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تهران؛ زیرآوار توسعه نامتوازن و فقر

شهری که شهروندان خود 
را فراموش کرده است

سخنگوی دولت:
 نظر شورای نگهبان 
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 تفتیان در گفتگو با »توسعه  ایرانی«:

 حداقل براي تست کرونا
 به همه رشته ها مثل فوتبال 
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 نگاهی به اعتراضات جهانی علیه نژادپرستی 
و اعمال خشونت در آمریکا 

استیضاح 
بین المللی ترامپ

جهان 8

اوضاع در آمریکا برخالف تصورات ترامپ و محافظه کاران کاخ سفید 
پیش می رود. معترضان هفت شب در خیابان های ایاالت مختلف آمریکا 
نه تنها خشم خود از رفتار پلیس این کشور را آشکار کردند بلکه به نوعی 
سیاست های دولت ترامپ را با ســنگ، آتش و پالکاردهای اعتراضی 
جواب دادند. بر اســاس گزارش خبرنگاران حاضر در ایاالت مختلف 
آمریکا، حدود 75 شــهر در ایاالت متحده صحنه آشــوب و رویارویی 
معترضان با نیروهای پلیس بوده اســت. تصاویر ویدیویی از درگیری 
نیروهای امنیتی نیویورک بــا معترضان در منهتن نشــان از یورش 
نیروهای امنیتی و پلیس آمریکا به معترضان با باتوم و سپر و بازداشت 
شدن تعدادی از سیاهپوســتان دارد. دیلی میل گزارش داده که عصر 
یکشنبه کلیسای سنت جان واقع در واشنگتن دی سی که در نزدیکی 
کاخ سفید قرار دارد، به آتش کشیده شده است. پلیس آمریکا همچنین 
از گاز اشک آور و اسپری فلفل علیه معترضانی استفاده کرد که در الفایت 
پارک در واشنگتن پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. در فیالدلفیا هم 
ده ها فروشگاه هدف حمله و غارت قرار گرفت. در بوستون یک خودروی 
پلیس به آتش کشیده شــد. فارغ از این مباحث، اعتراض ها به حدی 
گسترده بوده که بر اساس آمارهای منتشر شده، حدود 4100نفر در 
سراسر آمریکا دستگیر شده اند و پنج کشته بر جای مانده است. برخی 
دیگر از گزارش های میدانی حاکی از آن است که دست کم 40 شهر در 
سراسر آمریکا ممنوعیت آمد و شد اعالم کرده اند تا از حجم اعتراضات 
و خشــونت ها بکاهند و اعضای گارد ملی آمریکا هــم در 15 ایالت و 
واشنگتن دی سی مستقر شده اند. سی.ان.ان گزارش داده که بیش از 

50 تن از عوامل سرویس مخفی...

نگاهی به رویه شهرداری ها درمقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز به بهانه  مرگ آسیه پناهی

تخریبآلونکهاوجریمهالکچرینشینها!
شهرنوشت 6

سياست 2

 ذوالنوری اعالم کرد: 

حوادث آبان ۲۳۰ کشته 
و ۲۰۰۰زخمی داشت

وزیر بهداشت با ابراز نگرانی از عادی انگاری کرونا 
از سوی مردم و برخی مسئوالن و فشار برای برخی 
بازگشایی ها، گفت: با این روالی که اکنون می بینم، 

ما دقیقه ۹0 از گوشه های زمین گل خواهیم خورد.
به گزارش ایسنا،  سعید نمکی در حاشیه برنامه 
کشوری شدن طرح هر خانه یک پایگاه سالمت، با 
حضور در جمع خبرنــگاران، درباره وضعیت کرونا 
در کشور و همچنین در پایتخت، گفت: در روزهای 
اول کرونا دیدیم که پزشک و پرستاران ما با سختی 
کار می کنند. متاسفانه عده ای این دستاورد بزرگ را 
ساده انگاشتند و تصور کردند که به راحتی همه چیز 

مهار شد و دیگر کرونا نداریم.
انتقاد از رعایت نکردن فاصله گذاری 

اجتماعی در سفر هوایی
وی افزود: من دیروز به مشــهد مقدس مشرف 
شدم و واقعا در رفت و برگشت صحنه های غم انگیزی 
دیدم. در هواپیمایی سوار شدم که مردم کیپ تا کیپ 
نشسته بودند، گرچه ماسک را هم همکاران پرواز 
می دادند، امــا از آنجایی که یک ربــع تا پرواز طول 
کشید، ماسک ها را برمی داشتند و در فضایی دم کرده 
با یکدیگر صحبت می کردند. هرکسی از سرزمینی 
آمده بود. این موضوع من را به عنوان وزیر بهداشت که 
بعد از سه ماه، اولین سفرم را می رفتم و شما رسانه ها 
می دانید که طی این چند ماه ما چه کشیدیم تا غول 
پریشان و وحشی را مهار کردیم و تمام روح و روان مان 
گرفته شد. تمام این وضعیت به روح و روان من مانند 
شــالق بود که این چگونه نشستن و فاصله گذاری 
است. در صحن هم حرم  مطهر هم به نحوه دیگری 

غصه خوردیم.
کرونا تمام نشده است.

مردم فکر می کنند کرونا تمام شده
نمکی ادامه داد: متاســفانه دو اتفاق بد در حال 
وقوع است؛ یکی اینکه مردم فکر می کنند که کرونا 
تمام شده است. این تصور مردم برای ما دو پیام دارد؛ 
یکی اینکه وقتی مردم دل به دریا می زنند، خاطرشان 
جمع اســت که حکومت، دولت  و وزارت بهداشت 
کنارشان هست و برای ما پیامی مثبت است که مردم 
به دولت و وزارت بهداشت شان اعتماد دارند، اما یک 
پیام منفی هم دارد و آن اینکه مردم نمی دانند که کرونا 

می تواند به همین راحتی بازگردد. بارها این را اعالم 
کرده ام که با این روالی که اکنون می بینم، ما دقیقه ۹0 
از گوشه های زمین گل خواهیم خورد و امروز صبح هم 
این را به رئیس جمهور عرض کردم که یکی از نگرانی 
های عمده من عادی انگاری کرونا از سوی مردم است. 
نمکی تاکید کرد: دوم اینکه متاسفانه برخی مسئوالن 
هم تصور کرده اند که کرونا تمام شده و همواره به من 
فشار می آورند که اینجا و آنجا را باز کنیم. آقایی از فالن 
ستاد یا فالن وزارتخانه باورشان شده که همه چیز 
عادی  است، همه جا را راه بیندازیم. فالن لیگ را راه 
بیندازیم و...؛ اینطور نیست، کرونا نه تنها تمام نشده، 

بلکه هر لحظه ممکن دچار پیک خطرناک شویم.
برای مهار کرونا، نفس مان گرفته شد

وی گفت: اکنون در اســتان های سیســتان و 
بلوچســتان، کرمانشــاه، هرمزگان گرفتار پیک 
هستیم. ما مرگ ها را به زیر ۳0 کاهش داده بودیم و 
این یعنی واقعا نفس مان گرفته شد تا این اتفاق افتاد؛ 
آن هم در اوج تحریم؛ اما دیــروز 50 درصد از مرگ 
هایمان برای سه استان بود. حال اگر خدایی نکرده 
این اتفاق استمرار پیدا کند، مرگ ها می تواند دوباره 
سه رقمی شود، تعداد قابل توجهی از عزیزان مان را از 
دست بدهیم و آبرویی که در عرصه بین المللی داریم، 

از دست دهیم.
هر چه گفتیم، کسی گوش نکرد

وزیر بهداشت ادامه داد: هرچه از مردم خواهش 
کردیم که عروســی و عزا برگزار نکنید، اما گوش 
نکردند و در استانی مانند خوزستان  همه مراسمات 
را برگزار کردند و قبیله ای آمدند و رفتند و روبوسی 
و هلهله کردند، اما ما می دانستیم که این یک زنگ 
خطر است برای شیون های آینده. هرچه هم گفتیم 
متاسفانه کسی گوش نکرد. نمکی گفت: وقتی یک 
آمار مرگ به من گزارش می دهند، نه به این خاطر که 
به عنوان وزیر بهداشت مورد مواخذه ام، بلکه خودم 
را فرزند یا عضو خانواده هر شهروند ایرانی می دانم 
که می میرد و غم آن همچون خنجــر در دلم فرو 
می رود. در هفته گذشته تمام همکاران ستادی آواره 
استان هایی بودند که روند ابتال در آن ها صعودی بوده 
و من هم شب تا صبح با آنها در تماس بوده ام. مدیریت 
این کار بسیار سخت است. کشوری در اوج تحریم، 

با بی پولی و گرفتاری و هزار دغدغــه باید کرونا را 
مدیریت کند.

به جان خودتان و همکاران من رحم کنید
وی افزود: از مردم خواهش می کنم که کمی به ما 
و همکاران من و به جان خودشان رحم کنند، فاصله 
گذاری را جدی بگیرند، استفاده از ماسک را جدی 
بگیرند. حتی می بینم که برخی از اصحاب رســانه 
هم ماسک را جدی نمی گیرند. زیرا هوا گرم است و 
خسته می شوند. ما هم خسته می شویم. فکر کنید 
که ما چقدر باید در طول شــبانه روز تحمل کنیم. 
خواهشم این اســت که مردم بدانند که کرونا تمام 
نشده و هر لحظه ممکن است دوباره ما را غافلگیر کند.

افزایش کرونا در تهران
وزیر بهداشت گفت: در تهران عالئمی از افزایش 
را به ما گزارش می کننــد. البته همه ما در برج های 
مراقبت متعددی که طراحی کردیم، شــبانه روز 
وضعیت را دیده بانی می کنیــم. وی با بیان اینکه با 
وجود همه امکانات تشخیصی و آزمایشگاهی که 
ایجاد کردیم، نباید غفلت کنیــم، گفت: ایجاد این 
امکانات به این معنی نیست که اگر لحظه ای غفلت 
کنیم، ضربه نمی خوریم. ما با پوریای ولی و تختی 
کشتی نمیگیریم، بلکه با ویروس چموشی کشتی 
می گیریم که نگاه نمی کند در کجای بدن التهاب 
هست و به آنجا نفوذ نکند، بلکه او نگاه می کند که 
از کجا بهتر می تواند لطمه بزند و آنجاست که ما را 

گرفتار کرده و مرگ و میر را باال می برد.
ویروس به مراتب نانجیب تر شده است

وزیر بهداشت با اشاره به برخی اظهارات مبنی 
بر ضعیف تر و آرام تر شدن فعالیت کرونا، گفت: این 
ویروس نه تنها آرام تر و نجیب تر نشده، بلکه به مراتب 
نانجیب تر شده است. ما در خوزستان می بینیم که 
جوان از بین می رود. در سیستان و بلوچستان افراد 
۳۲ ساله و 40 ساله را از دست دادیم. سه روز پیش در 
بندرعباس پرستار 4۲ ساله ما فوت کرد، هیچ بیماری 
زمینه ای هم نداشت و از بین رفت. بنابراین ویروس نه 
تنها آرام نشده بلکه یک چهره چموش تری را هم در 
برخی جاها از خودش بروز می دهد. بنابراین مساله 
بسیار جدی است و خواهشم این است که مردم کرونا 

را جدی بگیرند.

خبر

هشدار وزیر بهداشت:

کرونا چموش تر شده است، با این روال، دقیقه ۹۰ گل می خوریم
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