آلودگی مستمر هوا به تهران بازگشت

شنبه  3خرداد 1399
وطنامروز شماره 2934

شاخص کیفیت هوا دیروز روی عدد  ۱۳۶قرار گرفت تا هوای تهران برای گروههای حساس جامعه آلوده گزارش شود .به گزارش فارس ،این شاخص طی  ۲۴ساعت
گذشته (پنجشنبه) به طور میانگین روی اعداد  ۷۸تا  ۱۱۸قرار داشت و هوا در اکثر ساعات برای گروههای حساس جامعه نیز آلوده بود .تهران از ابتدای سال ۱۵ ،روز
هوای پاک و  ۴۸روز هوای قابل قبول داشته است این در حالی است که در مدت مشابه ،سال گذشت ه پایتخت  ۲۵روز هوای پاک و  ۳۸روز هوای قابل قبول داشت.

اجتماعی

اخبار

همکارانم بسیار کار سخت و نفسگیری خواهد شد ،ضمن اینکه
عزیزانی که برای گذراندن اوقات خوش به سفر میروند ،برای
یک مدت طوالنی بیماری را با خودش��ان به همراه میآورند،
ضمن اینکه همه از این بس��تر جان س��الم ب��ه در نمیبرند.
متاسفانه در بحران کرونا ،تعداد قابل توجهی از هموطنانمان
را از دست دادیم.
وزیر بهداشت تاکید کرد :از مردم درخواست دارم فعال سفر
نروند و در استانهای قرمز که در حال حاضر برای ما مشکلساز
هستند ،تردد نکنند .این تصور که با گرم شدن هوا بیماری مهار
خواهد شد ،یک خیال بسیار بیهوده است ،استانهای گرمسیر
ما دچار بیماری هستند و خواهشم این است که هموطنان عزیز
بیشتر همراهی کنند تا بتوانیم تا پایان خرداد شاهد وضعیت
مطلوبتری باشیم.

هشدار درباره خطر تردد با مترو
در روزهای کرونایی

مس��افران حتیالمق��دور نباید در
س��اعات پیک با مت��رو تردد کنند.
مدی��ر عامل ش��رکت بهرهبرداری
متروی تهران با اش��اره به افزایش
آمار مسافران مترو طی روزهای اخیر
گفت :با اجرای طرح ترافیک پس از عید فطر ،مسافران
حتیالمقدور نباید در س��اعات پیک با مترو تردد کنند.
فرنوش نوبخت درباره آمار مسافران مترو در روزهای اخیر
اظهار داشت :طی روزهای گذشته آمار مسافران مترو به
بیش از  ۸۰۰هزار نفر در روز رسیده که به دلیل شرایط
کرونایی این آمار میتواند در صورت رعایت نکردن موازین
بهداشتی توسط مسافران مشکالتی را به همراه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد :مسافران مترو جهت پیشگیری از ابتال
به ویروس کرونا پس از اجرای طرح ترافیک تهران باید سفر
خود را با مترو برنامهریزی کنند و حتیالمقدور از تردد در
ساعات پیک و انجام سفرهای غیرضروری بپرهیزند ،چرا
که در این ساعات به دلیل حجم بیشتر مسافر ،احتمال
انتقال ویروس کرونا افزایش مییابد.

برخورد با خودروهای
شمارهگذاری نشده در خارج از کارخانه

معاوننظارتبراماکنعمومیپلیس
امنیت پایتخت از برخورد پلیس با
خودروهای شمارهگذارینش��ده در
محیط خ��ارج از کارخانه خبر داد.
سرهنگ نادر مرادی در گفتوگو با
ایسنا ،درباره احتکار خودرو در برخی پارکینگها و انبارها
گفت :برابر مقررات هیچ خودرویی بدون آنکه شمارهگذاری
شود اجازه خروج از کارخانه را ندارد و از این رو اگر پلیس
در جایی خارج از کارخانه خودرویی شمارهگذاری نشده
را ببیند در حکم احتکار بوده و با آن برخورد خواهد کرد.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ
از مردم نیز خواست در این باره با پلیس همکاری کنند
و گفت :از مردم میخواهیم در صورت مشاهده انبارها و
پارکینگهایی که خودروهای شمارهگذاری نشده در آنها
نگهداری میشود ،موضوع را حتما به پلیس گزارش کنند.

نیمی از ناوگان اتوبوسرانی تهران
فرسوده است

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران ب��ا اعالم فعالیت کارگاههای
تعمیر اتوبوسهای مس��تعمل در
قال��ب  ۱۰تعمیرگاه که در دل این
ش��رکت فعالیت میکنن��د ،گفت:
مجموعه اتوبوس��رانی با تکیه بر توان داخلی و نیروهای
ماهر و مجرب خود ،نسبت به بازسازی کامل اتوبوسهای
ناوگان اقدام میکند .به گزارش «وطن امروز» ،محمود ترفع
با تاکید بر اینکه ناوگان اتوبوسرانی پایتخت دارای ۵۸۰۰
دستگاه اتوبوس است که  ۵۴درصد آنها فرسوده هستند،
افزود :بیش از نیمی از ناوگان به سن بازنشستگی رسیده
است و همین موضوع ،آماده به کار نگه داشتن اتوبوسها
را سخت و دشوار کرده است .بنا بر اعالم روابط عمومی
شرکت واحد ،مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با
تاکید بر اینکه به طور متوسط روزانه بیش از  ۲۰۰دستگاه
اتوبوس در  ۱۰تعمیرگاه این ش��رکت تعمیر میشوند،
خاطرنش��ان کرد :زمان توقف اتوبوس در تعمیرگاه را به
حداکثر یک روز کاهش دادهایم اما واقعیت این است که
با توجه به فرسودگی ناوگان ،خدماترسانی به شهروندان
با دشواری و به سختی انجام میشود.

شناسایی  ۲۳واحد آالینده در تهران
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نمودار تعداد مبتالیانروزانه درسراسرکشور

تعداد مبتالیان «کووید  »19-در کشور به  131652و شمار قربانیان به 7300نفر رسید
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■■بازگشایی صحن بقاع متبرکه بعد از عید سعید فطر

بازگشایی بقاع متبرکه در حد صحن ،بعد از عید سعید فطر
صورت میگیرد و مردم میتوانند در صحن حرمها حضور یابند.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به بازگشایی صحن بقاع
متبرکه بعد از عید سعید فطر ،موضع وزارت بهداشت درباره
اجرای طرح ترافیک را اعالم کرد.کیانوش جهانپور در نشست
خبری که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد ،درباره آخرین
تصمیمات ستادملی مقابله باکرونا،به سواالتخبرنگاران پاسخ
داد .وی در ارتباط با وضعیت بازگشایی بقاع متبرکه ،گفت:
بازگشایی بقاع متبرکه در حد صحن ،بعد از عید سعید فطر
صورت میگیرد و مردم میتوانند در صحن حرمها حضور یابند.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت ادامه
داد :درباره بازگشایی رواق بقاع متبرکه هنوز تصمیمی گرفته
نشده ،بویژه درباره حرم مطهر امام رضا(ع) ،این موضوع بیشتر
صدق میکند.وی در ارتباط با وضعیت بازگشایی دانشگاهها
نیز گفت :بازگشایی دانشگاهها در حد کارگاهها و آزمایشگاهها
خواه��د بود و بعد از  ۱۷خرداد ،اگر ش��رایط تغییری نکند
کالسهای پایانی دانشگاهها برپا خواهد شد.
جهانپور در واکنش به تصمیم شهرداری تهران برای اجرای
مجدد طرح ترافیک افزود :قطعا با اجرای مجدد طرح ترافیک
مخالفیم .وی با طرح این سوال که نمیدانیم منطق اجرای
مجدد طرح ترافیک چیست ،گفت :تهران وضعیت فراز و نشیب
در هفتههای اخیر داشته و نمیتوانیم بگوییم حتی وضعیت
سفید دارد .اولویت ما رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و فیزیکی
است و آلودگی هوا نیست.سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد:
سوق دادن مردم به سمت ناوگان حملونقل عمومی میتواند
مشکالتی در شهر تهران ایجاد کند.
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گومیر ناشی
گروه اجتماعی :روند مر 
درمان
از کرون��ا و ابتال به این ویروس نش��ان
میدهد با وجود افزایش تعداد مبتالیان ،آمار قربانیان کماکان
سیر کاهشی دارد.
ن امروز» ،وزارت بهداش��ت معتقد است
به گزارش «وط 
افزایش تعداد تس��ت کرونا موجب شده آمار شناسایی ابتال
گومیر ،جای نگرانی
افزایش یابد و با توجه به روند کاهشی مر 
نیست .در  3روز گذشته تعداد ابتال به ترتیب 2392 ،2346
و  2311نفر و میزان مرگومیر  66 ،64و  51نفر بوده است.
برای اینکه بدانیم آیا روند ابتال و تعداد قربانیان در ایران
نگرانکننده اس��ت یا نه میتوان به آمار جدیدی که وزارت
بهداش��ت ه��ر روز اعالم میکند اس��تناد ک��رد؛ آمار تعداد
بیمارانی که جدیدا بستری میشوند .در یک هفته اخیر روند
بس��تری روزانه هم نوسان زیادی داشته اما از  534مورد در
روز فراتر نرفته اس��ت 29 .اردیبهشت  534مورد بستری در
بیمارستانهای کشور ثبت شد در حالی که اول خرداد 351
مورد بس��تری جدید اتفاق افتاد .روند بس��تریها نیز نشان
میده��د ادعای وزارت بهداش��ت درباره اینکه علت افزایش
تعداد مبتالیان ،افزایش تستهای کروناست ،حقیقت دارد و
فعال جای نگرانی نیست اما همچنان جامعه پزشکی درباره
موج جدید هشدار میدهد .کیانوش جهانپور ،سخنگوی وزارت
بهداشت درباره آخرین آمار کرونا گفت :از ظهر پنجشنبه تا
ظهر جمعه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی  2هزار و
 ۳۱۱بیمار جدید مبتال به «کووید »۱۹-در کشور شناسایی
شدند .از بین مبتالیان جدید ۴۱۳ ،مورد بستری شدند و هزار
و  ۸۹۸مورد سرپایی و از افراد در تماس با مبتالیان بودند که
شناسایی شدند و مجموع بیماران «کووید »۱۹-در کشور به
 ۱۳۱هزار و  ۶۵۲نفر رسید.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت :متاسفانه
در طول  ۲۴ساعت گذشته ۵۱ ،بیمار «کووید »۱۹-جان خود
را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۷هزار
و  ۳۰۰نفر رسید .خوشبختانه تاکنون  ۱۰۲هزار و  ۲۷۶نفر
از بیماران ،بهبود یافته و ترخیص شدهاند .همچنین ۲۶۵۹
نفر از بیماران مبتال به «کووید »۱۹-در وضعیت شدید این
بیم��اری تحت مراقبت قرار دارند .تاکنون  ۷۶۳هزار و ۹۱۳
آزمایش تشخیص «کووید »۱۹-در کشور انجام شده است.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وزارت بهداشت اظهار کرد:
وضعیت استان خوزستان همچنان قرمز است .در طول ۲۴
ساعت گذش��ته در  ۱۴استان موارد فوتی صفر بوده و در ۶

اس��تان یک مورد فوتی گزارش شده است .در روزهای اخیر
افزایش موارد شناسایی شده جدید را شاهد هستیم اما روند
کاهش بستری و موارد ارجاعی بیمارستانها نیز ادامه دارد.
وی ادامه داد :آمار اس��تانهایی که در  ۲۴س��اعت فاقد
گومیر بودند رو به افزایش است ۱۴ ،استان فاقد هرگونه
مر 
فوتی بودند و  ۶استان نیز یک مورد فوت ناشی از این بیماری
را داش��تند .رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت بیان
کرد :امیدواریم مردم با رعایت موارد بهداشتی و کاهش تردد
و سفرهای غیرضروری در هفتههای آتی یاریرسان همکاران
ما در نظام سالمت باشند .تا امروز کارنامه درخشان مردم و
نظام سالمت در مدیریت این بیماری را داشتیم و امیدواریم
این همکاری ادامه داشته باشد.
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دمای هوای کشور افزایش مییابد .مدیرکل پیشبینی
و هش��دار سریع سازمان هواشناسی از افزایش تدریجی
دمای هوا در کشور خبر داد .صادق ضیاییان در گفتوگو با
ایسنا ،اظهار کرد :از روز پنجشنبه ( ۸خرداد) تا اواسط هفته
آینده روند افزایش تدریجی دما در بیشتر مناطق کشور
رخ میدهد به جز سواحل شمالی کشور و اردبیل که طی
روزهای پنجشنبه ،جمعه و شنبه ( ۸تا  ۱۰خرداد) افزایش
محسوس دما و وزش باد نسبتا شدید گرم جنوبی و روز
یکشنبه ( ۱۱خرداد) کاهش محسوس دما خواهند داشت.

گزارش تصویری

15

افزایش دمای هوا در کشور

گ�روه اجتماعی :با وجود توصیه اکید وزارت بهداش��ت درباره
اجتناب از س��فر در ایام منتهی به عید فطر ،جادههای شمال
کشور پرترافیک شد.
به گزارش «وطنامروز» ،از چند روز قبل مسؤوالن وزارت
بهداشت از مردم خواستند فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنند
و به سفر نروند اما جادههای شمال کشور در  2روز گذشته مملو
از مسافر بود تا زنگ خطر بلندتر از گذشته به صدا درآید .سرهنگ
نادر رحمانی ،رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس در
این باره گفت :بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی هماکنون
(صبح دیروز) ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور هراز از
محدوده منظریه تا پلور و از تونل وانا تا بایجان ،نیمه سنگین
و طول محور پر حجم و روان گزارش ش��ده است .ترافیک در
مسیر آزادراه تهران به شمال از تونل  15تا شهرستانک نیز نیمه

س��نگین است .رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس
راهور ناجا از ترافیک نیمه سنگین در مسیر جنوب به شمال
محور کرج-چالوس نیز خبر داد و در این باره گفت :ترافیک در
مس��یر جنوب به شمال محور کرج-چالوس در محدوده آسارا
تا پمپ بنزین نساء نیمهسنگین و طول محور پرحجم و روان
گزارش شده است .محور قزوین به رشت از رودبار تا منجیل نیز
پرحجم و روان گزارش شده و سایر محورهای مواصالتی کشور
از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردارند.
وزیر بهداشت اعالم کرد اگر موج جدید کرونا در کشور شروع
شود روزهای سختی در انتظار کشور خواهد بود.
به گزارش «وطنامروز» ،س��عید نمکی با تش��ریح آخرین
وضعیت کرونا در کش��ور گفت :از مردم عزیز خواهش میکنم
در تعطیالت عید فطر هم به مسافرت نروند .بزرگترین نگرانی

ما این است که با عدم رعایت فاصلهگذاری و پروتکلها دوباره
گرفتار پیکهایی از بیماری در کشور باشیم.
وزیر بهداش��ت افزود :در حال حاضر در استان خوزستان
و بعضی از اس��تانهایی که خیزهای جدی��دی از بیماری را
برداشتند ،میبینیم که کامال منطبق بر عدم رعایت اصول و
پروتکلها بودند ،لذا از مردم خواهش میکنم تعطیالت عید
فطر را هم مانند س��ایر همراهیهایی که با مجموعه دولت و
وزارت بهداشت داشتند ،رعایت کنند و سفر نروند .سفرهای
جدید به معنای ابتالهای جدید به «کووید »۱9 -است .وی
عنوان کرد :در حال حاضر جمعیت کشور که هنوز به بیماری
مبتال نش��ده است ،در بسیاری از مناطق ،بیش از  ۹۰درصد
اس��ت .اگر اتفاق جدیدی بیفتد و خدای نکرده این گرفتاری
باعث خیز جدید بیماری در کش��ور ش��ود ،واقعا برای بنده و
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مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر
ته��ران از افزایش  23درصدی نرخ
کرای ه تاکسیها بعد از عید فطر خبر
داد .علیرض��ا قنادان در گفتوگو با
ایسنا ،درباره افزایش نرخ کرایههای
تاکسی در سال جدید با بیان اینکه چاپ برچسب قیمت
خودروهای تاکسی آغاز شده است ،تصریح کرد :به صورت
تدریجی این برچسبها بین خطوط مختلف توزیع خواهد
شد .وی با اشاره به افزایش نرخ کرایههای تاکسی بعد از
عید فطر گفت :با اینکه شورای شهر تهران به افزایش 25
درصدی نرخ کرای ه تاکسیها رأی مثبت داده اما سازمان
تاکسیرانی به دلیل رند شدن کرایه خطوط به طور متوسط
افزایش  23درصدی را اعمال کرده است.

حال یا جان؟!

■■ ۲۰درصد موارد کرونا با عالئم گوارشی شروع میشود

رئیس هفته سالمت گوارش گفت ۲۰ :درصد موارد کرونا در
کشور با عالئم گوارشی شروع میشود.
دکتر رضا ملکزاده در نشست خبری که به مناسبت هفته
سالمت گوارش در پژوهشکده گوارش و کبد بیمارستان شریعتی
تهران برگزار شد ،افزود :در ابتدا که کرونا شروع شد ،توجه افراد
به مشکالت ریوی بود اما در ادامه این بیماری با عالئم دیگری
همراه شد .وی با عنوان این مطلب که ویروس کرونا  3قسمت
بدن را درگیر میکند ،گفت :این ویروس از طریق بینی و حلق،
ریه و دستگاه گوارش فرد را درگیر میکند .ملکزاده با اشاره
به گزارشهایی از ابتال به کرونا با عالئم گوارش��ی در کش��ور،
افزود :حدود  ۲۰درصد موارد کرونا در کشور با عالئم گوارشی
شروع میشود.
رئیس هفته سالمت گوارش گفت :عالئم گوارشی بیماری
کرونا با دلدرد ،اسهال و حالت تهوع همراه بوده و این در حالی
است که حتی ریه فرد مبتال درگیر نشده است.
ملکزاده همچنین به عالئم کب��دی در مواردی از ابتال به
کرون��ا اش��اره کرد و افزود :عالئم کبدی ه��م میتواند یکی از
عوارض کرونا باشد.
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افزایش  23درصدی نرخ کرایه
تاکسیهای پایتخت

با وجود هشدارهای وزارت بهداشت درباره موج دوم کرونا در کشور ،ترافیک در جادههای منتهی به شمال باز هم دردسرساز شد
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بخش��ی از واحدهای آالینده شناسایی شدند .رئیس
اداره حفاظت محیطزیس��ت شهر تهران گفت :از ابتدای
امسال تاکنون  ۲۳واحد آالینده در سطح شهر تهران بر
اساس گشت و پایشهای محیطزیستی شناسایی شده
است .فاطمه برنا اظهار کرد :اخطاریه قانونی برای واحدهای
آالینده صادر شد و مسؤوالن این واحدها مکلف به رعایت
شاخصها و اس��تانداردهای محیطزیستی و رفع کامل
آلودگی ش��دند .وی فعالیت این واحدها را در حوزههای
مختلف اع��م از صنعت ،صنوف ،واحده��ای خدماتی و
همچنین نگهداری غیرمجاز حیات وحش توصیف کرد و
گفت :بیشتر این واحدها با فعالیت خود ،موجبات آلودگی
آب و تهدید بهداشت عمومی را فراهم کرده بودند.

■■سفر به مناطق سفید کرونایی هم خطرناک است

غیر از وزیر بهداشت ،سایر مسؤوالن این وزارتخانه نیز از مردم
درخواست کردهاند در تعطیالت خرداد به سفر نروند.
ایرج حریرچی ،معاون کل وزارت بهداشت گفت :اصلیترین
عامل شیوع بیشتر کرونا ،افزایش تعداد تماس افراد با دیگران
است .وی با اشاره به فرارسیدن تعطیالت عید فطر ،افزود :مردم از
دید و بازدید محروم هستند و ما احساسات آنها را درک میکنیم
ام��ا به عنوان یک برادر از همه هموطنان خواهش میکنم به
سفرهای غیرضروری نروند .حریرچی ادامه داد :سفر به مناطق
قرمز باعث میشود خودمان به خطر بیفتیم و سفر به مناطق
س��فید باعث میشود مردم آن شهرها به خطر بیفتند .معاون
کل وزارت بهداشت افزود :از مردم میخواهیم چند هفتهای به
ما فرصت دهند تا بتوانیم خدمتگزاری خودمان را کامل کنیم.
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