دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

شروطبرگزاریمراسمدرتاالرهایمناطقزرد

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه برگزاری
مراســم در تاالرها در مناطق قرمز همچنان ممنوع اســت ،شروط
برگزاری مراسم در تاالرهای مناطق زرد را بیان کرد .به گزارش ایرنا،
محسن فرهادی گفت :برخی تاالهار دارای سالن هستند و طبخ غذا
هم میتوانند انجام بدهند .برخی دیگر از تاالرها میتوانند مراسم را با
ضرورتوبارعایتپروتکلهایبهداشتیبرگزارکنند.یعنیمهمانهای
تاالر وقتی وارد آن سالن میشوند برخی کارها مثل دست دادن و در
آغوش گرفتن و روبوســی کردن و نزدیک شدن بیش از حد به هم را

نباید انجام بدهند و فاصلهگذاری یک متری باید رعایت
شود .از طرفی قبال در مورد استفاده از ماسک فقط توصیه
وجود داشت ،اما از  ۱۵تیرماه استفاده از ماسک ضروری
خواهد بود .فقط مراســم ضروری باید در تاالرها برگزار
شود و به طور مثال مراسم ختم را میتوان در فضاهای
روباز آرامستانها برگزار کرد .بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا،
مراسم در تاالرها باید با  ۵۰درصد ظرفیت برگزار شود و فاصلهگذاری
را هم رعایت کنند .نظارت سطح اول بر تاالرها بر عهده اتحادیههاست

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

زیرا اتحادیهها شــناخت بهتری نســبت به بازرسهای
بهداشت محیط در مورد تاالرها دارند .در حال حاضر نیز
تاالرهای بسیار زیادی در سطح کشور توسط همکاران ما
پلمب شدهاند .از طرفی تاالرهای غیرقانونی و زیرزمینی
هم فعالیت داشتند که با همکاری اتحادیه مربوطه و نیروی
انتظامیبسته شدند.وی ادامه داد :در حال حاضر همکاران ما تصاویری
هم از برگزاری مراسم مختلف در مناطق قرمز در تاالرها ارسال کردهاند
که برگزاری این مراسم در مناطق قرمز کرونایی ممنوع است.

شهروند خبرنگاران خودخواه!
گزارش آفتاب یزد از مصائب تجمع مردم در صحنه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :حدود ســاعت 9
شــب سه شــنبه بود که فیلمهایی از آتش سوزی
یک کلینیک در تجریش ،در فضای مجازی دســت
به دست میشــد .بالفاصله شبکههای فارسی زبان
آن طرف آبی اخبار این آتش سوزی را پوشش دادند
و همین موضوع ســبب شد تا افرادی که با حمایت
همین شــبکههای فارســی زبان خود را شــهروند
خبرنگار معرفی میکنند به ســرعت خودشــان را
به صحنه برســانند تا بتوانند از لحظه به لحظه این
اتفــاق فیلم برداری کنند و آن را در فضای مجازی
و رســانههای خارجی منتشــر کنند! هنوز پوشش
خبری درباره این آتش ســوزی در رســانه ملی و
خبرگزاریهــای داخلی رخ نــداده بود که فضای
مجازی پر از فیلمها و عکسهایی از این اتفاق شــد
و به ســرعت هم گمانه زنیهــا در خصوص علت
آتش سوزی آغاز شد .در حالیکه منابع خبری معتبر
داخلی شروع به توضیح ابعاد ماجرا کردند ،شهروند
خبرنگاران به تعداد کشته شدگان رسیده بودند و
در حالی که خبرنگار رســانه ملی از شــبکه خبر اعالم کرد « این
حادثه تا کنون تلفاتی نداشــته است» در فضای مجازی اعالم شد
 13نفــر در حادثه مذکور جان باخته اند! در این بین مســئوالن
آتش نشانی و نیروهای امدادی بارها و بارها بر این موضوع تاکید کردند
که تجمع شــهروندان مانع از کار بهینه نیروهای امدادی میشود
اما انگار گوشــی بدهکار نبود و هر کس رفته بود تا خودش ببیند
دقیقا چه اتفاقی افتاده اســت! فیلمها و عکسهای منتشر شده از
تجمع مردم رو به روی کلینیک ســینا اطهر در ســه شنبه شب،
شباهت عجیبی به آتش سوزی پالسکو و ازدحام جمعیتی داشت
که ســبب شد تا خیلی از آتش نشانان به کام مرگ کشیده شوند؛
این همان جمعیتی بود که ازدحامشــان مانع از تردد خودروهای
امدادی در روز آتش سوزی پالسکو شده بود ،این افراد بدون اینکه

به این فکر کنند هر لحظه ای که از این اتفاق بگذرد شرایط برای
نیروهای امدادی ســخت تر و خطرناک تر خواهد شد خودشان را
به صحنه میرســاندند و شروع به گرفتن فیلم و عکس میکردند!
با اینکه پالسکو خاطره تلخی را برای همه ما به یادگار گذاشت اما
جالب است که هنوز درس عبرتی نشده و همین که حادثه ای رخ
میدهد خیلیها به دالیل مختلف به صحنه میروند و در نهایت با
عکس سلفی بر میگردند!
> شباهت عمیق آتش سوزی در پالسکو و کلینیک سینا اطهر

اواخر دی ماه ســال  95بود که ســاختمان پالســکو آتش گرفت
و جلوی چشــم همه فــرو ریخت ،آن لحظههــا ازدحام جمعیت
در اطراف ســاختمان پالســکو به قدری زیاد بود که جای سوزن

جدید ترین اخبار در رابطه با آتش سوزی کلینیک سینا اطهر

 19نفر فوت شدند ،یک نفر بازداشت
رئیس مرکز اورژانس تهران با بیان اینکه  ۱۹نفر در حادثه سه شنبه
شب فوت شدند ،گفت :به  ۱۵مصدوم خدمات سرپایی ارائه کردیم و
در صحنه ترخیص شدند و  ۹نفر نیز به بیمارستان منتقل شدند که با
پیگیریهای صورت گرفته تمام این  ۹نفر شرایط مناسب و پایداری
دارند.به گزارش تسنیم ،دکتر پیمان صابریان افزود :در صحنه حادثه
آتشسوزی در مرکز درمانی سینا اطهر  18نفر فوت شدند؛ یک نفر
در حین سیپیآر به بیمارستان منتقل شد که متأسفانه وی نیز فوت
شد؛ به  15مصدوم خدمات سرپایی ارائه کردیم و در صحنه ترخیص
شــدند و  9نفر نیز به بیمارســتان منتقل شدند که با پیگیریهای
صورت گرفته تمام این 9نفر شرایط مناسب و پایداری دارند .علت حادثه
باید توسط متخصصین بررسی شود و نتیجه کارشناسی ارائه شود؛
ساختمانی که دچار انفجار شد ،یک مرکز درمانی (دی کلینیک) بوده
است که مرکز تصویربرداری ،آژمایشگاه و جراحی محدود داشته است
که متأســفانه دچار حریق شد .شب حادثه از انفجار گاز هلیومیکه
در آنجا وجود داشــت ،جلوگیری به عمل آمد؛ در حال حاضر افراد
متخصص در حال بررسی هستند که علت حادثه چه بوده است؛ البته
این حادثه تا حد زیادی قابل پیشگیری بوده است.صابریان در پاسخ
به این سؤال که آیا آتشســوزی عمده بوده یا خیر تصریح کرد :در
خصوص علت آتشسوزی باید کارشناسان نظر بدهند.
> یک نفر بازداشت شد

دادســتان تهران در تشــریح آخرین جزئیات از پرونده آتش سوزی
کلینیک ســینا اطهر گفت :دستور احضار  ۵نفر از مقصران احتمالی
حادثه صادر و یک نفر نیز در این رابطه بازداشت شده است.به گزارش
قوه قضاییه ،علی القاصی با تاکید بر اینکه پرونده آتش سوزی کلینیک
سینا اطهر با دقت و سرعت در دادسرا در حال رسیدگی است ،اظهار
کــرد :از همان ابتدای وقوع حادثه دادســتانی با همراهی بازپرس و
دادسرای جنایی و همکاران قضایی در صحنه حضور یافتند و یک تیم
کارشناسی بنا به دستور بازپرسی ماموریت پیدا کرد که ابعاد مختلف
این حادثه را سریعا بررسی و اظهار نظر کنند .کار شناسایی اجساد با
حضور دادسرای جنایی تهران آغاز و اجساد به پزشکی قانونی منتقل
شدند و تعیین علت فوت در دست بررسی است.
دادستان تهران اضافه کرد :سه شنبه شب دستورات قضایی الزم برای
حفظ و نگهداری صحنه و عدم تردد افراد غیرمرتبط توسط اوامر پلیس
صادر شده است و یک تیم کارشناسی بنا به دستور بازپرسی ماموریت
پیدا کردند که ابعاد مختلف این حادثه را بررسی و در خصوص علت و
چگونگی حادثه سریعا بررسی و اظهار نظر کنند .هویت تمامیاجساد
با توجه به اینکه دچار سوختگی نشده بودند و در اثر آلودگی و گرما
و دود ناشــی از آن دچار خفگی شده بودند ،مشخص گردید و مقرر
شد که بعد از تعیین علت فوت اجساد به دستور مقام قضایی تحویل
بستگان و خانوادههای آنان شود .تحقیقات قضایی شروع شده و این
پرونده خارج از نوبت با دقت و سرعت به منظور علت وچگونگی حادثه
و برخورد با مقصران احتمالی در حال بررسی است.
> ادامه روند تحقیق و بررسی درباره آتش سوزی

جانشین رییس پلیس پایتحت از آغاز تحقیق و بررسی از  ۴مسئول
مرکز درمانی سینا اطهر خبر داد.
«سردار حمید هداوند» درباره حادثه دیکلینیک سینا اطهر گفت :در
حال حاضر  ۴نفر از عوامل مرکز تحت نظر هستند .تحقیق و بررسی
از مدیرعامل بیمارستان ،مدیرداخلی ،مدیر تصویربرداری و متصدی
سانترال ادامه دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این حادثه عمدی بوده است؟ گفت:
تاکنون به این نتیجه نرسیدهایم که حادثه عمدی بوده باشد .احتماال
جرقه برق باعث بروز آتشسوزی شده است ،اما علت حادثه در دست
بررسی است و نتیجه آن متعاقبا اعالم میشود .متاسفانه در این حادثه
 ۱۹نفر شامل  ۱۶زن و  ۳مرد جان خود را از دست دادهاند.
جانشین رییس پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه هویت  ۴نفر از افراد
فوت شده معلوم نیســت ،گفت :آیدا زمانی ،لیال عیوض خانی ،لیدا
خام دایی ،مژگان دهقان ،رها (فاقد فامیلی) ،سوسن سلطان محمدی،
خانم یاسمن ،خانم دکتر تورانی ،خانم رحمانی ،محدثه رضی ،شبنم
دیبایی ،مریم خرسندی ،محســن پارسا ،احسان گنجخانلو و دکتر
محمد علی اکبری اسامی ۱۵نفر از فوتشدگان است.

> علت حادثه کلینیک سینا اطهر مشخص شد

مدیــرکل مدیریت بحران اســتان تهران گفــت :در فضای مجازی
گمانهزنیهای مختلفی در خصوص علت حادثه بیمارستان سینای
اطهر اعالم میشــود در حالی که نشــت گاز و اتصال برق علت این
حادثه نبوده اســت .به گزارش ایرنا ،منصور درجاتی افزود :در مورد
حادثه سهشنب ه شب هر نوع کاستی و کمبودی به خود ساختمان
لهای اکسیژن و نگهداری نامناسب آنها
برمیگردد چون تجمع کپسو 
حادثهساز شده است .سرعت عمل و عملکرد آتشنشانان و امدادگران
عالی بود و نخســتین تماس برای دریافت کمک در ساعت ۲۰:۴۶
برقرار و در ساعت  ۲۱:۲۰دقیقه نخستین مصدوم از ساختمان خارج
شد.
مناسب نبودن شرایط ساختمان به نظارت سایر نهادها بر میگردد؛
وزارت بهداشــت اســتانداردهایی برای چنین اماکنی دارد که باید
دید تا چه میزان این استانداردها در کلینیک سینای اطهر رعایت
شده اســت .در مورد رعایت الزامات ایمنی در سایر ساختمانهای
قدیمیمشابه کلینیک سینای اطهر باید نهادهایی مانند شهرداری،
آتشنشانی ،اســتاندارد و نهادهای ناظر باالدستی اظهارنظر کنند.
درجاتی ادامه داد :اکنون وزارت بهداشتی باید اعالم کند که آیا دپو
کپسول اکسیژن به تعدادی که در کلینیک سینای اطهر بود ،مجاز
است یا خیر یا خود این مرکز درمانی استانداردهای الزم برای رعایت
ایمنی را داشته است؟
> ساختمان کلینیک  4اخطاریه ایمنی داشته است

مدیر عامل ســازمان آتش نشانی از وجود  4اخطاریه عدم ایمنی در
ساختمان کلینیک سینا خبر داد .به گزارش برنا؛ مهدی داوری ،گفت:
این ساختمان را طی سالهای گذشته پایش و رصد کرده ایم و سازمان
آتش نشــانی برای اولین بار طی سال  94سراغ این ساختمان رفته
اســت و آنجا را بازدید کرده و اقدامات الزم را در قالب دســتورالعمل
ایمنی به ســاختمان ارائه شده است .در ســال  96و  97و  98هم از
این ساختمان بازدید کردیم و در سال  98به مالکین ابالغ کردیم در
شرایط نا ایمن هر اتفاقی بیفتد مسئولیتش با خود شما است .قانونی
که به ســازمان آتش نشانی اختیار دهد خودش به دلیل عدم ایمنی
ساختمانی را تعطیل کند وجود ندارد و ما ضابط قضائی نیستیم .به این
ساختمان اخطاریه داده ایم و دستورالعمل ایمنی هم ارسال شده بود.
در این دستورالعمل نا ایمنیهای الزم عنوان و روشهای برطرف کردن
آن را هم اعالم کردیم .داوری با اشاره به ناایمنی کلینیک سینا اطهر
بیان کرد :خیلی موضوعات در این دستورالعمل مطرح شد .تجهیزات
خطرناک و نوع نگهداری آنها ،سیســتم برق و ســایر سیستمها در
دستورالعمل ایمنی اشاره شد و مباحث مشخصی مورد نظر قرار گرفت.
کارشناسان در حال بررسی علت حریق هستند امیدواریم تا  48ساعت
آینده علت آن را اعالم کنیم چرا که این ساختمان باید به صورت جزئی
مورد بررسی قرار بگیرد.وی با اشاره به  4اخطاریه که به این ساختمان
داده شــده است ،افزود :طی سالهای  98 ،97،96 ،94این ساختمان
مورد پایش قرار گرفته و دستورالعملهایی هم داده شده است.
> دستور روحانی برای بررسی دقیق علت انفجار

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور با ابراز تأثر عمیق از وقوع
حادثه تلخ و دلخراش انفجار و آتشسوزی در مرکز درمانی سینا اطهر
تهران که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از بیماران و
کادر درمانی این مرکز شــد ،از دستگاههای ذیربط خواست هر چه
سریعتر نسبت به بررسی دقیق و کارشناسانه علت وقوع این حادثه
اقدام کرده و اهتمام ویژه برای رسیدگی به مصدومین و خانوادههای
داغدیده و تسکین آالم آنان داشته باشند.
> دستور رئیسی به دادستان تهران

حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه
نیزدر پیامیجان باختن تعدادی از هموطنان در حادثه انفجار مرکز
درمانی ســینا اطهر تهران را تسلیت گفت و شناسایی دقیق عوامل
بروز این حادثه و رسیدگی به مشکالت قضایی و حقوقی خانوادههای
داغدار را خواستار شد.

انداختن نبود ،همین موضوع هم سبب شده بود تا کار
امداد رسانی با کندی و اخالل مواجه باشد .در نهایت
عکسهای سلفی با ساختمان فرو ریخته پالسکو بود
که در فضای مجازی دســت به دست میشد .پس از
آن مسئوالن بارها از مردم خواستند که در زمان بروز
یک حادثه در صحنه حضــور پیدا نکنند چرا که این
حضور یافتن آنها سبب میشود که کار امداد رسانی
با اخالل مواجه شــود و چه بســا هموطنانی به دلیل
همین اخاللها جان خود را از دســت بدهند اما انگار
گوشــی بدهکار نیست و طی این ســالها هر بار که
حادثه ای رخ داده اســت باز هم بــا ازدحام جمعیت
بر ســر ســانحه رو به رو میشــویم .افــرادی که از
مســئولین و نیروهــای امدادی زودتر بر ســر صحنه
حضــور پیدا میکنند و تنها نظاره گر اتفاق هســتند
و با گوشــیهای همراهشــان از حادثه فیلم و عکس
تهیه میکنند.
کلیپها و عکسهای منتشــر شــده از آتش ســوزی
کلینیک ســینا اطهر نیز همین موضوع را نشان میداد .در یکی از
عکسها نیروی امدادی در حال احیای یکی از مجروحین اســت و
جمعیت کثیری از مردم باالی سر او ایستاده اند! در یکی از کلیپها
یکی از مجروحین در حالی که با تالش نیروهای امدادی نجات یافته
بود توسط مردم محاصره شده بود و هر کسی از او چیزی میپرسید!
در یکی دیگر از کلیپها شخصی در حال فیلم گرفتن از صحنه است
و به یکباره انفجار دوم رخ میدهد و جالب اســت که شــخص فیلم
بردار به سرعت به صحنه نزدیک تر میشود تا از فاصله کمتر بتواند
از تمام جزئیات فیلم برداری کند! در یکی دیگر از کلیپهای منتشر
شــده افراد در صحنه با هم درگیر شده اند و هر کسی حق خودش
میداند که به صحنه نزدکتر باشد! همه اینها نشان دهنده یک چیز
است ،مردم ما حتی دلخراش ترین صحنهها را هم جدی نمیگیرند!
اما عالقه مردم به حضور در صحنه حادثه از چه چیز نشات میگیرد؟
چرا پالسکو درس عبرتی برای ما نشد؟
> شهروند خبرنگاران خودخواه

امیر حریرچی ،جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در خصوص
ایــن ازدحام جمعیتها به آفتاب یــزد گفت«:مردم ما هیچ وقت
آمــوزش الزم در خصوص چگونگی مواجه بــا بحران را ندیده اند
و بنابــر ایــن نمیدانند که حضورشــان در محــل حادثه تا چه
اندازه میتواند مشکل ســاز باشد .از طرف دیگر در این خصوص
برخی به عدم احساس مسئولیت اجتماعی رسیده اند و این بسیار
بد اســت .برخی به دنبال هیجانات کاذب هســتند که با گرفتن
و فیلم ،انتشــار آن در فضای مجازی میخواهنــد این هیجانات
کاذب را برای خودشــان ایجاد کنند .برخیها هم که به ظن من
حتما ناراحتــی روانی دارند از ناراحتی و گریه و شــیون دیگران
در صحنه حادثه فیلم میگیرند و آن را در صفحات مجازیشــان
منتشــر میکنند اما یک لحظه از خودشان نمیپرسند فیلمهای
شــیون و زاری مردم چه دردی از کسی درمان میکند به غیر از
اینکــه غم و اندوه را بیش از پیش در جامعه گســترش دهد! این
فقط خودخواهی دیگران را میرساند که برای خوشایند خودشان
شــرایط دیگران را مــد نظر قرار نمیدهند .برخــی هم به عنوان
اولین نفرها ســر صحنه حاضر میشوند و آخرین نفر هم از صحنه
خارج میشــوند و از تمام لحظات هم فیلم و عکس میگیرند و در
صفحات مجازی منتشــر میکنند تا خودشان را شهروند خبرنگار
معرفیکنند ،بدون اینکه اطالعات به درد بخوری به مردم بدهند
صرفــا از لحظات دلخراش عکس و فیلم میگیرند و به حواشــی
میپردازند .البته شبکههای فارسی زبان آن طرف آبی هم به شدت
به این موضوع دامن میزنند و مردم را برای این اقدامات تشــویق
میکنند»!.
> تناقضات خبری دلیل اصلی حضور شهروند خبرنگاران

او در ادامه تصریح کرد «:البته موضوع شــهروند خبرنگاران ریشه
در تناقضات خبری دارد درســت اســت ،در برخی موارد اعتماد
عمومیرا از دســت داده ایم اما واقعیت این است که در خصوص
موضوعی مثل آتش سوزی یک کلینیک دلیلی برای پنهان کاری
وجود ندارد که مردم خودشــان بخواهند پیگیر اخبار باشند ضمن
اینکه ما پیش از این بارها دیدیم هرگاه مســئله ای از سمت اخبار
داخلی ما به سانسور کشیده شد در فضای مجازی و رسانههای آن
طرف آبی به حواشــی کشیده شد و در نهایت هم هیچ نتیجه ای
در بر نداشــت .روز سه شنبه فضای مجازی زودتر از خبرگزاریها
از تعداد تلفات خبر دادند اما موضوع اینجاســت که مردم یا همان
شهروند خبرنگاران این خبر را از کجا آورده بودند؟ غیر از این است
که از همان مســئولین گرفته بودند؟ اگر مسئولین نمیخواستند
این خبر را رسانه ای کنند که آن به اصطالح شهروند خبرنگار هم
متوجه نمیشــد! بنابر این دیر یا زود این اخبار رسانه ای میشد
حاال چه با حضور این افراد و چه بدون حضور این افراد ،اما اگر این
افراد در صحنه حضور پیــدا نمیکردند ممکن بود بتوان از مرگ
یکــی از جانباختگان جلوگیری کرد و یــا اینکه نیروهای امدادی
زودتر میتوانستند سر صحنه حادثه حضور پیدا کنند».
> لزوم آموزش و آگاهی به مردم

او تاکید کرد «:من تنها یک کلمه میتوانم بگویم ما به شدت انسانهای
خودخواهی هســتیم و به غیر از خودمان کس دیگری را نمیبینیم.
یــک بار خودمــان را به جای کســانی که در گیر حادثه شــده اند
قرار نمیدهیم ،فقط کافی است به این موضوع فکر کنیم شاید یک
روز این اتفاق برای خودمان رخ دهد آیا آن زمان دوست داریم دیگران
بیایند و از شــیون و زاری ما فیلم بگیرند و در فضای مجازی منتشر
کنند؟ درست است که ما در خصوص مواجهه با بحران آموزش کافی
را ندیده ایم امــا برخی از موارد دیگر نیاز به آموزش ندارد و در واقع
بعد انسانی ماجرا است ،چرا باید از ناراحتی و عذاب کسی فیلم بگیریم
و منتشــر کنیم؟ چرا باید از ناراحتی و بحران ،کسی برای خودمان
فرصت بسازیم؟ مردم باید با دید باز تری به موضوعات نگاه کنند .به
نظر من این موضوع هم نیاز به آموزش دارد و هم نیاز به آگاهی ،باید
با مردم طوری برخورد کنیم که اگر کسی را میبینند که سر صحنه
حادثه ای حضور پیدا کرده او را سرزنش کنند نه اینکه خودشان هم با
او همراهی کنند!» حادثه امکان دارد برای هرکسی اتفاق بیفتد ،فقط
کافی است یک لحظه خودمان را در آن شرایط قرار بدهیم آن وقت
شاید دیگر عجله ای برای حضور در صحنههای حادثه نداشته باشیم.

3

پنجشنبه 12تیر 1399شماره5770

 ۱۹۲هزار تاکسی فرسوده است

مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور گفت:
اکنون  ۱۹۲هزار از  ۳۱۸هزار دستگاه تاکسی فعال در کشور فرسوده است.
این میزان فرسودگی ناوگان تاکسیرانی در سال  ۱۴۰۰به  ۲۴۲هزار دستگاه
خواهد رسید و نیاز است که در خصوص نوسازی ناوگان تاکسیرانی
یک عزم ملی باشد/.ایرنا

جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالیان 10 :میلیون و  590هزار و
 953نفر
تعداد فوتیها 514 :هزار و  21نفر
تعداد بهبود یافتگان 5 :میلیون و 798
هزار و  970نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۲۳۰ :هزار و  ۲۱۱نفر
تعداد فوتیها ۱۰ :هزار و  ۹۵۸نفر
تعداد مبتالیان دیروز :دو هزار و  ۵۴۹نفر
تعداد فوتیهای دیروز  141 :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان 2 :میلیون و  727هزار و
 853نفر
تعداد فوتیها 130 :هزار و  122نفر
برزیل

تعداد مبتالیان :یک میلیون و  408هزار
و  458نفر
تعداد فوتیها  59 :هزار و  656نفر

ستون سبز

کاهش ۱۰سانتیمتری
تراز دریاچه ارومیه

مدیر دفتر اســتانی ســتاد احیای دریاچه
ارومیــه از کاهــش  ۱۰ســانتیمتری تراز
دریاچه نسبت به زمان مشابه در سال قبل
خبر داد و گفت :کم شدن تراز آب دریاچه
ارومیه در این موقع از سال طبیعی است.
به گزارش ایسنا ،فرهاد سرخوش با اشاره به
اینکه سطح تراز دریاچه ارومیه از  11تیر
 ۱۲۷۱.۶۸است ،اظهار کرد :این رقم نسبت
به مدت مشــابه ســال قبل  ۱۰سانتیمتر
کاهش یافته اســت همچنین وسعت آن
امــروز  ۳۸۰۰کیلومتر گزارش شــده که
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته ۶۷
کیلومتر کمتر است .دریاچه ارومیه درحال
حاضر چهار میلیــارد و  ۱۶۰میلیون متر
مکعب آب دارد که نسبت به سال گذشته
 ۳۱۰میلیون متر مکعب کمتر است.
وی با بیان اینکه کم شدن تراز آب دریاچه
ارومیه در این موقع از سال طبیعی است،
تصریح کــرد :از خرداد ماه تاکنون ورودی
آب به دریاچه نداشتیم و آب موجود در آن
نیز بــر اثر گرما و تبخیر کاهش پیدا کرده
است .در حال حاضر ورودی آب به دریاچه
ارومیــه از خود حوضه آبخیز اســت و به
دلیل آغاز فصل کشاورزی تا سه ماه آینده
پرداخت حقاب ه زیست محیطی دریاچه را
نخواهیم داشت .به گفته مدیر دفتر استانی
ســتاد احیای دریاچه ارومیه تــا دی ماه
امسال پروژههای ســازهای احیای دریاچه
که از سال  ۹۳آغاز شــده بودند ،به اتمام
میرســند و از اینرو در دی ماه انتقال آب
به دریاچــه ارومیــه از خــارج از حوضه
خواهیم داشــت و شاهد افزایش چشمگیر
تراز آن خواهیم بود .با انتقال آب به دریاچه
ارومیــه از دی مــاه ،شــرایط دریاچه در
ماههای گرم سال که حقابه محیط زیستی
نداریم ،پایدارتر خواهد شد.

در شهر

پارکینگرایگان
برایموتورسیکلتهای
«اللهزار» تهران

شــهردار منطقه  12از اتخاذ تدابیری برای
ساماندهی رایگان موتورسیکلتهای الله زار
در پارکینگ کریســتال خبر داد .به گزارش
ایســنا ،علی محمد ســعادتی با اشــاره به
ساماندهی موتورسیکلتها در خیابان اللهزار
گفت :در فرآیند به ســازی و مناسب سازی
خیابان الله زار ،ساماندهی موتورسیکلتها
در این خیابان را در دستور کار قرار دادیم.
وی با بیان اینکه به دلیل قرار گرفتن خیابان
الله زار در محدوده طرح ترافیک بســیاری
از کســبه با موتورسیکلت به محل کار خود
میآیند ،به همین دلیــل با حجم زیادی از
موتورها در این خیابان مواجه هستیم ،افزود:
برهمین اساس در راستای ساماندهی فضای
اللــه زار ،به تمامیمغازههای این خیابان در
نامه ای اطالع دادیم که میتوانند به صورت
رایگان موتورسیکلتهای خود را در پارکینگ
کریســتال که در نزدیکی ایــن خیابان قرار
دارد ،پــارک کنند .شــهردار منطقه  12با
تاکید بر اینکه بعد از تکمیل زیرساختهای
این خیابان ،مبلمان شــهری متناسب با این
خیابان در پیاده روها نصب میشــود افزود:
به همه کســبه اعالم کردیم در راستای حل
مشکالتی نظیر سرقت ،آلودگی بصری و ...در
این خیابان میتوانند موتورسیکلتهای خود
را در پارکینگ کریستال پارک کنند.
وی در مــورد فعالیت پیــک موتوریها نیز
گفت:درمــورد پیک موتوریها ،بخشــی از
پهلوگاههایــی که در ایــن خیابان طراحی
کردیــم به موتورها اختصاص داده شــده و
میتوانند صرفا در این محلها موتورسیکلت
خود را متوقف کنند.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1642سالم آقای مظفری .این یک
سوال بزرگ برای ما هست درحالی
که ویروس کرونا جان مردم را تهدید
میکند چرا آنقــدر گرانیها زندگی
و معیشــت مردم را تهدید میکند؟
مگر مردم چقدر تحمل دارند حداقل
کاش جلــوی گرانــی را میگرفتند
آنقدر ما زجر نکشیم)4/11( .
 -1637خوزستان چند هفته است
که در وضعیت قرمز است .متاسفانه
بســیاری از مــردم پروتکلهــای
بهداشتی را رعایت نکردند .برخیها
هم دور از چشم دستگاههای نظارتی
اقــدام به برگزاری مراســم و تجمع
کردند که بسیار کار خطرناکی است.
()4/11
 -1621من فکــر میکنم حتی اگر
واکسن کرونا هم کامل ساخته شود
بــه بــازار بیاید چــه تضمینی دارد
کــه کامــا از ابتال به ایــن بیماری
جلوگیری کنــد؟ دوم اینکه اگر این
واکســن به بازار بیاید حتما یکسری
دالل بــازی و سوءاســتفاده هم در
توزیــع و فــروش آن شــاهد
خواهیم بود)4/11( .
 -1612بعد از یکســری آتشسوزی
عمدی و سهوی حاال ماجرای انفجار
کلینیک ســینا و مــرگ تعدادی از
هموطنان بسیار باعث ناراحتی و غم
و غصه مردم شد .چه کسانی در این
باره قصور داشتند باید با آنها برخورد
شود)4/11( .
 -1604خانم دکتر مینو محرز عضو
کمیته ستاد مقابله با کرونا گفتهاند
نمیدانیــم در پاییــز و زمســتان
چه بالیی سرمان بیاید .هیچ چیزی
در دنیا معلوم نیست .با این حرفها
آدم بیشــتر دلــش میگیــرد .این
چه ویروس عجیب و مرموزی بود به
جان مردم جهان افتاد)4/11( .
 -1551آیا این تعیین سقف افزایش
 25درصدی اجارهبها اصال شــدنی
هســت؟ من که فکر نمیکنم .دولت
بهتر اســت در بعضی امــور دخالت
نکند)4/11( .
 -1540تصاویــر برجهای این آقای
طبــری را کــه در برخی رســانهها
دیدیــم واقعا حیــرت کردیم یعنی
اینها پولهای بادآورده مردم اســت
که تبدیل به برج شدهاند؟ ()4/11
 -1536مدیرانــی که با رابطه بازی
در راس کار قــرار گرفتنــد توانایی
کار اجرایی ندارند یکی از مشــکالت
فعلی کشــور همین مدیران هستند
که براســاس شایستهساالری سرکار
نیامدند)4/11( .
 -1533تــا درگیریهای سیاســی
برخــی آقایان مثل مدیــر کیهان و
امثال آقای زاکانی با دیگران اســت
اقتصاد ما و معیشــت مردم درست
نمیشود)4/11( .
 -1531آقــای مظفــری! خــدا
حفظتان کند حداقــل درددل ما را
چاپ میکنید .عامل آتشســوزیها
بیشــتر عامــل انســانی اســت
باید با اینها برخورد شــدید بشــود.
جنگلها نفس کشور است چرا باید
درختان بســوزند؟ علت بسیاری از
آتشسوزیها منطقه غرب مثل ایالم
و کرمانشاه کشور عامل انسانی است.
()4/11
 -1350محدودیتها از همین حاال
اجرایی شــود افزایش شــیوع کرونا
نگران کننده اســت دولــت باید با
قاطعیت برخورد کند)4/11( .
 -0820شرکت ذوب آهن اصفهان با
توجه به افزایش قیمت دالر به طور
میانگین شــاخهای  500هزار تومان
قیمت تیــر آهنهایــش را افزایش
داده چه کســانی باید نظارت کنند؟
لطفا روابط عمومی ذوب آهن پاسخ
دهد)4/11( .
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