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

پیشنهاد جدید نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارگران

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اس�لامی گفت :حقوق
کارگران در بودجه سال آینده میبایست متناسب با نرخ تورم افزایش
یابد ،این موضوعی است که همواره دغدغه جامعه کارگری و نمایندگان
مجلس بوده ،اما غالبا محقق نشده است.حجتاالسالم سیدسلمان
ذاکر در گفتوگو با تسنیم همچنین از برگزاری نشست شورای عالی
کار در هفته آینده برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال
آینده خبر داد و گفت :احتمال دارد که جلسه شورای عالی کار برای
بررسی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال  ،1400هفته

آینده برگزار شود .وی تصریح کرد :در شرایطی که تورم
در کش��ور وجود دارد ،این میزان تورم برای همه است،
اتفاقا کارگران از افزایش تورم مزمن بیشتر آسیبپذیرند
و بیش��تر باید مورد توجه قرار گیرند ،بنابراین توجه به
فرزندانوخانوادههایآنهانیزبایدبیشترشود.ویافزود:ما
در مجلس قصد داریم گذش��تهها و کاس��تیها را در میزان افزایش
حقوق و دس��تمزد کارگ��ران جبران کنی��م ،نمیخواهیم از حقوق
کارمندان کسر شود ،اما توازن و تعادل میان دریافتی حقوق کارگران

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

و کارمندان باید برقرار ش��ود که قصد داریم این تعادل
در حق��وق کارگران و کارمندان در بودجه س��ال آینده
لحاظ شود.وی در پایان با اشاره به پیشنهادات تعدادی
از نمایندگان مجلس ب��رای افزایش حقوق کارگران در
سال آینده ،خاطرنشان کرد :پیشنهاد دادهایم که حقوق
کارگران در س��ال آینده ،حداقل بین  25تا  30درصد افزایش یابد،
البته این پیش��نهاد در جلسه هفته آینده شورای عالی کار نیز مورد
بررسی قرار میگیرد.

نسخه پیچی غیرمتخصصها در فضای مجازی برای الغری

آفتاب یزد _ یگانه ش�وق الشعرا :چندی است فضای مجازی به
مطب دکترهای متخصص زیادی تبدیل شده است که حتی بسیاری
از دارندگان اینچنین پیجهایی فاقد مدرک پزشکی هستند .در میان
این صفحات بس��یار دیده میش��ود که افرادی ب��ه تجویز رژیمهای
متفاوتی برای الغری میپردازند و اتفاقا دنبال کنندههای زیادی هم
دارند .مشکل اساسی زمانی به وجود میآید که بسیاری از این رژیمها
و داروهای تجویز ش��ده ،غیر اصولی هستند و عارضههای بسیاری را
در افراد به وجود آورده اند .علیالخصوص در زنان که دنبالکنندگان
اصلی این صفحات هستند.

فرهنگ ما انتخاب میش��وند و انتخابکننده نیستند و مدام باید بر
اس��اس معیارهای مختلفی خود را زیبا کنند تا انتخاب شوند .امروزه
در میان زنان زیاد دیده میش��ود که به یکدیگر پیش��نهاد میدهند
برای زیبایی بیشتر به فالن جراحی بپردازند.اما در میان مردان چون
انتخابکننده هستند این حجم از عطش برای زیبا شدن وجود ندارد.
انگار زنان تنها با استفاده از زیبایی میتوانند به ادامه حیات بپردازند.
حتی در س��ایه سنگین این زیبا بودن دیگر ویژگیهای شخصیتی او
از جمله میزان سواد دیده نمیشود .در جامعه دختران کمتر از پسران
حق انتخاب کردن دارند و باید صبر کنند تا انتخاب شوند و همین امر
باعث باالرفتن دغدغه زیبا شدن در میان زنان شده است» .

در همین خصوص دکتر رحمانی متخصص تغذیه به آفتاب یزد گفت:
« رژیمها باید مبنای علمی داش��ته باش��ند و کامال نیازهای اساسی
تغذیهای بدن را در س��نین مختلف رفع کنن��د به عبارتی رژیمهای
علم��ی هیچ کمبودی را در بدن ایجاد نمیکنند بلکه با اس��تفاده از
مکملهایی که پزش��ک تجویز میکند باعث تقویت بدن میشوند و
فرد با هیچ مش��کلی مواجه نمیشود .اما بسیاری از این صفحات در
فض��ای مجازی به صورت غیر علمی به تجوی��ز رژیم میپردازند .در
رژیمهای غیرعلمی که جنبه تبلیغاتی دارند تمام نیازهای بدن در نظر
گرفته نمیشود و هدف آنها فقط کاهش وزن است .اما در رژیمهای
علمی در کنار کاهش وزن هیچ آسیبی به دیگر ارگانهای بدن وارد
نمیشود و طبق این برنامههای رژیم علمی تمام مواد مغذی برای بدن
تامین میشوند .متاسفانه در هیچ یک از صفحات تبلیغاتی این اصل
رعایت نمیشود .بنابراین من به عنوان پزشک هیچیک از این صفحات
را تایید نمیکنم .افراد باید به متخصص تغذیه مراجعه کنند تا رژیم
علمی دریافت کنند و به وسیله آن به کاهش وزن اصولی اقدام کنند».

>زنان در جامعه ما مدام منتظر تایید دیگران هستند

>سیستم ایمنی بدن را ضعیف میکنند

در ادام��ه این متخصص درباره رژیم الغری در زمان بیماری کرونا به
ما گفت« :اگر رژیم اصولی باش��د و زی��ر نظر متخصص تغذیه انجام
شود هیچ مشکلی در این زمان برای افراد ایجاد نمیکند زیرا سیستم
ایمنی بدن که بس��یار برای بیم��اری کرونا اهمیت دارد به هیچ وجه
در رژیم علمی ضعیف نمیش��ود .اما رژیمهای غیر علمی سیس��تم
ایمنی بدن را ضعیف میکنند و اتفاقا شانس ابتال به کرونا را افزایش
میدهند» .
>ایدهآل کاهش وزن  2الی  4کیلو در ماه است

در ادامه دکتر عزیزی کارشناس تغذیه به ما گفت « :اغلب کسانی که
در فضای مجازی به تجویز رژیم میپردازند ،فعالیت غیرعلمی و بسیار
خطر آفرینی دارند .بسیاری از آنان تبلیغ میکنند و شعارهایی از نوع
کم کردن  10کیلو در ماه میدهند .این تبلیغات گول زننده هستند
و نه تنها کمکی به الغری نمیکنند بلکه س�لامتی افراد را به خطر
میاندازند .در واقع از نظر ما هر روشی باعث شود کاهش وزن بسیار
سریع اتفاق افتد دارای عوارض بسیار بد و گاها جبران ناپذیری برای
بدن افراد است .کاهش وزن سریع باعث میشود وزن از دست رفته به
زودی بازگشت داشته باشد و فرد به وزن اولیه خود و حتی بیشتر از

اغلب کس��انی ک��ه در فضای مجازی ب��ه تجویز رژیم
میپردازن��د ،فعالی��ت غیرعلمی و بس��یار خط��ر آفرینی
دارند .بس��یاری از آنان تبلیغ میکنند و شعارهایی از نوع
ک��م ک��ردن  10کیلو در م��اه را میدهند .ای��ن تبلیغات
گول زننده هس��تند و نه تنها کمک��ی به الغری نمیکنند
بلکه سالمتی افراد را به خطر میاندازند .در واقع از نظر ما
هر روشی باعث شود کاهش وزن بسیار سریع اتفاق افتد
دارای عوارض بسیار بد و گاها جبران ناپذیری برای بدن
افراد است
آن برگردد .کم کردن وزن باید درست و اصولی باشد و ایدهآل کاهش
وزن  2الی  4کیلو در ماه اس��ت و بیش��تر از  4کیلو در ماه را ما اصال
توصیه نمیکنیم .بنابراین مردم به رژیمهایی که کاهش وزن بیشتر
از  4کیلو در ماه دارند ،ش��ک کنند و بدانند این نوع رژیمها بس��یار
آسیبزا هستند» .
>مردم برای کاهش وزن به کارشناسان مراجعه کنند

وی درباره عوارض رژیمهای غیرعلمی به ما گفت « :رژیمهای خیلی
کم کالری باعت میش��ود که بدن دچار کمبود شود و از عوارض این
رژیمها کم خونی ،ریزش مو ،مشکالت پوستی ،ضعف عضالت ،درد پا
و درد کمر است .اصول اولیه در رژیم تامین نیازهای اولیه بدن است
و کس��ی میتواند این امر را تش��خیص دهد که درس آن را خوانده
باش��د و متخصص باش��د پس مردم برای کاهش وزن به کارشناسان
مراجعه کنند» .
ما بعد از بررس��ی تعدادی از این صفحات متوجه ش��دیم که درصد
باالی��ی از دنبالکنندگان این صفحات زنان هس��تند و برای تحلیل
چرایی این موضوع به سراغ جامعه شناسان رفتیم.
>زنان در فرهنگ ما انتخاب میشوند

مصطف��ی اقلیما به آفتاب یزد گفت « :عوام��ل زیادی در فرهنگ ما
باعث ش��ده اس��ت که زنان مدام به دنبال زیبایی مطابق معیارهای
نادرست باشند .عده زیادی برای افزایش زیبایی که توسط جامعه به
آنها تلقین شده است دست به جراحیهای خطرناک میزنند .آمار
عملهای زیبایی در کش��ور ما  4برابر آمار جهانی است .زیرا زنان در

مصرف گوشت  ۷۲درصد
خانواده افراد بیکار شده کاهش یافته است

براساس آخرین نتایج به دست آمده توسط پژوهش
نظرسنجی مؤسسه عالی پژوهش سازمان تامین
اجتماعی ۶۲ ،درص��د از متقاضیان دریافت بیمه
بیکاری مجددا مش��غول به کار شدهاند .به گزارش
ی با هدف دستیابی به تصویری
ایرنا ،این نظرسنج 
دقیق از وضعیت متقاضیان دریافت بیمۀ بیکاری
در ش��رایط ش��یوع ویروس کرونا و میزان رضایت
از خدم��ات ارائه ش��ده در حوزه بیم��ه بیکاری و
فرآیندهای مرتبط در دو فاز جداگانه( ،ش��هریور و
مهرماه  )۱۳۹۹در سطح استانهای کشور صورت
گرفته است .جامعه آماری این نظرسنجی بیش از
هفتصد هزار نفر از بیکارشدگان متقاضی دریافت
مقرری بیمه بیکاری بود که در س��امانه س��ازمان
تأمین اجتماعی در بازه زمانی ابتدای اسفند ۱۳۹۸
تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ثبت نام کرده بودند.نتایج
این نظرسنجیها نشان داده است که  ۲۷درصد از
بیکارشدگان قرارداد شغلی دائم داشته و قرارداد باقی
بیکارشدگانازنوعقراردادموقتبودهاست.همچنین
حدود  ۴۲درصد از بیکارشدگان دارای تحصیالت
دانش��گاهی بوده و  ۶۸درصد از بیکارش��دگان در
این دوره زمانی ،سرپرس��ت خانوار بودهاند .در دوره
نخست این نظرسنجی این میزان ۶۳درصد ارزیابی
ش��ده بود.مطابق نتایج این پژوهش همچنین ۶۲

درصد از متقاضیان دریافت مقرری بیمۀ بیکاری ،در
طول ماههای گذشته مجددا مشغول به کار شدند
و  ۳۸درصد متقاضیان نیز همچنان بیکار هستند.
نتایج این پژوهش نش��ان داده است که حدود ۷۵
درصد از متقاضیان بیمه بیکاری از سهولت فرآیند
ثبتنام در سامانه مشخص شده ،رضایت داشتهاند.
بیش از ۹۳درصد از بیکارشدگان هم گفتهاند که در
ایام بیکاری ناگزیر هزینههای زندگی خود و خانواده
را کاه��ش داده و بیش از  ۷۶درصد از آنها مجبور
به کاهش هزینهه��ای مواد خوراک��ی خانواده در
این دوره زمانی شدهاند.مطابق نتایج این پژوهش،
مصرف گوشت قرمز حدود ۷۲درصد از خانوادههای
افراد بیکارشده ،کاهش جدی پیدا کرده و حدود ۱۵
درصد از خانوادههای بیکارش��دگان ،حتی پیش از
دوره بیکاری نیز توان خرید گوشت قرمز به صورت
ماهانه را نداش��تهاند.حدود  ۷۶درصد از خانوادهها،
دچار کاهش��ی محس��وس در مصرف مرغ ،حدود
 ۷۱درصد از خانوادهها کاهش در مصرف برنج۶۱ ،
درصد از خانوادهها دچار کاهش مصرف در لبنیات و
حدود  ۴۲درصد خانوادههای بیکارشدگان ،کاهش
در مصرف تخم مرغ را در این دوره تجربه کردهاند.
 ۷۰درصد از خانوادهها هم کاهش در مصرف ماهانه
میوه را گزارش کردهاند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که
آیا ماموران انتظامات پاساژ هاو نگهبانان محله میتوانند اقدام به
بازداشت و بازجویی افراد کنند ،گفت :هیچ کس به غیر از ماموران
پلی��س حق بازداش��ت و بازجوی��ی از افراد را نداش��ته و چنانچه
نگهبانان محله ،ماموران انتظامات پاساژها و مجتمعهای تجاری
با مجرمان روبرو شوند میبایست موضوع را به پلیس اطالع دهند
و نمیتوانند خودش��ان اقدام ب��ه اعترافگیری و بازجویی از افراد
کنند.به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی تاکید کرد که تنها
پلی��س به عنوان ضابط عام اجازه دارد که با این موارد و تخلفات
از این دس��ت برخ��ورد کند .رئیس پلیس پایتخ��ت درباره اعالم
دو آمارمتفاوت از سوی پلیس و شهرداری تهران درباره جریمههای
کرونای��ی خودروها در س��اعات من��ع تردد گف��ت :هیچ کس به
غیر از پلیس نمیتواند خودرویی را جریمه کند و جریمهها تماما
از سوی پلیس انجام میش��ود بنابراین آماری که از سوی پلیس
اعالم میشود آمار درست است احتماال این تفاوت به دلیل لحاظ
کردن تعداد جریمههای ارش��ادی است که در روز اول انجام شده
اس��ت .همان طور که پیش��تر اعالم شد در شب اجرای این طرح
به دلیل تکمیل نبودن زیر س��اختها عمده جرایم به شکل پیامک
ارشادی انجام ش��د.رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی

او در ادامه گفت « :متاس��فانه در کش��ور ما پزشکان زیادی در حوزه
زیبایی فعالیت میکنند و مراجعین زیادی هم دارند .این عیبگذاری
ب��ر روری زنان مطابق معیارهای زیبایی باعث از بین رفتن اعتماد به
نفس این گروه شده است و آنها برای بازیابی اعتماد به نفس خود به
این گونه رژیمها و عملهای جراحی دس��ت میزنند .زنان در جامعه
ما مدام منتظر تایید دیگران هس��تند .زیبایی و الغری را معیارهای
جامع��ه به آنها تلقین کرده اس��ت » .متاس��فانه امروزه اس��تفاده از
روشهای شیمیایی و طبیعی و همچنین جراحیهای بسیار متنوع برای
کاهش وزن و رسیدن به یک الگوی یکسان در زیبایی ،به شدت افزایش
یافتهاست و به دلیل تقاضای زیاد ،عده کثیری از سود جویان از هر روشی
برای بهره بردن از این میزان تقاضا اس��تفاده میکنند .به نظر میرسد
این نوع تلقینها و معیارهای از پیش تعیین ش��ده که میزان باالیی از
آن توس��ط مارکت و محصوالت و برندهای تج��اری به وجود میآیند
و تبلیغ میش��وند نوعی خش��ونت پنهان علیه زنان است که میگوید
زیبا باش تا دیدهشوی ،انتخاب شوی و زنده بمانی .به دلیل تاثیر باالی
فض��ای مج��ازی ب��ر فرهنگ عام��ه جامعه م��ا ،این فض��ا تبدیل به
جوالن��گاه چنی��ن اف��راد و تبلیغاتی ش��ده اس��ت .ام��روز  25نوامبر،
“روز جهانی محو خشونت علیه زنان” است .مجمع عمومی سازمان ملل
در سال  1999میالدی روز  25نوامبر را بعنوان روز جهانی “محو خشونت
علیه زنان” تعیین کرد.
>تاریخچه نامگذاری روز جهانی منع خشونت علیه زنان

در روز  25نوامبر س��ال  ۱۹۶۰سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن،
با نام خواهران میرابل ،پس از ماهها شکنجه ،سرانجام توسط سازمان
امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند“ .جرم” این سه خواهر شرکت
در فعالیتهای سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود.
در سال  ،1981در همایشی که در بوگوتا ،پایتخت کلمبیا ،با شرکت
مدافعان حقوق زنان در آمریکای التین و منطقه کارائیب تشکیل شد،
پیشنهاد اختصاص دادن روز قتل خواهران میرابل به روز نهی خشونت
علیه زنان مطرح گردید .هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به تالش
و جسارت این خواهران ادای احترام شود و هم افکار عمومی بیش از
پیش به سوی نهی خشونت علیه زنان سوق یابد .سال  1999سازمان
ملل نیز  25نوامبر را به عنوان روز جهانی نهی خشونت علیه زنان به
رسمیت شناخت.

تهران دیگر
خانه زند نوابی ندارد

ه��ر بار که خبرنگاران ح��وزه میراث فرهنگی از
میدان فلس��طین تهران عبور میکردند متوجه
ری��زش ،تخریب و ایج��اد کارگاه ح��ذف خانه
تاریخی زند نوابی میشدند و اطالع رسانیهای
آنها و دوست داران میراث فرهنگی باعث میشد
تا این تخریب به تعویق بیفتد شاید وزارت میراث
فرهنگی اقدامی انجام دهد غافل از اینکه مدیران
اداره کل می��راث فرهنگ��ی تهران در س��اعات
اداری پشت میز کارشان و در ساعات غیر اداری
زحمت بازدید از بناه��ای در حال تخریب را به
خودش��ان نمیدهند .به گزارش مهر ،حتی این
بنا که وسط شهر واقع شده بود و اطالع رسانیها
درباره آن کم نبود ،دوش��نبه شب گذشته خبر
رس��ید که عملیات این بنای تاریخی آغاز ش��د.
عملیاتی که از مدتها پیش آغاز شده بود و اتفاقاً
اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نیز از آن
خبر داشت .پیرو این اتفاقات مرتضی ادیبزاده
معاون میراث فرهنگی تهران که چند روز پیش
از عدم پاسخگویی او در ساعات غیراداری مطلبی
را نوش��ته بودیم ،به روابط عمومی وزارت میراث
فرهنگ��ی اعالم کرد :خان��ه تاریخی زند نوابی از
جمله بناهای ارزش��مند معماری معاصر تهران
ب��ه ش��ماره  ١٦٣٦٩در تاری��خ  ۲۴آبان ۱۳۸۵

چگونگی پاک کردن جریمه تردد در ساعات ممنوعه کرونایی

دریافت مجوز تردد گفت :مجوز تردد از سوی فرمانداریها صادر
میش��ود و متقاضیان میبایست برای درخواست به فرمانداریها
مراجع��ه کنند.وی درباره این ک��ه چگونه میتوان پس از جریمه
نس��بت به پاک کردن این جریمه اقدام کرد ،گفت :معیار پلیس
لیستی اس��ت که ازسوی فرمانداری اعالم میش��ود بنابراین اگر
خودرویی جریمه ش��ده و پس از آن ،مجوز تردد را دریافت کرده
باش��د میتواند پس از دریافت مجوز فرمانداری به دفاتر ده گانه
رس��یدگی به تخلفات رانندگی مراجعه کرده و درخواس��ت پاک
شدن جریمه خود را ثبت کند و در آنجا پس از بررسی مجوز ارائه
شده و درخواستها تصمیمگیری میشود.رحیمی با بیان این که

نرخ بیکاری دختران  ۲برابر پسران است

لیلا فالحتی ،عضو هیئت علمی پژوهش�کده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری با اش�اره به روند روبهرش�د حض�ور دختران در آموزش
عال�ی گفت :نرخ بی�کاری برای دختران ۲۷.۸درصد اس�ت درحالیک�ه این مقدار
برای پس�ران ۱۳.۱درصد است .یعنی نرخ بیکاری زنان دانشآموخته تقریب ًا دوبرابر
مردان است / .ایسنا

کرونا خبر

آفتاب یزد گزارش میدهد

>غیر علمی هستند

3

چهارشنبه 5آذر 1399

در فهرس��ت آثار ملی ثبت شده اما متأسفانه بر
اساس رأی ش��عبه  ٢دیوان عدالت اداری دارای
حک��م خ��روج از ثبت اس��ت و بخشهای قابل
توجهی از این اثر ارزش��مند ،تخریب شد .با این
وجود ،در مذاکرات انجام ش��ده از سوی معاونت
میراثفرهنگی کشور با شهرداری ،فع ً
ال عملیات
تخریب متوقف شده است.این صحبت درحالی
ش��ده که جای سوالی خالی است و آن اینکه آیا
میراث فرهنگی چنین مذاکراتی را نمیتوانست
زودتر انجام دهد تا تخریب متوقف ش��ود؟ چرا
اجازه دادند بخش مهمی از بنا نابود شود سپس
اعالم کنند که عملیات متوقف میش��ود؟ حاال
آی��ا واقعاً این عملیات متوقف خواهد ش��د؟این
تخریب تا ساعات اولیه شب ادامه داشت و حاال
از معماری منحصر به فرد آن چیزی باقی نمانده
است و هر رهگذری دیروز صبح که از کنار آن رد
میشود ،توقفی کوتاه جلوی بنا میکند آخرین
نگاهها را به باقی مانده آن میاندازد چون میداند
احتم��االً همین روزها باقی مان��ده آن را با بیل
مکانیکی جمع میکنند تا به جایش ساختمانی
جدید ساخته ش��ود.به این ترتیب دیگر تهران،
خانهای به نام زند نوابی با ش��ماره ثبتی ۱۶۳۶۹
ندارد.

معیار پلیس لیس��تی است که ازس��وی فرمانداری
اعالم میش��ود بنابراین اگر خودرویی جریمه ش��ده
و پ��س از آن ،مجوز ت��ردد را دریافت کرده باش��د
میتواند پس از دریاف��ت مجوز فرمانداری به دفاتر
ده گانه رسیدگی به تخلفات رانندگی مراجعه کرده
و درخواست پاک شدن جریمه خود را ثبت کند
انصافا مردم همکاری خوبی با پلیس داشتهاند گفت :بیش از 95
درصد م��ردم و صنوف با پلیس همکاری کردند و در مواردی که
چند مغازه باز کردند عمدتا برای شرایط اضطراری و چند دقیقه
بوده است.رحیمی ادامه داد :بنابر آمارهای ما از زمان اجرای طرح
محدودیت تردد تاکنون بیش از  70درصد ترددها درشهر کاهش
داش��ته است به طوری که در دوشنبه شب گذشته شاهد کاهش
 76درصدی تردد بین ساعت  21تا  4صبح بودیم.رحیمی افزود:
همچنی��ن در طول روز نیز در معابر بین  30تا  40درصد کاهش
تردد داشتیم حتی در برخی موارد نیز بیش از  50درصد کاهش
تردد در یکس��ری معابر و ساعات را تجربه کردیم.وی در پاسخ به
این که آیا مردم میتوانند تخلفات مربوط به عدم رعایت پروتکلها
ع�لاوه بر س��امانه  190به پلیس نیز گ��زارش دهند گفت :مردم
میتوانند در هر ساعت از شبانه روز با سامانه  110تماس گرفته
و گزارشهای خود را اعالم کنند.
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جهان

تعداد مبتالیان ۵۹ :میلیون و  ۵۱۶هزار
و  ۶۱۰نفر
تعداد فوتی ها :یک میلیون و  ۴۰۲هزار
و  ۴۲نفر
تعداد بهبود یافتگان ۴۱ :میلیون و ۱۵۷
هزار و  ۷۷۶نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۸۸۰ :هزار و  ۵۴۲نفر
تعداد فوتی ها ۴۵ :هزار و  ۷۳۸نفر
تعداد مبتالیان دیروز ۱۳ :هزار و  ۷۲۱نفر
تعداد فوتیهای دیروز 483 :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان ۱۲ :میلیون و  ۷۷۷هزار
و  ۱۷۴نفر
تعداد فوتی ها ۲۶۳ :هزار و  ۶۸۷نفر

شورای شهر

کاهش  12درصدی
فوتیهای کرونا در پایتخت

عضو ش��ورای شهر تهران درباره وضعیت کرونا
در پایتخ��ت گفت :با اج��رای محدودیتهای
مربوط به کرونا آمار مبتالیان به این بیماری تا
حدودی در پایتخت کمتر شده و در حال حاضر
نس��بت به هفتههای پیش آمار متوفیان کرونا
 10تا  12درصد کاهش یافته اس��ت .حس��ن
خلیلآبادی در گفتوگ��و با فارس ،افزود :طی
روز دوشنبه گذش��ته  131نفر در پایتخت به
دلیل کرونا جان خود را از دست دادهاند که این
آمار در هفتههای گذش��ته بیشتر بود که البته
نه تنها محدودیتهای کنونی مربوط به کرونا
بلکه حتی محدودیتهای نیمبند در هفتههای
پیش ه��م در کاهش آمار مبتالیان و متوفیان
کرونا مؤثر اس��ت .خلیلآبادی ادام��ه داد :این
آمار باید دقیقتر توس��ط کارشناس��ان بررسی
ش��ود ولی افرادی که در ح��ال حاضر به دلیل
کرونا فوت میکنند کسانی هستند که اکثرا ً در
بیمارستانها وضعیت نامساعد داشته و بستری
بوده اند .وی درباره وضعیت کرونا در شهرداری
تهران بیان داشت :کارکنان شهرداری به صورت
دائم غربالگری میشوند و در صورتی که حتی
یکی از عالئم مربوط به کرونا را داشته باشند به
مرخصی رفته و یا توصیه به قرنطینه میشوند.

هرروز را نارنجی کنید!

ادامه از صفحه اول:
مدرس��ه بای��د پایگاهی باش��د ت��ا کمک کند
خش��ونت بیرونی بر علیه زنان ه��ر روز کمتر
شود؛ مهمتر از خشونتهای متداول و شناخته
شده بر علیه زنان باید آموزشهایی را آغاز کند
که زنستیزی درون را در دختران این سرزمین
خفه کند و اجازه تفکر منفی درباره جنس خود
را حتی بر ذهن نداشته باشد؛ چه برسد جاری
کردن بر زبان .این باور باید در مدارس تقویت
شود که تا زمانی که نسلی از زنان آزاده بوجود
نیایند هرگز نسلی از مردان بزرگ را نخواهیم
داش��ت و حمایت از زنان و دختران در مقابل
خش��ونت و ایجاد فرصت برای توانمندس��ازی
آنها برای خانواده و جامعه کشوری قدرتمند
را به ارمغان خواهد آورد حتی نباید با چاشنی
روشنفکری تبعیض مثبت را برای جایگاه دادن
به زنان به کار ب��رد زیرا توانمند بودن یک زن
تبعیض را برنمیتابد.

پایان ترامپ و ترامپیسم
ادامه از صفحه اول:
 ...برمبنای اصول اجتماعی و سیاس��ی نیست
ک��ه بتوان انتظار ش��کلگیری مکتب��ی به نام
ترامپیسم را داش��ت .آنچه که ترامپ با شعار
«اول آمریکا» به عن��وان ارزشهای آمریکایی
مطرح میکرد در واقع ارزشهای حاکم بر حزب
جمهوریخواه و بخشی از مردم این کشور بوده
و نه همه آمریکایی ها .حامیان افراطی حزب
جمهوری خواه با دیدگاههایی احساسی و تکیه
بر نگاههای آخرالزمانی ترامپ را نجات بخش
میدانس��تند اما این نگاه با دیدگاههای بخش
بزرگی از مردم آمریکا همخوانی نداشت .البته
حزب جمهوری خواه ب��ا دیدگاههای خاص
خود همچنان در ساختار آمریکا بازیگری مهم
است و شاید چهار سال دیگر نیز بتواند براساس
اصول حزبی خود که در دیدگاههای ترامپ نیز
دیده میشد بار دیگر به قدرت در کاخ سفید
برسد اما عصر سیاسی ترامپ را باید پایان یافته
تلقی کرد و او احتماال با س��رخوردگی ناشی
از شکس��تی که انتظارش را نداشت به دنیای
تجارت بازخواهد گش��ت و سیاس��ت را رها
میکن��د .ترام��پ در دوره اول خود برخالف
بس��یاری از روسای جمهور در جهان به دنبال
این نبود تا نتیجه سیاس��تهای خ��ود را در
میان مردم واکاوی کند و اگر رویه نادرس��تی
وجود دارد اصالح کند بلکه او براساس رسم
جمهوری خواهانی که بس��یار از خود راضی
هس��تند تنها واقعیتی را که در نظر میگرفت
اهداف و اصول جمهوری خواهان بود و تالش
میکرد بدون توجه به بازخورد مردم براساس
آن اصول گام بردارد.

حمل و نقل

نیاز  ۳۰هزار میلیارد تومانی
برای توسعه و نوسازی ناوگان
حمل و نقل تهران

معاون حمل و نقل ،ترافیک شهرداری تهران
ب��ا بیان اینکه تهران بالغ بر  ۵۷۰۰دس��تگاه
اتوبوس و بالغ بر  ۱۵۰۷قطار مترو و قریب به
 ۸۰هزار دستگاه تاکسی دارد که باید نگاهی
ه��م به وضعیت فرس��ودگی ناوگان داش��ت
گفت :در حوزه مترو  ۴۰۰دس��تگاه قطار ما
نیازمن��د اورهال بوده ،در حوزه اتوبوس��رانی
نزدیک به  ۶۰درصد ناوگان فرس��وده است و
تنه��ا  ۴۰درصد ناوگان را میتوان تا  ۵س��ال
آینده اس��تفاده کرد.به گزارش ایس��نا ،سید
مناف هاش��می در ادامه با بیان اینکه قریب
به  ۴۰هزار دس��تگاه تاکسی شهر تهران نیز
نیارمند نوسازی اس��ت تاکید کرد :وضعیت
ن��اوگان حم��ل ونق��ل عموم��ی پایتخت به
لحاظ فرس��ودگی اصال مطلوب نیست با این
تفاصی��ل روزهای کرونا را به وضعیت موجود
اضافه کنید.وی اظهار داش��ت :طی ماههای
کرون��ا درآم��د ش��هرداری ته��ران از محل
حمل ونقل عمومیکاهشچشمگیریداشتهاما
درعینحالتالشکردیمفاصلهگذاریاجتماعی
را در ناوگان عمومی ش��هر اعمال کنیم.وی
با تاکید بر اینکه توس��عه و نوس��ازی ناوگان
عموم��ی پایتخت نیازمند منابع مالی اس��ت
گفت :در ح��ال حاض��ر  ۲۵۰کیلومتر مترو
داریم که باید به  ۵۰۰کیلومتر برس��د که با
توجه به عدم حمایت دولت در تامین منابع و
البته قیمت تمام شده مترو و اتوبوس که مردم
باید پرداخت میکردند ،این امر محقق نشده
است.به گفته هاشمی ،هر کیلومتر مترو هزار
میلی��ارد تومان هزینه دارد و به عبارتی مترو
تهران به  ۲۵۰هزار میلیارد تومان منابع مالی
جهت تکمیل نیاز دارد این در حالیس��ت که
کجا دولت طی  ۱۰س��ال گذشته در بودجه
خ��ود ریالی را برای حم��ل ونقل عمومی در
نظر گرفته و پرداخت کرده اس��ت؟وی ادامه
داد :در حوزه اتوبوس��رانی حداقل به  ۱۰هزار
اتوبوس در برنامه  ۱۰ساله تهران نیازمندیم
به عبارتی دیگر ناوگان عمومی پایتخت برای
نوسازی( طی  ۱۰سال آینده ) به  ۳۰۰هزار
میلیارد تومان منابع مال��ی نیاز دارد که اگر
بخواهی��م ای��ن برنامه را محق��ق کنیم باید
س��االنه  ۳۰هزار میلیارد توم��ان منابع مالی
تامین شود.هاش��می در پاس��خ به اینکه چرا
تاکنون نوسازی ناوگان عمومی محقق نشده
اس��ت به تجربه جهانی توس��عه حمل ونقل
اش��اره کرد و گفت :دولت ،شهرداری و مردم
س��ه اهرم همراه با هم هستند که در توسعه
و نوس��ازی ناوگان عمومی حرکت میکنند.
هاشمی معتقد است ،ش��هرداری تهران یک
نهاد عمومی غیر دولتی است و اگر یک مدیر
نتواند درآمد زایی کن��د؟ ماندن و نماندنش
بیمفهوم بوده و بیخاصیت اس��ت .بر اساس
تجربه  ۳۰س��اله عرض میکن��م ،نمیگویم
همه ب��ار بر دوش دولت بلک��ه معتقدم یک
س��وم دولت ،یک سوم شهرداری و یک سوم
ش��هروندان در این زمینه س��هم دارند .وی
گفت ۶۰ :درص��د بودجه ش��هرداری تهران
به حم��ل ونقل عمومی اختص��اص دارد که
بخ��ش اعظمی از آن محقق میش��ود.لذا بر
فرض که  ۱۲هزار میلی��ارد تومان از بودجه
اختصاص یافته شهرداری تهران محقق شود
به همین میزان نیز بای��د دولت بپردازد.وی
اظهار کرد :بیشتر مسافران ما از قشر متوسط
و ضعی��ف جامع��ه هس��تند بن��ده میگویم
 ۶۰درصد بودجه ش��هرداری به حمل و نقل
اختصاص یافته اس��ت ،دولت ه��م  ۱۲هزار
میلیارد تومان به حمل و نقل اختصاص دهد
و مردم ه��م  ۲۰۰۰تومان پول بلیط بدهند،
میتوانیم حمل و نقل را رونق دهیم.هاشمی
در پایان یادآور ش��د :در طول  ۸ماه گذشته
وظیفه دولت ،ش��هرداری و مردم را گوش��زد
کردی��م؛ اگر این  ۳بخش پ��ای کار بیایند و
س��الی  ۱۵هزار میلی��ارد تومان به توس��عه
مت��رو و اتوبوس تهران اختص��اص یابد طی
 ۲۰س��ال حمل و نقل عمومی تهران سامان
مییابد.
در حال حاضر  ۲۵۰کیلومتر مترو
داریم که باید به  ۵۰۰کیلومتر برسد
که ب��ا توجه به ع��دم حمایت دولت
در تامی��ن منابع و البت��ه قیمت تمام
ش��ده مترو و اتوبوس که مردم باید
پرداخت میکردن��د ،این امر محقق
نشده است

آتش نشانی

جذب  16آتشنشان زن
تا پایان ماه جاری در تهران

تاکنون زن��ان در عملیاتهای آتش نش��انی
حضور نداش��تند و آتش نشانان داوطلب هم
به صورت پش��تیبان بودند ام��ا دو ماه پیش
اعالم شد که قرار اس��ت تعدادی آتشنشان
زن در ش��هرداری تهران اس��تخدام ش��وند.
مدیرعامل س��ازمان آتشنش��انی شهرداری
ته��ران خبر داد ک��ه تا آخ��ر آذر جذب 16
آتشنشان زن در تهران آغاز میشود/ .فارس

