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افزایش  15تا  20برابری فوتیهای ناشی از کرونا در پایتخت
عضو ش��ورای ش��هر تهران گفت :در حال حاضر عالوه بر موضوع
کرونا معضل آلودگی هوا نیز دردسرساز شده و هر دو این مشکل
ریه ش��هروندان را نش��انه گرفته است و این مسئله به ویژه برای
اف��رادی که گرفت��ار بیماریهای زمینهای هس��تند حادتر است.
محم��ود میرلوحی ،در گفتوگو با ف��ارس ،افزود:در حال حاضر
تعداد فوتیهای ناش��ی از کرونا در پایتخ��ت به  150و  160نفر
رسیده و نس��بت به اردیبهش��ت سال جاری که تعداد فوتیها به
دلی��ل کرون��ا حداکثر  9نفر ب��ود  15تا  20برابر ش��ده است که

برخی از کارش��ناسان معتقدند ارتباط آلودگی هوا و
کرونا با یکدیگر میتوان��د از دالیل افزایش فوتیها
باش��د.میرلوحی با اش��اره به اینک��ه متأسفانه آمار
جانباختگان ناش��ی از ابتال ب��ه ویروس کووید ـ 19
فرات��ر از موج سوم رفته است،گفت :باید هم معضل
آلودگی هوا و هم کرونا جدی گرفته ش��ود .سالهای قبل جهت
مقابل��ه با آلودگی هوا تدابیری مانند اج��رای طرح ترافیک از در
من��ازل اجرا میش��د که مردم با خودروی ش��خصی تردد نکنند

اجتماعی

ولی امس��ال ش��رایط متفاوت اس��ت.وی اضافه کرد:
سال گذشته میگفتیم مردم بیشتر از مترو و اتوبوس
استفاده کنند ولی امسال این موضوع به صالح نیست
و بر اساس پروتکلهای بهداشتی مترو و اتوبوس باید
با مس��افران کمتری همراه باشند.وی عنوان کرد :در
حال حاضر بهترین راهکار و شاید بتوان گفت ،تنها راهحل جهت
مقابل��ه با کرونا و آلودگ��ی هوا در خانه مان��دن و عدم سفرهای
درونشهری و برونشهری است.

اخبار مربوط به احتکار انواع کاال رو به افزایش است.چه بالیی سر جامعه ایرانی آمده است؟

آفتاب یزد _ یگانه ش�وق الش�عرا :احتکار در لغت بازداش��ت
چی��زی است ب��رای آنکه پس از گران ش��دن قیم��ت آن بفروش
برسانن��د .به عب��ارت دیگر احتکار عبارت اس��ت از کاهش دادن یا
متوقف کردن جریان توزیع کاال توسط همه یا برخی از فروشندگان
ب��ه طور موقت .این اقدام فروش��ندگان با توجه ب��ه وضع بازار و به
خصوص تقاضای تحریک شده خریداران به منظور باال بردن قیمت
و درآمد حاصل از افزایش قیمت کاال صورت میگیرد.
همزمان با شرایط غیرعادی و تحریم زده اقتصاد کشور،احتکار کاال
نیز افزایش داش��ته است.تقریبا ه��ر روز اخبار متنوع و متعددی از
احتکار کاال توسط افراد در خروجی رسانهها قرار میگیرد.هر چند
به نظر میرس��د تا برخی اصالحات فرهنگی و ساختاری رخ ندهد
رون��د کاهش نمییابد.در واقع با برخورد بعید است بتوان با احتکار
مبارزه کرد.برخی از اخباری که فقط در چند روز گذش��ته منتشر
شده است به صورت تیتر وار به شرح ذیل است:
 ۲انبار احتکار مواد غذایی و بهداشتی در مالیر کشف شدکشف  180تن مرغ احتکار شده در جنوب تهرانکشف هشت تن خرمای احتکار شده در اردبیلکشف  174حلقه الستیک احتکار شده در شهرکرد>مجازات احتکار در قانون

اگ��ر اخالل در امر توزیع مایحتاج عموم��ی از طریق احتکار عمده
م��واد غذایی یا سایر نیازمندیهای عمومی به قصد مقابله یا ضربه
زدن به نظام باش��د ،مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فیاالرض
ش��ناخته ش��ده و به مجازات اعدام و در غیر این صورت به حبس
از پن��ج تا بیس��ت سال محکوم میش��وند .در هر دو م��ورد دادگاه
ب��ه عنوان جزای مالی ب��ه ضبط کلیه اموالی که خ�لاف قانون به
دس��ت آمده است ،حکم خواهد داد .ضمناً دادگاه میتواند عالوه بر
جریمه مالی و حبس ،محتکر را به  ۲۰تا  ۷۴ضربه شالق در انظار
عمومی محکوم کند .اگر این اقدامات از طرف ش��خص یا اشخاص
حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی و… انجام ش��ود ،فرد یا افرادی
که در انجام این اقدامات به طور عمدی دخالت داش��ته باش��ند ،به
مجازات مقرر محکوم خواهند ش��د .در این موارد اگر مدیر ،بازرس
و به طور کلی مس��ئول یا مسئوالن مربوطه که به گونهای از انجام
شدن تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در مورد آگاه
کردن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند ،اقدام فوری و
مؤثری انجام ندهند و یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند
معاون جرم محس��وب شده و به حداقل مجازات مقرر در هر مورد
محکوم خواهند شد.

فرهنگ احتکار

>عدم اطمینان مردم از دالیل احتکار است

جامعه ایران س��ال هاست که اس��یر آفت احتکار شده
اس��ت و این آفت فاصله بین ثروتمندان و فقیران را هر
روز بیشتر و بیش��تر میکند زیرا افراد فقیر جامعه پولی
ندارند تا دست به احتکار بزنند
>عدم وجود کنترلهای الزم

در همین خصوص امیر محمود حریرچی جامعه ش��ناس به آفتاب
ی��زد گفت « :یکی از بحثهای مهم در مس��ئله احتکار عدم وجود
کنترله��ای الزم است .به این معن��ا که اینگونه برای افراد سودجو
فرصتهایی فراهم میشود تا بدون در نظر گرفتن مصلحت عمومی
جامعه ،به احتکار اقالم دست زنند .زیرا کنترلهای الزم در جامعه
وجود ندارد» .
>خودخواهی در جامعه ما زیاد شده است

وی ادامه داد « :امروزه خودخواهی در جامعه ایران زیاد شده است.
سودجوی��ی و خ��وردن حق دیگران به نح��وی دارد در میان مردم
نهادینه میشود .این نوع خودخواهیها حتی در خانوادهها هم دیده
میش��وند .در جامعه ما مردم برای احقاق حق از دست رفته خود،
ل کارها دست بزنند.تحت کنترل
حق خود میدانند که به این قبی 
نبودن شرایط باعث بیتکلیفی و ایجاد عدم احساس مسئولیت در
جامعه میش��ود و متاسفانه به بیاخالقی هم ختم خواهد شد».وی
در آخر گفت « :در کشورهای توسعه یافته مردم به خاطر اطمینان
ب��ه دولت به سمت خرید محصوالت هجوم نمیبرند و منتظر تهیه
آن کااله��ا توسط دولت میمانند.طبقات پایین جامعه متضررترین
طبقه در این نوع از هجومها هس��تند زیرا این طبقه درآمد مناسب
ب��رای رفع نیازهای خود ندارد چه برسد که بتواند احتکار کند .اگر

بالتکلیفی در معرفی  ۳۳هزار ساختمان ناایمن شهر

آتش نشانی :وظیفه ما فقط شناسایی اماکن پرخطر است

حدود یکسال پیش اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر تهران طرح
الزام شهرداری به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمانهای
تهران در برابر حریق را تصویب کردند .به گزارش فارس،این طرح
ماهها بود که در ش��ورای ش��هر تهران مطرح شد و ایراداتی به آن
گرفته ش��د و درنهایت قرار شد که شهرداری این سامانه برخط را
راهاندازی و ساختمانهای ناایمن شهر را معرفی کند.
>تغییر طرح شهرداری و بررسی کارشناسی

رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای
ش��هر تهران در اینباره گفت :دهها جلسه کارشناسی برگزار شد.
طرح ش��هرداری را تغییر و مورد بررسی قرار دادیم .بعد از حادثه
پالسکو که  16آتشنش��ان به شهادت رسیدند ،طی کارویژهای از
س��ال  96موضوع حریق به طور جد م��ورد بررسی قرار گرفت.به
گفته زهرا صدراعظم نوری ،موضوع حریق در تهران بس��یار جدی
است و مرتباً سازمان آتشنش��انی ش��هر تهران با آن درگیر است
و اغل��ب آتشسوزیهای رخداده به چند دلی��ل ساده مانند عدم
وجود سیس��تم اطفای اتوماتیک حریق ،عدم رعایت اصول ایمنی
سیمکش��ی برق ،عدم رعایت منطقهبن��دی حریق ،عدم وجود راه
خروج مناس��ب و ایمن ،وجود انبار کاالهای قابل اش��تعال است.
سازمان آتشنش��انی ش��هرداری تهران حدود  33هزار ساختمان
ناایمن را ش��ناسایی کرد و قرار ش��د براساس طرح شورای شهر،
اسام��ی ساختمانهای ناایمن اعالم ش��ود و ش��هروندان بتوانند
اطالعات الزم را در خصوص ساختمانهای ناایمن آنالین به دست
آورند .لیست ساختمانهای پرخطر تهیه و دراختیار شورای شهر
ته��ران ق��رار گرفت و پ��س از کش و قوسهای فراوان قرار ش��د
ک��ه در مهرماه سال جاری اسامی یکه��زار ساختمان ناایمن در
مرحل��ه اول اعالم ش��ود و به مرور ،بقی��ه ساختمانها هم اسامی
آنها منتشر شود.
>طرح پارسال تصویب شد و قرار بود ۴ماهه سامانه راهاندازی شود

به��اره آروی��ن عضو ش��ورای ش��هر ته��ران گفت :سال گذش��ته
شورای ش��هر تهران مصوبه الزام ش��هرداری به راهاندازی سامانه
برخط پای��ش ایمنی ساختمانها را تصویب کرد و قرار بود ظرف
چهارماه این سامانه راهاندازی و اطالعات آن در اختیار شهروندان
ق��رار گیرد .به گفته آروین ،قرار بود تا پایان تابس��تان این سایت
یا نرمافزار رونمایی شود و کلیه مشخصات ایمنی ساختمانهایی
که آتشنش��انی آنها را مورد پایش قرار داده منتش��ر شود ،ضمن
اینکه سازمان آتشنش��انی اع�لام کرده که  33ه��زار ساختمان
ناایم��ن است .آروی��ن اضافه کرد :که اطالع��ات این ساختمانها
از طریق حساب ش��هروندی روی نقشه تهران در دسترس عموم
مردم قرار گرفت .البته کمیته ش��فافیت در بررسی این اطالعات
متوجه شد که نحوه بارگذاری به گونهای است که برای شهروندان
عادی خوانایی الزم وجود ندارد و شهروندان به طور دقیق متوجه
ساختمانه��ای ناایم��ن نمیش��وند و صرفا نش��ان میدهد یک
ساختمان با خطرپذیری در این منطقه وجود دارد.وی تأکید کرد

که پیشنهادات اصالحی داده شده است و در مرحله اول ،اطالعات
یکهزار ساختمان منتشر شده است.

همچنین مصطفی اقلیما عضو انجم��ن علمی مددکاران اجتماعی
ایران در خصوص چرایی حجم باالی احتکارها از منظر آسیب شناسی
به آفتاب یزد گفت « :وقتی در هر جامعه مس��ئلهای پیش میآید
اگر فردی باش��د با رسیدگی به آن فرد مس��ئله حل میش��ود ولی
مس��ئله احتکار جنب��ه اجتماعی گرفته اس��ت و همگان به احتکار
دس��ت میزنند .احتک��ار معلولی از علتهایی اس��ت که در جامعه
وج��ود دارند مثل فقر ،تورم ،عدم امنیت و ع��دم اطمینان .اگر در
جامعهای تعادل وجود نداشته باشد ،افراد طبیعتا برای کسب سود
زیادتر دست به احتکار میزنند .ش��رکت هواپیمایی در عرض یک
س��ال دوبار قیمتهای بلیت را گران ک��رده است همچنین قیمت
مرغ و تخم مرغ چند برابر ش��ده است و افراد وقتی از این افزایش
قیمتها باخبر هس��تند اقدام به احتکار میکنن��د تا بدین وسیله
بتوانند چند برابر سود دریافت کنند» .
>احتکار در ایران به یک فرهنگ تبدیل شده است

وی افزود « :متاسفانه احتکار در ایران به یک فرهنگ تبدیل ش��ده
اس��ت .اف��راد زیادی در مدت زم��ان کم بدون کار زیاد توانس��تند
به اصطالح پولدار ش��وند .دولت باید در زمین��ه دریافت مالیاتها
نظارت ش��دیدی داشته باش��د .نبود قوانین درست مالیاتی یکی از
دالیل��ی است که افراد به سمت احتکار میروند.سیاستهای دولت
ب��ه راحتی اجازه احتکار را میدهد زیرا خود دولت مس��ئول اصلی
گرانیها و احتکار است برای نمونه بلیت متروی تهران دومرتبه در
یک سال افزایش قیمت  25درصدی داش��ته است .در کش��ورهای
دیگ��ر سال هاست که قیمتها ثابت هس��تند و به دلیل نبود تورم
نیازی به افزایش حقوقها نیست .تورم باعث انواع آسیبها میشود
زیرا مردم برای برطرف کردن نیازهای ضروری خود حاضر میشوند
دست به هرکاری بزنند .عدم اطمینان میتواند باعث از هم پاشیدن
جامعه ش��ود افراد به یکدیگر اعتم��اد ندارند و میدانند هرچه پول
دارن��د را باید تبدیل به اجناس کنند زی��را قیمتها روزانه افزایش
مییابن��د .ت��ا زمانی که زیر ساختها درست نش��وند و تورم وجود
داش��ته باشد مس��ئله احتکار در جامعه ما میماند » .جامعه ایران
سال هاست که اسیر آفت احتکار شده است و این آفت فاصله بین
ثروتمندان و فقیران را هر روز بیش��تر و بیش��تر میکند زیرا افراد
فقیر جامعه پولی ندارند تا دست به احتکار بزنند.
ق��رار ب��ود ظرف یکس��ال اس��امی تع��داد زی��ادی از
س��اختمانها اعالم ش��ود ،ام��ا در مرحل��ه اول جلوی کار
گرفته ش��د و هنوز مشخص نیس��ت که چه زمان اسامی
ساختمانهای ناایمن در شهر اعالم میشود

>چند روز بعد از انتشار اطالعات از روی سامانه برداشته شد!

>شهرداری تذکر گرفت

چند روزی از انتشار اسامی یکهزار ساختمان ناایمن نگذشته بود
که خبر رسید این سامانه از دسترس شهروندان خارج شده است.
مجید نوفرستی مدیرعامل انجمن جامعه ایمن گفت :اطالع مردم
از وضعی��ت ایمنی ساختمانها اقدامی مثبت بود .پس از پالسکو،
طرحهای مختلفی آغاز شد که یکی از آن طرحها  999بود .هنوز
هم پس از سالها آتشنشانی دغدغههای بسیاری دارد و اگر امروز
ساختمانی را ناایمن تش��خیص دهند ،هیچ کاری جز اخطار دادن
نمیتوانند انجام دهند .به گفت��ه مدیرعامل انجمن جامعه ایمن،
اگر آتشنشانان در منزل فردی بروند و مالک به آنها اجازه ندهد،
اجازه ورود ندارند به همین خاطر نمیتوانیم از حوادث پیشگیری
کنیم و بع��د حوادث تلخی همانند کلینیک سینا و حادثه ریزش
چند ساختمان را داش��تیم .وی تأکید کرد :آتشنشانی به سمت
معرفی ساختمانهای ناایمن رفت و آدرس آنها را اعالم کرد و کار
بسیار خوبی بود.

وی نس��بت به توقف اجرای ماده  3مصوبه الزام شهرداری تهران
به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمانهای ش��هر در برابر
حریق تذکر داد و تأکید کرد در ش��رایطی که به دلیل ضعفهای
مدیریت��ی و بروکراسیهای ش��هرداری ،اغلب مصوبات ش��ورای
ش��هر با تأخیر قابل توج��ه در اجرا روبهروس��ت و اعضا ناگزیرند
ب��ا نامهنگاریها و برگزاری جلس��ات متعدد ،اج��رای مصوبات را
پیگیری کنند .وی همچنین راهاندازی کامل سامانه برخط و ایجاد
مجدد دسترسی عموم شهروندان به وضعیت ایمنی ساختمانهای
پرتردد را خواستار شد.

م شهرداری پاسخ قانع کنندهای داشته باشد
>امیدواری 

وی ب��ا بیان اینکه سایت اع�لام ساختمانهای ناایمن از دسترس
خارج ش��ده اس��ت ،گفت :پس در این ش��رایط بهتر است صورت
مس��ئله را پ��اک کنند .آگاه��ی حق مردم اس��ت و امیدواریم که
شهرداری هم پاسخ قانعکنندهای بدهد .ایمنی یکی از موضوعاتی
است که سالها مغفول مانده است .تعدادی از ساختمانهای شهر
ناایمن هستند .البته درجه ناایمنی در آنها متفاوت است.
>نمیتوان گفت تمام ساختمانهای تهران ناایمن هستند

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگوید :ساختمانهای
پایتخت باید درجهبندی شوند و نمیتوان گفت تمام ساختمانهای
تهران ناایمن هستند .وی با ییان اینکه تمام وضعیت ساختمانهای
ش��هر بد نیس��ت ،گفت :معموالً بعد از ساخت و ساز ،رسیدگی و
نگهداری از ساختمانها را فراموش میکنیم و این باعث میشود
ساختمانهای ایمن ناایمن شوند .بعد از ،از دسترس خارج شدن
سامان��ه آنالین اعالم اسامی ساختمانهای ناایمن ش��هر ،اعضای
ش��ورا در این باره هشدار دادند و خواستار پیگیری موضوع شدند.
ناهید خداکرمی رئیس کمیته سالمت شورای شهر گفت :یکی از
وظایف شهرداری تهران اجرای مصوبات و تصمیمات شورای شهر
است ،اما دقت داش��ته باش��ید که ممکن است در هر زمینهای با
نهادهایی مواجه ش��ویم که اجرای ی��ک مصوبه را اجرا نمیکنند.
وی ادامه داد :لیس��ت ساختمانهای ناایم��ن با دقت باالیی تهیه
ش��ده بود و جزئیات مشکالت ایمنی ساختمانها را تشریح کرده
بود .حال میتوان با تعدیل اطالعات مندرج در لیس��ت مجددا ً آن
را بارگذاری کرد.البته بهاره آروین عضو دیگر ش��ورا هم میگوید
که سامانه برخط راهاندازی شد و بعد مسدود شد.

ابتالی  ۱۵درصد از کارکنان دولتی استان تهران به کرونا

دماوند و ورامین در صدر آمار ابتال به کرونا

معاون منابع انس��انی استانداری تهران با اش��اره ب��ه آمار کارکنان
دولتی استان ته��ران به ویروس کرونا ،گفت :تاکنون  ۱۵درصد از
کارکنان دستگاههای دولتی در سطح استان تهران مبتال به کرونا
ش��دهاند که آمار دقیق جان باختگان و بهب��ود یافتگان در اختیار

اخالقی��ات از بین روند صدمههای غیرقاب��ل جبرانی به دهکهای
پایین وارد میشود که واقعا به دور از انصاف است» .

وزارت بهداش��ت است.غالمرضا عباس پاش��ا در گفتگو با باش��گاه
خبرنگاران جوان ،با تاکید بر اینکه دستورالعملهای بهداش��تی در
ش��هر تهران بهتر از سایر ش��هرهای استان رعایت میشود ،اظهار
کرد :همین موضوع سبب ش��ده که آمار مبتالیان در ش��هر تهران

>توضیح آتش نشانی :فعال قرار نیست اطالعات نمایش داده شود

در حال حاضر سامانه برخط اعالم اسامی پرخطر منتفی شده است.
محمود قدیری معاون حوزه پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان
آتشنش��انی ش��هرداری تهران در خصوص آخرین وضعیت اعالم
اسامی ساختمانهای پرخطر ش��هر و بارگذاری آن بر روی سامانه
به خبرنگار فارس میگوی��د :یکهزار ساختمان پرخطر را معرفی
کردیم ،اما به دلیل برخی شرایط با این کار مخالفت شد و درنهایت
به این نتیجه رسیدند که فعال در معرض دید عموم قرار نگیرد.
>اعالم اسامی ساختمانهای پرخطر و تاثیر روی کسب و کار

وی با بیان اینکه ما در آتشنش��انی اقدامات الزم را انجام دادیم،
گفت :حدود ی��ک هفته اسامی ساختمانهای پرخطر قابل رؤیت
بود ،اما بخشهای مختلف موضوع را پیگیری کرده و درنهایت به
دلیل اینکه روی کسب و کار عدهای تأثیرگذار بود ،کار را متوقف
کردند .وی در پاسخ به این پرسش که مگر موضوعات حقوقی کار
را پیگی��ری نکرده نبودید ،گف��ت :چرا اما درنهایت تصمیم بر این
شد که فعال در دسترس عموم قرار نگیرد.
>وظیفه ما شناسایی ساختمانهای پر خطر است

وی در پاس��خ ب��ه سؤال دیگری مبنی بر اینک��ه چه زمان اسامی
ساختمانهای ناایمن اعالم میشود ،گفت :مجوز این کار دست ما
نیست ،وظیفه ما شناسایی ساختمانهای پرخطر است که ما این
اقدام را انجام دادهایم .براساس این گزارش ،اسامی ساختمانهای
پرخطر یک هفته بارگذاری شد ،اما این کار متوقف شد و با وجود
هش��دارهای اعضای شورای شهر ،مدیریت شهر اعالم میکند که
مجوز انجام این کار دست آنها نیست و فقط وظیفه آنها شناسایی
ساختمانهای پرخطر است .حدود  33هزار ساختمان پرخطر در
تهران وجود دارد که می��زان خطرپذیری آنها متفاوت است .قرار
بود ظرف یکسال اسامی تعداد زیادی از ساختمانها اعالم شود،
اما در مرحله اول جلوی کار گرفته شد و هنوز مشخص نیست که
چه زمان اسامی ساختمانهای ناایمن در شهر اعالم میشود.
کمتر از سایر شهرهای استان تهران باشد.وی افزود :شهرستانهای
دماوند و ورامین بیش��ترین آمار ابتال ب��ه کرونا را در سطح استان
دارند که وضعیت آنها قرمز اعالم شده و محدودیتهای شدیدی
اعمال میشود.عباس پاشا در خصوص دستگاههای دولتی که شمار
مبتالیان آنها بیش��تر است ،گفت :می��زان ابتال به کرونا در میان
کارکن��ان بانکها و مخابرات به دلیل مراجعات مردمی بیش��تر از
سایر دستگاههاست.
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نامگذاری خیابانی در تهران به نام مرحوم محمدرضا حافظی

بر اس�اس گزارش چهل و هفتمین جلس�ه کمیس�یون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن
عمومی شهر تهران مبنی بر نامگذاری و تغییر نام برخی معابر شهر ،در جلسه  ۲۴۲شورای
شهر و بهاتفاق آرا با خیابان "دکتر محمدرضا حافظی" موافقت شد .به گزارش مهر،بر اساس
ای�ن موافقت ،خیابان نظامی در منطقه یک ش�هر تهران واق�ع در حدفاصل خیابان دکتر
شریعتی تا خیابان میرزاپور به نام دکتر محمدرضا حافظی تغییر نام خواهد یافت.

جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالیان ۴۳ :میلیون و  ۳۴۶هزار و
 ۸۸۸نفر
تعدادفوتیها:یکمیلیونو ۱۵۹هزارو ۹۷نفر
تع�داد بهبود یافت�گان ۳۱ :میلیون و ۹۰۵
هزار و  ۹۷۵نفر
ایران
تعداد مبتالیان ۵۷۴ :هزار و  ۸۵۶نفر
تعداد فوتی ها ۳۲ :هزار و  ۹۵۳نفر
تعداد مبتالیان دیروز 5 :هزار و  960نفر
تعداد فوتیهای دیروز ۳۳۷ :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان :هشت میلیون و  ۸۸۹هزار
و  ۱۷۹نفر
تعداد فوتی ها ۲۳۰ :هزار و  ۵۱۰نفر
هند

تعداد مبتالیان :هفت میلی�ون و  ۹۰۹هزار و
 ۹۵۹نفر
تعداد فوتی ها ۱۱۹:هزار و ۳۰نفر

شورای شهر

پنجمین عضو شورای شهر
تهران هم مبتال به کرونا شد

مجید فراهانی عضو ش��ورای شهر تهران مبتال
به کرونا ش��د .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان،این پنجمین عضو شورای شهر تهران از
 ۲۵عضو است که تاکنون مبتال به کرونا شده
است.پیش از این زهرا ن��ژاد بهرام ،علی اعطا،
محمد علیخانی ،و زهرا صدراعظم نوری مبتال
به کرونا ش��ده بودند.اولین فرد مبتال به کرونا
در مجموعه مدیریت ش��هری تهران رحمانی
ش��هردار منطقه  ۱۳بود که پ��س از طی دوره
درمان به کار خود بازگشت.

جوابیه

توضیح شرکت آب و فاضالب
استان تهران به آفتاب یزد
در مورد کیفیت آب اسالمشهر

در پی گزارش��ی در م��ورد کیفیت آب منطقه
اسالمشهر تهران ،شرکت آب و فاضالب استان
تهران توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده
که بدین شرح است:
آزمایشگاه مرجع کنترل کیفیت آب و فاضالباست��ان ته��ران ب��ا بهرهمن��دی از سامانههای
هوشمند و به صورت لحظهای به طور مستمر
و مطابق با استانداردها و دستورالعملهای ملی
و بینالمللی وظیفه کنترل کیفیت آب را طی
فرآیندهای تولید ،انتقال ،تصفیه ،ذخیره ،توزیع
و تخلیه پس��اب برعهده دارد .نتایج آزمونهای
کیفی که از دقت و صحت الزم برخوردار است،
نشان میدهد که مقدار سختی آب آشامیدنی
در مح��دوده خدماترسان��ی آبف��ای جنوب
غربی استان تهران( شهرستان اسالمشهر) در
محدوده مجاز استاندارد ملی ایران قرار دارد.
مطابق توصیههای سازمان جهانی بهداشت،هیچ حد مجازی برای سختی آب وجود ندارد و
مقدار سختی آب تنها به لحاظ مقبولیت آب از
نظر طعم و رسوبگذاری نزد مصرفکنندگان
اهمیت دارد و میتوان گفت هیچگونه مخاطرات
بهداشتی برای مشترکان در پی ندارد.
باعنای��ت به اینکه وجود فلزات سنگین بیشاز ح��د مجاز ،مطاب��ق رهنموده��ای سازمان
جهانی بهداشت و الزامات استاندارد ملی ایران،
عامل ایجاد سرط��ان و برای بدن مضر است و
در مقادی��ر بیش از حد مج��از نیز باعث مرگ
میشود ،لذا ضروری است مقدار فلزات سنگین
موجود در آب آش��امیدنی در مح��دوده مجاز
استان��دارد ملی ای��ران و رهنمودهای سازمان
جهانی بهداشت باشد.
در م��ورد ادعای وجود افت فش��ار در برخینقاط ،به اطالع میرسان��د سامانه پاسخگویی
 122به صورت ش��بانهروزی و مستمر درحال
پاسخگوی��ی به مش��ترکان و بررس��ی و رصد
مش��کالت کم آبیه��ای احتمال��ی است و به
گواه آمار ثبت ش��ده میزان افت فش��ار یا قطع
آب محدوده مورد اش��اره نس��بت به سالهای
قبل از کاهش قابل مالحظهای برخوردار است
که معلول اجرای چندین پروژه عبور از بحران
کم آبی در فصل گرما بوده است.
در خص��وص لزوم تعبیه و نصب تانکر و پمپآب ،الزم ب��ه توضیح اس��ت با توجه به افزایش
ساخ��ت و سازها و بارگ��ذاری جمعیت در آن
مح��دوده ،لزوم رعایت حداق��ل استانداردهای
تامین پایدار و مستمر آب به منازل مشترکان
محت��رم بیش از پیش ضروری است؛ بر همین
اس��اس و با توجه به مبح��ث  16مقررات ملی
ساختمان ،در تمامی ساختمانهای بیش از سه
طبق��ه تعبیه و نصب تانک��ر و پمپ آب الزامی
اس��ت .درح��ال حاضر به عل��ت تخلف برخی
مش��ترکان و نصب غیرقانونی و مستقیم پمپ
آب روی ش��بکه توزیع (بدون مخزن) ش��اهد
بروز مشکالتی برای برخی از مشترکان به دلیل
برهم خوردن تعادل هیدرولیک شبکه هستیم.
یادآور میشود مطابق قانون ،نصب پمپ روی
ش��بکه آبرسانی بدون استقرار مخزن ،تخلف
محس��وب میش��ود و در صورت مش��اهده با
مشترکان برخورد قانونی خواهد شد.

گزارش کوتاه
باربری با خودروهای الکچری در تهران

هنجارشکنیرانندگان
که جان شهروندان را
به خطر میاندازد

باربری از جمله مش��اغلی اس��ت که تعداد
قابل توجهی از ش��هروندان در سطح ش��هر
برای گذران زندگی خود مش��غول به انجام
آن هستند و با استفاده از خودروهای باری
اعم از وانت بارها و کامیونتها اقدام به این
کار میکنند .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
ج��وان ،در این میان عدهای هس��تند که با
خودروهای ش��خصی اقدام به جابجایی بار
میکنن��د ،خودروهایی که هیچ جایی برای
جاگ��ذاری بار ندارند و با این حال رانندگان
این قبیل خودروها نس��بت به بارزنی اقدام
کرده و در سطح ش��هر تردد میکنند غافل
از اینک��ه برای خود و سایری��ن خطرآفرین
هس��تند.فرض کنید یک خ��ودروی سواری
ب��ا حجم باالیی از بار ک��ه از اطراف خودرو
بی��رون زده ،وارد حریم خیابان یا بزرگراهی
ش��ود و در مس��یر سایر خودروها قرار گیرد
و ناگه��ان موتورسیکلت یا خودروی دیگری
بدون رعایت احتیاط به هنگام عبور از کنار
این خودرو با آن برخورد کند و در آخر هم
تصادفی رخ دهد ک��ه منجر به تلفات مالی
یا جانی ش��ود .حال میبینی��د که به دنبال
ی��ک بیاحتیاطی ش��اهد وق��وع تصادفات
جبران ناپذیری میش��ویم ک��ه در برخی از
مواقع منج��ر به رخداد تصادف زنجیرهای و
برخورد چندین خودرو با یکدیگر میش��ود.
این روزها با توجه به قیمت باالی حمل بار
توسط شرکتهای باربری ،بسیاری از افراد
با خودروهای ش��خصی اقدام به باربری و یا
حت��ی در بس��یاری از موارد اق��دام به اثاث
کشی منازل خود میکنند و با حجم زیادی
از وسای��ل سوار بر خودروی خود وارد معابر
میش��وند ،این اقدام عالوه ب��ر کاهش دید
راننده نس��بت به اطراف ،سبب ایجاد خطر
ب��رای سای��ر خودروهایی که قص��د عبور از
کنار خ��ودروی حامل ب��ار سنگین را دارند
میش��ود و در چنین حالتی ریس��ک وقوع
خطر تصادف��ات خیابانی افزای��ش مییابد.
متأسفان��ه در کن��ار بارب��ری خودروه��ای
سواری ،شاهد این هستیم که موتورسواران
نیز برای فعالیت و کس��ب روزی خود اقدام
ب��ه باربری آن هم باری با حجم بس��یار باال
میکنن��د و ع�لاوه بر بازی ک��ردن با جان
خود ،سالمت��ی و جان سایر ش��هروندان را
هم در معرض خطر ق��رار میدهند.حمل و
جابجایی بار توسط برخی خودروهای گران
قیمت باعث ایجاد ش��گفتی میش��ود ،این
موضوع به دفعات در کالنش��هر تهران دیده
ش��ده است.حال نکته قاب��ل تأمل این است
کس��ی که توانایی خرید چنی��ن خودرویی
را دارد آی��ا امکان پرداخ��ت چند  10هزار
تومان را ندارد تا توسط وانت حمل بار و به
ص��ورت قانونی و استاندارد این کار را انجام
دهد؟متأسفانه ع��دم نظارت مراجع نظارتی
و قانونی باعث ش��ده تا این قبیل اش��خاص
چنین بیپ��روا قوانین را به سخره بگیرند و
به خود اجازه هنجارشکنی دهند و با انجام
اعمال خود جان سایر شهروندان را به خطر
بیاندازند.بدیه��ی است ک��ه پلیس پایتخت
حسب انجام خدمت و رسیدگی به تخلفات
هنجارش��کنان ،به برخورد با این گونه افراد
که با جان و اموال شهروندان بازی میکنند،
اقدام کند.

استانداری
استاندار تهران:

 ۵۴درصد سپردههای بانکها
در کشور متعلق به
شهروندان تهرانی است

استان��دار ته��ران در آیی��ن افتت��اح مرک��ز
فوریتهای رسیدگی به مش��کالت واحدهای
تولیدی گف��ت :امروز با افتت��اح این مرکز با
نگاهی جدید مبتنی بر اقدام و عمل در عرصه
رفع مشکالت تولید گام بر میداریم.به گزارش
ایلنا ،انوشیروان محسنی بندپی ادامه داد :در
است��ان تهران البته قب��ل از افتتاح این مرکز
روحی��ه پیگیری و رفع مش��کالت واحدهای
تولیدی حاکم بود و اثر بخش��ی این پیگیری
کاهش نرخ بیکاری در سالهای  ۹۸و  ۹۹بود.
وی عنوان کرد :بر خالف سایر استانها هنوز
در استان تهران یک نماین��ده واحد از سوی
شورای هماهنگی بانکهای استان در جلسات
حضور پیدا نمیکن��د ،این در حالی است که
میزان سپردهگذاری شهروندان استان تهران
در بانکه��ای کش��ور  ۵۴درصد اس��ت ،اما
متاسفانه متقاضیانی که از سوی ستاد تسهیل
برای دریافت تس��هیالت ب��ه بانکها معرفی
میش��وند کمتر به نتیجه میرسند.محسنی
بندپی سپس گفت :قانون منع استقرار صنایع
در شعاع  ۱۲۰کیلومتر برای استانهای البرز
و سمنان معنایی ندارد ،اما در تهران با استقرار
 ۲۰درصد صنایع کش��ور متاسفانه این قانون
مانع جهش تولی��د است علیرغم تالشهای
فراوان هنوز نتوانستیم این مشکل را برطرف
کنیم.

