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هشدار زالی به انتقال ویروسکرونا با افزایش استفاده از وسایل نقلیه عمومی

موج جدید هجوم ملخ های صحرایی تا ۱۵روز آینده واردکشور می شود

قبل  2درصد رشد داشته اند.زالی درباره وضعیت اپیدمی
با بازگشایی پاساژها از روز اول اردیبهشت ماه توضیح داد:
نکته حائز اهمیت در این باره ترددهای بیش از گذشته مردم
در سطح شهر به ویژه با وسایل حمل و نقل عمومی است که
امکان تماس را افزایش می دهد و با توجه به این که با گذشت
زمان تعداد بیشتری از مردم به این ویروس مبتال شده اند،
بر تعداد ناقلین ویروس افزوده شده است.وی خاطرنشان
کرد :در این زمینه رعایت پروتکل هایی که اعالم کرده ایم
میتواند بسیار راهگشا باشد و باید تالش شود همه افراد به
ویژه کسانی که در منزل از افراد پرخطر نگهداری میکنند
هنگام بازگشت بیماری را به درون منزل منتقل نکنند.بر
اساس گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،زالی تاکید کرد :پیش بینی می کنیم که اکنون با
توجه به شرایط اپیدمیولوژی ،هر فرد مبتال در جامعه بین
یک تا سه نفر را گرفتار کند اما طبق یافته های آماری متوسط
این میزان حدود یک نفر است و تا زمانی که این عدد وجود
داشته باشد کماکان برای بستن زنجیره بیولوژیک ویروس در
ارتباطات اجتماعی باید سختگیرانه تر عمل کنیم.

 ۲۵۰میلیارد ریال اعتبار در اختیار استانها
قرار گرفت و در مرحله دوم پیشبینی میشود
کــه حــدود  ۳۰۰میلیارد ریــال دیگر ظرف
روزهای آینده در هیئت دولت مصوب شود و در
اختیار استانها قرار گیرد.سرپرست قائم مقام
وزیر جهاد کشاورزی در امور حقوقی و مجلس،
اظهار کــرد :تا امــروز (ســی و یکم فروردین
 )۹۹ملخ صحرایی در بیش از پنج میلیون
هکتار از عرصههای طبیعی و کشاورزی پایش
و در سطحی افزون بر  ۱۰۰هزار هکتار مبارزه
با این آفت انجام شده و پیشبینی میشود
این رقم به بیش از یک میلیون هکتار افزایش
یابد.درگاهی ،با تاکید براین که وظیفه همه
کارکنان جهاد کشاورزی ،حفظ امنیت غذایی
در کشور است ،خاطرنشان کرد :این آفت به
مراتع و عرصههای زراعی و باغی حمله میکند
که در صورت عدم کنترل و مهار آن ،خسارت
جبران ناپذیری در پی دارد.

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران
با اشاره به بازگشایی پاساژها و مراکز خرید از فردا و افزایش
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ،بر ضرورت توجه بیشتر
به رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از انتقال ویروس
کرونا به داخل منازل تاکید کرد.به گزارش ایسنا ،علیرضا
زالی عصر روز گذشته درباره وضعیت کرونا در تهران اظهار
کرد :در  ۲۴ساعت گذشته در بخش های عادی بیمارستان
ها  ۳۷۴مــورد و در بخش مراقبت هــای ویــژه  ۱۰۵مورد
بستری جدید انجام شده است.وی ادامه داد :به طور کلی
حدود  ۲درصد بستری ها برای افرادی که در بخش مراقبت
هــای ویــژه بستری می شوند رشــد داشته است.فرمانده
عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران افزود:
 ۷۵۲بیمار هم در این مدت ترخیص شده اند و کماکان تعداد
افــرادی که در بخشهای ویژه و بخش های عادی بستری
می شوند با یک شیب نسبتا مالیم در حال افزایش است.
وی بستری در بخش های عادی را در مقایسه با روزهای قبل
حدود منفی  4درصد اعالم کرد و گفت :اما تعداد بیماران
بستری در بخش مراقبت های ویژه در مقایسه با روزهای

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت :بر
اســاس پیش بینیهای ســازمــان خــواربــار و
کشاورزی ملل متحد (فائو) در  ۱۵روز آینده
با حجم بسیار گسترد های از هجوم ملخهای
صحرایی به کشور و به ویــژه در استا نهای
جــنــوبــی بــوشــهــر ،هــرمــزگــان و سیستان و
بلوچستان مواجه خواهیم شد .درگاهی با
بیان این که امسال کشور ما از دو جهت مورد
هجوم ملخهای صحرایی قرار گرفته است،
افزود :حمله این آفت در روزهای آینده از شرق
هندوستان و پاکستان با شدت بیشتری صورت
میگیرد و با توجه به این که هم اکنون در شبه
جزیره عربستان مراتع و عرصههای کشاورزی
پوشش گیاهی ندارند از طرف شمال شرق
آفریقا که هم اینک کانو نهای تخلیه شده
دارند با حجمی بیشتر از سال  ۹۸به سمت
جنوب کشور ما هجوم میآورند.به گفته وی،
در مرحله نخست مبارزه با این آفــت ،حدود
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تمایل بیشتر کاربران به استفاده از اینترنت خانگی
براساس نتیجه نظرسنجی وزیر ارتباطات درباره وضعیت اینترنت ،تمایل
بیشتر کاربران به استفاده از اینترنت خانگی است ،همچنین ۶۸درصد
کاربران اذعان می کنند که هنوز درگیر افت سرعت اینترنت هستند.آذری
جهرمی اواخر هفته گذشته در شبکه اجتماعی اینستاگرام سواالتی را در
قالب طرح نظرسنجی از کاربران این شبکه اجتماعی برای اطالع یابی از
تمایل کاربران به استفاده از اینترنت خانگی یا اینترنت موبایل منتشر کرد.
کاربران اینترنت طی هفتههای اخیر بارها در شبکههای اجتماعی به وزارت
ارتباطات و سایر مسئوالن موضوع کندی سرعت اینترنت خانگی را اعالم
کردهاند و حتی وضعیت وخیم این سرویس ،باعث برنامهریزی برای تغییر
فناوری  ADSLبه  VDSLدر برخی نقاط کشور توسط اپراتورهای اینترنت
شده است.با این حال وزیر ارتباطات در پاسخ به چرایی کندی سرعت
اینترنت ،دلیل افت کیفیت سرعت اینترنت را مربوط به در اختیار نداشتن
فرکانس رادیویی اعالم کرد که هم اکنون در اختیار سازمان صدا و سیما
قرار دارد.بــا وجود این اواخر هفته گذشته وزیر ارتباطات در نظرسنجی
اینستاگرامی خود نظر کاربران را در خصوص تمایلشان به استفاده از
اینترنت خانگی یا اینترنت  4Gجویا شد .این نتایج نشان میدهد که کاربران
تمایل بیشتری به اینترنت خانگی دارند و در صورتی که اینترنت خانگی در
منزلشان دایر شود آن را به  4Gترجیح میدهند.

