بارش باران هم هوای تهران را پاک نکرد

یکشنبه  2آذر 1399
وطنامروز شماره 307۸

شاخص کیفیت هوای تهران دیروز روی عدد  ۷۲قرار گرفت و بهرغم بارش باران ،هوای تهران پاک نشد .به گزارش فارس ،تهران از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا  15روز
هوای پاک 175 ،روز هوای قابل قبول 54 ،روز هوای ناسالم برای گروههای حساس جامعه و  2روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است .این در حالی است که در مدت مشابه
سال قبل ،پایتخت  25روز هوای پاک 182 ،روز هوای قابل قبول 38 ،روز هوای ناسالم برای گروههای حساس و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

اجتماعی
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ساخت خانه بانوی بندرعباسی
توسط گروه جهادی «نورالرضا»

مسؤول گروه جهادی نورالرضا از ساخت منزل مسکونی
برای بانوی بندرعباسی که چند روز پیش منزلش تخریب
شد ،خبر داد .به گزارش فارس ،محمود مدینهنگاه ،مسؤول
گروه جهادی نورالرضا اعالم کرد :این گروه جهادی آمادگی
س��اخت یک باب منزل مسکونی برای خانمی که منزلش
در بندرعباس تخریب ش��د را دارد .وی ادامه داد :قرار شد
مسؤوالن زمین الزم را به ما بدهند تا ما آن را بسازیم و اگر
زمین نیز تامین نشود ،با خیران صحبت کردهایم تا در زمینه
تهیه زمین مورد نظر همکاری الزم را داشته باشند .مسؤول
گروه جهادی نورالرضا با اشاره به فعالیتهای این گروه جهادی
در جنوب کرمان و ساخت دهها خانه ،خاطرنشان کرد :معموال
ما خانهها را در مدت زمان یک تا  ۲ماه با متراژهای  ۵۵تا
 ۶۰متر میسازیم .مدینهنگاه تصریح کرد :اگر مشکل تهیه
زمین برای ساخت این واحد مسکونی حل شود ،کار ساخت
را آغاز میکنیم؛ البته در حال حاضر نیز بسیاری از گروههای
خیر برای تامین زمین مورد نیاز اعالم آمادگی کردهاند .وی
اضافه کرد :تا زمانی که منزل مسکونی این خانم آماده شود،
وی در مکانی موقت اسکان داده میشود.

سارقان طالجات زنان سالخورده
دستگیر شدند

جانش��ین رئیس پلیس آگاهی ناجا
از دستگیری س��ارق طالجات زنان
س��الخورده در یکی از استانها خبر
داد و از هموطنان خواس��ت مراقب
سوءاستفاده مجرمان باشند .سردار
«فرامرز بهگذر» اظهار داشت :در پی اعالم شکایت تعدادی
از شهروندان مبنی بر اینکه افرادی به بهانه کمک به فقرا و
نیازمندان در نزدیکی مساجد و معابر ،پرسهزده و طالجات
(گوش��واره ،انگشتر ،دستبند و )...آنان را به سرقت بردهاند،
بالفاصله تحقیقات پلیسی آغاز شد و کارآگاهان موفق شدند
سارقان را در یک اقدام ضربتی شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود :کارآگاهان ابتدا چهره فرضی سارقان را مشخص
کردند و سپس با انجام تحقیقات میدانی و روشهای علمی
کشف جرائم ،موفق شدند سارقان را شناسایی و دستگیر
کنند .ماموران همچنین در بازرسی از خودروی آنان مبالغ
زیادی اس��کناس ،دالر تقلبی و طالجاتی که همان روز از
زنان سالخورده کفزنی کرده بودند ،کشف کردند .این مقام
مسؤول با بیان اینکه متهمان تاکنون به  ۴۰فقره سرقت به
این شیوه اعتراف کردهاند ،تصریح کرد :پلیس طبق قانون با
مخالن امنیت برخورد قاطع کرده است اما شهروندان نیز باید
نسبت به ترفندهای متقلبانه و فریبکارانه شیادان آگاه باشند.

ثبت حقالوکاله وکال الزامی شد

در راس��تای مبارزه با فرار مالیات��ی ،از این پس ثبت
حقالوکاله وکال در س��امانه ق��رارداد الکترونیک الزامی
است .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،پس از وصول
گزارشهای متعدد درباره فرار مالیاتی وکال ،رئیس دستگاه
قضا بخشنامهای را صادر کرد که به موجب آن وکال موظف
به رعایت اصول متعددی شدند ،یکی از این اصول ثبت
حقالوکاله در س��امانه مخصوص است .این سامانه که بر
اساس بند «ش» تبصره  ۶قانون بودجه سال  ۹۹راهاندازی
شده است ،وکال را مکلف میکند وکالتنامه و قراردادهای
مالی حقالوکاله خود را در سامانه تنظیم و ثبت کنند ،در
غیر این صورت حق وکالت نخواهند داشت.

تعطیلی مراکزتعویض پالک
در مراکز استانها

«مراکز ش��مارهگذاری در شهرهای
با وضعی��ت نارنجی ،زرد و س��فید
کرونایی تعطیل نبوده و فعال است».
رئیس مرکز ش��مارهگذاری پلیس
راهور ناجا از تعطیلی مراکز تعویض
پالک در تمام مراکز اس��تانها خب��ر داد و گفت :مراکز
شمارهگذاری در شهرهایی با وضعیت نارنجی ،زرد و سفید
کرونایی تعطیل نبوده و فعال است .سرهنگ علی محمدی
در گفتوگو با فارس ،درباره آخرین وضعیت فعالیت مراکز
تعویض پالک و شمارهگذاری پلیس راهور در سراسر کشور
با توجه به وضعیت متفاوت کرونایی اظهار داشت :با ابالغ
س��تاد ملی کرونا و با توجه به وضعیت قرمز کرونا ،مراکز
شمارهگذاری و تعویض پالک در همه مراکز استانها به
مدت  ۲هفتهتعطیل است .وی گفت :تمام مراکز استانها
در وضعیت قرمز بوده و مراکز تعویض پالک در آنها تعطیل
هس��تند اما در ش��هرهایی که در وضعیت نارنجی ،زرد و
سفید قرار دارند مراکز شمارهگذاری فعال هستند .رئیس
مرکز شمارهگذاری پلیس راهور ناجا درباره فعالیت مراکز
شمارهگذاری در استان تهران اعالم کرد :استان تهران در
این موضوع به صورت یکپارچه دیده ش��ده و با توجه به
وضعیت قرمز ،تمام مراکز تعویض پالکدر استان تهران
به مدت  ۲هفته تعطیل است.

هشدار نسبت به کمتوجهی
به سالمت کودکان و کاهش رشد باروری

به گفته یک جمعیتشناس ،بر اساس آمار سال ۹۵
حدود  ۷میلیون کودک در بازه س��نی صفر تا  ۴سال و
حدود  ۶میلیون و  ۴۰۰هزار کودک در بازه س��نی  ۵تا
 ۱۰سال در کشور وجود دارند که علت بیشتر بودن آمار
کودکان صفر تا  ۴سال نسبت به کودکان  ۵تا  ۱۰سال،
رسیدن جمعیت دهه  60به سن ازدواج است اما به طور
کلی جمعیت کودکان در کشور رو به کاهش است .شهال
کاظمیپور در گفتوگو با ایسنا ،همزمان با «روز جهانی
کودک» با تاکید بر اینکه به دلیل کاهش باروری جمعیت
کودکان نسبت به سالهای گذشته رو به کاهش است،
اظهار کرد :مطابق آمار س��ال  ۹۵تعداد کل کودکان زیر
 ۱۰س��ال ،حدود  ۱۳میلیون و  ۵۰۰هزار نفر معادل ۱۷
درصد از جمعیت کل کش��ور است .این جمعیتشناس
گفت :از س��وی دیگر شاهد کمتوجهی به تست سالمت
قد ،وزن و تغذیه کودکان یک تا  5سال هستیم که نیاز
است سالی یک مرتبه انجام شود ،در حالی که اگر خواهان
جمعیت جوان ،سالم و بالنده هستیم باید به کودکان توجه
بیشتری نشان دهیم.

آغاز محدودیتهای پراکنده

گروه اجتماعی :نخستین روز محدودیتهای شدید کرونایی با
لونقل عمومی همراه
ترافیک و ازدحام در اماکن و وسایل حم 
شد و روحانی هم اعالم کرد این تعطیالت(!) برای این بود که
به مردم بگوییم مساله ویروس کرونا خیلی جدی است و همه
باید مراعات کنند.
به گزارش «وطنامروز» ،طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا،
محدودیتهای شدید کرونایی از روز گذشته در سراسر کشور
متناس��ب با وضعیت کرونایی هر ش��هر اجرا شد .در شهرهای
قرمز کرونایی فقط مشاغل گروه یک شامل بانکها ،کارخانهها
و مطبوعات مجاز به فعالیت هستند و در تهران نیز بازار و اکثر
فروشگاهها بسته بود اما فعالیت در سطح شهر ادامه داشت و با
توجه به بارش باران ،ترافیک در خیابانها وجود داشت .به عبارت
بهتر دیروز تهران مثل یک شهر تعطیل نبود چرا که اکثر مغازهها
و بانکها فعال بودند ،اتوبوس و مترو پرازدحامتر از روزهای گذشته
بود و رس��تورانها هر چند به صورت بیرونبر اما خدمات ارائه
میکردند .میتوان گفت در روز اول محدودیتها ،هر چند بازار و
فروشگاههای بزرگ تعطیل بودند اما جمعیت و ازدحام همیشگی
به مکانهای محدودتر منتقل ش��دند .هدف از محدودیتهای
جدید از بین بردن ازدحام و انجام فاصلهگذاری اجتماعی است
اما این مساله در روز ابتدایی محدودیتها هویدا نبود.
بس��یاری از متخصصان وزارت بهداشت تعطیلی و قرنطینه
کامل را بهترین راهکار میدانند اما دولت زیر بار تعطیلی نرفت
و فق��ط با تعطیلی پراکنده و نصفه و نیمه موافقت کرد .جالب
اینکه دیروز روحانی در ستاد مقابله با کرونا به این مساله اشاره
کرد و گفت هدف از تعطیالت فقط این بوده که به مردم گفته
شود موضوع جدی است!
روحانی دیروز گفت :بعضی جاها ناچار به تعطیلی شدیم تا
تجمع و تردد کم شود؛ قبال میگفتیم همه پروتکلها را مراعات
کنید به خاطر اینکه خودتان و اقوامتان سالم بمانید و فشار از
دوش کادر درمانی کاهش پیدا کند .جمع شدنها و دورهمیها
بر اساس نتیجه تحقیقات نشان میدهد که صحبت کردن باعث
انتشار افشانهها میشود که باعث ابتالی افراد زیادی میشود .یک
فرد مبتال در یک جمع  ۵۰نفره در  ۲ساعت باعث میشود همه
مبتال شوند؛ مسؤولیتپذیری آحاد جامعه مهم است.
وی ادامه داد :در جلسه امروز مصوب شد که همه افرادی که
در جامعه میآیند باید کارت ملی یا یک کارت با کد ملی همراه
داشته باشند تا بتوان از این طریق از ورود افراد مبتال به جامعه
و ارائه خدمات به آنان جلوگیری کرد .تعداد تس��تهای روزانه
افزایش یافته و ممکن است تعداد افراد مبتال بیشتر شود اما در
ادامه از تعداد فوتیها کم میشود .اگر مردم مراعات کنند نیاز
به یک ساعت تعطیلی نداریم و امیدوارم مردم با مراعات خود
تعطیالت را کوتاه کنند و فوتیها و نگرانیها کاهش یابد .این
تعطیالت برای این بود که به مردم بگوییم مساله ویروس کرونا
خیلی جدی است و همه باید مراعات کنند.
صحبته��ای روحانی در حالی اس��ت ک��ه در روزهای اول
ورود کرونا به کشور ،مقررات قرنطینه بویژه توسط افراد مسن،
کودکان و بیماران بیشتر رعایت میشد ولی متاسفانه کمکم به
دالیل مختلف ،این موضوع رنگ باخت .حتی به رغم تأکیدات
مبنی بر اینکه از سفر رفتن پرهیز شود اما هنوز در ایام تعطیل،
جادهها ش��لوع میش��ود؛ در هر حال این اتفاقات موجب شده
اس��ت که ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به فکر چاره باشد.
در کنار پیگیری محققان کش��ور برای پیدا کردن راه درمان و
تولید واکسن ،پیشگیری با رعایت دستورالعملها همچنان در
صدر توصیههاست.
علی شاهعباسی ،رئیس بیمارستان شهید دکتر فیاضبخش
تهران مردم را از سادهانگاری درباره بهبود شرایط کرونایی برحذر
داشت و گفت :اگر چه در  2-3روز گذشته مراجعان به بیمارستان

کمتر شده است اما نباید این بیماری را ساده گرفت.
وی افزود :برای غلبه بر شیوع این بیماری باید از شیوع ویروس
کرونا با تدابیر مختلف جلو بود .باید آموزشها را مجازی کنیم،
در مرزهای کشور کنترل بیشتر صورت گیرد و محدودیتهای
شخصی بیشتر شود .در موج اول بیماری ،تدابیر جدیتری اتخاذ
شد و محدودیتهای اعمالی شدیدتر بود .در آن زمان حتی در
مقطعی جراحیهای غیراورژانسی متوقف شده بود .اکنون شاید
به واسطه کمتر شدن سختگیریها ،مردم هم سادهتر با بیماری
برخورد میکنند در حالی که بر شدت بیماری افزوده شده است.
متأسفانه همچنان سفر ،میهمانی ،جشن ،مراسم عزا و دورهمیها
در برنامههای مردم هست .این اقدامات بسیار خطرناک است،
چرا که تعداد مبتالیان و افراد ناقل در سطح جامعه باالست و
شانس انتقال بیماری بیشتر شده است.
■■هشدارهای پلیس با آغاز محدودیتهای جدید کرونایی

همزمان با آغاز مرحله جدیدی از محدودیتهای کرونایی،
معاون اجتماعی پلیس پیش��گیری تهران ب��زرگ توصیهها و
هش��دارهایی را به مردم ارائه کرد .سرگرد وحید سلطانیپاجی
در گفتوگو با ایس��نا ،با بیان اینکه مجرمان همواره در شرایط
خاص و با سوءاستفاده از این جو اقدام به سودجویی از موقعیت
میکنند ،گفت :در همین راستا این احتمال وجود دارد که افراد
سودجو و مجرم با غصب و جعل عناوینی نظیر مامور پلیس ،مامور
بهداشت ،بازرس اتحادیه ،تعزیرات و ...اقدامات مجرمانهای انجام
دهند که الزم است در این باره شهروندان هوشیاری خود را حفظ
کنند .سلطانی اضافه کرد :یکی از این موارد احتمال مراجعه افراد
سودجو به صاحبان و متصدیان صنوف ،شهروندان یا خودروهای
آنان است که در این باره الزم است شهروندان حتما از جزئیات
اجرای طرحها آگاه باش��ند و بدانند که هیچگاه ماموران اعم از
پلیس ،بهداشت و ...با مراجعه مستقیم به شهروندان مبلغی را
تحت عنوان جریمه اخذ نمیکنند .همچنین طبق اعالم نهادهای
مربوط ،خودرویی نیز در این طرح توقیف نمیشود و صرفا اعمال
جریمه انجام خواهد شد که آن هم در سامانه رسمی پلیس راهور
قابل استعالم است .وی ادامه داد :بنابراین اگر شهروندان با مواردی
از مراجعه افراد به واحد صنفی یا در منازل خود روبهرو ش��دند
حتما صحت و سقم موضوع را بررسی کنند .به گفته وی ،هیچ
ماموری برای اجرای محدودیتهای کرونایی به در منازل مراجعه
نخواهد کرد ،به همین دلیل درخواست ما از شهروندان این است
که در این موارد حتما موضوع را به پلیس  ۱۱۰اطالع دهند.
همچنین فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر
تهران با بیان اینکه دریافتی کارکنان مشمول بیمه و صندوق
تامی��ن اجتماعی در دوران اس��تفاده از مرخصی اس��تعالجی
کرونا کاهش چشمگیری مییابد ،تسهیل فرآیندهای مرتبط
ب��ا غرامت دس��تمزد برای کارکنان مبتال ب��ه «کووید »۱۹-را
خواستار شد .دکتر علیرضا زالی طی مکاتبهای با وزیر بهداشت،
تامین زیرساختهای تسهیل فرآیند غرامت دستمزد کارکنان
مش��مول بیمه و صندوق تامین اجتماعی را در صورت ابتال به
کرونا و اس��تفاده از مرخصی اس��تعالجی خواستار شد .وی با
اشاره به اینکه دریافتی کارکنان مشمول بیمه و صندوق تامین
اجتماعی در دوران استفاده از مرخصی استعالجی به علت مثبت
شدن تست  pcrو گذراندن دوران نقاهت و قرنطینه به طرز
چشمگیری کاهش مییابد ،اظهار کرد :اکثر این کارکنان بهرغم
مثبت بودن تست  pcrبه دلیل جلوگیری از کاهش حقوق و
مزایا ،متاسفانه در محل کار خود و دستگاههای اجرایی حضور
مییابند .وی تاکید کرد :الزم است تمهیداتی اتخاذ شود تا ضمن
طرح موضوع در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ،فرآیند مرتبط
با پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری کارکنانی که مبتال به
«کووید »۱۹-ش��دهاند و به ناچار از اس��تعالجی بیش از  ۳روز
استفاده میکنند ،اصالح شود.

 ۴۳۱فوتی جدید کرونا طی  ۲۴ساعت

شمارجانباختگان کرونا در کشور دیروز مرز  44هزار نفر را رد کرد .این آمار باالی مرگومیر ناشی از بیماری «کووید»19-
هش�داری جدی اس�ت تا مردم به موضوع رعایت پروتکلهای بهداش�تی بیش از پیش توجه کنند .به گزارش «وطنامروز»،
سخنگوی وزارت بهداشت دیروز آخرین موارد شناسایی و فوتی ناشی از «کووید »۱۹-در کشور طی  ۲۴ساعت یعنی از ظهر
روز جمعه تا ظهر روز شنبه را اعالم کرد .سیماسادات الری گفت :از ظهر روز جمعه تا ظهر امروز (دیروز) و بر اساس معیارهای
قطعی تش�خیصی ۱۲ ،هزار و  ۹۳۱بیمار جدید مبتال به «کووید »۱۹-در کش�ور شناسایی ش�دند که  ۲هزار و  ۱۵۵نفر از آنها
بستری شدند .وی همچنین گفت :مجموع بیماران «کووید »۱۹-در کشور به  ۸۴۱هزار و  ۳۰۸نفر رسید .وی در ادامه افزود:
متاس�فانه در این مدت ۴۳۱ ،بیمار «کووید »۱۹-جان خود را از دس�ت دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۴۴هزار و
 ۳۲۷نفر رسید .الری گفت :خوشبختانه تاکنون  ۵۹۶هزار و  ۱۳۶نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد ۵۷۷۸ :نفر از بیماران مبتال به «کووید »۱۹-نیز در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت
قرار دارند .وی افزود :تاکنون  ۵میلیون و  ۷۴۷هزار و  ۳۲۵آزمایش تشخیص «کووید »۱۹-در کشور انجام شده است .به گفته
وی ،استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه،
کهگیلویهوبویراحمد ،گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم ،خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحالوبختیاری ،البرز ،آذربایجان غربی،
مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند .همچنین استانهای هرمزگان ،فارس،
گلستان و سیستانوبلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا در یک هفته اخیر
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 ۲۵آبان

۱۲۵۴۳

۴۵۹

۲۵۴۴

6071

 ۲۶آبان

۱۳۰۵۳

۴۸۶

۳۱۳۳

5881

 ۲۷آبان

13352

482

3079

6075

 ۲۸آبان

۱۳۴۲۱

480

2837

6209

 29آبان

13223

476

2938

672۱

 30آبان

13260

479

3044

5321

اول آذر

12931

431

2155

7111

وضعیت مشاغل در مناطق مختلف کرونایی
قرمز

دستگاههای ارائهدهنده خدمات ضروری و دستگاههای مرتبط با مأموریتهای اساسی و مدیریت شهری میتوانند با تشخیص باالترین مقام مسؤول
(در سطح ملی یا استان) نسبت به کاهش حضور تا  50درصد کارکنان خود اقدام کنند ،مشروط بر آنکه خللی در ارائه خدمات ضروری به وجود نیاید.
در سایر ادارات شهر ،ارائه خدمات با حضور حداکثر یکسوم کارکنان انجام خواهد شد.
فعالیت گروههای شغلی  3 ،2و  4ممنوع است.

نارنجی

ادارات ارائهدهنده خدمات ضروری و دستگاههای مرتبط با مأموریتهای اساسی و مدیریت شهری میتوانند با تشخیص باالترین مقام مسؤول(در سطح ملی یا
استان) نسبت به کاهش حضور تا یکسوم کارکنان خود اقدام کنند .در سایر ادارات شهر ارائه خدمات با حضور  50درصد کارکنان انجام خواهد شد.
فعالیت مشاغل گروههای  ۳و  ۴ممنوع است.

زرد

کارکنان ادارات ارائهدهنده خدمات ضروری و دستگاههای مرتبط با مأموریت اساسی و مدیریت شهری با  100درصد ظرفیت در محل کار حاضر خواهند بود .در
سایر ادارات شهر ،ارائه خدمات با حضور دوسوم کارکنان انجام خواهد شد.
فعالیت مشاغل گروه  ۴ممنوع است.

گروه شغلی 1

«کارخانههای تولیدی ،مراکز صنعتی و معدنی ،کشاورزی ،شیالت و خدمات وابسته» « ،مراکز زیرساختی و حیاتی ،مراکز تأمین و توزیع آب ،برق ،گاز ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیتهای تصفیه و تهویه هوا ،پاالیشگاهها و جایگاههای عرضه سوخت»« ،حملونقل عمومی کاال و مسافر برونشهری شامل ریلی ،هوایی ،جادهای
و دریایی»« ،حملونقل عمومی درونشهری»« ،ادارات و مراکز نظامی ،انتظامی و امنیتی ،امدادی و ستادی»« ،فروشگاههای زنجیرهای ،سوپرمارکتها ،میوهفروشیها و سبزیفروشیها ،میادین میوه و ترهبار»« ،مراکز تولید ،نگهداری ،توزیع و فروش محصوالت غذایی و خدمات وابسته»« ،مراکز تولید و عرضه فرآوردههای
لبنی ،نانوایی (تولید فرآوردههای نانوایی)»« ،مراکز بهداشتی ،درمانی ،امدادی ،اورژانس و تأمین آمبوالنس دولتی و خصوصی»« ،داروخانهها ،مراکز و فروشگاههای دامپزشکی ،پخش دارو ،عطاری و داروهای سنتی»« ،مراکز تهیه ،تولید و توزیع مواد غذایی آماده و بیرونبر»« ،خدمات اپراتورهای ارتباطی ،خدمات الکترونیک
و فعالیتهای پستی»« ،شرکتهای خدمات اینترنتی (اعم از تأمینکنندگان اینترنت ،فروشگاههای اینترنتی و شرکتهای خدماتی مبتنی بر اینترنت)»« ،رسانههای مکتوب و برخط و مشاغل مشابه»« ،مراکز نگهداری و خدماتی سالمندان ،معلوالن ،جانبازان ،مراکز توانبخشی و مراقبتی ،آسایشگاهها»« ،تعمیرگاههای انواع
خودرو ،لوازم خانگی ،الکتریکی و الکترونیکی»« ،فروشگاههای انواع قطعات و لوازم یدکی»« ،فروشگاههای انواع مصالح ساختمانی و آهنآالت»« ،کارگاههای صنعتی (مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)»« ،چاپخانهها»« ،خشکشوییها» و «آرامستانها»

گروه شغلی 2

«بوستانها و مراکز تفریحی»« ،پاساژهای سربسته و روباز ،بازارهای سرپوشیده ،مراکز خرید و فروش بزرگ غیرمواد غذایی و بازارهای موقت»« ،بازارها و نمایشگاههای فروش انواع خودرو ،مراکز شمارهگذاری اتومبیل»« ،باشگاههای ورزشی ،سالنهای بدنسازی»« ،آرایشگاههای مردانه»« ،مراکز فروش لوازم آرایشی و
بهداشتی»« ،مراکز فروش فرش و موکت ،لوازم خانگی ،پارچه ،پرده ،مبلمان ،تزیینات داخلی»« ،مراکز فروش کادویی ،اسباببازی ،لوازمالتحریر»« ،مراکز فروش انواع پوشاک ،کیف و کفش ،خرازی ،خیاطی»« ،آتلیه و عکاسی»« ،آژانس مشاور امالک»« ،خدمات چاپ دیجیتال»« ،مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری،
قهوهخانهها با عرضه مواد دخانی» و «قنادی و شیرینیپزی تر و خشک ،آبمیوه و بستنیفروشی و مشاغل مشابه»

گروه شغلی 3

مدارس ،دانشگاهها ،حوزههای علمیه ،آموزشگاههای فنی و حرفهای ،زبانسراها ،آموزشگاهها و کتابخانهها ،مهدهای کودک ،استخرهای سرپوشیده ،سینما و تئاتر ،موزهها و باغموزهها ،تاالرهای پذیرایی ،آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی

گروه شغلی 4

همایشها ،برگزاری مراسم اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی ،مدارس شبانهروزی ،باشگاههای ورزشی مربوط به ورزشهای پربرخورد از جمله کشتی ،کاراته و جودو ،کافهها و قهوهخانهها با عرضه مواد دخانی ،باغوحشها ،شهربازیها و مراکز تفریحی آبی

گروه اجتماعی :اس��تعفاهای سریالی
بهداشت
در وزارت بهداش��ت آن هم در روز اول
اجرای محدودیتهای جدید و شدید ،ناکارآمدی دولت و عدم
مدیریت صحیح در مقابله با کرونا را بیش از پیش عیان کرد.
به گزارش «وطنامروز» ،یک روز بعد از اینکه وزیر بهداشت
از وضعیت تحقیقات و پژوهش در وزارتخانه و عدم یاریرسانی
به درمان کرونا گله کرد ،معاون پژوهشی سعید نمکی از سمت
خود استعفا و در استعفانامه خود به وزیر بهداشت هم حمله کرد!
رضا ملکزاده جمعهشب پس از  7سال فعالیت در سمت
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،با انتشار نامهای از
سمت خود استعفا کرد اما اینکه در این برهه حساس مواجهه
با کرونا و در آستانه هفته پژوهش چگونه چنین اتفاقی رخ داد
و اینگونه در وزارت بهداشت تضارب آرا دیده شد(!) موضوعی
است که شاید ریشه در ماههای گذشته داشته باشد.
مل��کزاده که پیشتر در دولت مرحومرفس��نجانی طی
س��الهای  ۱۳۶۹تا  ۱۳۷۲و پیش از سیدعلیرضا مرندی در
س��مت وزیر بهداشت فعالیت داشت ،در سالهای گذشته در
دولت تدبیر و امید از مهرماه سال  ۱۳۹۲با حکم سیدحسن
هاشمی -وزیر وقت بهداشت -در سمت معاونت تحقیقات و
فناوری وزارت بهداشت مشغول به کار شد و بعدها در دولت
دوازدهم نیز حتی زمانی که سعید نمکی جایگزین هاشمی شد،
او همچنان به فعالیتش در این سمت ادامه داد و به عبارت دیگر
از سوی وزیر جدید نیز در سمت خود ابقا شد.
وزیر بهداش��ت اما روز پنجشنبه به یکباره به انتقاد تند و
صریح از وضعیت تحقیقات سالمت پرداخت و حتی در بخشی
از صحبتهای خود با اشاره به نام دکتر رضا ملکزاده ،عنوان
کرد ۹۸« :درصد تحقیقات در نظام سالمت ،صرف انتشار مقاالت
در فالن مجالت میش��ود که به کار نمیآید .بشدت به روند
تحقیقات نظام سالمت انتقاد دارم .نامه بنده به دکتر ملکزاده
در روزهای اول شیوع کرونا در کشور را مشاهده کنید که ۱۰
آیتم تعیین ش��ده اما یکی از آنها تاکنون جواب نداده اس��ت.

مشاجره دروزارتبهداشتمنجربهاستعفاهایسریالیشد؛معاونجنجالینمکیرفت

حاشیهسازی در روزهای سخت کرونایی

کدام وزی��ر کمخرد با چنین
یافتههای شکستهای میتواند
بخش سالمت کشور را اداره
کند؟ اصال نباید بر یافتههایی
که بر حسب یک تخمین به
وزیر داده میشود ،کار و اعتماد
کرد .ای��ن تخمینها تاکنون
درس��ت نب��وده و  ۱۰م��دل
اپیدمیولوژی��ک به من دادند
که هیچ کدام صحیح نبوده و برای هیچ اقدامی مناسب نبود».
اما این بار ملکزاده به رس��م سابق خود به پاسخگویی به
نقدهای مطرحش��ده پرداخت ولی با ادبیاتی بهمراتب تندتر
و بدین ترتیب ،با انتش��ار نامهای شدیداللحن و بلندباال ،خبر
استعفای خود را مطرح کرد.
در بخشهای��ی از این نامه ،آمده اس��ت« :اظهارات اخیر
جنابعالی درباره تحقیقات علوم پزش��کی ای��ران با ادعاهایی
همچون « ۹۸درصد تحقیقات علوم پزش��کی صرف انتش��ار
مق��االت در ف�لان مجله میش��ود» و طرح س��واالتی مانند

«تحقیقاتعلومپزشکیچقدر
پ��ا به عرصه پرمش��کل نظام
س�لامت گذاش��ته است؟»
چنان بیپایه و اس��اس است
که حتی بیگانگان ایرانستیز
در فراس��وی مرزهای کشور،
ک��ه در قالب پروژههای کالن
و ص��رف میلیارده��ا بودجه،
درص��دد اثب��ات ناکارآمدی
تحقیقات علوم پزشکی در ایران بودهاند ،چنین نتیجه عجیب
و کامال مردودی نگرفتهاند ،چرا که همان گروههای متخاصم
هم ،پس از تحقیقات پرشمار و تعطیلناپذیر خود ،بهرغم اشاره
به برخی اشکاالت موجود در سیاستهای تحقیقاتی ایران که
به اعتقاد ما ریشه در سیاستگذاریهای خارج از حیطه وزارت
بهداش��ت و در مرجعی فراتر دارد ،در نهایت به پیشرفتهای
کیفی تحقیقات علوم پزشکی ایران و افزایش چشمگیر استناد
به مقاالت محققان ایرانی در کنار رشد کمی اذعان کردهاند و
اسناد آنها موجود و منتشر شده است».

شکایات از معاون مستعفی وزارت بهداشت در کمیسیو ن اصل  ۹۰پیگیری میشود

حجتاالسالم نصراهلل پژمانفر ،رئیس کمیسیون اصل  90مجلس در صفحه شخصی خود با اشاره به شکایاتی که از رضا
ملکزاده به کمیسیون اصل  ۹۰مجلس رسیده ،در بخشی از توئیت خود نوشت« :به کمیسیون اصل  90تعدادی شکایت
از شخص آقای ملکزاده ،معاون پژوهشی مستعفی وزارت بهداشت در ماههای گذشته واصل شده است.طبق قوانین
کمیسیون اصل  90با استعفای افراد ،پیگیری شکایات متوقف نمیشود و فرد باید پاسخگوی عملکرد خود باشد» .به
دنبال صحبتها و انتقادات اخیر وزیر بهداشت نسبت به وضعیت تحقیقات سالمت ،رضا ملکزاده ،معاون تحقیقات و
فناوری وزارت بهداشت روز گذشته از سمت خود استعفا کرد.

یکی دیگر از نکاتی که در ماجرای استعفای ملکزاده نباید
از آن بس��ادگی گذشت ،استعفای علی نوبخت ،نایبرئیس و
دبیر شورای مشورتی بیماری کرونا بود که با این استعفا تالش
کرد حمایتهای خود را از وزیر بهداشت سلب کند .هر چند
گالیههای چند روز گذشته نمکی نشان میداد برخی اعضای
س��تاد کرونای وزارت بهداش��ت نهتنها همکاری الزم را برای
مدیریت این بیماری نداشتهاند ،بلکه فقط با نشستن بر مسندی
به دنبال رسیدن به اهداف خود بودهاند .استعفای نوبخت آن
هم در شرایطی که محدودیتهای جدید کرونا در کشور در
حال اجراست؛ جای تأمل دارد و این سوال را در اذهان عمومی
شکل میدهد که استعفای وی چیزی جز تالش برای ضربه زدن
به سالمت مردم و برنامهریزیهای وزارت بهداشت بوده است؟
■■فرید نجفی جایگزین ملکزاده

وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی در حکمی فرید
نجفی را به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری این
وزارتخانه منصوب کرد .جالب اینکه سعید نمکی در متن حکم
نجفی بار دیگر مدیریت ملکزاده را زیر سوال برد و از اظهارات
عجیب و غریب معاون قبلی خود خبر داد .نمکی در این حکم
آورده اس��ت« :بعضی از موارد غیرعالمانه از قبیل عدم ابتالی
مجدد ،گرفتاری  30میلیون هموطن و ترویج اندیشه ایمنی
دستهجمعی از تراوشات آن مجموعه بود که کار را در مدیریت
بیماری و اوضاع مدیران ارشد سختتر کرد .پرداختن جنابعالی
به مفاد نامه ضمیمه بسیار حائز اهمیت است».
دود حاش��یههای وزارت بهداش��ت آن هم در آستانه آغاز
محدودیتهای جدید و مقابله با موج سوم کرونا قبل از همه
به چشم مردمی خواهد رفت که برای مدیریت کرونا روی تدبیر
دولت حساب باز کردهاند .ناکارآمدی دولت در مقابله با کرونا
از قبل اثبات شده اما حاشیههای وزارت بهداشت در روزهای
مهم کرونایی نشان میدهد سوءمدیریت در دولت بیش از حد
تصور است و انتظار میرود حداقل در مواجهه با بحرانی مثل
کرونا دولت این حاشیهها را مدیریت کند.

