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سهشنبه  ۲۹تیر ۱۴۰۰
 ۹ذیالحجه  - ۱۴۴۲شماره ۲۲۸۰۱

جـامعـه
اعالم جزئیات محدودیتها از سوی وزارت کشور

تعطیلی ادارات تهران و البرز از امروز تا یکشنبه آینده

اروپا
ب ه رغم گذشت بیش از سه روز از
بارش سنگین و جاری شدن سیالب
شمار
در برخی از ایالتهای آلمان ،عواقب
قربانیان سیل
و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما؛
به  ۱۸۸نفر رسید
شــمار قربانیان سیل در اروپا به  ۱۸۸نفر
رسید که از این تعداد ۱۵۷ ،نفر در آلمان هستند.
ب ه رغم گذشــت بیش از سه روز از بارش سنگین و جاری شدن
ســیالب در برخی از ایالتهای آلمان ،عواقــب و پیامدهای آن روال
زندگی ساکنان بهویژه دو ایالت راینالند فالتس و نوردراین وستفالن
را مختل کرده است.
گزارشها حاکی از آن است که وضعیت در مناطق جنوبی آلمان
در مرز این کشور با اتریش همچنان رو به وخامت است و بارندگیهای
شدید و سیل آسا ادامه دارد.
مرکز بحران بلژیک اعالم کرد  ۱۶۳شــهروند این کشــور ناپدید
شدهاند.
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان روز یکشــنبه به دیدار بازماندگان

مناطق سیل زدهای رفت که به «سیل قرن» مشهور شده و ویرانیهای
بسیاری را در این کشور و همسایهاش بلژیک بر جا گذاشته است.
سیل بیسابقه در اروپا به ویژه در آلمان ،بلژیک و هلند که شمار
زیادی کشــته برجا گذاشت انتقادات گستردهای علیه سیاستمداران
این کشورها به دنبال داشت و آنها را به سبب کوتاهی در تالش برای
جلوگیری از تغییرات آب و هوایی هدف انتقادات شدید قرارداد.
چند روز پیش از آنکه سیل ،غرب آلمان را فرا گیرد ،یک موسسه
هواشناسی اروپایی هشداری جدی درباره وقوع سیل صادر کرد .این
هشدار پس از آن صادر شــد که مدلهای دقیق هواشناسی از وقوع
طوفانهایی حکایت داشــت که با خطر طغیان رودخانهها همراه بود
آنهم تا سطحی که اداره هواشناسی آلمان روز جمعه :گفت در ۵۰۰
یا حتی  ۱۰۰۰سال اخیر بیسابقه بوده است.
همچنین بارندگی شــدید موجب باال آمدن فاضالب شهری در
لندن پايتخت انگليس شد.
مرگ و میر پزشکان دراندونزی
در روزهای اخیر افزایش یافته است.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،مرگ  114پزشک
بررسیهای صورت گرفته بیانگر آن است،
اندونزیایی
دراندونزی مرگ پزشــکان به دلیل ابتال
در  17روز
به ویروس کرونــا در نیمه اول جوالی به
شدت افزایش یافته که این موضوع همزمان با گسترش سویه دلتا در
سراسر این کشور است.
مرگ و میر پزشــکان دراندونزی ،چهارمین کشــور پرجمعیت
جهان ،علیرغم میزان واکسیناســیون  ۹۵درصدی در بین کارکنان
بهداشت ،افزایش یافته اســت .این امر دولت را بر آن داشته است تا
از واکســن مدرنا به عنوان دز تقویتکننده برای کارکنان بهداشت و
درمان استفاده کند.
به گفته انجمن پزشــکاناندونزی ۱۱۴ ،پزشک از اول جوالی تا
هفدهم این ماه براثر ابتال به کرونا جان خود را از دســت دادهاند .این
درحالی اســت که از ابتدای شیوع کرونا  ۵۴۵پزشک جان خود را از
دست دادهاند و این تعداد معادل  ۲۰درصد پزشکانی است که در این
مدت جان باختهاند.

با هدف پیشــگیری و مدیریت بهتر شیوع کرونا
تمامی ادارات اســتانهای تهران و البرز از امروز تا
یکشنبه هفته آینده تعطیل است.
سخنگوی دولت گفت :بنابر به پیشنهاد قرارگاه عملیاتی
و کمیتــه امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی کرونا و
موافقت رئیسجمهور تمامی ادارات استانهای تهران و البرز
از امروز (سه شنبه) تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،علی ربیعی افزود:
طبق مصوبه ،تردد از اســتانهای تهران و البرز ممنوع بوده
و در صــورت رعایت نکردن عالوهبر جریمــه ،خودرو نیز از
مسیرها بازگردانده خواهند شد.
به گفته وی ،موضوع استمرار ممنوعیت تردد به شهرهای
قرمز و نارنجی براساس طرح مدیریت هوشمند محدودیتها
ادامه داشــته و براساس وضعیت شهرها اطالعرسانی خواهد
شد.
جزئیات اعمال محدودیتهای کرونایی در سراسر کشور
و تعطیلی استانهای تهران و البرز
قــرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در اطالعیهای جزئیات
اعمال محدودیتهای کرونایی در سراســر کشور و تعطیلی
استانهای تهران و البرز را اعالم کرد.
در اطالعیه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا که در پایگاه
اطالعرســانی وزارت کشور منتشر شــده ،آمده است« :نظر
به درخواســت وزارت بهداشــت ،درمان وآموزش پزشکی،
مبنی بر تعطیلی همزمان دو اســتان تهران و البرز با توجه
به تعطیالت پایان هفته جاری و بررســی این پیشــنهاد در
نشست فوقالعاده مشترک قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی،
اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا و با
عنایت به موافقــت رئیسجمهور محترم با پیشــنهاد ارائه
شده ،جزئیات تعطیلی یکپارچه تمامی دستگاههای دولتی،
بانکها و گروههای پر خطر اصناف و مشــاغل به شرح ذیل
به استحضار عموم مردم در استانهای تهران و البرز و سایر
استانهای کشور میرسد؛
.1اعمال محدودیتها از ســاعت  ۱۸:۰۰روز دوشــنبه
مورخ  1400/4/28شروع و تا ساعت هفت صبح روز دوشنبه
 1400/5/4ادامه خواهد داشت.
.2خروج خودروهای شخصی ،با پالک استانهای تهران
و البرز و ورود خودروهای شخصی با پالکهای دیگر شهرها
به تهران و البرزممنوع میباشد.
.3سفر از /به کلیه شهرهای دارای وضعیت قرمز کرونایی
سراسرکشور ،مطلقاً ممنوع است.
.4عوامل نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی رانندگی ،به
منظــور جلوگیری از تردد خودروها به صورت محســوس و

تزریق بیش از  370هزار دز واکسن طی یک شبانهروز در کشور

اندونزی

ایتالیا
قاچاقچیان مواد مخدر که با یک
فروند هواپیمای ســبک قصد توزیع
اشتباه عجیب مواد مخدر را داشتند دچار اشتباهی
قاچاقچیان
عجیب شدند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،
موادمخدر
ایــده عجیب قاچاقچیان مــواد مخدر در
ایتالیا برای رساندن مواد به مشتریان خود با اشتباه خلبان با شکست
مواجه شــد .قاچاقچیان مــواد مخدر تصمیم داشــتند با یک فروند
هواپیمای ســبک ،بستههای مواد مخدر به ارزش  ۹.۵میلیون دالر را
به یک خریدار برســانند ،اما خلبان هواپیما آن را روی پشتبام خانه
همسایه این مشتری پرتاب کرد.

بنا به گزارش دیلی میل «فرانسیســکو ریزو» ۲۸ ،ساله که یک
مربی پرواز اســت بــا اتهام پرتاب کردن دو بســته کوکائین بر روی
پشــتبام خانهای در «باراتیسی ســان پیترو» مواجه است .او قصد
داشــت این کوکائین بــه وزن  ۸.۵کیلوگــرم را در حیاط خانه یک
مشتری پرتاب کند که اشتباها آن را روی پشتبام خانه همسایه وی
پرتاب کرد .این صاحبخانه پس از شنیدن صدای برخورد یک شیء به
سقف خانه اش و بررسی آن با پلیس تماس گرفت.
پلیس حین بررســی و تحقیقات در مورد چگونگی ســقوط این
مواد مخدر روی ســقف خانه این مرد ،متوجه شــد که آنها از داخل
یک هواپیما به پایین پرتاب شده است .پلیس پس از بررسی اطالعات
پرواز ،محل برخاستن و فرود هواپیما را پیدا کرد .پلیس روز سهشنبه
ریزو را در فرودگاه ســاردینیا دســتگیر کرد .تحقیقات پلیس برای
دستگیری سایر فروشندگان مواد مخدر ادامه دارد.
گفتنی اســت؛ ارزش خیابانی این دو بسته کوکائین  ۶.۸میلیون
یورو ( ۹.۵میلیون دالر) تخمین زده میشود.
در حادثه برخورد یک دستگاه
کامیون با اتوبوسی در ایالت پنجاب
29کشته
پاکستان  ۲۹نفر جان خود را از دست
در تصادف کامیون
دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما
و اتوبوس
به نقل از ســایت خبری داون نیوز ،بر اثر
تصادف جادهای اتوبوس مسافربری و یک دستگاه کامیون در منطقه
«دیرا غازی خان» از نواحی ایالت پنجاب پاکســتان  ۲۹سرنشین از
جمله چند کودک جان خود را از دست دادند.
براین اســاس ،اتوبوس مســافربری که از شــهر «سیالکوت» به
ســمت شهر «راجنپور» در حرکت بود در بین راه دچار حادثه شد و
با کامیونی که در سمت مقابل در حرکت بود برخورد کرد .رسانههای
پاکســتانی با بیان اینکه اتوبوس  ۷۵نفر سرنشین داشته است ،اعالم
کردند :در این حادثه همچنین  ۴۴نفر زخمی شدهاند که از این میان
حال پنج مصدوم وخیم گزارش شده است.
پنجشنبه گذشــته نیز اتوبوس حامل کارگران چینی که در یک
پروژه ساخت سد در شمال پاکستان کار میکردند ،دچار حادثه شد
که طی آن  ۱۳تن از جمله  ۹تبعه چینی جان باختند.
پاکستان

نامحسوس ،نسبت به تشــدید کنترلها در مبادی اصلی و
فرعی ورودی و خروجی به مقاصد دو اســتان اقدامات الزم
را معمول مینمایند.
.5خودروهــای شــخصی دارای پالک این دو اســتان،
چنانچه برای خروج مراجعه نمودند ،عودت و درصورت عدم
تمکین ،عالوهبر اعمال قانون ،عودت میگردند.
.6نیــروی انتظامی و فرمانداریهــا در فاصله زمانی یاد
شــده در بند ( )۱از صدور مجوزتردد غیراضطراری تعریف
شــده قبلی ،مطلقاً خودداری میکننــد و تمامی مجوزهای
صــادره قبل از این مصوبه ،غیرقابل اســتفاده و باطل اعالم
میگردد.
.7وزارت راه و شهرســازی؛ حداکثر همکاریهای الزم
را برای کنترل مســیرها و مســدود نمودن محورهای مورد
درخواســت نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی به
عمل میآورد.
.8استانداران و فرمانداران سراسرکشور ،به فوریت ضمن
تشکیل جلسات استانی و شهرستانی ستاد مدیریت بیماری
کرونــا و اعمال مقررات محدودیتهای کرونایی ،براســاس
رنگ بندی هر شهرستان ،از صدور هرگونه مجوز برای ورود
خودروهای شخصی به تهران و البرز خودداری کنند.
.9وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی ،ضمن
اطالعرسانی مستمر از وضعیت شیوع و بروز بیماری و دادن
هشدارهای الزم به مردم ،تالش نماید؛ تا مردم ضمن رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،از هرگونه تجمع و عدم رعایت فاصله
گذاری اجتماعی اجتناب ورزند.
.10بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران؛ ســریعاً به
کلیه بانکهای عامل در سطح استانهای البرز و تهران ابالغ
مینمایــد؛ تا ضمن افزایش حداکثری خدمات غیر حضوری
بانکی ،نسبت به تعطیل نمودن تمامی شعبههای بانکها در
این دو استان ،در بازه زمانی اعالمی ،اقدام شود.
.11ضمن یــادآوری مجــدد محدودیتهــای اعمالی
درخصــوص اصنــاف و مشــاغل بر اســاس طــرح جامع
محدودیتها و متناســب با رنگ بندی شــهرهای مختلف
کشــور و در اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا با عنوان
«تشــدید اعمال محدودیتها درشــهرهای قرمز» تعطیلی
مشاغل با نظارت اتاق اصناف به شرح ذیل ،در همه شهرهای
قرمز کشور در سراسر کشور ،مورد تأکید قرار میگیرد؛
رستورانها و قهوه خانهها (به استثنای فعالیتهای بیرونبر) -تاالرهای پذیرائی-ســالنهای ســینما و تأتر-پاساژها
و بازارهای سربسته-اســتخرهای سرپوشیده و باشگاههای
بدنسازی-شهربازیها و باغ وحشها-نمایشگاههای عمومی
و تخصصی»

استقرار پلیس در ورودی تمام شهرهای قرمز و نارنجی
در سراسرکشور
رئیسپلیــس راهنمایی و رانندگی ناجــا هم از اعمال
محدودیــت تردد در  ۳۳۵شــهر قرمز و نارنجی کشــور و
همچنین تشــدید نظارت بر منع تردد در دو اســتان تهران
و البرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا ،سردار سید کمالهادیانفر
درباره مصوبه تشدید محدودیتهای تردد در شهرهای دارای
وضعیــت قرمز و نارنجــی و همچنین محدودیــت ورود به
استانهای تهران و البرز گفت :برابر تازهترین آمارها متاسفانه
کشور وارد پیک پنجم کرونا شده و بر این اساس  ۱۶۹شهر
کشور در وضعیت قرمز و  ۱۶۶شهر در وضعیت نارنجی قرار
دارد .هادیان فر با بیان اینکه در مجموع  ۴۴۸شــهر کشور
دارای وضعیــت قرمز و نارنجی و زرد بــوده و از این تعداد
 ۳۳۵شهر در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند ،اظهارداشت:
بر اساس مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا ،ماموران پلیس
راهور در مبادی ورودی تمام شهرهای قرمز و نارنجی مستقر
بوده و عالوهبر اعمال قانون به شــکل فیزیکی ،دوربینهای
ســطح جادهها و مبادی شهرها نیز نســبت به اعمال قانون
خودروهای غیر مجاز اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به اعمال محدودیتهای ترافیکی بیشتر در
دو استان تهران و البرز افزود :مقرر شد تا از روز سه شنبه تا
پایان وقت اداری روز یکشــنبه منع ورود و خروج از تهران با
هدف کاهش بیماری و جلوگیری از شیوع کرونا اعمال شود.
لذا ماموران پلیس در  ۱۴مبادی ورودی و خروجی مســتقر
خواهند شد .در همین راستا از ساعت  ۱۸دوشنبه تا ساعت
 ۷روز دوشنبه هفته آینده این محدودیتها در تهران اعمال
میشود و به جز خودروهای ناوگان حملونقل عمومی بار و
مســافر که دارای اجازه تردد هستند هیچ خودروی دیگری
اجازه ورود و خروج در استانهای تهران و البرز را ندارد.
ابطال مجوز تردد فرمانداریها
رئیسپلیس راهور ناجا همچنیــن از ابطال مجوز تردد
توســط فرمانداریها در سراسر کشــور خبر داد و گفت :بر
اساس مجوز وزارت کشور تمامی مجوزهای صادر شده برای
سفر از ســوی فرمانداریها باطل است و در این مدت هیچ
خودرویی با این مجوز اجازه تردد ندارد.
هادیانفــر بــا بیان اینکه هــدف پلیس از اجــرای این
محدودیتها جریمه نیســت ،افزود :در همین راستا نیز به
تمامی مامورانمان تاکید شــده تا ابتدا به این خودروها تذکر
داده و در صورت اصرار برای ادامه سفر جریمه یک میلیونی
را در شــهرهای قرمز و نیم میلیونی را درشــهرهای نارنجی
اعمال کنند.

تردد داخل استان و بین تهران و کرج بالمانع است
وی بیان داشــت :تهران و البرز و شهرستانهای آنها در
این محدودیت  ۶روزه به طور یکپارچه دیده شــده است و
تردد بین شــهرهای داخل این استانها مانند تهران ،کرج،
شــهریار و ورامین ،رباط کریم و دماوند و ...بالمانع است اما
ورود و خروج به این دو اســتان ممنوع بوده و حتی ساکنان
شهرهای مجاور این دو استان اجازه ورود به داخل دو استان
را نداشته و جریمه خواهند شد.
ادامه منع تردد شبانه از ساعت  ۲۲تا  ۳بامداد
رئیسپلیــس راهــور ناجا از مردم خواســت که نهایت
همکاری را با پلیس داشــته و از ورود غیر مجاز به دو استان
تهــران و البرز و همچنین تردد بین دیگر شــهرهای دارای
وضعیت قرمز و نارنجی جدا ً پرهیز کنند.
به گفته سردارهادیانفر ،منع تردد شبانه از ساعت  ۲۲تا
 ۳بامداد همچنان به قوت خود باقی است و در تمام شهرها
اجرا میشود.
لغو اجرای طرح ترافیک
و تعطیلی  6روزه مراکز معاینه فنی تهران
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به
تصمیم ســتاد ملی کرونا برای تعطیلی  ۶روزه تهران ،از لغو
اجــرای طرح ترافیک و تعطیلی مراکــز معاینه فنی در این
مدت خبر داد .ســید منافهاشمی در گفت وگو با ایسنا ،با
بیان اینکه از امروز سهشنبه تا یکشنبه  ۳مرداد ماه اجرای
طرح ترافیک لغو است ،افزود :همچنین از آنجایی که مراکز
معاینه فنی محل شــلوغ و ازدحام جمعیت اســت تصمیم
گرفته شد تا این مراکز هم در این هفته تعطیل شود.
هاشمی با رد احتمال کاهش سرویسدهی ناوگان حمل
نقل عمومی ،اظهارداشت :در حال حاضر مترو و اتوبوس یک
چهارم مسافران خود را دارند و تصمیمی برای کاهش خدمت
رسانی گرفته نشده و وضعیت تردد و فعالیت آنها عادی است.
وی ادامه داد :از شهروندان تهرانی درخواست میشود با
توجه به تعطیلی اجرای طرح ترافیک و شرایط قرمز کرونا از
تردد غیر ضرور پرهیز کنند.
خدمات رسانی مترو تهران در تعطیالت اعالم شده
مانند روزهای تعطیل
قائممقام عملیات شرکت بهرهبرداری مترو گفت :خدمات
رسانی در تمامی ایستگاههای خطوط هفتگانه متروی تهران
و حومه در ایام تعطیل ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مجید رستمی افزود:
بــا توجه به تعطیلی ادارات و ســازمانها ،خدمات رســانی
متروی تهران و حومه از  ۲۹تیر تا  ۳مرداد ۱۴۰۰با توجه به
کاهش مسافر طبق زمانبندی روزهای تعطیل انجام میشود.

 ۲۱۳بیمار کرونایی دیگر جان خود را از دست دادند
مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت
آخرین آمار کرونا و تزریق واکســن در ایران را اعالم
کرد.
به گزارش وبدا ،در اطالعیه این مرکز آمده است« :از 27
تا  ۲۸تیرماه  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۲۵هــزار و  ۴۴۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی شــد که دو هزار و  ۷۴۰نفر از آنها بستری شدند
و مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون و ۵۴۸
هزار و  ۷۰۴نفر رسید.
متاسفانه در طول این مدت ۲۱۳ ،بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۸۷هزار و  ۳۷۴نفر رســید .خوشــبختانه تا کنون ســه
میلیــون  ۱۵۲هزار و  ۶۵۳نفــر از بیماران ،بهبود یافته یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند.
همچنین چهار هــزار و  ۳۶۱نفر از بیمــاران مبتال به

کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند و تا کنون  ۲۵میلیون و  ۱۱۸هزار و ۲۴۸
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۶۹شهر کشور در وضعیت قرمز۱۶۶ ،
شــهر در وضعیت نارنجی ۱۱۳ ،شــهر در وضعیت زرد قرار
دارنــد .تاکنــون  ۶میلیون و  ۵۲۹هــزار و  ۳۱۳نفر ُدز اول
واکسن کرونا و دو میلیون و  ۲۸۹هزار و  ۵۹نفر نیز ُدز دوم
را تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور
به  ۸میلیون و  ۸۱۸هزار و ُ ۳۷۲دز رسید».
گفتنی اســت ،بر اســاس آمــار اعالم شــده ،طی یک
شــبانهروز بیش از  370هزار ُدز واکسن کرونا به هموطنان
تزریق شده است.
تعداد بیماران کرونایی بستری و سرپایی در تهران
رکورد زد
رئیسســتاد مقابله با کرونا اســتان تهران با بیان اینکه

دیروز (دوشــنبه) دو رکورد عجیــب در مورد تعداد بیماران
بستری و سرپایی از زمان ورود کرونا تاکنون در استان تهران
ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،علیرضا زالی ،با اشــاره به
آخرین وضعیت کرونا در این اســتان و بررسی آن در جلسه
دیروز این ســتاد اظهار داشت :شرایط جدیدی را در استان
تهران تجربه میکنیم و ما تعطیالت یکپارچه ادارات دولتی
و خصوصی ،بانکها و مراکز دیگر را داریم.
زالی با بیان اینکه مراکز درمانی و بهداشتی در تعطیالت
اعالمی فعال هســتند ،افزود :به ویژه مراکز بهداشتی که در
فرآیند واکسیناسیون قرار دارند و همچنین مراکز تجمیعی
واکسیناسیون تعطیل نبوده و واکسیناسیون انجام میشود.
وی از فعال بودن مطبها ،آزمایشگاهها و مراکز درمانی
بخــش خصوصــی در تعطیالت آتی خبــر داد و گفت :این
تعطیالت شامل مطبها و مراکز بخش خصوصی نمیشود و

این مکانها باز هستند.
رئیسستاد مقابله با کرونا با اشاره به وضعیت جانباختگان
و بستری شــدگان کرونایی در اســتان تهران اظهارداشت:
متأســفانه دیروز دو رکورد اعجابآور در اســتان تهران ثبت
شــد؛ به طوری که از روز آغــاز کرونا تا کنون چنین موردی
وجود نداشت و تعداد بستری شدگان در مراکز درمانی استان
تهران از مرز  8هزار نفر گذشــت و هم اکنون بیش از  8هزار
بیمار بستری در مراکز درمانی استان تهران داریم .همچنین
برای اولین بار میزان مراجعان سرپایی به مراکز درمانی استان
تهران از مرز  20هزار نفر عبور کرد که این رکورد از زمان آغاز
کرونا تا کنون سابقه نداشته و ثبت شد.
زالــی با بیــان اینکه تــاش میکنیم با آمادهســازی
تختهای بیمارستانی مقابل موج سهمگین کرونا ایستادگی
کنیم یادآور شــد :یکشنبه گذشــته ( 27تیر ماه) در استان
تهران  92فوتی داشتیم.

بیش از یک ماه است که موضوع افزایش ناگهانی
تابلوهای تبلیغاتی در برخی از نقاط شهر تهران ،مورد
توجه برخی رسانهها قرار گرفته است.
تنها چنــد ماه مانده به پایان شــورای شــهر و پایان
مســئولیت مدیران شــهری در این دوره ،ناگهــان تعداد
بیلبوردهای تبلیغاتــی در مهمترین معابر پایتخت ،افزایش
قابل توجهی پیدا کرده اســت .جالــب اینکه این بیلبوردها
براســاس آییننامه نصــب تابلوهای تبلیغاتی ،به شــکل
اســتاندارد جانمایی و راهاندازی نشدهاند .بخشهای پرتردد
اتوبانهای شــمال تهران ،خیابانهای اصلی شهر در نیمه
شــمالی و میادیــن اصلی ایــن مناطق ،بیشــترین حجم
بیلبوردهای جدید را در خود جای داده است.
از همــان ابتدا حرف و حدیثهای زیــادی درباره این
بیلبوردها در میان کارشناسان و رسانهها درگرفت .برخی از
رسانهها این تابلوها را «شائبهدار» خواندند و اعالم کردند که
با ورود نهادهای نظارتی ،باید مناسبات مالی مربوط به آنها
شفاف شود .زیرا به گفته این رسانهها افزایش ناگهانی تعداد

بیلبوردهــای تبلیغاتی آن هم در روزهای آخر مســئولیت
مدیران این بخش پرسش برانگیز است.
اما با وجود گزارشهای متعددی که برخی رسانهها در
این باره منتشر کردهاند ،موضوع همچنان پیچیده است.
در  5ماه گذشته چه اتفاقی افتاد؟
این موضــوع ،واکنشهای زیادی را برانگیخته اســت.
اقبال شــاکری نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای
اسالمی درباره این موضوع به فارس گفت :در چهار ،پنج ماه
اخیر سازمان زیباسازی شهر تهران ،به نحو غیرشفافی تعداد
قابل توجهی تابلو تبلیغاتی را در سطح شهر تهران راهاندازی
کرده اســت که این تابلوها نه تنها بر اساس استانداردهای
آییننامه نصب تابلو و عالئم شهری جانمایی نشدهاند ،بلکه
به نظر میرسد حاشیههای زیادی بر سر نحوه صدور مجوز
ایــن تعداد تابلو وجــود دارد که باید بــا پیگیری نهادهای
قضایی و نظارتی جوانب آن روشن شود.
وی افزود :با توجه به اینکه روزهای پایانی مســئولیت
مدیران شــهری در شهرداری و ســازمانهای متبوع آن از

جمله ســازمان زیباسازی اســت ،اولویت دارد که نهادهای
نظارتــی و قضایی هر چه زودتر این اقدامات را بررســی و
در صورت رصد تخلفات ،با مدیران متخلف برخورد کنند.
اســماعیل حســینزهی ،دیگــر نماینــده مجلس و
نایبرئیسکمیســیون عمران نیز به فارس گفت :مناسبات
قراردادی شهرداری و سازمانهای زیرمجموعهاش منضبط
نیست و متاسفانه نهاد ناظر این سازمان ،یعنی شورای شهر
با مسامحه از کنار این بیانضباطی عبور کرده است.
به هر حــال طبیعتاً این موضوع باید توســط مجلس
و شــورا و دستگاههای نظارتی بررســی و در صورت احراز
هرگونه تخلفی ،با متخلفان برخورد جدی شود ،اما پرسش
اینجاست که مگر تابلوهای تبلیغاتی چقدر درآمد دارند که
جاذبه بــاالی آن باعث طرح احتمال تخلف و شــائبههای
مشکوک شود؟
واقعیت این اســت که بیشــتر قراردادهــای راهاندازی
بیلبورد در شــهر تهران بر اســاس مــدل قراردادهای bot
است .یعنی طرفهای قرارداد ،ابتدا مجوز راهاندازی بیلبورد

را از سازمان زیباســازی میگیرند و سپس با این تعهد که
هزینههای ساخت بیلبورد و راهاندازی را میپردازند ،به مدت
چند ســال به صورت انحصــاری ،از بیلبوردها بهرهبرداری
خواهند کرد .زمان قرارداد براساس توافق سازمان زیباسازی
و شرکت بهرهبردار تعیین میشود.
نکته دیگر این است که رقابت شرکتهای تبلیغاتی بر
ســر بهترین بیلبوردها در بهترین نقاط پایتخت است .این
در حالی اســت که بر اساس قانون ،احداث تابلوی تبلیغاتی
در برخی نقاط ممنوع است و داشتن مجوز احداث بیلبورد
در این نقاط برای شــرکتهای تبلیغاتی یک برگ برنده به
حساب میآید.
به هر روی به نظر میرســد کــه باتوجه به درآمدهای
باالی این بیلبوردهای ویژه ،موضــوع افزایش ناگهانی آنها
نیازمند بررســی کامل و جامع میباشــد ،البته هنوز ابعاد
این موضوع شــفاف نشده و مسئوالن نیز در این باره پاسخ
مشــخصی ارائه نکردهاند .باید دید با روی کار آمدن شورای
شهر و دولت جدید ،موضوع این تابلوها به کجا خواهد رسید.

افزایش عجیب بیلبوردهای تبلیغاتی تهران

آگهي مناقصه عمومي
شماره ۱۴۰۰/۱۶

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا(س)

سازمان بهشت زهرا (سالم ا ...عليها) درنظردارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .بدینوسیله از اشخاص واجد شرایط
جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ سپرده شرکت
در مناقصه (ريال)

مدت قرارداد

محل اجرا

1

انجام خدمات تطهیر ،امور خدماتی ،نظافتی ،نگهبانی و نگهداری
آبدارخانه ها ،سرویس های بهداشتی مجتمع عروجیان ،سالن های
تطهیر و اداره اجرایی پذیرش

9.000.000.000

یکسال

مجموعه
عروجیان

الف) شرایط متقاضی -1:دارا بودن شــرکت معتبر با اساسنامه مرتبط با
موضوع مناقصه  -2دارا بودن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کار،
رفــاه و تأمین اجتماعی یا فرم تاییدیه ثبت نام  -3دارا بودن ســابقه مرتبط
 -4ســقف کاری مجاز و مرتبط با موضوع مناقصه یــا تاییدیه وزارت کار و
رفاه اجتماعی جمهوری اســامی ایران در امور خدماتی و پشتیبانی و فنی
و مهندســی (ترجیحاً با سابقه کاری مرتبط با نگهداری مراکز خدماتی امور
بزرگ مانند فرودگاه ها ،مراکز صنعتی ،مراکز درمانی و غیره).
ب) محل دريافت اســناد وتســلیم پيشــنهادات:كليه داوطلبین
میتوانند جهت خريد اســناد مناقصه با در دســت داشتن فيش واريزي به
مبلغ 2.000.000ريال به شــماره حســاب  1001نزد بانك شــهر شــعبه
بهشتزهرا (سالم ا ...عليها) به جاده قديم تهران -قم ساختمان اداري شماره
يك سازمان -اداره قراردادها مراجعه نمایند.
ج) سپرده شــرکت در مناقصه :متقاضیان مــی بایست مبلغ فوق را به
عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان
بهشتزهرا(س) با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید یا وجه واریزی به حساب
 1003بانک شهر شعبه بهشت زهرا(س) به نام سازمان بهشت زهرا(س) به همراه
اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصهگزار ارائه نمایند.

د) مهلــت ارائــه اســناد :از تاريخ انتشــار آگهــي به مــدت  10روز
در اوقــات اداري جهــت دريافــت و تكميــل و تحويــل اســناد مناقصه
ميباشد(.ســاعت پایان تحویل پاکات به دبیرخانه ســازمان ساعت 14:45
میباشد).
هـ) هزینه آگهی در روزنامه همشــهری و کیهان به عهــده برنده مناقصه
میباشد.
ضمنا مشــروح شــرايط مناقصه در اســناد و نمونه قرارداد درج ميباشــد
كــه شــركتكنندگان بايــد مــدارك را پــس از اخــذ امضاء نمــوده و
درپاكتهــاي الك و مهرشــده «الــف» و«ب» تحويــل نماينــد .امضــاء
اســناد مناقصــه و نمونه قــرارداد به منزله قبول شــرایط منــدرج در آن
میباشد.
بديهي است شركت درمناقصه و ارايه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف
مقرر در اســناد مناقصه و نمونه قرارداد بوده وســازمان در رد يا قبول يك يا
كليه پيشنهادات مختار است.

روابط عمومي سازمان بهشت زهرا(سالم ا ...عليها)
WWW.beheshtezahra.ir

اعالم روشهای مشارکت مردمی
در طرح «نذر قربانی» کمیته امداد

رئیسکمیته امداد جزئیات طرح قربانگاه ویژه عید قربان و روشهای
مشارکت مردمی برای کمک به نیازمندان در قالب این طرح را اعالم کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی کمیته امداد ،سیدمرتضی بختیاری با تشریح
جزئیات طرح نذر قربانی گفت :این طرح در راستای مفاهیم دینی ،الهی و انسانی
و با هدف ارتقای سطح معیشت خانوادههای نیازمند در عید قربان اجرا میشود.
بختیاری افزود :مردم نیکوکار ،خیران و تمام کســانی که قصد ادای نذورات
خود در عید ســعید قربان را دارند ،میتوانند با مشــارکت در این طرح ،گوشت
قربانی خود را از طریق دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری زیرمجموعه این نهاد
در اختیار خانوادههای مستمند قرار دهند.
وی تاکید کرد :در این طرح ضمن همکاری کمیته امداد با ســازمان میادین
میوه و ترهبار برای در نظر گرفتن جایگاه ذبح شرعی ،دفاتر کمیته امداد در سراسر
کشور برای انجام نذر قربانی و اختصاص آن به نیازمندان آمادگی دارند .همچنین
مردم عزیز میتوانند نذورات نقدی خود را برای تامین گوشــت قربانی در اختیار
این نهاد قرار دهند.
رئیسکمیتــه امداد با دعــوت از خیران و مردم نیکوکار برای پیوســتن به
این طرح خداپســندانه ،خاطرنشــان کرد :کد دســتوری  *8877*1#و شماره
کارت  6037997900001364و شــماره حســاب  880443987نزد صندوق
قرضالحســنه امداد والیت بــرای دریافت کمکهای مردمــی در طرح قربانگاه
پیشبینی شده است.
بختیاری گفت :شیوهنامههای بهداشتی در تمام مراحل ذبح تا توزیع گوشت
قربانی در این طرح به صورت جدی رعایت میشــود و گوشت قربانی در کمترین
زمان ممکن به دست خانوادههای نیازمند خواهد رسید.
وی با تقدیر از همراهی همیشــگی مردم نوعدوست ایران اسالمی با کمیته
امداد در راســتای کمک به محرومان ،اظهارداشت :مردم عزیز سال گذشته بیش
از  204میلیارد تومان از طریق گوشــت قربانی یــا به صورت نقدی در این طرح
مشارکت کردند که نسبت به سال پیش از آن  81درصد رشد داشت.

 #پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
با پرسهای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبهرو میشویم
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است .انتشار این مطالب
به معنی تایید همه آنها از سوی کیهان نیست.

تجسم خنده

مجید بامری با انتشار این تصویر نوشت« :خنده اگه جسم بود قطعا مثل
این کودکان سیستان و بلوچستانی میشد»...

دروغگو نباشیم

محمــد پازوکی « :ح.ر اصالحطلبی که سیدحســین آل ناصر را بهعنوان
چهارمین کشته خوزستان معرفی کرد؛ سید حسینی که اصال وجود خارجی
نداره و تصویری که ازش منتشــر شده تصویر یک داعشی هست که در سال
 2017به هالکت رسیده! مثل ح.ر دروغگو نباشید».

تکذیب ادعاهای واهی

سید علی موســوی« :صبح دیروز برخی رسانهها ،تصویر جوانی را منتشر
کردن و ادعا کردن که او در منطقه زویه اهواز به گلوله نیروهای امنیتی کشته
شده اما بعد مشخص شــده او در بازداشت است .پس از آن اسم حسین آل
ناصر مطرح شده داعشی که در سال  ۲۰۱۷در سوریه به هالکت رسید».

کسی پاسخگو است؟

محمد اکبرزاده« :اســفند  ۹۷برای طراحــی لباس المپیک فراخوان داده
میشــود .طی دو ســال ،ساعتها جلســه و به تبع میلیونها تومان هزینه،
خروجی میشود طرح فعلی! یعنی آنقدر بد ،که مجبور میشوند آن را کنار
بگذارند! اما ســؤال اساسی :آیا متولیان امر بابت پول ،زمان و اعتبار از دست
رفته به کسی پاسخگو خواهند بود؟»

توصیههای وزارت بهداشت
درباره مراسم عید قربان و ذبح دام

رئیسمرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشــت تاکید
کــرد :ذبح دام باید صرفا در کشــتارگاهها تحت نظارت ادارات کل
دامپزشکی انجام شود و به هیچ عنوان مردم دام را در منازل و معابر
عمومی ذبح نکنند.
به گزارش وبدا ،محمدمهدی گویا ،در آســتانه فرا رســیدن عید سعید
قربان ،به منظور پیشگیری از بروز و شیوع بیماریهای قابل انتقال بین انسان
و حیوان ،درخصوص توصیههای بهداشتی ،اظهارداشت :به مناسبت برگزاری
مراسم عید قربان ،از خرید دام زنده و یا گوشتهایی که خارج از نظارت شبکه
سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه میشوند ،خودداری شود.
گویــا با تاکید بر اینکه دام زنده بایــد از میادین عرضه مجاز تحت نظر
سازمان دامپزشکی خریداری شود ،افزود :ذبح دام باید صرفا در کشتارگاهها
تحت نظارت ادارات کل دامپزشکی انجام شود و به هیچ عنوان مردم دام را در
منازل و معابر عمومی ذبح نکنند .وی ادامه داد :افرادی که به ذبح دام مشغول
هستند ،باید از وسایل محافظتکننده مانند دستکش ،چکمه و لباس مناسب
استفاده کنند و ابزارشان را بعد از ذبح ،ضدعفونی کنند و همچنین خونابهها
نیز به طریق بهداشتی دفع شود.
رئیسمرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد :مردم
باید دقت کنند که به هیچ وجه دامی را که دارای عالئم بیماری و ناخوشــی
است ،ذبح و مصرف نکنند .گوشت دام ذبح شده باید قبل از مصرف به مدت
حداقل 24ســاعت در دمای  4درجه ســانتی گراد در یخچال قرارداده شود.
جگر و سایر امعا و احشای دام ،پس از  48ساعت نگهداری در دمای  4درجه
سانتی گراد ،مصرف شود.

یک متخصص بیماریهای عفونی:

عالمت سرماخوردگی را
به حساب کرونا بگذارید

یک متخصص بیماریهای عفونی گفت :با مشاهده آبریزش بینی
و عطسه به فکر سرماخوردگی یا حساسیت فصلی نباشید ،این عالئم
را به حساب کرونا بگذارید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محبوبه حاج عبدالباقی اظهارداشت:
متاسفانه باور اشتباهی در میان مردم به وجود آمده است که مث ًال به محض
اینکه با یک آبریزش بینی و یا عطسه مواجه میشوند میگویند که به دلیل
قرار گرفتن در زیر باد کولر این عالئم در آنها بروز پیدا کرده است.
حاج عبدالباقی افزود :آبریزش بینی ،عطســه ،گلودرد و سردرد از جمله
عالئم بیماری کروناســت ،عدهای تصور میکنند که سرما خوردهاند و دچار
کرونا نشدند ،اما باید بدانند که این عالئم نشانه کروناست لذا باید توجه داشت
به محض مشــاهده چنین عالئمی فرد سریعاً به پزشک مراجعه و در نهایت
اقدام به قرنطینهسازی خود کند.
وی ادامه داد :کســانی که ســابقه آلرژی دارند به خوبــی میدانند که
آبریزش بینی و عطسه در آنها به صورت مرتب اتفاق میافتد ،اما فردی که به
یکباره دچار این عالئم میشود باید بداند که دچار بیماری کرونا شده است.
ایــن متخصــص بیماریهای عفونی با اشــاره به اینکــه باید هر عالئم
سرماخوردگی ظاهری را به حساب کرونا بگذاریم ،بیان داشت :میزان مثبت
شــدن تست کرونا  ۵۰تا  ۶۰درصد اســت و نباید به هیچ وجه ساده انگاری
کنیم.
حاج عبدالباقی تاکید کرد :قرار گرفتن در زیر باد کولر یا پنکه تنها سبب
تحریک مخاط بینی میشود اما اگر تب ،سردرد شدید ،سرفه و اسهال شدید
داشتید حتماً باید به پزشک مراجعه کنید.
وضع خراب است و کنترلی بر اجرای دستورالعملها نیست
یک متخصص دیگر بیماریهای عفونی با اشــاره بــه اینکه کرونا تمام
برنامهریزیها را بر هم زده اســت ،اظهارداشت :دستورالعملها ابالغ میشود
اما کنترلی برای اجرای آن وجود ندارد .تاکنون خیلی خوب کار نکردیم اما از
این پس باید با برنامهریزی پیش رویم و حتی با تکمیل واکسیناسیون بازهم
شرایط را رصد کنیم.
مینو محرز در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا ،درباره پیشبینی از شرایط
بیماری در روزهای آتی بیان داشت :اکنون وضع خراب است ،کرونای نوع دلتا
فوقالعاده مسری است و در صورت ابتال همه خانواده با هم به مراکز درمانی
مراجعه میکنند و از بچههــای کوچک تا پدربزرگ و مادربزرگ همه مبتال
شده و حالت شدیدتری از بیماری را تجربه میکنند.
محرز با اشاره به اینکه هنوز در واکسیناسیون کرونا خیلی عقب هستیم،
گفت :امیدوارم هرچه زودتر روند واکسیناســیون افزایش یابد زیرا واکسن به
خوبــی جلوی مرگ و میر و بیماری شــدید را در برابــر واریانتهای جدید
میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه جهش هندی (دلتا) بدتر از ســایر جهشها است،
تاکید کرد :در مورد ویروس دلتا انواع واکســنها بر آن اثر کامل ندارد و آمار
نشــان میدهد واکســنهای  MRNAحدود  ۶۰درصد در مقابل این ویروس
اثر دارد .بنابراین خواهش میکنم هموطنان حتی در صورت تزریق واکســن
همچنان از ماســک اســتفاده کنند و فاصله گذاری اجتماعی رعایت کنند.
هرگونه تجمع در شــرایط وجود این واریانت جدید ،اشتباه است؛ زیرا قدرت
سرایت ویروس را افزایش میدهد.

