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کاهش  50درصدی ورودی بیماران کرونایی به بیمارستان ها

اجتماعی

قدردانی کادر درمان از ستاد مقابله با کرونا

آفتاب یزد _ یگانه ش�وق الش�عرا :در پی ش��یوع بیم��اری کرونا،
محدودیتهای ش��دیدی در کشور ما اعمال شد .همچنین نظارتهای
به نسبت درست و خوبی بر اجرای این محدودیتها انجام شد .خیابانها
خلوت شدند ،بسیاری از مغازهها بسته بودند و همچنین منع تردد در نظر
گرفته شده بود .این نوع محدودیتها نتایج بسیار مثبتی داشت به این
صورت که بسیاری از بیمارستانها خلوت شد و وضعیت بسیاری از شهرها
از قرمز به نارنجی تغییر کرد .از سوی دیگر از این هفته محدودیتها به
صورت محدود کمتر شده است و مشاغل گروه یک و دو به کارهای خود
بازگشتند و همچنان دو گروه سه و چهار تعطیل هستند.
>طرح هوشمند اعمال محدودیتهای کرونایی

دکتر حسین ذوالفقاری در جلسه شورای فرماندهی عملیات مدیریت
بیماری کرونا در کالنش��هر تهران که با حضور فرمانده عملیات مقابله
با کرونا در تهران ،استاندار تهران ،روسای دانشگاههای علوم پزشکی و
س��ایر اعضا برگزار شد ،گفت « :رعایت هر یک از اصول فاصلهگذاری،
اجرای پروتکلها و تقویت بهداش��ت یا درمان ،محدودیت و مدیریت
هوشمند به تنهایی کافی نیست و یک طرح جامع مدیریت هوشمند
الزم اس��ت .همچنین برنامهها باید قاب��ل اجرا ،اثر بخش و کم هزینه
باشند و وجود یک همبس��تگی کامل بین مجریان ،تصمیم سازان و
تصمی��م گیرن��دگان الزامی اس��ت .در ای��ن طرح هوش��مند اعمال
محدودیتهای کرونایی وضعیت استانها براساس شاخصهای تعیین
شده از سوی وزارت بهداشت در هر هفته ارزیابی میشود و محدودیتها
با توجه به وضعیت آنها به صورت هفتگی تعیین میش��ود یعنی اگر
استانی از وضعیت قرمز به شرایط نارنجی رسید ،اعمال محدودیتها در
آن استان کاهش مییابد اما اگر هفته آینده به وضعیت قرمز بازگشت
اعمال محدودیتها افزایش مییابد .وضعیت ش��هرها براس��اس تعداد
بستری شدگان نسبت به  ۱۰۰هزار نفرجمعیت در روز تعیین میشود
یعن��ی اگر به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت  ۴مورد بس��تری در روز
باش��ند وضعیت ش��هر زرد ،اگر شش نفر بستری باشند وضعیت شهر
نارنجی و اگر  ۱۰نفر بستری باشند وضعیت شهر قرمز است.
> 7برنامه برای کنترل کرونا در حال اجراست

وی افزود « :اگر یکباره محدودیتها را برداریم ممکن اس��ت بیماری
برگ��ردد و اعمال محدودیته��ای مجدد هزینه بس��یار باالیی دارد.
محدودیتها یکی از هفت برنامه برای کنترل بیماری کروناست ،طرح
شهید س��لیمانی ،طرح مشارکت مردم ،طرح تس��ت گسترده ،طرح
آموزش و رعایت پروتکلهای بهداش��تی از دیگر برنامههاست که باید
ببینیم کدام برنامه اثربخشتر است .اگر پروتکلهای بهداشتی رعایت
میشد امروز شاهد چنین آمار مرگ و میر نبودیم » .به گفته وی ،طرح
هوش��مند جامع محدودیتهای کرونایی از این به بعد به صورت یک
هفتهای اعمال میش��ود .یعنی آخر هر هفته وضعیت تهران بررسی و
ارزیابی میشود و براساس شاخصها تصمیمگیری میشود.
دوالفق��اری در ادام��ه آمادگ��ی کمیته امنیتی اجتماعی س��تاد ملی
کرونا برای برگزاری جلس��ه ویژه بررس��ی وضعیت پایتخت و اعمال
محدودیتها را اعالم کرد و یادآور شد که تهران به لحاظ گستردگی
جمعیتی و بیماری دارای اهمیت باالیی اس��ت و در سطح کشور نیز
الگو پذیری باالیی دارد .امروز اولویت اول سالمت است اما این بدان معنی
نیست که به سایر موضوعات اجتماعی و اقتصادی توجهی نداشته باشیم.
واقعیت این اس��ت که اول سالمت بعد دیگر ضرورتها مورد توجه قرار
گیرد .امیدواریم با یک برنامه کامل بتوانیم وضعیت بیماری را ساماندهی
کرده و محدودیتها و مشکالت مردم را کاهش دهیم.» .
>کاهش  60تا  80درصدی ترافیک تهران

س��ردارپرویز یعقوبی معاون عملیات فرماندهی انتظامی پلیس تهران
محدودیتهای دوهفتهای اخیر را موفقترین طرح اجرا شده در ابعاد
و مولفهه��ای مختلف برش��مرد و به ارائه گزارش��ی از اقدامات پلیس
در همکاری برای اجرای این طرح پرداخت .بر اس��اس گزارش روابط
عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،سردار یعقوبی ادامه داد:
« ط��ی  ۱۰روز اخیر ۱۴۵هزار بازدی��د از اصناف ۸۰۰۰ ،اعمال قانون
رانندگان بدون ماس��ک و  ۱۸۰۰جریمه خودروی غیر بومی توس��ط
پلیس صورت گرفته است .میزان ترافیک تهران  ۶۰درصد و ترافیک
ش��بانه  ۸۰درصد کاهش داشته اس��ت .همچنین  ۹۰درصد اصناف

بسیار بدحال هس��تند اما مدتی پیش اصال برای پذیرش بیماران در
بیمارستانها تخت خالیای وجود نداشت .ولی االن وضعیت بهتر شده
است و تخت خالی در بیمارس��تانها پیدا میشود .مردم باید رعایت
کنند تا وضعیت روز به روز به سمت بهبودی پیش رود» .
>کاهش  50درصدی میزان مراجعین به بیمارستان

ما توانس��تیم یک سری از بخشها را تعطیل کنیم و به
نیروهای خود استراحت بدهیم تا برای موج بعدی آمادگی
بیشتری داش��ته باشیم .به نظر میرس��د پیک بعدی این
بیم��اری در دی ماه رخ خواهد داد .بیش��ترین انتقال این
بیم��اری از طریق جمعهای خانوادگی اس��ت زیرا افراد با
اطمینان خاطر نس��بی در این جمعها ماس��ک نمیزنند و
پروتکلها را رعایت نمیکنند
محدودیتها را رعایت کرده و  ۹۹درصد مردم نیز در مترو از ماس��ک
استفاده کرده اند».
>محدودیت تردد شبانه خودروها

دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در حاشیه وبینار
بینالمللی سواد ،آموزش و سالمت در کشورهای فارسی زبان به ایرنا
اظهار داشت « :بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حضور کارکنان
در شرایط نارنجی حداکثر تا  ۵۰درصد است ،به این معنی که خیلی
از ادارات متناسب با کار خود میتوانند میزان کمتری از کارکنان را در
اداره میزبان باشند .مشاغل گروههای  ۳و  ۴همچنان محدودیتهایی
در تهران خواهند داشت .محدودیت برگزاری مراسم جمعی از جمله
مراس��م آئینی ،نمازهای جماعت و نمازهای جمعه همچنان در شهر
و اس��تان ته��ران پابرجا خواهد بود و ای��ن محدودیت در هفته آینده
استمرار پیدا میکند .در مورد برخی از فعالیتها مانند برگزاری مجامع
و ش��رکتها هم محدودیت در هفته آتی وجود دارد .شهرهای قرمز و
نارنجی با محدودیت تردد شبانه خودروها از ساعت  ۹شب تا  ۴صبح
مواجه هس��تند و منع تردد خودروها به جز موارد ضروری وجود دارد.
ای��ن محدودیت به خصوص برای گروهه��ای پرخطر کارکنان چه در
دوایر دولتی ،غیردولت��ی و بخشهای خصوصی همچنان وجود دارد
و افراد پرخطر مانند زنان باردار ،بیماران زمینهای و افراد دارای سابقه
کرونا در  ۲هفته اخیر یا افراد در تماس با بیماران کرونایی و افراد دارای
بیماریهایی مانند فشار خون و سرطان ،در زمره استفادهکنندگان از
ظرفیت دورکاری قرار میگیرند .اگر هفتههای آینده در شاخصهای
بهداشتی و بیماری به دالیل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی ،تغییر
به وجود آید ،تهران میتواند مجددا در زمره شهرهای قرمز قرار گیرد،
لذا مردم باید توجه جدی به دستورات بهداشتی داشته باشند .بر اساس
مصوبه س��تاد ملی مقابله با کرونا ،قرار است وزارت بهداشت هر هفته
وضعیت هر استان و شهرس��تان را مطابق چند شاخص مانند میزان
ابتال ،تعداد افراد با تست مثبت ،مرگ و میر و بستری در بیمارستانها
ارزیابی و وضعیت استانها و شهرستانها را در سه بخش قرمز ،نارنجی
و زرد اعالم کند » .همچنین عبدالرضا رحمانیفضلی ،فرمانده قرارگاه
س��تاد مل��ی مبارزه با کرون��ا گفت « :عملک��رد و هماهنگی بیش از
 33دستگاه اجرایی در هفته اول محدودیتها خوب بوده است .بستری
بیماران کرونایی رو به کم شدن است» .
>مراجعه به بیمارستانها خیلی کمتر از قبل شده است

دکتر مینو محرز عضو کمیته علمی س��تاد ملی مبارزه با کرونا نیز به
آفتاب یزد گفت « :قبل از اعمال محدودیتها و تعطیلیهای گسترده
یک مقدار از ش��دت مراجعین به بیمارستانها کمتر شده بود .اما این
تعطیلیها باعث ش��د که مراجعه به بیمارستانها خیلی کمتر از قبل
باش��د ولی االن مردم باید رعایت کنند .زیرا اگر رعایت نکنند دوباره
زنجیره انتقال تقویت میشود .باید از این به بعد مردم ماسک بزنند و
از هرگونه تجمعی خودداری کنند .برای جلوگیری از شیوع گسترده
ای��ن بیماری ،تمام پروتکلها باید رعایت ش��وند .این روزها مراجعین

باران و برف به داد بوی نامطبوع تهران می رسد؟

رئیس کمیته بودجه ش��ورای ش��هر تهران با اش��اره به بازگشت بوی
نامطبوع به تهران ،گفت :احتماال باز هم در روزهای آتی بوی نامطبوع
تکرار خواهد شد مگر آنکه باران و برف به داد برسد.مجید فراهانی در
گفت وگو با ایس��نا ،با تاکید بر اینکه البته بر اساس آنچه در رسانه ها
منتشر شده ظاهرا موضوع در دولت مورد پیگیری قرار گرفته و دولت
ب��رای این امر در قالب یک ردیف بودجه ذیل «جدول برآورد اعتبارات
ردیفهای متفرقه» پیش بینی کرده است،گفت :با توجه به پیش بینی
منابع برای رفع این مس��اله در بودجه دولت ما در بودجه ش��هرداری
تهران اعتباری پیش بینی نکرده ایم و هنوز در ش��ورا برای اختصاص
ردیف بودجه به بوی تهران در سال آینده تصمیمی گرفته نشده زیرا

احتماال شهرداری در الیحه بودجه  1400به این موضوع توجه می کند.
وی افزود :البته برابر بررسی های انجام گرفته و آخرین گزارشاتی که
اینجانب از کارشناسان و واحدهای مسئول در شهرداری دریافت کرده ام
منشاء این بوی بد به وجود اکسید وترکیبات گوگرد در هوا باز میگردد
که این ترکیبات هم می تواند دو منشاء عمده داشته باشد که عبارتند از
بوی فاضالب و بخارات ناشی از فاضالب و یا بخارات و آالیندگی ناشی
از مصرف سوخت مازوت در نیروگاههای برق و ...که عمده ترین عوامل
افزایش گوگرد موجود در هوای تهران و استشمام بوی بد می شوند ،اما
با توجه به ش��رایط خاص تهران می بایست هرچه سریعتر منشا بوی
نامطبوعشناساییشود.

بی تفاوتی تا کجا؟

خود ادامه می دهند .برخی از کارشناسان ترس شهروندان را از هجوم
بزهکاران به آنها مانع اصلی دخالت شان می دانند .بعضی دیگر گسترش
روحیه بی تفاوتی ومسئولیت گریزی شهروندان را عامل اصلی قلمداد
میکنند .به هر حال هر دلیلی که درمیان باشد موضوع حمیت اجتماعی
و غیرت دینی است که باید محرک اصلی در دخالت وپیشگیری باشد.
آموزش به بانوان توسط خانواده ها یا نهادهای انتظامی از مجاری رسانه ها
مبن��ی ب��ر خ��ود داری از عبور وم��رور از نق��اط خلوت وک��م تردد و
کمک گرفتن از پلیس در اینگونه وقایع اولین نکات قابل توجه خواهند
بود .از سوی دیگر تشدید مجازات مرتکبین به جرایم خشن و تصویب
واج��رای مجازات های جایگزین حبس تا حدود قابل توجهی موجب
کاهش اینگونه جرایم خواهند شد .آموزش و تقویت حقوق شهروندی
ومهمتر از همه توسعه وگسترش «امر به معروف ونهی از منکر» به عنوان
اصلی ترین اهرم اجتماعی در پیش��گیری و کاهش قانون س��تیزی و
قانون گریزی در جامعه نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است.

ادامه از صفحه اول:
گاهی ارتکاب جرم توسط مجرمین در نقاط و اماکنی اتفاق می افتد که
عبور ومرور در آنها کمتر بوده و همین خلوتی موجب تحریک وتشویق
بزهکاران می شود .چند روز پیش فیلمی در سطح گسترده در فضای
مجازی پخش ش��د که یک خانم جوان در کرمانشاه مورد حمله چند
کیف قاپ قرار گرفته و آنها هنگام گرفتن کیف  ،خانم یاد ش��ده را به
شدت مضروب می کنند وسپس با خونسردی با خودرو به راه خود ادامه
می دهند .نکته ای که بسیار موجب تاسف شدید هر بیننده می گردد
این است که دو جوان نسبتا توانمند درصحنه شاهد و ناظر این جنایت
بودند و متاس��فانه بدون حرکت در جای خود ایستادند و شاهد حادثه
بودند .عجیب اس��ت که صحنه بی تفاوتی برخی از ناظرین وعابرین
موجب گستاخی مزاحمان گشته و آنها با وقاحت تمام به عمل مجرمانه

حقوقکارمندانوکارگران؛
هر سال دریغ از پارسال!
ادامه از صفحه اول:
کما اینکه در مورد سبد معیشت هم کمیته دستمزد شورای عالی
کار همه س��اله رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را پس از
جلسات متعدد بررسی ،اعالم میکند ،ولی هنگام تعیین مزد فاصله
زیادی بین دس��تمزد مصوب با هزینه سبد معاش خانوار کارگری
وجود دارد .تا جایی که رقم س��بد هزین��ه خانوار  ۵میلیون تومان
تعیین میشود ،ولی حقوق کارگر  2میلیون و  ۸۰۰هزار تومان به
تصویب میرس��د که هر عقل سلیمی به ناچیز بودن آن در مقابل
خ��ط فقر به ویژه ت��ورم رخ داده در فاصله چند ماه بعد از آغاز هر
س��ال اذعان خواهد داشت .آش��کارا در طول سالهای گذشته به
دلیل فاصله بین س��بد معیش��ت و نرخ تورم ،دستمزد کارگران با

عقب افتادگی مواجه شده و قدرت خرید کارگران به تدریج کاهش
یافته است و تنها راه کاهش این عقب افتادگی ،پرداخت حقوق به
ش��کل پلکانی است تا چه بس��ا ظرف  ۵تا  ۱۰سال جبران شود و
بخشی از هزینههای زندگی کارگران کاهش یابد .اگر هم دولت و یا
کارفرمایان به ناتوانی در پرداخت این حقوق اعتراف دارند بهتر است
راه اساسی و مهمتری برای نجات طبقه زحمتکش کارگری بجویند
چرا که افزایش تداوم این فشارها به دالیل انسانی و اخالقی و حقوق
اجتماعی نابخردانه و دارای پیامدهای بسیار ناگوار اجتماعی برای
نسل امروز و کاهش شدید بهره وری است .در واقع امروز در حالی
باید دریافتی یک کارگر  ۹میلیون تومان باش��د که روی  3میلیون
تومان مانده است و به دلیل مباحثی همچون عدم توان کارفرمایان
یا ری��زش نیروهای کار ،قدرت خری��د خانوارهای کارگری نه تنها
افزایش پیدا نمیکند ،بلکه هر سال از سال گذشته بدتر نیز میشود
و این به معنای مرگ تدریجی طبقه کارگر در ایران است.

سرپرس��تار بخش بیماران کرونایی یکی از بیمارستانها به آفتاب یزد
گفت « :کادر درمان در دوران این بیماری بس��یار فرسوده شده بودند
و این تعطیلیها باعث شد که کادر درمان اندکی استراحت کنند و با
انرژی بیش��تری به کار خود و خدماترسانی به مردم بازگردند .ما در
این مدت ش��اهد کاهش  50درصدی میزان مراجعین به بیمارستان
بودیم و آمار تختها به طور چشمگیری کمتر شدند .در بیمارستان ما
در این تعطیلی دو هفتهای تعدادی از بخشها تعطیل شدند و از امروز
( شنبه ) دوباره به سرکار بازگشتند .از  10بخش بیمارستان ما  5بخش
تعطیل ش��دند .کادر درمان یک هفته استراحت کامل داشتند چون
م��دت زمان زیادی را درگیر کار س��خت برای خدمت دهی به حجم
باالی بیماران بودند .مردم باید از کارهای غیر ضروری پرهیز کنند تا
کادر درمان دوباره با حجم باالی مراجعین مواجه نش��وند و بتوانند به
مردم عزیز کشورمان خدمترسانی کنند» .
>با این استراحت برای موج بعدی آمادگی بیشتری داریم

دکتر آخوندی متخصص بیماریهای عفونی نیز به آفتاب یزد گفت« :
تعطیلیها باعث کاهش ورودی بیماران به بیمارستانها و درمانگاهها
شد .این نشان میدهد میزان مبتال کمتر شده است و در همین راستا
تعداد بستریها پایین آمده است.البته این کاهش کم کم اتفاق افتاد
و قرار نیس��ت به صفر برس��د زیرا همچنان دوره کمون  14روزه این
بیماری وجود دارد .ما توانستیم یک سری از بخشها را تعطیل کنیم و
به نیروهای خود استراحت بدهیم تا برای موج بعدی آمادگی بیشتری
داشته باشیم .به نظر میرسد پیک بعدی این بیماری در دی ماه رخ
خواهد داد .بیشترین انتقال این بیماری از طریق جمعهای خانوادگی
است زیرا افراد با اطمینان خاطر نسبی در این جمعها ماسک نمیزنند
و پروتکلها را رعایت نمیکنند .بنابراین بسیار مهم است تا جای امکان
تجمعات خانوادگی کاهش یابند .این بیماری از انسان به انسان منتقل
میشود و مردم در عین رعایت کردن بهداشت باید از تجمعات دوری
کنن��د .باید همه رعایت کنند زی��را اگر حتی عده قلیلی پروتکلها را
رعایت نکنند این بیماری شیوع پیدا میکند و همه درگیر میشوند.
باید بدانیم این بیماری در برخی از اوقات عالئم س��رماخوردگی دارد
پس باید با بروز هر نوع عالئم س��رماخوردگی جداسازی انجام گیرد.
همچنین مدیران مش��اغل بای��د هرکس را ک��ه دارای کوچکترین
عالئمی هست از دیگران جدا کنند و منتظر تست مثبت نباشند زیرا
تا زمان رس��یدن نتایج تست هم کس��ی که عالئم دارد باید قرنطینه
ش��ود زیرا ممکن اس��ت به بیماری آلوده باش��د » .به نظر میرس��د
اعمال محدودیتها نتایج بسیار مثبتی در کنترل این بیماری داشته
اس��ت .مردم برای عدم بازگشت به شیوع گس��ترده این بیماری باید
پروتکله��ا را با دقت بیش��تری رعایت کنند .ع��دم رعایت برخی از
اف��راد تالش آن عده کثیری که توصیهه��ا را رعایت میکنند و کادر
درمانی که با نهایت توان در حال مبارزه با این بیماری هستند را بیاثر
خواهد کرد .از این رو الزم است تا مسئوالنهتر مراقب سالمتی خود و
دیگران باشیم.
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مرکز دفن زباله آرادکوه در حال توسعه است

عضو ش�ورای شهر تهران گفت :در ش�رایط کنونی روز به روز شاهد توسعه مرکز دفن زباله
آراد کوه هستیم.حسن خلیل آبادی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،با بیان اینکه
اکنون ری جزئی از تهران اس�ت و دس�تاوردی جز آلودگیهای زیس�ت محیطی ناش�ی از
کارخانه س�یمان و انبار نفت نداشته اس�ت ،گفت ۲۸ :هزار واحد صنفی را که جزء مشاغل
مزاحم هستند و اجازه کار کردن در تهران نداشتند ،به شهر ری کوچ داده شدهاند.

جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالی�ان ۶۵ :میلیون و  ۵۳۶هزار
و  ۶۴۲نفر
تعداد فوتی ها :یک میلیون و  ۵۱۱هزار و
 ۹۲۷نفر
تعداد بهبود یافتگان ۴۵ :میلیون و ۳۷۷
هزار و  ۲۷۸نفر
ایران

تعداد مبتالی�ان :یک میلیون و  ۱۶هزار و
 ۸۳۵نفر
تعداد فوتی ها ۴۹ :هزار و  ۶۹۵نفر
تعداد مبتالیان دیروز ۱۳ :هزار و  ۳۴۱نفر
تعداد فوتیهای دیروز ۳۴۷ :نفر
آمریکا

تعداد مبتالی�ان ۱۴ :میلیون و  ۵۳۵هزار
و ۱۹۶نفر
تعداد فوتی ها ۲۸۲ :هزار و  ۸۲۹نفر

دارو

ممنوعیتتخصیص
سهمیه داروهای خاص وکمیاب
برای داروخانه متعلق به مدیران

دکتر محمدرضا شانه ساز معاون وزیر و رئیس
س��ازمان غذا و دارو در ابالغیهای به روس��ای
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تاکید
ک��رد :تخصیص ه��ر گونه س��همیه داروهای
خاص و کمی��اب برای داروخانههای متعلق به
مدیر آن ممنوع اس��ت .به گزارش ایرنا ،در این
ابالغیه آمده اس��ت :پیرو گزارشات دریافتی و
در راس��تای ایجاد ش��فافیت و برقراری عدالت
از تاری��خ اب�لاغ این دس��تورالعمل ،تخصیص
هر گونه س��همیه دارویی مربوط ب��ه داروهای
خاص و کمیاب دارای برنامه توزیع ابالغی توسط
اداره کل ام��ور دارو و م��واد تحت کنترل برای
تمامی داروخانههایی که موسس آنها معاون غذا
و دارو یا مدیر ام��ور دارویی معاونتهای غذا و
دارو و مس��ئولین مشابه هستند ،ممنوع است.
ضمنا اینجانب و مدیران کل این س��ازمان نیز
مشمول این دستورالعمل خواهیم بود.

گزارش کوتاه

دورکاری  ۵۰درصدی
کارمندان تهران از امروز

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران
گف��ت :با توجه به هم��کاری مطلوب مردم و
اقدامات انجام ش��ده اکثر نقاط استان تهران
در وضعی��ت نارنجی قرار دارد و تنها پیش��وا
در وضعیت قرمز است .وی ادامه داد :با توجه
به این موضوع بخش��نامه سازمان امور اداری
و اس��تخدامی مربوط ب��ه وضعیت نارنجی در
اس��تان تهران اعمال میش��ود و از روز شنبه
 ۱۵آذرم��اه به مدت یک هفت��ه یعنی تا ۲۱
آذرم��اه این ش��رایط حاکم خواه��د بود و در
ادام��ه وضعیت ش��هرها به ص��ورت هفتگی
بررس��ی و نحوه فعالیت ادارات اطالعرس��انی
میش��ود .به گزارش ایس��نا ،غالمرضا عباس
پاشا تهران افزود :در وضعیت نارنجی ،ادارات
ارائهدهن��ده خدمات ضروری و دس��تگاههای
مرتبط ب��ا ماموریتهای اساس��ی و مدیریت
شهری میتوانند با تش��خیص باالترین مقام
مسئول (در س��طح ملی یا استان) نسبت به
کاه��ش حضور تا ی��ک س��وم کارکنان خود
اقدام کنند و در س��ایر ادارات ارائه خدمات با
حضور  ۵۰درصدی کارکنان انجام خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران
تاکید کرد :در مورد شهرهای قرمز نیز ادارات
ارائهدهن��ده خدمات ضروری و دس��تگاههای
مرتبط ب��ا ماموریتهای اساس��ی و مدیریت
شهری میتوانند با تش��خیص باالترین مقام
مسئول (در س��طح ملی یا استان) نسبت به
کاهش حضور ت��ا پنجاه درصد کارکنان خود
اقدام کنند ،مش��روط بر آنک��ه خللی در ارائه
خدمات ض��روری به وجود نیاید و در س��ایر
ادارات ارائ��ه خدم��ات ب��ا حض��ور حداکث��ر
یک سوم کارکنان انجام خواهد شد.

