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

صدوربیشاز۲میلیونکارتهوشمندملیتولیدداخل

ســخنگوی سازمات ثبت احوال کشــور گفت ۲ :میلیون و ۶۰۱
هزار و  ۲۱۱قطعه کارت هوشــمند ملــی تولید داخل صادر و به
متقاضیان تحویل داده شده است.سیفاهلل ابوترابی در گفتوگو با
ایرنا افزود :تاکنون  ۴۸میلیون و  ۷۹۸هزار و  ۸۹۹کارت هوشمند
ملی برای ایرانیان واجد شــرایط صادر و به آنها تحویل داده شده
و از ابتدای صدور کارت هوشمند ملی تاکنون  ۵۸میلیون و ۷۰۳
هزار و  ۷۳۶نفر نســبت به تکمیل ثبــت نام برای دریافت کارت
هوشــمند ملی تکمیل ثبت نام کردهاند.وی گفت :در کشور ۶۲

آفتاب یزد  -یگانه شوق الشعرا :از ابتدای شیوع کرونا بارها مسئولین
در سخنرانیهای کوبنده خود مردم را به رعایت پروتکلهای بهداشتی
دعوت کرده اند .از روش ایجاد ترس و وحشــت هم استفاده کردهاند و
برای مثال گفتهاند که تختی در بیمارستانها برای بستری بیماران وجود
ندارد .قبل از هر تعطیلی نیز از مردم خواهش و گاها التماس کردهاند که
به مسافرت نروند اما این روزها ما همچنان شاهد آن هستیم که آمارهای
ابتال روند صعودی دارند و علی رغم برخی از کشور ها ،ایران نتوانسته
است این ویروس را نه مهار و نه حتی کنترل کند.

>

مقصر دولت است؟

محمدرضا محبوب فر عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

تولید آن اســت ،وارد مذاکره شدیم و تالشها آغاز و
قرار شــد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد،
آزمایشات طوالنی انجام شد و در آغاز نیمه اول سال
 ۹۸شــاهد تولید نمونه داخلی بودیم.کارت هوشمند
ملی با هدف تسهیل فرآیند شناسایی ،تصدیق هویت
و حفظ امنیت اطالعات فردی هر شــهروند برای ورود به فضای
مجازی و مبادل ه خدمات الکترونیکی و استفاده در مجامع اداری
ارائه شده است.

کماکان سفرهای مردم در ایام تعطیل به راه است

توصیه دیگر جواب نمیدهد

متاسفانه در خصوص این بیماری شاهد این همدلی و همراهی نیستم.
زیرا ستاد ملی مبارزه با کرونا به وضعیتی رسیده است که حتی رئیس
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس راهی به این ستاد ندارد».

توصیه دیگر کارساز نیست

طی چند روز گذشته شاهد تعطیالت بودیم.از خلوت بودن شهرها از جمله
تهرانمیشدبه سادگیمتوجهشدکهعلیرغمنصایحوهشدارهاهمچنان
غالب مردم ســفر رفتن را به رعایت پروتکلها ترجیح میدهند.شرایط
بهطورکلیبهگونهایاستکهبهنظرمیرسداکنوندرمرحلهایقرارداریم
که دیگر توضیح و خواهش پاسخگو نیست و بایستی دولت و ستاد ملی
مقابله با کرونا تصمیمات جدیتر وکاربردیتری را بگیرد.تصمیماتی که به
معنای واقعی کلمه به فعل برسد و در کاغذهای اداری و رسانهها باقی نماند.
برای مثال چند روزی اســت که رفت و آمد به بهشت زهرا (س) ممنوع
شــده اما کماکان دربهای این آرامگاه باز است و ممانعتی برای حضور
مردم لحاظ نمیشود .در همین راستا دکتر مسعود مردانی در پاسخ به این
سوال که آیا میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در تعطیالت اخیر افزایش
داشــته است یا نه؟ به آفتاب یزد گفت « :دو هفته دیگر ما شاهد اثرات
رفت و آمدهای تعطیالت اخیر خواهیم بود .روند ابتال به کرونا را نمیتوان
براساس آمارهای چند روز مشخص کرد و این روند همچنان سیر صعودی
دارد .به اعتقاد من اگر امروز شهر خلوت است تنها دلیل آن به مسافرت
رفتن مردم است و در تعطیالت اخیر افراد به مسافرت رفته اند» .

>

میلیون نفر واجد شــرایط دریافت کارت هوشمند
ملی هستند و هر ساله یک تا یک و نیم میلیون نفر
هم به تعداد اضافه میشود.ابوترابی تاکید کرد :کارت
هوشــمند ملی تولید داخل ،مشــابه نمونه خارجی
است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت
شده اســت و چاپخانه دولتی متولی تولید آن است.وی افزود :از
اسفند سال  ۹۶با مشکل تامین بدنه کارت مواجه شدهایم و از آغاز
سال  ۹۷با شرکتهای متولی که چاپخانه دولتی متولی تامین و

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

>

ایران نیز در این خصوص به آفتاب یزد گفت « :متاسفانه تصمیم گیریهای
ستاد ملی کرونا بیشتر از اینکه ملی و علمی باشد سیاسی بوده است و
همیشــه قصور و تعلل خود را در خصوص مهار و کنترل این بیماری،
بر عهده مردم قرارداده اند .در حال حاضر هم از نظر انجام مسافرتها و هم
از نظر عدم رعایت پروتکل ها ،تقصیری متوجه مردم نیست .دولتها مصلح
اجتماعی هستند و برای اینکه جوامع به خیر و صالح نائل شوند ،مسئولیت
جوامعرابهعهدهمیگیرند.امروزدولتعالوهبرپیشنهادوتوصیهبهجرمانگاری
رعایت پروتکلهای بهداشتی اقدام کرده است و اگر مردم با انجام تردد و
مسافرتها پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند ،مقصر دولت است
چرا که یک ارتباط و اعتماد متقابل بین دولت و ملت وجود ندارد».

>

نیاز مند همدلی هستیم

این جامعه شناس ادامه داد « :ما در خصوص کنترل بیماری کرونا بیش از
همه چیز نیازمند همدلی و همراهی بین دولت و ملت هســتیم و من

ستاد موفق نبوده

وی افزود « :امروز متخصصین و کارشناســان بهداشتی اجماع دارند که
تعطیلی یک ماهه کشور برابر با دو دوره کمون بیماری است .علی رغم اینکه
ما شاهد آن هستیم که محدودیتهای قبلی دولت هیچ اثری در خصوص
کنترل و مهار این بیماری نداشته است مجددا در این هفته اقدام به اعمال
محدودیتها و کنترلهای شدیدتری کرده است .به نظر من سیاستهای
ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکنون موفق نبوده است و تنها وزارت بهداشت و
درمان بار کرونا را به دوش میکشد .همچنین در همین تهران میزان رعایت
پروتکلهای بهداشتی کمتر از 30درصد است و انگار این نوع جرم انگاریها
هم فایدهای نداشته است و تنها این کار باعث مناقشه و ناامنی میشود».

>

راه حل موجود

او در پایان گفت « :تنها راه حل موجود این اســت که ستاد ملی کرونا
به شایسته ســاالری و پاسخگویی رجعت کند .همچنین متخصصان
مستقل ،غیردولتی و کاربلد در تصمیم گیریها مشارکت داشته باشند
و به ستاد ملی مبارزه با کرونا راه پیدا کنند تا از این طریق یک همدلی
و همگرایی بین ستاد ملی کرونا و جامعه ایجاد شود و بتوان جامعه را
کنترل کرد .نباید از باال تصمیمگیری و به جامعه دیکته شود این کار
تنها باعث نافرمانی مردم میشود».

کدام مشاغل مشمول محدودیتهای کرونایی در تهران میشود؟

به دنبال وخامت اوضاع و عادی انگاری رعایت پروتکل های بهداشتی
و حضور در تجمعات غیر ضرور ،ســخنگوی دولت از تشدید نظارت
و اعمــال محدودیت های کرونایی خبــر داد و اعالم کرد « :فعالیت
گروههای شغلی  ۳ ،۲و  ۴از روز دوشنبه ممنوع شده و در صورت عدم
توجه و ادامه فعالیت ،این مشاغل مشمول جرایم سنگین و تعطیلی
درازمدت خواهند شــد ».این تصمیم از سوی ستاد ملی کرونا و به
دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و شیوع ویروس کرونا گرفته
شــده و محدودیتها در گروه مشــاغل  ۳ ،۲و  ۴از پنجم آبان ماه به
مدت یک هفته در  ۴۳شهرستان بحرانی که در وضعیت قرمز به سر
می برند ،اعمال میشــود.به گزارش ایسنا  ،دکتر سیما سادات الری
درباره وضعیت اعمال محدودیتها در تهران ،گفت :بر اساس تصمیم
ستاد ملی کرونا محدودیتها از پنجم آبان ماه در گروه مشاغل ۳ ،۲
و  ۴از پنجم آبان ماه به مدت یک هفته در  ۴۳شهرســتان بحرانی
که در وضعیت قرمز به ســر می برند ،اعمال میشــود.وی افزود :در
تهران فقط مشــاغل سه و چهار شــامل محدودیتها بوده و شاهد
دورکاری  ۵۰درصدی دســتگاه های دولتی و اجرایی در تهران نیز
خواهیم بود.در عین حال پیش از این نیز الری اعالم کرده بود که ۴۳
ن آذرشهر ،جلفا ،چاراویماق ،عجبشیر ،مراغه و مرند از استان
شهرستا 
آذربایجان شرقی ،شهرستانهای پیرانشهر ،ماکو و مهاباد از استان
آذربایجان غربی ،شهرستانهای خوانسار ،سمیرم ،شاهین شهر و میمه،
گلپایگان و نجف آباد از استان اصفهان و شهرستانهای ایوان و دره
شهر از استان ایالم ،شهرستانهای دماوند و ورامین از استان تهران،
درگز از استان خراسان رضوی ،مسجد سلیمان از استان خوزستان،
خرمدره از استان زنجان ،شاهرود از استان سمنان ،استهبان از استان
فارس ،بانه و بیجار از اســتان کردستان ،بافت ،بردسیر ،رفسنجان از
استان کرمان ،اسالم آباد غرب ،پاوه و گیالن غرب از استان کرمانشاه،
گچساران از استان کهگیلویه و بویراحمد ،الیگودرز ،پلدختر ،دورود و
کوهدشت از استان لرستان ،دلیجان از استان مرکزی ،تویسرکان ،رزن
و نهاوند از استان همدان ،ابرکوه ،خاتم و مهریز از استان یزد مشمول
اعمال محدودیتها خواهند بود.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت :در جلسه ستاد مقابله با کرونا قرار شد از ۱۰۰مسجدی
که امکان بهداشتی و درمانی دارند استفاده بهینه شود.علیرضا زالی در گفتگو با میزان افزود:
به پیشنهاد ستاد تبلیغات اســامی ،هیئتها و حسینیهها در طرح مقابله جهادی با کرونا از
مساجد پشــتیبانی خواهند کرد.زالی گفت :خیرین و گروههای جهادی برای کمک مومنانه
به آسیب دیدگان همکاری تنگاتنگ خواهند داشت و هماهنگیهای الزم انجام شده است.

جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالیان ۴۲ :میلیون و  ۹۴۶هزار
و  ۴۴۶نفر
تعداد فوتی ها :یک میلیون و  ۱۵۴هزار
و  ۸۶۲نفر
تعداد بهبود یافتگان ۳۱ :میلیون و ۶۷۳
هزار و  ۶نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۵۶۸ :هزار و  ۸۹۶نفر
تعداد فوتی ها ۳۲ :هزار و  ۶۱۶نفر
تعداد مبتالیان دیروز ۶ :هزار و  ۱۹۱نفر
تعداد فوتیهای دیروز ۲۹۶ :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان :هشــت میلیون و ۸۲۷
هزار و  ۹۳۲نفر
تعداد فوتی ها ۲۳۰ :هزار و  ۶۸نفر
هند

تعداد مبتالیان :هفت میلیون و  ۸۶۴هزار
و  ۸۱۱نفر
تعداد فوتی ها ۱۱۸ :هزار و  ۵۶۷نفر

تاکسیرانی

مالکانتاکسیهایفرسوده
شهر تهران برای
نوسازی تاکسی ثبتنام کنند

معاون فنی و بهرهبرداری ســازمان مدیریت و
نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت :مالکان
تاکسیهای مدل  ۸۸به قبل باید برای نوسازی
تاکســی خود به دفاتر هماهنگــی امور اداری
مراجعه و ثبتنام کنند .به گزارش مهر ،سیدعلی
محتشــمی پور ادامه داد :برای نوسازی تاکسی
میبایست اطالعات تاکسی داران مشمول طرح
نوسازی اعم از اطالعات هویتی مالک و تاکسی
فرســوده او در ســایت حمل و نقل و سوخت
کشور ثبت شود .لذا برای تسهیل و تسریع کار
تاکسیرانان ،تمامی دفاتر هماهنگی امور اداری
تاکسیرانی شــهر تهران به این سامانه متصل
شــدهاند.وی ادامه داد :مشموالن طرح نوسازی
تاکسیهای فرسوده برای ثبت درخواست خود
به همراه سند مالکیت خودرو و پروانه تاکسیرانی
به دفاتر هماهنگی امور اداری مراجعه و ثبتنام
کنند تا فرآیند تشکیل پرونده آنان آغاز شود.وی
با اشــاره به اینکه نوسازی تاکسیهای فرسوده
همواره از اولویتهای ســازمان تاکسیرانی بوده
است ،گفت :تاکنون بیش از  ۱۵هزار تاکسیران
تقاضای نوســازی تاکسی فرسوده خود را ثبت
کردهاند و فرآیند تشکیل پرونده آنان به جریان
افتاده است.محتشــمی پور در پایان اظهارکرد:
سازمان بر حسب ثبتنامهای انجام شده ،ضمن
ارزیابی روزانه و مستمر فرایند نوسازی ،پیگیری
ایفای تعهدات خودروساز در تولید و تحویل به
موقع تاکسیها را در دستور کار قرار داده است.

اعالم شرایط استفاده از بخاری
تاکسیها در زمان شیوع کرونا

قرار گرفت و طی دو سه روز گذشته برخورد با رانندگان و سرنشینان
وســایل نقلیه که از ماسک استفاده نمیکنند ،صنوف و ...انجام شده
است .وی افزود :در رابطه با واحدهای صنفی نیز در صورت عدم رعایت
پروتکلها و مقررات برای بار نخست تذکر ،بار دوم یک میلیون تومان
جریمه و بار سوم پلمب انجام خواهد شد.فرمانده انتظامی تهران بزرگ
با بیان اینکه در حوزه اصناف و اماکن ،پلیس راهور ،پلیس راه و ...افرادی
که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکنند جریمه خواهند شد ،گفت:
همانطور که قبال هم اعالم کردیم ،در بخش مترو نیز از ورود افراد بدون
ماسک به داخل مترو جلوگیری خواهد شد که خوشبختانه در نتیجه
این اقدامات بالغ بر  ۹۵درصد افراد در فضای مترو از ماســک استفاده
میکنند.رحیمی با بیان اینکه رانندگانی که در خودرو از ماسک استفاده
نکنند۱۰۰هزارتومانوهرسرنشیننیز۲۰هزارتومانجریمهخواهدشد،
گفت :این اعمال جریمه برای تمام خودروها اســت و فرقی ندارد که
خودرو شخصی باشد و یا جزو ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسیرانی
باشــد .وی در مورد خودروهای تک سرنشــین نیز گفت :خودروهای

تکسرنشینجریمهنخواهندشد،اماهرخودروییکهبیشازیکسرنشین
داشته باشــد و افراد در آن ماسک نزنند جریمه خواهند شد.به گفته
فرمانده انتظامی پایتخت طی دو ،سه روز گذشته این کار شدت گرفته
و جلســات هماهنگی نیز برای آن برقرار شــده و امروز نیز در همین
خصوص جلســهای با ستاد مقابله با کرونا برگزار خواهد شد .رحیمی
ادامه داد :همچنین ما به مسئوالن وزارت بهداشت گفتیم تا مشخص
کننــد با توجه به پایش بیماران مراجعهکننده برای ویروس کرونا ،در
کدام بخشها بیشترین شــیوع وجود دارد که ما بتوانیم در آن نقاط
تمرکز بیشتری داشــته باشیم .وی در پاسخ به پرسشی درمورد عدم
اســتفاده از ماسک از برخی از پاساژها و مراکز خرید نیز گفت :تمامی
فروشندگان و متصدیان ملزم به استفاده از ماسک هستند .همچنین
به اصناف تاکید کردهایم که باید نیروهای انتظامات خود را مقابل در
ورودی پاساژها و مالها مستقر کرده و به افراد فاقد ماسک تذکر دهند.
رحیمی در مورد تعطیل شدن شهر تهران نیز گفت :به هیچ عنوان به
دنبالتعطیلیشهرنیستیم.

نامه ۸۰تن از متخصصان محیط زیست به کالنتری:

نحوه هزینهکرد درآمدهای ناشی از صدور پروانه شکار شفاف سازی شود

 ۸۰نفر از کارشناسان و دانش آموختگان محیط زیست و حیاتوحش
در نامهای از خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار
اجرای قانون شکار و صید و آییننامه قرقهای اختصاصی با همکاری
و مشارکت متخصصان ،مجریان و جامعه محلی ،همگام با شفافیت
مالی در روند صدور پروانههای شــکار و نحوه هزینهکرد درآمدهای
ناشــی از آن در جهت حفاظت شدند.به گزارش ایسنا ،در نامه این
کارشناسان و دانشآموختگان محیط زیست و حیاتوحش خطاب
به عیسی کالنتری آمده است«:الگوی حفاظت مشارکتی به عنوان
ل ها از تجربه
ت شناسی حفاظت که سا 
یکی از جنب ه های عملی زیس 
موفق آن در بســیاری از کشورها می گذرد راهی است برای تامین
ل زایی جوامع محلی و حراست از منابع
منابع مالی حفاظت ،اشتغا 
طبیعی که بر این اساس در قوانین سازمان حفاظت محیط زیست
نیز به صراحت بر آن تاکید شده است».در ادامه این نامه ضمن اشاره
به قانون شکار و صید (مصوب سال  ۱۳۴۶با اصالحات مصوب سال
 ۱۳۵۳و  )۱۳۷۵و آیین نامه اجرایی آن (مصوب سال  ۱۳۴۶هیئت
وزیران و اصالحیه ســال  )۱۳۷۴تصریح شده است « :این قوانین و
آییننامه حقوق و تکالیــف دارندگان قرق های اختصاصی مصوب

مساجد پایگاه مقابله با کرونا میشوند

حمل ونقل

سختگیری بیشتر و جریمه برای عدم استفاده از ماسک در تهران

رئیس پلیس پایتخت درباره اقدامات پلیس برای برخورد با افراد فاقد
ماسک و ناقضان پروتکلهای بهداشتی کرونا ،گفت :حدود  ۱۰روز از
ابالغیه ستاد ملی مقابله با کرونا به ناجا گذشت و ما در این مدت تالش
کردیم تا با اقدامات ایجابی و ارشادی شهروندان را به رعایت پروتکلها
دعوت کرده و از انجام اقدامات سلبی پرهیز کنیم ،در همین راستا نیز
به بیش از  ۱۱۵هزار نفر که پروتکلهای مربوط به کرونا را رعایت نکرده
بودند ،از سوی ماموران ما تذکر داده شد .به گزارش ایسنا ،سردار حسین
رحیمی گفت :همچنین به حدود  ۵۰۰واحد صنفی که مقررات مربوطه
را رعایت نکرده بودند ،در گشتهای پلیس ،تذکرات الزم داده شد .وی با
بیان اینکه خوشبختانه عمده مردم همکاری خوبی با پلیس داشته و بعد
از تذکر رعایت میکنند ،گفت :این روند همچنان ادامه خواهد داشت و در
اجرای این بخشنامه تمام ردهها و یگانهای پلیسهای تخصصی ما پای
کار هستند و نسبت به جریمه و تذکر اقدام خواهند کرد .رحیمی ادامه
داد :متاسفانه شاهد اوجگیری دوباره در تعداد مبتالیان به کرونا در کشور
هستیم و از این رو برخوردهای سلبی و اعمال جریمه نیز در دستورکار
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در پایان امضا کنندگان این نامه از عیســی کالنتری -
ط زیست  -خواستهاند« :نظر
رییس سازمان حفاظت محی 
به نص صریح قانون و اختیارات آن سازمان ،اجرای قانون
ق های اختصاصی با همکاری
شــکار و صید و آییننامه قر 
و مشــارکت متخصصان و مجریان ایــن حوزه ،همگام با
شــفافیت مالی در روند صدور پروانههای شــکار و نحوه
هزینهکرد درآمدهــای ناشــی از آن در جهت حفاظت
پیگیری شود
شورایعالی محیط زیست از محمل های قانونی اجرا و پیاده سازی
الگوی حفاظت مشارکتی در کشور هستند .از اینرو پر واضح است
که قرقهای اختصاصی و شکار قانونی با فراهم آوردن منافع جمعی
ی توانند به پشتوان ه ای برای حفاظت مشارکتی و مانعی قدرتمند
م
در برابر توسعه ناپایدار تبدیل شوند».این کارشناسان و متخصصان
حیاتوحش با انتقاد از برخی اظهارات مطرح شده درباره قرق های
اختصاصی و شکار قانونی ،این گونه اظهارات را موجب «تشویش افکار

عمومی و اخالل در عملکرد قانونی سازمان حفاظت محیط زیست»
دانســته و آورده اند« :امضاکنندگان این نامه که شامل کارشناسان
و دانش آموختگان محیط زیســت و حیاتوحش کشور هستند با
علم به کاستیها و ضعفهای موجود در روند مدیریت حیاتوحش
کشور که با همکاری متخصصان و مشارکت مردم محلی قابل رفع
هستند ،حمایت خود را از تصمیمات آن سازمان برای بهرهگیری از
ابزارهــای منطقی و کارآمد حفاظت از حیاتوحش اعالم میداریم.
بدیهی است قرقهای اختصاصی (حفاظت گاههای مردمی) و صدور
پروانه شکار مدیریت شــده ،ابزارهایی تاثیرگذارند که با بهرهگیری
هوشــمندانه از آنها حفاظت پایدار از زیســتگاهها و حیاتوحش
فراهم میشود».در پایان امضا کنندگان این نامه از عیسی کالنتری
ط زیست  -خواستهاند« :نظر به نص
 رییس سازمان حفاظت محی صریح قانون و اختیارات آن ســازمان ،اجرای قانون شکار و صید و
ق های اختصاصی با همکاری و مشارکت متخصصان و
آییننامه قر 
مجریان این حوزه ،همگام با شفافیت مالی در روند صدور پروانههای
شــکار و نحوه هزینهکرد درآمدهای ناشی از آن در جهت حفاظت
پیگیری شود».

شماره5861

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظارت بر
تاکســیرانی تهــران از برگزاری جلســ ه این
ســازمان با متخصصان و کارشناسان سالمت
و بهداشت درباره اقدامات اجرایی برای مقابله
با ویروس کرونا در ناوگان تاکسیرانی ،خبر داد
و گفــت :موضوع مهــم دیگری کــه پس از
اســتفاده همه سرنشــینان خودرو از ماسک،
دنبال میشود و رعایت آن برای همه رانندگان
ضروری اســت ،تعویض و جریان داشتن هوا
داخل تاکسی اســت.به گزارش ایلنا ،علیرضا
قنادان ،با بیان اینکه هوای داخل خودرو باید
به صورت مداوم جابهجا شــود ،بیان کرد :به
بیانی دیگــر به علت حضور مســافر باید هوا
داخل خودرو جریان داشــته باشد .همچنین
به میزانی که تهویه هوای داخل خودرو اتفاق
افتد باید پنجرهها باز باشد .مدیرعامل سازمان
مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی تهران ضمن
اشــاره به ســردی هوا ،گفت :شــرط نخست
اســتفاده از سیستم سرمایشــی و گرمایشی
خــودرو در دوران کرونایی باز بودن پنجرهها
است .سپس قراردادن حالت سیستم گرمایشی
یا سرمایشی روی تهویه خارجی است .تهویه
داخلی ســبب چرخش هــوای داخل کابین
تاکســی میشود و تهویه خارجی هوای خارج
از تاکسی را به خودرو وارد میکند.مدیرعامل
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
در پایان بیــان کرد :باتوجه بــه اینکه درجه
حرارت هوا به میزانی ســرد نشده که بخاری
خودرو روشن شود ،استفاده از تهویه خارجی
ضروری نیست .اما باز بودن پنجرههای خودرو
برای تمامی تاکسیها ضروری و اجبار است.

گزارش

آیا تهران شهری امن
برای بانوان است؟

سردار رحیمی :مشکل خاصی برای
امنیت زنان در پایتخت نداریم
شــاید بسیاری از کسانی که در تهران زندگی
میکنند و هر صبح و شب اتفاقات ناخوشایندی
را در اماکن عمومی و معابر و خیابانهای تهران
میبینند این ادعا را مطرح کنند که تهران برای
زنان و بانوان امن نیســت و خطرات زیادی در
این شــهر زنان را تهدید میکند ،با این حال
بســیاری دیگر از کارشناسان شهری و حتی
انتظامی چنین عقیدهای را رد کرده و معتقد
هستند حتی با وجود جرائمی که در پایتخت
رخ میدهد این شهر برای زنان و بانوان شهری
امن محسوب میشود.
> در حال شناسایی عناصر و مطالعه ادبیات
شهر امن برای زنان هستیم

موضوع نا امنی شــهر تهران در حالی مطرح
میشود که شهرداری تهران نظر متفاوتتری
نسبت به دیگران در مورد تهرانی امن مناسب
بانوان دارد ،سرپرســت اداره کل امور بانوان
شهرداری تهران گفت :شهر امن مولفه دارد،
هم بحث کالبدی مطرح اســت و هم آن که
سالمت دیجیتال و ایمن بودن از لحاظ بحران
اهمیت دارد .به گزارش آنا ،زهرا بهروز آذر در
رابطه به وضعیت امنیت زنان در پایتخت عنوان
کرد :در حال شناسایی عناصر و مطالعه ادبیات
امنیت زنان در شــهر هســتیم .خود را ملزم
میکنیم که در عرصههای مختلف کار کنیم.
بخشی طبق برنامه ســوم توسعه شهرداری
تکلیف شــده که به زودی ابالغ میشود .وی
اظهار کرد :در خصــوص بحثهای کالبدی
مولفه شهر امن برای زنان صحبتهایی شده
است و در واقع تکلیف شده تا فضاهای بیدفاع
شهر شناسایی شده و بهسازی شود .البته این
شناساییها مدتها است انجام میشود ولی
جهت دهی و تسریع را در دستور کار داریم.
وی در خصوص روشنایی در شب برای زنان
در تهران گفت :تهــران نور خوبی دارد .برای
بهبود روشــنایی برنامه ریزی شــده است؛
تقریبا در معابر اصلی و حاشیه بیمارستانها
مســئلهای نداریم ولی ممکن است در برخی
مناطق این مشکل را داشته باشیم .بهسازی
نوری را به صورت پایلوت شــروع کردیم.وی
با تاکید بــر اینکه امنیت شــهر برای مردم
ســاکن در آن برای شــهرداری اهمیت دارد
ادامه داد :برای بهتر شــدن شــرایط از مردم
کمک میطلبیم و از خودشان سوال میکنیم
که در کدام محلهها احســاس نا امنی دارند؛
سپس محلهها را شناسایی کرده و تالش برای
ایمن شدن آغاز میشود.
> پایتخت برای زنان امن است

سردار حسین رحیمی در پاسخ به این سوال
که چقدر تهران برای زنان امن اســت ،اظهار
کرد :اگر بخواهیم نســبت به گذشته امنیت
زنان را در تهران مقایســه کنیــم ،عملکرد
پلیس برای امنیت زنان در شــهر تهران قابل
قبــول بوده و به طور کلی پایتخت برای زنان
شهر امنی محسوب میشود .وی افزود :طبق
رصدهای پلیس تعرضات به زنان نســبت به
گذشته کاهش داشته است و تاکنون مشکلی
خاصی گزارش نشده و در حد صفر است.
> باید موارد نا امنی در شهر تهران را برداریم

یکی از مشــکالت شــهر تهران بــرای زنان
شناســایی نقاط نا امن برای زنان اســت ،در
همین زمینه عضو هیئت رئیسه شورای شهر
تهران بــا بیان اینکه وجود معابــر دندانه ای،
شمشادهای بلند ،پلهای عابرپیاده پوشیده،
پیچهای بدون دید در برخی معابر و ...از جمله
مواردی اســت که حس عدم امنیت را در زنان
تشدید میکند ،افزود :مسئله تامین امنیت زنان
در شهر همواره جزو دغدغه هایم بود تا اینکه
باخبر شدیم معاونت اجتماعی شهرداری تهران
یــک طرحی را در مورد امنیت زنان به صورت
پایلوت در منطقه  ۱۰اجرایی کرده اســت که
بعد از پیگیری بنده سطح توقعاتمان از این طرح
را باال برده و موضوع را از ســطح تحقیقاتی به
عنوان یک پروژه شهری آن هم در کل منطقه۱۰
تسری دادیم.زهرا نژاد بهرام تاکید کرد:توانستیم
با مشارکت بانوان منطقه  ،۱۰نقاطی که حس
ناامنی را تشدید میکرد شناسایی کنیم و نقشه
جیای اس آن را تهیه کنیم.
> لزوم همکاری پلیس با مدیریت شهری

وقتی از عبارت «تهران شــهری برای همه »
استفاده میشود ،باید توجه داشت که شهر شامل
زنان ،کودکان و ...است ،شهرها زنانه نمیشوند
بلکه میتوانند عادالنه شوند و این امر از یک سو
از راه مشارکت حاصل میشود و از سوی دیگر
از راه مقاومت .مشارکت در فرصتهای محدود
و مقاومت در برابر تبعیضهای نامحدود است؛
لذا مدیریت شهری با همکاری پلیس میتواند
موانع پیش رو را برای امنیت زنان برداشــته و
شهری دوستدار زنان ایجاد کند.

