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

ابتالی  ۳۰نفر به تب کنگو و فوت  ۲نفر در سال جاری

رئیس اداره بیماریهای قابل انتقال بین انس��ان و حیوانات وزارت
بهداش��ت از ابتالی  ۳۰نفر به تب کنگو و  ۲مورد فوتی از ابتدای
سال جاری تاکنون خبر داد .به گزارش ایلنا«،بهزاد امیری» گفت:
از سال گذشته تعداد  ۱۱۹بیمار شناسایی و  ۱۱نفر به علت ابتال
به این بیماری فوت ش��دند ،از ابتدای سال جاری تاکنون هم ۳۰
نفر بیمار مبتال شناس��ایی شده و متاسفانه  ۲نفر به علت ابتال به
بیماری  CCHFو عوارض ناش��ی از آن در کشور فوت شدند ،در
ن سیستان و بلوچستان بیشترین
طی  ۲۱سال گذشته همواره استا 
آفت��اب یزد -گ��روه اجتماعی« :م��ردم خرید نکنن��د»« ،مردم دعا
کنند»«،مردم س��که و طال نخرند» «،م��ردم ارز نخرند» و  ...اینها
جمالتی هستند که در شرایط بحرانی مدام از سوی مسئولین تکرار
میش��ود و با بیان چنی��ن جمالتی به نحوی از زیر بار مس��ئولیت
ش��انه خالی میکنند .این طور که پیداس��ت مسئولین سعی دارند
مش��کالت اقتصادی مردم را با « نخری��د» و «نکنید» حل کنند و
بالیای طبیعی را هم با « دعا کنید» بر طرف س��ازند ،در این میان
به نظر میرسد تنها مسئولیت مسئولین که بابت آن حقوق دریافت
میکنند این است که به مردم تذکر بدهند که چه زمانی دعا کنند،
چ��ه زمان��ی نخرن��د و چ��ه زمان��ی چ��ه کاری را انج��ام ندهند.
مابقی مسائل و مشکالت را هم این مردم هستند که باید به طرق مختلف
بر طرف س��ازند و یا اگر توان برطرف سازی آن را ندارند زیر خروار
مش��کالت کمرشان خم ش��ود .پیش از این برای اولین بار واژه دعا
کنید را از شهردار تهران شنیده بودیم وقتی خبرنگاران در خصوص
آلودگی هوا از او سوال پرسیده بودند؛ پیروز حناچی در جواب گفته
بود «:دعا کنید باران بیاید یا بادی بوزد» و دقیقا به همین شکل از
زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده بود و مسئولیت مدیریت شهری
برای رفع آلودگی هوا را به کلی منکر ش��ده بود! حاال اما با شاهکار
دیگری از س��وی مس��ئولین رو به رو هس��تیم ،روز گذشته رئیس
س��ازمان مدیریت بحران کشور در خصوص آمادگی شهر تهران در
برابر زلزله گفته است  «:دعا کنید در تهران زلزله نیاید برای زلزله
باالی  ۷ریشتری مشکل قبر هم داریم!» حاال باید پرسید مسئولین
در سطوح کالن مدیریتی چه میکنند که مردم هر بار با دعا و سالم
و صلوات باید جور آنها را بکشند؟
> دعا کنید در تهران زلزله نیاید!

روز گذش��ته اسماعیل نجار رئیس س��ازمان مدیریت بحران کشور
در مورد وقوع زلزله در پایتخت در جلس��ه ستاد محلی پیشگیری،
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاس��خ به بحران ش��هر تهران گفته
بود «:دعا کنید در تهران زلزله نیاید! بر اساس گزارشی که دوستان
اع�لام کردن��د ،آمادگی تهران ب��رای مقابله با زلزله ب��ا وجود همه
اقدامات  ۱۸.۸درصد اس��ت .همچنین این س��ؤال مطرح میش��ود
در صورت��ی که زلزله در تهران اتف��اق بیفتد ،آیا نیروهای امدادی و
اورژانسی میتوانند از مسیرها و خیابانهای شهر تهران به محلهای
حادثه برسند یا خیر که کار بسیار سخت و پیچیدهای است».
نجار خاطرنشان کرد «:همچنین تعدادی از استانهای کشور ،استان
معین تهران در زلزله هستند و بر همین اساس باید جلسات فعالتری
برای هماهنگی با این استانها برگزار شود عالوه بر اینکه تعدادی از
مناطق تهران ،معین استانهای مختلف در کشور هستند .به عنوان
مث��ال در زلزل��ه بم ،دو منطقه تهران حضور مؤثری داش��تند و در
خوزستان نیز حضور فعال و اثرگذاری را در بخش بازسازی داشتند
و انتظار این است برای هماهنگی بیشتر جلسات منظم و مؤثری با
استانهای معین برگزار شود».
وی با بیان اینکه بنده همواره اعالم کردم دعا کنید در تهران زلزله
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آمار ابتال و مرگ ناشی از  CCHFدر کشور را داشته
است ،اما توجه داشته باشید که این بیماری ارتباطی
با کرونا ندارد و تاکنون این موضوع به اثبات نرسیده
است .وی در ادامه گفت :بیماری تب خونریزی دهنده
کریمه کنگو یک بیماری ویروسی است .مخزن و ناقل
ویروس  CCHFدر طبیعت کنههای سخت و عمدتاً گونهای به نام
هیالوما است .این کنهها حدود  ۸۰۰روز عمر میکنند و میتوانند
ویروس را از طریق تخم به نسل بعدیشان انتقال دهند .زمانی که
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این کنهها حیوان را مورد گزش قرار میدهند ،ویروس
را ب��ه بدن دام منتقل میکنن��د .دام در طی مدت دو
هفته ناقل ویروس خواهد بود و ممکن اس��ت عالمتی
بروز ندهد .چنانچه در طی این مدت ،دام توسط انسان
بدون استفاده از وسائل حفاظت فردی و بدون رعایت
نکات بهداشتی ذبح شود انس��ان در معرض خون و ترشحات دام
آلوده قرار میگیرد و به این طریق احتمال انتقال بیماری به انسان
وجود دارد.

نخریدن و دعا کردن
استراتژیثابتمسئوالن!

یک جامعه شناس:
این اظهار نظرها عالوه بر اینکه با عث میش��ود مردم
حس رها شدگی داشته باشند ،آنها را به سمت سستی
و بی حسی س��وق میدهد .وقتی مسئولی میگوید «دعا
کنید» باید به او گفت ما دعا میکنیم اما ش��ما چه کار
میکنید؟ اگر قرار اس��ت با دعای ما مشکالت حل شود
ش��ما چرا حق��وق میگیرید؟ چرا نباید س��اختمانهای
بلند مرتبه در تهران مقاوم س��ازی شوند؟ اصال چرا در
کوچه و پ��س کوچههای تنگ و باریک اجازه س��اخت
س��اختمان دادید که ام��روز با چنین مش��کالتی مواجه
باش��یم؟ چرا اس��تاندارد س��ازی صورت نمیگیرد که
امروز با چنین مش��کالتی مواجه نباش��یم؟ اگر قرار بود
همه مش��کالت با دعای مردم حل شود دیگر چه نیازی
به حضور یک مسئول در پست مدیریتی بود؟
نیاید ،گفت« :بعضاً این حرف بنده مورد تمسخر قرار گرفته و حتی
یکی از رس��انهها ،آرم روی لباس بنده را تغییر داده و دو دس��ت به
نش��انه دع��ا بر روی لباس بنده طراحی کرد ام��ا بنده باز هم عرض
میکنم که باید دع��ا کنیم که در تهران زلزله نیاید! رفتار مردم در
برابر زلزله مالرد علیرغم همه اقدامات و آموزشها ،خیلی مناس��ب
نبود و تهرانیها غافلگیر شدند همچنان تردد در آن مقطع در شهر

چشم آقای مدیریت بحران؛ برای نیامدن زلزله دعا میکنیم

عصرایران -مصطفی داننده :دزدی در منطقهای زیاد شده بود .هر شب خانهای مورد سرقت قرار میگرفت ،برخی برای اینکه
خانهش�ان از گزند س�ارقان در امان باشد ،حفاظ زدند ،س�گ آوردند ،دزدگیر نصب کردند و عدهای دیگر با علم به اینکه دزد
هست و ممکن به زودی به خانه آنها بزند ،گفتند دعا میکنیم که دزد نیاید.
این افراد درست کاری را کردند که رئیس سازمان مدیریت بحران کشور انجام داد .اسماعیل نجار گفته است «:دعا کنید در
تهران زلزله نیاید! براساس گزارشی که دوستان اعالم کردند ،آمادگی تهران برای مقابله با زلزله با وجود همه اقدامات ۱۸.۸
درصد است».
خسته نباشید! ممنون از راهکاری که ارائه کردید .واقعا ما شما مسؤوالن را نداشتیم نمیدانستیم با بحرانها چگونه برخورد
کنیم .آقای نجار از س�ال  93شما مسئول سازمان مدیریت بحران کشور ش�دهاید ،در این مدت چه کردید که امروز تنها راه
نجات تهران از زلزله را دعای مردم میدانید؟ واقعا چرا باید با علم به اینکه تهران شهری زلزله خیز است فقط باید  18درصد
آماده باشد؟ چرا در تمام این سالها اجازه داده شد تا در کوچههای تنگ جنوب تهران ،آپارتمانها باال برود که امروز نگران
این باش�یم که چگونه به کمک زلزلهزدگان برویم؟ چرا از تجربیات کشورهای دیگر در امور زلزله استفاده نکردید تا ما امروز
مجبور به دعا کردن باش�یم .واقعا اگر کارهای کش�ور با دعا کردن حل میشود چرا شما حقوق میگیرد و در صندلی ریاست
و مس�ؤولیت نشس�تهاید؟ هر شب جمعه مردم به مس�اجد ،حرمهای متبرکه و مقدس میروند و دست به دعا بر میدارند تا
مشکالت حل شود .مثال تلویزیون و رادیو اعالم کند که امشب وقت دعا کردن برای ارزان شدن دالر و سکه است .مردم دعا
میکنند و انشاءاهلل خدا هم اجابت میکند و قیمتها پایین میآید .مسئولیت داشتن یعنی اینکه شما و امثال شما در تمام
این سالها میزان آمادگی تهران را باید به  100درصد میرساندید نه  18درصد .مسئولیت داشتن یعنی اینکه شما و امثال شما
باید آنقدر به کار خود تسلط داشته باشید که بعد از هر حادثه نگویید که غافلگیر شدیم .نگویید که زلزله است و غیرقابل پیش بینی.
مردم ژاپن باید هزار بار خدا را ش�کر کنند که مس�ؤوالن آنها برای زلزله تنها چش�م به دعا نداشتند و برای این بالی طبیعی
فکری کردند که میزان خسارت و مرگ و میر را به پایینترین حد خود برسانند.البته فکر میکنم انتظار ما بسیار باالست .وقتی
نمیتوانید ساختمانهای ناایمن مثل پالسکو را وادار به ایمن سازی کنید و باید شاهد مرگ هموطنانمان باشیم ،چگونه میتوان
انتظار داشت فکری به حال زمین لرزه و دیگر بالیای طبیعی کرد.

خیلی از شهرهای کش��ور از جمله تهران حال خوبی ندارند.عده ای
بعد از گذش��ت مدت طوالنی از شیوع کرونا هنوز موارد بهداشتی را
رعایت نمیکنند .ع��ده ای هم که اوایل رعایت میکردند این روزها
فقط از ماس��ک استفاده میکنند ولی موارد بهداشتی دیگر را جدی
نمیگیرند .بخش عمده ای نیز کلیه پروتکلها ی بهداشتی را جزئی
از س��بک زندگی خود کرده اند .ساعات پایانی شب را انتخاب کردم
تا ببین م مردمیکه هنوز در خیابانها هس��تند چه میکنند و سبک
زندگی آنها در روزهای کرونایی چگونه است.
به باش��گاه خبرنگاران جوان،ترافیک نبود و خودروها به صورت روان
در حال حرک��ت بودند .تعداد خودروها نیز خیلی کمتر از طول روز
بود،تقریبا همه جا آرام بود ،صدای خودروها بود و صدای سرعت گیرهای
پالس��تیکی ک��ه از آنها عبور میکردن��د .گاهی ه��م در خط ویژه،
اتوبوسهای قدیمیتردد داشتند.
همانط��ور که به حرکتم ادامه دادم مغازه یا رس��تورانی را ندیدم که
فعالیت کند ،اما چشمم به دودی در آسمان و یک نقطه پرنور خورد،
وقتی کمینزدیک ش��دم ،دک��ه ای دیدم که مش��غول آماده کردن
وس��ایل خود برای فروختن جگر و جوجه است .چند میز و صندلی
پالستیکی رنگارنگ هم چیده بود ولی هنوز مشتری نداشت .چند متر
دور نش��ده بودم که جگرکی سیار دیگری را دیدم؛ پسر جوان حدود
20ساله مشغول درست کردن بس��اط منقل و زغال بود .جوری باد
میزد که انگار مشتریهایش زود میآیند و نمیخواهد معطل شوند.
توقف کردم تا چند سوال از او بپرسم .بعد از سالم ،سریع باد بزن را
رها کرد و نزدیک بس��اطش آمد .ب��ه او گفتم قصد خرید ندارم ولی
ناراحت نشد .جوان خوشرویی بود گفت «:جانم داداش در خدمتم»
قیمت جگرها را پرس��یدم ،گفت «:جگر ،خوش گوش��ت ،دل و قلوه
6000تومان»گرانی روی اندازه سیخهای آنها هم تاثیر گذاشته بود،
جگرها باریک تر و کمتر شده بود .چیزهای دیگری مثل بال و جوجه
زعفرانی ،قارچ و سوسیس پنیری هم داشت.
درباره ی وضعیت بازار فروش در زمان کرونا پرسیدم که دلیل کم شدن
مش��تریهایش را گرم��ا میدانس��ت ن��ه کرون��ا ،از درآم��دش هم
راضی بود .همینطور که به صحبت کردن ادامه میداد گفت این اطراف
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اجتماعی

شوخی منقلی چند شهروند با کرونا

همه فامیل هستیم و حواسمان به یکدیگر است .در آخر هم گفت به
این کار مجبوریم چون کار دیگری نیست اگر اینجا نیاییم مجبور به
انجام کار خالفیم .تشکر و خداحافظی کردم ،چون میخواستم سراغ
اف��راد دیگری هم بروم .حرکت ک��ردم در آن محدوده فاصله دکهها
خیلی کم شد و تعدادشان بیشتر ،اغلب آنها مشتری هم داشتند.
از طرز لقمه گرفتن مشتریها شوکه بودم که بهداشت فروشندهها،
میزها و وسایل چیده شده آنها در خیابان ،من را به فکر فرو برد که
چطور کرونا این اندازه برای آنها بی اهمیت اس��ت .در همین گیر و
دار ب��ودم که تع��دادی از دکهها را رد کردم500 .متر که دور ش��دم
جگرکیهای بزرگ تری را دیدم .چراغ کش��یهای بیشتری را از تیر
برق گرفته بودند ،خیمه و میز و صندلی بیشتری هم داشتند.
در کنار یکی از آنه��ا توقف کردم ،طعمهای مختلف و تنوع اجناس
بیش��تری هم داشت .طعمهای عشایری و اسپایس��ی و چه و چه و
چه ،قلیان هم داش��ت .اصال انگار محدودیتها در آنجا معنا نداشت.
قیمتها تقریبا همه جا یکس��ان بود ولی این یکی قلیان هم داشت.
قلی��ان همراه با چای برای مجرده��ا 50000تومان و 30000تومان
هم برای خانوادهها بود .زوج جوانی منتظر آماده شدن سفارش خود
بودند.بنظرم تازه ازدواج کرده بودند،شروع به صحبت کردم اسم مرد
خانواده میالد بود .پرسیدم آقا میالد تو این کرونا آمدی جگر بخوری
نوش جانت ولی بنظرت این جا بهداشتی است؟ نگران کرونا نیستی؟

تهران بس��یار سخت و دشوار بود لذا همواره باید آمادگی الزم را در
این مواقع داشته باشیم».
نج��ار همچنین با اش��اره به اینکه چنانچه زلزله باالی  ۷ریش��تری
در تهران بیاید ش��رایط سخت و دشواری را در پی خواهیم داشت،
گفت «:بنابر اعالم س��ازمان مس��ئوالن بهشت زهرا(س) تعداد قبور
حدود  ۲۵هزار قبر پیشبینی ش��ده اس��ت اما کافی نیس��ت .یکی
از موضوعات��ی که بهصورت جدی پیگیری ش��ده ،مس��ئله پدهای
بالگرد در تهران اس��ت که این مس��ئله مصوب و مش��خص شده و
جاهایی که امکان فرود بالگردها وجود دارد نیز تعیین ش��ده است
و از ظرفیته��ای نیروهای نظامینیز اس��تفاده خواهیم کرد.در این
زمینه از مسئوالن نیروی هوایی خواستیم که این باند را حفظ کنند
همچنین باند قلعهمرغی و فرودگاه مهرآباد نیز برای ش��رایط بحران
و انتقال مجروحان به این محدودهها و در نهایت انتقال آنها به سایر
استانها نیز مسئلهای است که پیگیری شده است».
نجار همچنین به مسئولیت جدید شهردار تهران و فرماندهی ستاد
پیش��گیری ،هماهنگی در کالنش��هر تهران گفت«:این مس��ئولیت
سنگینی است و امیدواریم پیشنویسی نیز از سوی شهرداری تهران
در این ارتباط فراهم شود تا در جلسات آن را به تصویب برسانیم».
> حس رها شدگی در مردم

س��والی که در این بین مطرح میش��ود این است که این برخوردها
و اظه��ار نظرهای مس��ئولین چ��ه تاثیری بر جامعه دارد؟ ش��ادان
کریمیجامعه ش��ناس و آسیب ش��ناس اجتماعی در این خصوص
به آفتاب یزد گفت «:این اظهار نظرها عالوه بر اینکه باعث میشود
مردم حس رها ش��دگی داشته باش��ند ،آنها را به سمت سستی و
بی حسی س��وق میدهد .وقتی مسئولی میگوید «دعا کنید» باید
به او گفت ما دعا میکنیم اما شما چه کار میکنید؟ اگر قرار است
با دعای ما مشکالت حل شود شما چرا حقوق میگیرید؟ چرا نباید
ساختمانهای بلند مرتبه در تهران مقاوم سازی شوند؟ اصال چرا در
کوچه و پس کوچههای تنگ و باریک اجازه ساخت ساختمان دادید
که امروز با چنین مش��کالتی مواجه باش��یم؟ چرا استاندارد سازی
صورت نمیگیرد که امروز با چنین مش��کالتی مواجه نباشیم؟ اگر
قرار بود همه مش��کالت با دعای مردم حل شود دیگر چه نیازی به
حضور یک مسئول در پست مدیریتی بود؟ »
او در ادام��ه تاکید کرد «:مردم ما امروز بیش از هر زمانی خس��ته و
افسرده هستند ،مس��ئولین بی مسئولیت ،جیب خالی ،سفره تهی،
خط��ر مرگی که بیخ گوش��مان جوالن میده��د و نگرانیهایی که
ه��ر لحظه افزای��ش مییابد و اعتمادی که حتی ب��ه فردای زندگی
وجود ندارد چه برس��د به آیند ،همه اینها باعث شده شاخص امید
ب��ه زندگی کاهش یابد ،نکته جالب این اس��ت که همین مردم هر
وقت به حرف مس��ئولین گوش کرده اند و چیزی را نخریده اند و یا
کاری را انج��ام نداده اند ضرر کرده ان��د اما هر وقت به حرف آنها
گوش نداده اند و کار خودش��ان را کرده اند سود برده اند! در چنین
شرایط و وضعیت چگونه میتوان از مردم انتظار داشت که به حرف
مس��ئولین گوش بدهند؟ مردم دچار سردرگمیشده اند ،حس رها
ش��دگی دارند و فکر میکنند هیچ کس نیس��ت که به حرف آنها
گ��وش کند یا به فک��ر زندگی و آینده آنها باش��د .اگر وضعیت به
همین منوال ادامه پیدا کند ش��رایط روحی س��خت و شکننده ای
جامع��ه را فراخواهد گرفت ،مس��ئولین در مدیریت کالن باید افراد
الیق را پش��ت میز مدیریتی بنشانند نه افرادی را که به بکن و نکن
اکتفا کنند و از زیر بار مسئولیتشان شانه خالی کنند».
زلزل��ه باالخ��ره در تهران رخ خواهد داد ،اما س��وال اینجاس��ت که
مسئولین تا چه اندازه آمادگی رویارویی با آن را دارند؟ چرا بعد از 6
سال تکیه زدن بر مسند ریاست مدیریت بحران ،این مقام مسئول
باید از  18درصد آمادگی برای رویایی با زلزله س��خن بگوید و برای
پ��ر کردن خأل  82درصد آمادگی دیگ��ر از مردم بخواهد دعا کنند!
چرا هیچ مقام و دس��تگاهی از مس��ئوالن نمیپرسد در طول سالها
مسئولیت خود چه اقداماتی انجام داده اند؟

گف��ت نه آقا کرونا تهش مرگ دیگه ،همین االن از مراس��میاومدم
اونج��ا همه کیپ تا کیپ نشس��ته بودند .همینطور که ب��ا غرور از
رعایت نکردنهایش میگفت اشاره ای به تعطیلی رستورانها در شب
کرد و ادامه داد  :خیلی گرسنه بودیم اگر اینجا نمیآمدیم باید گرسنه
به خانه بر میگشتیم.
به س��راغ جگرکی بعدی رفتم ش��لوغ تر از همه ج��ا بود حدود 15
مشتری داشت .این یکی هم قلیان ارائه میداد.
صاحب دکه گفت االن فقط احتمال دارد نیروهای انتظامیبه قلیانها
ای��راد بگیرند .ارگانهای دیگر کاری ب��ه ما ندارند و راحت کارمان را
میکنیم .
چند مشتری جوان داشت ،همه آنها به اتفاق ،خطرناک بودن بیماری
را قبول داشتند ولی از این ناراحت بودند ،که جایی برای تفریح و وقت
گذراندن در آخر ش��ب ،پنج شنبه ندارند و رستورانی هم باز نیست
که بتوانند بروند .گفتند مجبوریم با این شرایط در کنار خیابان غذا
بخوریم و دوستهایمان را اینجا ببینیم .به نظر خیلی از مشتریها
و فروشندهها پخته شدن کبابها موجب از بین رفتن ویروس کرونا
میشود.به گفته پزش��کان این درست ولی دستهایی که آن غذا را
آماده و سرو میکند و محیط آنجایی که کبابها مصرف میشود ،خود
ناقل ویروس کرونا اس��ت و محیط پر خطری برای هر فرد میتواند
باش��د .حدود یک س��اعت در یکی از خیابانهای شرق تهران بودم.
جالب بود بس��یاری از افراد ماس��ک هم داشتند ولی نتوانسته بودند
گرسنگی را تحمل کنند.آمده بودند با آن کبابها خود را سیر کنند.
در ش��رایط فعلی که قهوه خانهها تعطیل هس��تند چطور بعضی از
ای��ن دکهها عرضه قلیان دارند؟ این افراد که مجبور به انجام این کار
هستند چه فکری به حالشان شده است؟ با این همه تلفات در کشور
و زحمات بی پایان کادر درمانی چرا عده ای از مردم با رعایت نکردن
مسائل بهداشتی باعث افزایش شیوع ویروس کرونا در کشور شده اند؟
افزایش روزانه مش��اغل این چنین��ی در تهران دلیلهای مختلفی از
جمله بیکاری ،اجاره سنگین مغازهها ،ساعت محدود فعالیت ،مالیات
ف��راوان و خیلیهای دیگر دارد چه اقدامیدر راس��تای جلوگیری از
مشاغل کاذب شده است؟
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لغو آزمون ورودی تیزهوشان

فاطمه مهاجرانی رئیس س�ازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت :آزمون ورودی
م�دارس اس�تعدادهای درخش�ان که قرار ب�ود جمعه  ۲۷تیر برگزار ش�ود لغ�و و به زمان
دیگری موکول ش�د.با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا ،آزمون را با حداقل دو هفته تاخیر
برگزار خواهیم کرد.زمان دقیق برگزاری آزمون ورودی مدارس اس�تعدادهای درخشان در
اطالعیههای بعدی به اطالع خانوادهها خواهد رسید/.عصر ایران

جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالی�ان 13 :میلیون و  462هزار و
 655نفر
تعداد فوتیها 581 :هزار و  316نفر
تعداد بهب�ود یافتگان 7 :میلی�ون و 851
هزار و  602نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۲۶۴ :هزار و  ۵۶۱نفر
تعداد فوتیها ۱۳ :هزار و  ۴۱۰نفر
تعداد مبتالیان دیروز :دو هزار و  ۳۸۸نفر
تعداد فوتیهای دیروز  199 :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان 3 :میلی�ون و  545هزار و
 77نفر
تعداد فوتیها 139 :هزار و  143نفر
برزیل

تع�داد مبتالیان :یکمیلیون و  931هزار و
 204نفر
تعداد فوتیها  74 :هزار و  262نفر

ستون سبز

مسئولیتحفظگونه
با باغ وحشها است

در هفتهه��ای اخی��ر ،تصاویر بس��یاری از باغ
وحشهای سراسر کشور در شبکههای اجتماعی
دست به دست میشود که از وضعیت نامناسب
نگهداری از حیوانات خبر میدهند .همچنین در
این عکسها ،حیواناتی دیده میشوند که بیمار
شده اند و به درمان آنها رسیدگی نمیشود.به
گزارش میزان مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت
حیات وح��ش در این خصوص گفت :ایجاد باغ
پرندگان یا باغ وحش نیازمند دو مجوز اساسی
است .مجوز اول مربوط به فضای ایجاد باغ وحش
است و توسط سازمان حفاظت محیط زیست،
پس از طی کردن مراحل قانونی و بررسی محیط
صادر میش��ود .ضوابط مختلفی در صدور این
مجوز تاثیر گذار است .به عنوان مثال ،اندازه هر
قفس ،حفاظ ،استقرار ،چیدمان و رفاه هر گونه
حیوان ،از جمله مواردی اس��ت که در بررسیها
مدنظرقرارمیگیرد.شهابالدینمنتظمیبابیان
اینکه باغ وحش فقط دیوار آهنی نیست؛ اظهار
کرد :در گذش��ته ،نگاه به باغ وحش ،فقط برای
نگه��داری ،بازدید و درآمدرزایی ب��ود ،اما از این
پس ،مسئولیت حفاظت ،سالمت و نگهداری از
گونههای خارج از زیستگاه با باغ وحشها خواهد
بود .ما میدانیم که بس��یاری از مراکز ،با ضوابط
قانونی ،فاصله بس��یاری دارن��د .به همین دلیل
ضواب��ط را مورد بازبینی قرار داده ایم و به زودی
ابالغ میکنیم .بر اساس ضوابط جدید ،بازرسی از
باغ وحشها ،از س��ه ماه به یک ماه کاهش پیدا
کرد .همچنین موارد بیش��تری در باغ وحشها
مورد بازرسی قرار میگیرد و حضور دامپزشک
مسئول در بازرسیها الزامیاست.منتظمیدرباره
سایر مجوزها ادامه داد :مجوز دوم درباره بهداشت
محیط و س�لامت حیوانات اس��ت که توس��ط
سازمان دامپزشکی صادر میشود .این سازمان
متولی سالمت و بهداشت باغ وحشها بوده و بر
اساس ضوابط ،حضور یک دامپزشک مسئول در
هر مرکز ،الزامیاست .توله گیری یکی از مواردی
است که ممکن است انجام شود تا برای مسئولین
باغ وح��ش ،درآمد حاصل از ف��روش یا بازدید
بیش��تر به همراه داشته باشد که نظارت را برای
حفظ سالمت حیوانات بیشتر میکنیم .در کشور
ما  ۷۵باغ وحش و باغ پرندگان وجود دارد و اگر
در بازرسیها محرز شود که باغ وحشها تلفات
دارند ،باید علت حادثه مشخص شده و در صورت
بروزهرگونهکوتاهی،بامتخلفانبرخوردمیشود.
در زمان قرنطینه ،باغ وحشها تعطیل بودند ،اما
در حال حاضر با رعایت پروتکل بهداشتی و پس
از دریافت کدرهگیری میتوانند فعالیت خود را
آغازکنند.
علیرضا زالی:

در شهر

محدودیتهاییکهفتهای
در تهران کفایت نمیکند

رییس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با تاکید
بر پیچیده بودن شرایط تهران برای مقابله با کرونا،
گفت :با توجه به نظرات فنی و بحثهای میدانی،
درخواست اعضای ستاد مقابله با کرونا در تهران،
تمدی��د محدودیتها به مدت ی��ک هفته دیگر
است؛ چراکه محدودیتهای یک هفتهای کفایت
نمیکندودامنهمحدودیتهابایددرهفتههایآتی
افزایش یابد .به گزارش میزان ،علیرضا زالی افزود:
تهران با ش��رایط خاص روبرو است و این موضوع
نگرانی زائدالوصفی را در اعضای ستاد تهران در بر
داش��ت .امروز اعضای ستاد تاکید داشتند که باید
مداخالت جدیتر و سریعتر و بالدرنگ در عرصه
ش��هری به سرعت اتفاق افتد تا شاهد بار بیماری
در روزهای آتی نباشیم .وی همچنین تاکید کرد:
در مورد آزمونها کماکان نظرمان این اس��ت که
تهران شرایط میزبانی آزمونها را ندارد .متاسفانه
شاهد برگزاری جسته و گریخته برخی آزمونهایی
هس��تیم که امکان زمانی برای تعلیق آنها فراهم
است؛ایندرحالیستکهدربارهپروتکلهایصیانت
از سالمت افراد شرکت کننده که باید به مدت سه یا
چهار ساعت در محیط بسته بنشینند ،در برخی از
این آزمونها هنوز اطمینان خاطر نداریم.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1505م��ا ک��ه فک��ر نمیکنیم ب��ا این
نمایندگان در مجلس بش��ود کاری برای
حل مش��کالتمان ک��رد .برخ��ی از اینها
بیش��تر دنبال سیاس��ی کاری و دولت را
زدن هستند .شعارهایی هم که برای حل
مشکالت معیشتی مردم دادند فقط برای
رای جمع کردن بود)4/16( .
 -1448چط��ور ع��دهای ب��ا نف��وذ خود
توانستند مجوز ساخت ویالهای الکچری
بگیرند بعدا اعالم ش��ود غیرمج��از بوده و
اقدام به تخریب آنها شود؟ اینها که بودند و
چگونه مجوز گرفتند؟ باید مجوزدهندگان
هم مجازات شوند)4/16( .
 -1410برخی از کسانی که به آقای ظریف
فش��ار میآورند یا حتی دوست دارند وی
اس��تعفا بدهد مس��لما ش��رایط و مسائل
بینالمللی را درک نمیکنند فکر میکنند
با ش��عار میشود مس��ائل منطقه را حل
کرد)4/16( .
 -1401من یک راننده تاکس��ی هس��تم.
با اینکه مس��ئوالن بهداش��تی استفاده از
ماس��ک را اجب��اری کردند ام��ا برخی از
مسافران ماسک نمیزنند .به مردم بگویید
به خودتان رحم نمیکنید به دیگران رحم
کنید .مگر یک ماسک زدن چقدر سخت
است؟ ()4/16
 -1358حت��ی قب��ل از اینک��ه مجلس
تشکیل شود من گفتم عدهای از تندروها
وارد مجلس میش��وند نماینده میشوند.
عضو کمیسیونها میشوند و اولین کاری
که میکنند مقابله با آقای ظریف هس��ت
همین هم ش��د .رفتارهایی با آقای ظریف
شد که ما ش��رمنده شدیم .در هیچ جای
دنیا ب��ه آق��ای ظریف چنی��ن توهین و
اتهامیروا نش��د که برخی نمایندگان روا
داشتند .واقعا برای آنها متاسفم)4/16(.
 -1352قاب��ل توج��ه فرماندهی محترم
راهنمایی و رانندگی! تخلف موتورسواران
در ش��هر تهران بیداد میکن��د .برخی یا
پ�لاک ندارند یا پالک دس��تکاری ش��ده
دارند از مس��ئوالن تقاضامندم رسیدگی
شود ش��رایطی فراهم ش��ود تا پالک آنها
خوان��ا دیده ش��ود .پالک آنها ه��م اندازه
پالک خودرو باش��د .آنقدر کوچک نباشد.
که در صورت تخلف موتورس��واران مردم
بتوانند ش��ماره پ�لاک آنها را یادداش��ت
کنند)4/16(.
 -1243چرا برخی آقایان که از سیاس��ت
چیزی نمیدانند شغل آنان هم هیچ ربطی
به سیاست ندارد مثال فالن آقای مداح در
امور سیاست دخالت میکند و حرفهای
میزن��د درحالی که تخصص ای��ن کار را
ندارند)4/16( .
 -1241آق��ای مظفری عزیز! در کش��ور
ما رس��م ش��ده عدهای وقتی میخواهند
خودش��ان را در جامع��ه مط��رح کنن��د
فک��ر میکنن��د ب��ا تخری��ب دیگ��ران
مط��رح میش��وند درحال��ی که اش��تباه
میکنند)4/16( .
 -1050آق��ای ظری��ف روز  15تیرماه در
مجلس حضور یافت متاسفانه رفتار برخی
از نمایندگان شایسته مجلس نبود .به نظر
میآم��د آقای ظریف که وزیر امور خارجه
خودمان است را با وزیر امور خارجه آمریکا
اش��تباه گرفتند و حرفه��ای نامربوطی به
ایشان زدند)4/16( .
 -1425عالف��ی مش��تریان بانکه��ا در
هوای گرم پش��ت درهای بانکها در شأن
مش��تریان نیس��ت در نظر بگیرید برخی
کارمندان به جای راه اندازی مش��تریان یا
با تلفن صحبت میکنند یا در حال خوش
و بش با همکاران ش��ان هس��تند .وقتی
نظارت نباشد مراجعان وقت شان بیهوده
تلف میش��ود .چ ه کس��ی پاسخگوست؟
علی از تهران()4/21
 -0917محمدرضا سیاه پوش از حسن آباد
ته��ران :خیابانه��ای ته��ران دس��ت
اندازه��ای فراوانی دارند .چرا ش��هرداری
توجه��ی به ای��ن موضوع ن��دارد؟ همین
چالهها باعث خسارت جبران ناپذیر خودرو
پدرم شد)4/21( .
 -1719مشترکان تلفن همراه ایرانسل از
آنتن دهی ضعیف تلفنهای شان شکایت
دارند .نش��انی ما تهران ،خیابان پیروزی،
خیابان ش��کوفه ،خیابان س��یرجان است.
مراتب جه��ت اطالع و رس��یدگی عرض
شد .البته اگر مس��ئوالن شرکت ایرانسل
وقت و حوصله رسیدگی داشته باشند و در
دسترس باشند! اکبر()4/21
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