اجتماعی
خبر
تامین نیروهای داوطلب

رئیس ســازمان داوطلبان هالل احمر کشور گفت:
یک میلیون گان برای توزیع میــان کادر درمان ،با
مشارکت خیریههای مردمی تولید شده است.
محمد نصیری ،درباره اقدامات این ســازمان در برابر
ویروس کرونا اظهار داشت :سازمان داوطلبان جمعیت
هالل احمر به عنوان پشــتیبان وزارت بهداشت در
دو حوزه درمان با نیــروی تامین داوطلب و تجمیع
موسســات خیریه و مردم نهاد و حوزه پیشــگیری
فعالیت میکند.وی با بیان اینکه خدمات ما در حوزه
درمان با تامین داوطلبان تخصصی و عمومی همراه
است ،عنوان کرد :اقداماتی از جمله حضور داوطلبان
در بیمارســتانها برای کمک بــه کادر درمان ،رفع
نیازهای بخش درمانی و اعطای مجوز به خیریههایی
که قصد فعالیت در بیمارستانها را دارند ،انجام شده
اســت.رئیس ســازمان داوطلبان هالل احمر درباره
خدمات انجام شــده در حوزه پیشگیری نیز توضیح
داد :تاکنــون با کمک نیروهــای داوطلب و جوان با
هــدف قطع زنجیره انتقال این ویروس در حاشــیه
شــهرها و مناطق کم برخوردار فعالیت کردهایم .این
اقدام با توزیع اقالم بهداشتی و خدمات آموزشی میان
مردم این مناطق انجام شده است .مهر

کشف ۷میلیون ماسک ۷۴ ،میلیون
دستکش

ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی گفت :از ۳
اسفند  ۹۸تا  ۱۲فروردین امسال ،بیش از  ۷میلیون
ماسک ۷۴ ،میلیون دستکش و  ۴۶۷هزار لیتر الکل
فقط در گشتهای تعزیرات به دست آمده است .به
گزارش سازمان تعزیرات حکومتی ،سید یاسر رایگانی
با اشــاره به تداوم انجام گشــتهای تعزیرات برای
جلوگیری از وقوع تخلف در حوزه اقالم بهداشــتی،
اظهار کرد :از ســوم اســفند  ۹۸تا روز  ۱۲فروردین
امســال ۲۳ ،هزار مورد بازرسی از اصناف مختلف در
سطح کشور انجام شــده است که منجر به تشکیل
بیش از  ۴هزار پرونده شــد.وی با بیان اینکه تهران،
همدان ،لرستان و خراســان رضوی دارای بیشترین
پرونده تشکیل شده هســتند ،درباره حجم ماسک،
دســتکش و محلولهای کشفشــده در این مدت،
گفت :در جریان انجام این بازرسی و گشتها ،تعداد
 ۷میلیــون و  ۱۹۷هــزار و  ۵۵۵عدد ماســک۷۴ ،
میلیون و  ۴۶۰هزار و  ۶۷۵عدد دستکش ۶۶ ،هزار و
 ۵۴روپوش بیمارستانی و  ۴۶۷هزار و  ۱۷۵لیتر الکل
ضدعفونیکننده کشف شده است.سخنگوی سازمان
تعزیرات حکومتی با بیان اینکه نیروی انتظامی هم
کشفیات مستقلی در این زمینه دارد که پرونده آنها را
برای رسیدگی بعضاً به دادسرا و بعضاً به تعزیرات ارائه
میکند ،گفت :کشفیات اعالم شده فوق فقط و فقط
مواردی است که در گشتهای مشترک تعزیرات به
دست آمده است.

درخواست از پزشکان و پرستاران
مسلمان

شورای مرکزی مسلمانان آلمان در فراخوانی از همه
پزشکان و پرستاران بازنشسته و همچنین دانشجویان
پزشکی و پیراپزشــکی مسلمان خواسته است تا در
بحران کورونا به بیمارستانهای آلمان کمک کنند.
آیمان مازیک -رئیس شــورای مرکزی مســلمانان
آلمــان -در این بــاره گفت :بیمارســتانها و مراکز
درمانی آلمان ،اکنون به دلیل شــیوع سریع ویروس
کورونــا و افزایش عفونتها به شــدت نیازمند کادر
پزشکی داوطلب هستند .ما میخواهیم در این بحران
اجتماعی به دولت و مردم آلمان کمک کنیم .از این
رو از پزشــکان و پرستاران مســلمان که بازنشسته
شدهاند و همچنین دانشجویان مسلمان در رشتههای
پزشــکی و پیراپزشکی ،خواستهایم تا برای کمک به
جامعه آلمان اعالم آمادگی کنند .خوشبختانه در این
مدت کم ،بازخوردهای خوبی از جامعه مســلمانان
داشــتهایم.به گفته مازیک ،تمام افرادی که داوطلب
کار در بیمارســتانهای آلمان هستند ،میتوانند با
ارســال ایمیل به شورای مرکزی مسلمانان ،آمادگی
خــود را برای کار در بیمارســتانها و مراکز درمانی
اعالم کنند .سپس این افراد به مسئوالن بیمارستانها
و مراکز درمانی در ایالتهای مختلف معرفی میشوند
و به تدریج در مناطق مختلف به کار گرفته خواهند
شد.رئیس شورای مسلمانان آلمان در این باره گفت:
ما میخواهیم که کادر درمانی آلمان تقویت شود تا
بتوانیم از این بحران خارج شــویم .ما مسلمانان دعا
میکنیم که خداوند متعال پشــتیبان کشور و کادر
درمان آن باشد .ایسنا

وضعیت کرایههای حمل و نقل عمومی

سرپرســت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهران گفت :تا زمان ابالغ رسمی نرخ کرایههای حمل
و نقل عمومی ،نرخ کرایه تاکســی ،اتوبوس و مترو بر
اساس نرخهای سال  ۹۸دریافت میشود.
یوســف حجت در پاسخ به این پرسش که چه زمانی
نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی در سال  ۹۹افزایش
پیدا میکنــد؟ گفت :تاکنون نرخهــای جدید ابالغ
نشــده و زمانی که رســماً این نرخها به ما ابالغ شد،
افزایش کرایهها انجام میشــود و تا آن زمان کرایهها
بر اســاس نرخهای قدیم (سال  )۹۸است .سرپرست
معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران در
خصوص اینکه تاکنون چه میزان از درآمدهای معاونت
حمل و نقل به دلیل بیماری کرونا کاهش پیدا کرده
است؟ افزود :درآمدهای معاونت حمل و نقل از بخش
فروش بلیت مترو و اتوبوس است و به همان میزان که
مسافران کاهش پیدا کرده ،درآمد ما نیز در این حوزهها
کاهش داشته است .بر اساس آمار  ۸۵درصد مسافران
ناوگان حمل و نقل عمومی کاســته شده و به همان
میزان نیز درآمدهای ما کاهش یافته است .مهر
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گزارش
معــاون کل وزارت بهداشــت ضمن اعالم
روند کاهشــی بروز کرونا در برخی استان
های پرشیوع ،در عین حال درباره وضعیت
این بیماری در تهران و همچنین ترافیک
امروز سطح شهر تهران ،ابراز نگرانی کرد.
دکتر ایرج حریرچی  -نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر
اجرای طرح بســیج ملی مبارزه با بیماری کرونا در ارتباط
ویدیو کنفرانســی با خبرنگاران ،در پاسخ به سوالی درباره
وضعیت ابتال به کووید ۱۹در اســتان تهران و اســتانهای
پرشــیوع ،گفت :در استانهایی که روند ابتال به کووید۱۹
زودتر آغاز شــد و معموال استانهای پر خطرمان محسوب
میشــدند ،در حال حاضر روند ابتال نزولی شــده است و
اکنون تعداد بیشــتری از اســتانهایمان ایــن وضعیت را
دارند .البته متاسفانه برخی از استانها هنوز از نظر تعداد
مــوارد ابتال و مرگومیر روند صعودی نســبی را دارند که
استانهایی هســتند که ویروس کرونا دیرتر به آنها وارد
شده است.
وی افــزود :در عین حال از وضعیتی کــه در تهران وجود
دارد از نظر ابتال هنوز نگران هســتیم .از آنجایی که تهران
نقش کلیدی ارتباطی با سایر استانها دارد ،هرگونه وجود
و شــیوع ویروس حتی در حد متوسط هم میتواند باعث
انتشار به سایر شهرها و بهویژه شهرهای اطراف تهران شود
که تبادل زیادی از نظر اشــتغال دارند .همانطور که آقای
رییس جمهــور اعالم کردند روند ابتال در اکثر اســتانها
نزولی اســت و همانطــور که وزیر بهداشــت اعالم کردند
ایــن به معنی مدیریت بیماری اســت ،نه به معنی کنترل
و ســرکوب بیماری .ما هنوز درباره ویروس نگرانیم .سطح
ترافیکی که امروز در سطح شــهر تهران بود ،ما را نگران
میکنــد .زیرا هر یک از این افــراد میتوانند ویروس را به
خانه یا محل کار ببرند.
حریرچی در پاسخ به ســوالی درباره وضعیت نمودار ابتال
و بروز کرونا در ایران در مقایســه با نمودار سایر کشورها و
برخی اظهارات مبنی بر عدم شناســایی درست بیماری در
ایران ،گفت :مهمترین موضوعی که در بررسی نمودارهای
ابتال باید به آن توجه شــود درست اســت که تعداد مهم
اســت ،اما مهمترین نکته این اســت که میزان ابتال با چه
ســرعتی رشد میکند و شــیب منحنی ،صاف شدن آن و
پایین آمدن آن ،شــاید اهمیتش از تعداد خالص بیشــتر
باشــد .یک نقص مــا این بود که تســتمان را برای افراد

معاون کل وزارت بهداشت خبر داد

نگرانی از وضعیت شیوع کرونا
در تهران
بســتری انجام میدادیم و در افراد ســرپایی کمتر تست
انجام داده بودیم ،زیرا اپیدمی در کشور ما زودتر شروع شد
و در آن زمان اصال تست نداشــتیم ،اما اکنون با اقداماتی
که انجام دادیم ،تستهای سرپایی بسیار بیشتری را انجام
میدهیم.
وی افزود :نکته مهم این اســت که اگر به موارد مرگومیر
توجه کنید ،میبینید که کســانیکه در بیمارستانها فوت
میکنند ،حتما تســت بر رویشان انجام شده است .به ویژه
از روز یکم و دوم اســفند که ویروس شناسایی شده است
و مالحظــه میکنید که با توجه بــه اقداماتی که دولت و
ملــت با هم انجام دادند ،موضوع مهم این اســت که روند
صعودیمــان در میزان مرگومیر را کنتــرل کردیم و به
خط صاف رســیده که به عنوان مهمترین دستاورد مطرح
است که کشورهای کمی توانستند به این دستاورد برسند.
البته به این معنی نیســت که کار ما نقص ندارد .حتما در

اطالعیه ستاد مبارزه با موادمخدر
در مورد معتادان متجاهر

ســتاد مبارزه با مواد مخدر در اطالعیهای درخصوص لغو
موقت جمعآوری و ســاماندهی معتادان متجاهر تصریح
کرد که این ستاد تابع تصمیمات وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و ستاد مقابله با کرونا است.
در این اطالعیه آمده اســت :ستاد مبارزه با مواد مخدر با
کمک و همراهی دســتگاههای مقابلهای و درمانی عضو
خود ،طی یک سال و نیم گذشته و ب ه ویژه ایام نوروز ،به
صورت مستمر ،طرحهای جمعآوری و ساماندهی معتادان
متجاهر را در دست اقدام داشت که در حد قابل توجهی
مناطق آلوده پاکســازی در وضعیت مطلوبی قرار گرفته
بودند.
«علی ایحال با توجه به شــیوع ویروس کرونا در ســطح
کشــور و طبق مصوبه کمیته درمان به ریاســت معاون
محترم وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مقرر شد
تا زمان رفع شــرایط بحران و اضطــرار ،اجرای این طرح
به تعویق بیفتد».در این اطالعیه آمده اســت :بنابراین به
اطالع میرساند ســتاد مبارزه با مواد مخدر و شوراهای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای سراسر کشور،
در این خصوص تابع تصمیمات وزارت بهداشــت و ستاد
مقابله با کرونا هستند.ســتاد مبارزه با مواد مخدر در این
اطالعیه افزود :در این زمینه ،جلســاتی در حال برگزاری
است و چنانچه هر گونه تصمیم جدیدی درباره این طرح،
ابالغ شود ،ستاد و شوراها نیز ملزم به رعایت آن خواهند
بود .در چند روز گذشــته انتشــار تصاویر و فیلمهایی از
حضور معتادان در شرایط شیوع کرونا و تاکید بر حضور

شهروندان در خانه برای مبارزه و جلوگیری از انتقال این
ویروس در فضای مجازی انتشــار یافته و واکنشهایی را
از سوی مسئوالن و فعاالن اجتماعی در پی داشته است.
ن نیز با اشاره
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهرا 
به حضور معتادان در میدان شوش اعالم کرد :تعطیلی و
تعلیــق فعالیت برخی مراکز نگهداری معتادان عامل این
وضع اســت .محمدرضا جوادی یگانــه در صفحه توییتر
خود افزود :شــهرداری تهران با تمام ظرفیت گرمخانهها
و ۲۴ســاعته به بیسرپناهان کمک میکند ولی تعطیلی
و تعلیق فعالیت برخی مراکز نگهداری معتادان عامل این
وضع است.وی ادامه داد :ناگزیری بیسرپناهان از زندگی
در خیابان ،آنها را از حق شــهروندی محروم نمیکند و
تامین سرپناه برایشان وظیفه همه دستگاهها است.
همچنین ســیدمالک حسینی سرپرست ســازمان رفاه،
خدمات و مشــارکتهای اجتماعی شــهرداری تهران با
اشاره به حضور معتادان در میدان شوش پایتخت در پی
تعطیلی مراکز نگهــداری از این افراد اعالم کرد :زحمات
چند ســاله نیروی انتظامی با تعطیلــی این مراکز نقش
برآب شــد.با این حال در پی بازتاب تصاویر تجمع تعداد
قابل توجهی از معتادان در میدان شوش تهران و مراوده
آنان بدون رعایت هیچیک از نکات ایمنی ،محدوده میدان
شوش ضدعفونی شد.همچنین تصایر دیگری از پاکسازی
اطراف میدان شــوش ،قیــام و مولوی تهــران و انتقال
کارتنخوابها به گرمخانه توسط شهرداری حکایت می
کند .ایرنا

اولویتهای پلیس پایتخت در سال 99
رئیس پلیس پایتخت گفت:
مبــارزه با ســرقت ،مبارزه
بــا قاچــاق مــواد مخدر و
همچنین مبــارزه با قاچاق
کاال از اولویتهــای مــا در
سال  ۹۹است.
ســردار حســین رحیمی،
اظهار کرد :ما در ســال ۹۹
نگاه به اهداف بلندی داریم
کــه پلیس پایتخــت برای
خود ترسیم کرده است .در
رأس این اهــداف ارتقای امنیت جامعه در اولویت کاری
ما قرار دارد .فرمانده انتظامی پایتخت بیان کرد :سال ۹۸
سالی سخت و پرمشغله برای پلیس پایتخت بود که البته
پیش بینی میکنیم ســال  ۹۹هــم با توجه به درگیری
برای شیوع کرونا ســالی سخت و پرمشغله حتی بیشتر
از سال قبل برای ما باشد.وی افزود :هر زمان که فعال و
تأثیرگذار باشیم معاندین و دشمنان شروع به تخریب تو
میکننــد و این موضوع را بارها در زمینه پلیس پایتخت
از ســوی معاندین دیدهایم.رئیس پلیس پایتخت گفت:
ما در مجموعه پلیــس پایتخت نگاه نمیکنیم این افراد
چه میگویند و چه تخریبهایی علیه ما دارند ،تکلیف و
مأموریت ما روشــن است و وظیفه مان را به خوبی انجام
میدهیم.فرمانده انتظامی پایتخت گفت :اینکه در بخش

رضایتمنــدی پلیس تهران
بزرگ در صدر ســازمانها
و نهادهــا در پایتخــت
قــرار گرفته ایــم جایزهای
اســت که از اعتماد مردم
گرفتهایم.وی با اشــاره به
اهداف و اولویتهای پلیس
پایتخت در سال  ۹۹گفت:
مأموریتهای پلیس زیاد و
متنوع است اما بحث مبارزه
با ســرقت ،مبارزه با قاچاق
مواد مخدر و همچنین مبارزه با قاچاق کاال از اولویتهای
ما در پلیس پایتخت است.سردار رحیمی گفت :همچنین
کاهش تلفات انسانی در مباحث ترافیکی و تصادفات جزو
از دیگر اولویتهای پلیس است.وی ادامه داد :پلیسهای
تخصصی ما با توجه به ماموریتهایی که دارند هر کدام
برای ســال  ۹۹اولویتهای خودشان را تعیین کردند و
برنامه دارند.
سردار رحیمی به شهادت ســردار قاسم سلیمانی اشاره
کرد و گفت :بدترین و سختترین خاطره مجموعه پلیس
پایتخت مربوط به شهادت حاج قاسم سلیمانی بود .این
خاطرهای بود که تا  ۴۰روز اشــک را از چشمان ما جدا
نکرد .سردار سلیمانی انسان بزرگی بود که ایران و به تبع
آن جامعه جهانی از وجودش محروم شد .مهر

کارمان نقصهایی داشــتیم که سر فرصت میتوانیم درباره
آن بحــث کنیم .حریرچی در ادامه درباره احتمال بروز موج
دوم کرونا در کشــور ،گفت :اگر روال به ســابق بازگردد که
این اقدام مدنظر هیچکس نیســت ،مطمئنا شاهد یک موج
بازگشت ویروس خواهیم بود .هیچکس در کشور ،در دولت
و ملت خواهان این موضوع نیست .اما در صورت عدم رعایت،
احتمال بازگشت بیماری وجود دارد .همانطور که کشورهای
مختلف مطرح کردند و رییس جمهور ما هم اشاره کردند تا
زمانیکه واکسن و داروی این ویروس ساخته نشود که طبق
پیشبینیها حداقل  ۱۸ماه برای این اقدام وقت نیاز اســت
و در عین حال اگر خود ویروس مانند ســارس دچار تغییر
معنیداری نشود ،در کشورهای مختلف موجود خواهد بود.
هیچ کشوری نتوانسته این ویروس و احتمال وقوع آن را به
صفر برساند .ویروس در کشورهای مختلف دنیا خواهد بود
و مقداری بسته به تغییرات آبوهوایی و رفتار مردم ممکن

است انتشار ویروس و باال و پایین شود.
وی افــزود :دو اســتراتژی مقابله با کرونا این اســت؛ یکی
فاصلهگذاری اجتماعی است که میزان تماس افراد طبیعی
را با هم به حداقل برسانیم .این سیاست تا حداکثر ممکن و
قابل حصول ادامه مییابد و استراتژی دوم شناسایی بیماران
و افرادی که با بیماران مواجه بودند و جداســازی آنهاست.
طبق نظر ســازمان بهداشــت جهانی ایزوله کردن در خانه
خیلی کماثر و بیاثر اســت .طبق بررسیهای ما کسانی که
حتی از بیمارستان مرخص شدند و ما توصیه به ایزوله کردن
در خانه کردیم ،رفتوآمدهایی داشتند که ما را دچار مشکل
کردهاند .افرد مبتال باید به این موضوع توجه کنند.
حریرچی ادامه داد :ساالنه حدود  ۳۸۵هزار مرگ در کشور
داریــم که  ۸۵هزار موردش زیر  ۵۰ســالگی رخ میدهد و
 ۱۷۷هزار مورد زیر  ۷۰سالگی رخ میدهد .به ترتیب  ۲۲و
 ۴۷درصد مرگهای ما زودرس اســت که باید برای این هم
اقداماتی کنیم .فعال همه تالش ما به کرونا جلب شــده ،اما
در  ۱۱ماهــه اول ســال  ۱۵ ،۱۳۹۸هزار و  ۹۰۰نفر فوت
ناشــی از تصادفات داشتیم و  ۳۳۰هزار و  ۳۱۸نفر ناشی از
تصادفات مصدوم شــدهاند که باید بــه آن هم توجه کنیم.
ســه علت مرگومیر ایرانیان ،بیماریهــای قلبی-عروقی،
سرطانها و دیابت است و ســه عامل ایجاد بیماریهای ما
فشار خون باال ،ریسکفاکتورهای غذایی و قند خون باالست.
مردم باید این عوامل را کنتــرل کنند .امیدوارم با اقدامات
دولت و ملت بتوانیم حتما کرونا را شکست دهیم.
حریرچی ادامه داد :فاصلهگذاری اجتماعی در کشــور انجام
شــده و فکر میکنیم در اکثر اســتانها از نقطه اوج خارج
شدهایم و اگر همین روال ادامه یابد ،در اردیبهشت ماه میزان
شیوع به میزان قابل توجهی کاهش مییابد ،اما نکته بسیار
مهم این اســت که روند کاهشی نه در کشور ما و نه در هر
کشــور دیگری به معنای صفر شدن و از بین رفتن ویروس
نیست .در کره جنوبی که یکی از کشورهای موفق در مقابله با
کرونا بوده است ،دیروز  ۹۰مورد جدید داشته است .همانطور
که بسیاری از کشورها اعالم کردهاند ،متاسفانه باید تا اطالع
ثانوی که واکســن یا داروی ویروس ایجاد شود ،به زندگی
بــا این ویروس عادت کنیم و اســتراتژیهای فاصلهگذاری
اجتماعــی را تا حد مقدور رعایت کنیم .خیلی از مردم ما و
کشورهای دیگر شستن دست را رعایت نمیکردند که باید
رعایت کنند .ارتباطات اجتماعی زیاد ما بسیار خوب است،
اما فعال باید آن را کنترل کنیم .ایسنا

اشد مجازات برای تخلیه کنندگان
پسماند در مکانهای غیرضروری

مدیرکل محیط زیســت اســتان تهران با اشاره به اینکه
حتی برخی پســماندهای خانگی هم مــی تواند حامل
ویروس کرونا باشــد ،از برخورد شــدید قانونی با تخلیه
کنندگان پسماندها در مکان های غیرضروری خبر داد.
ســعید محمودی با اعالم این موضوع اظهار داشت :یکی
از اولویت های گشت و پایش های محیط زیست استان
تهران در شرایط فعلی در کنار سایر مأموریت ها و وظایف
ذاتی ،نظارت بر شیوه صحیح مدیریت پسماندها و پایش
دقیق حوزه اســتحفاظی شهرستان های استان بمنظور
کنترل و جلوگیری از هرگونه رهاسازی و تخلیه پسماندها
در محیط های طبیعی ،اطراف جاده ها و مکان های غیر
مجاز است.
وی بــا تاکید بر اینکه درحال حاضر هرگونه زباله ای می
توانــد به نوعی زباله خطرناک باشــد ،بیان کرد :هرچند
توصیه های بهداشــتی مکــرر تاحدی باعث شــده که
شهروندان حساسیت بیشتری نســبت به ویروس کرونا
داشــته باشــند ،اما باید این نکته را هم مد نظر قرار داد
که برخی بیماران کرونایی در منزل قرنطینه می شــوند
و برخی هم دوران نقاهت را در منزل سپری می کنند و
در این شرایط امکان بی خطرسازی پسماندهای تولیدی
در خانه وجود نداشــته و برخی از پسماندهای حاصل از
نگهداری این بیماران ممکن اســت با پسماندهای عادی
مخلوط شود.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران
با بیان اینکه بر این اساس نظارت ها درخصوص مدیریت
پسماندها با حساســیت و دقت بیشتری از سوی محیط

زیست انجام می شود ،افزود :درصورتیکه مأموران محیط
زیست در گشــت و پایش های خود با تخلیه کنندگان
پســماندها چه عــادی و چه پزشــکی در محیط های
غیرمجاز مواجه شوند و یا درصورت مشخص شدن اینکه
این پسماندهای رها شــده مربوط به کدام مرکز درمانی
و یا چه کســی است ،قطعا برخورد محیط زیست قهری،
قانونی و با درخواســت اشد مجازات قانونی همراه خواهد
بود.محمودی تصریح کرد :در شرایط فعلی وظیفه قانونی
و اخالقــی ما قطع زنجیره انتقال ایــن ویروس و رعایت
کامل ضوابط بهداشتی و قوانین محیط زیستی خصوصا
در حوزه مدیریت پسماندهاست و در این رابطه باید همه
ما به فکــر کم کردن هرگونه فشــار کاری از روی کادر
درمان این بیماری و حفظ سالمت شهروندان باشیم.وی
از مسئولین حوزه مدیریت پسماندها بخصوص شهرداری
ها و بخشــداری های شهرستان های استان و همچنین
مراکز درمانی و بیمارســتان ها و حاملین پسماندها نیز
خواست تا مالحظات و دقت خود را در این حوزه بیشتر
کرده و از بروز هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان تهــران نیز از
شــهروندان خواســت ضمن رعایت کلیــه توصیه های
بهداشــتی به ویژه در مورد پســماندها  ،هرگونه تخلف
محیط زیســتی بخصــوص تخلیه پســماندها در مکان
هــای غیر مجــاز را با ذکر مســتندات الزم و شــماره
خودرو حمل کننده به شــماره تماس  ۱۵۴۰و یا شماره
 ۰۹۱۰۰۱۲۳۳۱۵اطالع دهند .مهر

احکام شرعی متوفیان مبتال به کرونا در بهشت زهرا
در پی انتشــار برخی اخبار
در خصوص تدفین متوفیان
مبتال بــه بیمــاری کرونا
روابــط عمومی ســازمان
بهشت زهرا(س) شهرداری
تهران طی اطالعیهای برای
تنویر افکار عموم ،جزییاتی
از شــرایط انجام امورات و
احکام شرعی این متوفیان
را اعالم کرد.
در پی انتشــار برخی اخبار
در خصوص تدفین متوفیان مبتال به بیماری کرونا روابط
عمومی ســازمان بهشت زهرا(س) شهرداری تهران طی
اطالعیه ای برای تنویر افکار عموم ،جزئیاتی از شــرایط
انجام امورات و احکام شرعی این متوفیان را اعالم نمود.
در ایــن اطالعیــه آمده اســت:پس از مشــاهده اولین
متوفیــان مبتال بــه بیماری کرونا ،ســازمان بهشــت
زهرای(س) شهرداری تهران با استعالم از مراجع ذیربط
سریعا نسبت به تجهیز امکانات و منابع انسانی الزم برای
خدمت رسانی به شهروندان تهرانی اقدام کرد.بالفاصله
بــا ارتباطات و مشــاوره بــا دفتر مقــام معظم رهبری
و مراجــع تقلید پس از تعیین ترتیبات شــرعی الزم و
رعایت کلیه موارد بهداشتی ضروری با اتکا به خداوند و
خودگذشتگی و تالش فراوان پرسنل خدوم این سازمان،

نسبت به انجام این واجب
کفایی اقدام کرد.
به گونه ای که شاهد بودیم
بحمــداهلل هیچ گونه خللی
در رســیدگی بــه اموات
مســلمین رخ نداده است
و بارهــا جمــع کثیری از
مسئولین بلند پایه لشگری
و کشــوری از زحمــات و
تالشــهای رخ داده تشکر
نموده اند.این در حالیست
که بسیاری از کشورهای پیشرفته و طراز اول جهان در
حالیکه هیچیک از مالحظات ایران اسالمی را هم ندارند
در مدیریت اجســاد دچار ناتوانی و بحران شــدید شده
اند.گفتنی اســت آنچه امروز بــرای کلیه مراحل تدفین
متوفیان انجام میشــود منطبق با فتــاوای مقام معظم
رهبری و مصوبات ســتاد ملی مبــارزه با کرونا و نظرات
کارشناســی متخصصان بهداشــتی و درمانی کشور به
عنوان باالترین مراجع تصمیــم گیری در این خصوص
بــوده و خواهد بود.لذا پس از این نیز شــهرداری تهران
یقینا بــا تکریم و تعظیم کامل خانــواده های داغدار و
شــئونات آنان همراه با اجرای کامل ضوابط بهداشتی و
رعایت کلیه امورات شرعی کمافیالسابق با قوت تا پایان
بحران به فعالیت خود ادامه خواهد داد .فارس

