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همدلی از ضرورت مقابله با احتکار ماسک در پی اجباری شدن استفاده از آن گزارش میدهد

بازار سیاه ماسک

استفاده از هواپیماهای خدمات
کشاورزی برای خاموشسازی جنگلها

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و شرکت
مادر تخصصی خدمات کشــاورزی برای گســترش
همکاریهای فیمابین و استفاده از توان و امکانات و
همچنین بهرهمندی از ظرفیتهای در اختیار ،پیش
از ظهر روز یکشنبه تفاهمنامه مشترک همکاری امضاء
کردند .به گزارش مرکز اطالعرسانی سازمان جنگلها،
هــدف از امضــای تفاهمنامه همکاری مشــترک،
بهرهبرداری از ظرفیتهای شرکت هواپیمایی خدمات
ویژه برای انجام گشــت و مراقبت هوایی ،بهرهگیری
از خدمات پروازی جهت کنتــرل و اطفای حریق و
همچنین پایش جنگلها و مراتع در مقاطع زمانی و
ارائه گزارش در قالب فیلم و عکس است .کودپاشی،
محلولپاشــی و بذرپاشــی به منظور دفع آفات در
عرصههای مرتعی و جنگلی و همکاریهای دوجانبه
در زمینه رعایت حریم دریا و صیدگاهها در استانهای
شــمالی از جمله اهداف امضای تفاهمنامه همکاری
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و شرکت
مادر تخصصی خدمات کشــاورزی است .همچنین
برای تحقق اهداف این تفاهم نامه و پیگیری اقدامات
و تامین اعتبارات مورد نیاز مقرر شد کمیته مشترکی
متشــکل از دو نفر نماینده از سوی دو دستگاه برای
تهیه برنامه کاری ســاالنه ،شناسایی نیازها و تعیین
اولویتها و برگزاری جلسات حسب ضرورت تعیین
گردد .بر اساس این گزارش ،این تفاهم نامه که در 6
ماده و مدت اعتبار دو سال تهیه و تنظیم شده توسط
سید محمد مجابی مدیر عامل شرکت مادر تخصصی
خدمات کشاورزی و رییس مجمع هواپیمایی خدمات
ویژه و مسعود منصور معاون وزیر جهاد کشاورزی و
رییس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور به
امضاء رسیده است.

 ۱۰فقره سرقت در پرونده سارقان
خودرو در مالرد

فرمانده انتظامی استان از دســتگیری اعضای باند
سارقان حرفهای خودرو با  ۱۰۰فقره سرقت در مالرد
خبر داد .به گزارش ایســنا ،سردار خانچرلی گفت:
در پی وقوع چند فقره ســرقت خودرو در شهرستان
مالرد ،تیمی از ماموران دایره مبارزه با سرقت پلیس
آگاهی تشکیل و دســتگیری سارق یا سارقان را در
دســتور کار خود قرار داد .وی افزود :ماموران پلیس
آگاهی با بررســی صحنههای ســرقت و جمعآوری
ســرنخهای موجود به یــک باند  ۸نفره ســارقان
حرفــهای خودرو مظنون شــده و پس از تحقیقات
گســترده با اطمینان از صحت و سقم این موضوع
آنها را با هماهنگی قضائــی در عملیاتی غافلگیرانه
دســتگیر کردند.این مقام انتظامی تصریح کرد :در
بازجوییهای به عمــل آمده ،متهمان به  ۱۰۰فقره
سرقت خودرو اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده
به مراجع قضائی تحویل داده شدند.به گزارش پایگاه
خبری پلیس ،فرمانده انتظامی غرب استان تهران در
پایان با تاکیــد بر رعایت نکات ایمنی و حفاظتی از
سوی مالکان وسایل نقلیه ،در خصوص پیشگیری از
سرقت خاطرنشان کرد :توجه به توصیههای پلیس
باعث کاهش وقوع سرقت و جرایم در سطح جامعه
شده و زمینه را برای پیشگیری از سوء استفاده افراد
سودجو فراهم خواهد کرد.

افزایش سهمیه سوخت خودروهای فعال
در حمل و نقل اینترنتی و دارای پیمایش

مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانیهای شــهری کشور
گفت :با مصوبه کارگروه موضوع بند ۸مصوبه هیئت
وزیران ،سهمیه سوخت خودروهای فعال در حمل و
نقل اینترنتی و دارای پیمایش افزایش یافت .مرتضی
ضامنی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :با مصوبه
کارگروه موضوع بند  ۸مصوبه هیئت وزیران ،سهمیه
ســوخت خودروهای فعال در حمل و نقل اینترنتی
و دارای پیمایش افزایش یافت .مدیر اجرایی سامانه
ملی اطالعات سفر (سماس) افزود :بر اساس تصمیم
صورت گرفته و درخواست وزارت کشور ،از تاریخ ۲۰
اردیبهشــت ،افزایش سهمیه سوخت به خودروهای
فعــال در حمل و نقل اینترنتــی و دارای پیمایش
مطابق با مصوبه فــوق صورت میگیرد .مدیر عامل
اتحادیه تاکســیرانیهای شهری کشــور گفت :این
افزایش ســهمیه برای خودروهای بنزینی از  ۷لیتر
در هر  ۱۰۰کیلومتر به  ۸.۷۵با سقف حداکثر ۳۰۰
لیتر و برای خودروهای دوگانه ســوز از  ۴.۲لیتر در
 ۱۰۰کیلومتر به  ۵.۲۵لیتر با ســقف حداکثر ۱۸۰
لیتر افزایش یافته است.

تصادف عابر پیاده ،دو خودرو و یک
کامیون در اتوبان فتح

رئیس مرکز اورژانس تهــران از جانباختن یک عابر
پیاده و مصدوم شدن هفت تن در پی وقوع تصادف در
اتوبان فتح خبر داد .دکتر پیمان صابریان در گفتوگو
با ایســنا در باره جزییات این حادثه گفت :ســاعت
 ٢٢:٠٧شب گذشــته یک مورد حادثه تصادف بین
یک کامیون ،دو خودرو و عابر پیاده به سامانه ١١۵
مرکز اورژانس تهران اطالع داده شد که بالفاصله در
پی آن تکنسینهای اورژانس به محل حادثه واقع در
اتوبان فتح به ســمت قلعه حسن خان ،روی پل کن
اعزام شــدند .وی با بیاناینکه این حادثه بین یک
دســتگاه کامیون ،خودرو پژو ،پراید و عابر پیاده رخ
داده بود گفت :تکنســینهای اورژانس با حضور در
محل بالفاصله انجام اقدامات درمانی را آغاز کردند.
طی بررسیهای اولیهای که نیروهای اورژانس انجام
دادند متاسفانه مشخص شد یک نفر آقایی که عابر
پیاده بود جان خود را از دست داده است.
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همدلی| در حالی که روند افزایش موارد منجر
به فوت ناشی از کرونا دارد به روزهای ابتدایی
شــیوع این ویروس برمیگــردد و همچنین
اســتفاده از ماســک در مکانهای عمومی و
سرپوشیده اجباری شده است؛ شاهد افزایش
تقاضای ماسک هســتیم ،حاال مانند گذشته
خبرهایی از کشــف انبارهای احتکار ماسک
شنیده میشود ،همچنین پلیس هشدار داده با
احتکارکنندگان ماسک برخورد میکند.
از همــان روزهای اول شــیوع کرونا حرف و
حدیثها برای استفاده کردن یا استفاده نکردن
از ماسک زیاد بود .اسفند سال گذشته وقتی
که اولین نشــانههای کرونــا در ایران با اعالم
اولین نفر فوتی ،ناشی از این ویروس در شهر
قم همراه شد ،ناگهان ماسک تبدیل به همان
طالی نایابی شد که کمتر کسی میتوانست
به آن دسترســی پیدا کند .قیمت ماسک در
بازار آزاد سر به فلک گذاشت ،فروش و توزیع
ماســک در داروخانهها در گام اول سهمیهای
شــد و برای گام دوم فروش آنها ممنوع شد،
پشت درب داروخانهها جمله «ماسک نداریم،
لطفاً سوال نپرسید» چسبانده شد ،و خیلیها
شروع به درســت کردن ماسکهای خانگی
کردند.
به دلیل افزایش تقاضا برای ماسک بسیاری از
تولیدیها شروع به تولید با چند برابر ظرفیت
کردند ،حتی خیلی از آنها با تغییر تولید تصمیم
گرفتند اگر تا دیروز عروسک میساختند حاال
به دلیل نیاز جامعه ماسک تولید کنند .شاید
این تیپ از تولیدیها جزء همانهایی بودند که
از دوران آقایی کردن کرونا استفادههای خوبی
هم بردند .همیشه خبرهای کشف انبارهایی که
در آنها ماسک احتکار شده بود در صدر اخبار
رسانهها قرار داشت .اما کمی که از روزهای پر
التهاب اول شیوع کرونا گذشت ،گزارشهای
ســازمان بهداشــت جهانــی و همچنیــن
ِ
بهداشت ایران درباره عدم
گزارشهای وزارت
لزوم استفاده از ماسک کمی از بار تقاضای آن
کم کرد ،همین مسئله سبب شد میزان تولید
به تقاضا برسد و کمی شرایط متعادل شود.
در ایــن میــان با رعایــت کــردن برخی از
دستورالعملها تعداد موارد مبتال و مرگ ناشی
از کرونا هم کاهش پیدا کرد و همین ســبب
شد که تمایل به اســتفاده از ماسک کمتر و
کمتر شــود .اما با رفع محدودیتها و چیزی
که بسیاری آن را «شب ه عادیسازی» نامیدند،
آهسته آهسته آمارهای مربوط به کرونا افزایش
پیدا کرد ،طوری که یکشــنبه گذشته با ثبت
163نفر فوتی رکورد جدیدی از عملکرد این
ویروس ناشــناخته ثبت شد ،درست همزمان
با روزی که ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم
گرفته بود استفاده از ماسک را اجباری کند.
همزمان با اجباری شــدن ماســک از گوشه
وکنارهای شهر خبرهایی میرسد که با بازگشت
کرونا به روزهای اوج خودش در ایران ،شرایط

کمبود ،احتکار و افزایش قیمت ماســک هم
دارد به همان روزها نزدیک میشود .همچنین
گزارشهای اخیر درباره راههای انتقال ویروس
کرونا ،دیگر بر همان دو شیوه سابق تکیه ندارد،
شیوههایی مانند انتقال از سطوح به انسان ،یا
از انسان به انسان ،روز گذشته بود که جمعی
از دانشــمندان و محققان از سی و دو کشور
مختلف طی نامهای از سازمان بهداشت جهانی
خواســتند تا در توصیههای بهداشــتی خود
برای مقابله با ویروس کرونا تجدید نظر کند.
این دانشمندان عنوان کردند شواهدی وجود
دارد که نشان میدهد ذرات کوچکتر ویروس
کرونا میتوانند از طریق هوا نیز افراد را آلوده
کنند .همین خبر بر لزوم اســتفاده از ماسک
بیشــتر تاکید میکند و در صورت عدم توجه
میتواند ماسک را به روزهای احتکار شدنش
نزدیک کند .این در حالی است که روز گذشته
بعد از مدتها خبری مبنی بر کشف یک انبار
احتکار منتشر شد .ســرهنگ «نادر مرادی»،
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت
تهران بزرگ در گفتوگویی با ایســنا عنوان
کــرد که «در همین رابطه مــا چند روز قبل
با انباری در غرب تهران روبهرو شــدیم که به
محل دپو و احتکار اقالم بهداشــتی بدل شده
بود .در عملیاتی که همکارانم انجام دادند ،تنها
دو میلیون و  ۵۰۰هزار عدد ماســک ساده و
۲۱۰هزار ماسک فیلتردار کشف و ضبط شد».
مــرادی در ادامــه تاکید کرد کــه «برخورد
پلیس با ســودجویان و افرادی که بخواهند با
فرصتطلبی سالمت مردم را به خطر بیندازند،
همچنان ادامه خواهد داشت و قطعا با هرگونه
احتکار ماسک ،اقالم بهداشتی و نیز گرانفروشی
این اقالم برخورد خواهد شد».
اگر قرار باشد باز هم به روزهای ابتدایی برگردیم
و کمیاب بودن ماسک را در آن روزها یادآوری
کنیم ،یکی از محلهای مناقشه مسئله منع

آخرین موارد ابتال و مرگ ناشی از کرونا

صادرات ماســک بود ،موضوعــی که به نظر
میرسد این بار خیلی سریعتر به آن پرداخته
شد و روز گذشته خبر «منع صادرات ماسک»
اعالم شد .چیزی که «دبیر کارگروه مقابله با
کرونای وزارت صمت» به خبرگزاریها گفته
حکایت از نظارت جدی ایــن وزارتخانه دارد.
در این باره روز گذشته ایلنا از قول «جمشید
گلپور» نوشــت که «با توجــه به مصوبه الزام
استفاده از ماسک در کشور و با توجه به شرایط
قرمز در برخی استانها ،طبق مصوبه کارگروه،
فعال صادرات انواع ماســک به خارج از کشور
ممنوع اعالم شد ».از سویی دیگر دستگاههای
نظارتی وعده دادهاند که به طور جدی با موارد
افزایش قیمت برخورد خواهند کرد ،تا بار دیگر
شاهد نابهســامانیها در خصوص گران شدن
ماســک نباشــیم .البته آنطور که سخنگوی
ســازمان تعزیرات کشــوری میگوید به نظر
میرسد با توجه به نبود قیمت مشخص برای
ماسک شاید چنین کاری کمی سخت باشد.
«سیدیاســر رایگانی» روز گذشــته گفت که
«گشــتهای نظارتی تعزیرات در حوزه اقالم
بهداشتی برای کنترل قیمت ماسک در اولویت
قرار دارند ».ایلنا در این باره از قول سخنگوی
تعزیرات کشوری نوشته که «اگر قیمت واقعی
و شفاف برای ماسک و اقالم بهداشتی مشخص
شود ،امکان رصد بازار در گشتهای تعزیرات
وجود خواهد داشت .اما با وجود اعالم نشدن
قیمتهای شــفاف ،قیمتهای متعارف بازار
مشخص است و بر اساس همان ،اجازه توزیع و
فروش باالتر از نرخهای متعارف را نمیدهیم».
با این نظارتهایی که توســط پلیس و سایر
ســازمانهای نظارتی مانند تعزیــرات برای
جلوگیری از احتکار و گران شــدن ماســک
وعده داده شده است ،اما شنیدهها حکایت از
این دارد که در برخی از شــهرها در پی اعالم
استفاده اجباری از ماسک مردم با کمبودهایی

روبهرو شــدهاند .آنطور که ایسنا از قول «علی
فاطمی» ،نایب رئیس انجمن داروسازان ایران
نوشته «مشکل کمبود ماسک در تهران نداریم
اما به نظر میرســد در بعضی از اســتانها و
شهرستانها کمبودهایی وجود داشته باشد».
همچنین علی فاطمی در گفتوگوی دیگری
که با رادیو تهران داشته به لزوم تغییر ماسک
اشاره کرده است .او در این گفتوگو خاطرنشان
کرده که «اگر این ماسکها به صورت دائمی
استفاده شــود به ازای هر سه تا چهار ساعت
باید ماسک تعویض شود اما استفاده از ماسک
در برخــی مواقع مثل زمانی که به تنهایی در
خودرو هستیم نیازی نیست ».حاال با توجه به
لزوم تغییر ماسک در هر سه الی چهار ساعت
نشان میدهد برای کسی که از صبح برای کار
از خانه خارج شــده و اگر تا هنگام غروب به
منزل برگردد یعنی حداقل چیزی حدود سه
عدد ماســک ســه الیه نیاز دارد .با میانگین
قیمت هر کدام دو هــزار تومان که در برخی
موارد بیشتر هم گزارش شده است ،شاید یک
فرد باید نزدیک به 6هزار تومان در روز هزینه
ماسک بدهد ،این محاسبه سرانگشتی در ماه
برای هر فرد مبلغ 180هزار تومان اســت .و
این یعنی چیزی بیشتر از یارانهای که دریافت
میکند .برای یک خانواده با میانگین سه نفر،
تنها هزینه ماسک چیزی نزدیک به 550هزار
تومان هزینهبردار است .این در صورتی است
که بســیاری از خانوادههــا در تامین چنین
هزینهای برای خورد و خوراک خودشــان هم
با مشکل روبهرو هستند.
اگرچــه برخی معتقدند در چنین شــرایطی
میشــود از ماسکهای پارچهای هم که قابل
اســتفاده مجدد هست اســتفاده کرد ،اما به
گزارش برنا ،علی فاطمی ،نایب رئیس انمجمن
داروســازان معتقد است که «البته استفاده از
ماسکهای پارچهای توصیه نمیشود.

گزارش همدلی از محدودیت تصاویر زنان در ورزشگاه در بازی پرسپولیس و شاهین بوشهر

ماکت زنان هم به ورزشگاه راه نیافت

همدلی| ستاره لطفی -فقط حضور فیزیکی زنان ایران در
ورزشــگاهها منع نشده است ،بلکه حتی به ماکتهای آناننیز
اجازه ورود به ورزشگاهها را نمیدهند تا همگان باور کنند که
مســئوالن ورزشی کشور و ورزشــگاههای پسرانه ایران حتی
در مســابقهای که هواداران مــرد غایبند ،تصویر بیجان زنان
عالقهمند به فوتبال را بر روی سکوهای ورزشگاه برنمیتابند.
شیوع ویروس کرونا در دنیا و خطر تجمعات باعث شد برخی از
باشگاههای اروپایی در یک ایده خالقانه برای پر کردن سکوهای
خالی از تماشــاگر ورزشگاهها ،از ماکت هواداران خود استفاده
کنند .برخی باشگاهها در لیگ برتر فوتبال ایران نیز به تبعیت
از باشگاههای اروپایی تصمیم گرفتند از این ایده استفاده کنند
و سکوهای خالی ورزشگاه را با تصاویر طرفدارانشان پر کنند.
تیم فوتبال پرسپولیس اولین تیمی بود که بعد از شیوع کرونا
و تعطیلی اجباری لیگ برتر ایران ،نخستین بازی رسمی را در
ورزشــگاه آزادی برگزار کرد .پرسپولیس تصمیم گرفت مانند
برخی از باشگاههای اروپایی بخشــی از سکوهای ورزشگاه را
به تصاویــر هوادارانش اختصاص دهد .متقاضیان برای حضور
مجازی در ورزشــگاه ،ضمن ارســال عکس خندان خود باید
۳۰هزار تومان پرداخت میکردند .اما مانند حضور فیزیکی زنان
در ورزشــگاه ،از حضور مجازی آنها نیز جلوگیری شد و فقط
مردان توانستند برای خرید ماکت اقدام کنند .نهایتا ۵۰۰ماکت
مرد در روز بازی پرســپولیس مقابل شاهین بوشهر از نزدیک
شــاهد این بازی بودند .حذف تصاویر بانوان هوادار فوتبال از
بین ماکتهایی که در ورزشگاه قرار گرفت عمال نشان داد که
انگار حضور تصاویر هواداران زن با حجاب کامل و آن هم روی
ماکت در ورزشــگاههای کشــور ایراد دارد و نیمی از جمعیت
کشور اجازه ندارند حتی تصاویر بیجانشان به ورزشگاهها برود.
نادیــده گرفتن زنان در بازی پرســپولیس انتقادات زیادی را
متوجه مسئوالن باشگاه پرسپولیس و اسپانسر آن کرد .البته
در خصــوص ماکتها روزنامه پیروزی اعالم کرده اســت که
باشگاه پرسپولیس ،کانون هواداران ،کارگزار باشگاه و سازمان
لیگ نقشی در این ممنوعیت نداشتهاند و تصمیمها جایی دیگر
گرفته میشود.
قصه دراز منع حضور زنان در ورزشگاهها
قصه منع ورود زنان به ورزشــگاهها قصه دیروز و امروز نیست،
بیش از ۴دهه اســت که زنان عالقهمند بــه فوتبال در ایران

برای ورود به ورزشــگاهها تالش میکنند اما جز یک مورد آن
هم با فشــار فیفا در ورزشگاههای ایران به سوی زنان باز نشد.
تعیین مهلت از سوی فیفا و خطر محرومیت از میزبانی باعث
شــد در بازی ایران مقابل کامبوج ،طلسم حضور زنان ایرانی
در ورزشگاهی که چهل سال در ســیطره مردان قرار داشت،
شکسته شود و سکوهای محدودی به زنان اختصاص یابد ،اما
در رقابتهای داخلی چنین اتفاقی هرگز تکرار نشــد و اکنون
حتی اجازه قرار گرفتن ماکت ســر و گــردن زنان با حجاب
اسالمی را نیز ندادند .البته پیش از مسابقه فوتبال ایران کامبوج
و با فشــارهای فیفا ،فدراسیون فوتبال کشور در چند مسابقه
اجازه حضور گزینشــی تعدادی از زنان را در ورزشــگاهها داد
اما همیــن اقدام نیز با انتقاد تند برخی از مقامهای مذهبی و
قضایی کشور روبهرو شد .محمدجعفر منتظری ،دادستان کل
کشور ،پارسال در چنین روزهایی ضمن مخالفت با حضور زنان
در ورزشگاهها گفته بود«فیفا دلش برای زنان ایران نسوخته»
و گفته درخواست این سازمان بینالمللی برای حضور زنان در
ورزشگاه «از مصادیق نفوذ دشمن» است.
موضوع ساده حضور زنان در ورزشگاهها در کشور ما به چنان
موضوع بغرنجی تبدیل شده است که دولتهای ایران  4دهه
است از حل آن عاجز ماندهاند ،به نحوی که مخالفان و موافقان
این جریان همواره بر طبل مواضع مثبت و منفی خود نسبت
بــه آن میکوبند تا این موضوع همچنــان الینحلتر از دیروز

خبر

باقی بماند.
مجازات زنان برای ورود به ورزشگاه
بحث حضور زنان به ورزشــگاه از قولهای انتخابات ریاســت
جمهوری حســن روحانی به زنان بود ،اما به رغم تمام قول و
قرارها و ژست دفاع از حقوق زنان از سوی این دولت ،اما تاکنون
در این زمینه اقدامی که منجر به باز شــدن در ورزشگاهها به
روی زنان باشــد ،نه تنها انجام نشده است ،بلکه حتی پارسال
چند زن و دختر به جرم تالش برای ورود به ورزشگاه دستگیر
ن قرچک ورامین منتقل شدند .دستگیری این دختران
و به زندا 
که به دختران آزادی معروف شــدند واکنشهای زیادی را به
دنبال داشت .تالش زنان ایران برای رسیدن به مطالبه سادهای
مانند ورزشــگاه رفتن فقط به دستگیری و زندان ختم نشد،
برخــی از زنان عالقهمند به فوتبال حتــی جان خود را فدای
این مطالبه کردند« .سحر خدایاری» که به دختر آبی معروف
شد ،مثال روشنی از این ماجراست .وی از هواداران تیم فوتبال
استقالل تهران بود که در اعتراض به دستگیری و محکومیت
خود به زندان بابت تالش برای ورود به ورزشــگاه و تماشــای
مسابقات فوتبال ،اقدام به خودســوزی کرد و در  ۱۸شهریور
 ۱۳۹۸درگذشت.
منع زنانبه ورزشگاه کاری فراقانونی است
جالب است بدانیم ،زنان عالقهمند به فوتبال در ایران براساس
یک قانون نانوشــته از ورود به ورزشــگاهها منع شدهاند .ماده
قانونی که ورود زنان را در ورزشــگاه غیرقانونی بداند ،در هیچ
یک از قوانین کشور وجود ندارد و نهادها و دستگاههایی که از
ورود زنان به ورزشــگاه ممانعت به عمل میآورند عمال کاری
فراقانونی انجام میدهند .این در حالی است که «قانون» در هر
ی سهگانه
کشوری از جمله کشور ما حرف اول را میزند و قوا 
کشــور همواره در تالش هستند که خود را قانونمدار معرفی
کنند .موضوع ورود زنان به ورزشگاه پرونده بازی است که هر از
چندگاهی اتفاقات حوزه فوتبال آن را رو میآورد و بعد از مدتی
با بروز موضوعی جدید کمرنگ میشود .اما این مطالبه بحثی
قدیمی است که در طول چهار دهه به موضوعی برای رویارویی
دو طیف میانــهرو و تندرو جامعه ایران در ســطوح مختلف
سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی تبدیل شده است و تاکنون طیف
موافق و مخالف آن به فهم مشترکی از آن نرسیدهاند تا بتوانند
یک بار برای همیشه پرونده آن را ببندند.

ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناســایی ۲۶۱۳
ابتالی جدید کووید ۱۹و همچنین  ۱۶۰مورد فوتی
جدید خبر داد .به گزارش ایســنا ،دکتر الری گفت:
تا ظهر  ۱۶تیر  ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای قطعی
تشــخیصی ،دو هزار و  ۶۱۳بیمــار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۴۶۸
مورد بســتری شدند .وی ادامه داد :مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشــور به  ۲۴۳هزار و  ۵۱نفر رسید.
الری افزود :متاسفانه 160بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۱۱هزار و  ۷۳۱نفر رســید .به گفته ســخنگوی
وزارت بهداشت ،خوشبختانه تا کنون  ۲۰۴هزار و ۸۳
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانهاترخیص
شــده اند .وی همچنین گفت ۳۲۰۱ :نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری
تحــت مراقبت قــرار دارند .بنابر اعالم ســخنگوی
وزارت بهداشــت ،تا کنون یک میلیون و  ۸۲۰هزار
و سه آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام
شده اســت .الری همچنین با تاکید بر لزوم رعایت
موازین بهداشــت فردی و اجتماعی ،فاصلهگذاری
اجتماعی و بویژه استفاده از ماسک ،گفت :استانهای
خوزســتان ،هرمزگان ،بوشهر ،کرمانشاه ،کردستان،
ایالم ،آذربایجانهای غربی و شرقی و خراسان رضوی
در وضعیت قرمز قرار دارند .البته آمار فوت و بستری
در خوزستان کاهش نسبتا چشمگیری داشته است.
وی گفت :استانهای گلســتان ،البرز ،کرمان ،یزد،
همدان و سیســتان و بلوچستان در وضعیت هشدار
قرار دارند .وی زنان را محور تابآوری خانواده خواند
و افزود :بر همین اساس در شرایط شیوع کووید ۱۹
الزم است زنان ضمن تقویت روحیه اعضای خانواده،
آنها را به اســتفاده از ماســک و رعایت پروتکلهای
بهداشتی ملزم کنند.

برگزاری مراسم اربعین منوط به
تصمیم ستاد مرکزی اربعین

فرمانده نیروی انتظامی با بیاناینکه ناجا آمادهتر از
قبل پذیرای زائران حسینی(ع) است ،گفت :برگزاری
مراســم اربعین حسینی(ع) در سال جاری منوط به
تصمیم ستاد مرکزی اربعین است .به گزارش ایسنا،
سردار حسین اشــتری در پنجمین جلسه قرارگاه
اربعین حســینی(ع) در ســال  99با بیــاناینکه
برقراری و تامین امنیت زائران و همچنین تسهیل در
ارائه خدمات رسانی به آنها از اولویتهای ناجاست،
گفت :امسال به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا
در کشور شرایط متفاوتتر از سالهای قبل است و
برای گذر از این شرایط باید تمام دستگاههای مربوطه
پای کار باشند .وی با تاکید براینکه برگزاری مراسم
اربعین حسینی (ع) منوط به تصمیم ستاد مرکزی
اربعین و ستاد کل نیروهای مسلح (قرارگاه امام رضا
(ع)) اســت ،ادامه داد :این در حالیســت که نیروی
انتظامــی با توجه به کســب تجربیات مطلوب طی
ســالهای گذشته در برگزاری مراسم عظیم اربعین
حســینی (ع) ،امســال نیز آمادهتر از قبل پذیرای
زائران خواهد بود .فرمانــده نیروی انتظامی با بیان
اینکه باید تمامی زیرساختها برای خدمت رسانی
مطلوب فراهم باشد ،تصریح کرد :قطعا در این راستا
دســتورالعملهایی ابالغ میشود که بایستی مبنای
کار تمامی فرماندهان انتظامی اســتانهای مربوطه
و معاونان قرار بگیرد؛ الزم اســت که با سازمانها و
نهادهای دیگر نیز جلساتی برگزار و تمام نیازمندیها
مطرح و مطالبات نیز برای رفع نقاط ضعف و تقویت
نقاط قوت درخواســت شود .وی همچنین گفت :با
توجه به ارائه دستورالعملها و بکارگیری تمام توان
و امکانات موجود ،بایستی امنیت در مرزهای چهار
اســتان خوزســتان ،ایالم ،کرمانشــاه و سیستان و
بلوچســتان برایتردد زائران نیز به طور کامل برقرار
باشــد .براساس گزارش سایت پلیس ،سردار اشتری
در خاتمه تاکید کرد :مسئولیت معاونت بهداد ناجا در
شرایط حساس کنونی (شیوع ویروس کرونا) بیشتر
از قبل خواهد بود چرا که بایســتی بیش از هر زمان
دیگری آماده ارائه خدمات رسانی مطلوب (برقراری
درمانگاهها و آموزشهای بهداشتی) به زائران باشد.

الزام استفاده از ماسک
در ناوگان تاکسیرانی

به منظور رعایت فاصلهگــذاری اجتماعی و رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،استفاده از ماسک در ناوگان
تاکســیرانیهای کشور الزامی شد .به گزارش ایسنا،
مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای
شهری کشــور اظهار داشــت :در پی مصوبه ستاد
ملــی مقابله با بیماری کرونا و با توجه به اوج گیری
شیوع این بیماری ،استفاده از ماسک در حمل و نقل
عمومی و ناوگان تاکسیرانیهای کشور برای رانندگان
و مســافرین الزامی شــد .بر اســاس گزارش روابط
عمومی اتحادیه تاکســیرانیهای شهری کشور ،وی
افزود :با ابالغ دستورالعمل بهداشتی مقابله با بیماری
کرونا بر لزوم اســتفاده از ماسک در ناوگان حمل و
نقل عمومی و بخشــنامهی صادره از سوی معاونت
عمرانی وزیر کشور ،به منظور رعایت فاصله گذاری
اجتماعی و رعایت پروتکلهای بهداشتی مسافران،
رانندگان و دســتاندرکاران نــاوگان حمل و نقل
عمومی و تاکسیرانی شهری کشور ملزم به استفاده
از ماسک هستند .مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای
شهری کشــور متذکرشــد :از همهی همسفران و
تاکســیرانان درخواست میشــود در اجرایی کردن
این دستورالعمل و به منظور حفظ سالمت عمومی
جامعه همکاری الزم را داشــته باشند تا زمینه قطع
انتقال چرخه ویروس کرونا فراهم شود.

