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شرط تحقق خبر خوب
 مهدی عسگری: »طرح مکانیزم ماشــه ناظر بر اسلحه ای است با خشاب 
خالی؛ نه ادعای واهی ترامپ، تهدید و تحریم جدیدی محسوب می شود و نه 
عدم پذیرش آن در شــورای امنیت دلیل جشن. وضع اقتصادی امروز جامعه 
محصول مکانیزمی اســت که دولت، تحویل کدخدای نظام ســلطه داد خبر 

خوب با عبور از گفتمان وادادگی و غرب گدایی واقعیت می یابد.«
ماجرا چیست؟

 حجت الــه عبدالملکی: »اخیرا با بعضی ایرانیان خارج از کشــور برخورد 
کــرده ام که می خواهند مبالغ ســنگینی ارز وارد کشــور کنند، اما به ســد 
دستگاه های دولتی خورده اند! در این شرایط جنگی مرتب از آنها اسناد طلب 
و سنگ اندازی می کنند! مسئولین ذی ربط توضیح دهند که داستان چیست؟! 

نکند مالحظات غیرقانونی FATF مانع است؟!«
چرا ارزش پول ملی کم شد؟

 امیر ســیاح: »ارزش پول ملی به همان  انــدازه که به ذخایر ارزی و مازاد 
تجاری و اقتدار بانک مرکزی مربوط باشــد، به اعتبار دولت هم مربوط است. 
وقتی رئیس  دولتی با وعده ها و شــگفتانه های پوچ مثل گشایش اقتصادی، 
اعتبار و اعتمــاد عمومی به دولت را به باد می دهد، جهش بی حد و مرز نرخ 

ارز هم تعجبی ندارد.«
این بود فهم زبان دنیا؟!

 کاربری نوشــت: »ســال 92: کلید حل مشکالت بســتن با کدخداست؛ 
سال99: مردم آدرس لعن و نفرین، کاخ سفید است. معلوم شد هم زبان دنیا 

را نمی فهمند هم کاله... سرشان رفت.«
تاریخ فراموشت نمی کند

 علیرضا اکبری با انتشــار این تصویر )حجت االسالم عمار عمارلو( نوشت: 
» پنج سال پیش در چنین روزی به همراه خانواده پشت دیوار مجلس تحّصن 
کرد که مانع یکی از بد ترین توافقات تاریخ ایران شود. آن روزها عامه  مردم هم 
علیه او بودند، کار او را اقدامی علیه رفاه و منافع شــان می دانستند. آن روزها 

مردم از ذوق شان در خیابان می رقصیدند...«
فکرش را نمی کردند!

 محمدمهدی غالمپور: » اون زمان که صهیونیست ها مشغول خیال پردازی 
برای »طرح یونین« بودند یا کاندولیزا رایس آمریکایی، جنایت های اسرائیل 
در جنگ لبنان را »درد زایمان خاورمیانه جدید« تعبیر می کرد، هرگز گمان 
نمی کردنــد که  ایران یکپارچه مثل ۸ ســال دفاع مقدس خود، اجازه تجزیه 

کشور های منطقه را نیز به آنها نخواهد داد.«

احتمال مرگ
 2 میلیون نفر حتی با 
وجود واکسن کرونا 

سازمان بهداشــت جهانی نسبت به جهان
مرگ و میر در اثر همه گیری ویروس کرونا 
از واکسن هشدار  استفاده  با وجود  حتی 

داده است.
به گــزارش خبرگــزاری فــارس به نقل 
بهداشت جهانی  از ســی تی جی ان، ســازمان 

)WHO( هشدار داده است که پیش از استفاده گسترده از واکسن موثر، تعداد 
کشته های ویروس کرونا ممکن است به دو میلیون نفر برسد.

این سازمان تأکید کرده است، پیش از اینکه واکسن به طور گسترده در 
دسترس باشد، تعداد افراد جان باخته در اثر بیماری کووید ۱9 ممکن است 
به دو میلیون نفر برســد و بدون اقــدام هماهنگ برای مهار همه گیری این 
بیماری، این تعداد می تواند حتی بیشتر شود. رئیس اورژانس سازمان بهداشت 
جهانی در جلســه توجیهی گفت: »مگر اینکه همه کارهای الزم برای کنترل 
شیوع بیماری را انجام دهیم؛ دو میلیون مرگ نه تنها قابل تصور است، بلکه 
متأســفانه بسیار محتمل است.« »مایک رایان« هشدار داد که میزان عفونت 
و بســتری در اروپا در حال افزایش اســت و باید قبل از فرا رســیدن فصل 
آنفلوانزا همه گیری ویروس کرونا کاهش یابد. ســازمان بهداشت جهانی در 
حال گفت وگو با چین برای برنامه واکسن است. در همین حال شورای دولتی 
چین گزارش کرده که ۱۱ نامزد واکســن کرونا که دراین کشور توسعه داده 
شــده به مرحله قابل قبولی از رضایت دســت یافته اند. »شی جین پینگ«، 
رئیس جمهور چین، در ماه می  در مجمع جهانی بهداشت متعهد شد که پس 
از تولید واکسن های امن کووید ۱9، این محصوالت را به یک کاالی عمومی 
جهانی تبدیل خواهد کرد. اکنون پس از چهار ماه شورای دولتی چین گزارش 
کرده اســت که در ۱۱ نامزد واکسن کرونا رضایت بخشی قابل قبولی حاصل 
شــده است. یک مقام ارشــد وزارت علوم و فناوری چین نیز به تازگی اعالم 
کرده چین نتایج خوبی در مورد ایمنی و کارایی واکســن ها در آزمایش های 
بالینی فاز یک و دو به ثبت رسانده است. »وو یوان بین« افزود: چین در بین 

کشورهای پیشرو در تحقیق و توسعه واکسن COVID-۱9 قرار دارد.
براســاس اطالعات موجود، ۱۱ نامزد واکسن تحت آزمایش بالینی قرار 
دارند و چهار مورد از آنها در مرحله سوم آزمایش هستند؛ شرکت های چینی 
با سازمان های مرتبط در کشــورهای دیگر از جمله در خاورمیانه، آمریکای 
جنوبی و آســیای جنوب شــرقی همکاری می کنند. به گفته وزارت علوم و 
فناوری چین، آزمایشات به خوبی پیش می رود، اما هنوز مشخص نیست که 
واکســن ها چه زمانی در بازار عرضه می شوند.  این وزارتخانه می گوید از آنجا 
که این واکســن ها کاالهای عمومی محسوب می شوند، قیمت آنها در چین 

مقرون به صرفه خواهد بود.

کشف 
میکروب کشنده 

در آب شهری

در پی کشف یک میکروب کشنده در آمریکا
جکسون«  »لیک  شهر  عمومی  آب  منبع 
تگزاس به ســاکنان این شــهر در مورد 
استفاده از آب لوله کشی هشدار و اخطار 

داده شده است.
به گزارش ایســنا، نتایج آزمایشات، وجود 
میکروب »نگلیریا فاولری« را در سیســتم آب لوله کشی شهر لیک جکسون 
آمریکا تایید کرده است. این آمیب مغزخوار می تواند باعث نوعی عفونت مغزی 

شود و معموالً نیز کشنده است.
این عفونت در ایاالت متحده نادر اســت و ۳۴ مورد آن از سال 2۰۰9 تا 
2۰۱۸ میالدی گزارش شده است. مقامات محلی لیک جکسون اعالم کرده اند 
که در حال ضد عفونی کردن منبع آب هســتند، اما نمی دانند این روند چه 
مدت طول می کشد. در ابتدا جمعه شب به ساکنان هشت منطقه در تگزاس 

گفته شد که به هر دلیلی به جز سیفون توالت از آب استفاده نکنند.
مدتی بعد مقامات لیک جکســون اعالم کردند که مردم می توانند از آب 
استفاده کنند اما باید آن را قبل از نوشیدن، بجوشانند. همچنین به ساکنان 
گفته شد که اقدامات احتیاطی دیگری را انجام دهند، از جمله اجازه ندهند 
آب هنگام دوش گرفتن یا اســتحمام از بینی آنها باال رود. مقامات این شهر 
همچنین هشدار داده اند که کودکان، افراد مسن و افرادی که سیستم ایمنی 
ضعیفی دارند در معرض خطر و آســیب پذیری بیشــتری هستند. به گفته 
مقامات، سیســتم آب شــهری در حال شست  و شــو بوده و پس از آن نیز 
آزمایشاتی برای اطمینان از ایمن بودن آب صورت خواهد گرفت. مدیر شهر 
لیک جکسون به خبرنگاران گفته تحقیقات در مورد تأمین آب این شهر پس 
از ابتالی یک کودک 6 ســاله به این میکروب که در اوایل ماه جاری میالدی 
جان خود را از دســت داد، آغاز شــده است. »آمیب نگلیریا فاولری« به طور 
طبیعی در آب شــیرین وجود دارد و در سراسر جهان یافت می شود. معموالً 
وقتی آب آلوده از راه بینی وارد بدن افراد شده و به مغز می رود، آنها را مبتال 
می کند.امــکان ابتال به این عفونت  با بلعیدن آن وجود نداشــته و انتقال فرد 
به فرد نیز صورت نمی گیرد. در افرادی که به نگلیریا فاولری آلوده می شوند، 
عالئمی از جمله تب، حالت تهوع و اســتفراغ و همچنین گرفتگی و خشکی 
گردن و سردرد بروز می یابد. بیشتر بیماران مبتال به این عفونت  در عرض یک 
هفته جان خود را از دســت می دهند. بنا بر گزارش شبکه خبری بی بی سی، 
ابتال به این بیماری پیش تر در ایالت فلوریدای ایاالت متحده تأیید شده بود. 
در آن زمان مقامات بهداشــتی از مردم محلی خواستند از تماس بینی با آب 

شیرها و منابع دیگر خودداری کنند.

بارش
 پول 

از آسمان

ترکیه شرق  در  »ارزینجان«  شــهر  مردم 
ترکیه شاهد بارش پول از آسمان بودند.

 به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ، این 
رویداد در خیابان اردوی شهر ارزینجان در پی 
اختالف دو شریک بر سر مسایل کاری به وقوع 
پیوســت و یکی از شرکا ۱۰ هزار لیر اسکناس 

۵۰ لیری را از پنجره طبقه سوم یک آپارتمان تجاری به بیرون پرتاب کرد.
عابرین در حال تردد که از این رویداد به وجد آمده بودند مشتاقانه برای 
جمع کردن اسکناس ها هجوم آوردند و در مدت کوتاهی اثری از اسکناس ها 

بر روی زمین باقی نماند.

سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد

ادامه سیر نزولی رعایت پروتکل های بهداشتی و افزایش ابتال و بستری ناشی از کرونا

اولتیماتوم به »حناچی« در شورای شهر تهران

احتمال تغییر شهردار در صورت محقق نشدن برنامه ها وجود دارد

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تایید همه آنها از سوی کیهان نیست.

صفحه 10
دو شنبه ۷ مهر 1۳۹۹
10 صفر 1۴۴2 - شماره 22۵۷۴

سخنگوی سازمان سنجش:
آزمون نظام قدیم قابلیت اجرایی شدن 

در کنکور ۱۴۰۰ را ندارد
سخنگوی سازمان ســنجش آموزش کشور به بیان توضیحاتی 

درباره تمدید کنکور نظام قدیم تا سال ۱۴۰۰ پرداخت.
فاطمه زرین آمیزی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تعداد 
داوطلبان کنکور نظام قدیم در کنکور سراســری سال ۱۳99، اظهار داشت: 
در کنکور سراســری سال ۱۳99 یک میلیون و ۳9۱ هزار و ۵2۴ نفر ثبت نام 
کردنــد که از این میزان 9۷۰ هزار داوطلب یعنی حدود ۸۴ درصد داوطلبان 
در کنکور نظام جدید شــرکت کردنــد و ۱96 هزار نفر داوطلب کنکور نظام 
قدیم بودند یعنی فقط ۱6 درصد داوطلبان نوع نظام آموزشی قدیم را انتخاب 
کرده بودند. زرین آمیزی افزود: از نظر توزیع داوطلبان کنکور سراسری امسال، 
۵6 درصد داوطلبان دانش آموخته سال جاری، 2۳ درصد دانش آموخته سال 
قبل، ۸ درصد دانش آموخته دو ســال قبــل و ۱۳ درصد هم دانش آموخته 
چهار سال قبل و بیشتر بودند. وی درباره پیش بینی این سازمان درخصوص 
تعداد داوطلبان نظام قدیم کنکور ۱۴۰۰، بیان کرد: با توجه به بررسی تعداد 
داوطلبان کنکور نظام قدیم در کنکور دو  و ســه ســال گذشته، پیش بینی 
می شــود با توجه به اینکه تعدادی از ۱6 درصد داوطلب نظام قدیم امســال 
در کنکــور قبول خواهند شــد، تعداد این گروه بــه ۸ درصد یا حتی کمتر 
کاهش پیدا کند. مدیر کل روابط عمومی ســازمان ســنجش با بیان اینکه 
بیشــتر داوطلبان نظام قدیم در کنکور امسال در آزمون نظام جدید شرکت 
کردند، گفت: شــورای ســنجش و پذیرش دو ســال قبل با برگزاری دو بار 
کنکور برای داوطلبان نظام قدیم موافقت کرد که آخرین دوره آن در کنکور 

سراسری 99 بود.
زرین آمیزی درباره سایر علل تمدید نشدن کنکور نظام قدیم اظهارداشت: 
با توجه به جمعیت کم داوطلبان نظام قدیم از نظر تاثیر محتوای دروس، این 
موضوع با ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور 
تطابق ندارد. به این دلیل و همچنین تعداد داوطلب محدود این نظام، برگزاری 
آزمون نظام قدیم قابلیت اجرایی شــدن در کنکور ۱۴۰۰ را ندارد. جمعیت 
 داوطلبان نظام قدیم آن قدر قابل توجه نیســت که قســمت اعظم کنکور را 

تحت تاثیر خود قرار دهد.

تثبیت بیش از ۴۰ درصد از اراضی ملی و طبیعی 
در طرح کاداستر طی ۶ ماه اخیر

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: در رابطه با اراضی 
ملی و طبیعی بیش از ۴۰ درصد از اراضی را تثبیت کردیم که بیشتر 
تثبیت اراضی ملی ظرف سال گذشته و به ویژه ۶ ماهه اخیر بوده است.

بــه گزارش فارس، ذبیح الــه خداییان در چهارمین همایش سراســری 
مدیران ســتادی و استانی سازمان ثبت اســناد و امالک کشور اظهار داشت: 
یکی از طرح های تحولی در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، اجرای طرح 
کاداستر اســت؛ این طرح از آثاری برخوردار است که اجرای آن برای کشور 
الزم و ضروری است. خداییان افزود: یکی از آثار اجرای طرح کاداستر امکان 
مدیریت زمین و مســکن در کشور اســت که با تثبیت هر قطعه از زمین در 
سامانه طرح کاداستر و بارگذاری کلیه اطالعات حقوقی ملک و ذخیره آن در 
بانک جامع امالک، امکان مدیریت زمین و تصمیم گیری در آن فراهم می شود 
و به زمین و مســکن در کشور سامان می دهد، لذا مسئوالن می توانند از این 

بانک جامع به فراخور نیاز کشور استفاده بهینه کنند.
وی ادامه داد: همچنین این طرح موجب امنیت در کشــور می شود چرا 
که بســیاری از اختالفات در این زمینه اختالفات مرزی اســت، چون حدود 
مشخص نیســت و گاهی چند روســتا به خاطر اختالفات ملکی به مشکل 
برخوردند لذا اجرای طرح، موجب جلوگیری از دســت درازی سودجویان به 

اراضی ملی و منابع طبیعی می شود.
رئیس ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور گفت: در بسیاری از موارد 
افــرادی به حریم دریاچه ها، رودخانه ها، راه ها، راه آهن و خطوط برق فشــار 
قوی تجاوز می کنند که باید با طرح دعوی نسبت به تخریب این مستحدثات 
اقدام شــود که اینها زیان آور اســت در حالی که اگر محدوده مشخص شود 
کمتر شــاهد چنین ساخت وساز هایی هســتیم. خداییان تاکید کرد: بیشتر 
پرونده ها در دســتگاه قضایی مربوط به زمین و مســکن است لذا اجرای این 
طرح از تشکیل این پرونده ها جلوگیری می کند. وی افزود: بیش از 9۰ درصد 
اراضی کشور متعلق به دستگاه های اجرایی و دولتی هستند، لذا می طلبد این 
دستگاه ها همکاری بیشتری داشته باشــند. وزارتخانه های راه و شهرسازی، 
نیرو، نفت و آموزش و پرورش باید جدیت بیشــتری در مستند کردن اراضی 
دولتی داشته باشند. رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: در رابطه 
با اراضی ملی و طبیعی بیش از ۴۰ درصد از اراضی را تثبیت کردیم که بیشتر 

تثبیت اراضی ملی ظرف سال گذشته و به ویژه 6 ماهه اخیر بوده است.
خداییان اظهار داشت: طبق قانون جامع حدنگار، مصوب شد که از سال 
9۴ تا 99 باید اجرای طرح کاداستر به اتمام برسد، اما متاسفانه اجرای طرح 
در گذشــته با مشکالتی از جمله کمبود اعتبار و کمبود نیرو و عدم همکاری 
دستگاه های اجرایی مواجه شده بود و لذا همین عوامل موجب شد این طرح 
نتواند در مهلت قانونی به اتمام برســد. بر همین اساس با مدیریت جدید در 
قوه قضائیه اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفت لذا در کمتر از دوسال 

اقدامات خوبی انجام شد.

شهرداری کرج
آگهی مناقصه عمومی

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 
700786948623 بانک شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 

مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند.
5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها واقع در میدان توحید - بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت 
مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد 
شهرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد ارائه رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت sajar.mporg.ir، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین 
آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد. 9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و 
به همراه سایر اسناد منقاصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 11- پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا )الف - ب - ج( الک و ممهور 
به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 99/7/20 به آدرس کرج - میدان توحید - بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود.

12- پیشــنهادات رســیده در مورخ 99/7/21 در کمیســیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. هزینه چاپ آگهی به عهده 
برنده مناقصه می باشد. * کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418 - 35892421 - 026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.

اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداری کرج

مبلغ پروژه شرح عملیاتردیف
به ریال

مبلغ سپرده
حداقل رتبه الزمبه ریال
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نقدی

خرید و نصب تجهیزات و تابلو های ترافیکی جهت معابر سطح 1
رتبه 5 راه و ترابری4/900/000/000245/000/000منطقه 5 - تا سقف اعتبار

وزیر بهداشــت گفت: رئیــس کل بانک مرکزی 
محبتی کردند، قسمت اندکی از مبلغی که از صندوق 
توســعه ملی تخصیص یافته بــود را آزاد کردند اما 

دستور دادم همین میزان را هم برگردانید.
به گــزارش وبدا، ســعید نمکی، در مراســم تجلیل از 
پیشکسوتان سالمت در دفاع مقدس و مقاومت، اظهار داشت: 
دفاع ســهمگینی که در مقابل موج ســنگین بیماری کرونا 
داشــتیم، از تاریخی  ترین ایام بود و باید یک شهید مرتضی 
آوینــی دیگر می  آمد تا اینها را به تصویر می  کشــید. همین 
شــبکه  های بیرون که بعداً سکوت کردند، بدترین هجمه  ها 
را علیه ما آغاز کردند. تا زمانی که موج به خودشــان نرسیده 
بود و تا زمانی که بیمارانشــان در پشــت در بیمارستان ها و 
زمین  های چمن آواره نشــده بودند، نمی  دانستند این موج 
چیســت. ما فکر کردیم که اگر این ویروس نســیم است، با 
تجربه دفاع مقدس، آن را طوفان فرض کنیم، اما آنها طوفان 
را نسیم پنداشــتند و در این باتالق گرفتار شدند. گرچه در 
طی طرح تحول سالمت به شدت توسعه زیرساخت هایمان 
بیشتر شد، اما ۱.6 تخت به ازای هزار نفر جمعیت در بهترین 
شــرایط داریم. در حالی که عقب ترین کشور اروپایی بین 6 
تا ۷ برابر ما تخت دارد و بین دو تا ســه برابر ما به ازای هر 
تخت پرســتار دارد. ما این دوران را بــا تجربه دفاع مقدس 

مدیریت کردیم.
نمکی افزود: روز سوم اسفند حمله به ویروس را طراحی 
کردیــم و به صورت فعال به ســمت بیماریابی رفتیم. باهم 
تفاهم نامه امضا کردیم و 2۵۰ نفر بســیج شــدند و سامانه 
۴۰۳۰ را راه  انــدازی کردیم و به ســراغ ویــروس رفتیم، به 
طوری که توانستیم در اردیبهشــت ماه، مرگ هایمان را به 
۳۰ نفر در روز برســانیم و به عنوان یک تولید کننده و حتی 
صادرکننده ونتیالتور و مواد ضدعفونی کننده به دنیا معرفی 
شویم. همدلی، وفاق، صمیمت و کمک  های مومنانه، الگوهای 
زنده شده دفاع مقدس بود که یکبار دیگر در خاطره تاریخی 
کســانی که روزهای سخت دفاع مقدس را دیده بودند، زنده 
شــد. تردید ندارم با همت واالی این عزیــزان این راه را به 

خوبی می  پیماییم.
وی ادامه داد: چندی پیش، دل نوشــته ای برای عزیز در 
یاد مانده تکرار ناشدنی  ام، سردار سلیمانی نوشتم و کسی از 
من پرســید، چرا برای رفتگان نوشتی؟ گفتم »هرگز نمیرد 
آنکه دلش زنده شد به عشق/ ثبت است بر جریده عالم دوام 
ما«، چه کسی می گوید این سردار رفته است. حداقل با همه 
ســلول  های من عجین است و نوای این سردار که »ما ملت 
امام حســینیم« همواره در وجود من جاری است. در عین 
حال، من وزیری هســتم که نه سیاسی هستم و نه سیاست 

بلدم، نه خودم را به چنین چیزهایی آلوده کرده ام، نه رسانه 
دارم، نه تیم دارم. کسی هستم که وقتی به وزارت بهداشت 
آمدم، معاونی را تغییر ندادم و با خودم لشکر نبردم. من اهل 
ویترین آرایی و تضرع نیســتم و اهل این نیســتم که وقتی 
کشورم در تنگنای اقتصادی است و در روزهای سخت و در 
اوج تحریم هاست، هر روز ضجه بزنم و خودم را به زمین بزنم 
و بگویم پول ندارم، ارز ندارم. اهل این حرف  ها نیستم. من یاد 
گرفتم که آلوده فتنه  های سیاسی نشوم. وقتی آلوده نشدم، 
تیم ندارم و وقتی تیم ندارم، رســانه ندارم. رسانه من همین 

مردمان پاکیزه و پاکدل و بسیجی  ها هستند.
وزیر بهداشت گفت: چندین هجمه از طریق باند کثیف 
مافیای فرصت طلب و سوءاســتفاده کن به من وارد شد و از 
این اصحاب خاص رسانه ای، هیچ کس از من دفاع نکرد، مگر 

کسانی که همواره همیاری و همدلی داشتند. 
 از این به بعد ما لب فرو می  بندیم

نمکی افــزود: دیروز رئیس  کل بانــک مرکزی محبتی 
کردند، هر چند که می دانم ایشان در چه فشاری هستند، اما 
قسمت اندکی از مبلغی که از صندوق توسعه ملی تخصیص 
یافتــه بــود را آزاد کردند. من اگر چند مــاه پیش التماس 
می کردم، برای این بود که می  خواســتم خودم را برای یک 
پاییز ســنگین آماده کنم تا بتوانم بــار را از دوش همکارانم 

بردارم و بتوانم از خجالت و شــرمندگی نیروهایی که چند 
ماه است که زحمت می  کشند، درآیم. با توجه به اینکه مدام 
صبــوری می کردیم که خدایی نکرده ایــن پول را وارد بازار 
نکنیم که چرخش آن باعث تغییر در پایه پولی شــده و دالر 
دچار نوســان شــود، بازهم صبوری کردیم و دیروز به دکتر 
تقوی  نژاد گفتم، همین میزان را هم برگردانید. ما گذشــتیم 
تا مبادا درخواســت من موجب تزلزل نشود. به هر حال باید 
توجه کرد که اگر از کرونا شکست بخوریم، پایه  های نظام را 
دچار تزلزل خواهیم کرد که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. اما 
گفتیم نکند با این موضوع پول پایه پولی و معادالت اقتصادی 
دچار مشکل شــود. گفتم همین میزان را هم برگردانند. از 
این به بعد ما لب فرو می بندیم. همکاران من اگر حقوق هم 
نگیرند، بازهم کار می کنند. ما برای فدا کردن جان آمده ایم.

وی بــا بیان اینکه ما پــول نمی  گیریم اما کار می  کنیم، 
جانفشــانی می کنیم و نخواهیم گذاشت در عرصه مقابله با 
کرونا از هیچ کشور اروپایی عقب بیفتیم، اظهار داشت: ما با 
همت و رشادت مدافعان سالمت، در کنار مردم بزرگ منش 
این مملکت کرونا را به لطف خدا شکست خواهیم داد و این 
وعده الهی است و بر آن تردید ندارم. به روح همه شهدا درود 
می فرســتم و امیدواریم با همدلی و وفاق بتوانیم این راه پر 

فراز و نشیب را طی کنیم.

وزیر بهداشت:

مبلغ تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی را بازگرداندیم

سخنگوی وزارت بهداشــت گفت: استفاده از 
ماسک در مراکز و اماکن عمومی به کمترین میزان 

خود از هفتم مرداد تاکنون رسیده است.
به گزارش وبدا، ســیما ســادات الری دیروز درباره 
آخریــن آمار کرونا در کشــور اظهارداشــت: از پنجم تا 
ششم مهرماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه 
هــزار و ۳62 بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشــور 
 شناســایی شــد که یک هزار و ۳۷۷ نفر از آنها بستری 

شدند.
الری با اشــاره به این که مجموع بیماران کووید۱9 
در کشور به ۴۴6 هزار و ۴۴۸ نفر رسید، افزود: متاسفانه 
در طــول این مدت، ۱9۵ بیمار کووید۱9 جان خود را از 
دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 2۵ 

هزار و ۵۸9 نفر رسید.
وی بــا بیان این که خوشــبختانه تاکنون ۳۷۴ هزار 

و ۱۷۰ نفــر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها 
ترخیص شده اند، ادامه داد: چهار هزار و ۵9  نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱9 در وضعیت شــدید این بیماری تحت 
 مراقبت قرار دارند، همچنین تا کنون سه میلیون و 9۳2 
هزار و ۵۷۱ آزمایش تشخیص کووید ۱9 در کشور انجام 

شده است.
 3۰ استان در وضعیت قرمز و هشدار

به گفته الری، استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان 
شرقی، خراسان جنوبی، ســمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، 
خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، 
زنجان، ایالم، خراســان رضــوی، مازنــدران، چهارمحال و 
بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراســان 
شــمالی، همدان و یــزد در وضعیت قرمز و  اســتان های 
کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار 

قرار دارند.

 آمار ابتــال و فوت به علت کرونا بــه میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی بستگی دارد

ســخنگوی وزارت بهداشــت همچنین در گفت و گو با 
ایســنا، اظهار داشت: آمار ابتال، بستری و فوت به علت کرونا 
کامال به میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی و استفاده از 
ماسک بســتگی دارد و هر وقت میزان رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در کشــور کاهش یافته، آمار ابتال و بستری به 
علت کووید ۱9 افزایش می یابد. الری درباره اهمیت رعایت 
پروتکل های بهداشــتی کرونا گفت: در حــال حاضر میزان 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در کشــور به 6۱/۸۵ درصد 
رســیده و شــاهد روند نزولی در این زمینه هستیم و از آن 
طرف روند صعودی ابتال و بســتری به علــت کووید ۱9 را 
مشــاهده می کنیــم. وی افزود: همه جهــان بیش از هفت 
ماه اســت که بــا ویروس کرونا درگیر هســتند. به هر حال 
همه کشــورها مجبور به بازگشایی ها بودند و در ایران برای 

بازگشایی ها، پروتکل های بهداشــتی تدوین شد. خط قرمز 
همه ما باید رعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشــتی و 

استفاده از ماسک باشد.
ســخنگوی وزارت بهداشــت ادامــه داد: در هفته های 
گذشته متاسفانه شاهد کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی 
بودیم و هر وقت بازگشــایی ها انجام شده یا مراسمی برگزار 
می شود، آمار ابتال و بستری به علت کووید ۱9 افزایش پیدا 
می کند. این موارد باعث افزایش فشار کاری بر کادر بهداشت 
و درمان نیز می شــود. در این شرایط باید مردم همکاری و 

همدلی بیشتری با کادر بهداشت و درمان داشته باشند.
الری گفت: استفاده از ماسک در مراکز و اماکن عمومی 
نیز بر اساس بررسی های انجام شده توسط تیم های بهداشت 
محیط، به کمترین میزان خود از هفتم مرداد تاکنون رسیده 
اســت. در حال حاضر میزان اســتفاده از ماسک در کشور 

۵۵/۳۵ درصد است.

رئیس بازرسی پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در 
یک سال گذشته بیشــترین تماس با سامانه ۱۹۷ در 
مورد تقدیر و تشــکر از مأمور آمر به معروف در مترو 

بوده است.
ســرهنگ بهزاد  هادی پور اظهار داشــت: شــهروندان 
بسیاری با سامانه ۱9۷ پلیس تهران تماس گرفتند و از اقدام 
مأمــوری که چند وقت پیش در مترو اقدام به امر به معروف 

کرده بود، تشکر کردند.
هادی پور افزود: شهروندان در تماس های متعدد با پلیس 
مراتب تقدیر و تشــکر خودشــان را از رفتار و عملکرد این 

مأمور اعالم کردند.
به گفته وی، در یک ســال گذشــته بیشترین تماس با 
سامانه ۱9۷ در مورد تقدیر و تشکر، از این مأمور بوده است.
بر اساس این خبر، چندی پیش یکی از مأموران پلیس 
متروی تهران به یکی از مســافران خانم که حجاب مناسبی 
نداشــته است تذکر می دهد که خانم سعی در مخالفت دارد 
اما این مأمور با ســعه صدر این خانــم را به رعایت حجاب 

دعوت کرد.
فیلــم این امر به معروف چند ســاعت بعــد در فضای 

مجازی منتشر و با بازخورد خوبی از مردم مواجه شد.

رئیس بازرسی پلیس پیشگیری پایتخت:
بیشترین تماس مردمی

 برای تقدیر از مأمور آمر به معروف 
عضو شورای شهر تهران گفت: چنانچه برنامه ریزی ها در مترو بوده است

بــرای تحقق بودجه و عملیاتی شــدن پروژه ها انجام 
نگیرد، تغییر شهردار پایتخت محتمل است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد ســاالری در جلسه 
دیروز شورای شهر درباره درآمد و هزینه های شهرداری اظهار 
داشــت: مدیریت شهری علی رغم همه چالش ها و مشکالت 
کشــور می تواند بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه سال 
99 را محقق کند، به شرط اینکه شورا با شهردار تهران عهد 

اخوت نبندد. 
ساالری افزود: همچنین شهردار تهران باید بداند که اگر 
به برنامه ها عمل نکند، ممکن است شورا هر لحظه نسبت به 
تغییر آن اقدام کند.  وی ادامه داد: باید جلسه ای با حناچی 
داشته باشیم و منابع اعتباری شهرداری با مجموعه تمهیداتی 
که می توان اجرا کرد بررسی شود. به  نظر من منابع درآمدی 
شــهرداری قابلیت تحقــق دارد و نه تنها یک هــزار پروژه 
محلــه ای، بلکه چندین برابر آن را می تــوان انجام داد. این 
دیدگاهی که در شــهرداری به وجود آمده که مدیران اعالم 
می کنند منابع درآمدی وجود نــدارد و نمی توانیم کارها را 

انجام دهیم، باید اصالح شود. 
این عضو شورای شهر گفت: شهردار تهران باید بداند که 
موضوع تحقق برنامه های اولویت محور، مطالبه جدی شورای 
شهر است و چنانچه به برنامه ریزی برای تحقق بودجه اقدام 

نکند، تغییر شهردار تهران محتمل است.
 هاشمی: مخالف استیضاح حناچی هستم

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه موافق استیضاح 
حناچی نیستم، گفت: شهرداری در اجرای برخی از مصوبات 

الیحه محرک اقتصادی محافظه کاری می کند.
محسن  هاشمی  در حاشــیه  جلسه دیروز شورای شهر 

در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسشــی درباره احتمال 
استیضاح و برکناری حناچی اظهار داشت:  در صحن شورا این 
قضیه  مطرح نبود. من نیز صد در صد موافق استیضاح نیستم. 
البته برخی از اعضای شــورا تصور می کنند که شهرداری از 
آنجایی که مدیران آن ســال آخر فعالیت شان است برخی از 

مطالبات را جدی پیگیری نمی کنند.
 هاشمی  افزود: در حال حاضر در کشور با حجم نقدینگی 
مواجه هستیم و این نقدینگی هر جا می رود شرایط را به هم 
می ریزد که البته شهرداری می تواند این نقدینگی را به سمت 

خودش بکشد و در جهت توسعه شهر از آن استفاده شود.
وی دربــاره الیحه محرک اقتصادی گفت: این الیحه در 
زمان خودش اثرگذار بود و بیشتر از این نمی توان از آن توقع 
داشــت. البته موضوعاتی مانند توجه به خط آسمان درآمد 
زیادی برای شــهرداری ایجاد می کند ولی متأسفانه در این 
زمینه محافظه کاری می شــود و در حالــی که در دوره های 
قبل تراکم فروشــی انجام می گرفت االن تفریط می شــود و 

کارهایی که باید انجام گیرد مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیس شورای شهر تهران  ادامه داد: هر کجا قیمت زمین 
افزایش یابد ســاخت و ساز در طبقات محدود، غیراقتصادی 
می شود و باید فکری به حال آن کرد. اخیرا گزارش ۱۰ سال 
گذشــته را در مورد پروانه های ساختمانی بررسی می کردم 
که متوجه شدم در پنج ماهه سال های 9۰ و 9۱ یازده هزار 
پروانه ساختمانی صادر شده ولی در پنج ماهه امسال فقط دو 
هزار و ۵۰۰ پروانه صادر شده است و سرمایه گذاران به دلیل 
اینکه ساخت و ساز برایشان صرفه اقتصادی ندارد سمت این 

موضوع نیامدند.
 درآمد شهرداری تهران 25درصد کاهش یافت

عضو شــورای شــهر تهران گفت: درآمدهای شهرداری 

پایتخت در پنج ماه ابتدایی امســال 2۵ درصد کاهش یافته 
است.

حســن رســولی درباره گــزارش پنج ماهــه درآمد و 
هزینه های شــهرداری تهران اظهار داشت: شهرداری تهران 
در پنج ماهه امســال حدود ۷ هــزار و 66۱ میلیارد تومان 
درآمد کســب کرده اســت که در این مدت کسری عملکرد 
پنج هزار و ۷۷ میلیارد تومانی مشاهده می شود. همچنین از 
کل درآمد پنج ماهه 29 درصد آن درآمد پایدار و ۷۱ درصد 

درآمد ناپایدار بوده است. 
رسولی افزود: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب 
شــورا موظف بوده است در برش عملکردی مرداد نسبت به 
تأمین منابع در ســقف دو هزار و ۵۴۷ میلیارد تومانی اقدام 
کند که یک هــزار و ۷۸۱ میلیارد تومان و معادل ۸۰ درصد 

پیش بینی شده کسب درآمد شده است.
وی ادامه داد: همچنین شهرداری در مرداد اجازه داشته 
تا ســقف دو هزار و 2۴9 میلیارد تومانی هزینه کرد داشــته 
باشــد که هزینه ها دو هزار و ۷۷6 میلیارد تومان بوده است. 
همچنیــن از این مبلغ 92 درصد آن به صورت پرداخت های 
 نقــدی و ۸ درصــد به صــورت پرداخــت غیرنقــدی بوده 

است. 
این عضو شــورای شــهر تهران خاطرنشان کرد: کسب 
درآمــد در این بازه زمانی در شــهرداری نســبت به مدت 
مشابه سال قبل کاهش داشــته و از ۸۵ درصد در سال 9۸ 
به 6۰ درصد در ســال جاری رسیده که کاهش 2۵ درصدی 
کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به دلیل رکود 
پیش آمــده در فضای کســب و کار و افزایش ۳۸ درصدی 
بودجه مصوب پنج دوازدهم سال جاری نسبت به قبل بوده 

است.

معاون ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ از اجرا 
و تشــدید طرح برخورد با توقف خودروها در حاشیه 

معابر بزرگراهی و اتوبان ها خبر داد.
به گــزارش مرکز اطالع رســانی پلیس راهــور فاتب، 
سرهنگ جهانشــاه بهرام آبادی گفت: یکی از علل تصادفات 
سنگین، توقفات خودروها در حاشــیه بزرگراه ها و اتوبان ها 
می باشــد و رانندگان به خیال اینکه جایی امن برای توقف 
پیدا کرده اند اقدام به ایســتادن و پیاده شدن از خودروهای 
خود می نمایند که این اقدام بســیار خطرناک بوده و باعث 

بروز تصادفات شدید می شود. 
بهرام آبادی افزود: رانندگانی که احیاناً قصد ســبقت در 
اتوبان هــا و بزرگراه ها را دارنــد از توقف این خودروها اطالع 
نداشــته و کافی اســت بخواهند از سمت راست یک وسیله 
که عملی  اشــتباه نیز هست سبقت بگیرند آنگاه به شدت با 
خودرویی که توقف کرده برخورد نموده و خســارات جانی و 

مالی شدیدی بر جای می گذارند. 
 وی ادامــه داد: طبق آئین نامــه راهنمایی و رانندگی، 

هر گونــه توقف کوتاه یا طوالنی وســایل نقلیه در ســطح 
محور هــا به علت خرابی وســیله نقلیه و همچنین توقف در 
حاشــیه راه برای عرضه خرید و فروش کاال ممنوع اســت 
و در صــورت وقوع حادثه منجر به فوت، جرح و خســارت، 
راننده وســیله نقلیه پارک شــده به تناســب تقصیری که 
 در بــه وجود آمدن حادثه داشــته، مقصر شــناخته خواهد 

شد.
معاون ترافیکی پلیــس راهور فاتب به رانندگان توصیه 
کرد: به هیچ عنوان در ســطح محور های بزرگراهی با توجه 
به سرعت زیاد وسایل نقلیه توقف نداشته باشند و در صورت 
خرابی یا توقف اضطراری سریعاً دکمه چراغ احتیاط را بزنند 
)فالشــر چراغ خطر را روشــن کنند( و حتی المقدور وسیله 
نقلیــه را از بزرگراه خارج یا محل امنــی )پهلوگاه( را برای 

توقف انتخاب کنند.
بهرام آبادی درباره دیگر اقداماتی که رانندگان در هنگام 
خراب شــدن وسیله نقلیه خود می توانند انجام دهند گفت: 
هنگام توقف، فرمان به جهت حاشیه بزرگراه چرخانده شود 

و می بایســت حتماً وســایل نقلیه دارای نقص فنی در دید 
سایر وسایل نقلیه و رانندگان باشد، همچنین رانندگان اگر 
می توانند از جلیقه ایمنی )شبرنگ( به جهت بهتر دیده شدن 

توسط رانندگان دیگر استفاده کنند.
وی ادامــه داد: راننــدگان بهتر اســت حیــن خرابی 
خودروی خود در فاصله مناسب از پشت وسیله نقلیه عالئم 
هشداردهنده قرار دهند، خود راننده در محل امن قرار گیرد 
و ســریعا با مراکز امداد خودرو تماس حاصل و درخواســت 
امداد کنند و از انجام تعمیرات خودرو و قدم زدن در حوالی 

خودرو اجتناب کنند.
معاون ترافیکی پلیس راهور فاتب از مهندســین طراح 
و مســئوالن شهری خواســت؛ در هنگام طراحی محور های 
بزرگراهی پهلوگاه های مناسب در فواصل مناسب برای توقف 
اضطراری وســایل نقلیه تعبیه کنند و رانندگان با مشاهده 
وســیله نقلیه متوقف در سطح معابر ســرعت وسیله نقلیه 
خود را کاهش دهند و رانندگان دیگر را نیز با روشــن کردن 

فالشر ها از توقف وسیله نقلیه آگاه کنند.

تشدید برخورد با توقف خودروها 
در حاشیه معابر بزرگراهی و اتوبان ها

وزیر آموزش و پرورش:
تحقق وعده رایگان شدن 
هزینه اینترنت »شاد« را 

پیگیری می کنیم
وزیر آموزش و پرورش درباره علت سرعت پایین 
نرم افزار شــاد توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در حال 

جمع آوری ایرادات شاد و رفع آن  ها هستیم.
بــه گــزارش خبرگــزاری خانه ملت، محســن حاجی 
میرزایــی، درباره ایرادات وارد بر ســامانه شــاد و نارضایتی 
خانواده ها و والدین از ُکند بودن این شبکه اظهار داشت: این 
اشــکال یا ناشی از ابزار مورد استفاده نرم افزار بوده یا مربوط 

به زیرساخت ها، اینترنت و پهنای باند است.
حاجی میرزایی افــزود: همکاران خود را مأمور کرده ایم 
که اشکاالت مختلف شاد را جمع   آوری کنند و در این ارتباط 
با مجموعه های مرتبط برای حل مسائل و مشکالت در حال 

رایزنی هستیم.
وی ادامه داد: ممکن است حجم انبوه ارتباطات، ایراداتی 
را در حــوزه عملیات به وجــود آورد ولی همه تالش ما این 

است که این ایرادات در اسرع وقت برطرف شود.
وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به این ســوال که چرا 
همچنــان هزینه حجم مصرفی اینترنت در ســامانه شــاد 
رایگان نشده اســت؟، گفت: وزارت ارتباطات در این زمینه 
قول رایگان شدن حجم مصرفی اینترنت نرم افزار شاد را داده 
اســت و آموزش و پرورش تحقق این وعده را حتماً پیگیری 

خواهد کرد.

با تالش ماموران پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی تهران سه جاعل 
مدارک تحصیلي که بیش از ۱5 میلیارد ریال از شــهروندان کالهبرداری 

کرده بودند، دستگیر شدند. 
به گزارش پایگاه خبري پلیس، در پی دریافت چندین گزارش مبنی بر جعل 
مدارک تحصیلی توسط ســه تن از اعضای یک باند در حوالی میدان حر، بررسی 
موضوع در دســتور کار ماموران پایگاه هشــتم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ 

قرار گرفت.
 در رصدهای اطالعاتی مشــخص شد جاعالن با ترفندهاي خاص و تبلیغ در 
فضاي مجازي، به بهانه صدور مدرک برای خروج از کشور، مشتریان خود را جذب 

و از این راه مبالغ هنگفتي دریافت مي کردند.
بر اســاس این گزارش، اقدامات گسترده ماموران براي شناسایي و دستگیري 
این افراد آغاز و پس از انجام تحقیقات میداني مخفیگاه متهمان در حوالی میدان 
حر و بهشــتی شناســایی و با هماهنگی های قضائی هر سه متهم در عملیات های 
همزمان و جداگانه در ســی ام شــهریور ماه دستگیر و برای سیر مراحل قضائي به 

دادسرا معرفي شدند.
متهمان پس از انتقال به پلیس امنیت عمومي به جرم انتسابي اعتراف و اظهار 
داشتند تا کنون بیش از ۱۵۰ مدرک تقلبي در تمامي مقاطع تحصیلي و دانشگاهي 

جعل کرده اند.
کارشناســان ارزش ریالی مبالغ دریافتی متهمان را بیش از ۱۵ میلیارد ریال 

برآورد کردند. 

بازداشت 3 جاعل مدرک تحصیلی 
با کالهبرداری ۱/5 میلیارد تومانی در تهران

اســتاندار تهران از انتخاب تهران برای نمونه نظارت جدی بر استفاده از 
ماسک خبر داد و بر لزوم اعمال محدودیت های بیشتر تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان تهران درباره روند شیوع کرونا ویروس در استان گفت: تعطیالت سبب 
شــده که امروز روند مراجعان سرپایی و میزان بســتری بیماران در بخش ویژه رو به 
افزایش باشــد که این امر، شــرایط را برای مدیریت و خدمت رسانی سخت تر می کند. 
محســنی بندپی افزود: پیشنهاد استانداران و دانشــگاه های علوم پزشکی این بود که 
استانداران از اختیارات استانی استفاده کنند تا برخی محدودیت ها اعمال شود که در 
جلسه ستاد ملی این امر مصوب شد، با این شرط که ستادهای استانی پیشنهادات خود 
را به دو وزیر بهداشت و کشور ارسال کنند و پس از تایید آنها جنبه اجرایی پیدا کند. 
بر این اساس، جلسه ستاد استانی داشتیم و پیشنهاداتی ارائه شد که پس از تایید دو 
وزیر در استان اجرایی می شود؛ چرا که تهران به چابک سازی، کم کردن تراکم و اعمال 
محدودیت های بیشتر نیاز دارد. وی ادامه داد: تهران برای نمونه انتخاب شده تا برخی 
از محدودیت ها به ویژه در مورد استفاده از ماسک اعمال شود، تا هر فردی که از ماسک 
اســتفاده نکند خدمت به وی ارائه نشود و هر کارمندی که بخواهد خدمت به چنین 
فردی ارائه کند خالف آیین نامه عمل کرده اســت که این مصوبه به همه دستگاه های 
اجرایی و ملی ابالغ شــد. اســتاندار تهران تاکید کرد: پیشــنهاد استان این است که 
تعطیلی ورزش هایی که برخورد فیزیکی دارند، همچنین استخرهای شنا، قهوه خانه ها، 
نماز جمعه و تاالرها تداوم پیدا کند تا نسبت به مدیریت بیماری در شرایط شروع فصل 

پاییز، شیوع آنفلوآنزا و سرما، تراکم جمعیت و غیره اقدام شود.

استاندار تهران خبر داد
احتمال افزایش محدودیت های کرونایی 

در پایتخت


