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کاهش واردات به آجیل گیالن رونق داد

روی خوش بازار به بادام زمینی آستانه اشرفیه

«ایران» از اولین روز اعمال محدودیتهای جدید گزارش میدهد

رئیسجمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

کرکره ها پایین ؛ عبور و مرور پر تردد

 30میلیون نفر یارانه  ۱۰۰هزار تومانی میگیرند

خبــــــر

اولین روز محدودیتهای هوشمند با ترافیک و ازدحام مردم در اتوبوس و مترو گذشت
حمیده امینی فرد
خبرنگار

ادامه از صفحه اول
متأســفانه رســانهها از همیــن یــک ایســتگاه
عکــس میگیرند و منتشــر میکننــد ،درحالیکه
وضعیــت همــه ایســتگاهها اینطور نیســت .ما
به هیــچ وجه ســرفاصله حرکــت قطارهــا را کم
نکردهایــم .هم اکنــون خط دو ،ســه دقیقه ،خط
یــک و چهــار  3و نیم دقیقه و خط ســه 6 ،دقیقه
است ».به گفته او ،احتماالً تعداد مسافران مترو
روند کاهشی داشته باشد ،اما تا آن زمان ظرفیت،
تعداد حرکت و ســرفاصله قطارها حفظ خواهد
شد .پیک سفر در قطارهای تهران از حدود6و نیم
تا  8صبح و  5و نیم تا  20شب است.
ëëتاکسیها خالی ،اتوبوس و مترو شلوغ
مبرهــن ،یــک راننــده تاکســی خطــی
امابرخالف دیگران معتقد اســت که روز بســیار
خلوتی را پشت سرگذاشته و ازاین نظرازاجرای
طــرح رضایــت کامــل دارد« :مــن امــروز از  6و
نیــم صبح مسافرداشــتم و برایم جالب بود که
باوجود بارندگی شــدید و تاحدودی آبگرفتگی
امــا خیابانها بشــدت خلوت بــود ،بهطوریکه
مــن درمســیرخیابان نصــرت و جمالــزاده بــه
خیابــان جلفــا در ســیدخندان ،مســیری که در
روزهای آفتابی بیش از یکســاعت در ترافیک
بــودم ،دیــروز حــدوداً  20دقیقــه بیشــتر زمــان
نبرد».

آقای صلواتی ،ســاکن غرب تهــران که برای
خرید از میدان تره باراولین روز هفته را انتخاب
کرده میگوید« :خوشبختانه نسبت به روزهای
عــادی خلوتتر بود و مردم هم بیشــتر رعایت
میکردند .انتظار داشــتم کــه به خاطر دو هفته
تعطیلــی مــردم هجــوم بیاورنــد ،امــا اینطور
نبود و جنس هم فراوان بود .قرار است دخترم
بــرای دو هفته خانه ما باشــد .امــا جای دیگری
میهمانی نمیرویم».
آقای بهزادیان ،یک مسافربرشخصی است:
«مسافر ازصبح کم شده ،مردم جانشان را کف
دستشان میگذارند ،با مترو و اتوبوس میروند،
امــا حاضــر نیســتند ،دربســت بگیرنــد .وقتی 9
شب به بعد مسافرکشی تعطیل میشود ،نباید
فکر خــرج زندگیام باشــم؟این قانــون به نفع
تاکسیهای اینترنتی شــده ،مردم به اجبار باید
تاکسی بگیرند».
ابوالحســنی ،شــهروند دیگــری میگویــد:
«اســمش را گذاشــتهاند تعطیلی امــا کو گوش
شــنوا ،همین امروز دخترم براحتی به آرایشگاه
رفت .من کاسب فقط تعطیل کردهام».
ëëضرورت ارتباط ســازمانی نهادهای مســئول با
مردم
محمد زینالی انــاری ،عضو انجمن جامعه
شناســی ایــران درباره لــزوم رعایــت پروتکلها
بــه «ایــران» میگویــد« :درجامعــه ایرانی یک
مشکل اساسی وجود داشته که در دوران بحران

خیلــی پررنگتــر شــده و آن ارتبــاط ســازمانی
نهادهــای مســئول بــا مــردم اســت .بســیاری
از ســازمانها بهصــورت تقلیــل گرایانــهای از
نیروی انســانی فنــی خود برای ارتبــاط با مردم
اســتفاده میکننــد ،درحالی کــه ارتباطات خود
دانشــی پیچیده و مستقل اســت .عالوه بر این،
در دوران بحرانــی جامعــه مــا نیــاز بــه آوردن
یکسری متخصص ارتباطات اجتماعی دردل
ســاماندهی بحران داشــت که از قضا تخصص
ارتباطــات ســامت هــم در نهاد بهداشــتی ما
وجود داشته ولی نادیده مانده است .قطعاً اگر
توگومحور با
با پروتکل ومهارتهای دقیق گف 
مردم صحبت شود ،بیشترو بهتر برای همکاری
وهمدلی بسیج میشــوند .اما وقتی به یکسری
دستورالعمل انتزاعی قناعت میشود ،طبیعی
اســت که گروههــای مختلف آن انگیــزش الزم
بــرای همراهــی بــا این قواعــد را پیــدا نخواهند
کرد».
ëëپذیرفتن خطر باال رفتن آمار مرگ
حسین میرزایی مردمشــناس ،عضو هیأت
علمی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی در این باره
میگویــد بعــد از گذشــت بیش از هشــت ماه از
آغاز همهگیری ویروس کرونا در ایران ،نرخ ابتال
و مــرگ و میر آن روند صعــودی به خود گرفته
اســت و ما هر روز بیش از روز گذشته به شنیدن
ارقام چهارصد و انــدی متوفی کرونازده عادت
میکنیم .تعداد میانگین روزانه کشتههای کرونا

فوت  ۴۳۱بیمار کووید ۱۹در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
گفــت :با فــوت  ۴۳۱بیمار دیگــر از مبتالیان قطعی به
کرونا ،شــمار جانباختگان قطعی بیمــاری کووید ۱۹در
کشور به  ۴۴هزار و ۳۲۷نفر رسید و  ۲۷استان همچنان
در وضعیت قرمز کرونا هستند.
به گزارش وبدا ،دکتر ســیما ســادات الری روز شنبه
بــا اعــام آخرین آمــار مبتالیــان و جانباختــگان کرونا
در ایران افزود :در  ۲۴ســاعت گذشــته تا ظهر (اول آذر
 )۱۳۹۹بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۲،هزار
و  ۹۳۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی

شــد و دو هزار و  ۱۵۵نفر بســتری شدند .با این حساب،
مجمــوع بیمــاران کوویــد ۱۹در کشــور بــه  ۸۴۱هــزار و
۳۰۸نفررسید.
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت :خوشــبختانه
تاکنــون ۵۹۶هزار و  ۱۳۶نفر از بیمــاران ،بهبود یافته یا
از بیمارســتانها ترخیــص شــدهاند .همچنین ۵۷۷۸
نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون پنج میلیون
و  ۷۴۷هزار و  ۳۲۵آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.

طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها دیروز بهطور رسمی در  160شهر دارای وضعیت
قرمز و 208شــهر نارنجی و 80شــهر زرد در سراســر کشور کلید خورد .از اولین ساعات شنبه اول
آذرمــاه مقــررات جدید مقابله با شــیوع کرونا و محدودیتهای بیشــتر در حالی در دســتور کار
قــرارگاه عملیاتــی مقابله بــا کرونا قرار گرفت کــه همزمان با اجــرای این طرح  160شــهر طبق
اطالعیههای قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدند و  208شهر دیگر نیز به
حالت نیمهتعطیل درآمدند .طبق آنچه که رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرده ،هدف
اصلی اجرای این طرح کنترل روند شیوع ویروس و شناسایی افراد مبتال و درمان آنها و کاهش
ترددهاست که البته همه اینها تنها در سایه همکاری همه مردم امکانپذیر است .با وجود این
گزارشهای رسیده از ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در پایتخت حکایت از این دارد که همچنان
 83درصــد از بیمــاران از طریق دورهمیهای خانوادگی به کووید 19مبتال میشــوند ».به گفته
رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا ،اگر طرح جامع را دست به دست هم با دقت اجرایی کنیم نیاز
بهیکساعتتعطیلیهموجودنخواهدداشتوبیتردیدبارعایتدستورالعملهاوالزامات
میتوانهمتعطیالتراکوتاهکردوهمشیوعبیماریراکاهشداد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
دولت،حسنروحانی،گفت:مسئولیتپذیریآحادمردم،ضمانتاجراییمصوبات،همکاری
همه دستگاههای دولتی و غیردولتی ،کمک خیرین ،محالت ،مساجد ،بسیج ،سمنها و هالل
احمربهافرادقرنطینه،اطالعرسانیبموقع،شفافوروشن،اقناعسازیمردم،تنوعبرنامههای
صداوســیما برای پرکــردن اوقــات فراغت مردم و همچنین تــداوم کالسهای مجــازی درس
دانشگاهها و مدارس و اقدامات حمایتی و جبرانی ،از جمله اقدامات ضروری است که میتواند
این تعطیالت دوهفتهای و اعمال محدودیتها را به یک نقطه مطلوب در روند مبارزه با کرونا
برســاند .رئیسجمهــوری اظهارداشــت :بیتردید با اجــرای کامل دســتورالعملها و پرهیز از
دورهمیها و اجتماعات و کاهش ترددها میتوانیم در اجرای این طرح موفق باشــیم تا فشار
اقتصادی در کسب و کارهای مردم هر چه سریعتر کم شود .رئیسجمهوری ضمانت اجرایی
مصوباترادومینالزامدراینزمینهبرشمردوگفت:همهافرادیکهواردجامعهمیشوندباید
کارت ملی یا کارت شناسایی معتبری که شماره ملی روی آن وجود داشته باشد به همراه داشته
باشــند تا بتوان از این طریق از ورود افراد مبتال به جامعه و ارائه خدمات به آنان جلوگیری کرد.
رئیسجمهوری همکاری و همراهی دستگاههای دولتی و غیردولتی را بهعنوان الزام سوم مورد
تأکید قرار داد و گفت :الزام چهارم کمک و همیاری خیرین ،بسیج ،هالل احمر و حتی سمنها
اســت .همه باید در این زمینه یاری و کمک کنند مخصوصاً به افرادی که در قرنطینه هســتند و
امروزاعالمشدکهروزانه۱۰۰هزارتستسریعانجامخواهدگرفتواینکارموضوعمهمیاست
که اگرچه با آن تعداد مبتالیان افزایش مییابد ولی از طرف دیگر شمار مرگ و میر و بستریها
کاهشپیداخواهدکرد.رئیسجمهوری اطالعرسانی بموقع ،شفاف و روشن را الزام بعدی ذکر
کرد و درباره اقدامات حمایتی و جبرانی بهعنوان یکی دیگر از الزامات گفت :از آنجایی که کسب
و کارها و فعالیت اقتصادی برای دو هفته تعطیل میشود باید در حد امکان مردم را یاری کنیم
و در این زمینه مصوبهای داشتیم که برای حدود  ۳۰میلیون نفر ماهانه و تا پایان سال  ۱۰۰هزار
تومان بالعوض پرداخت شود ضمن اینکه برای ۱۰میلیون خانوار هم وام یک میلیون تومانی با
اقساط ۳۰ماهه پرداخت خواهد شد.
ëëافزایش تستهای کرونا به ۱۰۰هزار تست روزانه
اعضای ســتاد ملی مقابله با کرونا تأکید دارند چنانچه  79میلیون جمعیت در شــهرهای
مختلف کشور که در وضعیت هشدارهای 2،1و 3به سر میبرند مقررات جدید را بخوبی عمل
کنند ،پس از گذشت چهار تا پنج هفته از محدودیتهای جدید کرونا شاهد کاهش مرگ و میر
ناشی از بیماری کووید 19در کشور خواهیم بود .سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ادامه روند
نزول بیماری را در ۴۳شهری که قبالً در آنها محدودیت ایجاد شده بود از جمله خبرهای خوب
خواند .دکتر علیرضا رییسی اعالم کرد :از روز شنبه تستهای تولید داخلی آزمایش سریع کرونا
(آنتیژن) آغاز میشود و ۱۰۰هزار تست در مراکز بهداشتی رایگان انجام میشود.

از تعــداد شــهدای روزانه مــا در جنگ تحمیلی
بیشتر شده است و این یعنی هشدار جدی!
وی میافزایــد در بدو امــر ،یعنی در همان
اســفندماه ،مــردم و دولت همســو بــا یکدیگر
قرنطینــه عمومی را پذیرفتــه و تا جای ممکن
ارتباطــات را کــم کــرده و بــه نکات بهداشــتی
اهتمــام ورزیــده شــد .بههمیــن دلیــل تعداد
مرگهــای ناشــی از کرونــا زیــر  50نفــر بــود.
امیــد میرفــت کــه بــا کنتــرل وضعیــت ،ایــن
عــدد به ســمت صفر میــل کنــد و آرام آرام بر
این بیمــاری غلبه کنیــم .اما شــاید تعطیالت

نــوروز اولیــن زنــگ خطــر بــرای مدیریــت
عمومــی جامعــه بــود که دیگــر بــا خواهش و
تمنــا نمیتــوان مــردم را بــه مراعــات کاهش
رفتوآمد دعوت کرد .به نظر میرسید بعد از
این ایام قواعد ســختگیرانهتری برای سالمت
عمومــی جامعــه اتخاذ شــود که عمــاً چنین
نشــد و در نتیجــه آمــار ابتال و مرگ بــاال رفت.
اکنــون بیشــتر خانوادههــای ایرانــی بــه نحوی
با ایــن بیماری درگیر شــدهاند و شــاید بزودی
هــر خانــواده دســتکم یــک مــرگ را در بیــن
نزدیکان خود تجربه کند.

با پذیرش استعفای دکتر ملک زاده

معاون جدید تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منصوب شد
در پــی انتقادهــای اخیــر دکتــر نمکی وزیــر بهداشــت از وضعیت
بخش تحقیقات این وزارتخانه در ســفر هفته گذشته به اصفهان،
دکتر ملکزاده معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
جمعه شب ( 30آبان) از سمت خود کنارهگیری کرد و این استعفا
را دیــروز دکتر نمکی وزیر بهداشــت پذیرفت همچنین دکتر علی
نوبخت نایب رئیس و دبیر شــورای مشــورتی بیماری کرونا هم با
انتقاد از اظهارات وزیر بهداشــت با انتشــار نامهای از ســمت خود
کنارهگیری کرد.
در همین حال روز گذشــته دکتر سعید نمکی ،وزیر بهداشت و

آموزش پزشکی ،در حکمی دکتر فرید نجفی را بهعنوان سرپرست
معاونت تحقیقات و فناوری این وزارتخانه منصوب کرد .نجفی از
محققان جوان کشــور و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشــاه و معاون تحقیقات و فناوری این دانشــگاه بود که از این
پس سرپرســتی معاونت تحقیقــات و فناوری وزارت بهداشــت را
عهــده دار میشــود .نمکی در نامهای بــه معاون جدید تحقیقات
و فنــاوری ایــن وزارتخانه انتظارات از وی را در  ۸بند برشــمرد و بر
توســعه و تحقیق حوزه بهداشــت و درمان بویژه مسائل مرتبط با
ویروس کرونا تأکید کرد.

