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

آب و برق ساختمانهای ناایمن قطع می شود

عضو هیأت رئیس��ه شورای شهر تهران گفت :شهرداری پس از اخطار
ی ناایمن باید با نص��ب پالکارد نا ایمن بودن
به مالکان س��اختمان ها 
س��اختمان را اطالعرس��انی کند و درصورت بیتوجهی مالک در گام
بعدی آب ،گاز و برق با حکم قضایی قطع شود .به گزارش فارس ،زهرا
نژاد بهرام درباره پایش ایمنی ساختمانهای شهر تهران در برابر خطر
آتشس��وزی گفت :در دی و بهمن س��ال گذشته مصوبات مهمی در
این راستا در شورای شهر تهران تصویب شد و اقدامات مؤثری پس از
تصویب مصوبهها توسط سازمان آتشنشانی انجام گرفته است .بر اساس

مصوبههای موجود در شورای شهر سازمان آتشنشانی
موظف به صدور اخطار و دستورالعمل ایمنی بهرهبرداری
موقت و دائم متناس��ب با ش��رایط ساختمان به منظور
حداکثر شرایط ایمنی قابل اجرا بر اساس مباحث مقررات
ملی ساختمان و استانداردهای مرجع برای ساختمانهای
ناایمن است .آتشنشانی میتواند به مالکان و ذینفعان ساختمانهای
ناایمن مهلت حداکثر  6ماه بدهد تا دستورالعملهای ایمنی و تمهیدات
اصالحی به منظور رفع خطر صورت گیرد.همچنین شهرداران مناطق

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

22گانه مکلف به ص��دور اخطار برای الزام مالکان به رفع
خطر و ایمنسازی ساختمان هستند و میتوانند از همه
ظرفیتهای قانونی خود و ظرفیتهای قوه قضائیه و نیروی
انتظامی بهرهمند شوند .بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی
به صورتی است که شهرداری میتواند ابتدا با نصب پالکارد
خطر شهروندان را از ناایمن بودن ساختمان مطلع کند و پس از آن ارائه
خدماتی مانند آب ،گاز و برق به س��اختمان با حکم قضایی قطع و در
آخرین گام نسبت به پلمب ساختمان اقدام شود.

یک پرستار در گفت و گو با آفتاب یزد از مشکالت کادر درمان میگوید

حال روحی پرستاران خوب نیست

نه تنها حقوق کرونا بلکه حق و حقوق و کارانه خودمان هم به موقع پرداخت نمیشود و این پرداختی در برخی از بیمارستانها انجام نشده است و
گاهی تعدیل نیروی پرستار را هم داشتهاند
>پرستاران تبدیل به میرزا بنویس شده اند

آفت�اب ی�زد -ش�هین نجف�ی :خ��ط مق��دم مقابله ب��ا کرونا
ای��ن روزه��ا در ش��رایط س��ختی به س��ر میبرند و ش��یفتهای
بلن��د مدت ،دوری م��داوم از خانواده و حق و حقوقی که پرداخت
نمی ش��ود به ش��رایط س��خت پیش روی آن ها دامن میزند اما
همچن��ان در س��کوت و ب��ه دور از حواش��ی ب��ه کار خودش��ان
مش��غولند و تنها امید مردم در شرایط س��خت کرونایی محسوب
میش��وند؛ با این همه ش��رایط برای پرس��تاران به قدری س��خت
اس��ت که همین ح��اال هم خیلی از آن ها در ش��رف افس��ردگی
به سر می برند.
>شرایط حاد کمبود تجهیزات نداریم

الهه ش��ریعتی پرستاری اس��ت که هم در یکی از بیمارستان های
خصوصی و هم در یکی از بیمارستان های دولتی مشغول به فعالیت
است .او در گفت و گو با آفتاب یزد در خصوص مشکالت پرستاران
در دوره کرونایی گفت« :اوایل شیوع کرونا یک تراژدی به شدت غم
انگیز بود ،چون تجهیزات وارد نمی شد و در بیمارستانها تجهیزات
خیلی کم بود .حتی خیلی از هم دوره ای های من در شهرس��تان
ه��ای مختلف عکس ب��رای ما می فرس��تادند که نش��ان می داد
با س��فره یک بار مصرف تمام وجودش��ان را کاور ک��رده اند و به
این طریق بر بالین مریض حاضر میش��دند .این در ش��رایطی بود
که پرس��تاران چاره ای جز حضور در بیمارس��تان نداش��تند چون
اگرغیبت میکردند حقوقشان قطع می شد و نیرو جایگزین آن ها
می ش��د .اما حاال وضعیت به نس��بت قبل خیلی بهتر شده است
و کمبود تجهیزات به آن ش��کل حادی که در گذش��ته بود وجود
ندارد .با این همه در حال حاضر هم سختی های زیادی برای کادر
درمان وجود دارد».
>بیشتر حجم کاری بر دوش پرستاران است

او در ادام��ه تاکید کرد« :اول ای��ن را بگویم که همه افراد خانواده
من پزش��ک هس��تند و من تنها پرس��تار بین آن ها هستم ،این را
میگویم که فکر نکنید من با پزش��کان زاویه دارم اما واقعیت این
است که در بیمارس��تان ها به خصوص بیمارستان های خصوصی
 90درصد س��ختی و حجم کار بر دوش پرستاران است .پزشک با
همه س��ختی هایی ک��ه وجود دارد ،برای اینکه به یک تش��خیص
واحد برسد به گزارش من پرس��تار نیازمند است چون من هستم
که  24س��اعت شبانه روز باالی سر مریض حضور دارم و به همکار
بع��دی گزارش می ده��م و از همکار قبلی به دق��ت تمام گزارش
می گیرم ،چون وقتی پزش��ک به بالین بیمار می آید من باید یک
گزارش کامل و درس��ت به او بدهم .نمی خواهم بگویم پزش��کان
کارشان راحت اس��ت ،حتی در بیمارستان های دولتی پزشکان پا
به پای ما پرس��تاران در بیمارستان حضور دارند و بر بالین مریض
می آیند و در همان هوایی که کرونا در آن غوطه ور است همراه با
ما نفس می کش��ند اما در بیمارستان های خصوصی پزشک تنها
برای ویزیت در بیمارس��تان حضور پی��دا می کند .به همین دلیل
می گویم بیش��ترین بار کار ،بر دوش پرستاران است و اشکالی هم
ندارد چون ما قس��م خوردیم که به نا توان ترین و عاجز ترین نوع
انسان که همان بیمار است خدمت رسانی کنیم اما حتی حقوق ما
هم سر موقع پرداخت نمی شود»
>خستگی توی تنمان مانده

ای��ن پرس��تار ادامه داد« :برای من جالب اس��ت که نه تنها حقوق
کرون��ا بلکه حق و حقوق و کارانه خودم��ان هم به موقع پرداخت
نمی ش��ود و این پرداختی در خیلی از بیمارس��تان ها اصال انجام
نشده است! من در یک بیمارستان خصوصی هم شاغل بودم اما به
قدری شرایط حاد بود و حق و حقوق پرداخت نمی شد که خیلی
از پرس��تاران عطای آن را به لقایش بخش��یدند و اس��تعفا دادند
و ب��ه نوعی از آن جا ف��رار کردند! در بیمارس��تان های خصوصی

چ��ون مردم پول م��ی پردازند بناب��ر این توقع بیش��تری از کادر
درم��ان دارند و به همین دلیل فش��ار روحی در بیمارس��تان های
خصوصی بیش��تر است اما در بیمارس��تان های دولتی مردم توقع
آن چنانی ندارند با این حال حجم بیماران به قدری زیاد است که
انرژی جس��مانی بیشتری نیاز است .در واقع باید از لحاظ جسمی
آن قدر قوی باشی تا بتوانی شیفت های سنگین را کاور کنی؛ یادم
است روز های اولی که کرونا آمده بود وقتی یکی یکی همکارانمان
ب��ه کرونا مبتال می ش��دند ما باید به جای آن ها هم ش��یفت می
دادیم ،روزهایی بود که من س��ه ش��بانه روز پش��ت سر هم یعنی
 72ساعت شیفت بودم .حتی به خیلی از همکاران ما گفته میشد
اگ��ر نم��ی توانی این ط��ور کار کنی اص�لا نمی خواهد س��ر کار
بیایی! ما این ش��ب ش��یفت ها و تحکم ها را هم تحمل کردیم با
این همه تقدیر و تشکرهایی که مردم از ما می کردند ما را به کار
دلگرم می کرد ،دوره قبل شیوع کرونا یکی از شادترین دوره های
بیمارستان ها بود ،چون هیچ همراهی حق حضور بر بالین پرستار
را نداشت ،پرستار ها با بیماران بخش عادی بگو بخند می کردند
ت��ا روحی��ه بیماران حفظ ش��ود؛ من به یاد می آورم یک پروس��ه
دارو دادن ب��ه مریض ها در یک بخش  26تخته  4س��اعت طول
می کشید چون با تک تک مریض ها بگو بخند می کردیم تا جای
همراه بیمار را به نوعی پر کرده باش��یم .اما کم کم خسته شدیم.
انگار به این نتیجه رس��یده ایم که این بیماری حاال حاال ها وجود
خواه��د داش��ت ،حق و حقوق م��ا را هم که پرداخ��ت نمی کنند
بنابر این خس��تگی توی تنمان مانده اس��ت و همین موضوع باعث
میشود که بچه ها از سر خستگی در بخشها رفتار های تند و بدی
داشته باشند».
>راهکارهایبیمارستانهایخصوصیبرایپرکردنجیبخودشان

شریعتی گفت« :پرستارها در بدترین حالت روحی به سر می برند،
خیلی از پرس��تارها دچار افسردگی شده اند ،من به کرات دیده ام
پرس��تانی را که در آغوش هم گریه م��ی کنند .ما از لحاظ روحی
اصال حمایت نمی ش��ویم و هیچ مش��اوره و راهکاری هم برای ما
در نظر گرفته نش��ده اس��ت .از طرف دیگ��ر از اول خرداد خیلی
از هم��کاران ما را در چند تا از بیمارس��تان های خصوصی تعدیل
نیرو کردند و آن ها از کار بیکار ش��دند .چون کرونا برای روس��ای
بیمارس��تان ها آن قدر درآمد زای��ی ندارد و نمیتوانند جیب های
خودشان را پر کنند ،البته که بر خی در بیمارستان های خصوص
به دالیل مختل��ف پولهای زیادی از خانواده های متمول دریافت
میکنن��د ،مثال به آن ها می گویند بیمارتان کرونایی اس��ت و هر
کس��ی بر بالی��ن او نمی رود باید پول بدهیم و پرس��تار خصوصی
بگیری��د .به طرق مختل��ف از خانواده های متمک��ن پول دریافت
می کنند اما باز هم حق و حقوق پرستار را نمی دهند و فقط جیب های
ب��دون ته خودش��ان را پر میکنن��د .این نوع برخورد ها س��ختی
کار را برای همکاران ما چند برابر کرده اس��ت و باعث می ش��ود
خیل��ی زودتر از آن چیزی که باید فرتوت ش��ویم و از محیط کار
فاصله بگیریم .من خودم فکر می کنم بیش تر از  10س��ال دیگر
نتوانم بر بالین بیمار کار کنم».

این پرستار توضیح داد« :ما غیر از کار هایی که برای مریض انجام
می دهیم باید همه کار ها را مس��تند س��ازی کنیم یعنی گزارش
دقیق آن را بنویس��یم و ارائه بدهیم ،اما این برای زمانی اس��ت که
مطاب��ق با اس��تاندارد ها در بخش ویژه دو بیم��ار به من بدهند نه
ح��اال که من در بخ��ش ویژه  4بیمار دارم و به طرز وحش��تناکی
فش��ار کاری زیاد اس��ت در چنین ش��رایطی من ترجیح میدهم
اعتراض س��وپروایزر را برای مستند سازی و ارائه گزارش نا کامل
به جان بخرم اما بیش��تر وقتم را تمام و کمال بر بالین بیمار باشم.
این در شرایطی است که خیلی از همکاران من تنها به گزارش نویسی
و مس��تند س��ازی م��ی پردازن��د و خیل��ی کم ب��ه بالی��ن بیمار
می روند! واقعیت این اس��ت که اگر ما رس��یدگی به بیمار نداشته
باش��یم و تنها گزارش کار ارائه بدهیم هم کس��ی نمی فهمد ،اصال
مس��ئولین به همان گ��زارش کار هم توجه می کنن��د چون تنها
نگران بازرسانی هس��تند که برای اعتبار بخشی بیمارستان بیایند
و گزارشش��ان کامل نباش��د اما با این حال م��ن ترجیح می دهم
بیش��تر به بیمار خدمت رسانی کنم تا اینکه به نوشتن گزارش کار
بپردازم .این اواخر که شرایط روحی پرستاران بدتر شده است این
نوع نگاه ها بیشتر دیده می شود .در واقع شرایط روحی بد و حق
و حقوقی که پرداخت نمی ش��ود از پرس��تاران یک میرزا بنویس
س��اخته اس��ت .اگر م��ن هم بنش��ینم و ب��ر بالین بیمار نباش��م
هی��چ ک��س متوجه این موضوع نمی ش��ود .با این ج��ال منی که
در بط��ن بخ��ش مراقبت ه��ای ویژه بیرون می آی��م می دانم چه
ش��رایطی حاکم اس��ت و چه مرگ و میر های��ی در این بخش ها
جلوی چش��م خ��ود من اتفاق می افتد .هیچ ک��س نمی فهمد در
بیمارس��تان چه اتفاقی می افتد اما چیزی که مس��تند می ش��ود
چارت ش��ده و برای همیش��ه باق��ی می ماند به همی��ن دلیل هم
هم��ه از آن مس��تندات م��ی ترس��ند .البته این مخت��ص به همه
پرس��تاران نیست و کسانی هم هستند که به بهترین نحو به بیمار
خدمت رس��انی می کنند اما خب ش��رایط روحی و اقتصادی بد
س��بب شده که چهره س��یاهی از برخی از ما سفید پوشان ساخته
شود .برای من این موضوع خیلی نگران کننده است و من معتقدم
که نباید بیافتد اما واقعیت این است که این اتفاق زمانی نمی افتد
که همه چیز اس��تاندارد باش��د .وقتی در یک بخش 16تخت  6تا
پرس��تار حضور دارند که  2تای آن هم مس��ئول شیفت هستند و
نمی توانند مریض داشته باشند چطور می توان به صورت استاندارد
عم��ل ک��رد؟ من چطور می توان��م به  4مریض رس��یدگی کنم و
گزارش مس��تندات آن ها را هم کامل بنویسم؟ حقیقتا این اتفاق
در بخش ویژه امکان پذیر نیست مگر اینکه مثل کسانی که گفتم
میرزا بنویس باشیم» .
>حقمان را دریغ نکنید

او تاکید کرد« :بدون استثناء همه پرستاران مشکل اعصاب و روان
را پی��دا کردند .فق��ط میزان آن در افراد متفاوت اس��ت .همه این
مش��کالت در کار م��ا وجود دارد و این مش��کالت تنها زمانی رفع
می ش��ود که حق و حقوق پرس��تاران به موقع پرداخت شد .امرار
مع��اش برای هر کس یک موضوع طبیعی اس��ت و ما چیز زیادی
نمی خواهیم  .ما ش��رایط س��ختی را پشت سر گذرانده ایم .خیلی
وق��ت ها از ترس اینکه ویروس را به خانواده هایمان انتقال ندهیم
روزها به دور از آن ها زندگی کردهایم .شرایط سخت روحی ،روانی
و فشار کار باالیی را پشت سر گذاشته ایم و این سزاوار نیست که
حقمان را هم از ما دریغ میکنند».
ه��ر روز بنرهای تبلیغاتی فراوانی را که نش��ان از تقدیر و تش��کر
از پرس��تاران و کادر درمان بیمارس��تانها دارد ش��اهد هس��تیم
اما فراموش نکنیم پرس��تاران تقدیر و تش��کر نمیخواهند آن ها
حقش��ان را میخواهند ،ح��ال خوب و روحیه م��ی خواهند .چرا
ابتداییترین حقوقشان را ازآنها دریغ میکنید.

در بهشت زهرا (س)کووید ۱۹-خیرات میکنند

اگر کادر پزش��کی ،پرس��تاران و مدافعان س�لامت را پیشقراول
مب��ارزه با کرونا قلم��داد کنیم قطعا آخرین حلق��ه مبارزه با این
ویروس منحوس را پرسنل آرامستانها تشکیل میدهند.
به گزارش آنا ،با ش��یوع کرونا در کشور و کالنشهرهایی همچون
ته��ران تمامی فعالیتهای خ��رد و کالن تحت تأثیر این ویروس
قرار گرفت.س��تاد ملی مقابله با کرونا ک��ه پس از همهگیری این
ویروس بهعنوان متولی مدیریت این ش��رایط بحرانی تشکیل شد
مس��ئولیت پیدا کرد تا با صدور پروتکلها و اس��تانداردهای الزم
دستگاههای اجرایی را نس��بت به رعایت این موارد آگاه کند .در
این میان طبیعتاً در بحث بیماریها بهویژه بیماریهای همهگیر
آنچه بیش از همه حائز اهمیت اس��ت بحث پیش��گیری اس��ت،
موضوعی که با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده از ماسک
در مکانه��ای عمومی محقق خواهد ش��د .یک��ی از محیطهایی
که هم��واره بهعنوان یکی از مهمترین اماک��ن عمومی که تحت
هیچ ش��رایطی تعطیل نخواهد ش��د آرامس��تانها هستند که در
تهران زیرنظر س��ازمان بهشت زهرا(س) قرار دارد .به جز رعایت

|

پروتکلهایی که بهش��ت زهرا (س) موظف اس��ت بهطور ویژه در
ارتب��اط با متوفیانی ک��ه بر اثر کرونا ف��وت میکنند رعایت کند
مدیریت ش��رایط و جلوگیری از ازدح��ام خانوادهها و افرادی که
بهمنظور بدرقه متوفی در بهشت زهرا (س) حضور پیدا میکنند
نیز حائز اهمیت است.
اهمیت مدیریت این ش��رایط و عدم ارائه مجوز برای حضور افراد
در روزهای پایانی س��ال (بهویژه پنجشنبه و جمعه آخر سال) به
حدی بود که سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) از
بس��ته شدن دربهای بهشت زهرا با حکم دستگاه قضائی سخن
بهمی��ان آورده بود و از آن زم��ان تاکنون خانوادههای اموات (چه
کرونایی و چه غیرکرونایی) با دس��تور س��تاد مقابل��ه با کرونا از
برگزاری هرگونه مراس��م تش��ییع جنازه و همچنین ختم محروم
ماندهاند.
در ای��ن میان اما بهنظر میرس��د با فوت اف��راد معروف وضعیت
کمی متفاوت اس��ت و بهشت زهرا (س) برای چهرههای شناخته
ش��ده عرصه هنری میتواند اس��تثنائاتی قائل شود .درست است

توضیح مدیرعامل بهشت زهرا (س)درباره مرگ و میر کرونا :بیسابقه است!

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با اشاره به شیوع مجدد بیماری کرونا و افزایش آمار فوتیها گفت :حتی اعداد و ارقامی که
شاهدیم در  ۷۵روز گذشته بیسابقه است و اگر رعایت نشود تهران به شرایط سخت بازخواهد گشت.
به گزارش تسنیم ،سعید خال اظهار کرد :بهشت زهرا (س) یک سازمان بدون تعطیلی در کشور است که واجب کفایی مردم را
انجام میدهد و رعایت بهداشت در بهشت زهرا (س) در حد باالیی از استانداردها صورت میگیرد و این فرآیند در ارتباط با
پرسنل و چه در ارتباط با مراجعهکنندگان انجام میشود.
وی درباره سالنهای تطهیر سازمان بهشت زهرا (س) خاطرنشان کرد :این فضاها روزانه چند بار ضدعفونی میشوند همچنین
پس�اب س�النهای تطهیر از همان زمانی که تطهیر در راس�تای اجرای حداکثری فتوای مقام معظم رهبری از بعد از ظهر 16
فروردین آغاز شد مرتب ًا پایش میشوند و سیستمهای پایش هوشمند و کلرزنی نصب شده است و هیچگونه دغدغهای وجود
ندارد.
مدیرعامل س�ازمان بهش�ت زهرا (س) با اشاره به قراردادن وسایل بهداش�تی در اختیار مراجعهکنندگان گفت :محوطههای
بهش�ت زهرا (س) کامال ضدعفونی میشود و تمام دستورالعملهای وزارت بهداشت در کنار رعایت تمامی مسائل شرعی در
بهشتزهرا (س) انجام میشود و تدفین متوفیان کرونا مطابق پروتکلهای بهداشتی و شرعی انجام میشود.

که هنرمندانی که به رحمت خدا میروند ارزش واالیی به جهت
تالشهایش��ان در راس��تای ثبت خاطرهها و ارائه هنرشان دارند
و قطعاً گرامیداش��ت ی��اد و خاطره آنها امری ضروری اس��ت اما
ش��رایط بحرانی وزیر ،وکی��ل ،هنرمند ،بازیگ��ر ،نماینده مجلس
و  ...نمیشناسد.
مشخص نیست که آیا این تغییر رویه در عملکرد بهشت زهرا (س)
در ع��دم رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،مجوز برگزاری تجمعاتی
بدون رعایت فاصله اجتماعی و حتی عدم اس��تفاده از ماسک آن
هم در ش��رایطی که کشور در حال ورود به رکوردهای جدید در
بحث ابتال ،بس��تری و فوتهای کرونایی است ،نمیتواند عالوه بر
اینکه بهنوعی چرخه ش��یوع کرون��ا را بازتولید میکند به نوعی
کارکنان خدوم و زحمتکش خود را در معرض خطر قرار میدهد.
البته در این میان آنچنان که باید ،توجهی به فعالیت پرسنل آرامستانها
اعم از افرادی که کار شستشو ،تدفین و حتی امور اداری متوفیان را انجام
میدهند نشده و بر اساس برخی آمارها در طول مدت  ۵ماه گذشته که
شیوع کرونا در کشور رخ داده است حدود ۳۰نفر از پرسنل بهشت زهرا (س)
به این ویروس مبتال شدهاند .زحمات این قشر اگر بیشتر از مدافعان
س�لامت نباشد قطع به یقین کمتر نیس��ت و آنان آخرین حلقه
مقابل��ه با کرونا را تش��کیل میدهند .ش��اید کمتر رس��انهای به
زحمات این قش��ر توجه کرده و بیشتر اذهان معطوف به خدمات
کادر درمان اس��ت و همین موضوع و نگاه ش��اید در مدیریت این
مراکز به زحمات نیروهای خود تاثیرگذار باشد.
با اینکه زحمات و تالشهای پرس��نل س��ازمان بهشت زهرا (س)
از زمان شیوع کرونا انکارناپذیر است و بنا بر اذعان پرویز فتاح رئیس
بنیاد مستضعفان حماسه بزرگی در مدیریت اجساد در بحران کرونا
ایجاد کردند اما این روزها آنگونه که باید اهتمام ویژهای در رعایت
پروتکلهای بهداشتی در بهشت زهرا (س) صورت نمیگیرد.
طبیعی است که کمتوجهی به اصول و ضوابط بهداشتی در شرایط بحرانی
شیوع کرونا نه تنها میتواند به وخیم شدن شرایط منجر شود بلکه تداوم
رعایت موازین بهداش��تی را نیز در یان مردم کمرنگ میکند؛ موضوعی
که باید بیش از پیشبه آن اهتمام ویژه داشت.
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سازه ناایمن محوطه تئاتر شهر در بوستان دانشجو برچیده شد
س�ازه ناایمن محوطه بوس�تان دانش�جو که با مصالح کانکس در س�ال 1382
احداث ش�ده ب�ود؛ به دلیل رفع خطرات ناش�ی از نقص ایمنی و ش�کایتهای
متعدد ش�هروندان به دس�تور مقام قضایی و با حضور ناظرین قضایی و مدیران
شهرداری ناحیه یک منطقه 11برچیده شد/.ایلنا

جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالیان 11 :میلی�ون و  562هزار و
 878نفر
تعداد فوتی ها 536 :هزار و  841نفر
تعداد بهب�ود یافتگان 6 :میلی�ون و 537
هزار و  765نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۲۴۳ :هزار و  ۵۱نفر
تعداد فوتی ها ۱۱ :هزار و  ۷۳۱نفر
تعداد مبتالیان دیروز :دو هزار و  613نفر
تعداد فوتیهای دیروز  160 :نفر
آمریکا

تع�داد مبتالیان 2 :میلی�ون و  982هزار و
 928نفر
تعداد فوتیها 132 :هزار و  569نفر
برزیل

تعداد مبتالی�ان :یکمیلیون و  604هزار و
 585نفر
تعداد فوتی ها  64 :هزار و  900نفر

خبر

واکنشتعزیراتبهافزایش
تعرفههایدواپراتورتلفنهمراه

س��خنگوی تعزی��رات حکومتی با اش��اره به
ارس��ال تخلف��ات دو اپرات��ور تلف��ن همراه
درخص��وص گرانفروش��ی و افزای��ش ۱۰۰
درصدی تعرفه اینترنت به این سازمان اظهار
کرد :سازمان تعزیرات حکومتی بارها در این
خصوص به س��ازمان تنظیم مق��ررات اعالم
کرده که تخلفات این دو اپراتور را اعالم کند،
اما تاکنون موردی به دست ما نرسیده است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،س��ید
یاس��ر رایگانی با بیان اینکه تخلفات این دو
اپراتور تلفن همراه در خصوص گرانفروش��ی
و افزایش تعرفه اینترنت کامال محرز اس��ت،
گفت :حال اگر گرانفروش��ی ای��ن دو اپراتور
محرز اس��ت ،چرا تاکنون گزارش این تخلف
ب��رای جلوگیری از تکرار مجدد به س��ازمان
تعزیرات ارسال نش��ده است که این موضوع
را بای��د س��ازمان تنظیم مق��ررات پیگیری
کند و پاس��خگو باشد .اگر س��ازمان تنظیم
مقررات میگوید که تخلفات را به س��ازمان
تعزیرات حکومتی ارس��ال کرده است شماره
نامه ارس��ال ش��ده را اعالم کند .به احتمال
زی��اد تخلفات این دو اپرات��ور تلفن همراه را
به س��ازمان حمایت از تولید کننده و مصرف
کننده ارسال کردهاند ،به همین دلیل تاکنون
به دست ما نرسیده است .بر اساس گزارشها
تخلفات به اداره کل تعزیرات حکومتی استان
تهران ارس��ال ش��ده که امیدواریم روند این
گونه برخوردها و ارس��ال گزارشات ادامه دار
باشد.

زنان
نماینده مردم شهرضا :

نمایندگان زنحق حضور

درآزموندبیریکمیسیونراندارند!

نماینده مردم ش��هرضا و دهاقان (اصفهان)
گف��ت :از ظرفی��ت زن��ان در ترکیب هیات
رییس��ه مجلس و کمیس��یون ها اس��تفاده
نشده است در حالی که زنان نیمی از جامعه
را تشکیل می دهند.
به گزارش ایرنا ،س��میه محمودی ،در مورد
مقابله سیاست های ضدخانواده که مجلس
یازده��م از آن به عن��وان اولویت های خود
ی��اد م��ی کند اف��زود :وقت��ی در مجلس از
ظرفی��ت زن��ان در ترکی��ب هیات رییس��ه
مجلس و کمیسیون ها استفاده نمی شود و
یا کارمندان زن حتی نمی توانند در آزمون
دبیری کمیسیونها شرکت کنند چطور می
توان با سیاس��ت های ضد خان��واده مقابله
کرد در حالی که زن رکن اصلی آن اس��ت.
یکی از انتقادات مجل��س یازدهم به دولت،
ع��دم پرداخت یارانه به کودکانی اس��ت که
تازه متولد می ش��وند و این در حالی است
هیات هفت نفره متش��کل از اعضای هیات
رییس��ه مجلس بعد از بررس��ی درخواست
زنان نماینده برای حضور در هیات رییس��ه
کمیسیون ها تاکید کردند که زن باید بچه
داری کند و به امورات خانه رسیدگی کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت:
این گونه اظهارنظرها خالف سیاس��ت های
تش��کیل ،تحکیم و تعالی خانواده است که
رهبری برآن تاکید فراوان داش��تند .چرا که
باعث می ش��ود زن احس��اس کند داش��تن
فرزن��د باع��ث دوری وی از اجتماع خواهد
ش��د و در پی آن بنیان خانواده نیز تضعیف
می ش��ود .مجلس در حال��ی در مورد عدم
اجرای سیاس��ت های تش��کیل و تحکیم و
تعالی خان��واده می تواند انگش��ت اتهام به
سمت دولت بگیرد که اصالح دیدگاه نسبت
ب��ه جایگاه زن و خانواده را از بدنه خود آغاز
کند .زمانی می توانیم طرح هایی در جهت
تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء جایگاه زن را
به تصویب برس��انیم که نگاه سنتی مجلس
نسبت به خانمها تغییر کند.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -0809هرچ��ه در م��ورد برج��ام
رش��ته ک��رده بودی��م پنبه ش��د دوباره.
مخالفه��ای داخل��ی خودم��ان هم که
عضو کمیس��یونهای مجلس هس��تند
حتما حاال خیلی خوش��حال هستند که
اروپا هم یک جورهایی با برجام مخالفت
میکنن��د .ح��اال دیگر چی��زی از برجام
باق��ی نمانده اس��ت .اما این خوش��حالی
ندارد)4/14( .
 -0720یک مستمریبگیر بازنشسته از
اصفهان هس��تم .این مس��ئوالن که دائم
میگویند بازنشستگان و مستمریبگیران
عزی��ز .آنقدر عزیز عزی��ز نکنند که واقعا
حالمان از این حرفها خراب ش��ده .کمر
ما زیربار مشکالت خرد شده است .کجا ما
عزیز هستیم؟ ()4/14
 -2247لطف��ا مس��ئوالن وزارت کار
بفرماین��د ب��ه کس��انی که در ش��رایط
کرونایی بیکار شدهاند حق بیمه بیکاری
هم تعلق میگیرد؟ ()4/14
 -2210آی��ا اینک��ه طب��ق توافقنام��ه
ای��ران و چی��ن ش��رکتهای چین��ی
برای حض��ور در هر گونه پ��روژه انرژی
در اولوی��ت ق��رار میگیرن��د ک��ذب
است؟ ()4/14
 -2135ماج��رای دع��وای آقای غرضی
با آقای رفیقدوس��ت چیست؟ چه شده
پس از س��الها با ه��م کلکل میکنند؟
جریان چیست؟ ()4/14
 -2120لطف��ا در روزنامهتان به جوانان
توصیه کنید ماسک بزنند بیشتر جوانان
رعای��ت ن��کات بهداش��تی را نمیکنند.
ای��ن وی��روس خطرن��اک پی��ر و جوان
نمیشناسد)4/14( .
 -2109آی��ا ق��رار اس��ت بازیه��ای
لیگ که تازه ش��روع ش��ده دوب��اره لغو
شود؟ ()4/14
 -2051با وجودی که مسئوالن بهداشتی
دائم تذکر و هش��دار میدهند برخی از
مردم خصوص��ا در برخی مناطق ،خیلی
کم به این هشدارها توجه میکنند .اینها
با ج��ان خود و دیگران ب��ازی میکنند.
متاس��فانه فرهنگ برخی اف��راد در این
زمینه خیلی پایین است)4/14( .
 -2037ای کاش در ق��رارداد برج��ام
حقی برای شکایت ایران تعیین میشد.
آیا اساس��ا چنین حق��ی در نظر گرفته
نشده؟ کارشناس��ان لطفا پاسخ بدهند.
آیا ام��کان دارد از نظر حقوقی آمریکا را
محکوم کنیم؟ ()4/14
 -2019اتحادی��ه اروپ��ا ش��عار میدهد
ک��ه مصم��م ب��ه حف��ظ برجام اس��ت.
ام��ا ب��رای حف��ظ آن هی��چ کاری
نمیکنن��د ،فقط ش��عار میدهن��د .آنها
دلش��ان برای برجام نمیس��وزد ،دنبال
مناف��ع خ��ود هس��تند و از آمریکا هم
میترسند)4/14( .
 -2012ش��نیدیم چند تن از نمایندگان
مجلس یازدهم به کرونا مبتال ش��دهاند.
ب��رای آنه��ا آرزوی س�لامتی داری��م تا
سالمت خود را بازیابند و به خدمتگزاری
ب��ه م��ردم بپردازن��د .چ��ون میدان��م
خیل��ی عالقمند به خدم��ت برای مردم
هستند)4/14( .
 -1949خدا رحمت کند آقای سیروس
گرجستانی بازیگر و هنرمند کشور را ،اما
مگر قرار نبود مراس��م عزا و خاکسپاری
به صورت تجمع برگزار نشود ،چرا برای
ایشان تجمع نس��بتا زیادی انجام شد؟
چرا به دستورالعملهای بهداشتی توجه
نشد؟ ()4/14
 -1921چه ش��د ک��ه پ��س از مدتها از
ش��یوع بیم��اری کرون��ا ناگهان تس��ت
چند بازیک��ن از تیمهای مختلف مثبت
اعالم ش��د؟ مگر اینها قبال تس��ت نداده
بودند؟ ()4/14
 -1852ب��رای برخ��ی از م��ردم حتی
خرید روزانه ماس��ک هم ام��کان ندارد.
چ��ون قدرت خریدش��ان پایین اس��ت.
از کج��ا بیاورن��د ه��ر روز پول ماس��ک
بدهند آن هم ماس��کی ک��ه آنقدر گران
شد)4/14( .
 -1847آق��ای مظف��ری! در کلینی��ک
س��ینا ک��ه دچار انفج��ار و حادثه ش��د
گفته میش��ود چن��د بار ب��ه آن اخطار
داده ش��ده .اگر چنین است باید پس از
اخطاره��ا درب آن را پلم��ب میکردند
نبای��د اج��ازه میدادن��د ای��ن حادث��ه
رخ بدهد)4/14( .
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