دوره آموزش سربازی  ۲ماهه شد

شنبه  14تیر 1399
وطنامروز شماره 2964

معاون تربیت و آموزش ناجا از تغییر دوره آموزش رزم مقدماتی از یک ماه به  2ماه خبر داد .به گزارش فارس ،سردار حبیباهلل جا ن نثاری به
تغییر زمان مدت آموزش سربازی اشاره و اظهار داشت :به دلیل ضرورت استفاده از کارکنان وظیفه در ماموریتهای محوله و نیز کیفیسازی
آموزشها با رعایت تمامپروتکلهای بهداشتی از  12تیرماه ،دوره آموزش رزم مقدماتی سربازی از یک ماه به  ۲ماه تغییر یافت.

اجتماعی

اخبار
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور خبر داد

مجازات حبس در انتظار عامالن
آتشسوزیها

اف��رادی که اقدام به آتشس��وزی
جنگله��ا و مراتع کردهاند زندانی
و جریمه میشوند .مدیر کل دفتر
حقوقی سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کش��ور ضمن اشاره به
تشکیل پرونده برای  ۳نفر از عامالن آتشسوزیهای اخیر
گفت :مجازات حبس در انتظار عامالن آتشسوزیهای
عمدی و س��هوی در جنگلها و مراتع کشور است .رضا
افالطونی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه تاکنون
برای  ۳نفر از عامالن آتشسوزیهای جنگلی و مرتعی
اخیر در کشور پرونده قضایی تشکیل شده ،اظهار کرد:
البته تعداد افراد بیشتری در این زمینه دستگیر شدهاند
که هنوز برای آنها تشکیل پرونده صورت نگرفته است.
وی ادامه داد :این  ۳نفر از جمله مقصران آتشس��وزی
در استانهای خوزستان و کهگیلوی هوبویراحمد و پارک
چیتگ��ر در تهران بودند که در م��ورد اول افراد محلی
به دلی��ل اختالفات بین خود اقدام به آتش زدن زمین
یکدیگر ک��رده بودند و به دلیل عدم توانایی در کنترل
آن ،آت��ش به جنگل کش��یده ش��د .در م��ورد دوم نیز
بیاحتیاطی گردشگران در تفریح و درست کردن آتش
برای قلیان سبب وقوع حریق شده بود .مدیر کل دفتر
حقوقی س��ازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری درباره
مجازاته��ای ایجاد حریق در عرصههای منابع طبیعی
گفت :بر اساس قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها،
مج��ازات حریقهای عمدی ع�لاوه بر مجازات نقدی و
جبران خس��ارت ۳ ،تا  ۵سال حبس و برای حریقهای
سهوی نیز در کنار مجازات نقدی از یک ماه تا یک سال
حبس تعیین شده است که این مجازاتها پس از احراز
اتهام توسط دادگاه اجرا میشود.
رئیس کمیته امداد اعالم کرد

آغاز پرداخت وام قرضالحسنه
رهن و اجاره مسکن به مددجویان

مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
وام بدون س��ود کمک هزینه رهن
و اجاره مس��کن میگیرند .رئیس
کمیته امداد از آغاز مراحل پرداخت
وام قرضالحس��نه رهن مسکن به
مددجوی��ان خبر داد و گفت ۱۵۰ :میلیارد تومان اعتبار
ب��رای کمک به تامین هزینههای رهن و اجاره مس��کن
مددجویان پیشبینی شده است .سیدمرتضی بختیاری
با اش��اره به افزای��ش هزینههای رهن و اجاره مس��کن
بویژه برای اقش��ار محروم جامعه افزود :مذاکراتی با بنیاد
مستضعفان و س��تاد اجرایی فرمان امام در همین مورد
انجام ش��د و در نخستین گام ،رئیس بنیاد مستضعفان
مبلغ  ۱۵۰میلیارد تومان برای کمک به تامین هزینههای
رهن و اجاره مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
اختصاص داد .وی تاکید کرد ۱۰۰ :میلیارد تومان از این
مبلغ متعلق به مددجویان امداد و  ۵۰میلیارد تومان برای
مددجویان بهزیستی پیشبینی شده است .بختیاری با
بیان اینکه این مبالغ از طریق صندوق قرضالحسنه امداد
والی��ت به صورت وام در اختیار نیازمندان قرار میگیرد،
خاطرنشان کرد :کمیته امداد نیز  ۵۰میلیارد تومان برای
همین منظور در نظر گرفته و جمع مبلغ وام قرضالحسنه
پرداختی به مددجویان برای کمک به هزینههای رهن و
اجاره مس��کن به  ۱۵۰میلیارد تومان رسیده است .وی
سقف وام مددجویان برای رهن مسکن در کالنشهرها را
 ۲۰میلیون تومان عنوان کرد و گفت :مددجویان بر اساس
شهر محل سکونت در  ۳سطح دستهبندی شدهاند که در
هر سطح متناسب با هزینههای رهن و مسکن شهرستان،
رقم پرداختی تسهیالت متفاوت است.

بخشش اضافه خدمت و انتخاب محل
سربازی در انتظار«سربازان ماهر»

میخواهند به سربازان حرفه بیاموزند
و توانمندشان کنند تا بعد از خدمت
معطل نمانده و جذب بازار کار شوند.
 500مه��ارت را تعیی��ن کرده و 34
مش��وق هم در نظر گرفتهاند؛ اینها
گوشهای از فعالیت قرارگاه مرکزی مهارتآموزی نیروهای
مس��لح برای آموزش س��ربازان ماهر اس��ت .ب��ه گزارش
فارس ،س��ردار موسی کمالی ،مشاور عالی قرارگاه مرکزی
مهارتآموزی نیروهای مسلح در این باره گفت :مقام معظم
رهبری در چند ساله اخیر همواره تأکید داشتند سربازان در
حین سربازی آموزشهای مهارتآموزی را ببینند و جدا از
آموزشهای نظامی ،در حین خدمت س��ربازی در یک کار
مهارت پیدا کنند .در این راستا ریاست ستادکل نیروهای
مسلح برای تحقق عملی فرامین مقام معظم رهبری ،قرارگاه
مرکزی مهارتآموزی کارکنان وظیفه نیروهای مس��لح را
تشکیل داد و این قرارگاه بر اساس مأموریتها ،سیاستها و
نقشه راه تعیین و موظف شد در کنار سایر آموزشها ،آموزش
مهارتآموزی و توانمندسازی کارکنان وظیفه را در دستور
کار داشته باشد .بر اساس برنامهریزیهای این قرارگاه باید تا
 2-3سال آینده هر سرباز حداقل یک تخصص و چند مهارت
عمومی را فرا گرفته باشد و هیچ سربازی بدون داشتن مهارت
ترخیص نشود .وی افزود :در قرارگاه مرکزی مهارتآموزی
سامانهای به نام سامانه سرباز ماهر را تعریف کردهایم و بنا
داریم جوانانی که گواهی مهارتها را که کسب کردهاند ،در
سامانه ثبت کنند تا در حین خدمت آموزشهای تکمیلی
را فرا بگیرند و نقصهای موجود در مهارت را برطرف کنیم
تا بعد از خدمت سربازی بتوانند با حرفهای که آموختهاند
اشتغال داشته باشند .وی در پاسخ به اینکهآیا مشوقهایی
برای سربازان توانمند در نظر گرفته شده است؟ گفت :حدود
 34مشوق در این زمینه پیشبینی شده است؛ مشوقها در
مرحله قبل از خدمت به سربازانی که در سامانه سرباز ماهر
ثبتنام کرده و توانمندیش��ان را ثبت کرده باشند کمک
میکند تا بتوانند امریه بگیرند ،سازمان محل خدمت خود را
تعیین کنند و حتی در توجیه غیبت ،بحث تعجیل و تعویق
در سربازی نیز تأثیر دارد.

چگونهبرقراریطرحترافیکباوجودهمهتذکرات
وزیر بهداشت ،شیب ابتال به کرونا را افزایش داد

بازی با جان مردم
سخنگوی وزارت بهداشت در گفتوگو با «وطن امروز»:
اجرایطرحترافیکبهکاهشفاصلهگذاریاجتماعی
و افزایش شیوع کرونا منجر شده است!

نازنین اکبرنیا
روزنامهنگار

اسفندماه سال گذشته بود که همزمان با انتشار گزارش آمار
نخستین مبتالیان به ویروس کرونا در ایران ،اعمال محدودیت
در برگزاری برنامههای مختلف آغاز و مراکز آموزشی ،تفریحی،
فرهنگ��ی و ...تعطی��ل ش��د؛ محدودیتهایی ک��ه در پی آن
ش و پرورش و علوم ،تحقیقات و فناوری
وزارتخانههای آم��وز 
همه مدارس ،دانشگاهها و خوابگاهها را تعطیل کردند و وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی هم با صدور اطالعیهای برگزاری همه
برنامههای فرهنگی و هنری را در کشور لغو کرد.
با افزایش آمار مبتالیان به این ویروس ،ستاد ملی مقابله با
بیماری کرونا بحث فاصلهگذاری اجتماعی را مطرح کرد و جلسات
متعددی با این موضوع در س��طح کشور و استانداریها برگزار
ش��د .در این میان اما بحث اجرای طرح ترافیک در پایتخت و
استفاده مردم از وسایل حملونقل عمومی که عم ً
ال با موضوع
فاصلهگذاری اجتماعی مغایرت داشت ،برای مردم و مسؤوالن
نگرانیهایی ایجاد کرد .با اینکه بر اساس پروتکلهای بهداشتی
اعالمشده و به منظور پیشگیری از ابتالی شهروندان به ویروس
کرونا ،اجرای طرح ترافی��ک به تعویق افتاده بود ،زمزمههایی
از اج��رای این ط��رح از  23فروردینماه -همزمان با آغاز طرح
فاصلهگذاری هوشمند اجتماعی -به گوش رسید که البته این
طرح در همان روز ابتدایی با مخالفت س��تاد مقابله با کرونا و
دستور وزیر بهداشت لغو شد .اجرای طرح ترافیک بر اساس دالیل
راهاندازی آن هم در این ایام معقول به نظر نمیرسید ،چرا که
تعطیلی مدارس ،دانشگاهها و بخشی از ادارات ،ترافیک خیابانها
را کم کرده بود و از طرفی فصل بهار نیز به لحاظ آلودگی هوا
مشکلی نداشت؛ با این حال تنها بعد از گذشت  2هفته از این
لونقل عمومی و ترافیک شهرداری تهران از
تصمیم ،معاون حم 
ارائه طرح مشترک پلیس راهور ،شورای شهر و شهرداری تهران
بهمنظور اجرای طرحهای ترافیکی با تمهیدات ویژه در ایام مقابله
با کرونا به وزارت کشور خبر داد.
سیدمنافهاشمیدرحاشیهنشستستادفرماندهیمدیریت
اسداهلل خس�روی :آمار جانباختگان
درمان
ناشی از ابتال به کرونا در کشور به بیش از
 11هزار نفر رسید؛ آماری که معلوم نیست در آینده نزدیک به
چه رقمی خواهد رسید ،چرا که روز به روز بر تعداد مبتالیان به
این بیماری افزوده میشود .به گزارش «وطن امروز» ،روزهای
مرگبار کرونایی در حالی همه را نگران و مضطرب کرده است
که هنوز خیلیها در پی بازگش��اییها و انجام مس��افرتها
توجه��ی به عواقب این بیماری ندارند؛ بیماریای که درمان
ندارد و همچنان مردم را به کام مرگ میکش��اند .مسؤوالن
برای جلوگیری از ش��یوع این بیماری محدودیتهایی را در
شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی اعمال کردهاند با این وجود
همچنان برخی بدون ماسک در مجالس و محافل شادی و
عزا حضور مییابند .این در حالی است که آمار جانباختگان
«کووید »19-در کشور مرز 11هزار نفر را درنوردید .سخنگوی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دیروز گفت :تاکنون
 ۲۳۵هزار و  ۴۲۹نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا
مبتال ش��ده و با فوت  ۱۵۴نفر در  24ساعت گذشته ،تعداد
جانباختگان کرونا در کش��ور به  ۱۱هزار و  ۲۶۰نفر رسید.
سیما ساداتالری درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس
کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از ابتال به این ویروس بیان
کرد :از روز پنجش��نبه تا امروز (جمعه  ۱۳تیر) و بر اس��اس
معیارهای قطعی تشخیصی 2هزار و ۵۶۶بیمار جدید مبتال به
«کووید »۱۹ -در کشور شناسایی شدند که هزار و  ۴۸۳مورد
بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران «کووید »۱۹-در
کشور به  ۲۳۵هزار و  ۴۲۹نفر رسید .وی ادامه داد :متاسفانه
ظه��ر دیروز ریزش معدن زغال س��نگ
حوادث
در گیالنغ��رب توجه رس��انهها را به آن
نقطه جلب کرد؛ حادثهای که باعث مرگ یک کارگر معدن و
محبوس شدن چند کارگر دیگر شد که حال  ۲نفر از آنها وخیم
گزارش شده است.
به گزارش «وطن امروز» ،بعد از اطالعرس��انی خبر ریزش
معدن  ۳دستگاه بالگرد امدادی هاللاحمر و تیمهای امدادی
منطقه به کمک معدنکاران رفتند و توانس��تند مجروحان و
محبوسان حادثه را نجات دهند اما در این بین یک کارگر جان
باخت و  ۲نفر دیگر با حالی وخیم راهی بیمارستان شدند.
فرماندار گیالنغرب گفت ۷ :تن در معدن زغال سنگ بیتومین
در روستای «سرتیتان» از توابع بخش مرکزی گیالنغرب دچار
گازگرفتگی شدند که متاسفانه یکی از این کارگران فوت کرد و
حال  2نفر دیگر وخیم گزارش ش��ده است .کورش محمودیان
افزود :این حادثه س��اعت  12و  40دقیقه امروز (دیروز جمعه)
رخ داد که در لحظات اولیه با مراکز امدادی تماس گرفته شد و
نیروهای امدادی بالفاصله به آنجا اعزام شدند .به دلیل طوالنی

بیماری کرونای کالنشهر تهران در جمع خبرنگاران اعالم کرد:
«بنا داریم ساعت طرح ترافیک را اصالح کرده و ساعت اجرای
طرحهای ترافیکی از  ۸تا  ۱۶در نظر گرفته شود .اگر کارکنان
دولت قبل از  ۸صبح وارد محدوده شوند مشمول طرح نشده و
چون قبل از ساعت  ۱۶هم خارج میشوند باز مشمول نخواهند
شد» .هاشمی با بیان اینکه افزایش تا  ۱۰درصدی مسافران را
در بخش اتوبوسرانی و مترو خواهیم داشت ،گفت« :با وجود این
میتوانیم در حد استانداردها و پروتکلهای وزارت بهداشت و
ستاد ملی کرونا و ستاد تهران ،فاصلهگذاریها را رعایت کنیم».
خبر اج��رای مجدد این طرح باز هم به نگرانیها دامن زد،
زیرا عالوه بر افزایش خطر ابتال به کرونا هزینههایی نیز به مردم
تحمیل میشد .بعد از آن بود که شهریار افندیزاده ،مشاور عالی
لونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت« :اجرای طرح
معاونت حم 
ترافیک در کمیته امنیتی و اجتماعی وزارت کشور و ستاد مقابله
با کرونا در استان تهران مطرح شده و در «ستاد ملی مقابله با
کرونا» درخصوص آن تصمیمگیری خواهد شد».
لونقل و
پس از همه این کش��مکشها ،روابط عمومی حم 
ترافیک شهرداری تهران اعالم کرد به درخواست وزیر بهداشت
از شهردار تهران و به منظور همدلی و رفع نگرانی درخصوص
افزایش شیوع ویروس کرونا ،طرحهای ترافیکی که قرار بود از
 6خردادماه مجددا ً اجرا شود ،تا اطالع ثانوی اجرا نخواهد شد.
با این حال ،این ابراز نگرانی و همدلی دوام چندانی نداشت و از
 17خردادماه ،اجرای طرح ترافیک عملیاتی شد .طرح ترافیک

بخش��ی از درآمدهای تعریفشده ش��هرداری تهران است که
ظاهرا برداشتن آن و کم شدن این درآمد برای شهرداری گران
تمام شده است.
■■کاهش  30درصدی فاصله اجتماعی در پایتخت

این در حالی است که بهرغم پیشبینی مسؤوالن در معاونت
لونقل و ترافیک شهرداری تهران برای رعایت پروتکلهای
حم 
لونقل عمومی ،در مشاهدات عینی
بهداش��تی در ناوگان حم 
و بر اس��اس آماری که دهم تیرماه اس��تاندار تهران اعالم کرد،
این امر چندان موفق نبوده اس��ت .انوشیروان محسنیبندپی،
استاندار تهران در گفتوگویی اظهار کرد« :در پی رعایت نکردن
فاصلهگذاریاجتماعیوتعطیالتمتعددیکههفتههایگذشته
داشتیم ،در  ۱۰روز اخیر روند مراجعان و پذیرش بیمارستانها و
بستریشدگان در تختهای ویژه و فوتیها در کالنشهر تهران
رو به رشد است» .او با بیان اینکه در جلسهای که با اساتید و
متخصصان در ستاد مبارزه با کرونا داشتیم جمعبندی ما این شد
که شرایط را برای کنترل این بیماری فراهم کنیم ،افزود« :تالش
میکنیم تهران به شهری با وضعیت هشدار و قرمز تبدیل نشود».
او خاطرنش��ان کرد« :با اینکه  ۹۰درصد مس��افران ناوگان
حملونقل عمومی از ماسک استفاده میکنند اما در عمل رعایت

فاصلهگذاری اجتماعی زیر ۳۰درصد است و همین باعث میشود
در چرخه ویروس کرونا شاهد همافزایی باشیم».
استاندار تهران با تأکید بر افزایش آمار مسافران مترو و اتوبوس،
گفت« :این آمار به بیش از یک میلیون نفر در روز رسیده و نیاز

رشد روزافزون ابتال در تهران پس از فعال شدن طرح ترافیک

با نگاهی به آمار تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در روزهای نخست اجرای مجدد طرح ترافیک تا دهم تیرماه ،افزایش
تعداد مبتالیان نکتهای قابل تأمل است .در این آمار که در روزهای مختلف توسط علیرضا زالی ،فرمانده ستاد مدیریت مقابله
با بیماری کرونا در تهران اعالم شده ۱۷ ،خردادماه تعداد افراد بستری در بخش عادی  ۱۴۲نفر و بستریهای جدید در بخش
مراقبتهای ویژه  ۶۷نفر اعالم شد .این آمار حدود  20روز بعد افزایش چشمگیری داشت و هشتم تیرماه بستریهای بخش
عادی در مدت  24س�اعت به  ۳۳۹نفر و بس�تری جدید در بخش مراقبتهای ویژه به  ۱۲۲نفر رسید .بر اساس جدیدترین
گزارشهای منتشرش�ده ،آمارها همچنان در حال افزایش اس�ت و دهم تیرماه  ۴۲۵نفر در بخش عادی و  ۱۰۲نفر در بخش
مراقبتهای ویژه بستری شدند.

تعداد مبتالیان «کووید »۱۹ -در کشور به 235429و آمار تلفات به 11260نفر رسید

آمار جانباختگان کرونایی مرز  11هزار نفر را درنوردید
در  24س��اعت گذشته ۱۵۴
بیمار «کووی��د »۱۹ -جان
خ��ود را از دس��ت دادن��د و
مجموع جانباخت��گان این
بیماری در کشور به  ۱۱هزار
و  ۲۶۰نفر رسید .معاون وزیر
بهداشت گفت :خوشبختانه
تاکن��ون  ۱۹۶ه��زار و ۴۴۶
نفر از بیم��اران ،بهبود یافته
یا از بیمارس��تانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۳۱۲۳نفر از
بیماران مبتال به «کووید »۱۹ -در وضعیت شدید این بیماری
تحت مراقبت قرار دارند .س��خنگوی وزارت بهداشت اظهار
کرد :استانهای خوزستان ،کردستان ،کرمانشاه ،هرمزگان،
بوش��هر ،خراسان رضوی و ایالم در وضعیت قرمز قرار دارند.
همچنین استانهای تهران ،فارس ،مازندران ،همدان ،زنجان،
نوبلوچستان و البرز در وضعیت هشدار قرار دارند.
سیستا 

■■تزریق واکسن آنفلوآنزا برای «کووید »19 -ایمنی ایجاد
نمیکند

برخیها فکر میکنند با تزریق واکسن آنفلوآنزا بدن آنها در
مقابل بیماری «کووید »۱۹ -مقاوم میشود اما گویا اینطور
نیست .رئیس اداره مراقبت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت

گفت :واکسن آنفلوآنزا به هیچ
عنوان برای بیماری «کووید-
 »۱۹ایمنی ایجاد نمیکند
اما با ش��روع فصل سرد سال
در پاییز که احتمال همزمانی
آنفلوآن��زا و «کووی��د»۱۹ -
وجود دارد حتما باید واکسن
آنفلوآنزا برای گروههای هدف
و پرخطر تزریق شود .حسین
عرفانی گفت :واکس��ن آنفلوآنزا ،واکسنی خوب ،بدون ضرر
و موثر برای بیماری آنفلوآنزاس��ت اما برای سرماخوردگی و
بیماری«کووید »۱۹ -کاربرد و اثری ندارد .وی خاطرنش��ان
کرد :عالئم اصلی بیماری «کووید »۱۹ -عالئم تنفسی است و
ممکن است در سیستم گوارشی بدن از جمله کلیوی و ادراری
نیز عالئمی وجود داشته باشد اما برخی عالئم عمومی مانند
تب ،سردرد ،احساس ضعف ،خستگی و کوفتگی نیز ممکن
است در بیماران وجود داشته باشد.
■■اعمال محدودیتهای کرونایی در شهرهای قرمز

محدودیتها در شهرهای با وضعیت قرمز اعمال میشود.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت از اعمال
محدودیتها در شهرهای قرمز کرونا خبر داد .محسن فرهادی

حادثهدرمعدنروستای«سرتیتان»

 7نفر در معدن گیالنغرب دچار گازگرفتگی شدند
بودن مسیر نیروهای امدادی 2
ساعت بعد به معدن رسیدند اما
در ای��ن فاصله زمانی امدادهای
اولیه توسط خود نیروهای حاضر
در معدن انجام ش��د .وی اضافه
کرد :با رسیدن نیروهای امدادی
به معدن ،همه افراد حادثهدیده
به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی درب��اره چگونگی وقوع این
حادثه اظهار داشت :به منظور نجات ۲تن از مصدومان که در داخل
معدن بوده و دچار گازگرفتگی شده بودند  5تن دیگر وارد معدن
از نوع بیتومین شدند که متاسفانه هر  7تن دچار سانحه شدند.
فرمان��دار گیالنغرب گفت :از مجموع مصدومان این حادثه

متاسفانه یک نفر فوت کرد2 ،
نف��ر حال وخیمیدارند و حال
عمومی بقیه افراد مساعد است.
طبق اعالم سازمان جمعیت
هاللاحمر استان کرمانشاه ،در
پی این حادثه  3تیم عملیاتی
هاللاحمر از شهرس��تانهای
گیالنغرب و اس�لامآباد غرب و
یک تیم واکنش سریع از مرکز
استان توسط بالگرد به محل حادثه اعزام شدند.
امیرمعتمدی،مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستانکرمانشاه
توگو با ایرنا اعالم کرد :اورژانس هوایی این جمعیت
نیز در گف 
یک��ی از مصدوم��ان این حادثه را که حال وخیمیداش��ت به

اس��ت در اجرای طرح ترافیک بازنگری داشته باشیم .یکی از
پیشنهادات واضح و مشخص ستاد مقابله با کرونای استان تهران
که به همراه فرمانده ستاد آن را امضا کردهایم ،توقف طرح ترافیک
لونقل شخصی استفاده کنند
است تا مردم بتوانند از وسایل حم 
و فاصلهگذاری اجتماعی ارتقا یابد».

■■سخنگوی وزارت بهداشت :اجرای طرح ترافیک به کاهش
فاصلهگذاری اجتماعی و افزایش شیوع کرونا منجر شده است!

سخنگوی وزارت بهداشت هم در گفتوگو با «وطن امروز»
درب��اره این موضوع گفت« :بر اس��اس مصوب��ه دولت و طرح
فاصلهگذاری پویا ،تصمیمگیری درباره هر نوع اعمال محدودیت
با مسؤوالن استانی است .به این شکل که پیشنهادها برای اعمال
محدودیت از طرف س��تاد استانی و مسؤوالن استان به وزارت
کشور و وزارت بهداشت اعالم و پس از تایید ستاد ملی مقابله با
کرونا و دستور رئیسجمهوری ،محدودیت یک هفتهای اعمال
شده و در صورت نیاز ،تمدید میشود».
سیما ساداتالری افزود« :در زمینه طرح ترافیک نیز با توجه
به افزایش ترددها در مترو و ناوگان حملونقل عمومیو مشکالت
ایجادشده در زمینه فاصلهگذاریها ،ستاد مقابله با کرونای تهران
پیشنهاداتی به استانداری تهران ارائه کرده که یکی از بندهای
آن در زمینه طرح ترافیک است».
او با بیان اینکه استانداری تهران در حال بررسی موضوع طرح
ترافیک است ،خاطرنشان کرد« :اگر قرار به لغو طرح ترافیک
باشد ،استانداری تهران با هماهنگی وزارت کشور و تایید نهایی
ستاد ملی مقابله با کرونا باید این کار را انجام داده و اعالم کند».
الری تأکید کرد« :وزارت بهداش��ت از ابتدا در زمینه طرح
ترافیک نظر خود را اعالم کرده و معتقد است اجرای این طرح
میتواند باع��ث افزایش ترددها و کاهش رعایت فاصلهگذاری
در مترو و ناوگان حملونقل عمومیو در نتیجه شیوع بیشتر
ویروس کرونا شود».
گفتنی است برای تهیه این گزارش ،تالش کردیم دیدگاهها و
نظرات مسؤوالن سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران را
هم جویا شویم اما به رغم تماسهای متعدد هیچ یک از مسؤوالن
این سازمان حاضر به پاسخگویی نشدند.
درباره مصوبه اعمال محدودیت در استانهای قرمز کرونا ،گفت:
بر اساس مصوبهای که از سوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با
بیماری کرونا به استانها و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر
کشور ابالغ شده است ،مقرر شده طبق رنگی که برای نشان
دادن وضعیت شیوع کرونا در استانهای مختلف اعالم میشود،
برای فعالیت  4گروه شغلی در آن استانها تصمیمگیری شود.
وی افزود :به این معنا که در این مصوبه مش��اغل به  4گروه
تقسیم شدهاند و بر اساس وضعیت شهرها به فعالیتشان ادامه
میدهند .مث ً
ال در شرایط سفید هر  4گروه فعالیت دارند و در
شرایط زرد ،گروه  4از فعالیت منع شده و در شرایط نارنجی
فعالیت گروه  3نیز ممنوع میشود .اما در شرایط قرمز ،فقط
گروه یک میتواند فعالیت کند .معاون فنی مرکز س�لامت
محیط و کار وزارت بهداشت درباره جزئیات گروه شغلی یک که
در شرایط قرمز میتواند به فعالیت خود ادامه دهد ،بیان کرد:
گروه یک شامل تمام گروههای امدادی و درمانی ،گروههایی
که برای تأمین مایحتاج و ارزاق مردم فعالیت دارند و همچنین
خدمات اضطراری میشود .فرهادی اظهار کرد :در حال حاضر
بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا ،این مصوبه تهیه
و به استانداریها و دانشگاههای علوم پزشکی ابالغ شده تا با
توجه به ش��رایط حاکم در استانها ،از نمودار مشخص شده
در این مصوبه پیروی کنند .وی بیان کرد :قب ً
ال هر تصمیمی
که اعالم میشد ،بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا برای
کل کشور بود و مث ً
ال اگر گفته میشد تاالرها تعطیل شود،
تمام تاالرهای کشور تعطیل میشد .اما در حال حاضر ،فقط
استانهای قرمز با محدودیت فعالیت مواجه میشوند.
کرمانشاه منتقل کرد.
گیالنغرب در غرب کرمانشاه با بیش از  ۷۲هزار تن جمعیت
 ۳۲معدن زغالس��نگ ،قیر طبیعی ،گچ و آهک دارد که ۱۷
معدن آن فعال است و  ۷۵درصد ذخیره قیر طبیعی کشور در
گیالنغرب قرار دارد .تاکنون  44پروانه اکتشاف معادن قیر در
این شهرس��تان صادر شده است .رئیس انجمن صنفی معادن
قی��ر طبیعی گیالنغرب افزود :با توجه به ظرفیتهای بینظیر
و ف��راوان در بخش معادن قیر طبیعی ،هماکنون تنها نزدیک
به  200کارگر در این معادن گیالنغرب مشغول به کار هستند
که در صورت توجه و حمایتهای الزم از سوی مسؤوالن ،این
تعداد به یکهزار تن خواهد رسید .گفتنی است کرمانشاه دارای
معادن متعددی است که فعالیت  52معدن متوقف است ،البته
امسال برای فعالسازی  ۲۰مورد برنامهریزی شده است .این در
حالی است که طبق گفته معاون معادن و صنایع مدنی سازمان
صمت استان کرمانشاه این معادن فعال بوده اما عمده آنها کمتر از
ظرفیت خود فعالیت دارند .همواره درباره معادن فعال این استان
بحث ایمنسازی معادن مطرح بوده است.

