
شنبه 6 آذر 1400- 21 ربیع الثانی 1443 - 27 نوامبر 2021 - سال بیستم - شماره  5588  4   اجتماعی

۸۶ فوتی و ۴۳۸۴ ابتالی جدید کرونا در کشور
بنا بر اعالم وزارت بهداشــت در طول یک شبانه روز، ۸۶ بیمار کرونایی جان 
خود را از دســت دادنــد و مجموع جانباختگان این بیمــاری به ۱۲۹ هزار و 
۴۶۲ نفر در کشــور رسید.به گزارش ایسنا، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت اعالم کرد: از روز ۴ آذر تا روز پنجم آذر و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۴۳۸۴ بیمار جدید مبتال به کرونا در کشــور شناسایی و 
۷۲۰ نفر از آنها بستری شــدند.همچنین مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به ۶ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۵۶ نفر رســید و متاسفانه در طول یک شبانه روز، 
۸۶ بیمار کرونایی جان خود را از دســت دادنــد و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۱۲۹ هزار و ۴۶۲ نفر رسید.خوشبختانه تا روز پنجم آذر، ۵ میلیون 
و ۸۴۱ هــزار و ۸۷۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص 
شــده اند.۳۳۷۲ نفر از بیماران مبتال به کرونا در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز پنجم آذر، ۳۸ میلیون و ۳۳۱ هزار 
و ۵۴۶ آزمایش تشخیص کرونا در کشور انجام شده است .در حال حاضر هیچ 
شهری در کشور در وضعیت قرمز نیست و در بین شهرهای کشور ۲۲ شهر در 
وضعیت نارنجی، ۲۰۷ شــهر در وضعیت زرد و ۲۱۹ شهر در وضعیت آبی قرار 
دارند.مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۰۴ میلیون و ۲۸۴ هزار و 
۵۷۸ ُدز رســید.به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت تا روز 
پنجم آذر، ۵۷ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۱۳ نفر ُدز اول، ۴۶ میلیون و ۱۱۵ هزار 
و ۱۲۵ نفر ُدز دوم و ۹۲۱ هزار و ۴۴۰ نفر ُدز ســوم واکســن کرونا را تزریق 
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به ۱۰۴ میلیون و ۲۸۴ 
هزار و ۵۷۸ ُدز رسید.در یک شبانه روز ۲۶۰ هزار و ۳۴۹ ُدز واکسن کرونا در 

کشور تزریق شده است.

استان تهران در طالق و ازدواج صدر نشین شد
در فصل بهار بیشــترین آمار ازدواج به ترتیب در اســتان های تهران، خراسان 
رضوی و خوزســتان بوده است.به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، مطابق با 
آمار منتشرشــده از ســوی مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۰، ۱۵۹ هزار و ۳۳۹ 
رویداد ازدواج و ۴۲ هزار و ۳۳۱ رویداد طالق به ثبت رسیده است؛ که از این 
آمار منتشر شده، استان تهران بیشترین آمار ازدواج با ۱۷ هزار و ۴۴۷ رویداد 
و استان ســمنان با ۹۶۸ رویداد، کمترین آمار  را به خود اختصاص داده اند.
بیشــترین آمار طالق در استان تهران با ۷ هزار و ۷۲۲ رویداد و کمترین آمار 
طالق در استان ایالم با ۲۱۱ رویداد به ثبت رسیده است. بر اساس آمار منتشر 
شده از سوی مرکز آمار ایران طی بهار سال ۹۹ تعداد ۱۲۷ هزار و ۳۱۶ رویداد 
ازدواج و ۳۴ هزار و ۶۵۸ رویداد طالق رخ داده است.این آمار در قیاس با مدت 
مشابه خود در بهار ۹۹ خبر از رشد ۲۳.۶ درصدی »ازدواج« و ۱۶.۴ درصدی 
»طالق« می دهد.در این بین آمار ازدواج و طالق بهار ســال جاری در مقایسه 
با همین آمار در بهار ســال گذشــته )بهار ۹۹( نشان می دهد که امسال آمار 
ازدواج با رشد ۲۳.۶ درصدی به ۱۵۸ هزار و ۹۹۲ رویداد و آمار طالق با رشد 

۱۶.۴ درصدی به ۴۱ هزار و ۷۵۷ رویداد رسیده است.

جلسه اضطراری سازمان جهانی بهداشت
 در پی شناسایی سویه جدید کرونا

ســازمان جهانی بهداشت )WHO( در پی شناسایی و گسترش سویه جدید 
کروناویروس در آفریقای جنوبی و بوتسوانا، دیروز جلسه ای اضطراری تشکیل 
خواهد داد.به گزارش ایسنا، پیش از این دانشمندان انگلیسی نسبت به ظهور 
سویه جدید کروناویروس با ۳۲ جهش در بوتسوانا هشدار داده بودند.بر اساس 
گزارش ها، بســیاری از جهش های این سویه نشان دهنده قابلیت باالی انتقال 
و مقاومت آن در برابر واکســن های کرونا است.به گزارش بیزینس استاندارد، 
تا روز پنجم آذر ۲۲ تن تنها در آفریقای جنوبی به این ســویه از کروناویروس 
مبتال شده اند.پژوهشگران آفریقای جنوبی می گویند سویه جدیدی از ویروس 
کرونا که به تازگی در این کشــور شناســایی و موجب نگرانی شــده است به 
دلیل جهش های زیاد، می تواند اثربخشــی واکسن های موجود برای پیشگیری 
از ابتال به بیماری کووید۱۹ را با چالش مواجه کند.به گزارش ایسنا،  گونه تازه 
شناسایی شده در آفریقای جنوبی فعال با عنوان B.۱.۱.۵۲۹ مشخص می شود 
اما بعید نیســت سازمان جهانی بهداشــت به زودی مانند سویه های بتا و دلتا 

یک نام یونانی برای آن انتخاب کند.

اخبار کوتاه

چگونگی رفتار با کودکان 
سرهنگ محمدرضا اسفندیار*

یکــی از تکنیک های موثر برای کاهش افکار ترســناک کودکان، پرت کردن 
حواس کودک به موضوعات دیگر است.در زمان های آرامش به کودک آموزش 
می دهیــم کالهی زیبا دارد که با فکر کردن به موضوعات جذاب، خنده دار و 
خوشــحال کننده می تواند به کالهش بال و پر دهد.با تکرار این بازی، هر بار 
یک نوع فکر با موضوعات مختلف به ذهن کودک وارد می شــود و کودک پس 
از مدتی این توانایی را کســب می کند که ذهنش را به ســمت افکار خوب و 
مثبت هدایت کند.از سوی دیگر موضوعات خنده دار به کودک کمک می کند 

از حس شوخ طبعی اش در حل مسایل و مشکالتش بهره ببرد.
هر زمان فکرهای ترسناک و نگران کننده ای به ذهن کودک می رسد، با تصور 
گذاشــتن کاله مورد عالقه اش روی سر می تواند بر ترس هایش غلبه کند.این 
روش برای کاهش ترس های غیر واقعی مانند ترس از هیوال، آدم فضایی، روح، 
زامبی، موجودات عجیب و ... مناسب است و برای ترس های واقعی مثل ترس 

از آسانسور یا ترس از حیوانات ممکن است چندان موثر نباشد.
 رفتار درست در هنگام عصبانیت 

پنهــان نکردن عصبانیت:  به جای واکنش ســریع و لحظه ای، راهی بیابید تا 
بتوانید عصبانیت تان را با مالحظه و محترمانه مدیریت کنید.

 پرهیز کردن از بحث: ترک کردن بحث به معنی شکســت نیست. الزم است 
با هدف و برنامه ی مناســب و چارچوب فکری بهتر، خودتان را برای رویارویی 

با آن مسئله آماده کنید.
  زیاد فکر نکردن به عصبانیت: وقتی به عامل خشــم و عصبانیت مان بیش از 

اندازه فکر کنیم، به تدریج باعث می شود کنترل آن از دست مان خارج شود.
 »بددهانی« فرزندان؛ کودکی یا بیماری؟: لج بازی، ناسزاگویی و پرخاشگری در 
کودکان اختالالتی مجزا اســت، این که چگونه باید با این رفتارها در کودکان 

برخورد کنیم، مقوله ای است که باید در مرحله ابتدایی ریشه یابی شود.
فاکتور خانواده به عنوان نخستین عامل در بروز این اختالالت مطرح می شود، 
در کودکانی با ســنین کمتر از ۷ ســال، نقش خانواده مهمترین فاکتور مؤثر 
محســوب می شــود اما برخی از اختالالت همچون لجبازی عمدتاً ناشــی از 
نارســایی های عصبی و بیش فعالی هستند و در این موارد خانواده محور اصلی 
ریشــه اختالل به شــمار نمی آید چرا که بخشــی از آن به دوران بارداری و 
فرآیند زایمان مادر بســتگی دارد.توجه بــه فاکتور خانواده به منظور رفع این 
اختالالت در کودکان ضروری اســت، دارو درمانی، رفتار درمانی، درمان های 
شــناختی رفتاری و بــازی درمانی، راهکارهای ضروری در راســتای رفع این 
اختــالالت هســتند.حذف و اصالح الگو و مدل های بدرفتــاری در خانواده ها 
اولویت اصلی در این زمینه می باشــد. بعضاً این امکان وجود دارد که بددهنی 
یکــی از بزرگترهای خانواده یا آشــنایی کودک با شــخصیت بدرفتار یکی از 
فامیل یا آشــنایان، منجر به بروز چنین رفتارهایی در وی نیز شود.فاکتورهای 
جســمی کودکان همچون ســو تغذیه، کمبود ویتامین ها، کلسیم، فقر آهن و 
اسید آمینه، بدغذایی و عادات های غذایی نامناسب نیز در بروز این اختالالت 
مؤثر هستند، تنظیم زمان خواب کودکان بسیار مهم است چرا که کودکی که 
از خواب درســت، کافی و منظمی برخوردار نباشد، رفتارهای خوب و مناسبی 

نخواهد داشت و پرخاشگر می شود.
  *مشاور مرکز مشاوره خاوران تهران

نگاه
 در برابر تهدید انتشار تصاویر خصوصی چه می توان کرد؟

زنانیکهازترس»آبرو«بهخودآسیبمیزنند

استاندار تهران مطرح کرد

محدودیت توسعه صنایع در تهران، نیازمند بازنگری

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعالم کرد

تصمیم گیری درباره ۲ قرص جدید ضدکرونا؛ امروز

تداوم کیفیت هوای ناسالم تهران برای »گروه های حساس«

ورود نسل جدید اتوبوس های برقی به پایتخت تا یک سال آینده

»خودکشــی دختر دانشــجو ۲۴ ســاله پس از تهدید و 
انتشــار تصاویر خصوصی اش توســط همسر سابق وی« 
خبری اســت که با انتشارش در چند روز گذشته، مجددا 
یادآور سوء اســتفاده هایی شد که در ســایه خال آگاهی 
عمومی انجام می شود و زنان که همواره در تیررس چنین 
سوء  اســتفاده هایی هســتند اغلب از ترس آبرو به جای 
پیگیری احقاق حقوق ضایع شده شــان به خود آســیب 

می زنند.
به گزارش ایســنا، چندی پیش بود که خبر خودکشــی 
دختر دانشــجو ۲۴ ســاله در یکی از رسانه ها منتشر شد. 
والدیــن این دختر ادعا کرده بودند که دلیل خودکشــی 
دخترشان تهدید از سوی همسر سابق او و انتشار تصاویر 
خصوصی اش در فضای مجازی بود؛ شــرایطی که به نظر 
می رســد در اغلب موارد زنان و دختــران از ترس آبرو و 
با فــرض اینکه هیچ راه قانونی بــرای اثبات حقانیت آنها 
و خشــونت فرد مقابل وجود ندارد و اگر هم باشد زمان بر 
بوده و امکان اثبات آن ســخت است، به جای تالش برای 
پیگیری حقوق خود، اقدام به آســیب زدن به جسمشان 
می کنند.اگرچه سوء اســتفاده های این چنینی از تصاویر 
و اطالعات افراد و انتشــار آنها در فضــای مجازی ربطی 
به جنســیت افــراد ندارد اما در بیشــتر مــوارد زنان به 
دلیل آسیب پذیری بیشترشــان قربانیان اصلی این سوء 
اســتفاده ها هســتند، حال آنکه در قوانیــن موجود برای 
چنین ســوء اســتفاده هایی از تصاویر خصوصی تدابیری 
در نظر گرفته شــده و قابل پیگیری هســتند. از ســوی 
دیگــر اما الیحه حفظ کرامت و حمایــت از زنان در برابر 
خشــونت که تدوین آن در دولت قریب به ۱۰ ســال به 
طول انجامید و اکنون نیز حدود یک سال از اعالم وصول 
آن توسط مجلس شورای اســالمی می گذرد همچنان در 
مجلس شورای اســالمی در حال بررسی است و خبری از 
ارائه آن به صحن علنی مجلس نیســت.این الیحه صراحتا 
هــر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنســیت 
یا موقعیت آســیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع 
شــود و موجب ورود آســیب یا ضرر به جســم یا روان و 
یا شــخصیت، حیثیت و یا محدودیــت و یا محرومیت از 
حقوق و آزادی های قانونی وی شود را »خشونت« می داند 
و طبق ماده ۳۱ آن هرکس با تهدید، تحریک، تشــویق، 
تسهیل و یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیر قانونی موجب 
شــود زنی به خود آسیب جســمی وارد کند، حسب مورد 
اگــر مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم 
به نتیجه و با سوء اســتفاده از وضعیت آسیب پذیری زن 
مرتکب اقدامات مزبور شــود در صورتی که منجر به فوت 
وی شــود، به حبس درجه ۵ و در مورد دیگر آسیب ها به 

یکــی از مجازاتهای درجه ۶ و اگر مرتکب علم به موضوع 
و قصد رفتار را داشــته ولی قصد نتیجــه یا علم به آن را 
نداشــته باشــد در مورد فوت زن به حبس درجه ۶ و در 
مورد دیگر آسیب ها به یکی از مجازاتهای درجه ۷ محکوم 
می شــود.ماده ۴۸ این الیحه نیز صراحتــا اعالم می کند 
»کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صالحیت در صورت 
مراجعه زنان برای شــکایت از جرایــم موضوع این قانون 
مکلفند فورا و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق 

و رسیدگی را آغاز کنند«.
با این حــال اما اگرچه قانونی جامع برای منع خشــونت 
علیه زنان وجود ندارد و تســریع در تصویب الیحه مذکور 
نیز برای زنان ضروری به نظر می رسد اما در مواردی نظیر 
سوء استفاده از تصاویر و انتشار عکس های خصوصی افراد 
قوانین خاصی موجود است که آگاه کردن زنان و دختران 
از این قوانین می تواند برایشان راهگشا باشد تا در شرایطی 
نظیر شــرایط این دختر دانشجو ۲۴ ساله به جای آسیب 
رســاندن به جســم خود به فکر دادرسی و احقاق حقوق 

برآیند.
سمیرا مقدســی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه 
زنان با اشاره به ماده ۹۶۶ قانون مجازات اسالمی به ایسنا 
گفــت: مطابق با این ماده هر گاه کســی دیگری را به هر 
نحو  به قتل یا ضررهای نفســی یا شــرفی یا مالی و یا به 
افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند،  اعم از 
اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام 
امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شالق 
تا )۷۴( ضربه یا زندان از دوماه تا دو سال محکوم خواهد 

شد.وی ادامه داد: بنابراین فارغ از اینکه جنسیت فردی که 
اطالعات و یا تصاویرش منتشر شده چیست و زن است یا 
مرد، تهدید به انتشــار این اطالعات جرم است. تهدید به 
انتشــار اطالعات و اسرار اعم از اینکه مجرم به این واسطه 
تقاضا کاری یا پولی هم داشــته باشد یا خیر، جرم مطلق 
اســت و متناسب با نظر قاضی تا ۷۴ ضربه شالق یا از دو 
ماه تا دو ســال زندان مجازات دارد. بــه گفته این وکیل 
دادگســتری، بنابراین صرف تهدید به انتشــار اطالعات 
یا تصاویر و یا قتل و ضرر نفســی، خود، جرم محســوب 
می شــود خواه این تهدید عملی شود و خواه عملی نشود. 
وی همچنین به ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای نیز اشــاره 
کرد و گفــت: مطابق با ایــن ماده »هر کس به وســیله 
ســامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم 
خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او 
جز در موارد قانونی منتشــر کند یا در دســترس دیگران 
قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک 
حیثیت او شــود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای 
نقــدی از پنج میلیون ریال تا چهــل میلیون  ریال یا هر 
دو مجازات محکوم خواهد شــد. البته جزای نقدی طبق 
قانون جدید افزایش مجازات تعزیری پولی احتماال ۲ برابر 
شده است.مقدســی با بیان اینکه انتشار تصاویر شخصی 
کــه افراد به صورت آگاهانــه  در صفحات مجازی خود به 
صورت عمومی منتشــر می کنند جرم محسوب نمی شود، 
خاطر نشــان کرد: اگر فردی تصاویر و یا اطالعاتش را در 
فضای مجازی منتشر کند، این تصاویر و اطالعات از حالت 
محرمانگی خارج می شود و انتشار آنها توسط دیگران جرم 

محســوب نمی شود. بنابراین در این شــرایط صرفا اگر از 
تصاویری که به صورت عمومی منتشــر شده اند استفاده 
نامطلوب و یا ســوء استفاده شود و برای مثال این عکسها 
را به طرق مختلف تبدیل به تصاویر مســتهجن کنند و یا 
از طریق آن عکســها اقدام به کالهبرداری کنند، این امر 
جرم محسوب می شود. بنابراین اگر ما اطالعات خصوصی 
و تصاویر خود را به صورت عمومی منتشر کنیم و دیگران 
نیز این تصاویر و اطالعات را باز نشــر کنند جرم محسوب 
نشده و مشمول ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای نمی شود. 
به گفته این حقوقدان، از ســوی دیگر اگر انتشار تصاویر و 
اطالعات خصوصی افراد از طریق چاپ و یا انتشار سی دی 
و یا  دی وی دی باشــد نیز می توان این جرم را از طریق 

قانون مجازات اسالمی پیگیری کرد. 
ایــن فعال حوزه زنان با تاکید بر اینکه افراد باید ســریعا 
پس از تهدید و یا انتشــار تصاویر خصوصی خود توســط 
ســوء اســتفاده گران برای پیگیری به پلیس فتا مراجعه 
کنند، درباره روند پیگیــری این جرائم توضیح داد: اینکه 
افراد ســریعا و در مدت کوتاهی پس از تهدید و یا ســوء 
اســتقاده از اطالعات و تصاویر شخصی خود به پلیس فتا 
مراجعه کنند بســیار مهم است تا به سرعت بتوان مدارک 
را جمع آوری و پیگیری کرد. اگر افراد سریعا رجوع کنند 
احتمال پیگیری فرد خاطی و رســیدن به نتیجه باالست 
اما در عین حال اینطور نیست که ظرف یک هفته شخص 
خاطی محکوم شــود چراکه پروسه پیگیری توسط پلیس 
فتا در شهرهای بزرگ مثل تهران شاید یک الی سه ماه و 
در دادسرا یک الی سه ماه و در دادگاه نیز یک الی سه ماه 
طول بکشد. مقدسی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر 
لزوم پیگیری سوء استفاده های این چنینی برای جلوگیری 
از تکرار ایــن جرائم، درباره بازدارندگــی مجازات تعیین 
شده چنین جرایمی نیز تصریح کرد: در مواقعی که قاضی 
مجازات را جزای نقدی تعیین می کند و یا مجازات حبس 
تعزیــری تعیین می کند که قابلیت تبدیل به جزای نقدی 
را دارد، به نظر می رســد این مجــازات بازدارندگی باالیی 
ندارد و باید از مجازات هایی که شخص مجرم را از حقوق 
اجتماعی محروم می کند استفاده شود تا بازدارندگی این 
جرائم باال رود. طبق اصالحیه قانون مجازات اســالمی در 
سال گذشته، دست قضات برای اینکه مجازات تکمیلی در 
نظر بگیرند باز اســت. برای مثال اگر حرفه و شغل فردی 
در بســتر اینترنت انجام می شــود و مرتکب جرایمی شده 
است، قاضی می تواند به طور کلی از شغل آن فرد ممانعت 
کند و یا اینکه فرد را به انجام خدمات عمومی رایگان الزام 
 کند تا هم اصالح مجــرم و هم بازدارندگی بهتری در پی 

داشته باشد.

اســتاندار تهــران بــر لزوم جهــش در صنعــت و تولید 
اســتان تهران جهت تحقق رشــد اقتصادی تاکید کرد و 
گفت: تمامی مصوبات ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید 
پیگیری شان توســط معاونت اقتصادی استانداری تهران 
انجام می شــود.به گزارش ایســنا، محســن منصوری در 
جریان بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان بهارستان در 
جمع خبرنگاران گفت: به روال هر پنج شنبه بازدیدهایی 
از شهرســتان های تهران برای رســیدگی به مشــکالت 
واحدهای صنعتی داشتیم. در جریان سفرهای شهرستانی، 
جلســات ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید نیــز برگزار 
می شود تا مشکالت واحدهای صنعتی به صورت تخصصی 
مورد بررســی قرار گیرد.وی افزود: بخشی از موضوعات و 
معضالت واحدهای صنعتی به صورت عمومی و بخشــی به 

صورت مصداقی است. بر همین اساس در حوزه مشکالت 
عمومی برخی مقررات ما فرسایشی است و کهنه است که 
نیــاز به بازنگری دارد. برخی از این قواعد مربوط به ۵۰ تا 
۶۰ سال پیش است و در آن زمان پایه ریزی شده از جمله 
این موارد می توان به محدودیت توســعه صنایع در شعاع 
۱۲۰ کیلومتری تهران اشــاره کرد که نفس صنعت را در 
این استان گرفته است.وی ادامه داد: البته بی تردید موضوع 
محیط زیســت وهوای پاک برای ما اهمیت بسزایی دارد، 
اما ایــن قوانین نیاز به بازنگــری دارد. بی تردید نمی توان 
با نرم افزار ســال های گذشته تهران ۱۵ میلیونی امروز را 
اداره کرد. بر همین اساس طرح مساله دنبال می شود و در 
کار گروهی با حضور نمایندگان ۱۰ دستگاه، پیگیری این 
موضوع در دستور کار قرار گرفته است البته برخی از موارد 

باید در سطح دولت دنبال شود.
اســتاندار تهران در بخش دیگــری از صحبت های خود با 
اشــاره به این که  باید این مشــکالت برای تحقق توسعه 
صنعت و رونق تولید دنبال شــود، گفت: بی تردید رشــد 
صنعت امکان پذیر اســت. امــروز از مجموعه پروفیلی در 
شهرســتان بهارســتان بازدید کردیم که در حال حاضر 
۶۰۰ نفــر نیرو دارند و در این مجموعه مشــغول فعالیت 
هســتند. اما مساله این است که مواد اولیه به دست تولید 
کننده نمی رســد. دولت می تواند دراین حوزه کمک کند. 
لــذا تالش می کنیم بخشــی از مواد اولیــه این مجموعه 
تامین و مشــکالت آن حل و فصل شــود. بــا تحقق این 
موضوع این مجموعه ظرفیت ایجاد اشتغال هزار نفر دیگر 
را دارد.وی افــزود: از دو مجموعه دیگر که طرح توســعه 

خودرو را در دســتورکار  دارند بازدیــد کردیم که کلیات 
طرح توســعه یکی از آنها در جلسات ستاد امروز کلیاتش 
به تصویب رســید و مجموعه دیگر نیز طرح توســعه آن 
نیاز به بررســی بیشتر دارد که مقرر شــد این کار انجام 
شــود.وی ادامه داد: در ســتاد تبدیل و رفع موانع تولید 
معاونت اقتصادی استانداری روی تمامی موارد تمرکز دارد 
و مصوبات این سفرها را پیگیری می کند. در بخش دیگری 
در این جلســات مصوبات قبلی مرور و اجرای آنها بررسی 
خواهد شــد.وی تاکید کرد:  برای ســال ۱۴۰۱ رشد ۷.۴ 
دهم رصــدی تا ۷.۶ دهم درصدی پیش بینی شــده که 
هدف گذاری بلند مدتی قلمداد می شود. تحقق این موضوع 
نیاز به جهش در صنعت و تولید اســتان تهران دارد که با 
پیگیری این مصوبات امیدواریم این مهم تحقق پیدا کند.

دبیر کمیته علمی کشــوری مقابلــه با کرونا، 
درباره وضعیت بررسی و تصمیم گیری درباره 
استفاده از دو قرص ضد کرونای مولنیپیراویر 
و پکســلووید در کشــور توضیــح داد.دکتر 
حمیدرضــا جماعتی در گفت وگو با ایســنا، 
درباره آخرین بررسی های انجام شده بر روی 
قرص ضد کرونای مولنیپیراویر و پکسلووید، 
گفت: درباره قــرص مولنیپیراویر، باتوجه به 
اینکه چند شــرکت در کشــور روی آن کار 
کرده و در حال ســاختش هســتند و حتی 
یکی از شــرکت ها مولکــول این قرص را هم 
ساخته است،  ان شاءاهلل در جلسه ای که امروز 
در زیر کمیته درمان کمیته علمی کشــوری 
کرونا داریــم، این موضوع بررســی و درباره 

آن تصمیم گیری می شــود.وی افزود: البته به 
هر حــال داروهایی که به صورت خوراکی در 
دسترس ما است، برای شرایطی که ویژه بوده 
و پیک ایجاد می شــود،  باید در دسترس مان 
باشــد. بر اســاس مطالعاتی که انجام شده، 
اگر در پنج روز اول ابتــال به کرونا برای فرد 
مبتال، به ویژه در افرادی که ریســک فاکتور 
دارند که منجــر به افزایش میــزان مرگ و 
میرشان می شــود، مانند مبتالیان به دیابت، 
فشــار خون، بیماری های قلبی و تنفسی و... 
از مولنیپیراویر استفاده شود، نشان داده شده 
که حــدود ۵۰ درصد می تواند از پیشــرفت 
بیمــاری جلوگیری کند و میزان بســتری و 
مرگ ومیــر را کاهــش دهد.جماعتی با بیان 

اینکه بر اســاس مطالعات به نظر می رسد که 
البته  مولنیپیراویر داروی خوبی باشد، گفت: 
باید ببینیم که در زیر کمیته درمان که امروز 
جلسه آن برگزار می شود، در این زمینه به چه 

نتیجه ای می رسیم.
وی گفت: پکســلووید هم دارویی اســت که 
فایزر مطرح کرده و امیدوار است که تاییدیه 
FDA را برای درمــان کووید دریافت کند. 
در مطالعــات ایــن دارو که از ســوی خود 
شــرکت فایزر انجام شده، نشــان داده شده 
که اگر در ســه روز اول ابتال بــه کووید این 
دارو به بیماران داده شود، ۸۹ درصد می تواند 
جلوی بستری شــدن یا مرگ را بگیرد. البته 
هنــوز مطالعاتی که روی آن در جاهای دیگر 

انجام شــده باشد، در دســترس نیست و ما 
منتظریم که نتایج آن مطالعات هم منتشــر 
شــود تا بتوانیم تصمیم گیــری کنیم که چه 
بایــد انجام داد. در زیر کمیتــه گروه درمان 
امروز این داروها بررســی شــده و ان شاءاهلل 
دربــاره  می شــود.جماعتی  تصمیم گیــری 
استفاده از مونوکلونال آنتی بادی ها در درمان 
کوویــد ۱۹ نیــز گفت: همچنیــن امروز در 
کمیته درمان کمیته علمی درباره مونوکلونال 
آنتی بادی هــای مختلفی که وجــود دارد نیز 
بحــث و تصمیم گیری می شــود. مونوکلونال 
آنتی بادی هــا هم ضد کووید بوده و به صورت 
تزریقی هســتند. مونوکلونال آنتی بادی ها نیز 
در مرحلــه اولیه کووید تجویز می شــوند که 

اعالم شــده می توانند از پیشــرفت بیماری 
مونوکلونال  افــزود:  کننــد.وی  پیشــگیری 
آنتی بادی ها در برخی کشورها مورد استفاده 
قــرار گرفته اند، اما هزینه گرانی دارند و هنوز 
هــم اطالعات کافی دربــاره آن ها نداریم. در 
عین حال پکســلووید هم خیلی جدید است 
و باید منتظر نتایج مطالعات بیشــتر باشیم.

جماعتــی گفت: فعال اولویت بیشــتر بحث و 
داروهای  و  مولنیپیراویر  درباره  تصمیم گیری 
خوراکی مانند پکســلووید اســت و بعد هم 
مورد  آنتی بادی ها  مونوکلونال  اســت  ممکن 
بررسی قرار گیرند. به هر حال در زیر کمیته 
درمان کمیته علمی کرونــا، امروز این موارد 

مورد بررسی قرار می گیرند.

براســاس اعالم شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران، صبح 
دیروز، با توجه به ســکون جو و انباشت آالینده ها در بیشتر 
مناطــق، کیفیت هوا در وضعیت ناســالم بــرای گروه های 
حســاس قرار داشــت و با حاکمیــت جو پایــدار همراه با 
عــدم وزش باد مؤثــر در طول روز نیز شــرایط مناســب 
جهت پراکندگی آالینده ها فراهم نشــد.به گزارش ایســنا، 
پیش بینی های انجام شــده در شرکت کنترل کیفیت هوای 
شــهر تهران حاکی از آن اســت که با افزایــش ناپایداری 
جوی تا صبح امروز و احتمــال رگبار پراکنده تا حدودی از 
غلظت آالینده ها کاسته می شود، هرچند با افزایش ترافیک 
صبحگاهی در نخســتین روز هفته بــر غلظت ذرات معلق 
افزوده خواهد شــد و کاهش کیفیــت هوا در برخی مناطق 
پرتردد را به همراه دارد.تداوم این شــرایط جوی در طی روز 
تاحدودی پراکندگی آالینده ها را تسهیل خواهد کرد. شایان 
ذکر است با افزایش تندی باد تا ساعات پایانی امروز، کاهش 
غلظت ذرات معلق و به تبع آن برقراری وضعیت قابل قبول در 
بیشتر مناطق دور از انتظار نیست.به گزارش ایسنا، آالینده 

شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت »ذرات معلق کمتر از 
۲.۵میکــرون« با میانگین ۱۳۲ بود و کیفیت هوای پایتخت 
در وضعیت ناســالم برای گروه های حســاس قرار داشــت. 
آالینده شاخص هم اکنون »ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون« 
 با میانگین ۹۷ اســت و کیفیت هــوا در وضعیت قابل قبول 

قرار دارد.
از سوی دیگر، رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوای ســازمان هواشناســی کشور از بارش 
پراکنــده و گاهــی رعد و برق طی امــروز در برخی نقاط و 
ادامه آلودگی هوا تا روز چهارشنبه در شهرهای صنعتی و پر 
جمعیت کشور خبر داد.صادق ضیاییان در گفت و گو با ایسنا 
اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی طی 
امروز در گیالن، شمال آذربایجان های شرقی و غربی، برخی 
نقاط خوزستان، چهار و محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر 
احمد، جنوب لرستان، شمال فارس، جنوب غرب اصفهان، و 
نیز در شمال کرمان، کهگیلویه و بویر احمد و شمال فارس 

بارش پراکنده گاهی رعد و برق پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه یکشــنبه در اغلب مناطق کشــور آسمان 
صاف و جوی آرام خواهیم داشــت، درباره وضعیت بارش ها 
در روزهای دوشنبه و سه شنبه ادامه داد: روزهای دوشنبه و 
سه شنبه شــرایط برای رگبار و رعدو برق و وزش باد شدید 
موقت در کرمان، هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان 
مهیا اســت.رئیس مرکز ملی پیش بینــی و مدیریت بحران 
مخاطــرات وضع هوا همچنین این را هم گفت که به دلیل 
پایداری جو در اغلب مناطق کشور، افزایش غلظت آالینده ها 
ی جوی و آلودگی هوا تا روز چهارشنبه در شهرهای صنعتی 
و پر جمعیت ادامه خواهد داشت.به گفته وی، خلیج فارس 
امــروز و فردا مواج اســت.رئیس مرکز ملــی پیش بینی و 
مدیریت بحران مخاطرات وضــع هوا درباره وضعیت جوی 
تهران اظهارکرد: آســمان تهران امروز )۶آذر  ماه( قسمتی 
ابری و غبار محلی در اواسط روز وزش باد و اوایل شب نیمه 
ابری با حداقل دمای ۷ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد 
و طی  یکشــنبه )۷ آذرماه( نیمه ابری به تدریج غبار محلی 
و هوا ناســالم برای گروه های حســاس با حداقل دمای ۶ و 

حداکثر دمای ۱۵ درجه ســانتیگراد پیش بینی می شــود.
ضیاییان در پایان گفــت: طی امروز ) ۶ آذرماه( بندرعباس 
و اهواز با دمای ۲۹ درجه ســانتیگراد گرم ترین و  همدان و 
اراک با دمای ۱۲ درجه ســانتیگراد سردترین مراکز استان  

کشور هستند.
تکذیب خبر تعطیلی تهران در امروز و فردا

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران گفت: 
خبر تعطیلی تهران در امروز و فردا تکذیب می شود.به گزارش 
ایسنا ، مجتبی مرادی نوروزی با اشاره به انتشار خبری به نقل 
از معاون عمرانی اســتانداری تهران مبنی بر تعطیلی تهران 
در امروز و فردا، اظهار کــرد: در کمیته اضطرار آلودگی هوا 
تصمیماتی مطرح شــده که یکی از موارد آن تصمیم گیری 
در مورد وضعیت تعطیلی در صورت پایداری هوا می باشد.وی 
افزود: با توجه به وضعیت فعلی هوا این خبر تکذیب می شود 
و تهران در امروز و فردا تعطیل نیست.براساس گزارش پایگاه 
اطالع رسانی استانداری تهران، مرادی تاکید کرد: مردم اخبار 

پیرامون این موضوع را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی تهران از ورود نسل 
جدید اتوبوس های برقی به ناوگان حمل ونقل عمومی خبر 
داد.محمود ترفع در گفت وگو با ایسنا، با اعالم خبر ورود 
نســل جدید اتوبوس های برقی با تکنولوژی روز به ناوگان 
حمل و نقــل عمومی گفت: حمل ونقل عمومی ســود ده 
نیست به همین دلیل شاهد استقبال کم بخش خصوصی 
برای ســرمایه گــذاری در این بخش بودیــم چراکه نرخ 
کرایه را شــورا و فرمانداری به نفــع مردم تعیین می کند 
و باید تدابیری اندیشــیده می شــد تا این اختالف میان 

هزینه و درآمد ســرمایه گذار منطقی شــود.وی با اشاره 
به مصوبه اخیر شــورای شهر تهران در مورد تعیین حدود 
مشــارکت عمومی_خصوصی در توســعه ناوگان حمل و 
نقــل گفت: این مصوبه به ما کمــک می کند که به یاری 
بخش خصوصی رفته و با حمایت هایمان ســرمایه گذاران 
را تشــویق به سرمایه گذاری در حمل ونقل عمومی کنیم.
ترفع با بیان اینکه در این مدل قرارداد مشارکت عمومی_ 
خصوصی ، شــیوه جدید واگذاری تعیین شــده اســت و 
ســرمایه گذار با تزریق ســرمایه خود، از سوی شهرداری 

و دولــت به روش هــای مختلف حمایت می شــود، ادامه 
داد: مــا از طریق ردیف و تبصره هایی که در بودجه دولت 
وجود دارد یا ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
شرایط را برای سرمایه گذار بخش خصوصی، اقتصادی تر 
می کنیم همچنین کمک هایی از ســوی شهرداری تهران 
همچون ارائه تبلیغات بدنه و ایســتگاه های طول مســیر 
برای اتوبوس را به سرمایه گذاران می دهیم تا با این کمک 
شرایط سرمایه گذاری به صرفه تر باشد.ترفع با بیان اینکه 
با این شــیوه جدید ســرمایه گذاری اولین شرکت بخش 

خصوصی برای ورود اتوبوس هــای برقی با تکنولوژی روز 
اقدام کرده اســت افزود: با این شــرکت قرار داد نوسازی 
ناوگان اتوبوسرانی با ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی نهایی شد 
که ایــن اتوبوس های برقی که با باطری تردد می کنند در 
خط جمهوری – بهارســتان به کارگرفته می شــوند.وی 
با بیــان اینکه قطعات اتوبوس های برقــی بعد از ورود به 
کشــور، در داخل کشور مونتاژ می شــود گفت: تا یکسال 
آینده شاهد تردد اتوبوس های برقی با تکنولوژی مدرن در 

پایتخت خواهیم بود.


