قبوض کاغذی جرایم رانندگی از اول اسفند حذف میشود

شنبه  5بهمن 1398
وطنامروز شماره 2851

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا درباره حذف قبوض کاغذی جرایم رانندگی گفت :تالش میکنیم از اسفندماه امسال تمام قبوض دستی و کاغذی
را حذف کنیم .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ احمد کرمیاسد گفت :به جای قبوض کاغذی از دستافزارهای هوشمند استفاده خواهیم
کرد ،چرا که با سامانههای پلیس از جمله سامانه گواهینامه ،شمارهگذاری و اجرائیات ارتباط برخط و آنالین دارد.

اجتماعی

سالمت
رئیس سازمان غذا و دارو هشدار داد

ایرانیها یکچهارم دنیا
شیر مصرف میکنند

رئیس س��ازمان غ��ذا و دارو گفت:
مصرف ش��یر و لبنیات در کش��ور
۲۵درصد از سرانهای که باید باشد
کمتر است و این به معنای آن است
که اگر این میزان افزایش نیابد ،در
آینده ش��اهد مشکالت استخوانی و دندانی خواهیم بود
که مردم و حوزه س�لامت باید هزینه گزافی را در حوزه
س�لامت و درمان متحمل شوند .محمدرضا شانهساز در
نشست رؤسای دانشگاهها و معاونان آموزشی و غذا و داروی
دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه یک سالمت کشور
که در ساری برگزار شد با اشاره به حواشی ادعای یک برنامه
تلویزیونی مبنیبر وجود سم در شیر و لبنیات ،اظهار کرد:
در این مقطع نمونههایی را که در آزمایشگاه مرجع وجود
داش��ت کنترل کردیم و این نگرانی که به مردم القا شد،
نگرانی اشتباهی بود .وی با اشاره به اینکه این اطمینان را
به مردم میدهم که هیچگونه نگرانیای در مصرف لبنیات
وجود ندارد ،گفت :مصرف لبنیات کشور یکچهارم متوسط
جهانی است و این رقم باید  4تا  5برابر افزایش یابد.

مجلس اجازه افزایش
تعرفههای درمانی را نخواهد داد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :در وضعیتی
که مردم با کاهش درآمد ،تورم  40درصدی و رشد منفی
اقتصاد روبهرو هستند ،افزایش تعرفه پزشکان ظلم در حق
آنهاست و مجلس اجازه افزایش تعرفههای خدمات درمانی
را در س��ال  99نخواهد داد .س��یدناصر موس��ویالرگانی
در گفتوگ��و با فارس ،ادام��ه داد :در این وضعیت اگر ما
با افزایش تعرفه پزش��کان بار س��نگین دیگری بر دوش
مردم بگذاریم ظلم بزرگی در حق آحاد ملت بویژه اقشار
آسیبپذیر کردهایم ،زیرا درآمد مردم افزایشی نداشته که
تعرفه پزشکان در سال جدید  100درصد بیشتر شود .حتی
در شرایط کنونی هم عدهای توان مراجعه به پزشک را ندارد.

حمل و نقل
مدیرعامل متروی تهران عنوان کرد

ساخت  ۱۲۵ایستگاه مترو
با احداث  ۴خط جدید

مدیرعامل متروی تهران اعالم کرد
با ساخت  ۴خط جدید مترو ،شاهد
توسعه  ۱۵۰کیلومتری شبکه مترو
در افق  ۲۰س��ال آین��ده خواهیم
بود .علی امام در گفتوگو با ایسنا،
درباره جزئیات خطوط جدید مترو با بیان اینکه مطالعات
مربوط به امکانس��نجی احداث خطوط  ۱۰، ۹ ،۸و ۱۱
متروی تهران در مرحله انتخاب مش��اور ذیصالح قرار
دارد ،گفت :هدف از توسعه خطوط مترو در افق ،۱۴۲۰
پوششکلپهنهمناطقبیستودوگانهپایتختوهمچنین
بههمپیوستگی خطوط ساختهشده و خطوط در دست
احداث با ایجاد ایستگاههای تبادلی است .وی با بیان اینکه
در مطالعات اولیه توسعه خطوط مترو نسبت به ایجاد ۱۱
خط تاکید شده که  ۴خط جدید مترو باید ایجاد شود،
تصریح کرد :با افزایش این  ۴خط جدید ۱۵۰ ،کیلومتر به
طول خطوط شبکه فعلی اضافه میشود و  ۱۲۵ایستگاه
جدید نیز در اختیار ش��هروندان قرار خواهد گرفت تا در
مجموع طول خطوط مترو به حدود  ۴۶۰کیلومتر برسد.

پلیس

کشف کارگاههای تتوزنی
با عالئم شیطانپرستی در تهران

مأموران پلیس پیش��گیری تهران
بزرگ موفق به کشف چند کارگاه
تتوزنی ش��دند که برای این کار از
الگوهای مبتذل و شیطانپرس��تی
اس��تفاده میکردن��د .س��رهنگ
دوستعلیجلیلیان در گفتوگو با تسنیم ،درباره جزئیات
کشف یکی از این کارگاهها گفت :مأموران کالنتری 160
خزانه موفق به کش��ف یک کارگاه زیرزمینی شدند که
صاح��ب آن ،اقدام به تتوزنی میکرد .س��رکالنتر هفتم
پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد :متهم این پرونده
که پسری جوان بود ،در زیرزمین کارگاه اقدام به تتوزنی
کرده و مبالغی از  200هزار تا  3میلیون تومان از مشتریان
خود دریافت میکرد .این مقام انتظامی تصریح کرد :متهم
این پرونده از الگوهای مبتذل و شیطانپرستی برای تتوزنی
اس��تفاده میکرد .همچنین در پرونده دیگری مأموران
کالنتری  175باقرشهر ،موفق به کشف یک کارگاه مخفی
و غیرقانونی شدند که در آن تتوزنی و خالکوبی برای بانوان
و اوباش انجام میشد.

دستگیری یک خواننده لسآنجلسی
در تهران

مع��اون نظارت ب��ر اماکن عمومی
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از
دستگیرییکخوانندهلسآنجلسی
در یک سفرهخانه خبر داد .به گزارش
ایسنا ،سرهنگ نادر مرادی در اینباره
گفت :در پی دریافت خبرهایی مبنی بر اجرای موسیقی
غیرمجاز به صورت زنده در سفرهخانهای واقع در خیابان
مالصدرا ،موضوع در دس��تور کار ماموران پلیس نظارت
بر اماکن عمومی قرار گرفت و مش��خص شد خوانندهای
لسآنجلس��ی معروف به «س��امان» که اخیرا به کشور
بازگشته مشغول اجرای برنامه در این سفرهخانه است .وی
با اشاره به هماهنگی انجام شده با مرجع قضایی گفت :با
حضور ماموران پلیس در محل ،خواننده مذکور و مالک
سفرهخانه دستگیر شدند و همچنین سفرهخانه مذکور با
حکم قضایی پلمب ش��د .به گفته مرادی ،سامان با قرار
بازداشت موقت برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار
پلیس امنیت اخالقی قرار دارد.

«وطن امروز» از اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از ورود ویروس کشنده
چینی در مبادی ورودی کشور گزارش میدهد

ورود کرونا
ممنوع

رئیسادارهمراقبتمرکزمدیریتبیماریهایواگیرداروزارت
بهداشت در گفتوگو با «وطنامروز» :مسافران چینی در مبادی ورودی
بهایرانایزولهمیشونداماقرنطینهنمیشوند
گروه اجتماعی :وزارت بهداش��ت برای جلوگیری از ورود ویروس
کشنده کرونا به کشور برنامههای ویژهای تدارک دیده که آزمایش
مسافران چینی و ایزولهکردن آنها اقدامات ابتدایی در این زمینه
است.
به گزارش «وطنامروز» ،اخبار نگرانکننده از قربانیان ویروس
کرونا موجب شده وزارت بهداشت در آمادهباش کامل قرار بگیرد.
ویروس کرونا تاکنون بیش از  20نفر را در چین کش��ته اس��ت و
گزارشهایی از ابتال به این بیماری در هند و عربستان سعودی به
گوش رسیده است .این ویروس موجب شده چین  9شهر خود را
قرنطینه کند و اجازه ورود و خروج هیچ کس را به این شهرها ندهد.
بعد از شهر «ووهان» با ۱۱میلیون نفر جمعیت که مرکز بیماری
مسری مرموزی است که از شروع سال میالدی جدید ،گریبان مردم
چین را گرفته ،شهر «هوانگانگ» با  7/5میلیون نفر جمعیت هم
وارد قرنطینه شد .این شهر در  ۷۰کیلومتری شرق ووهان قرار دارد
و تا اطالع ثانوی تردد به آن ممنوع است .گفتنی است چین در حال
مبارزه با انتشار نوع جدیدی از بیماری ذاتالریه است که علت ابتال
به آن ویروسی از خانواده «کرونا» معرفی شده است.
گفتنی است با آغاز سال جدید چینی از روز شنبه ،شهروندان
بیشتری از این کش��ور اقدام به انجام سفرهای داخلی و خارجی
میکنند و همین مسأله بیم شیوع بیماری را افزایش داده است.
این ویروس جدید ظاهرا از اواخر س��ال میالدی گذش��ته و به
واسطه قاچاق حیوانات آلوده در یکی بازارهای محلی شیوع پیدا
کرده است .به واسطه سفر ،ویروس به اقصی نقاط جهان از جمله
آمریکا هم سرایت کرده است .این بیماری عالوه بر چین ،در تایوان،
ژاپن ،تایلند ،کرهجنوبی و آمریکا نیز گزارش شده است .سخنگوی
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا روز چهارشنبه اعالم کرد
در فرودگاه «سیاتل» یک فرد چینی مبتال به این بیماری شناسایی
شده و تحت نظر قرار گرفته است.
■■هیچ عالئمی از ویروس کرونا در کشور مشاهده نشده است

با انتشار اخبار ناگوار ویروس مرگبار چینی نگرانی زیادی برای
مردم کشور ما به وجود آمده ،چرا که چینیهای زیادی به کشور
رفت و آمد دارند .حسین عرفانی ،رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت
گ�روه اجتماعی :هر روز ابعاد جدیدی
شورا
از اختالفات یکدستترین شورای شهر
تهران آشکار میشود و این بار اعضای شورا همدیگر را متهم
به شخصینگری و تکروی برای ارائه طرحهای خود میکنند.
به گزارش «وطن امروز» ،اعضای شورای شهر همواره قصد
دارند طرحهای خود را در جلسات شورا مطرح کنند .با وجود
اینکه تمام اعضای ش��ورا شهر اصالحطلب هستند و از یک
لیست به خیابان بهشت رسیدهاند ،هر روز مشخص میشود
شکاف عمیقی بین اعضای شورا وجود دارد؛ شورایی که در
 28ماه فعالیت خود صفت منفعلترین ش��ورا را به نام خود
زده است .حاال در جدیدترین اتفاق ،اعضای شورا یکدیگر را
به تکروی متهم کردهاند.
زه��را صدراعظمن��وری ،رئی��س کمیس��یون س�لامت
محیطزیس��ت و خدمات ش��هری شورای ش��هر تهران در
واکنش به اقدام اخیر برخی اعضای شورای شهر تهران مبنی
بر تاکید آنها بر ارائه طرحها به نام خود گفت :اعتقاد من این
است برخی اعضای شورای شهر تهران باید از شخصینگری
خارج شوند و در نحوه برخورد و صحبت خود مصلحت مردم
را مدنظر داشته باشند .رئیس کمیسیون سالمت محیطزیست
و خدمات شورای شهر تهران با تاکید بر این نکته که باید در
ش��ورای شهر تهران نظم و انضباط رعایت شود ،افزود :ما در
شورای شهر تهران باید همواره بر انجام فعالیت خود در زمان
مقرر تاکید کنیم و نسبت به این موضوع اهتمام بورزیم .اگر
قرار باش��د هر نکته یا مطلبی در هر زمانی در ش��ورای شهر
تهران مطرح شود ،آنگاه شورای شهر از نظم خارج میشود.
او در پاسخ به این سوال که آیا شکل بخشینگری برخی
گروه اجتماعی« :هر نیمساعت یک نفر در
راهور
ایران بر اثر تصادف کشته میشود»؛ این خبر
وحشتناک جدیدترین آمار پلیس راهور از تصادفات است تا دیگر
باور کنیم تصادفات از مرز هشدار گذشته است.
سردار سیدکمال هادیانفر ،رئیس پلیس راهور ناجا در سمینار
حوادث ترافیکی در ش��یراز گفت :متاس��فانه روزانه در کشور ۴۵
ال��ی ۶۰نفر بر اث��ر تصادفات جان خود را از دس��ت میدهند .در
 ۹ماه اول س��ال  ،۹۸حدود  ۳۶درصد تصادفات فوتی ناش��ی از
تخلف نداش��تن توجه به جلو بوده که یکی از مصادیق مهم آن،
اس��تفاده از تلفن همراه اس��ت که میزان بروز خطر تصادف را تا
 ۴برابر افزایش میدهد .وی با بیان اینکه در طول س��ال خسارت
مالی ناشی از هر فوتی در تصادفات رانندگی 5/2 ،میلیارد تومان
اس��ت ،گف��ت :اگر هزینههای��ی را که از بدو تولد صرف رش��د و
آموزش یک فرد میش��ود بررسی کنیم ،میتوانیم بگوییم ساالنه
 ۳۴میلیارد دالر ناشی از تصادفات به کشور متحمل میشود.
وی با بیان اینکه در  ۹ماه اول س��ال جاری حدود  ۱۳هزار و
 ۷۱۱نفر از شهروندان بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادهاند،
خاطرنشان کرد :متاسفانه آمار نشان میدهد  1/5درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است .سردار هادیانفر افزود:
بار سوانح ترافیکی کاهش نمییابد مگر اینکه عوامل خطرساز را به
درستی بشناسیم و به جامعه معرفی کنیم و با برنامه ،جلب مشارکت
عمومی ،عزم ملی و آموزش همگانی از عوامل خطرساز اجتناب کنیم.
وی با اش��اره به اینکه  ۵۱درصد از افرادی که دچار تصادفات
میشوند در صحنه جان خود را از دست میدهند ،عنوان داشت:
حدود  ۶درصد در حین انتقال و  ۴۳درصد نیز در بیمارستان فوت
میکنند .رئیس پلیس راهور کش��ور اظهار داشت :نقش خانواده

بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت در گفتوگو با «وطنامروز»
گفت :آنچه در کشور چین اتفاق افتاد ،یک نوع عفونت نوپدید است
که در خانواده کروناویروسهاست و جزو سرماخوردگیهای معمولی
که یک نوع آن کروناویروس و دیگری س��ارس اس��ت که در سال
 2003میالدی از جنوب شرقی آسیا شروع شد و از نقاط مختلف
دنیا نیز گزارشهایی درباره شیوع آن دریافت شد.
رئیس اداره مراقبت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت درباره
اقدامات الزم برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا به کشور گفت :با
توجه به مراودات  2کشور ایران و چین ،وزارت بهداشت در فرودگاه
بینالمللی امام خمینی که تنها فرودگاهی است که پرواز از چین
(رفت و برگش��ت) به آن انجام میشود ،پایگاه بهداشتی مجهزی
ایجاد کرده است و هر مسافری که از چین به ایران میآید به دقت
مورد بررسی و آزمایش الزم قرار خواهد گرفت تا با ورود مسافران
ی به ایران ،مشکلی سالمت کشور را تهدید نکند.
چین 
حس��ین عرفانی افزود :این پایگاه یک مراقبت فعال بیماریابی
دارد .همچنین برای جلوگیری از ورود این بیماری به کش��ور در

مب��ادی ورودی دیگر چون بنادر و مرزهای آبی هم اقدامات الزم
برای شناسایی افراد مشکوک به این ویروس انجام شده است .وی
افزود :تاکنون هیچ عالئمی از ویروس کرونا در کشورمان مشاهده
نش��ده است .وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت مشاهد
فردی به این ویروس وی را قرنطینه خواهید کرد ،افزود :قرنطینه
فقط در موارد خاص و در حالی که فردی تحت معالجه باشد انجام
میشود ،این در حالی است که برای شناسایی یک ویروس قرنطینه
معنا ندارد اما اگر کسی عالئم چنین ویروسی را داشته باشد ،وی را
تا درمان کامل ایزوالسین میکنیم تا بیماری منتقل نشود.
وی افزود :این ویروس از خانواده ویروسهایی است که در سال
 2003به نام س��ارس منطقه حاشیه خلیجفارس را در برگرفت و
اکنون به نام کرونا از سال  2019در چین مشاهده شده و باعث مرگ
 18نفر فقط در این کشور شده و  500نفر را درگیر خود کرده است.
رئیس اداره بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت با بیان اینکه
اینها عفونتهای نوپدید هستند که معموال بین حیوانات و انسان
ایجاد مشکل میکنند ،یعنی از حیوان به انسان منتقل میشوند،

کنترل مسافران ورودی از چین جهت بررسی بیماری کرونا

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداش�ت از کنترل مس�افران ورودی از چین در فرودگاه بینالمللی امام
خمینی(ره) از نظر عالئم ابتال به گونه جدید ویروس کرونا خبر داد .به گزارش «وطن امروز» ،دکتر محمدمهدی گویا درباره گونه
جدید ویروس کرونا بیان کرد :سومین گونه خطرناک ویروس کرونا در حال حاضر در کشور چین شیوع یافته و موارد اولیه آن
نیز مشاهده شده است .این گونه جدید با عنوان ویروس کرونا  ۲۰۱۹نامگذاری شده است .تاکنون این ویروس در بیش از ۵۰۰
نفر در چین مشاهده و در  ۹نفر منجر به مرگ شده است .ویروس کرونا انواع مختلفی دارد که سهگونه از آن به عنوان گونههای
خطرناک شناخته شدهاند .وی ادامه داد :در حال حاضر مسافرانی که از چین وارد ایران میشوند ،در فرودگاه بینالمللی امام
خمینی(ره) از نظر عالئم ابتال به ویروس کرونا بررسی میشوند .اگر عالئمی از بیماری مشاهده شود اقدامات الزم برای مراقبت
از این افراد انجام میشود .اگر کسی در چین آلوده به این بیماری شده باشد ،فقط میتواند از طریق هواپیما به ایران برسد و
تنها جایی که مسافر از چین وارد میشود ،فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) است .گویا در ادامه افزود :مشخص شده که این
ویروس میتواند از طریق قطرات تنفسی از انسان به انسان هم منتقل شود .وی اظهار کرد :عالئم بیماری پس از گذشت این
بازه زمانی در بدن فرد مبتال ظاهر میشود .عالئم شامل تب ،بدن درد ،گلو درد ،سرفه ،درد عضالت ،آبریزش بینی و سر درد
است .برخی دچار عالئم گوارشی مثل تهوع و اسهال میشوند .آنچه باعث نگرانی میشود این است که فرد دچار ذاتالریه شود.

اتهام تکروی اعضای شورای شهر به یکدیگر
عضوشورایسابقشهرتهراندرگفتوگوبا«وطنامروز»:
شورایفعلیچهکاریکردهکهبهآنافتخارکند؟
اعضای شورای شهر تهران با شعار این
شورا که همان یکدستی آن است در
تعارض نیست ،به باشگاه خبرنگاران
جوان گفت :اختالف نظر آسیبی به
یکدستی شورای شهر پنجم از لحاظ
نگاه سیاسی ندارد و باید بدانیم خط
مشی ش��ورای پنجم همان رویکرد
ش��روع به فعالیت آن است .اگر در
مباحث کارشناس��ی مطرح ش��ده
اختالف نظرهایی وجود دارد ،نباید اختالف نظرهای اعضا از
چارچوب قانونی خارج شود .صدراعظم نوری تصریح کرد :به
عنوان مثال اگر قرار است کمیسیون تخصصی در یک طرح نظر
خود را در یک بازه زمانی مشخص اعالم کند ،اگر این نظر خارج
از آن زمان مقرر مطرح شود ،نباید حقی برای آن قائل شد.
■■کارنامهخالی!

عضو سابق شورای شهر تهران درباره عملکرد شورای شهر
و شهرداری پایتخت و بروز برخی اختالف نظرها بین اعضای
ش��ورای پنجم به «وطن امروز» گفت :انتقاد بجای مردم به
عملکرد ش��ورای شهر و ش��هرداری تهران به تیم یکدست
شوراس��ت که با گذش��ت حدود  4سال به بس��یاری از این

وعدهه��ای خود عمل نکردهاند و به
جای انجام وظایف و پیشبرد کار ،با
نگاه سیاسی به مسائل مینگرند .از
این رو است که تاکنون نتوانستهاند
رضایت شهروندان تهرانی را در انجام
امور جلب کنند.
مجتبی ش��اکری ب��ا بیان اینکه
عملکرد شورای ش��هر و شهرداری
تهران در معرض دید شهروندان قرار
دارد ،تصریح کرد :اداره شهر به دور از نگاههای سیاسی ،اتمام
پروژههای بر زمین مانده شهری ،تزریق نشاط و سرزندگی به
کالبد شهر و بسیاری مسائل روزمره دیگر از مطالبات مردم در
مدیریت شهری است .به نظر میرسد مجموعه شورای شهر
بهرغم یکدست بودن به لحاظ گرایشهای سیاسی و نزدیکی
به تفکرات و خط و مشی دولت اما آنقدر ناکارآمد هستند که
نتوانستهاند اقدام قابل توجهی در شهر به ثبت برسانند .خیلی
از پروژهها در پایان دوره چهارم شورای شهر در آستانه افتتاح
و راهاندازی بود اما مدیران جدید ش��هری تهران حتی موفق
نشدهاند همان طرحها را به اتمام رسانده و به نام خود کنند.
وی ب��ا بیان اینکه مدیران ش��هری و تصمیمگیران باید

آماروحشتناکرئیسپلیسراهورناجاازحوادثرانندگی

هر نیم ساعت یک نفر در کشور بر اثر تصادف کشته میشود
 ۱۲درص��د از جانباخت��گان ح��وادث
در نهادین��ه کردن فرهن��گ ترافیک از
جادهای ،کودکان هستند که هیچ نقشی
همان اوایل کودکی از طریق کارکردهای
در تصادف نداشتهاند.
آموزشی و فرهنگسازی بسیار موثر است.
رئیس پلیس راهور ناجا در جلس��ه
 ۱۲درص��د از تصادفات در کش��ور
ق��رارگاه کاهش تصادف��ات فرماندهی
مربوط به راههای روس��تایی اس��ت .در
انتظامی اس��تان فارس نیز با اش��اره به
این مسیرها به دلیل تردد موتوسیکلت،
اینکه هیچ دستگاهی در کشور به اندازه
تراکتور و دیگر وسایل نقلیه کشاورزی،
نیروی انتظامی با م��ردم ارتباط ندارد،
زمینه بروز خطر تصادف بشدت باالست.
اظهار داش��ت :امروز حدود  ۸۵میلیون
 ۸۲درصد از تصادفات در کش��ور تحت
واژگونیپژو206دراتوبانهاشمیرفسنجانیبامداددیروز
ش��هروند داریم که یا راننده یا سرنشین
تاثیر سرعت غیر مجاز ،سبقت غیرمجاز،
2کشتهو 3مصدومبرجاگذاشت
یا عابر پیاده هستند ،بنابراین به نحوی
نداش��تن توج��ه به جلو و خس��تگی و
با پلیس راهنمایی و رانندگی ارتباط دارند .وی با بیان اینکه امروز
خوابآلودگی اس��ت .وی  ۱۵درصد از تصادفات کشور را به دلیل
نیروی انتظامی با گذشته بسیار متفاوت شده است ،افزود :تنها با
سرعت غیرمجاز دانس��ت و گفت :متاسفانه در استان فارس این
نگاه سلبی نمیتوان کارها را پیش برد ،بلکه باید با مهربانی ،درایت
میانگین به  ۱۶درصد رسیده است.
و مدیریت قوی اقدامات الزم را انجام داد.
سردار هادیانفر با اشاره به اینکه طول جادههای کشور  ۲۱۷هزار
رئی��س پلیس راه��ور ناجا  4وظیفه اصل��ی پلیس راهنمایی
کیلومتر است ،گفت ۳۰:درصد از تصادفاتی که رخ میدهد مربوط به
و رانندگ��ی را مدیری��ت ترافیک ،تأثی��ر در تردده��ا ،ایمنی در
نقاط حادثهخیز است .طرح کنترل نامحسوس با وسایلی نظیر پهپاد
ت��ردد و خدم��ات راه��ور عنوان ک��رد و گف��ت :در بخش ایمنی
و نظایر آن را در دستور کار خود قرار دادهایم و استفاده از گشتهای
تردده��ا ۳۳ ،س��ازمان در کش��ور نق��ش دارند که س��هم پلیس
نامحسوس به منظور برخورد با تخلفات از جمله سرعت و سبقت
 ۲۰درصد است.
غیرمجاز و بویژه صحبت کردن با تلفن همراه است.
س��ردار هادیانفر تأکید کرد :یکی از نشانههای توسعهیافتگی
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه بستن کمربند ایمنی در
کشورها نظم و انضباط ترافیکی است و در کشور ما نیز پیشرفتهای
جادههای برونشهری برای همه سرنشینان الزامی است ،عنوان کرد:

اضافه کرد :در هفتههای گذشته در چین نوعی از این کروناویروس
گزارش شده که منجر به یک عفونت شدید تنفسی میشود و تاکنون
 2نفر از موارد ابتال جان خود را از دست دادهاند.
عرفانی با بیان اینکه هنوز سازمان بهداشت جهانی این بیماری
را به عنوان یک رخداد و بحران بهداش��ت بینالمللی اعالم نکرده
است ،خاطرنشان کرد :البته ما پیشبینیهای الزم را انجام دادهایم
و مکاتباتی با فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) و دانشگاه علوم
پزش��کی تهران که مسؤول پایگاه بهداش��تی مراقبت مرزی این
فرودگاه است ،انجام دادهایم .وی یادآور شد :هماهنگیهایی با سایر
مبادی مرزی شده تا هنگام خروج به هموطنانی که قصد مسافرت
به چین و جنوب ش��رق آس��یا را دارند ،اطالعات الزم درباره این
بیماری ،راههای انتقال و پیش��گیری از آن ارائه شود .رئیس اداره
بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت متذکر شد :درباره مسافرانی که
از چین وارد کشور میشوند نیز یک مراقبت فعال به عمل میآید و
به مسافرانی که از سایر نقاط دنیا وارد ایران میشوند هم به صورت
غیرفعال ،اطالعرسانی میشود و به موضوع بیماریابی توجه میشود.
عرفانی ابراز داشت :کروناویروس معموال یک نوع عفونت ویروسی
شدید ایجاد میکند که میتواند منجر به نارسایی حاد تنفسی شده
و حتی باعث مرگ شود.
مشخصات و آخرین وضعیت ویروس کرونا

چگونگی توسعه ویروس

ایجاد عفونت در بینی ،سینوسها یا گلو

کشورهایی که موارد ابتال در
آنها گزارش شده

چین ،تایوان ،تایلند ،هند ،کرهجنوبی ،ژاپن،
عربستان و آمریکا

تعدادکشتهها

 27نفر

تعداد مبتالیان

 600نفر

عوارض

سرفه ،عطسه و لرزش دست

ی مانند ذاتالریه یا
مشکالت تنفسی بسیار جد 
عوارض در کودکان و سالمندان
برونشیت
خاستگاه کرونا

احتماال در بدن یک حیوان ایجاد شده و در بدن
انسان رشد مییابد

میانگینسنیمبتالیان

 ۴۰سال به باال

نگاه��ی به وعدههای خود چه قبل و چه بعد از ورود به این
نهاد اجتماعی کنند ،افزود :شورای شهر تهران باید رصدکننده
ی باشد و بخش اجرایی را ملزم به پاسخگویی
عملکرد شهردار 
کند ،نه اینکه بعضا فقط با تذکری به شهردار یا اختالفنظر
در اجرای طرحها ،جلسات را به اتمام برسانند .همه میدانند
فرصتهای زیادی برای تصمیمگیری و انجام اقدامات الزم
در راستای تحول شهر و عمل به وعدهها از دست رفته است.
اعضای ش��ورای شهر و مدیران شهری باید عملکرد خود در
 2/5س��ال گذاشته را تشریح کنند اما از آنجایی که کارنامه
درخشانی ندارند ،هیچگاه این کار را نخواهند کرد.
ش��اکری به برخی اختالف نظرها بین مجموعه اعضای
شورای شهر در تصمیمگیریها اش��اره کرد و افزود :اکنون
که اعضای شورای شهر یکدست و همفکر هستند ،چرا نباید
عملکرد قابل توجهی داشته باشند .شورای کنونی شهر تهران
در ابتدای فعالیت خود بخشی از ناکارآمدیهایش را بر دوش
مدیران گذشته میانداخت .اکنون که چند سال از فعالیت این
شورا و شهرداری میگذرد ،پس چرا شاهد اجرای پروژههای
ب��زرگ ش��هری در پایتخت نیس��تیم و در عوض وضعیت
لونقل عمومی ،قطار شهری و مدیریت
آزاردهندهای را در حم 
بحران در پی بارشهای پاییز و زمستان شاهد هستیم.
عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه شهر پدیدهای
زیستمحیطی است که باید به ابعاد مختلف آن توجه ویژه
ش��ود ،افزود :نبود هماهنگی میان متولیان شهر موجب شد
خیابانهای ش��هر ته��ران با کوچکترین ب��ارش برف قفل
ش��ود یا تردد مردم به س��ختی انجام ش��ود که این نشان از
ناکارآمدیها دارد.
زیادی در اینباره حاصل شده است.
وی ب��ه نقش  ۱۸درصدی همیاران پلیس در کاهش تخلفات
رانندگی اش��اره کرد و افزود :این طرح که از چند سال پیش آغاز
شد ،بسیار تأثیرگذار بود به نحوی که کودکان آن زمان ،امروز در
جامعه تأثیرگذار هستند .رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه سال
گذشته  ۱۷هزار و  ۱۸۳نفر بر اثر تصادفات رانندگی در جادههای
کشور کشته شدهاند ،گفت ۳ :هزار راننده از این آمار عامل مرگ
افراد و مقصر حادثه بودهاند .سردار هادیانفر با اشاره به اینکه تصادفات
رانندگی۷درصد به تولید ناخالص ملی زیان وارد میکند ،خاطرنشان
کرد :از مجموع تلفات تصادفات رانندگی ۵۱ ،درصد در صحنه۶ ،
درص��د در طول انتقال و  ۴۳درصد نیز در مراکز درمانی یا بعد از
ترخیص جان خود را از دست میدهند.
آخرین آمار تصادفات رانندگی

تعداد کشتههای یک سال اخیر

 17183نفر

میزان کشتههای تصادفات در  9ماه ابتدایی سال 98

 13711نفر

درصد رشد نسبت به سال قبل

 1/5درصد

خسارت غیرمستقیم فوتی هر نفر

 5میلیارد تومان

خسارت غیر مستقیم ساالنه تصادفات

 34میلیارد دالر

میزان ضرر به تولید ناخالص ملی

 7درصد

درصد مرگ میر تصادفات در صحنه

 51درصد

درصد مرگ و میر تصادفات در طول انتقال به بیمارستان

 6درصد

درصد مرگ و میر تصادفات در مراکز درمانی

 43درصد

کودکان قربانی تصادفات

 12درصد

درصد تصادفات کشور به دلیل سرعت غیرمجاز

 15دصد

