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

کاهش فوتیهای کرونا را به فال عادیانگاری اوضاع نگیرید

وزیر بهداشت درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور گفت :به دنبال
صبوری ،همدلی و همراهی بین مردم و مس��ئوالن ،امروز شاهد
کاهش مرگ و میرهای ناش��ی از این بیماری در کش��ور هستیم
 .به گزارش ایس��نا  ،س��عید نمکی اف��زود :دی��روز دومین روزی
ب��ود که مرگ زیر  ۴۰۰نف��ر (به دلیل کرون��ا) را تجربه کردیم و
تعداد مرگها به حدود  ۳۸۹مرگ رس��یده و این دستاورد بسیار
ارزش��مندی اس��ت.نمکی گفت :این دس��تاورد مژدهای به مردم
ایران اس��ت .این درحالیست که س��ازمانهای علمی بین المللی

ب��رآورد ک��رده بودند که تعداد مرگه��ای ما در این
ماه به حدود  ۸۰۰تا هزار نفر میرس��د .همانند این
پیش بینی برای کش��ورهایی مثل آمریکا و فرانس��ه
شده بود که درست درآمد .در مجموع مولفه مشارکت
مردم و دستگاهها و  ...در این زمینه بسیار به ما کمک
ک��رد.وی تاکید کرد :از مردم تقاضا می کنیم ای��ن آمار را به فال
عادی انگاری اوضاع نگیرند؛ اگر باز هم با این دستاوردها به سمت
این تفکر برویم که اوضاع به س��مت عادی ش��دن می رود ،باز هم
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اجتماعی

همانند آنچه که در اردیبهشت ماه گفتم ،ممکن است
در دقیقه  ۹۰از گوش��ه های زمی��ن گل بخوریم.وزیر
بهداش��ت تاکید کرد :این ویروس ،ویروس پیچیدهای
اس��ت ،دچار موتاسیون ش��ده و شیوع آن بسیار باالتر
از ماه ه��ای قبل اس��ت .بنابراین زحم��ات همکاران
ما را به باد فراموش��ی نس��پارید ،پروتکلهای بهداش��تی را رعایت
کنید تا بتوانیم در روزه��ای آینده خبرهای بهتری در این زمینه
داشته باشیم.

تصاویری که در شبکههای اجتماعی در مورد سازمان انتقال خون اراک دست به دست میشود صحت دارد؟

پاسخ به یک شایعه:خونهای اضافه امحا نمیشود

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا :مدتی پیش در پی شیوع بیماری
کرونا ذخایر خونی کش��ور کاهش ش��دید پیدا کرده بود و بسیاری از
اس��تانها با کمبود خون مواجه بودند .ما در بررسیهای خود متوجه
شدیم عالوه بر تاثیر این بیماری در کاهش اهدای خون عواملی چون
سردی هوا هم در این کاهش نقش داشته اند .در پی این کمبود خون
بس��یاری از بیماران تاالسمی و دیگر بیمارانی که به صورت مداوم به
خون احتیاج دارند نگران بودند و سازمانهای انتقال خون ضمن ابراز
نگرانی از مردم خواس��تند تا خون خود را برای نجات هم وطنانشان
اهدا کنند .با عمومی ش��دن خبر نگرانی کادر درمان از کمبود ذخایر
خونی در بیمارستانها ،مردم نگرانی را کنار گذاشتند .برای اهدا خون
آستین باال زدند و از جان عزیزشان مایه گذاشتند .صفهای طوالنی
تشکیل شد و ظرف چند روز ذخایر خونی در تهران و برخی از استانها
به حد مناسب خود رسید .این میان اما شرایطی پیش آمد که برخی
از مراجعهکنن��دگان با نارضایتی این مراکز را ترک کردند .ترجیعبند
حرف حساب همه این اهداکنندگان هم این بود که اگر سازمان انتقال
خون نیرو در اختیار ندارد چرا فراخوان اهدای خون منتش��ر میکند.
متولیان س��ازمان اهدای خون در بیانیهای دالیل این اتفاقها را شرح
دادند و از مردم دلسوز و متعهد خواسته شد تا به صورت تدریجی به
این مراک��ز مراجعه کنند .این روزها در فضای مجازی عکسهایی از
سازمان انتقال خون اراک منتشر شده است و ادعا میشود مقدار خون
در این س��ازمان ،بیش از ظرفیت نگهداری سازمان انتقال خون اراک
اس��ت و تاریخ مصرف آنها هم رو به اتمام است و باید امحا شوند .در
ادامه کاربران از این سوء مدیریت انتقادهای زیادی کرده اند.
>ازدحام در سالنهای خونگیری

به گزارش فارس فراخوان جبران کاهش ذخایر خونی در بیمارستانها
خیلی زود مورد توجه مردم فداکارمان قرار گرفت.گزارشهای روابط
عمومیهای مراکز انتقال خون در روزهای پس از انتشار این فراخوان
حاک��ی از ازدحام در س��النهای خونگیری ب��ود .ازدحامی که خود
به عنوان ریس��ک فاکتوری برای انتقال ویروس کووید  19به ش��مار
میرفت حاال در این مراکز به چشم میخورد و به دلیل حفظ سالمت
مراجعهکنندگان به س��رعت باید کنترل میش��د .با تش��دید رعایت
شیوه نامههای بهداشتی در ایام شیوع بیماری کرونا تعداد تختهای
این مراکز به دلیل حفظ فاصله مناس��ب کمت��ر از قبل بود و همین
باعث ش��د بسیاری از شهروندان در نوبت خونگیری معطل بمانند و
یا با نارضایتی این مراکز را ترک کنند .سخنگوی سازمان انتقال خون
گفت « :حضور این عزیزان در این مراکز ارزش بسیار باالیی برای ما
دارد اما در وهله نخست ما ابتدا باید از سالمت این مراجعهکنندگان
محافظت کنیم .ش��یوع کرونا که ماههاست کشور را درگیر و موجب
کاس��تن از مراجعات داوطلبان اهدای خون به مراکز مان شده است
ش��باهتی به بحرانهای مقطعی مانند س��یل و زلزله یا آتش سوزی

این شایعه اصال درست نیست و خونها کامال مدیریت
میش��وند .ط��ول عم��ر خ��ون  35روز اس��ت و در همین
راس��تا از تمامی خونهای اهدایی اس��تفاده میش��ود ،به
ش��بکه خونرسانی کشور منتقل میش��وند و از آن جا به
استانهایی که به خون احتیاج دارند انتقال داده میشوند
ندارد .به همین دلیل از داوطلبان نوع دوست اهدای خون خواستاریم
تا برای حفظ س�لامت خودشان به صورت مستمر و تدریجی به این
مراکز مراجعه کنند».
> هر اهداکننده تا سه ماه بعد امکان اهدای خون نخواهد داشت

دکتر بشیرحاجی بیگی در ادامه گفت « :در مراکز اهدای خون تکریم
مراجعهکنندگان دلس��وز اهداکننده وظیفه ماس��ت و بسیار ناراحت
هس��تیم و پوزش میخواهیم ک��ه عدهای از این عزی��زان بدون این
که موفق به اهدای خون ش��وند این مراکز را ترک کردند« :س��ازمان
انتق��ال خون خ��ود را ملزم به رعای��ت پروتکلها میدان��د .ازدحام
مراجعهکنندگان برای ما نگرانکننده بود .در ش��رایط عادی ما از این
ازدحام اس��تقبال میکنیم و قدردان فداکاری این عزیزان هستیم اما
با توجه به ش��یوع بیماری کرونا این ازدحام به نفع هیچکس نیست.
توجه داشته باشید که هر اهداکننده تا سه ماه بعد امکان اهدای خون
نخواهد داش��ت و این ازدحام موجب میش��ود در ماههای آینده که
پیشبینی میشود روزهای سختتری هستند دوباره با مشکل کمبود
ذخایر خونی رو به روشویم» .
> پالکتهایخونیتنها 3روزدرکیسههایخونقابلنگهداریهستند

یکی از نیازهای پررنگ کادر درمان مراکز نگهداری و بستری بیماران
کرونایی ذخیره مناس��ب و روزانه پالکتهای خونی است .فراوردهای
که به گفته بش��یر حاجی بیگی تنها  3روز در کیسههای خون قابل
نگهداری است« :فراوردههای خون اهدایی مانند پالکت تنها سه روز
قابلیت نگهداری در کیسههای خون را دارد و اهداکنندگان گرامی خون

ضروری است همواره متناسب با میزان مصرف روزانه بیمارستانها با
س��ازمان انتقال خون همراه باشند ».سخنگوی سازمان انتقال خون
میگوید در حال حاضر میزان ذخایر خون در بیمارستانها به میزان
استاندارد رسیده است و از اهداکنندگان بینظیر خون در کشورمان که
مسئوالنه برای حل این مشکل از جانشان مایه گذاشتند میخواهد
که همراهیشان را با این سازمان ادامه دهند« :واقعیت این است که
بهتری��ن محل برای ذخیره خون و فرآوردههای آن در رگهای مردم
است نه درون کیس��ههای خونگیری و یخچالهای سازمان انتقال
خون .امروز اه��دای خون هیجانی جای خود را به تصمیم آگاهانه و
اهدای خون مسئوالنه داده است.سایت نوبت دهی اینترنتی به آدرس
 Nobatdehi.ibto.irدر دس��ترس است تا داوطلبین عزیز اهدای
خون با گرفتن نوبت در ساعاتی که مراکز خلوتتر است برای اهدای
خون مراجعه کنند» .

> هیچ خونی امحا نشده است

بع��د از انتش��ار این عکسها و اب��راز نگرانی مردم درب��اره خونهای
اهدا ش��ده در راستای بررس��ی صحت این ادعا ما به سراغ مدیرکل
س��ازمان انتقال خون اراک رفتیم .دکتر فاطمه سادات مهدویانی به
آفتاب یزد گفت « :این ش��ایعه اصال درس��ت نیست و خونها کامال
مدیریت میش��وند .طول عمر خون  35روز اس��ت و در همین راستا
از تمامی خونهای اهدایی اس��تفاده میش��ود ،به شبکه خونرسانی
کشور منتقل میشوند و از آن جا به استانهایی که به خون احتیاج
دارند انتقال داده میشوند .زیرا ممکن است هنوز استانهایی به خون
احتیاج داشته باشند و با کمبود خون مواجه هستند .سازمان انتقال
خون اراک دارای دو س��ردخانه میباش��د که یکی از آنها در دست
تعمیر اس��ت و همه خونها را به یک سردخانه منتقل کردهایم و در
عکس هم مشخص اس��ت که زیر خونهایی که روی زمین هستند
در پال��ت ق��راردارد .از آنها در س��ردخانه در درم��ای  2تا  6درجه
نگه داری میش��وند و هیچ خونی امحا نشده است .در پروسه انتقال
خ��ون تعداد اندکی از افراد هس��تند که ممکن اس��ت خون آنها به
ص��ورت طبیعی قابل انتقال نباش��د و خون این اف��راد از دره خارج
میش��ود و وارد سردخانهها هم نمیشود البته تاکید میکنم که این
افراد خیلی کم هستند .علت اصلی را من گفتم و در این شرایط که با
همت مردم ذخایر خونی کشور تامین شدند این چنین شایعاتی باعث
بیانگیزه شدن مردم و پرسنل سازمان انتقال خون میشود .در حال
بررس��ی هستیم که چه کسی این شایعات را منتشر و عکسها را به
اشتباه پخش کرده است و حتما پیگیری خواهیم کرد .ما همیشه در
اراک ی��ک تعداد ثابتی بیم��ار داریم که به خون احتیاج دارند و هیچ
خونی امحا نمیشود .در این شرایط بحران که افراد با تالش مضاعف
در حال کار کردن هس��تند این نوع اطالع رس��انیهای بدون پایه و
اساسی بر واقعیت باعث بیاعتمادی مردم میشود».

مدیرکل دفتر پیشگیری سازمان بهزیستی:

علیرغم اینکه ما س��رانه را حس��اب کرده و اعالم
کردی��م متأس��فانه تاکنون ریال��ی در ارتب��اط با این
موضوع پرداخت نش��ده اس��ت که این مبلغ با سرانه
موجود معتادان متجاهر که  ۲۸هزار تومان است اص ً
ال
همخوانی ندارد

سرانه نگهداری معتادان متجاهر در ایام کرونا پرداخت نشده است

مدیرکل دفتر پیش��گیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور
گفت :از ابتدای اردیبهشت ماه که ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب
کرد که مجددا ً معتادان بیخانمان ( که به آنها متجاهر میگوییم) در
مراکز پذیرش شوند تاکنون حدود  ۲۷هزار نفر معتاد به ما معرفی
شدند که براس��اس پروتکل وزارت بهداشت میبایست از همه آنها
تست پیسیآر گرفته شود.فرید براتی سده در گفتگو با آنا تصریح
کرد :براساس آخرین آمار (تا آخر آبان ماه)  ۷۸۳نفر مبتال به کرونا
شناسایی شدهاند که برخی از آنها عالئمشان شدیدتر بوده و ارجاع
شدند به مراکز درمانی و بقیه در مراکز نقاهتگاهی نگهداری شدهاند.
براتی س��ده افزود :امکاناتی که برای انج��ام امور مربوط به معتادان
متجاهر درنظر گرفته ش��ده در برخی از اس��تانها خوب بوده ولی
در تهران وضعیت متفاوت بود .این کار در تهران به س��پاه س��پرده
شد که همکاری خوبی را با ما داشتند و مرکزی را نیز در اختیار ما
قرار دادند اما ظرفیت آن خیلی زود تکمیل شد و االن خیلی از این
افراد در یکی از مراکز ما در بهزیستی در حال نگهداری هستند.وی
تصریح کرد :آنچه در حال حاضر در حال اجرا است براساس پروتکلی
که وزارت بهداشت تهیه کرده بود ،نبوده است .مقرر شده بود مرکز
نقاهتگاه از قرنطینه جدا باشند که اینگونه نشد .چون ظرفیتی که
سپاه اعالم کرد محدود بود و خیلی زود تکمیل شد ما مجبور شدیم

خودمان در سازمان بهریستی از آنها نگهداری کرده و به آنها خدمات
ارائه دهیم.وی در ادامه با اشاره به یکی از مصوبات ستاد ملی مقابله
با کرونا که محقق نش��د ،عنوان کرد :در سندی که وزارت بهداشت
نوشت مبنی بر این بود که نیروی انسانی اضافی (پرستار و درمانگر)
در بحث معتادان متجاهر دیده ش��د و همچنین در جلسات کمیته
درمان ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد که بهزیستی رقم اضافه
ش��ده در ارتباط با این نیروی انس��انی را برآورد کرده و سرانه آن را
به دبیرخانه س��تاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کند تا دبیرخانه ستاد
مبارزه با مواد مخدر نیز موضوع را به دبیرخانه س��تاد ملی کرونا در
وزارت بهداش��ت منعکس کند.براتی سده تصریح کرد :پس از اعالم
سرانه اضافه به ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط با موضوع نگهداری
معتادان متجاهر در ایام کرونا ،مقرر شد تا آن رقمی که برای مبارزه
با کرونا در کش��ور در نظر گرفته ش��ده بود (که مس��ئوالن وزارت
بهداش��ت میگویند به ما داده نشده) بخش��ی از آن هم به موضوع
معتادان متجاهر تخصیص یابد.وی با بیان اینکه سندی که وزارت
بهداشت در بحث معتادان متجاهر در ایام کرونا نوشته بسیار هزینهبر
است ،گفت :علیرغم اینکه ما سرانه را حساب کرده و اعالم کردیم
متأسفانه تاکنون ریالی در ارتباط با این موضوع پرداخت نشده است
که این مبلغ با س��رانه موجود معتادان متجاهر که  ۲۸هزار تومان

بازگشت اژدهای چندسر بوی نامطبوع در تهران

ریی��س کمیته محیطزیس��ت و خدمات ش��هری در دویس��ت و
پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران در تذکری
به شهرداری تهران درباره انتشار بوی نامطبوع در تهران گفت :انتشار
بوی نامطبوع در ش��هر تهران حاکی از یک معضل محیطزیس��تی
نوپدید در ش��هر تهران اس��ت که میت��وان آن را به اژدهایی چند
سر تشبیه کرد که هر س��ال ،سر جدیدی به آن اضافه میشود.به
گزارش ایس��نا ،آرش حسینی میالنی با بیان اینکه از فاضالب ،گاز
مرکاپتان ،مرکز دفع پسماند آرادکوه و مازوتسوزی صنایع تاکنون

سخن گفته شده ولی هنوز پهلوانان شهر موفق به هدف قرار گرفتن
اژدها نشدهاند ،افزود :با توجه به وظایف ذاتی دستگاههای مختلف
در زمینه رفع مش��کل ،الزم اس��ت با هدفگ��ذاری و زمانبندی،
موض��وع به صورت ج��دی از طرف س��ازمان حفاظ��ت از محیط
زیست و استانداری پیگیری شود.حسینی میالنی با بیان اینکه به
ش��هرداری تهران تذکر میدهم یکی از معاونتهای ش��هرداری به
عنوان متولی اصلی پیگیری موضوع در ش��هرداری مشخص شود،
ادامه داد :به صورت شفاف و رسمی ،نتایج پیگیریها و پایشهای

اس��ت اص ً
ال همخوانی ندارد.وی افزود :در این میان عدم تأمین این
سرانه نگرانی دیگری برای ما ایجاد کرده و آن این است که بسیاری
از مؤسساتی که با ما در مراکز ماده  ۱۶طرف قرارداد هستند هر روز
از تهران و سایر استانها با ما تماس میگیرند که ما میخواهیم مرکز
را تحول دهیم.براتی سده خاطرنشان کرد :ما در بهزیستی خدماتمان
را از طریق س��منها و تش��کلهای غیردولتی انجام میدهیم .خود
ما در بهزیس��تی خدماتی (به لحاظ دولتی) برای ارائه نداریم .وقتی
بخش غیردولتی با ما همکاری نکند این قضیه زمین میخورد و لذا
من خواهشمندم مسئولین به این موضوع دقت کنند که مصوبه این
بوده (پرداخت اضافه سرانهها) که از منابع کرونای کشور که در ستاد
ملی کرونا تخصیص داده میشود این بخش از هزینهها دیده شود.
وی با بیان اینکه سرانه دیده شده توسط سازمان بهزیستی در بحث
معتادان متجاهر در ایام کرونا  ۷۰الی  ۸۰هزار تومان است که باید
پرداخت شود ،گفت :علیرغم اینکه من این موضوع را در دو جلسه
کمیته درمان مطرح کردهام ولی متأسفانه تا به االن این منابع تأمین
نشده و در اختیار ما قرار نگرفته است.
س��ال گذشته منتش��ر و در اختیار افکارعمومی و مراکز تخصصی
قرار گیرد و س��ازمان مدیریت پس��ماند نیز در اسرع وقت ایستگاه
پایش کیفیت هوا و بو را در آرادکوه راهاندازی و گزارش رس��می از
اقدامات انجام ش��ده جهت بهبود فرآیندهای پردازش منتشر کند.
وی در تذکر به شرکت آب و فاضالب استان تهران نیز تاکید کرد:
یکی از عوامل موثر نیز ورود فاضالب به آنها و کانالهای سطحی در
شهر است که در این ارتباط به شرکت آب و فاضالب استان تهران
تذکر میدهم در اسرع وقت برنامه اجرایی خود را برای رفع مشکل
انفصال حدود  ۴۰۰نقطه در شبکه فاضالب تهیه و به شورای شهر
ارسال کند.

بیمه شدگان تامین اجتماعی بدون دفترچه هم می توانند به پزشک مراجعه کنند

معاونت درمان س��ازمان تامیناجتماعی با صدور یک دستور اداری ،ضمن
تش��ریح نحوه ارائه خدمات درمانی به بیمهش��دگان و مس��تمریبگیران
تح��ت پوش��ش این س��ازمان در ای��ام تعطیلیه��ای اجب��اری مرتبط با
کرونا در اس��تانهای با ش��رایط قرم��ز ،تاکید کرد با تدابیر اتخاذش��ده و
بسترهای فراهمش��ده برای نسخهنویس��ی الکترونیک ،مشکلی در زمینه
اس��تمرار ارائه خدمات درمانی به بیمهش��دگان در این ایام وجود نخواهد
داشت.
ب��ه گزارش ف��ارس،در این بخش��نامه که ب��ه امضای دکت��ر امیرعباس
منوچه��ری معاون درم��ان س��ازمان تامیناجتماعی رس��یده ،از مدیران
بخش درمان تامیناجتماعی اس��تانها و پزش��کان و مراکز طرف قرارداد
این س��ازمان ،خواسته ش��ده در اجرای مصوبات ستاد کش��وری مقابله با
کرونا مبنی بر تعطیل ش��دن مراک��ز دولتی و عمومی و خودداری از تردد
غیرضرور مردم به منظور کنترل بهتر بیماری کرونا و نظر بهاینکه ش��عب
تامیناجتماعی و کارگزاریهای وابس��ته در اس��تانهایی که در وضعیت
قرمز قرار دارند ،از تاریخ 89/ 1399/لغایت 159/ 1399/تعطیل هس��تند،

بهمنظ��ور پرهی��ز از بروز هر گونه خل��ل در فرایند خدمترس��انی ،کلیه
خدمات مورد نیاز بیمهش��دگان و مس��تمریبگیران تامیناجتماعی از راه
دور و تا حدامکان به صورت وبسرویس ارائه شود.در این بخشنامه تاکید
ش��ده است بیمهشدگان و مستمریبگیرانی که اوراق دفترچه درمانی آنها
در این ایام به اتمام رس��یده یا میرسد ،الزم نیست برای دریافت دفترچه
درمان��ی جدید به ش��عب و کارگزاریهای تامیناجتماع��ی مراجعه کنند
و در ص��ورت نیاز به خدمات تش��خیصی و درمانی و مراجعه به پزش��ک،
میتوانند خدمات مورد نیاز خود را با ارائه جلد دفترچه درمانی که حاوی
ش��ماره بیمه و مش��خصات بیمهشده اس��ت و یا ارائه کارت ملی دریافت
کنن��د.الزم به ذکر اس��ت با توجه به ح��ذف نیاز به دفترچ��ه درمانی در
بیمارس��تانها و مراکز درمانی سازمان تامیناجتماعی در چند ساله اخیر
و فراهم ش��دن امکان نسخهنویس��ی الکترونیک در این مراکز ،در صورت
مراجعه بیمهشدگان و مستمریبگیران به این مراکز درمانی ،مطابق روال
قبلی نیازی به ارائه دفترچه نخواهد بود و تنها ارائه کارت ملی یا اعالم کد
ملی برای ارائه خدمات کافی خواهد بود.

3

دوشنبه 10آذر 1399

شماره5890

ضرورتهوشمندسازیوالکترونیککردنخدماتدرسازمانوظیفهعمومی
فرمانده نیروی انتظامی گفت :فرآیندهای وظیفه عمومی باید به نحوی اصالح شود که در وقت
و هزینه جوانان نیز صرفه جویی شود که البته در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین اشتری افزود :موضوع هوشمندسازی و الکترونیک کردن ارائه
خدمات در سازمان وظیفه عمومی باید به صورت صد درصدی انجام شود به نحوی که جوانان
توانایی دسترسی به خدمات را داشته باشند و فرآیند کار نباید مشکل داشته باشد.

جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالی�ان ۶۲ :میلیون و  ۵۷۳هزار
و  ۴۲۲نفر
تعداد فوتی ها  :یک میلیون و  ۴۵۸هزار
و  ۳۰۹نفر
تعداد بهبود یافت�گان ۴۳ :میلیون و ۱۹۴
هزار و  ۲۵۸نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۴۷ :هزار و  ۸۷۵نفر
تعداد فوتی ها ۹۴۸ :هزار و  ۷۴۹نفر
تعداد مبتالیان دیروز ۱۲ :هزار و  ۹۵۰نفر
تعداد فوتی های دیروز ۳۸۹ :نفر
آمریکا

تعداد مبتالی�ان ۱۳ :میلیون و  ۶۱۰هزار و
 ۳۵۷نفر
تعداد فوتی ها ۲۷۲ :هزار و  ۲۵۴نفر

راهنماییرانندگی

تشدیدبرخوردبامخدوشکردن

پالکدرساعاتممنوعهتردد

مع��اون آم��وزش و فرهن��گ ترافی��ک پلیس
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اش��اره به
اعمال محدودیتهای ش��بانه تردد از س��اعت
 21تا  4بامداد که با مصوبه س��تادملی مقابله
با کرونا اجرایی شده است ،گفت :خوشبختانه
عمده ش��هروندان به محدودیتها توجه کافی
را دارند .اما متاس��فانه در مواردی مشاهده شد
که افراد مع��دودی با مخدوش کردن پالک یا
پوشاندن آن سعی در تردد در ساعات غیرمجاز
داشتهاند .سرهنگ علی همهخانی در گفتوگو
با ایس��نا ،با بیان اینکه مام��وران پلیس با این
موارد برخوردی قاطع خواهند داش��ت ،افزود:
تیمهای گش��تی پلیس راهنمای��ی و رانندگی
با حضور در معابر ب��ا هرگونه مخدوش کردن
یا پوش��اندن پالک در ساعات ممنوعیت تردد
برخ��ورد میکنند.به گفته مع��اون آموزش و
فرهنگ ترافیک پلی��س راهنمایی و رانندگی
تهران  ،مخ��دوش کردن پالک عالوه بر اینکه
تخلف بوده و مش��مول جریمه است ،جرم هم
محس��وب ش��ده و مرتکبان به مرجع قضایی
معرفی شده و خودرویشان توقیف میشود.

راهنماییرانندگی

عدم جریمه وانت بارهای

پالک عمومی و سواری های عمومی

در ساعات ممنوعه

ریی��س پلی��س راه��ور ناج��ا گف��ت :ت��ردد
وان��ت بارهای پالک عمومی و س��واری های
عمومی (تاکسی ها و تاکسی های اینترنتی) در
طول ش��بانه روز مجاز بوده و محدودیتی برای
آنها لحاظ نش��ده و جریمه ای برای آنها ثبت
نخواهد شد.به گزارش ایسنا ،سردار سیدکمال
هادیانفر افزود :وانت بارهای پالک شخصی هم
میتوانندبرایجابجاییاقالمونیازمندیهای مردم
و بازار در معابر درون ش��هر و برون ش��هر (به
جز ساعت های  ۲۱تا ۴صبح که برابر مصوبات
مرتبط حق تردد نخواهند داشت) تردد کنند.
ریی��س پلیس راهور ناجا افزود :اگر جریمه ای
برای اینگونه وسایل نقلیه ثبت شده باشد ،بعداز
اتمام مدت محدودیت و ممنوعیت در ترددها،
نسبت به بررسی ،اصالح و حذف آنها به صورت
سیستمی اقدام خواهیم کرد.

گزارش کوتاه
«عالءالدین» هم به ریش کرونا میخندد
هم به ریش محدودیتها

کرکرههای نیمهباز و
خریدوفروشیکهجریاندارد!

ت برایفعالیت اصناف ،بنا شد
با اعالم محدودی 
تا بس��یاری از کسب و کارهای درجه دو به باال
از فعالی��ت به مدت دوماه منع ش��وند که این
موضوع خیلی به م��ذاق مغازهدارها و صاحبان
بنگاهه��ای کوچک اقتصادی خ��وش نیامده و
نخس��تین معترضان به این ط��رح ،مغازهدارها
و کس��بوکارهای خُ رد بودند .به گزارش آنا،با
اینح��ال و پ��س از ش��روع محدودیته��ای
کرونایی که از اول آذرماه صورت گرفت بهرغم
اینکه بسیاری از مغازهها تعطیل شده بودند اما
برخی دیگر با توسل به انواع حربهها و تعطیل
کردن نصفه نیمه مغازههایشان در حال فعالیت
اقتصادی هستند.یکی از نقاطی که کاسبان آن
ب��دون توجه به محدودیته��ای کرونایی و به
صورت نیمه پنهان و زیرپوستی مشغول فعالیت
هستند اطراف پاساژ عالءالدین است که مشاهده
میدانی خبرنگارآنا نشان میدهد در نزدیکی این
پاساژ ،فروش موبایل و قطعات جانبی آن بدون
رعایت هی��چ پروتکلهای بهداش��تی صورت
میگیرد.
> خریدوفروشموبایلباوجودمحدودیتها

داللها بدون ماس��ک به س��مت افراد میروند
و بدون رعایت کمترین نکات بهداش��تی برای
خری��د و فروش موبایل و با اصرار میخواهند با
ش��ما ارتباط برقرار کنند ،از طرف دیگر افرادی
هستند که در کنار خیابان غذا درست کرده و
میفروشند؛ جمعیت عجیبی که بدون رعایت
پروتکلهای بهداش��تی ازدح��ام کردند و انگار
هیچ توجهی به مصوبات س��تاد ملی مقابله با
کرونا ندارند و گویی کرونا برای آنها یک شوخی
خندهدار است.
> شهرداری ورود نمیکند

مهمترین س��وال اصلی این است که نهادهای
اجرایی و نظارتی در چنین شرایطی کجا هستند
و چرا برای برخورد با چنین تخلفی وارد عمل
نمیشود؟ این سوال را یکی از افسران شیفت
پلی��س که ما را همراهی میکرد پاس��خ داد و
گفت :یکی از اساسی ترین مشکالت ما از ابتدای
اعالم محدودیتها در این منطقه این است که
در زمینه اجرای قوانین و متفرق کردن جمعیت
تنها هستیم .وی در ادامه گفت :شهرداری نیز
باید در زمینه جمعآوری دس��ت فروشان وارد
عمل شود اما متاسفانه شاهد هیچگونه همکاری
از شهرداری منطقه نیستیم و ما نمیتوانیم به
تنهایی کار زی��ادی را انجام دهیم.در این میان
مشاهده کرکرههای نیمهباز بسیاری از مغازههای
مشرف به خیابان اصلی که در حال فعالیت بوده
و فروش��ندهها به صورت زیر پوس��تی خرید و
فروش میکنند هم جالب اس��ت.این اتفاق در
حالی هرروز و از زمان ش��روع محدودیتهای
دو هفت��های اخی��ر رخ میدهد که طبق گفته
مغازهدارهایی که به عنوان یک مشتری از آنان
سؤال پرسیدم ،کسی تاکنون به آنان گیری نداده
و حتی به سراغشان هم نیامدهاند تا بپرسند چرا
فعالیت میکنند؛ گویا دستگاههای نظارتی در
این زمینه نیز ناموفق عمل کردند و هیچ خبری
از فعالیت نظارتی آنان نیست.
> کالم آخر

آنچه به نظر میرس��د این اس��ت که به رغم
تعطیلی  ۸۵درصدی مشاغلی که طبق اعالم
س��تاد ملی مقابله با کرون��ا در طول چند روز
اخیر صورت گرفت اما هنوز مواردی از مقاومت
در براب��ر اجرای این طرح هم وجود دارد .باید
ب��ه انتظ��ار روزهای آینده نشس��ت و دید که
آیا در ادام��ه اجرای این طرح تعطیلی فراگیر
خواهد ش��د یا آن که اجرای س��فت و سخت
روزه��ای اول ط��رح تمام خواهد ش��د و این
مقاومته��ای پراکنده اس��ت ک��ه بر تصمیم
تعطیلی کرونایی غلبه میکند .هر چه هست
پای جان صدها و ش��اید هزاران نفر در میان
اس��ت و قصور از هیچ کس پذیرفته نیس��ت،
نباید فراموش کرد اعم��ال این محدودیتها
ب��رای کاهش ش��یوع ویروس کرونا اس��ت و
هیچ گونه تخلفی قابل بخشش نیست.

