الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به مجلس میرود

برخورد با اراذل و اوباش قاطع و فوری خواهد بود

ایرنا :معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ،از پایان بررسی الیحه صیانت ،کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در
دولت و تقدیم آن تا یک ماه دیگر به مجلس شورای اسالمی خبر داد .معصومه ابتکار درباره دلیل تأخیر در ارسال الیحه صیانت،
کرامت و تأمین امنیت بانوان برابر خشونت از ســوی دولت به مجلس گفت :تأخیر ایجاد شده در ارسال این الیحه به مجلس به
این دلیل بود که چون تغییرات اعمال شــده توسط قوه قضائیه در آن زیاد بود ،مجدد در کمیســیون لوایح دولت مورد بررسی
قرار گرفت.
در ابتدا قرار بود این الیحه بدون بررسی در کمیسیون فرعی به مجلس ارسال شود ،اما به دلیل اینکه تغییرات اعمال شده و مباحث
کارشناسی پیرامون آن زیاد بود ،بار دیگر به کمیسیون تخصصی یا فرعی لوایح ارجاع داده شد.

شهر خبر :رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه یکی از مولفههای امنیت و احساس امنیت مقابله با اراذل و اوباش است ،گفت:
روسای کالنتریها ،پاسگاهها و یگانهای امداد در مأموریت مقابله با اراذل و اوباش پیشتاز هستند .سردار مهدی معصومبیگی ،با
اشاره به اهمیت مقابله با افراد قانونشکن و لزوم برخورداری آحاد مردم از امنیت و آرامش افزود :در برخورد با اراذل و اوباش به هیچ
وجه کوتاه نخواهیم آمد و این مأموریت مقتدرانه و مؤثر انجام خواهد شد؛ معتقدیم برخورد قاطع با این جماعت به شدت امنیت
را ارتقا و در اقشار مختلف رضایتمندی و احساس امنیت را افزایش میدهد.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا اظهار داشت :در مقابله با اوباش رویکرد پلیس آفندی ،فعال ،درلحظه و بالدرنگ خواهد بود و این
مأموریت مستمر ،بالانقطاع و دائمی است

خبر ویژه

معاون درمان دانشگاه علومپزشکیاصفهان:

اتفاقهای بدی
در حوزه سالمت میافتد!

یلدا توکلی  /گروه ایران
tavakoli.yalda11@gmail.com
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مریممحسنی/گروهجامعه
M.Mohseni@gmail.com

آتش خشم در زمینه حذف واژه «شهید»
از تابلوی معابر از سال پیش هنوز خاموش
نشــده که در پارلمان شــهر تهــران آغاز
ماجرایی تــازه اتفاق افتــاد؛ این بار حذف
کلمه «اسالمی» از تابلوی یکی از مهمترین
میدانهای پایتخت که دوباره شــوراییها
را بر آن داشت تا بگویند این ماجرا سهوی
بوده است!
خیلیهــا این ماجرای ســهوی بــودن را
قبول نکــرده و اعتقاد دارنــد باید عامالن
این موضوع مجازات شــوند .ازجمله این
افــراد «غالمحســینمحمدی» مشــاور
شــهردار تهران اســت که دربــاره حذف
شدن کلمه «اســالمی» از تابلوی میدان
جمهــوری در توئیترش اعــالم کرده که
«جمهوریاسالمی» نه یک کلمه بیشتر و
نه یک کلمه کمتر ارثیه هزاران شهید برای
ملت ایران است .او وعده داده که با مسببان
این اشتباه در هر پست و موقعیتی برخورد
جدی خواهد شــد و پیگیریها را گزارش
میکنم .البته این اولین بار نیست که چنین
مسئلهای رخ میدهد ،ســال گذشته نیز
با حذف کلمه شــهید از یکی از تابلوهای
پایتخت بسیاری را دچار ناراحتی کرد .بماند
که محمدی ،ســخنگوی شهرداری تهران
گفت :عمد سیســتماتیک وجود نداشته
است؛ اگر عمدی وجود داشته باشد برخورد
خواهد شد .اگر ســهوی هم باشد این خطا
فاحش بوده و این رویه غلط نباید رخ دهد.
توطئه شهیدزدایی مسئلهای بود که سال
گذشته مطرح شد و خیلیها به آن اعتراض
کردند و با بیــان اینکه چنین چیزی نبوده

محیط زیست

حذف واژه «اسالمی» از تابلوی میدانجمهوری؛ ماجرای تازه شهرداری

حذف«اسالمی» ؛ عمدی یا سهوی!

است قائله را خواباندند .اما اکنون باز دوباره با
تکرار موضوعی شبیه آن ،آتش زیرخاکستر
دیگری روشن شده که برخی قصد دارند به
عمد این کارها را انجام دهند و این تصمیمها
را گرفتهاند .شــاید به همین خاطر بود که
سال گذشته بعد از این جنجالها در دهم
آذرمــاه ،در صحن علنی شــورا ،درحضور
جمعی از مدیران ارشد شهرداری و سردار
محمدرضا یــزدی فرمانده ســپاه محمد
رســولاله گزارش کمیته را قرائت کردم.
در بررسیهای کمیته ویژه ،به پنج پرسش

پاسخ داده شد ،در زمان طرح موضوع فقدان
واژه مقدس شــهید در برخی معابر شــهر
تهران (شــهریور  ،)۹۸چه تعداد معبر به
تفکیک مناطق  ۲۲گانه و در کل شهر تهران
چنین مسئلهای داشــتهاند؟ علل و عوامل
مؤثر بر فقدان واژه شهید در برخی معابر چه
بوده است؟ آیا سوءنیت ،تعمد و یا اهمال در
کار بوده است؟ در بررسیهای کمیته ویژه
مشــخص شــد  ۸.١درصد از معبر تهران،
حداقل یک تابلوی مســئلهدار داشتهاند.
سه عامل شناسایی شــد .بیشترین درصد

دکتری بومشناسی دریا اظهار کرد:

زباله و آلودگی نفتی بالی جان خلیج فارس
ایسنا :یک دکتری بومشناسی دریا با اشاره به اینکه خلیج فارس دارای تنوع زیستی و ارزش اکوسیستمی بسیار
باالیی است گفت :از مهمترین عواملی که تنوع زیستی اکوسیســتمها و محیط زیست خلیج فارس را در معرض
تهدید قرار میدهد ورود انواع آالیندهها بهخصوص زباله و آلودگیهای نفتی به آب این دریاست که باید مورد توجه
مسئوالن تمام کشــورهای حاشــیه این دریا قرار بگیرد .حمیدرضا بارگاهی ،ضمن بیان اینکه چهار عامل اصلی
اکوسیستم و تنوع زیســتی خلیج فارس را تهدید میکند اظهار کرد :یکی از این عوامل تغییرات اقلیمی است که
منجر به تغییرات و ناپایداری اکوسیستم دریایی میشود یعنی گرمایش کره زمین باعث افزایش شدید دمای آب
در فصل تابستان شده است و این دمای باالی آب باعث آسیب رساندن به آبسنگهای مرجانی ،جنگلهای حرا و
شور شدن آب خلیج فارس و تغییرات فیزیک و شیمیایی آب دریا میشود که به تبع آن روی انواع گونههای آبزی
تأثیر میگذارد .همچنین بر «شکوفایی پالنکتونی»« ،شکوفایی انواع عروسهای دریایی»« ،سالپها» و گونههای
مختلف آبزی تاثیرگذار است .وی یکی دیگر از منابع تهدیدکننده اکوسیستم خلیج فارس را آلودگیهای ناشی از
انواع فاضالبها ،روانآبها و پسابهایی دانست که از مناطق شهری و اطراف خلیج فارس وارد این دریا میشوند و
تصریح کرد :آلودگیهای ناشی از ورود فاضالبهای شهری ،پسابهای صنعتی و آب شیرینکنها از مهمترین منابع
آالینده خلیج فارس هستند .توسعه سواحل در سرتاسر منطقه خلیج فارس که همراه با تخریب سواحل ،ساخت
جزایر مصنوعی ،استحصال دریا و پیشروی خشکی در دریاست از دیگر عوامل تهدید کننده این اکوسیستم است.

سالمت

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت خبر داد:

تخمینسازمانجهانیبهداشتازمهارکرونا
ایسنا :پرسشــی که این روزهای همه ،این اســت که ویروس کرونــا چه مدت دیگر با نوع بشــر است و روزی
که این ویروس از اجتماعات رخت برمیبندد و آرام آرام به فراموشــی ســپرده میشــود ،کی فرا میرســد؟
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در آخرین اظهارنظرهای خود درباره همهگیری کووید ١۹گفت :ویروس کرونا
همچنان با ماست و در ظرف دو سال از جوامع رخت برخواهد بست« .تدروسآدهانوم» با یادآوری شیوع آنفلوآنزای
اسپانیایی ،بیماری همهگیری که در سال  ١۹١۸میالدی اروپا و آمریکا را در برگرفت و جان بیش از  ٥٠میلیون
نفر را ستاند ،گفت :مهار این بیماری دو سال طول کشید .دبیرکل سازمان جهانی بهداشت به هم پیوستگی جوامع
در عصر کنونی را یکی از دالیل عمده شیوع ویروس کرونا خواند و همزمان امیدوارانه گفت :در عین حال ما امروز
دانش و تکنولوژی این را داریم تا ویروس کرونا را متوقف کنیم .ویروس مرگبار کرونا که شیوع آن برای نخستین
بار در شهر «ووهان» چین گزارش شد و بهتدریج به دیگر کشورها سرایت کرد .تا پایان روز جمعه طبق آمارهای
رسمی بیش از  ۲۳میلیون نفر را در سراسر جهان مبتال کرده و جان بیش از  ۸٠٠هزار نفر را گرفته است .به گزارش
یورونیوز ،در حال حاضر برخی کشورها و نیز نهادهای تحقیقاتی میگویند که موفق به ساخت واکسن ویروس کرونا
شدهاند و در شرف تولید انبوه آن یا در مراحل پایانی ساخت آن هستند اما تا به امروز واکسنی که به بازار دارو عرضه
شده و تأیید نهادهای تصمیمگیر پزشکی و بهداشتی همچون سازمان جهانی بهداشت را گرفته باشد ،وجود ندارد.

عکس خبر
افتتاح نخستین آشپزخانه طرح اطعام حسینی(ع)
مراسم افتتاح اولین آشپزخانه بزرگ
طرح اطعام حسینی (ع) با هدف
پخت و توزیع غذا بین نیازمندان و
اقشار آسیبپذیر با حضور مرتضی
بختیاری
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
برگزار شد.
مریم کامیاب /خبرگزاری مهر
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«اتفاقهای بــدی درحال افتادن اســت و اگر
مردم مراعات نکنند تعداد بستریها و مرگ و
میر افزایش خواهد یافت؛ درحالی که هر چند
روز گویا یک اتوبوس در اصفهان دچار سانحه
و همه سرنشینها کشته میشوند ».این مطلب
را معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
در جمع خبرنگاران عنوان کرد و افزود :براساس
برآوردهای در فصل ســرما ،در استان اصفهان
تعداد بستریها به سه هزار نفر میرسد ،براین
مبنا سناریویی داخل استان تدوین کردهایم که
تخت به بیماران کرونایــی اختصاص یابد تا از
خدمات درمانی محروم نشوند .بیمارستانهای
شهرستانها باید یک بخش و یا اگر الزم شد همه
بخشهای بیمارستان را برای کرونا اختصاص
دهند ،در شهرســتانهای دو بیمارستانی هم
یک بیمارســتان به طور کامل اختصاص یابد.
بهروز کلیدری ،با بیان اینکــه از نیمه خرداد
خیز دوم بیمــاری را تجربه کردیم توضیح داد:
تا این لحظه تعداد بیماران بستری استان ۹۳٥
بیمار اســت که نزدیک بــه  ۲٠٠بیمار در آی
ســی یو و از این تعداد  ١٠٠نفر زیر دســتگاه
تنفس مصنوعی هســتند .وی به بستری ۶٠٠
بیمار در بیمارستانهای شــهر اصفهان اشاره
و خاطرنشــان کرد :افزایش بســتری در شهر
اصفهان و شــهرهای بزرگی مثل خمینیشهر
فالورجان و شهرضا را داشــتیم ،در عین حال
که در شهرستانهای کوچک تعداد قابل قبول،
ولی نسبت به جمعیت زیاد است .ویی با اعالم
اینکه در هر  ۲۴ساعت ١٠٠ ،تا  ١٥٠بیمار جدید
در استان بستری میکنیم یادآور شد :ظرفیت
تشخیصی کرونا در استان افزایش یافته و روزانه
از دو هزار نفر تست میگیریم .کلیدری از سیر
صعودی تعــداد بیماران کووید١۹در اســتان
خبر داد و گفت :دو هفته بود تعداد بســتریها
 ۸٠٠تا  ۹٠٠بود ولی پنج روز اســت وارد ۹٠٠
تا  ١٠٠٠بیمار شــدیم و به صورت آرام تعداد
بیمارانی که بستری میشوند افزایش مییابد و
این روند ادامه دارد تا وضعیت شهریور را ببینیم.
وی درخصوص بیمارســتانهای درگیر برای
مقابله با کرونا اشاره و اظهار کرد :یکی دو ماه اول
همه بیمارستانهای استان درگیر و یکسری
بیمارستانهای دیگر مثل بیمارستان غرض و
فاطمه الزهرا(س) نجفآباد هم کمک کردند،
پس از آن یک دوره نســبی تنفس در اســتان
تجربه کردیــم و بیمارســتانهای ریفرال ها
محدود شدند ،ولی با سیر جدیدی که ایجاد شد
و برنامه بلندمدتی که تنظیم کردیم تا فرصت
تنفس به پرسنل بدهیم و ظرفیت را مدیریت
کنیم ،چرخشی در بیمارستانها به خصوص در
شهر اصفهان انجام میشود .وی با اعالم اینکه
در شهریورماه احتمال خیزش شدید بیماری را
داریم ،افزود :در این شرایط تعداد بیشتر تخت
بســتری نیاز داریم ،این درحالی اســت که در
شرایطی که بیمارســتان الزهرا (س) طی این
مدت غیر کرونایی بود ولی روزانه  ۷٠تا  ۸٠بیمار
کووید  ١۹در این بیمارســتان بستری میشد.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان
خاطرنشــان کرد :آنچه همه ما را نگران کرده
این است که کادر درمان بسیار خسته شدهاند
درحالی که مردم فاصلهگذاری ایمن را رعایت
نمیکنند .متاســفانه ما بیماران جوان و بدون
بیماری زمینهای داشــتهایم که جان خود را از
دست دادند ،حتی سه مادر باردار از دست دادیم
باوجود اینکه تمام مداخالت دارویی و درمانی
انجام شد و هم اکنون نیز  ۷مادر باردار مبتال به
کووید  ١۹دادیم که  ۳نفر بدحال هستند .وی
ادامه داد :در شهر اصفهان به علت نیاز به تعداد
تخت بیشتر و خستگی پرسنل ،از اول شهریور
علیرغم میل باطنی بیمارســتان الزهرا(س)
را درگیــر میکنیم ،باوجــود خدماتی که این
بیمارستان میتوانست به بیماران ارائه دهد.او
با بیان اینکه ابتدا  ١٥٠تخت بیمارستان الزهرا
و به تدریج تعداد تختهــا را افزایش میدهیم
تاجایی که احتماالً در نیمه مهر همه تختهای
این بیمارستان برای کرونا اختصاص یابد ،افزود:
بیمارستان عیســی بن مریم دوباره به چرخه
برمیگردد و تأمین اجتماعی نیز قول اختصاص
 ۲٥٠تخت را داده اســت .وی گفت :انتقادات
زیادی برای ریفرال شــدن بیمارستان الزهرا
(س) وجود دارد ،درحالی که تعداد تختهای
بیمارستانی مشخص است و تعداد بیماران هم
مشــخص ،بنابراین باید این دو را با هم تطبیق
دهیم وگرنه صف انتظار برای بیماران خواهیم
داشت که به معنای مرگ و میر بیشتر است.

جـامـعـه
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مربوط به عامل فرسودگی در طی  ١۸سال
با  ٥.۹درصد ،دوم عامل عدم درج توســط
پیمانکار با  ۲درصد و ســوم ،عامل تخریب
(عمدی یا غیرعمدی) بــا  ٠.۲درصد بوده
است .توجه کنیم این  ۸.١درصد ،نه درصد
تابلوهای مســئلهدار ،بلکه درصد معابری
اســت که حداقل یک تابلوی مسئلهدار در
آنها مشــاهده شده اســت .یعنی درصد
تابلوهای مســئلهدار ،بسیار کمتر از میزان
تصور و تبلیغات رسانهای بوده است! نکته
مهم دیگر اینکه مجموع اشکاالت ،ماحصل

یک دوره هجده ساله بود.
کمکاری و قصور پیمانکاران حاال بار دیگر
موضوع مهمی را به راه انداخته که شــاید
نتوان از آن گذشت .حذف کلمه «اسالمی»
در کشوری اســالمی که همواره دشمنان
آن به دنبال خدشهدارکردن فرهنگ غنی
اسالمی آن هســتند ،میتواند جای سؤال
داشته باشــد! در همین رابطه سخنگوی
شورای اسالمی شــهر تهران گفت :با عدم
درج واژه «اســالمی» در تابلــوی میدان
جمهوری اسالمی ،ماجرایی تازه آغاز شده
است« .علی اعطا» با اشاره به موضوع عدم
درج واژه «اســالمی» در تابلــوی میدان
جمهوری در چند توئیت نوشت :یک سال
پیش ،با طرح موضوع حذف کلمه شهید از
تابلوی خیابانها ،قریب به دو ماه شهرداری
تهران زیر رگبار و آتش بــود که در همین
راستا و به پیشنهاد رئیس کمیسیون نظارت
و حقوقی و با حکم رئیس شورا ،رئیس کمیته
ویژه بررسی موضوع تابلوهای مزین به نام
شهدا ،با عضویت پنج عضو شورا و یک تیم
کارشناسی شدم و مشخص شد که بسیاری
از ایــن تابلوها به دلیل مشــکالت خاصی
سهوا ً مسئلهدار میشــوند .اما برخی با این
ســهویات مخالفند ازجمله افــرادی مثل
سردار یزدی ،فرمانده سپاه محمدرسولاله
تهران که درمورد حذف کلمه شــهید در
آن زمان توجیه شــده اما با اشاره به اینکه
اکنون؛ حذف کلمه «اســالمی» از تابلوی
میدان جمهوری اسالمی ،حداقل برای من
که مسئولیت بررسی موضوع مشابهی در
مقیاس وسیع را برعهده داشتهام ،به نظرم
سهوی و ناشــی از کمتوجهی است .حتماً
موضوع باید پیگیری شود.

کوتاه از جامعه

فرار از دست پلیس
به شیوه هالیودی

مریم یادگاری /گروه جامعه :سرکالنتر هفتم
پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از دســتگیری
موادفروشی که سعی داشــت به شیوه فیلمهای
هالیوودی از دســت ماموران فرار کند ،با شلیک
پلیس خبر داد .ســرهنگ دوســتعلی جلیلیان
گفت :ماموران کالنتری  ١۶٠خزانه هنگام گشت
زنیهای انتظامی متوجه رفتار مشــکوک مردی
حدودا ً  ۳٥ساله که در کنار یک دستگاه خودروی
سواری نیسان ماکسیما ایستاده بود ،شده و برای
بررســی موضوع به خودرو نزدیک شدند اما این
مرد به محض مشاهده ماموران سوار بر خودروی
ماکسیما شد و از محل فرار کرد .وی افزود :این فرد
در هنگام فرار با انجام حرکات زیگزاکی و خطرناک
رانندگی سعی در فرار از دست ماموران داشت به
طوریکه در جریان این تعقیــب و گریز با هفت
دستگاه خودروی ســواری که در خیابان در حال
تردد بوده یا در حاشــیه مسیر توقف کرده بودند،
برخورد کرده و خساراتی را نیز به آنها وارد کرد.
جلیلیان گفت :دقایقــی بعد متهم که در ترافیک
متوقف شده بود ،از خودرویش پیاده شد و با پای
پیاده سعی در فرار از دست ماموران داشت که در
این حین ماموران با رعایت قانون بهکارگیری سالح
و صدور فرمان ایست اقدام به شلیک چند تیرهوایی
کردند ،اما متهم همچنان در حــال فرار بود و در
حین فرار نیز بستههای کوچک موادمخدر را در
جوی آب رها میکرد .وی با بیان اینکه سرانجام
ماموران با هدف قرار دادن پای متهم او را متوقف
و دستگیر کردند ،گفت :با حضور عوامل امدادی
متهم به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شد.

روند نزولی کرونا
کمکم دارد شروع میشود

ایسنا :مدیرکل درمــان مستقیم سازمان تأمین
اجتماعی در این بــاره اظهار کــرد :همه مراکز
مشغول خدماترسانی هستند و سعی میکنیم
به نحو احســن بیمهشــدگان را حمایت کنیم تا
سالمتیشان را به دســت بیاورند .آفریده افزود:
طی آمار هفته گذشته ،بیش از  ۴٠هزار نفر تحت
بستری را درمان کردیم که آمار سرپاییها بیشتر
اســت و حدود  ١۲١۳نفر هم بســتری هستند.
مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی
با بیان اینکه به نظر میرســد با احتیاط بیشــتر
مردم ،روند نزولی کمکم دارد شــروع میشــود
گفت :در هفتههای گذشته تا  ١٥٠٠مورد بستری
هم داشتیم .مردم بیشتر رعایت کردند و از آنها
قدردانــی میکنیم کــه مراقب سالمتیشــان
هستند.

