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اعالم زمان واکسیناسیون عمومی 
کرونا در ایران

سخنگوی ستاد ملی 
کرونا گفــت: ما قطعاً تا 
تیرماه به تولید صنعتی 
واکسن در کشور ماهانه 
حدوداً ۱۰میلیون دوز 

خواهیم رســید و از اواخر تیرماه واکسیناســیون 
عمومی را آغاز خواهیم کرد. به گزارش ایرنا، علیرضا 
رئیسی بیان کرد: تاکنون حدود ۷۹۰هزار دوز واکسن 
وارد کشور شده است. واکسن های دیگری ظرف این 
هفته به دست ما خواهد رسید.  او افزود: در حال حاضر 
حدوداً ۲۵۰هزار نفر را واکسینه کرده ایم و ۵۵هزار نفر 
نیز دوز دوم را دریافت کردند. واکسن اسپوتنیک وی 
که وارد کردیم دوز اول و دومش کاماًل متفاوت است 
و به همین دلیل ۲۰۰هزار دوزی که اخیر دریافت 
کردیم بــرای دوز اول بوده و اکنــون ۱۰۰هزار دوز 
دوم واردشده و فقط به افرادی می رسد که دوز اول 

را دریافت کرده اند.
    

 ۲۱ پارکینگ عمومی جدید 
در تهران ساخته می شود

در بودجه سال ۱۴۰۰شهرداری تهران ردیفی 
بــرای ســاخت ۱۹پارکینگ عمومــی جدید در 
۱۱منطقه و ۲پارکینگ نیمه تمام اختصاص یافته 
است.  به گزارش ایسنا، احداث پارکینگ طبقاتی 
نیایش و احداث و تجهیــز پارکینگ های عمومی 
طبقاتی، پارکینگ فرهنگ ازجمله پارکینگ های 
نیمه تمامی است که در بودجه به آن توجه شده است. 
در بودجه ســال ۱۴۰۰عوارض تأمین پارکینگ با 
عنوان »درآمد ناشی از عدم امکان تأمین پارکینگ« 
پس از واریز به حســاب  تمرکز درآمد اختصاصی 
شهرداری، بدون هرگونه دخل و تصرف و مسدودی 
به صورت صد در صد تخصیص یافته محســوب و 
به حساب سازمان حمل ونقل و ترافیک واریز می شود 
تا آن سازمان صرفاً در ردیف  اعتباری اختصاصی با 
عنوان »احداث پارکینگ محله ای از محل درآمد 

ناشی از اخذ عوارض تأمین پارکینگ« هزینه کند.
    

الشه گربه ماهی های جاسک از 
قایق صیادان به ساحل رسید؟ 

ز  و ر چنــد 
یــری  و تصا پیــش 
غافلگیرکننده از الشه 
هــزاران گربه ماهی در 
ساحل جاسک در فضای 

مجازی منتشر شد. به گزارش میزان، رئیس اداره 
دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان 
به میزان گفت: در صورت بروز بیمــاری در میان 
افراد یک گونه، تلفات، همه سنین و سایزها را شامل 
خواهد شد اما در این مورد صرفاً سایزهایی مشاهده 
شد که معموالً توســط صیادان صید می شوند. در 
میان الشه ها، گربه ماهی کوچک و نابالغ مشاهده 
نشد. درنتیجه شیوع بیماری  را هم نمی توان عامل 
این تلفات دانســت. افشین عســکری، با اشاره به 
گزارشی مبنی بر غرق شدن دو قایق صید گربه ماهی 
در روزهای اخیر گفت: به احتمال قوی، این دو قایق، 
بیش از ظرفیــت صید کرده بودنــد و پس از غرق 
شدنشان گربه ماهی های صیدشده به همراه آب به 

ساحل رسیده اند.
    

۲۸۸ هزار »تهرانی« در همه گیری 
کرونا خون اهدا کردند

مدیــرکل انتقال 
خــون اســتان تهران 
گفــت: در ســال ۹۹، 
۳۵۵هــزار و ۶۵۵نفر 
بــرای اهــدای خون 

مراجعه کرده اند که از این میزان مراجعه، ۲۸۸هزار 
و ۵۶۲نفر موفق به اهدای خون شــدند. به گزارش 
فارس، محمدرضا مهدی زاده، با اشــاره به ترکیب 
اهداکننــدگان با توجه به اســتمرار اهدای خون، 
افزود: ۱۳۰هزار و ۷۰۳نفر از اهداکنندگان این سال 
مستمر بوده اند و طی مدت یادشده، ۹۹هزار و ۶۷۳ 
اهداکننده باسابقه و ۵۷هزار و ۲۵۵ اهداکننده بار 
اولی ثبت شده است. او اعالم کرد: در سال ۹۹آمار 

اهدای بانوان به ۱۴هزار و ۱۱۹واحد رسیده است.
    

 افزایش نرخ کرایه های تاکسی 
از اول اردیبهشت

مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر 
تاکسیرانی شهر تهران با اشــاره به اینکه افزایش 
نرخ کرایه های تاکســی از اول اردیبهشت اعمال 
می شود،گفت: رانندگانی که از پیش از آن کرایه های 
تاکسی را افزایش داده باشــند تخلف کرده اند. به 
گفته محمد روشنی افزایش نرخ کرایه های تاکسی 

۳۵درصد خواهد بود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

تعطیالت نوروز تمام شد و همان طور 
که مســئولین حــوزه بهداشــت نیز 
پیش بینی کردنــد وارد پیک جدیدی 
از بیماری کووید-۱۹ شدیم. پیکی که 
بسیاری از پزشــکان با شیوع ویروس 
کرونــای انگلیســی آن را ســخت و 

سنگین تر می دانستند.
اواخر تعطیالت نوروز ۱۴۰۰ بود که 
شهرهای کشــور به تدریج تغییر رنگ 
دادند. در این ایام بسیاری از شهرها به 
رنگ نارنجی یا قرمز درآمدند و پلیس 
به مسافران دستور داد تا شهر را تخلیه 
کنند. تخلیه کردن شــهر امــا پایان 
کار نبــود. ظرفیت بیمارســتان ها در 
برخی شــهرها دوباره تکمیل شــد و 
مسافران زیادی که حاال ناقل ویروس 
بودند به شــهر، خانه و محل کار خود 
بازگشتند و دوباره چرخه گردش ویروس 
بیش ازپیش به حرکت افتاد. حاال چند 
روزی می شود که آمار مبتالیان باال رفته 
و مرگ های کرونایی سه رقمی شده اند. 

این ها نشان می دهد تجربه های یک 
سال و دوماهه کرونا تقریباً بدون توجه 
رهاشده و کووید-۱۹ همچنان می تازد. 
ناهماهنگی عجیب ارگان ها برای 

مقابله با کرونا
پیش از اینکه تعطیالت آغاز شــود 
بسیاری از ما تصور می کردیم امسال هم 
مثل نوروز ۹۹ خبری از سفر رفتن نیست 
چراکه ویروس تا حــدی مهار و مرگ 
و ابتال هم وطنان به کرونا کنترل شــده 
بود. بااین حال اعــالم عدم ممنوعیت 
ســفر خبری عجیب و اینکه برخالف 
گفته های مسئوالن شهرهای شمالی 
کشــور که وضعیت خوبــی از جهت 
پیشــرفت ویروس نداشتند همچنان 

مملو از مسافران نوروزی بودند، شوکه 
کننده بود. بعدازاینکه شهرهای زیادی از 
کشور نارنجی و قرمز شدند وزیر بهداشت 
نســبت به این موضوع واکنش نشان 
داد. گالیه های وزیر بهداشــت در روز 
۱۳ فروردیــن ۱۴۰۰ که در حســاب 
اینســتاگرام خود منتشــر کرد، جای 
تأمل و نکته فراوان داشت، اما این سؤال 
هم مطرح اســت که اگر شخص وزیر 
بهداشت با ســفرهای نوروزی مخالف 
بود، چرا محکم در برابر این رهاشدگی 
نماند و چرا بارها و بارها اعالم کرد که در 

مهار کرونا موفق بوده ایم؟
وزیر بهداشت در یادداشت گالیه آمیز 
خود در اینستاگرام نوشــت: امال وزن 
ویروس موتاسیون یافته را در محاسبات 
اپیدمیولوژیک ما نمی شناختند و ثانیه 
سه پیک سنگین قبلی را آرام، بی صدا 
و مظلومانه همکارانمان مدیریت کردند 
و گروهی فکــر کردند کــه فرازوفرود 
منحنی ها شاید به شیوه فتوشاپ است.

همین شد که از هشدارها بی توجه 
گذشته و فشارها به ستاد ملی مقابله با 
کرونا برای باز بودن راه ها و آزادی کامل 
ســفرهای نوروزی و آبــی و زرد بودن 
شــهرها، مســافران را روانه شهرهای 
مختلف کرد. هرچند رنگ آسمان تهران 
در ابتدای تعطیالت نوروزی به شــدت 
آبی بود، اما هرچه پیش رفتیم، تهران 
کرونایی نارنجی شد و حاال باید در انتظار 
قرمز شدن وضعیت کرونایی پایتخت 

باشیم.
نمکی در یادداشت گالیه آمیز خود 
نوشته بود: گفتیم سفر و جمعیت سیال 
نمی گذارد طرح اجرا شود و بیماری نیز 
از نقاط گرفتار به مراکز پاک تر منتقل 
می شــود. گفتیم صف هــای طوالنی 
تهیه ارزاق شب عید ساعت ها جمعیت 
سالمند تنیده در این صف ها را گرفتار 
می کند. گفتیم می دانیم تاب آوری مردم 

مهم است، ولی تاب آوری مدافعان خسته 
سالمت پس از چهارده ماه کار بی وقفه و 
جان فشــانی برای مدیریت پیک های 
پیوسته نیز مهم است. گفتیم اقتصاد 
گردشگری اهمیت دارد، ولی سرمایه 
اجتماعی نظام ســالمت و هزینه های 
شیوع مجدد بیماری و اثراتش بر اقتصاد 
خرد و کالن کشور نیز بی اهمیت نیست.

در این میان اما نکته مهم این است 
که وزیر بهداشــت در ستاد ملی مقابله 
با کرونا یک عضو است و یک رأی دارد. 
نکته مهم تر این که در ابتدای داستان 
کرونا در ایران، ســعید نمکی به عنوان 
اول شخص مبارزه با کرونا شناخته شد و 
تقریباً همه برنامه ها حول محور وزارت 
بهداشــت می چرخید. تقریباً از اوایل 
آذر سال ۱۳۹۹ دیگر همه فرماندهی 
بر عهــده وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی نبود و امال درست هم 
همین است. زیرا آنچه بر عهده وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
قرار دارد، دقیقه از اســم این وزارتخانه 
برمی آید و وظیفه بستن جاده ها و مرزها 
و جلوگیری از سفرها و غیره بر عهده این 

وزارتخانه نیست.
هشــدارهای وزیر بهداشت تقریباً 
بدون توجه رها شــد. بسیاری از مرزها 
ازجمله مرزهای غربی با عراق تا مدت ها 
باز و ترددها ادامه داشت و همین موضوع 
هم بارها با واکنش سعید نمکی مواجه 
شد، اما مرزهای باز منجر به ورود ویروس 
جهش یافته کرونا به کشور شد و حاال 
می توان گفت که ویروس جهش یافته 
کرونا در کشور غالب شده و دیگرکسی از 

ویروس ووهان نمی ترسد.
 هنوز آثار سفرهای نوروز 

مشخص نشده
با تمام این تفاسیر موج چهارم کرونا 
در کشور آغازشده است و وضعیت تهران 
تا این لحظه نارنجی است اما مسئولین 

هشدار قرمز شــدن شهرهایی ازجمله 
تهران و اصفهان را داده اند. البته به گفته 
نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله 
با کرونا در اســتان تهران بــرای اینکه 
متوجه تأثیرات سفرها بر روند بیماری 
در کشور باشــیم حدوداً ۱۰ روز دیگر 
باید صبر کنیم. چیزی که فعاًل برای ما 
مشخص شــده این نکته است که موج 

چهارم کرونا به تهران رسیده.
توکلی درباره تعداد مراجعه بیماران 
بستری و سرپایی مبتالبه کرونا در استان 
تهران، اظهار کرد: در حال حاضر شاهد 
افزایش تعداد بیماران سرپایی مبتالبه 
کرونا هستیم؛ همچنین روزانه حدود 
۶۰۰ نفــر بیمار در بیمارســتان های 
اســتان بســتری می شــوند؛ این در 
حالی اســت که تعداد مراجعه بیماران 
ســرپایی روزانه به حدود ۴ هزار و ۷۰۰ 
نفر رسیده است. بخشی از افزایش آمار 
مراجعه کنندگان به این دلیل است که 
در تعطیالت عید مطب ها تعطیل بودند 
و بیماران به همین دلیل به بیمارستان ها 
مراجعه می کردند، اما کاًل در هفته دوم 
فروردین ماه به شدت شــاهد افزایش 
تعداد موارد بســتری و سرپایی بودیم. 
بر همین اساس معاونت درمان وزارت 
بهداشــت با ابالغ بخش نامه ای اعالم 
کرده است تا بیمارستان ها برای افزایش 
ظرفیت پذیرش بیمــاران کووید-۱۹ 

اقداماتــی انجام دهنــد. او همچنین 
اعالم کرده که این خبر خوبی نیســت 
زیرابه نظر می رسد هفته سوم و چهارم 
فروردیــن بحران شــدیدی در تهران 

داشته باشیم.
معاون درمان ســتاد کرونا استان 
تهران در بخش دیگری از صحبت هایش 
گفته است که پیش بینی جالبی برای 
روزهای آتی در تهران ندارد؛ زیرا تعداد 
موارد بستری روبه افزایش است.آمارها 
اما به ما می گوینــد در حال حاضر اکثر 
بستری ها و مراجعات خانوادگی است 
که نشان دهنده تأثیر سفرها، مهمانی ها، 

عدم رعایت پروتکل ها و... است.
وضعیت وخیم است و 

ممنوعیت های جدید درراه
آنچه دوباره ترس را در دل هم وطنان 
انداخت باال رفتن مرگ های کرونایی بود. 
موضوعی که برای مدتی کنترل شده به 
نظر می آمد. خبر مرگ های سه رقمی 
اما دوباره یادآور ســقوط کردن رعایت 
پروتکل هاســت. بر همین اساس ایرج 
حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت 
هشدار داده اســت که تا اطالع ثانوی 
مرگ هایی که براثر ویروس کرونا اتفاق 

می افتد سه رقمی خواهد بود.
به گفته حریرچی، هر فاز همه گیری 
کرونا دستورالعمل خاص خود را دارد. 
وقتی شهری نارنجی یا قرمز می شود، 
بیش از بیماریابــی، محدودیت های 
شــدید کمک می کند و در این شهرها 
باید محدودیت های بیشــتری ایجاد 
شود تا تبادل ویروس اتفاق نیفتد. روند 
افزایشی عمودی موارد سرپایی مثبت 
کشور است. یعنی در یک هفته ما از ۳۱ 
هزار مورد سرپایی مثبت به ۶۱ هزار نفر 
رسیدیم. ابتدا سرپایی باال می رود، یکی 
دو هفته بعد بستری و یکی دو هفته بعد 

میزان مرگ باال می رود. 
معاون کل وزارت بهداشت اما امیدش 
به ماه رمضان اســت تا رفت وآمدها کم 
شــود چراکه قرار اســت در شهرهای 
قرمز و نارنجی رزرو تاالر پذیرایی برای 
افطاری و ... ممنوع اعالم شود.  باز بودن 
رســتوران ها در شــهرهای قرمز امال 
ممنوع اســت و فقط بیرون بر می تواند 

فعالیت کنند. 
او گفته مناسبت ملی و مذهبی هم 
فرق نمی کند. وقتی می گوییم سفر به 
عراق مضر اســت، به دلیل همه گیری 
در آن کشور است. سفر به ترکیه مضر 
اســت، زیرا همه گیری جدید در آنجا 
رخ داده است. اصل این است که افراد با 
یکدیگر مواجهه نداشته باشند و بیماری 

را منتقل نکنند.
هشدار برای جلوگیری از شیوع 

نوع جدید ویروس کرونا
یکی دیگر از مسائلی که در ماه های 
اخیر بسیار بحث برانگیز شده است بروز 
گونه های جدید و پیشــرفته ویروس 
کروناســت. »کرونــای انگلیســی« 
و »کرونــای آفریقایــی« از گونه هایی 
است که زیاد به گوشمان خورده است 
و همین االن هم کشور با گونه پیشرفت 
کرده انگلیسی این بیماری مواجه است. 
حاال مدتی است » کرونای برزیلی« هم 
در بحث و صحبت ها جایش را بازکرده 
است.  ظاهراً این ویروس آن قدر جدی 

هست که رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اهواز نسبت به ورود آن به کشور بسیار 
جدی هشدار داده اســت. فرهاد ابول 
نژادیان از مســئولین خواســته است 
نسبت به کشتی هایی که در بندر امام 
پهلو می گیرند بســیار حساس باشند 
چراکه این ویروس از این طریق می تواند 

وارد کشور شود. 
اما چــرا بایــد از ویــروس برزیلی 
بترســیم؟ گونه برزیلی کرونــا از نوع 
انگلیسی آن بسیار خطرناک تر است. 
چند روز پیش بود که در برزیل سه هزار و 
۸۰۰ فوت ناشی از کرونا ثبت شد. همین 
موضوع باعث شــد تا مسئوالن نسبت 
به این موضوع حساســیت بیشتری به 

خرج بدهند. 
بر اســاس گفته های ابول نژادیان با 
توجه به روند کاهشی آمار بستری ها و 
بیماران قطعی ناشی از کرونا، در حال 
عبور از پیک سوم بیماری در خوزستان 
هستیم. در پایان ســال ۹۹موارد بروز 
بیماری در اســتان پایین آمده بود اما 
مجدد در فروردین افزایشــی شد که 
دیدوبازدیدهــا تأثیر زیــادی در این 
موضوع داشت. معموالً وقتی روند بروز 
بیماری افزایشی شــود آمار بستری ها 

یک هفته بعد افزایش می یابد.
دست به دست هم برای مهار کرونا

مســئوالن می گویند بــرای بهتر 
شدن اوضاع باید اصول و پروتکل های 
بهداشتی رعایت شــود. رستوران ها را 
تعطیل می کنند، ساعت منع رفت وآمد 
می گذارند و تمام اقداماتی که گفتن از 
آن ها زیاده گویی است بااین حال یکی 
از مهم تریــن راه های انتقــال ویروس 
کرونا در وســایل نقلیه همگانی است. 
بااینکه مسئوالن شــهری می گویند 
تالش می کنند تا فاصله اجتماعی در 
این وسایل حفظ شود یا کمتر از ظرفیت 
مسافران را جابه جا می کنند بااین حال 
می بینیم کــه وضعیت قــرار گرفتن 
مســافران در اتوبوس و مترو به صورت 
فاجعه بار است. بااین حال تدابیری برای 
لغو طرح ترافیک اتخاذ نشــده است و 
همین موضوع می تواند به شــیوع این 
بیماری دامن بزند.  اینکــه مردم باید 
برای گذر از این روزها تالش کنند امری 
درســت و پذیرفته است، اما بهتر است 
پیش از هر چیز تمام سازمان ها باهم به 
یک هماهنگی برســند، منافع مردم را 
در نظر بگیرند و باهم تصمیماتی را اتخاذ 
کنند که تخطی کردن از آن سخت باشد 
نه اینکه وزارت بهداشت یک ساز بزند، 
پلیس راهور یک تصمیم بگیرد و هرکس 

آن طور که دلش می خواهد رفتار کند.

پایان سفرهای نوروزی و افزایش آمار مبتالیان و فوتی های کرونا؛

شد، آنچه نباید

خبر

یک فعال حقوق زنان با اشاره به دور جدید انتخابات شورای 
اسالمی شهر، گفت: امنیت جدی ترین مطالبه زنان از مدیریت 
شــهری اســت که باید این امنیت به طور هم زمان در دو حوزه 

کالبدی و اجتماعی فرهنگی موردتوجه قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، ندا حاجی وثوق با بیان اینکه صحبت کردن 
درباره فضاهای شــهری امری اجتماعی محسوب و با توجه به 
مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی تولید و بازتولید می شود، اظهار 
کرد: شهرهایی که امروزه به ویژه در کشورهای درحال توسعه 
با آن ها مواجه هستیم ماهیت پدرســاالرانه دارند که در موارد 
بسیاری نیازها و ارزش های زنان در آن ها نادیده گرفته شده است، 
چراکه معماری فضاهای شهری توسط مردان انجام شده و زنان 

در آن نقش چندانی نداشتند.
عدم بهره مندی یکسان زنان از فضاهای شهری در 

قیاس با مردان
او معتقد اســت که این ماهیت پدرساالرانه و نادیده گرفتن 
ارزش ها و نیازهای زنان در شهر منجر به کاهش رضایتمندی و 
مشارکت زنان در شهر و عدم بهره مندی یکسان زنان از فضاهای 

شهری در قیاس با مردان شده است.
این فعال حوزه زنان و مشاور اجتماعی شورای شهر تهران، 
ادامه داد: بر اساس قانون، فضاهای شهری به روی همگان باز است 
اما طبق قانونی نانوشته، زنان در شهرها با پیغام های پنهانی مبنی 

بر عدم اجازه ورود آن ها به برخی فضاها روبرو می شوند.
شکل گیری پارادایم »عدالت جنسیتی« در مدیریت 

شهری
این مدرس دانشــگاه افــزود: می توان گفــت این ماهیت 
پدرساالرانه شــهرها کم وبیش در دنیا حاکم بوده و هست اما 
از دهه ۱۹۶۰ انتقادهای جدی به شهرســازی مدرن وارد شد 
و جنبش های زنان رشــد کرد و در بســتر این تحوالت فکری 
پارادایمی در مدیریت شــهری شــکل گرفت کــه »عدالت 

جنسیتی« را در شهر مطرح می کرد.
ارتباط تنگاتنگ مطالبات زنان از مدیریت شهری در دو حوزه 

کالبدی و اجتماعی فرهنگی
به گفته حاجی  وثوق، به موازات رشــد این مسئله و تغییر 
نقش سنتی زنان و ورود بیشتر آن ها به فعالیت های اجتماعی 

و اقتصادی و حضور پررنگ در فضاهای شهری، مطالبات زنان 
از شهر افزایش پیدا کرد که این مطالبات از مدیریت شهری در 
دو حوزه کالبدی و اجتماعی فرهنگی قابل تعریف است که باهم 

ارتباط تنگاتنگی دارند.
 حاجی  وثــوق، آمــوزش فرهنگی شــهروندان و آموزش 
مهارت های اجتماعی به آن ها را ازجمله مؤلفه های بُعد اجتماعی 
و فرهنگی امنیت زنان در فضاهای شهری دانست و افزود: فضاهای 
امن شهری از منظر مالحظات کالبدی به دسترسی آسان، نور 
مناسب و خوانایی معطوف می شــود که درعین حال اگر از بعد 
اجتماعی و فرهنگی امنیت زنان در شهر غافل شویم نمی توانیم با 

توجه صرف به بعد کالبدی به نتیجه مطلوب برسیم.
مطالبات زنان از مدیریت شهری چیست؟

او همچنین مباحث پیرامــون »حمل ونقل عمومی« را 
یکی از مطالبات زنان از مدیریت شــهری دانست و گفت که 
حمل ونقل عمومــی باید در انطباق با نیازهای زنان باشــد. 
این فعال حوزه زنان افزود: همچنین افزایش فضاهای ســبز 
در محــالت به طوری که زنــان به راحتی بتواننــد فرزندان 

و کــودکان خــود را در این فضاها ســرگرم کننــد از دیگر 
مطالبات آن ها اســت. دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی 
مطالعات صلح ایران، افزود: دسترســی آســان و متوازن به 
فعالیت های فرهنگــی و تفریحی در تمامی محالت شــهر 
به طوری که زنان بــرای انجام فعالیت های خــود مجبور به 
رفت وآمد میان محالت نباشــند، مشــارکت زنان در اداره 
امور شــهر، در نظر گرفتن زنــان در المان هــا و تندیس ها 
و نام گــذاری خیابان هــا و میدان ها و... بــدون مالحظات 
جنسیتی و تبعیض، ایجاد مسکن ارزان و مناسب برای زنان 
 بدسرپرست و سرپرست خانوار ازجمله مطالبات دیگر زنان 

از مدیریت شهری است.

با توجه به دور جدید انتخابات شورای شهر مطرح شد:

»امنیت«، جدی ترین مطالبه زنان از مدیریت شهری

معاون درمان ستاد مقابله 
با کرونا در استان تهران: 

برای اینکه متوجه تأثیرات 
سفرها بر روند بیماری 

در کشور باشیم حدوداً ۱۰ 
روز دیگر باید صبر کنیم. 

چیزی که فعاًل برای ما 
مشخص شده این نکته 

است که موج چهارم کرونا 
به تهران رسیده

گونه برزیلی کرونا از 
نوع انگلیسی آن بسیار 

خطرناک تر است. چند روز 
پیش در برزیل سه هزار 

و ۸۰۰ فوت ناشی از کرونا 
ثبت شد و همین موضوع 

حساسیت بیشتر مسئوالن 
را برانگیخت
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