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افزایش آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت و صنعتی
مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع سازمان هواشناســی ضمن بیان اینکه 
آلودگی هوا طی روزهای آینده در شــهرهای صنعتــی و پرجمعیت افزایش 
خواهد یافت از افزایش ۴ تا ۷ درجه ای دما در برخی نقاط کشــور خبر داد.
صادق ضیاییان در گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: طی پنج روز آینده جوی 
آرام و پایدار برای بیشــتر نقاط کشــور پیش بینی می شــود. از این رو انتظار 
می رود طی روزهای یکشنبه و دوشنبه )۱۱ و ۱۲ آبان( بر غلظت آالینده های 
جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزوده شود.وی همچنین خاطرنشان 
کرد: طی دو روز آینده افزایش دما بین ۴ تا ۷ درجه سانتیگراد در استان های 
ســاحلی خزر، اردبیل و شمال شرق کشــور رخ خواهد داد.ضیاییان در پایان 
درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آســمان تهران  امروز 
)۱۰ آبان( صاف با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۵ درجه ســانتیگراد و 
فردا )۶ آبان ماه( صاف و در بعضی ساعات همراه با غبارمحلی با حداقل دمای 

۱۶ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

آیا تهران تعطیل می شود؟
معاون اســتاندار تهران درباره آخرین وضعیــت تعطیلی احتمالی دو هفته ای 
استان تهران در پی شــیوع ویروس کرونا توضیحاتی داد.حمید رضا گودرزی 
معاون اســتاندار تهران در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، در خصوص 
تعطیلــی دو هفته ای تهران اظهار کرد: بنابر تصمیم کمیته ســامت اســتان 
تهران مبنی بر تعطیلی دو هفته ای اســتان تهران برای کنترل شیوع ویروس 
کرونا، جلســه ای فوری در ایــن خصوص با حضور اســتاندار تهران به زودی 
برگزار می شــود.وی افزود: به زودی اطاعات و تصمیم نهایی در این رابطه به 

شهروندان اعام خواهد شد.

تجهیز و راه اندازی شعبه 32 تامین اجتماعی غرب 
تهران بزرگ

تجهیز و راه اندازی شــعبه 3۲ تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ به دســتور 
مصطفی ساالری، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در دستور کار اداره کل 
تامیــن اجتماعی غرب تهران بزرگ قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی اداره 
کل غرب تهران بزرگ؛ حســین امیری گنجه، مدیر کل تامین اجتماعی غرب 
تهران بزرگ که در هفتمین نشست هماهنگی و تجهیز و تامین نیروی انسانی 
شعبه 3۲ سخن می گفت، با تایید مطلب باال افزود: با مساعدت و دستور مدیر 
عامل ســازمان، اقدامــات اولیه جهت تهیه و اجاره ســاختمان، تامین نیرو و 
تجهیز ملزومات اداری طی 3 هفته گذشته و با حضور معاونان و روسای ادارات 
اداره کل غــرب تهران بزرگ برنامه ریزی و به اجرا درآمد.امیری گنجه با توجه 
به اهمیت شعبه ۲۵ تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در سطح شعب استان 
تهران گفت: همه شعب تامین اجتماعی به لحاظ ماهیت درآمدی و هزینه ای؛ 
نقــش تعیین کننده ای در تحقق اهداف ســازمان تامیــن اجتماعی دارند، اما 
حجم کاری شــعبه ۲۵ تامین اجتماعی غرب و گردش مالی این شعبه معادل 
3 اداره کل در ســطح ایران می باشــد که این امر نه تنها فشــار مضاعفی بر 
کارکنان تحمیل می نمود؛ بلکه فضای شعبه نیز در شان و شخصیت کارکنان، 
بیمه شدگان، بازنشســتگان و مســتمری بگیران نبود.امیری گنجه با اشاره به 
شلوغی، ازدحام، تاخیر در وصول و ترافیک کاری در شعبه ۲۵ گفت: بر اساس 
نرم تعداد بیمه شدگان در هر شعبه و در ساختار اجرای عملیات خدمت رسانی 
۶۰ هزار نفر تعیین شــده اســت که این شعبه بیش از ۲۲۰ هزار بیمه شده را 
تحت پوشش )حمایت های کوتاه مدت و بلندمدت( دارد و این حجم گسترده؛ 
فشار مضاعفی به کارکنان تاشگر و خدوم تحمیل شده است و بعضا موجبات 
نارضایتی مخاطبان را در فضای محدود دامن می زند.مدیر کل تامین اجتماعی 
غرب تهران بزرگ تهیه و تجهیز شــعبه 3۲ را پس از ۱3 ســال یک آرزوی 
بزرگ برای مســئوالن، کارکنان و مخاطبان دانست و تصریح نمود: در تاش 
شــبانه روی بنا داریم در کمترین زمان ممکــن و با توجه به راهبردهای اداره 
کل غــرب تهران بزرگ )مدیریت منابع، مدیریت مصارف، تاب آوری و کرامت 
انســانی( و با همکاری معاونت اداری مالی ستاد مرکزی  و دیگر مسئوالن به 

بهره برداری برسانیم.

نصب و استقرار تونل و دستگاه ضدعفونی کننده 
در ساختمان شهرداری منطقه17

معصومه مهران معاون توســعه منابع انسانی شــهرداری منطقه۱۷ از تاش 
برای مهــار کرونا خبر داد و افــزود: مجموعه اقداماتی بــرای کنترل و مهار 
ابتا به کرونا در این منطقه طراحی شــده که نصب تونل مه پاش یکی از این 
اقدامات اســت.مهران با اشاره به اجرای دســتورالعمل تقلیل کارکنان گفت: 
دســتورالعمل مذکور در بخش های مختلف اجرا شــده و برای تامین سامت 
شــهروندان،مراجعین و کارکنان خدوم منطقه این تونل در ورودی ساختمان 
اصلی نصب شــد تا تردد ایمن و با رعایت پروتکلهای بهداشــتی اتفاق بیفتد.
معاون توســعه منابع انسانی با تاکید بر لزوم حفظ سامت شهروندان تصریح 
کرد: در کلیه ساختمانهای تابعه شهرداری منطقه۱۷ نیز دستگاه سیار مه پاش 
مستقر شده تا همه اماکن به طور مداوم ضدعفونی شود.همچنین ضدعفونی و 
گندزدایی معابر،اماکن تابعه،ایستگاه های تاکسی و اتوبوس با قدرت ادامه دارد 

تا به فضل الهی ،قطع زنجیره انتقال کرونا محقق شود.

نقش مدیریت داده محور در حکمروایی هوشمند 
 مدیرعامل ســازمان فاوای شــهرداری تهران در پنجاه و نهمین نشســت نقد 
و اندیشــه که با محوریــت حکمرانی در فضای مجازی برگزار شــد، بر نقش 
مدیریت داده محور در حکمروایی هوشــمند و مشارکتی تاکید کرد. به گزارش 
روابط عمومی ســازمان فناوری اطاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در این 
نشســت دکتر محمد فرجود، مدیرعامل سازمان و مهندس رضا باقری اصل، 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطاعات در خصوص موضوع حکمرانی در فضای 
مجازی از منظر دولت الکترونیک  گفتگو کردند. فرجود در با اشاره به وظایف 
و ماموریت های ســازمان فاوای شــهرداری در حوزه ict و هوشمندســازی، 
در موضــوع حکمروایی فضای مجازی، نقش دولــت و نهادهای عمومی مثل 
شــهرداری را از ابعاد مختلف قابل بررســی دانست و گفت: دولت یا نهادهای 
عمومی که دارای ساختارهای بزرگ هستند و با مردم و کسب و کارها ارتباط 
دارند تا زمانی که خود متحول نشــده باشــند و به انــدازه کافی نوآوری در 
آنها رســوخ نکرده باشــد نمی توانند محصول یا خدمات خوبی ارائه دهند.  او 
ادامه داد: نقش بعدی این نهادها، سیاســت گذاری و قانون گذاری است که در 
واقع می توان گفت نوآوری و تحول در این بخش رســوخ زیادی نکرده اســت 
و در تســهیل نواوری اهمیت زیادی دارد. نقش توانمندســاز، دیگر نقشی بود 
که مدیرعامل ســازمان فاوای شهرداری به آن اشــاره کرد و گفت: نهادهای 
دولتی و عمومی نقش توانمندســاز و هماهنگ کننده هم دارند. بدین ترتیب 
می توانند بازیگران مختلف و کســب و کارهای گوناگون را به یکدیگر متصل 
کنند، موجب تبادل داده ای شــوند و تسهیل فعالیت بخش خصوصی را انجام 
دهند. دبیر شــورای راهبردی تهران هوشمند سپس با اشاره به آمادگی باالی 
جامعه برای پذیرش فناوری ها در کشــور گفت: وقتی چنین آمادگی در مردم 
وجود دارد به این معناســت کــه طبیعتا در این حوزه انتظــارات باالیی هم 
وجود دارد. بنابراین استانداردهای سرویس دهی پرتال ها و سامانه های دولتی 
و خصوصی را با هم مقایســه می کنند. راه حل باال بردن این استانداردها برای 
ســرویس دهی استفاده از افراد متخصص و توانمند است و مشارکت ذی نفعان 
مختلف بســیار ثمربخش خواهد بود. ما هم در شــهرداری تهران برای انجام 
پروژه های محله ای ســعی داریــم تصمیم گیری را در این ســطح با رویکرد 

محله محوری انجام دهیم و از مشارکت مردم بهره ببریم.

اتمام پروژه بهسازی خیابان سبالن و معابر منتهی به آن
پروژه مناســب سازی خیابان ســبان و کوچه های منتهی در راستای تحقق 
طرح های توسعه محله ای به اتمام رسید.به گزارش روابط عمومی شهرداری 
منطقه ۱9، علی توکلی شهردار منطقه با اشاره به اجرای این پروژه در پاسخ به 
درخواست ۵ ساله اهالی خیابان سبان گفت: وضعیت نامناسب این خیابان و 
خاکی بودن آن باعث ایجاد مشکاتی در تردد شهروندان و خودروها بویژه در 
ایام بارندگی شده بود که در همین راستا نیز پروژه بهسازی معابر این خیابان 
در اولویت اقدامات عمرانی شــهرداری این منطقه قرار گرفت. او این پروژه را 
گامی مؤثر در راســتای تحقق طرح های توسعه محله ای عنوان کرد و افزود: 
طی این عملیات خیابان ســبان و فرعی های آن شامل کوچه های پامچال 
یــک و دو  به مســاحت ۲ هزار و ۵۴۲ متر مربع با صرف ۵۶۱ تن آســفالت 

مناسب سازی شد.

اخبار کوتاه
گزارش »مردم ساالری آنالین« از مواضع متناقض سعید نمکی

گالیه ها و نامه نگاری های وزیر هم مانع رشد کرونا نشد
محمد سیاح

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور خبر داد

ثبت بیش از 1۸2 هزار ازدواج و ۵1 هزار طالق طی ۴ ماه

افتتاح همراه سرای مرکز طبی کودکان

ساخت بزرگترین پارکینگ مترو تا پایان آبان ماه

مخازن پسماندتر در محله پاک شمال تهران، جمع آوری شد  

بیش از هشت ماه از شیوع کروناویروس در ایران می گذرد 
و در این مدت تا روز جمعه، براساس اعام وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به صورت رسمی  مجموع بیماران 
کووید۱9 در کشــور به بیش از ششــصد هزار و مجموع 
جان باختگان این بیماری به بیش از 3۴ هزار نفر رسیده 
اســت. به گزارش مردم ســاالری آناین، کرونا عاوه بر 
شــاخص های سامتی بر دیگر شــاخص های مهم کشور 
بویژه شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز تاثیر 
گذاشــت و باعث شد کشور در شرایط ویژه ای قرار بگیرد. 
این شرایط ویژه سبب شــد تا از همان ابتدا دولت مقابله 
با این ویروس را در دستور کار خود قرار دهد و در همین 
راســتا نیز تمهیداتی درنظر بگیرد که البته این عملکرد با 

نواقصی هم همراه بود.
تشــکیل ســتاد مقابله با ویروس کرونا به ریاست سعید 
نمکی، وزیر بهداشــت نخســتین تصمیمی  بود که برای 
مبارزه با این ویروس گرفته شــد تا همه اقدامات در این 
راســتا با هماهنگی و بدون فوت وقــت و هزینه و موازی 
کاری صورت بگیرد. در کنار این موضوع بر اساس دستور 
رئیس جمهور، ســازمان برنامه و بودجه نیز ملزم شــد تا 
بودجه مورد نیاز برای مقابله با این ویروس را به هر شکل 
ممکن فراهم کند.قرنطینه در روزهای ابتدایی تنها بحثی 
بود که مطرح می شد، اما روحانی معتقد بود »ما چیزی به 
نــام قرنطینه در هیچ زمانی نداریم«، از این رو تعلل ها در 
محدود سازی عبور و مرور باعث شد شیوع بیماری شدت 
بگیرد. اشــتباهاتی که در تصمیم گیری ها وجود داشــت 
خود نیز عاملی برای افزایش بیماری شد. از همان ابتدا تا 
امروز موضوع بستن راه های مواصاتی برای قطع سفرهای 
بین شهری مورد تاکید کارشناســان بهداشتی و درمانی 
بود، امــا اقناع دولت برای انجام ایــن کار، چندان هم به 

راحتی پیش نرفت. 
دولت در اجــرای برخی از پروتکل های بهداشــتی مانند 
محدود نکردن ســفرهای غیرضــروری و فعالیت اصناف، 
نتوانست آن طور که باید عمل کند ولی از نظر مرد شماره 
یــک دولت مهمترین دلیل این عــدم موفقیت در کنترل 
بیماری مشــکات اقتصادی و البته توجه نکردن بخشی 
از مردم به اجرای دقیق پروتکل ها است. روحانی اقدامات 
دولت را در این باره افتخار آمیز می داند ولی وزیر بهداشت 

چندان از این عملکرد راضی نیست!
گایه های ســعید نمکی بــه عنوان فرمانده ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا دیگر برای همه آشناســت! گفتار نمکی در 
برهه هایــی از این دوران حتی رنــگ و بوی تهدید هم به 
خود گرفت. او در آخرین صحبت های خود گفت که »اگر 
قرار باشد تقصیرهای عدم موفقیت در مبارزه با کرونا را به 
گردن وزارت بهداشت بیندازند دهانش را باز خواهد کرد.«
با وجود آنکه پیش از ایــن نمکی بار ها مدیریت ایران در 
مقابله با کرونا را به رخ غربی ها کشــیده بود، در مقایســه 
وضعیت کشــور با همان کشور ها گفت: »رئیس جمهوری 
و ما معتقدیم که نباید از شیوه های پلیسی و سخت برای 
اعمال شــیوه نامه های بهداشــتی کرونا استفاده کرد، اما 
هیچ کدام از کشور های مدعی دموکراسی را در طول این 
سال ها نمی شناسید که اپیدمی را با خواهش و تمنا جمع 

کرده باشد.«
گایــه نمکی به این موضــوع بود که بــه گفته خودش 
درخواســت هایش مورد پذیرش قــرار نمی گیرد. او گفت 
که یک بار در نامه ای به رهبری ســه رقمی  شدن مجدد 
فوتی های کرونــا را پیش بینی کرده بود. البته چند باری 

هم از اینکه پول صندوق توســعه ملــی به بخش درمان 
اختصاص داده نشده، گایه کرده و به رهبری نامه نوشته 
است. جالب اینجاست که در روزی که آمار جان باختگان 
کرونا در ایران به ۴۱۵ نفر در یک روز رسید، سعید نمکی 
در ســخنانی عجیب مدعی شد کامیابی ایران در مقابله با 
کرونا، حاصل تدابیر رهبری است! در واقع مواضع متناقض 
وزیر بهداشــت در ماههای اخیر کــه یک روز از کمبودها 
گایه میکند و روز دیگر از موفقیت کشور سخن می گوید، 

نشاندهنده ضعف در ستاد ملی مقابله با کرونا است.
بی تردید وزیر بهداشت مهمترین عضو ستاد ملی کروناست 
و رهبری نیز شــخصا بار هــا اعام کرده اند کــه به تمام 
توصیه های این ســتاد عمل می کننــد. رئیس جمهور نیز 
همین موضوع را اعام و توصیه های این ستاد حتی برخی 
برنامه های روحانی را نیز جابجا کرد. تردیدی نیســت که 
وزیر بهداشت تخصصی ترین عضو ستاد کروناست و طبعا 
در چنین شرایطی ســخن او می تواند روی نظر کل اعضا 
تاثیر بگذارد. حال چگونه می توان ســخن وزیر بهداشــت 
که مدام می گوید اختیاری ندارد یا کسی به حرف های او 

گوش نمی دهد و از این دست حرف ها را باور کرد؟ 
اعام عجز و ناتوانی و گایه و نامه نوشــتن های عالی ترین 
عضو ســتاد مقابله با کرونا تا امروز نتوانسته جلوی تلفات 
کرونــا بویژه در موج ســوم را بگیرد و بعد از این هم بعید 
است با این روند به جایی رسید. اگر واقعا وزیر از وضعیت 
موجود ناراضی اســت و زورش به هیچکس هم نمی رسد 
چرا جای خود را به فردی که دســت کم توان اثرگذاری 

بیشتری را داشته باشد، نمی دهد؟
۸۰۱۱ ابتال و ۳۶۵ فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۸۰۱۱ مورد جدید 
کووید-۱9 در کشــور طی ۲۴ ســاعت خبر داد و گفت: 
متاســفانه در ایــن بازه زمانی 3۶۵ تن نیــز جان خود را 
از دســت دادند.به گزارش ایسنا، دکتر سیماسادات الری 
گفــت: از روز۸ آبــان تــا روز 9 آبان ۱399 و براســاس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۸۰۱۱ بیمار جدید مبتا به 
کووید-۱9 در کشــور شناسایی شــدند که ۲۷۵۴ نفر از 
آنها بســتری شدند.وی افزود: مجموع بیماران کووید-۱9 
در کشــور به ۶۰۴ هزار و 9۵۲ نفر رســیده اســت.الری 
در ادامه گفت: متاســفانه در طول این ۲۴ ســاعت، 3۶۵ 
بیمــار کووید-۱9 جان خود را از دســت دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به 3۴ هزار و ۴۷۸ نفر رســید.

به گفته وی، خوشــبختانه تــا روز 9 آبان، ۴۷۷ هزار و 3 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص 
شــده اند. الری ادامه داد:  ۵۱۲۸ نفر از بیماران مبتا به 
کووید۱9 در وضعیت شــدید ایــن بیماری تحت مراقبت 
قرار دارند.وی همچنین گفت: تا روز 9 آبان، چهار میلیون 
و  ۸9۲ هــزار و ۷۰۴ آزمایــش تشــخیص کووید۱9 در 
کشور انجام شده است.الری ادامه داد: استان های تهران، 
اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیان، بوشــهر، زنجان، ایام، خراسان رضوی، 
مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، 
مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان 
در وضعیــت قرمز قــرار دارند.به گفته وی، اســتان های 
هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در 

وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
همچنین سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه تاکنون 
هیچ درمــان قطعی بــرای بیماری کوویــد – ۱9 تایید 
نشــده اســت، گفت: از هرگونه برگزاری مراسم عروسی 
جداً خودداری شــود. به گزارش ایسنا، دکتر سیماسادات 
الری با اشــاره به اینکه تاکنون هیچ تحقیقی از بین انبوه 
تحقیقات جهانی مدعی دســتیابی بشــر به درمان قطعی 
بیماری کووید- ۱9 و نجات از این چالش بزرگ نیســت، 
اظهار کرد: توصیه و تاکید ما همچنان لزوم پایبندی مردم 
به پروتکل های بهداشتی اســت.وی همچنین با اشاره به 
آغاز ماه ربیــع االول گفت: اکنون در ایــام ماه ربیع االول 
به ســر می بریم و یکی از نگرانی ها در ایــن ایام برگزاری 
جشــن های عروســی اســت.الری تاکید کــرد: مطمئنا 
هیچ یک از زوج های جوان دوســت ندارنــد آغاز زندگی 
مشترکشــان با بیماری دوستان، اقوام و خانواده توام شود 
بنابرایــن با توجه به خطر بســیار زیاد تجمعات در انتقال 
بیماری کووید – ۱9 از کلیه زوج های سرزمین و خانواده 
آنان می خواهیم که از برگزاری هرگونه مراســم عروســی 
در این دوران همه گیــری بیماری جدا خودداری کنند و 
با افزایش حساســیت درمورد این بیماری و پرهیز از بروز 
رفتارهای اجتماعی خطرســاز به گونه ای عمل شــود که 

شاهد توقف شیوع گسترده این بیماری در کشور باشیم.
اثرگذاری محدودیت های کرونایی تا ۲ هفته دیگر

عضو کمیته علمی ســتاد مبارزه با کرونــا، با بیان اینکه 
نتیجــه اعمال محدودیت ها در کنتــرل موارد کرونا تا دو 

هفته دیگر مشــخص خواهد شــد، در عیــن حال درباره 
تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر افزایش تستهای تشخیص 
این بیماری، گفت: افزایش تســت ها همانطور که می تواند 
به بیماریابی بیشتر کمک کند، می تواند به کنترل بیماری 
هــم کمک کند منوط بر آن که پیگیــری موارد مثبت با 
اصول خود دنبال شــود.دکتر مسعود مردانی در گفت وگو 
با ایســنا، درباره تاثیر افزایش ظرفیت تست های کرونا در 
بیماریابی، گفت: افزایش ظرفیت تســت ها در بسیاری از 
کشورها مانند کره جنوبی و سنگاپور موثر بوده است؛ زیرا 
هرچه زودتر موارد مشــکوک و مبتا را شناسایی کنیم، 
می توانیــم اقدام به جداســازی آنها کنیــم و با پیگیری 
آنها ســعی کنیم جلوی انتقال بیماری از موارد مثبت به 
سایرین را بگیریم. به همین دلیل افزایش ظرفیت تست ها 
باید همزمان با افزایش پیگیری ها باشد.وی افزود: در تمام 
دنیا زمانی که تســت فردی مثبت می شــود، یا در خانه 
قرنطینه می شود و یا به هتل هایی فرستاده می شود تا پس 
از بهبودی وارد جامعه شــوند. افزایش تســت ها همانطور 
که می تواند به بیماریابی بیشــتر کمک کند، می تواند به 
کنترل بیماری هم کمک کنــد منوط بر آن که پیگیری 
مــوارد مثبت با اصــول خود دنبال شــود.این متخصص 
بیماری های عفونی، در پاســخ به این سوال که آیا کشور 
در حال حرکت به ســمت ایمنی جمعی یا گله ای اســت 
یا خیر؟، اظهار کرد: بر اســاس آخرین اطاعات منتشــر 
شده از ســوی وزارت بهداشت که در مصاحبه ای از دکتر 
رضا ملک زاده_معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
خواندم دریافتیم تاکنون حدود 3۰ میلیون در کشــور به 
کرونا مبتا شدند که حدودا 3۰ درصد جمعیت است؛ در 
حالــی که برای تحقق ایمنی گله ای باید ۶۰ تا ۷۰ درصد 
جامعه به بیماری مبتا شــوند و تــا آن زمان فاصله زیاد 
است. بر اساس اعام سازمان بهداشت جهانی ممکن است 
میزان ابتا در کشــورها تا جایی افزایش یابد که سیستم 
بهداشــتی_درمانی نتواند پاســخگو باشــد. برای همین 
استراتژی ایمنی گله ای و عدم اســتفاده از سایر روش ها 
برای مهار بیماری بــه تنهایی کارا نخواهد بود.وی درباره 
محدودیت های اعمال شــده در ۴3 شهرســتان با هدف 
کنترل ویروس کرونا، تصریح کرد: به نظر می رســد بتواند 
موثر باشــد. ما تجربه خوبی از اســفند و فروردین ماه که 
مردم سفر نرفتند، محدودیت هایی اعمال شد و... داشتیم 
و دیدیم موارد بیماری در اردیبهشت ماه تا حد چشمگیری 
کاهش یافت و امیدواریم این محدودیت ها نیز موثر باشد.

وی افــزود: توصیه می شــود همه کوشــش های جمعی 
اینچنینی با افزایش ظرفیت تســت های آزمایشــگاهی، 
جدا ســازی موارد مثبت از ســایرین و... باشد. این مهم 
است اگر جواب تســت کارگری مثبت می شود و ۱۴ روز 
به قرنطینه می رود، از او حمایت کافی شــود.عضو کمیته 
علمی ستاد مبارزه با کرونا گفت: تا دو هفته آینده نتیجه 
اعمــال محدودیت ها در کاهش مــوارد مراجعه کننده به 
بیمارســتان ها و ســه تا چهار هفته بعد در کاهش مرگ 
و میرها مشــاهده خواهد شــد. مردانی ادامــه داد: موج 
اپیدمیــک ۴ تا ۸ هفته بیشــتر طول نمی کشــد و ما در 
مراحل آخــر این موج اپیدمیک هســتیم. ولی نمی توان 
نســبت به باال یا پایین رفتن موارد واکنش چندانی نشان 
داد؛ زیرا نه نشان دهنده وضعیت مطلوب است و نه نشانده 
دهنده وضعیت وخیم؛ ما باید روند بیماری را در یک بازه 
زمانی ببینیم و نمود هر اتفــاق و رفتاری بافاصله حس 

نخواهد شد.

ســخنگوی ســازمان ثبت احوال کشــور از ثبت بیش از 
۱۸۲ هــزار ازدواج و ۵۱ هزار طــاق تا پایان تیرماه خبر 
داد.ســیف اهلل ابوترابی در گفت وگو با ایســنا، در تشریح 
آخرین آمارهای ثبت شده ازدواج و طاق در کشور گفت: 
از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه سال جاری ۱۸۲ هزار و 
۸۲ مــورد ازدواج  و ۵۱ هزار و 3۷۱ مورد طاق رخ داده 
که در پایگاه اطاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور 
ثبت شده اســت.وی افزود: اطاعات جمعیتی و مهاجرت 

سازمان ثبت احوال در دسترس عموم مردم است. بر پایه 
قانون و مصوبه شــورای عالی آمار، ســازمان ثبت احوال 
کشــور مرجع رسمی آمارهای ازدواج و طاق است و این 
آمارها به تفکیک سال، سن و سایر اقام مورد نیاز در وب 
ســایت دفتر آمار و اطاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان 

ثبت احوال در دسترس عموم مردم است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشــور، ازدواج و طاق را 
به عنوان مقوله های اجتماعی بخش عمده ای از آمارهای 

تولیدی ثبت احوال برشــمرد و ادامه داد: گام بزرگی در 
توســعه دولت الکترونیک در حــوزه ثبت ازدواج و طاق 
و تولیــد آمارهــای آن در ســال 9۵ صــورت گرفته که 
اعامیه های کاغــذی از چرخه ثبت اعام ازدواج و طاق 
حذف شــد و این دو رویداد به صــورت برخط به پایگاه 
اطاعات جمعیت کشــور منتقل می شــود.به گفته وی، 
بر اســاس توصیه های بین المللی و اصول علمی، مقایسه 
مقادیــر وقایع حیاتی در دو بــازه مختلف بدون توجه به 

تغییرات ســاختار ســنی و دیگر مولفه هــای جمعیتی و 
نیز بدون توجه به تحــوالت اجتماعی، فرهنگی از روایت 
کافــی برخوردار نیســت. بنابراین این قبیل مقایســه ها 
باید در بازه های ســاالنه یا چند ساله انجام شود.ابوترابی 
در بخــش دیگری از صحبت های خــود به آمار والدت تا 
پایان تیرماه ســال جاری اشاره کرد و افزود: در این مدت 
 ۵۸۰ هــزار والدت و ۲۴۱ هــزار و ۵9۸ فوت نیز به ثبت 

رسیده است.

همراه سرای مرکز طبی کودک )خانه عماد( که محلی است 
برای اسکان خانواده ها و کودکانی که برای عمل پیوند مغز 
استخوان به تهران ســفر می کنند، با حضور شهردار تهران 
افتتاح شــد.به گزارش ایسنا، پیروز حناچی، شهردار تهران 
در افتتاح همراه ســرای مرکز طبی کودک )خانه عماد( در 
خیابان ارومیه از منطقه ۱۱ گفت: کاری که معموال مردم و 
خیرین انجام می دهند با اقدامات دولت و سایر نهادها قابل 
مقایســه نیســت اگر ما در  امور خیر این پشتوانه را داشته 
باشــیم مطمئناً به گونه دیگری می توانیم به مردم خدمت 
رسانی کنیم.وی افزود: امروز از یکی از نهادهایی که به نیت 
خیر و به یاد عماد پایه گذاری شده بازدید کردیم که نشان 
می دهد مردم فهیم و خیری داریم که اگر مطمئن باشــند 
کسانی بدون سوء استفاده و با یک نیت خیر کار می کنند، 
در این امر شریک می شوند و ما نیز از این حرکتها استقبال 

می کنیم.حناچی ادامه داد: بیمارســتان امام خمینی )ره( 
مانند بسیاری از بیمارستان های مادر، مرکز مراجعه کسانی 
اســت که به طور طبیعی و عادی در زندگی تحت فشارند 
و تاش ما این اســت در چند محور به بیمارستانهای مادر 
کمک کنیم.شــهردار تهران اضافه کرد:  یکی از این موارد 
بحث همراه سراها برای کسانی است که مجبور می شوند در 
مدت های طوالنی در بیمارستان ها حضور داشته باشند و نیاز 
به همراه دارند. دیگری همین نمونه است که برای بچه های 
پیوند مغز و استخوان انجام می شود که مجبورند در نزدیکی 
بیمارســتان مدتی را اقامت کنند، همان درد بیماری برای 
این افراد کافی است و تمام تاش این است که درد دیگری 

به دردهایشان اضافه نشود و این کمترین کاری است که از 
دست ما به عنوان مدیران شهری برمی آید. وی با بیان اینکه 
خداوند به  تاش های خیر برکت می دهد، عنوان کرد:  چون 
این تاشها با نیت خیر است، هر قدمی که برداشته می شود 
قدم های دیگری را پشت سر خود خواهد داشت. در واقع  در 
رفتار خیرخواهانه برکت نهفته است و اگر مردم ببینند که 
بدون چشمداشــت مادی، افرادی این کار را انجام می دهند 
مطمئناً این کار را تعقیب می کنند. حناچی با بیان اینکه در 
این زمینه از تجربیات دیگر  کشــورها نیز می توان استفاده 
کرد، افزود: سازماندهی درست و سامت در این امور بهترین 
تبلیغ برای گسترش این کارها است. نمونه های این موارد نیز 

کم نیست؛ از زنده یاد فیروزآبادی که بیمارستان ری را بنیان 
گذاشت تا کهریزک ها و موارد مشابه خیریه هایی که به آالم 
مردم می پردازند، نشــان می دهد که  کارهای خیر  توسط 
مردم حمایت می شود.بنابر اعام سایت شهر، شهردار تهران 
درباره حمایت و همکاری شهرداری با دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، یادآور شــد: نه تنها در مورد دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران بلکه در رابطه با همه دانشــگاههای علوم پزشکی که 
بیمارستان های مادر دولتی را زیر پوشش دارند به شهرداران 
سفارش کرده ایم که حمایت ها را قطع نکنند و به هر شکل 
ممکن به کمک کادر درمان بیایند و تاش کنند که بخشی 
از ایــن بار را بردارند. هم در داخل بیمارســتان ها در تاش 
هســتیم و هم در سطح شهر چرا که بخشی از این اقدامات 
مربوط به حوزه های عمومی اســت که مردم در آنجا تردد 

می کنند.

مدیرعامــل متروی تهران از آغاز پروژه ســاخت ترمینال 
۵۰ هکتاری متــرو تا اواخر آبان ماه خبر داد.علی امام در 
گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه خط 3 متروی تهران به 
طول 3۴ کیلومتر و ۲۴ ایســتگاه فعال اســت، گفت: در 
حــال حاضر خط 3 با ظرفیت ۲۰ رام قطار و ســرفاصله 
زمانی ۶ دقیقــه در حال بهره برداری اســت اما به دلیل 
نداشــتن تعمیــرگاه و پارکینگ قطارهــا، امکان کاهش 
ســرفاصله حرکتی به کمتر از ۶ دقیقه میســر نیست. به 
همین دلیل از سال گذشــته ساخت پایانه خط سه مترو 
در دســتورکار قرار گرفــت و مزایده آن در اواخر ســال 
گذشــته برگزار شــد.وی با بیان اینکه هر خط مترو برای 
افزایش ناوگان و تعداد جابجایی مســافر و نیز سهولت در 

سرویس و نگهداری قطارها، نیازمند فضایی به وسعت یک 
هکتار به ازای هر کیلومتر مســیر برای تعمیرات و پارک 
قطارها اســت، گفت: بر همین اساس در مطالعات احداث 
پارکینگ برای خط ســه مترو با ظرفیت ۵۸ رام قطار در 
محدوده تقاطع بزرگراههای آزادگان و آیت اهلل ســعیدی 
پیش بینی شــد که این مرکز برای تعمیرات اساسی است  
و همچنین یک پارکینگ در امتداد شــمالی خط 3 برای 
کاهش ســرفاصله حرکتی به۲ و نیــم تا 3 دقیقه در نظر 
گرفته شد.امام با اشاره به آغاز روند اجرایی احداث متروی 
اسامشهر گفت: متروی اسامشهر ادامه نیمه جنوبی خط 
ســه خواهد بود که ســاخت این پارکینگ نیز  به اتصال 
خط 3 متروی تهران به خط حومه ای اسامشــهر کمک 

بزرگی می کند.مدیرعامل متروی تهران ادامه داد: براساس 
برنامــه ریزی های صورت گرفته، پایانه آزادگان در منطقه 
۱۸ و در انتهای جنوبی خط 3 واقع شده که جهت اجرای  
پروژه مذکور به ۵۰ هکتار زمین نیاز داریم  که حدود ۲۵ 
هکتــار  موردنیاز برای اجرای فاز اول و دوم، اســتماک 
شده و تملک اراضی  باقیمانده از طریق رایزنی  در دستور 
کار اســت.امام  بــا تاکید بر اینکه بنا بر مصوبه شــورای 
عالی ترافیک، به دلیل همجواری پارکینگ با بیمارســتان 
کودکان حکیم  یک ایستگاه مترو در کنار این بیمارستان 
ساخته خواهد شــد، افزود: در این صورت بعد از ایستگاه 
آزادگان که فعا آخرین ایستگاه خط 3 است، یک ایستگاه 
دیگر به این خط اضافه می شــود. وی با بیان اینکه اجرای 

پایانــه آزادگان در قالب 3 فاز برنامه ریزی شــده که  در 
مرحله اول پارکینگ، بعد از آن  تعمیرگاه و در فاز ســوم 
نیز  خط تســت و لوپ در مدت سه سال ساخته می شود، 
افزود: هزینه ساخت پایانه آزادگان به قیمت امروز، معادل 
۷۰۰ میلیارد تومان است که ۷۰ درصد آن از طریق تهاتر 
و ایجاد مجتمع ایســتگاهی تامین خواهد شــد  و از توان 
متخصصــان داخلی بــرای انجام این مهــم بهره خواهیم 
گرفت.امام  در مــورد زمان اجرای این پروژه ادامه داد: از 
دفتر شهردار تهران برای حضور حناچی در مراسم کلنگ 
زنی درخواست وقت کردیم اما آنچه که مسلم است اینکه 
تا پایان آبان ماه براســاس برنامه ریزی صورت گرفته، این 

پروژه بزرگ آغاز خواهد شد.

محله ازگل به عنوان محله پاک در شــمال تهران انتخاب 
و عملیــات اجرایی طرح کاپ در آن با جمع آوری مخازن 
 پســماندتر از معابــر شــهری و توزیع مخــازن خانگی

 آغاز شد.
بــه گزارش روابــط عمومی شــهرداری منطقه یک مانی 
جعفریان معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری 
این منطقه با بیان خبر فوق اظهار داشــت: با هدف پیاده 
سازی سیاست های ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تهران در زمینه کاهش تولید پســماند خشک، تفکیک و 

کم حجم سازی پســماندها، جلوگیری از فعالیت عوامل 
غیــر مجاز در جمع آوری پســماند، محله ازگل به عنوان 
پایلــوت برای اجرای طرح محله پــاک انتخاب و اقدامات 
الزم در پیــاده ســازی طرح کاپ در ایــن محله در حال 

اجرا است.
وی گفــت: در حــال حاضر با همکاری ناحیــه 9 و اداره 
مدیریت پسماند شــهرداری منطقه یک، عملیات اجرای 
طرح کاپ با توزیع ۴9۰ مخزن در مجتمع های مســکونی 
محله ازگل)محله پاک( آغاز شــد. جعفریان افزود: پس از 

ارائــه آموزش های الزم و معرفی کامل طرح در این محله، 
مخازن ۱۱۰۰ لیتری پســماند تر مســتقر در معابر این 
محله حذف و پسماندهای هر واحد مسکونی طبق برنامه 
تحویلی به ســاکنین، در ســاعت ۱۰ صبح  روزهای زوج 
از در منازل جمع آوری خواهد شــد.وی تصریح کرد: در 
ماه های گذشته آموزشــگران در سه فاز اقدام به آموزش 
شهروندان و شناســایی نیاز ۸۵۷ پاک محله نمودند که 
در همین راســتا ۱۰مخزن ۱۱۰۰ لیتری مشــکی وآبی، 
۲۰۰ مخــزن ۲۴۰ لیتــری آبــی و مشــکی و همچنین 

مخــزن ۱۲۰ لیتری به تعــداد ۲۸۰ عدد در مجتمع های 
مســکونی در حال توزیع اســت.معاون شــهردار منطقه 
یک خاطر نشــان کرد : ایستگاهی تحت عنوان »ایستگاه 
پاسخگویی طرح کاپ« در محله ازگل، خیابان فرهنگیان 
برپا شده است که شــهروندان می توانند با مراجعه به آن 
و دریافت آموزش های الزم و ارائه مشــخصات، دو مخزن 
پســماند یکی مخصوص پســماند تر )به رنگ مشــکی(

 و دیگــری مخصوص پســماند خشــک)به رنــگ آبی( 
تحویل بگیرند.


