماده باش 
پرستاران نباشــد اما در شهرهای قرمز 
و نارنجی با نظر دانشــگاه برنامه آنکالی 
برای پرستاران در نظر گرفته شود تا در 
صورت بروز خیز جدید کرونا با مشکل 

مواجه نشویم.
حضرتی به اعزام پرستاران ویژه در 
پیک سوم کرونا در خوزستان اشاره کرد 
و گفت: اگر درگیر موج چهارم بشــویم 
شاید این امکان وجود نداشته باشد که 
نیرویی به مناطق بحرانی اعزام شــود. 
لذا مدیران محترم در مناطق آمایشی 
با هم هماهنگ باشند تا در صورت لزوم 
هر منطقه آمایشی مشکل منطقه خود 

را مدیریت و مرتفع سازد.
بااین حال نوروز امســال ســفرها 
پابرجاست و مردم می توانند به شهرهای 
کشور سفر کنند. با توجه به شرایط کشور 
و پخش شدن ویروس کرونای انگلیسی 
خوب است امسال هم در خانه ها بمانیم. 
اما بهتر این بود که مسئوالن راهکاری 
برای ممنوعیت هرگونه سفر ارائه دهند 
تا چرخش ویــروس کرونا در کشــور 
مدیریت شود و با پیک های جدید روبه رو 
نشویم. به هرروی در سفر پروتکل های 
بهداشــتی آن طــور که بایــد رعایت 
نمی شود و باید منتظر ماند و دید بعد از 
 تعطیالت نوروز وضعیت شیوع بیماری 

چگونه خواهد بود.

وزیر بهداشت به مردم »التماس« کرد سفر نروند

نوروز امسال هم »در خانه بمانید«!

گفت وگو

 رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه وسایل 
توان بخشــی ۵ تا 6 برابر افزایش قیمت داشته و 
قیمت لوازم توان بخشی و همچنین هزینه های 
زندگی جامعه هدف این سازمان افزایش پیدا کرده 
است، گفت: گسترش فقر باعث می شود، بخشی 
از سرریز مسائل در حوزه آسیب های اجتماعی بر 

دوش سازمان بهزیستی قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا، وحید قبادی دانا درباره مراکز 
مثبت زندگی گفت: مطابق بند ۴ ماده ۲6 قانون 
تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت و ماده ۵7 
قانون احکام دائمی برنامه های توســعه کشــور 
مراکز خدمات بهزیستی قرار بود، تأسیس شود. 
به لطف الهی بعد از گذشت ۲۰ سال این مراکز با 
عنوان مراکز مثبت زندگی توسط بخش غیردولتی 

ایجاد می شود.
پوشش خدماتی برای بیش از 5 میلیون نفر

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان 
کرد: برای تأسیس این مراکز از یکسال و نیم پیش 
مقدمات کار انجام شده و نرم افزار خاصی برای این 
کار تعبیه شده اســت. این مراکز بر ۴ پایه استوار 
اســت که مهم ترین آن ها خانواده محور بودن و 

اجتماع محور بودن فعالیت های این مراکز است.
قبادی دانا بابیان اینکه فعالیت های این مراکز 
مبتنی بر اقدامات مددکارانه است، تصریح کرد: 
در همین راســتا نیز فراخوانی اعالم شد و در این 
فراخوان حدود 1۲ هزار نفــر متقاضی از بخش 
غیردولتی شرکت  کرده اند این افراد تقاضای خود 
را به صورت الکترونیکی اعالم کرده اند. از بین آن ها 
با توجه به اینکه نیاز ما ایجاد دو هزار و ۴۰۰ مرکز 
در دو هزار و ۴۰۰ نقطه است از بین حدود 11 هزار 
نفر این افراد انتخاب شده اند. این افراد بعد از طی 
مراحل مختلف مجوز تأســیس و بهره برداری به 

آن ها داده شده است.
وی بابیان اینکه این فعالیت هــا در محله ها 
صورت می گیرد، تصریح کرد: هــر مرکز در فاز 
اول ۴۵۰ خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی 
که مستمری بگیر هســتند را تحت پوشش قرار 
می دهد با این کار پوشش خدمات این مراکز برای 
بیش از ۵ میلیون نفر و بیش از یک میلیون و ۸۰ 

هزار خانوار خواهد بود.
ارائه خدمات رایگان از سوی بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان 

کرد: براســاس خدماتی که در ایــن مراکز ارائه 
می شود با توجه به مشارکتی که بخش غیردولتی 
داشته اســت کار صورت می گیرد و ۲۲ خدمت 

سازمان بهزیستی توسط این مراکز ارائه می شود.
قبادی دانا درباره تسهیالتی که به مددکاران 
در مراکز مثبت زندگی داده می شود، تصریح کرد: 
براساس خدماتی که در این مراکز ارائه می شود 
از سوی سازمان بهزیستی خرید خدمت صورت 
می گیرد و درواقع هر خدمتی کــه در این مراکز 
ارائه می شود، تعرفه خاصی دارد. این خدمات برای 
مردم و جامعه هدف رایگان است، اما سازمان این 

خدمات را از مراکز خرید خدمت می کند.
او ادامه داد: پرداخت ها به صورت الکترونیکی 
است و ارزش گذاری و اعتبارسنجی نیز به صورت 
الکترونیکی انجام می شود و مبالغی که از قبل باید 
به این مراکز پرداخت می شد نیز ظرف یک الی دو 
روز گذشته پرداخت شده است. مشکلی در این 
زمینه در حال حاضر وجود ندارد و اعتبارات الزم 

تأمین شده است.
افزایش عجیب قیمت وسایل توان بخشی

رئیس سازمان بهزیستی در بخش دیگری از 

صحبت های خود درباره بودجه سال 1۴۰۰ تصریح 
کرد: بر اساس امکانات و شرایط کشور محدودیت ها 
زیاد است. همچنین تحریم های ظالمانه آمریکا 
و شــرایط کرونایی، وضعیت سخت و دشواری را 
برای کشور ایجاد کرده است، اما نیازمندی های 
جامعه هدف سازمان بهزیستی زیاد است. وسایل 
توان بخشی ۵ تا 6 برابر افزایش قیمت داشته است.

قبادی دانا تصریح کرد: با توجه به وضعیتی که 
برای اشتغال در ایام کرونا ایجاد شده است، طبیعتاً 
جامعه هدف سازمان بهزیستی نیز بیشتر متضرر 
شده است. گسترش فقر باعث می شود بخشی از 
سرریز مسائل در حوزه آسیب های اجتماعی بر 
دوش سازمان بهزیستی قرار بگیرد. همچنین با 

توجه به اینکه قیمت تمام شده هزینه خدمات باال 
رفته است هزینه های زندگی افزایش پیداکرده 
است و مشکالت تأمین مســکن و مسائل دیگر 
باعث شده است که بار مضاعفی بر جامعه هدف 
بهزیستی وارد شود و فاصله مان تا نقطه مطلوب 

متأسفانه زیاد است.
او تصریح کرد: برای اجــرای قانون حمایت از 
افراد دارای معلولیت ۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه 
نیاز است، اما طبیعتاً این مبلغ در قانون در بودجه 
سنواتی مصوب نشده است و انتظار ما این است که با 
همکاری دستگاه های مختلف بتوانیم فعالیت هایی 
را انجام دهیم که در جهت اجرای قانون حمایت از 

افراد دارای معلولیت اقداماتی صورت بگیرد.

رئیس سازمان بهزیستی در گفت وگو با ایلنا:

لوازم توانبخشی معلوالن 5 تا 6 برابر افزایش قیمت داشته است 

مسعود یونسیان، 
اپیدمیولوژیست: در وسایل 

حمل ونقل عمومی افراد 
مختلف با میزان رعایت  

متفاوت پروتکل های 
بهداشتی کنار هم 

می نشینند و احتمال انتقال 
بیماری افزایش می یابد، 

من تصور می کنم بهتر است 
مسئولین انجام سفرهای 

محدود با وسیله نقلیه 
شخصی را مجاز کنند

تست های سریع، منفی 
کاذب زیادی دارند و 

مسافران از استان های 
آلوده ازجمله خوزستان با 
همین تست ها درحالی که 

ناقل ویروس کرونا هستند، 
قرنطینه را می شکنند 

و بیماری را گسترش 
می دهند
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