برای برگزاری مراسم شبهایقدر مجوزی صادر نشده است

از خردادماه به بعد روزهای بهتری خواهیم داشت

ایسنا :فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر ضرورت رعایت دستورالعملها و مصوبات ستادملی مقابله با کرونا گفت :تا امروز
مجوزی برای برگزاری مراس م شبهای قدر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در پایتخت صادر نشده است.
سردار حسینرحیمی ،درحاشــیه اجرای طرح جمعآوری معتادان متجاهر ،با حضور درجمع خبرنگاران درباره برخورد پلیس
با مظاهر علنی روزهخواری گفت :ماموران پلیس با افرادی که شــأن ماه مبارک رمضان را رعایت نکنند ،برخورد میکنند؛ البته
خوشبختانه مردم متدین تهران همراهی خوبی با پلیس دارند و موارد اینچنینی را رعایت میکنند ،اما مواردی نظیر سیگارکشیدن
در معابر و پشت فرمان ،توزیع غذای گرم در واحدهای صنفی و… نیز جزو مصادیق تظاهر به روزهخواری است و پلیس با مرتکبان
آن برابر قانون برخورد خواهد کرد.

شهر خبر :وزیر بهداشــت با بیان اینکه آمار مرگومیر کرونا در حال کاهش است ،گفت :مسیر کرونا به سمت کنترل است و با
همراهی مردم از خرداد به بعد روزهای بهتری خواهیم داشت .وی درخصوص رفتار آینده کرونا گفت :به عنوان معلمی باسابقه
بیش از ۳۰سال میگویم که نه من و نه هیچکسی در دنیا نمیتواند پاسخ دهد که این ویروس چه خواهد کرد .ما هر روز شرایط
جدیدی را از این ویروس مشاهده میکنیم.
مردم باید مراقب باشند ولی نه با شرایطی که در آنها ایجاد هراس شــود؛ همواره سعی کردهام ضمن درخواست رعایت نکات
بهداشتی ،به مردم امیدواری دهم .وی تاکید کرد :این ویروس نه واکسن و نه داروی اختصاصی دارد و بهترین راه مقابله با آن کاری
است که ما داریم انجام میدهیم.

جـامـعـه

دانستنیهای حقوقی


باشگاه خبرنگاران جوان :انجام هر جرمی
چه در فضای مجازی و چه در فضای جامعه
میتواند مشکالت متعددی را به وجود آورد
و براســاس قانون انجام این جرایم در فضای
مجازی هــم میتواند مجازاتهایــی را به
دنبال داشته باشد .براســاس قانون انتشار،
توزیع و معامله محتوای مبتذل و مستهجن
خالف عفت عمومی در ماده  ۱۴قانون جرایم
رایانــهای و بند  ۲ماده  ۶قانــون مطبوعات
جرم اســت و مرتکب از  ۹۱روز تا دو ســال
حبس یا جزای نقدی از پنــج میلیون ریال
تا  ۴۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم
میشود .عالوه بر انتشار محتوای غیراخالقی،
پلیس به افــرادی که در فضــای مجازی و
شبکههای اجتماعی اقدام به هتک حیثیت
و نشر اکاذیب علیه همدیگر میکنند ،هشدار
داد که طبق ماده  ۱۷قانوم جرایم رایانهای،
با اثبات عمل مجرمانهشان ،باید پاسخگوی
قانون و مســئول عمل مجرمانه خود باشند؛
زیرا در صورت ارتکاب چنین امری براساس
قانون فرد خاطی به حبــس از  ۹۱روز تا دو
ســال یا جزای نقدی از پنــج میلیون تا ۴۰
میلون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.
تحریک ،تشــویق ،ترغیب ،تهدید یا دعوت
به فســاد و فحشــا و ارتکاب جرایم منافی
عفت یا انحرافات جنســی مطابــق بند ب
ماده  ۱۵قانون جرایــم رایانهای و ماده ۶۳۹
قانون مجازات اسالمی جرم است و مجازات
آن از  ۹۱روز تا دو ســال حبــس یا جزای
نقدی از پنــج میلیون ریال تــا  ۴۰میلیون
ریال یا هر دو مجازات اســت .اشاعه فحشا و
منکرات مطابق بند  ۲ماده  ۶قانون مطبوعات
جرم است.
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سالی که عجیبترین نرخ «رشد جمعیت» در تاریخ ایران رقم خورد؛ کمتر از یک درصد

زمستان زاد و ولد  ،بهار پیری

مهر :نتایج تحقیقات اخیر شــورای عالی
انقالب فرهنگــی ،حکایــت از فاجعهای
بدتر از تمــام پیشبینیها و پژوهشهای
حــوزه جمعیتــی کشــور دارد .نتایج و
آمــار و ارقامی که از چندین ســال پیش
تاکنون ،کارشناســان حوزه جمعیت و از
میان مسئوالن کشــور ،تنها رهبر معظم
انقالب نســبت به آن هشــدار داده بودند
اما متأسفانه شــاهد عدم توجه نهادهای
مســئول و افراد ذیربــط بودهایم؛ حال
نتیجه عدم اجرای قوانین و سیاستهای
جمعیتی به اتفاقی عجیب یعنی نزول نرخ
رشد کشــور به کمتر از یک درصد آن هم
برای اولین بار در تاریخ ایران ،منجر شده
است .از ســال ۹۴تاکنون ،با کاهش نرخ
موالید ،بحران کاهــش جمعیت و کاهش
جمعیت جوان کشــور روبهرو شــدهایم.
درکنار این موارد شاخص نرخ رشد کشور
که یکی از مهمترین مؤلفههای جمعیتی
است ،در دهه  90روندی نزولی را در پیش
گرفته است .نرخ رشد جمعیت سال ۱۳۹۰
معادل ۱.۲۹درصد بود و ســال  ۱۳۹۵به
۱.۲۴درصد رسید تا اینکه در سال ۹۸این
رقم برخالف تمام پیشبینیهای پژوهشی
به کمتر از یک درصد رسید تا جدی بودن
بحران کاهــش جمعیت را بــار دیگر به
همه گوشــزد کند .براســاس پژوهشها،
پیشبینی میشد که شــمار موالید سال

 ،۹۸رقم یک میلیون و  ۲۰۵هزار نفر باشد
اما دالیل متعدد معادالت را به هم ریخت و
این رقم به یک میلیون و ۱۹۶هزار نفر نزول
پیدا کرد .با ادامه روند کنونی و در صورت
عدم اجرای قوانین جمعیتی ،قوانین مربوط
به کمک بــاروری زوجین و عــدم اجرای
سیاســتهای کلی جمعیت چندین دهه
آینده برای ایران بحرانساز خواهد بود.
عدم اجرای سیاســتهای
جمعیتی و سقوط نرخ رشد
جمعیت به عدد صفر
کارشناس تحوالت جمعیت ،در گفتوگو با
مهر گفت :تاریخچه تحوالت جمعیت ایران

نرخ رشد جمعیت سال ۱۳۹۰
معادل ۱.۲۹درصد بود و سال
 ۱۳۹۵به ۱.۲۴درصد رسید
تا اینکه در سال ۹۸به کمتر از
یک درصد رسید تا جدی بودن
بحران کاهش جمعیت را بار
د
دیگر به همه گوشزد کن 

سالمت

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اى
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ )ﻓﺸﺮده(

دبیر انجمن اپیدمیولوژیست ایران درگفتوگو با «نسلفردا»:

استفاده از کولرها را به تاخیر بیندازید

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد :ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح
ذﯾﻞ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮزﯾﻊ
دﻓﺘﺮﭼﻪ

9914022

ﻧﯿﺮورﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن،
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزى ،رﻓﻊ ﺣﺮﯾﻢ و اﺻﻼﺣﺎت
ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﺤﺪوده اﻣﻮر ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ
 5ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن

1399/02/22

ﻣﻬﻠﺖﺗﻬﯿﻪ
دﻓﺘﺮﭼﻪ

1399/02/28

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت

1399/03/07

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

1399/03/17

فرازونشــیبهای زیادی طی کرده است
اما ظاهرا ً بناست ســال  ۱۳۹۸سال ثبت
رکوردهای تاریخی در پیشــینه تحوالت
جمعیت ایران باشــد .ســال  ۱۳۹۸تا به
اینجا دو رکورد را به نــام خود ثبت کرده
است؛ نخســت ثبت رکورد کاهش بیش
از  ۱۷۰.۰۰۰تولــد فقط در یک ســال و
رســیدن آمار تولدهای کل کشور به رقم
 ۱.۱۹۶.۰۰۰تولد و دوم اینکه نرخ رشــد
جمعیت ایران برای نخستین بار در تاریخ
کشورمان در ســال  ۱۳۹۸به کمتر از یک
درصد کاهش یافت .صالح قاسمی ،با بیان
اینکه ســیر کاهش تعــداد تولدهای کل

کشور از ســال  ۱۳۹۴آغاز شده و هرساله
شیب کاهش موالید در حال افزایش است،
بیان کــرد :الگوهــای آیندهپژوهی اعالم
میکردند که تعداد موالید کشور در سال
 ۱۳۹۵به حدود حداقل  ۱.۲۰۵.۰۰۰تولد
کاهش خواهد یافت درحالیکه با انتشــار
آمار تعداد تولدهای کل کشــور در ســال
 ،۹۸رکورد کاهش موالید در این سال رقم
خورد .وی با بیان اینکه در سال  ۹۸کمتر از
یک درصد به جمعیت هشتاد و سه و نیم
میلیون نفری کشــور افزوده شده است،
ابراز داشــت :این رقم با یک الگوی ساده و
قابل فهم و با تفریق تعداد تولدها و تعداد
مرگ و میر در کشور به دســت میآید و
حکایت از تنزل نرخ رشد جمعیت کشور به
زیر یک درصد آن هم برای اولین بار دارد.
این پژوهشگر حوزه جمعیت تاکید کرد:
با تداوم روند کنونی ،پیشبینی میشــود
تا حدود  ۲۰تا  ۲۵ســال آینده نرخ رشد
جمعیت ایران به عدد صفر درصد سقوط
کند .قاسمی ،با انتقاد از بیتوجهی مسئوالن
به خطر بحران جمعیت ،خاطرنشان کرد:
این آمارهای هشدارآمیز یعنی زنگ خطر
تحوالت جمعیت در ایران بسیار بلندتر از
گذشته به صدا درآمده است ولی متأسفانه
سالهاست که بهرغم تأکیدات رهبر معظم
انقالب هیچ مسئول و نهادی در کشور به
این خطر بزرگ توجه نمیکند!

ﻣﺒﻠﻎﺗﻀﻤﯿﻦ

 631,000,000رﯾﺎل

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎى زﯾﺮ درﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
وﻗﺖ ادارى روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/03/07ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ارﺗﺶ ،اﻣﻮر ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ اﺻﻔﻬﺎن،
دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﻓﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰhttp://tender.tavanir.org.ir:
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰhttp://iets.mporg.ir:
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰhttp://eepdc.ir:
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  031-34122251ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻗﺮادادﻫﺎ و ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻰ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﻟﺰاﻣﺎت ،اﻃﻼﻋﺎت ،ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 031-34122240 :اداره ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و
ﻃﺮحﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻧﻮع و ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :در اﺳﻨﺎد درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
* * اراﯾـﻪ ﺗﺎﯾﯿـﺪﯾﻪ ﺑﺮون ﺳﭙﺎرى ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾـﻊ ﺑـﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘـﺎن اﺻﻔﻬـﺎن و ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در ﺳﺎﯾـﺖ
 https://www.eepdc.irﺟﻬﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻰ ﻣﺪارك ﺛﺒﺘﻰ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ) .در ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 031-32241153آﻗﺎى اﻣﯿﺮاﻧﻰ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ(.
* ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺗﺎ  72ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ
ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰ دارد.
* ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ دو روز ﻗﺒﻞ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ
و ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﯾﺪه ،از آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ اﺳﻨﺎد ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﻧﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
* ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات رﺳﯿﺪه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎى ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
*ﺣﻀﻮرﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎن)ﻫﺮﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهﯾﮏﻧﻔﺮﺑﺎاراﺋﻪﻣﻌﺮﻓﻰﻧﺎﻣﻪ(درﺟﻠﺴﻪﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰﭘﺎﮐﺎتآزادﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
* ﺑﻪ ﻣﺪارك ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎ ،ﻣﺨﺪوش ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎى ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر واﺻﻞ ﺷﻮد ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ
داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
* ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪرج ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

غیرعلمی
همزمان با شیوع کروناویروس ،بازار مطالب
ِ
دریا وفایی /گروه جامعه
 daryavafaei2009@gmil.comعامیانه و بازار تناقضگوییهای متولیان امرســامت
حسابی داغ شده اســت .به عنوان مثال ماجرای تأثیر
گرما و تابستان در کاهش شیوع این ویروس پیش از این بارها از سوی وزارت بهداشتیها اعالم شد؛
اما حاال صحبت از بیتاثیری این فصل است! عدهای از رسانهایها ازجمله صداوسیما نیز در آنسوی
میدان کرونا و تابستان ،راجع به انتشار و عدم انتشار کرونا از کولرهای گازی در حال هشدارهستند.
اغلب این توصیهها و اظهارنظرها درحالی است که چیزی جز کالف سردرگم به نظر نمیرسد و برای
جامعه همچنان ابهاماتی وجود دارد .در همین رابطه به سراغ دبیرانجمن اپیدمیولوژیست کشور رفتیم
تا ببینیم اصل ماجرای کرونا و تابستان و کولر چیست .کورشهالکویی توضیح داد :منظور از نقش
اصلی کولرهای گازی یا اسپلیتها آن طوری نیست که چندی پیش نیز صداوسیما در کلیپی راجع
به انتشــار ویروس جدید کرونا عنوان کرد .وی ادامه داد :اســتفاده از کولرهــای گازی در داخل
ساختمانها و محیطهای داخلی امکان ایجاد شرایط الزم زنده ماندن ،ماندگاری و آلوده کنندگی
ویروس را در هوای کمتر از  24 ،23درجه سانتیگراد بدون درنظرگرفتن درجه حرارت باالی بیرون،
فراهم میآورد .دبیر انجمن اپیدمیولوژیست کشور تاکید کرد :توصیه میشود در صورت استفاده از
هر نوع وسایل خنک کننده ،درجه حرارت باالتر از اندازه معمول هر ساله (باالی24درجه) تنظیم شود.
چرخش هوای خنک کننده نیز باید با ورودی هوای آزاد از طریق پنجره نیمهباز به گونهای انجام شود
که هوای بیرون به داخل جریان داشته باشد .هالکویی گفت :در این شرایط شاید بهتر باشد توصیه
کنیم که مردم استفاده از کولر و وسایل سرمایشی را با تأخیر انجام دهند و عقب بیندازند .وی در پاسخ
به این پرســش که کولرهای خودروها میتوانند عامل انتقال کرونا باشــند؟ بر ضرورت تهویه در
محیطهای بسته اشاره کرد و یادآور شد :پژوهش جدیدی نشان میدهد که ویروس کرونا میتواند
احتماالً تا ساعتها در محیط باقی بماند .این مسئله ضرورت و اهمیت تهویه هوا در محیطهای بسته
را نشان میدهد .این اپیدمیولوژیست در توضیحات بیشتر پرسش مطرح شده ،با اشاره به صحبتهای
«کوینبامپتون» مدیرعامل جامعه بهداشــت حرفهای بریتانیا ،بیان داشت :نور مستقیم خورشید
میتواند ذرات ویروسی را نابود کند .اشعه فرابنفش میتواند پوشش چربی ویروس را از بین ببرد اما
در صورتی که در محیطی بسته باشــید ،تهویه هوا نقش اساسی پیدا میکند .این موضوع در مورد
قطارها ،اتوبوسها و آسانسورها که ممکن است تهویه هوای مناسبی نداشته باشند اهمیت بیشتری
دارد.

عکس خبر
رمضان ماه بندگی و گام نهادن انسان در مسیر تکامل برای داشتن زندگی بهتر است؛ ماهی که انسان با تمرین
بندگی ،همراه با تزکیه نفس به زندگی خود رنگ و بوی خدایی میبخشد.
مجید عسگریپور /خبرگزاری مهر

کوتاه از جامعه
10درصد کارکنان
مسیحدانشوری به کرونا مبتال
شدند

نسل فردا :رئیس بیمارستان مسیح دانشوری
تهران با اعالم اینکه تاکنون 10درصد از پرسنل
و کادر پزشکی این بیمارســتان به کرونا مبتال
شدهاند ،تصریح کرد :با این حال در خدمترسانی
به بیماران کرونایی همــه ظرفیتهای خود را
به کار گرفتهایم و آماده پذیــرش و درمان این
بیماران هســتیم .والیتی ،با تاکید بر ضرورت
خدمترســانی حداکثری به بیماران کرونایی
گفت :این مرکز از ابتدای بحران در خط مقدم
مبارزه با کووید 19بوده و این روند ادامه خواهد
داشت .وی خاطرنشان کرد :اگر مجددا ً در کشور
با پیک بیماری مواجه شــویم این آمادگی در
بیمارستان مســیح دانشــوری وجود دارد که
مســتقیم یا با ارجاع دیگر مراکز خدمترسانی
کند .رئیس بیمارستان مسیح دانشوری درباره
آمار مراجعان کرونایی نیز گفت :هشــتاد روز
از شــروع پذیرش بیمــاران کرونایــی در این
بیمارستان میگذرد و در این مدت حدود یک
هزار و  ۹۵۸نفر پذیرش شدهاند و اکنون بسیار
کاهش یافته است .در روزهای اوج بیماری تعداد
مراجعات روزانه به  ۴۵۰تا  ۵۰۰نفر میرســید
همچنین روزانه حدود  ۷۷نفر به درمانگاه برای
تشخیص و درمان کرونا مراجعه میشد.

آغاز جمعآوری معتادان
متجاهر پایتخت

پارسیک :رئیس پلیس پایتخت از آغاز مرحله
جدید از اجرای طرح جمعآوری معتادان متجاهر
خبر داد .سردار حسین رحیمی گفت :از زمان
شــیوع کرونا ،پیگیریهایی برای شیوه جدید
جمعآوری معتــادان متجاهــر را انجام دادیم
و ســرانجام بعد از حدود دو ماه ،مرحله جدید
اجرای این طرح اجرایی شد .وی با بیان اینکه در
سطح تهران بزرگ حدود  10تا  15هزار معتاد
متجاهر داریم ،تصریــح کرد :برابر پروتکلهای
بهداشتی روزانه حدود  ۵۰۰نفر از این معتادان
از سطح معابر و فضاهای شهری جمعآوری شده
و به مراکز بازپروری تحویل داده میشــود .اگر
دستورالعملها اجازه جمعآوری افراد بیشتری را
به ما بدهد ،مشکلی در جم عآوری آنها نداریم.

اختصاص ۵۰درصد حقوق
وزیر کار به پویش همدلی

باشــگاه خبرنگاران جوان :معاون جذب
مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور
درباره آخریــن وضعیــت  ۱۰روزه اول پویش
همدلــی مؤمنانه ،اظهار کــرد :پویش همدلی
مؤمنانه از ابتدای ماه رمضان انجام شــده است
که تأکید بر این بود یک وحــدت بین مردم در
این پویش شــکل گیــرد .ذوالفقاریزدانمهر ،با
بیان اینکه استانها با همت خوبی که داشتند
کمکهای زیــادی جمعآوری کردنــد ،افزود:
پنج میلیارد و  ۶۱۷میلیون و  ۱۸۴هزار و ۸۷۲
تومان به صورت نقدی به حساب مشارکتهای
مردمی بهزیســتی واریز شــد؛ همچنین ۴۲
میلیارد و  ۲۲۱میلیــون و  ۳۸۸هزار تومان به
صورت غیرنقدی جمعآوری شده است .وی با
تأکید بر اینکه در گام اول وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی دستور داد که ۵۰درصد حقوق خود
را به حساب پویش همدلی مؤمنانه واریز کند،
گفت :قبادیدانا ،رئیس سازمان بهزیستی کشور
و شورای معاونان این سازمان و مدیران استانها
یک روز از حقوقشان را به حساب پویش همدلی
مؤمنانه واریز کردند.

قسطیشدن جریمه
مشموالن غایب

مهر :جانشین رئیس ســازمان وظیفه عمومی
ناجا اظهار کرد :قانون جریمه مشموالن غایب به
منظور تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشموالن
غایبی که بیش از هشت ســال غیبت داشتند
از ســال  ۹۴تا پایان ســال  ۹۷اجرایی شد و به
دلیل لزوم تأمین نیروی انسانی سرباز نیروهای
مسلح ،از سال  ۹۸این طرح حذف و ادامه پیدا
نکرده است.
سردار رحمانعلیدوســت ادامه داد :افرادی که
تا پایان فروردین ماه سال  ۹۸درخواست مربوط
به معافیت قانون جریمه مشموالن غایب را در
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس۱۰+
ثبت کردهاند ،تــا پایان امســال فرصت دارند
مبلغ جریمه را به صورت نقدی یا اقساط واریز
کنند.

استفاده از ماسک در مترو
2روز جدی گرفته شد!

ایرنا :رئیس کمیســیون معماری و شهرسازی
شــورای اســامی شــهر تهران نســبت به
عدم اســتفاده از ماســک در متــرو تذکر داد.
محمدساالری ،در جریان دویست و دوازدهمین
جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری نسبت
به عدم استفاده از ماسک در مترو گفت :در دو روز
اول اجرای این مصوبه گزارشها خوب بود ،اما
بعد از آن رها شد .او به شهردار تهران و مدیرعامل
مترو تذکر داد و افزود :ایــن مصوبه به صورت
کامل و جامع و با جدیت باید اجرایی شود.

