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پرداخت وام  ۵۰۰میلیونی ریالی به سربازان ماهر

مشــاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ســربازان نیروهای
مسلح با اشاره به برگزاری سی و سومین جلسه کمیسیون دائمی
مهارت آموزی کارکنان وظیفه گفت :در این جلســه با تاکید بر
اینکه تا پایان ســال  ۱۴۰۱باید تمامی ســربازان تحت آموزش
تخصصی مهارت آموزی قرار بگیرند مقرر شــد تا شرایطی فراهم
شود که دســت کم  ۳۰درصد از این سربازان بتوانند با استفاده
از مهارت کسب شــده به شغل مناسب و مورد نیاز خود برسند.
ســردار موســی کمالی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به تشکیل

سامانه ماهرسان برای سربازان ماهری که خدمتشان
به پایان رسیده ،گفت :در این سامانه بخشی به نام
باشگاه ماهرســان نیز با همراهی بانک انصار ایجاد
شــد که در حال حاضر تمامی سربازان ماهری که
خدمتشان را طی سالهای  ۹۷تا  ۳۰شهریور امسال
به پایان رســانده باشــد امکان عضویت در آن را خواهندیافت.
کمالی با بیان اینکه به این ســربازان که عضو باشــگاه ماهرسان
باشــند بین  ۳۰تا  ۵۰میلیون تومان وام برای اشتغالزایی ،ازدواج

اجتماعی

و خرید لــوازم خانگی و تامین هزینــه ازدواج داده
میشــود ،گفــت :از پایــان آذرماه  ۹۹این ســامانه
به روز رســانی شده و سربازان ماهر میتوانند پس از
ترخیص از خدمت با کدملی به عضویت آن در بیایند.
وی گفــت :با توجــه به اینکه بــرای تقویت مهارت
آموزی در شــرایط کرونا ،آموزش در محیط واقعی کار راه اندازی
شده بود تاکید شده که پایان سال باید  ۱۵هزار کارگاه نیروهای
مسلح در سامانه وزارت کار ثبت شود.

نتایج مثبت سیاست قهری؛ شهرها خلوت شدند

>محدودیتهایشدید

شــیوع ویروس کرونا از ماه شهریور بار دیگر در ایران گسترش یافته
است به طوری که شمار مبتالیان به ویروس کرونا به بیش از  ۱۳هزار
نفر در روز رسیده است بنابراین دولت ایران برای پیشگیری از شیوع
ویــروس کرونــا از اول آذر محدودیتهای جدیدی در نقاط مختلف
کشــور اعمال کرده است .در تهران همه مغازهها و فروشگاهها به جز
آنهایی که مایحتاج روزمره شــهروندان مانند غــذا و دارو را تامین
میکنند ،برای مدت حداقل دو هفته تعطیل شده است به این ترتیب
بسیاری از کسب و کارها در خیابانهای بخش مرکزی تهران تعطیل
شــدهاند .همچنین از ساعت  ۹شب تا  ۴صبح تردد خودروها به جز
وسایل نقلیه عمومی در تهران ممنوع است و رانندگانی که منع عبور
شبانه را رعایت نکنند ،جریمه خواهند شد.
>چرا سیاست قهری جواب میدهد؟

با وجود آنکه تنها دو روز از آغاز تعطیلی دو هفتهای گذشته است اما
به نظر میرســد این تعطیلیها توانسته تا حدودی شهرها را خلوت
کند علی الخصوص تهران.پرسش این است :چرا سیاستهای قهری
و کنترلی در جامعه ایران بهتر از دیگر سیاستها پاسخ میدهد؟
>مردم به سیاستهای قهری خو گرفتهاند

در همین خصوص کامیل احمدی مردم شناس به آفتاب یزد گفت« :
سیاستهای قهری در ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه به سبقه
تاریخیای برمیگردد که مردم به وسیله آن تربیت اجتماعی_سیاسی
پیدا کردهاند و به اصطالح خو گرفتهاند .از لحاظ مردم شناختی این
موضوع را در ســلول خانواده به عنوان یک نهاد عمال غیرسیاســی
مشاهده میکنیم و ســپس آن را در سطح کالنتر یعنی اجتماع و
نهاد قانونگذاری میبینیم .تاثیری که تربیت جامعه روی افراد داشته
باعث شده است که به شکل خودکار ذهن ما به این شیوه تربیت پیدا
کند و در مقابل فشــار ،واکنش عملگرایانه انجام دهد .البته به نظر
من این موضوع در قبال تمام انسانها وجود دارد اما موضوع تربیت و
پیشینه سیاسی در ایران مهم است .به عبارتی مردم با سیاستهای
قهری و تعامل سیســتم با خودشــان عادت دارند .اما این بدان معنا
نیست که همیشه مردم حرکتهای قهری را تحمل میکنند .برای
یک مدت کوتاهی شاید این سیاستها جواب دهد اما در بلند مدت
اثرات ســوئی خواهد داشــت .مردم راههای دور زدن محدودیتها و

بیشــتری نزد افکار عمومی دارند مانند پدری که به مسائل فرزندان
خود رســیدگی میکند و به تبع فرزندان هم از او تبعیت میکنند،
دولت ملتها هم وضعیت مشابهی دارند .یکی از دالیلی که دولت در
آن ابتــدا از مردم برای رعایت محدودیتها خواهش و تمنا کرد این
بود که فکر کردند با قانون و سختگیری نمیتوان شرایط را کنترل
کرد چون مردم قانون شکنی میکنند زیرا در جامعه ما بنا بر فاصله
زیاد بین دولت ملت عدم تبعیت از قانون وجود دارد» .

>حمایتها آنگونه که در سایر جوامع اتفاق افتاد
در کشور ما اتفاق نیفتاد

با توجه به شــرایط کرونایی حمایتها آنگونه که در
سایر جوامع اتفاق افتاد در کشور ما اتفاق نیفتاد به عبارتی
در کشورهای توســعه یافته میلیاردها دالر برای مسائل
حوزه اقتصــادی در پی قرنطینهها ،اختصــاص دادند اما
متاسفانه مردم ایران در این بحران اقتصادی از این امکان
هم برخوردار نبودند
فشــارها را پیدا خواهند کرد .به همین دلیل باید محدودیت زمانی
برای این دست از محدودیتها در نظر گرفته شود».
>یک عقالنیتی از سمت مردم به وجود آمده است

وی در ادامه افزود « :از ســوی دیگر مردم میزان کشنده بودن موج
ســوم کرونا را درک کردهاند و خودشــان هم راغب به رعایت بیشتر
پروتکلها هســتند و عمال تعداد باالی کشــتگان آنها را ترسانده
اســت به عبارتی یک عقالنیتی از ســمت مردم به وجود آمده است
و درک کردهاند که شــرایط مهلکتر از چیزی اســت که در اخبار
میخواننــد .مردم حتی میبینند که در کشــورهای مترقیتر دیگر
هم این دســت از محدودیتها اعمال شــده است و از این طریق به
نحوی بیشتر پذیرای این محدودیتها هستند.اما در کشورهای دیگر
سیســتم یارای مردم اســت و به آنها کمکهای معیشتی زیادی
میکند که متاســفانه این نوع کمکها در کشــور مــا بروز و نمود
نداشته است» .
>به دلیل فاصله زیاد بین دولت_ملت عدم تبعیت از قانون وجود دارد

دکتر حسن حسینی جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در اینباره
به خبرنگار ما گفت « :شرایط کرونایی بسیاری از روابط و ساختارهای
اجتماعی را تغییر داده اســت و همچنان هــم در حال تغییر ایجاد
کردن در حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،خانوادگی و روابط
دولت _ ملت هاســت .در کشوری مانند فرانسه هم بسیاری از مردم
در آستانه سال نو تمایلی به تعطیلی و رعایت محدودیتهای شدید
ندارند .همچنین در حوزه خانواده و در حوزههای آموزشــی هم این
بیمــاری چالشهای زیادی ایجاد کرده اســت .بیــن دولت و ملت
رابطــه ارگانیکی وجود دارد به عبارتی در دنیای جدید افرادی که به
حاکمیت میپردازند توســط خود شهروندان انتخاب میشوند و این
افراد باید برای بهینهسازی زندگی روزمره ما برنامههایی داشته باشند.
دولتهایی که در این گونه برنامهریزیها موفق باشــند ،مشروعیت

کاهش۸۰درصدی ترافیک درساعات ممنوعه

 ۲۰۰هزار تومان جریمه تردد شبانه

رئیــس پلیــس راهور تهــران بــزرگ گفت:
محدودیتهایــی کرونایی کــه جنبه ترافیکی
داشــت و برای ممنوعیت تردد بود از روز شنبه
اول آذر ماه از ســاعت  ۹شــب تا  ۴صبح ابالغ
و اعمال شــد که برای وسائط نقلیه مختلف در
سطح شــهرها بود.وی گفت :در شب اول چون
نیاز به اطالع رســانی و فرهنگ سازی داشت با
پیامهای هشــداری و آموزشی کسانی که قصد
تردد داشتند را هوشیار کردیم و در یکشنبه شب
گذشته رسماً از ساعت  ۹شب تا  ۴صبح افرادی
که در این ســاعت و اعالم محدودیت در سطح
شــهر تردد داشتند به وسیله دوربینها جریمه
شدند.
>جریمهترددشبانه
هر  ۲۴ساعت  ۲۰۰هزار تومان

به گزارش مهر ،ســردار محمد حسین حمیدی
افــزود :این جریمهها توســط دوربینها اعمال
گردید و این دوربینها در هر  ۲۴ساعت یک بار
ایــن جریمه را در صورت تردد خودروها اعمال
مینمایند که مبلغ جریمه در هر بار  ۲۰۰هزار
تومان است.وی بیان داشت :خروج خودروها از
شهر نه در تهران بلکه در تمامی شهرها متفاوت
اســت که در شهر تهران و با پالک تهران به هر
جایی که بروند یک میلیــون تومان در هر ۲۴
ســاعت جریمه خواهند شــد و همکاران بنده
در ســطح جادهها حضور دارنــد و کنترل های
خود را به صورت فیزیکی عــاوه بر دوربینها
انجام میدهند.وی گفت :در ســطح شهرها به
علــت حجم باالی ترددها صرفــاً این کنترلها
توسط دوربینها صورت میگیرد و اما از طریق
ســامانههایی که در اختیار داریم این کنترلها
صورت میگیرد و رســماً از یکشــنبه شــب
خودروهایــی که بــه صورت غیر مجــاز تردد
میکردند جریمه شدند.
>اعالم پالک خودروهایی که
باید شب فعالیت کنند به فرمانداری

وی گفت :در خصوص مشاغلی که نیاز به تردد
دارند مانند سازمانهای امدادی ،حوزه بهداشت
و درمان صنوف مختلفی که فعالیت آنها ضروری
است و میبایست حتماً تردد داشته باشند این
ســازمانها مشخص شــده اند و لیست آنها و
شماره خودروی آنها به فرمانداریها ابالغ شده

و سازمانهایی که هنوز لیست خودروهای خود
را اعالم نکرده اند میبایســت این لیست را به
فرمانداری اعالم نمایند و پلیس این لیست را از
فرمانداری گرفته و در سیستم اعمال مینماید.
سردار حمیدی افزود :در خصوص تردد در سطح
شهر تهران این محدودیت در قالب استان تهران
دیده شده که در شهر کرج و شهرهای پیرامونی
شــهر تهران این موضوع یکپارچه دیده شده و
همه اســتان تهران مد نظر میباشد ولی برای
تــردد خارج از این محدودیت و اســتان تهران
جریمه در نظر گرفته شده است.
>کاهش  ۲۰درصدی ترافیک
در صبح و  ۳۸درصدی ترافیک در عصر

وی گفت :با مقایســهای که در این ســه شب
صورت گرفت و مخصوصاً در شــب گذشــته با
روزهای گذشته و با هفتههای قبل این کاهش
ترافیــک کام ً
ال محســوس بــود و  ۸۰درصد
ترددهای درون شــهری کاهش پیــدا کرده و
در طــول روز هم جریــان ترافیک متفاوت بود
و صبحها  ۲۰درصد کاهش ترافیک داشــتیم و
عصرها  ۳۸درصد کاهش تردد را شــاهد بودیم
و تردد مشــخص  ۹شــب تا  ۴صبح در برخی
مقاطع  ۸۰درصد کاهش ترافیک را رقم زد.وی
افزود :این طــرح طبق مصوبه تا دو هفته ادامه
خواهد داشــت و اینکه ادامه داشــته باشــد و
یا نــه ،برابر مصوبات ســتاد ملــی کرونا اقدام
خواهد شد.
>مخدوش کردن پالکها جرم است

سردار حمیدی در خصوص دستکاری و مخدوش
کردن پالک خودروها نیز گفت :همکاران بنده
در سطح معابر حضور دارند و اینگونه موارد را نیز
کنترل و در صورت رؤیت حتماً برخورد خواهند
کرد اینگونه موارد جرم محســوب شده برخورد
قضائی با این گونه اقدامات صورت خواهد گرفت
و پلیس در صورت مشــاهده خودرو را متوقف
نمــوده و به خاطــر این کار  ۲۰۰هــزار تومان
جریمه خواهد شد و خودرو به پارکینگ منتقل
و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی
خواهد شد و همکاران بنده در چند روز گذشته
برای همین به صورت ویژه در سطح شهر حضور
دارند و در صورت مشــاهده حتماً با فرد خاطی
برخورد خواهند کرد.

تنها  ۵.۴درصد از جمعیت معتادان کشور زن هستند

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت :یکی از اقشار مورد هدف قاچاقچیان مواد مخدر بانوان
هستند ،یکی دو دهه اخیر بسیار تالش کردند اعتیاد و مصرف مواد مخدر در بانوان را افزایش
بدهند.به گزارش مهر ،سردار اسکندر مؤمنی گفت :نرخ شیوع مصرف موادمخدر هم در ایران
و هم در دنیا در دو دهه اخیر کم بوده است ،بر اثر آخرین شیوع شناسی در کشور  ۵.۴درصد
معتادین کشور بانوان هستند که نشان دهنده این است که بانوان کمی به اعتیاد مبتال هستند.

کرونا خبر

آفتاب یزد گزارش میدهد

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا :همزمان با گسترش ویروس کرونا
در جهان ،شیوع این بیماری در ایران هم بار دیگر گسترش یافته است به
طوری که از اول آذر ،همه کسب و کارهای تجاری به جز فروشگاههایی
که مایحتاج روزانه شهروندان را تامین میکنند ،تعطیل شدهاند .افزون بر
این رانندگی شبانه هم در پایتخت ایران ممنوع شده است و رانندگانی
که منع تردد شبانه را رعایت نکنند ،جریمه خواهند شد .سیاستهای
التماسی و درخواستی دولت در مقابل کنترل این بیماری پاسخگوی
مشکالت نبوده است و دولت ایران بار دیگر برای کنترل از سیاستهای
قهری استفاده کرده است .با خلوت شدن خیابانهای پایتخت به نظر
میرسد تا حدودی این سیاســت جواب داده است و مردم حداقل به
خاطر ترس از جریمه ،محدودیتها را رعایت میکنند.
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وی در ادامه افزود « :دلیل مهمتر این اســت که با توجه به شــرایط
کرونایی حمایتها آنگونه که در سایر جوامع اتفاق افتاد در کشور ما
اتفاق نیفتاد به عبارتی در کشورهای توسعه یافته میلیاردها دالر برای
مسائل حوزه اقتصادی در پی قرنطینهها ،اختصاص دادند اما متاسفانه
مردم ایران در این بحران اقتصادی از این امکان هم برخوردار نبودند
و نهایتا وامهای اندکی به آنها تعلق گرفت در صورتی که در کشوری
مانند آلمان وامهایی که به مشــاغل در این شــرایط داده شد ه است
هیچ گاه پس گرفته نمیشود .علی رغم تمام این امتیازات در کشورهای
دیگر باز هم مردم به رعایت قرنطینه راغب نیستند و در این کشورها
جریمههای سنگینی برای متخلفین وضع شده است .دولت ایران برای
نارضایتی کمتر در این گونه موارد ،حالت محافظه کارانه دارد .به عبارت
دیگر دولت نتوانسته است در حوزهای که بایدیعنی تامین زندگی مردم،
اعمــال قدرت و از بایدها و نبایدها صحبت کند .البته تضاد درونی در
دولت ما بسیار مهم اســت و مادامی که این تضاد وجود داشته باشد
مشکالت زیادی در حوزههای دیگر باقی خواهد ماند» .
>در کشور ما هنوز زیرساختهای دموکراسی ساخته نشده است

در ادامه جعفر بای جامعه شــناس به آفتــاب یزد گفت « :حافظه
تاریخــی مردم ما این رفتارها را تایید میکند و از دیرباز ما در مقابل
استبداد جواب دادهایم .خشونت با مردم ما عجین شده است به این
دلیل که هنوز روح مردم ایران به آزادی و دموکراســی عادت نکرده
است .در کشور ما هنوز زیرساختهای دموکراسی ساخته نشده است.
این روش چون در تاریخ ما فراوان است بهترین نسخه شفابخش برای
مردم ما اســت ولو در رفتارهــای اصالحطلبانه .کار فرهنگی زمانبر
اســت .اینکه دولت تا االن این کار را نکرده اســت و اینگونه اعمال
محدودیتهای شدید را به تعویق انداخته است یک رفتار غلط بوده
اســت .یعنی همان اول که مردم به دلیل وحشت زیاد عمال رعایت
میکردند نباید رها میشــدند و ما یک تغییر فازی را در این بخش
شــاهد هستیم که دولت باید جواب دهد که چرا دیرهنگام وارد شد
و بعد از حادثه و آمارهای فوتی باال وارد اعمال محدودیتهای شدید
شد؟ به نظر من اگر آن موقع سرمایه گذاریهای درستی انجام میشد
نیاز به پرداخت چنین هزینههایی برای کنترل بیماری نبود» .
در انتها بایدیادآور شــد که در مسائل و مشکالت مربوط به حوزههای
عمومی و فراگیر مانند بهداشــت و سالمت عمومی ،اقتصاد و وضعیت
معیشتی خانوارها مسئولیت اولیه و ابتدایی متوجه دولتهاست و دولتی
میتواند از مردم انتظار شنیده شدن توصیههایش را داشته باشد که قبل
از نصیحت کردن به شکل قابل قبولی وظایف خود را به جا آورده باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هشدار داد

افزایش تولدهای تقویمی به روش سزارین

معاون درمان وزارت بهداشت،
متاســفانه نتایج آن حاکی از
افزایش انجــام تولدهای
درمان و آموزش پزشــکی در تقویمی به روش ســزارین افزایش معنادار آمار سزارین های
ابالغی بــه معاونیــن درمان در طی چند ســال گذشته غیــر ضرور توســط بعضی از
دانشــگاههای علوم پزشکی برخــاف برنامــه هــا و پزشکان و بیمارستانها می باشد.
سراســر کشــور ،نســبت به سیاســت هــای اجرایی لــذا با توجــه بــه در پیش
افزایش انجام تولدهای تقویمی وزارت متبــوع در حــوزه بودن تاریخ  ۹۹/۹/۹و پیش بینی
بــه روش ســزارین طی چند ترویــج زایمــان طبیعی و
تکرار افزایش ســزارین های
سال گذشته هشــدار داد.به کاهــش ســزارین های بــدون اندیکاســیون در این
گزارش وبدا ،قاسم جان بابایی
الکتیــو ،در حــال تبدیل تاریخ علیرغم اطالع رســانی
در ایــن ابالغیــه خواســتار شدن به رویه ای نادرست عوارض و خطرات آن از طریق
بررســی عملکرد بیمارستانها در حوزه بهداشت و درمان رسانه های مختلف ،بررسی و
گردیده است
و پزشکان در ســزارین های
شناســایی میزان همراهی و
تقویمــی ۹۹ / ۹ / ۹شــده و
عملکرد پزشکان و بیمارستانها
تصریح کرده اســت :با بیمارستانها و پزشکان
در کنترل این اقدام غیر موجه در دستور کار
دارای ســابقه آمــار باالی ســزارین مدیریت
جدی وزارت متبوع قرار گرفته اســت.معاون
نشــده ،برخورد خواهد شــد.در ایــن ابالغیه
وزیر بهداشــت افزود :به همین منظور جدول
تصریح شــده اســت :افزایش انجام تولدهای
 Excelپیوســتی طراحی شده با هدف درج
تقویمی به روش ســزارین در طی چند سال
اطالعــات کامل درخواســتی ســزارین های
گذشــته برخالف برنامه ها و سیاســت های
انجام شــده در تاریــخ  ۹۹ /۹ /۹حضورتان
اجرایــی وزارت متبوع در حوزه ترویج زایمان
ارســال می گردد .خواهشــمند است دستور
طبیعی و کاهش سزارین های الکتیو ،در حال
فرمایند این بخشنامه همراه با جدول پیوستی
تبدیل شــدن به رویه ای نادرســت در حوزه
در اولین فرصت به کلیه بیمارســتانهای تحت
بهداشــت و درمان گردیده و بــا برنامه ریزی
پوشــش آن دانشــگاه ابالغ و بر درج دقیق و
از پیــش تعیین شــده و تبلیغات در فضاهای
کامل اطالعات درخواستی بر اساس استاندارد
مجازی و ســایت های اینترنتی ،با تحریک و
ابالغی تاکید و گروه هــای نظارتی در تاریخ
انگیزش خانواده ها ،تاریــخ تولد نوزادان را با
مذکــور بر روند تکمیل جــدول مداخله الزم
هدف رسیدن به تاریخ های خاص ،دستکاری
را اعمال و پس از جمــع بندی کل اطالعات
و بــا تولد زودهنگام یا دیرتــر از زمان اصلی،
اســتان ،جدول نهایــی را حداکثر تــا پایان
ضمن تحمیل هزینه اضافــی به خانواده ها و
آذرماه به این معاونت ارسال نمایند .همچنین
سیستم درمان باعث ایجاد عوارض جسمانی و
ضــرورت دارد آن معاونت عملکــرد افزایش
به خطر افتادن سالمت مادر و نوزاد می شود.
آماری سزارین های بیمارستانها و پزشکان را
جان بابایی افزود :از طرفی بررســی ،نظارت و
در تاریخ  ۹۹ / ۹ /۹مورد بررســی دقیق قرار
کنترل هرگونه رفتار آسیب رسان به سالمت
داده و به مســئول فنی بیمارستانهای دارای
جامعــه از وظایف تکلیفــی وزارت متبوع می
آمار نامتعارف تذکر مکتوب ابالغ و پزشــکان
باشد و به اشکال مختلف در اسناد توسعه ای
متخصــص زنان و زایمان با آمار افزایشــی را
و سیاست های اجرایی کالن حوزه سالمت به
به هیــات انتظامی اســتان معرفی و گزارش
آن اشــاره گردیده و موضوع یاد شده به دلیل
اقدامات را همراه با جدول یاد شــده ارســال
حواشــی و تبعات پیرامونــی آن مورد توجه
نمایند».جــان بابایی ادامه داد :شــایان ذکر
مقامات عالی کشور قرار گرفته و دستور صریح
اســت این معاونت اطالعات ارسالی را با سایر
"بررسی دقیق و شناسایی عوامل ،جلوگیری از
داده های دریافتی از سامانه های در اختیار و
گسترش و ادامه و اعمال مقررات با متخلفین"
اطالعاتبازدیدهاینظارتیحضوری،راستیآزمایی
به وزارت متبوع ابالغ شــده است.وی تصریح
خواهد نمود و با بیمارســتانها و پزشکان دارای
کرد :در همین راستا چندین تاریخ مناسبتی
سابقه آمار باالی سزارین مدیریت نشده ،مطابق
و تقویمی در ســال جاری رصــد گردید که
با ضوابط و مقررات عمل خواهد نمود.
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جهان

تعداد مبتالیان ۵۸ :میلیون و  ۹۸۶هزار
و  ۴۳۹نفر
تعداد فوتی ها  :یک میلیون و  ۳۹۳هزار
و  ۶۸۹نفر
تعداد بهبود یافتگان ۴۰ :میلیون و ۷۶۷
هزار و  ۵۲۷نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۸۶۶ :هزار و  ۸۲۱نفر
تعداد فوتی ها ۴۵ :هزار و  ۲۵۵نفر
تعداد مبتالیان دیروز ۱۲ :هزار و  ۴۶۰نفر
تعداد فوتی های دیروز ۴۵۳ :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان ۱۲ :میلیون و  ۵۸۹هزار و
 ۸۸نفر
تعداد فوتی ها ۲۶۲ :هزار و  ۷۰۱نفر
هند

تعداد مبتالیــان ۹ :میلیون و  ۱۴۰هزار و
 ۳۱۲نفر
تعداد فوتی ها ۱۳۳ :هزار و  ۷۷۳نفر

هشدار

شناسایی بدون ماسکها
برای جریمه کلید خورد

رییــس پلیــس پایتخــت دربــاره رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی از ســوی کســبه
و صنــوف گفــت :پــس از اجــرای طــرح
محدودیتهای جدیــد کرونایی در پایتخت
ش پلیس
کــه از اول آذرماه انجام شــد ،بخ 
اماکــن ما با هماهنگی صنــوف و اتحادیهها
اقدامــات قابل توجهی را انجام داد .بطوریکه
کــه بالغ بــر  ۹۵درصد از کســبه تهران به
منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی و اجرای
مصوبه ،مغازههای خود را بستهاند.به گزارش
ایسنا ،به گفته سردار حسین رحیمی  ،تنها
صنوف دســته اول طی دو هفته اعالم شده
برای تعطیالت سراســری در تهران مجاز به
فعالیت هستند .وی افزود :برابر آمارهای ما
ترددهای شهری هم روزانه حدود  ۵۰درصد
و در طول شــب و ســاعات محدودیت نیز
بیش از  ۷۰درصد کاهش داشته است .همچنین
ســفر به استانهای شــمالی نیز حدود ۹۰
درصد کاهش داشــته است.رحیمی با تاکید
بر اینکه اســتفاده از ماسک از در منزل برای
ی اســت ،گفت :برابر
تمام شــهروندان الزام 
مصوبه افرادی که فاقد ماسک باشند ،توسط
دوربینهــای نظارتی و دوربینهای البســه
پلیس شناسایی و جریمه خواهندشد و طی
سه روز گذشــته نیز بیش از  ۲هزار و ۶۰۰
شــهروند فاقد ماسک از ســوی دوربینهای
پلیس مورد شناســایی قرار گرفتهاند که این
افراد به نهادهای مربوطه معرفی خواهند شد .
رحیمــی گفــت :خودروهایــی کــه بعد از
ســاعت ممنوعیت تردد ،اقــدام به تردد در
شــهر کنند هم به وســیله دوربینها و هم
به وســیله ماموران  ۲۰۰هزار تومان جریمه
خواهند شــد .وی در مورد نظارت بر رعایت
پروتکلها در مترو نیز گفت :ماموران پلیس
در این فضا نیز حضور دارند ،اعالم محدودیت ها
ســبب کاهش  ۲۵درصدی تــردد در مترو
شده اســت .رییس پلیس پایتخت در مورد
جریمه خودروهای با سرنشــین فاقد ماسک
نیز گفت :خودروهای تک سرنشــین جریمه
نخواهند شد ولی اما خودروهایی که عالوه بر
راننده فرد دیگری نیز در آن باشــد مشمول
جریمه می شوند.

بهشت زهرا

شهروندان از حضور
در بهشت زهرا (س)
خودداریکنند

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا (س) با اشاره
به تداوم شیوع بیماری کرونا و ضرورت اجتناب
از حضور در اماکن پر خطر گفت :شهروندان از
حضور در بهشت زهرا (س) خودداری کنند و
تنها در موارد ضروری مانند خاکســپاری اقوام
نزدیک خود در صورت لزوم حضور یابند .سعید
خال در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران جوان
تصریح کرد :تهران روزانه به طور متوسط حدود
 ۱۵۰تا  ۲۰۰متوفــی دارد و به همین مقدار
هم متوفای کرونایی به آن اضافه شــده است
که برای خاکسپاری به بهشت زهرا (س) آورده
میشوند.خال در خصوص تمهیدات انجام شده
برای کاهش حضور افراد در محدوده بهشــت
زهرا (س) گفت :شهروندانی که قصد زیارت اهل
قبور را دارند ،تا حد ممکن از رفتن به بهشت
زهرا (س) خــودداری کنند ،زیرا برای کاهش
ورود شهروندان به بهشت زهرا (س) از  ۱۶درب
فقط  ۲درب اصلی ورود و خروج باز است.وی
گفت :از شهروندان درخواست دارم برای پخش
خیرات امواتشان اصراری بر حضور در بهشت
زهرا(س) نداشته باشند ،زیرا بر اساس نیت افراد
هر جا خیرات و نذورات خود را به دست افراد
نیازمند برسانند ،اموات آنها از آثار و برکات آن
بهرهمند میشوند.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1846ضرورت ساماندهی وانت بارهای
مزاحم؛ چرا شهرداری نسبت به ساماندهی
وانت بارهایی که بار میوه دارند و در کوچه و
خیابان ها جوالن می دهند و برای ساکنان
به علت آلودگی صوتی مزاحمت ایجاد می
کنند ،هیچ کاری انجام نمی دهند؟()8/18
 -1311علی از تهــران :حقوق بگیران این
روزها بــه علت گرانی مشــکالت فراوانی
را تحمــل می کنند .این در حالی اســت
که هزینه زندگــی مردم عادی ده میلیون
تومان برآورد شده است .حقوق کارگران و
کارمندان باید با شرایط روز جامعه تغییر و
افزایش یابد .همچنین بازنشستگان هم از
این امر مستثنی نیستند)8/18( .
 -2017چرا دست اندرکاران سیما نسبت
به ســاخت و پخش سریال های شاد اقدام
نمــی کند .تا کی باید مردم غم و حزن و
اندوه برنامه های سیما را بپردازند؟ اکبر از
تهران()8/18
 -2117عرفــان از تهــران :تصویــری که
مشــاهده می کنید مربوط به مشــتریان
بانک صادرات  -شــعبه نبرد جنوبی  -كد
1997واقع در خیابان پیروزی ،خیابان نبرد،
تقاطع ائمه طهار اســت .هــر روز پیاده رو
توسط مراجعان مسدود می شود و در رفت
و آمد عابران اختالل ایجاد می شود .این ها
نمونه ای از فاصله گذاری اجتماعی اســت
که مردم را با مشکل مواجه ساخته است.
مسئول ساماندهی مشتریان بانک چه کسی
است؟()8/18
 -1232علــی
مختــاری از تهران:
پل مکانیزه را تعمیر
کننــد؛ پل مکانیزه
واقــع در بزرگــراه
امام علی(ع) ،مقابل
خیابــان کرمــان
(منطقــه چهارده)
مدت ها قبل توسط اراذل و اوباش تخریب
شد ،همچنان بدون استفاده رها شده است.
ســاکنان و رهگذران از مســئوالن ذیربط
تقاضای تعمیر پل مکانیزه مربوط را دارند.
()8/18
 -1511ســید محمــد علــوی از تهران:
پروژههــای عمرانی در تهــران به ُکندی
پیش می رود .به عنــوان نمونه در میدان
امام خمینی(ره) و خیابان قیام ســاکنان و
کاسبان را با مشکالت فراوانی مواجه ساخته
اســت .از شــهردار محترم تهران تقاضای
رسیدگی داریم)8/18( .
 -1125ســید حسن میرنبوی از مسافران
شرکت واحد میدان ائمه اطهارـ بهارستان
هستم .سرعت اتوبوس های شرکت واحد
را حداکثر پنجــاه کیلومتر اعالم کرده اند.
در حالــی کــه برخی رانندگان از ســی
کیلومتر بیشتر رانندگی نمی کنند و این
مســئله باعث شده مســافران با تأخیر به
مقصد برسند .از مســئوالن شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران تقاضا می شود رانندگان
اتوبوس هــا را توجیه کنند از اتالف وقت
مسافران جلوگیری کنند)8/18( .
 -1046اکبــر از تهران :چرا برخی مدیران
و مســئوالن به نامههایی کــه برای آنها
ارسال میشــود ،پاسخگو نیستند؟ حتماً
باید برای احقاق حق شکوائیه تنظیم و به
دادگاه یا مسئوالن ذیربط ارجاع شود؟ چرا
بعضی از روســا برای خودشان ارزش قائل
نیستند؟()8/18

بی نظمی در میدان شــهدا؛ شــهردار منطقه
دوازده ترافیک ایجاد می کند!
چهارشــنبه بیست و سوم مهر ،ساعت پانزده
به میدان شــهدا تهران رفتم ،وضع محل با
تفاوت اینکه شــهرداری با نصب نیوجرسی
به شــکل های گوناگون مقابل شرکت برق و
وســط خیابان باعث ایجاد ترافیک و حضور
مأموران راهور شــد( .تصاویر ارسالی) بیانگر
بــی نظمی محل اســت .با تمــاس با روابط
عمومــی و شــهرداران نواحــی ســیزده و
چهارده ،اظهار داشــتن د طرح عمرانی توسط
شــهرداری منطقــه دوازده موجب ترافیک،
بی نظمــی در رفت و آمد خودروها شــده
اســت .در گفتگو با یکی از افسران راهور که
در محل حضور داشــت ،گفت طرح عمرانی
بدون هیچ گونه اطالع رســانی این مشکالت
را به همراه دارد .عدم نصب بنر و ناهماهنگی
ها و این که نیوجرسی ها با چه منطق با این
شکل چیده شده ،مشخص نیست ،تا ارسال
ایــن خبر ســاعت هجده ،ترافیــک خیابان
مجاهدین اسالم کیلومترها ادامه داشت و بی
سابق ه بود.علی اکبر فرقانی
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