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فعالیت شبانه روزی تمامی گرمخانه های تهران
مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی اعالم کرد که 
تمامی گرمخانه های پایتخت به صورت ۲۴ ســاعته فعال و آماده خدمت 
رســانی به افراد کارتن خواب و بی خانمان هستند.سید مالک حسینی در 
گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه از اول آذرماه سال گذشته بنا به دستور 
شــهردار تهران تمامی گرمخانه های سطح شهر به صورت ۲۴ ساعته فعال 
و پذیــرای افــراد کارتن خواب و بی خانمان هســتند، افزود: پیش از این 
تنها مددســرای خاوران آنهم در روزهای سرد که دمای هوا به زیر ۴درجه 
می رســید و یا بارندگی های شدید در را تهران شاهد بودیم، می توانست به 
صورت شبانه روزی فعالیت کند.وی با بیان اینکه شاید در سال ۱۰ الی ۱۵ 
روز مرکز خاوران به صورت شــبانه روزی میزبان افراد بی خانمان می شد، 
افزود: در مابقی ایام سال ساعت فعالیت تمامی گرمخانه های شهر تهران از 
ســاعت ۱۶ تا ۷ صبح روز بعد بود و پذیرایی نیز از افراد کارتن خواب تنها 
معطوف به شــام و صبحانه می شد و طبیعا از ساعت ۷ تا ۱۶ نیز پذیرشی 
در گرمخانه ها نداشتیم.حســینی با تاکید بر اینکه ساعت فعالیت گرمخانه  
مشــکالتی را نیز برای اهالی محــالت افراد ایجاد کرده بــود، ادامه داد: 
براساس  پروتکل ها ساعت ۷ صبح درهای گرمخانه ها برای خروج افراد بی 
خانمان باز می شد و همزمانی این ساعت با فعالیت مدارس و ادارات سبب 
نارضایتی اهالی محالت مجاور شده بود. به همین دلیل با پیگیری معاون 
اجتماعی شهردار تهران، تمهیدات متفاوتی اتخاذ شد.وی با بیان اینکه از 
ســال گذشته فعالیت تمامی گرمخانه ها به صورت ۲۴ ساعته است، گفت: 
به جز چند گرمخانه که در فصل تابستان برای بازسازی به مدت چند روز 
تعطیل شــدند مابقی گرمخانه حدودا یکســالی می شود که به صورت ۲۴ 
ساعته فعال هستند.حسینی در مورد فعالیت گرمخانه های ۲۴ ساعته نیز 
گفت: به دلیل شــرایط کرونایی افراد کارتن خواب نمی توانند هر ساعتی 
کــه بخواهند از گرمخانه خارج و مجــددا برگردند چراکه باهر خروج باید 
فرآیند ضدعفونی و اعمال پروتکل های بهداشتی مددجویان انجام شود، به 
همین دلیل افراد بی خانمان در هرســاعت از شبانه روز پذیرش می شوند 
اما درهای مرکز ســاعت شش صبح روز بعد برای خروج دلبخواه افراد باز 
گشــایی می شود، اما دقت داشته باشــید که عمده این افراد دارای اعتیاد 
هســتند و برای تامین نیاز خود مایل به ماندن در گرمخانه ها نیستند.وی 
افزود: حدود ۳۰ درصد از افراد بی خانمان مراجعه کننده به گرمخانه ها در 

طول روز هم در مرکز می مانند و مابقی از مرکز خارج می شوند.

دولت کمک نکند، ناوگان اتوبوسرانی پایتخت 
سال ۱۴۰۰ زمین گیر می شود

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران با تأکید بــر ضرورت حمایت 
دولت از حمل و نقل عمومی گفت: برقراری ســرویس حمل و نقل عمومی، 
وظیفه ای حاکمیتی است و این دولت ها هستند که هزینه های ناوگان حمل 
و نقل شــهری را می پردازند و برای جابه جایی شــهروندان یارانه می دهند.

بــه گزارش ایلنا، محمود ترفع با تشــبیه منابع تأمیــن هزینه های ناوگان 
حمل و نقل عمومی به ســه ضلع مثلث افزود: یک ضلع این مثلث، مدیریت 
شــهری است که با وجود مسائل و مشکالت ناشی از کاهش منابع درآمدی 
شــهرداری تهران، به تمام تعهدات خود عمل کرده اســت. وی از دولت به 
عنــوان ضلع دوم این مثلث نام برد و اعــالم کرد: دولت نه تنها به تعهدات 
خــود در زمینه تأمیــن ۸۲ و نیم درصد از هزینه خریــد اتوبوس نو برای 
ناوگان اتوبوس های فرسوده تهران عمل نکرده است، بلکه سهم یک سومی 
خود از هزینه تمام شــده کرایه اتوبوس ها را نیز نپرداخته است. ترفع، ضلع 
ســوم مثلث مذکور را مردم دانســت و تأکید کرد: ســهم مسافران از مبلغ 
کرایه اتوبوس، یک ســوم هزینه تمام شــده اســت در صورتی که در حال 
حاضر، کمتر از ۱۰ درصد این هزینه از مسافران دریافت می شود و مدیریت 
شــهری نه تنها کل ســهم دولت را می پردازد، بلکه بیــش از ۹۰ درصد از 
ســهم مســافران را نیز پرداخت می کند. بنابر اعالم روابط عمومی شرکت 
واحد اتوبوسرانی تهران؛ مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تأکید 
بــر اینکه هنگامی چرخ اتوبوس های شــرکت واحد به خوبی می چرخد که 
چرخه منابع مورد نیاز برای نوســازی ناوگان و حرکت اتوبوس های موجود 
تأمین شــود و هر ضلع این مثلث ســهم خود را پرداخت کنند، خاطرنشان 
کرد: در صورت ادامه وضع موجود، ناوگان اتوبوســرانی پایتخت بیش از این 
دوام نمی آورد و اگر امسال را با همه ی سختی ها و مشکالت موجود به پایان 

برسانیم، سال آینده زمین گیر خواهد شد.

محل اقامت پدر صنعت نوین بتن ایران 
در شمال تهران پالک کوبی شد

آیین پــالک کوبی مفاخر اقتصاد ایران برای نخســتین بــار و در هفته ی 
کارآفرینی در محل اقامت علی اصغر کیهانی پدر صنعت نوین بتن ایران، در 
منطقه یک با هدف تجلیل از کارآفرینان موفق برگزار شــد.به گزارش روابط 
عمومی شهرداری منطقه یک، سید حمید موسوی شهردار این منطقه در این 
مراسم که با حضور حجت اهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو _ ایران، 
ســید علی مفاخریان مدیر عامل شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل شهر 
شــهرداری تهران، غالمرضا کاظمی دینان مشاور عالی دبیر کل کمیسیون 
ملی یونسکو و رئیس کمیته مفاخر کارآفرینی و کسب و کار، مدیران شهری 
منطقه یک و خانواده ی این چهره ماندگار برگزار شــد اظهار داشــت: ارج 
نهادن بر عملکرد کارآفرینان و نوآوران صنعت که در اوضاع و شرایط سخت 
و آســان کشور همواره در مسیر اشتغال زایی و رشد اقتصادی و توسعه رفاه 
انسانی حضور فعال داشته اند مایه ی مباهات مسئولین و از وظایف پر افتخار 
اســت.وی افزود: علی اصغر کیهانی از نوادر و چهره های ماندگار صنعت بتن 
ایران با تالش های پیگیرانه خود موجبات پیشــرفت این صنعت را در کشور 
مهیا نموده و با تلفیق علم و صنعت توانســته در زمینه سیما و منظر شهری 
و استفاده از بتن جهت ایجاد هماهنگی بصری، تولید قطعات پیش ساخته، 
مکانیــزه کردن و ورود تکنولوژی به عرصه ی بتن و تولید محصوالت با دوام  
برای شهر و شهروندان خدمات خوبی را به ارمغان آورد. موسوی خاطر نشان 
کرد: بخش عمده ای از مقاومت و زیبایی شهر را مرهون زحمات علی اصغر 
کیهانی هستیم و هم اکنون آمادگی خود را در راستای هرگونه همکاری در 
جهت توسعه این صنعت در جهت حفظ منافع ملی و تقویت تاب آوری شهر 
اعــالم می کنیم و بر خود می بالیم که در منطقــه ای توفیق خدمت گزاری 
داریم که شهروندانی چون ایشان را در خود جای داده است.گفتنی است علی 
اصغر کیهانی ســنگ بنای بزرگترین کارخانه های بتن و قطعات بتنی )ایران 
فریمکو و پارس النه و اســکلت بتنی ایران( را استوار نموده که رکورد بزرگ 

ترین بتن ریزی کشور در یک روز را به نام خود ثبت نموده است.

ابالغ تعطیلی ادارات استان از امروز
اســتاندار تهران از ابالغ تعطیلی ادارات استان از امروز ۸ آذرماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، انوشــیروان محســنی بندپی اســتاندار تهران اعالم کرد: 
تصمیمات سازمان امور اداری و استخدامی کشور دائر بر تعطیلی ادارات از 
شــفافیت و صراحت کافی برخوردار است. وی ادامه داد: این مصوبه امروز 
مورخ ۸ آذرماه ســال ۹۹ به تمامی دستگاه های اجرایی استان تهران برای 

اجرا ابالغ می شود.

مهلت ثبت نام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ تا ۹ آذر
ســخنگوی سازمان ســنجش آموزش کشــور از ثبت نام بیش از ۴۳ هزار 
داوطلــب در آزمون دکتری ســال ۱۴۰۰ خبر داد.فاطمــه زرین آمیزی در 
گفت وگو با ایلنــا، درباره آخرین آمار ثبت نام دکتــری۱۴۰۰ گفت: تا روز 
۷ آذر، ۴۳ هــزار و ۱۱۹ نفر نســبت به ثبت نــام در مقطع دکتری ۱۴۰۰ 
اقــدام کرده انــد. وی افزود: ثبت نــام آزمون ورودی مقطــع دکتری نیمه 
متمرکز )Ph. D( سال ۱۴۰۰ برای پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم، 
دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی از 
دوم آذر منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطالع رســانی سازمان 
ســنجش به نشانی www. sanjesh. org آغاز شد و تا ۹ آذر ادامه دارد. 
زرین آمیــزی در خصوص زمان برگزاری این آزمون گفت: براســاس برنامه 
 )Ph. D( زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز
سال ۱۴۰۰ در روز جمعه ۱۵ اسفند برگزار خواهد شد. متقاضیان الزم است 
از روز سه شــنبه ۱۲ تا روز پنجشــنبه مورخ ۱۴ اسفند با مراجعه به درگاه 
اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشــور نسبت به تهیه پرینت کارت 

شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند. 

اخبار کوتاه
»مردم ساالری آنالین« گزارش می دهد

دوراهی سالمت نوزاد و تاریخ تولد الکچری
زایمانزودرسچهمشکالتیبراینوزادایجادمیکند؟

خاطره میرزا

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی ۱۴۰۵۱ بیمار و ۴۰6 فوتی جدید کووید-۱۹ در یک شبانه روز

بعد از مراسم عروسی، جشن تولد و حتی عزاداری الکچری 
چند سالی هست تاریخ تولد الکچری هم بالی جان جامعه 
ما شده است. رسم اشــتباهی که می گویند از ۸ آبان ماه 
۸۸ بنیان آن گذاشته شده است؛ یعنی ۸۸.۸.۸؛ روزی که 
بنــا به اعالم وزارت بهداشــت و درمان در آن چهار هزار و 
صد و نود و پنج نوزاد متولد شــد. سال گذشته سیف اهلل 
ابوترابی معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت اسناد خبر 
داده بود که در ۹۵.۵.۵ هم ۶ هزار و ۱۳ نوزاد و در ۹۶/۶/۶  
پنج هزار و ۶۸۰ نوزاد در سراســر کشور متولد شده اند. به 
گفته وی نرخ تولد روزانــه در طول یک دهه اخیر حدود 
۳ هزار و ۸۰۰ بوده اســت. گویا تعــداد متولدین ۹۸.۸.۸ 
نیز دو تا ســه برابــر روزهای دیگر بوده اســت.به گزارش 
»مردم ســاالری آنالین« سال گذشته در ۸ آبان ۹۸ بخش 
زایمان بیمارســتان های خصوصی روز شلوغ و پر ازدحامی 
را پشت سر گذاشــت تا جایی که صدای کادر درمان این 
بیمارســتان ها درآمد؛ بیمارســتان نیکان نزدیک به ســه 
برابر ظرفیت روزانه خود در بخش زایمان پذیرش داشــت. 
بیمارســتان خصوصی دیگری در شــمال شهر که به طور 
متوسط روزانه ۱۲ سزارین در آن انجام میشد، در ۹۸.۸.۸ 
میزبان ۳۲ مادر آماده ســزارین بود. بیمارستان خصوصی 
دیگری این بار در جنوب تهران که روزانه متوسط ۷ عمل 
سزارین در آن انجام می شد، در ۸ آبان ۹۸ شاهد تولد ۲۱ 
نوزاد با عمل ســزارین بود. تولدهایی که بســیاری از آنها 

پیش از موعد مقرر انجام گرفت!
زایمان پیش از موعد و عوارض آن

برخی از مادران و پدران برای آنکه فرزندشــان در تاریخی 
خاص متولد شــود، تن به زایمان پیش از موعد می دهند. 
تصمیمی کــه در حال و آینده می توانــد تهدیدی جدی 
برای ســالمت فرزندشــان باشــد. این موضوع در حالی 
اتفــاق می افتد که متخصصان زنــان و زایمان همواره در 
ماه های پایانی بارداری به مادران توصیه هایی در خصوص 
پیشــگیری از زایمان زودرس می کننــد و همواره تاکید 
دارند تــا مادران بیش از پیش از خــود مراقب کنند تا از 
ایــن اتفاق جلوگیری کنند زیرا زایمــان زودرس یا پیش 
از موعد، هم برای مادر و هم برای جنین تبعات بســیاری 

را به دنبال دارد. تولد زودهنگام می تواند در شــکل گیری 
سلول های خاکستری مغز جنین تأثیر منفی بگذارد. چنین 
نوزادانی در آینده بیشــتر در معرض بیماری های اوتیسم 
و بیش فعالی قرار می گیرند.از ســوی دیگر به دلیل اینکه 
ریــه جنین در ماهی پایانی بارداری شــکل می گیرد، در 
زایمان زودرس ممکن اســت شکل گیری ریه کامل نشود 
و نوزاد در آینده با بیماری هایی نظیر آســم و نارسایی ریه 
مواجه شــود.  زایمان پیش از موعد احتمال بستری نوزاد 
در NICU را افزایش می دهــد؛ در این بخش نیز امکان 
انتقال عوارضی مثل عفونت به نوزاد بســیار زیاد اســت و 
احتمال مرگ نوزادان افزایش پیدا می کند.زردی، مشکالت 
گوارشــی و کولیک هــای نوزادی و افــت قندخون نیز در 
نوزادانی که زودتر از موعد متولد می شــوند بیشــتر است. 
مشکل افت قندخون می تواند منجر به بروز تشنج در نوزاد 
شــود که عوارض دراز مدتی با خود بــه همراه دارد. تولد 
پیش از موعد نوزاد ممکن اســت به مغز، دستگاه گوارش، 
ریه یا حتی قلب نوزاد آسیب وارد کند.همواره متخصصان 
زنان و زایمان تاکید دارند که تا پیش از ۳۹ هفتگی نوزاد را 

تنها به دالیلی از جمله فشارخون باال، مسمومیت بارداری، 
بیماری های قلبــی و کلیوی، دیابت بارداری و مواردی که 
جان جنین در خطر باشد می توان زودتر خارج کرد در غیر 

اینصورت نوزاد باید در موعد مقرر متولد شود.
هشدار وزارت بهداشت

افزایش غیر طبیعی عمل های سزارین در تاریخ های خاص 
باعث شده است تا با نزدیک شدن به تاریخ رند یا الکچری 
دیگری در سال ۹۹، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در ابالغی به معاونین درمان دانشگاه های 
علوم پزشــکی سراسر کشور هشــدار دهد. معاون درمان 
وزارت بهداشت با اشاره به افزایش انجام تولدهای تقویمی 
به روش ســزارین طی چند سال گذشــته، این موضوع را 
برخالف برنامه ها و سیاست های اجرایی وزارت بهداشت در 
حوزه ترویج زایمان طبیعی و کاهش ســزارین های الکتیو 
دانسته و تاکید کرده است: دســتکاری یا تولد زودهنگام 
یا دیرتــر از زمان اصلی، ضمن تحمیــل هزینه اضافی به 
خانواده ها و سیستم درمان، باعث ایجاد عوارض جسمانی 
و به خطر افتادن ســالمت مادر و نوزاد می شود.قاسم جان 

بابایی در این ابالغیه خواستار بررسی عملکرد بیمارستان ها 
و پزشکان در سزارین های تقویمی ۹۹/۹/۹ شده و تصریح 
کرده اســت: با بیمارستانها و پزشــکان دارای سابقه آمار 
باالی سزارین مدیریت نشــده، برخورد خواهد شد.بابایی 
در ادامه تاکید کرد اســت که چندین تاریخ مناســبتی و 
تقویمی در سال جاری رصد گردید که متاسفانه نتایج آن 
حاکی از افزایش معنادار آمار سزارین های غیر ضرور توسط 
بعضی از پزشــکان و بیمارستان ها می باشد. لذا با توجه به 
در پیش بودن تاریــخ ۹۹.۹.۹ و پیش بینی تکرار افزایش 
سزارین های بدون اندیکاسیون در این تاریخ علیرغم اطالع 
رسانی عوارض  و خطرات آن از طریق رسانه های مختلف، 
بررسی و شناســایی میزان همراهی و عملکرد پزشکان و 
بیمارستان ها در کنترل این اقدام غیر موجه در دستور کار 
جدی وزارت متبوع قرار گرفته است. به گفته وی عملکرد 
افزایش آماری ســزارین های بیمارســتان ها و پزشکان در 
تاریخ ۹۹.۹.۹ مورد بررســی دقیق قــرار خواهد گرفت و 
به مسئول فنی بیمارستان های دارای آمار نامتعارف تذکر 

مکتوب ابالغ می شود.
دو راهی سالمت و الکچری

روایتی از یک پرســتار این روزها در شــبکه های مجازی 
دست به دست می شــود، روایتی که می گوید »خانواده ای 
برای تولد فرزندشــان در ساعت ۹ و ۹ دقیقه روز ۹۹.۹.۹ 
یک صد و سی میلیون تومان پول رزرو اتاق عمل داده اند!« 
خبری که عجیب هست اما بعید نیست! آیا یک تارخ تولد 
رند یا بــه اصطالح الکچــری ارزش در معرض خطر قرار 
گرفتن نــوزادان را دارد؟ اگر کودک شــما با یکی از این 
مشکالت متولد شود، در آینده شما را به این دلیل سرزنش 
نخواهد کرد؟ قطعا شــما برای به خطر انداختن ســالمت 
فرزندتان در آینده از ســوی او شــماتت خواهید شد، اما 
برای رند نبودن تاریخ تولدش به شما خرده نخواهد گرفت. 
سالمت بودن نوزاد شما تاثیر بیشتری در آینده و سرنوشت 
او دارد تا تاریخ و ســاعتی که در آن متولد می شود!فاصله 
زیادی تا ۹۹.۹.۹ نداریم، یکی دیگر از رندترین تاریخ های 
قرن. باید منتظر بود و دید امســال چه شــگفتی عجیب 

دیگری در بیمارستان های خصوصی رقم خواهد خورد.

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی و فوتی ناشی از کووید-۱۹ در 
کشور طی ۲۴ ساعت را اعالم کرد.به گزارش ایسنا، دکترسیما سادات الری گفت: 
از روز ۶ آذر تا روز  ۷ آذر ۱۳۹۹   و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۴ هزار 
و ۵۱ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشــور شناسایی شده است که ۲۲۴۵ 
نفر از آنان بستری شدند.وی با بیان اینکه مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به 
۹۲۲ هزار و ۳۹۷ نفر رسید، افزود: متاسفانه در طول این ۲۴ ساعت، ۴۰۶ بیمار 
کوویــد-۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۴۷ هزار و ۹۵ نفر رســید.الری با تاکید بر اینکه خوشبختانه تا کنون ۶۴۰ هزار 
و ۶۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند، ادامه داد: 
۵۸۶۰ نفــر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند. به گفته وی، تا کنون پنج میلیون و ۹۹۵ هزار و ۴۴۵ آزمایش 
تشــخیص کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت ادامه 
داد: اســتان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرســتان، اردبیل، خوزستان، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، 
بوشــهر، زنجان، ایالم، خراســان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، 
آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراســان شمالی، همدان، یزد و کردستان در 
وضعیت قرمز قرار دارند.وی در ادامه گفت: استان های هرمزگان، فارس، گلستان و 
سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.الری در ادامه با بیان 
اینکه سالمندان از آسیب پذیرترین گروه های جامعه در ابتال به کووید ۱۹ هستند 
و حدود ۵۰.۴ درصد از مبتالیان و ۷۰ درصد مرگ و میر ناشی از این بیماری در 
سالمندان اتفاق می افتد، اظهارکرد: در این شرایط ضروری است که با هوشیاری 
و دقت نظر الزم و پرهیز از هرگونه اضطراب و نگرانی نسبت به رعایت توصیه های 
بهداشتی در قبال این گروه اقدامات الزم صورت گیرد.وی همچنین توصیه هایی 
به خانواده ها و اطرافیان ســالمندان کرد و گفــت: خرید مایحتاج روزانه خارج از 
منزل به فرد دیگری غیر از فرد سالمند واگذار شود. از وسایل حمل و نقل عمومی 
برای فرد سالمند استفاده نشود. در صورت داشتن عالئم سرفه، عطسه و تب حتما 
از ماسک اســتفاده کنید و از فرد سالمند فاصله بگیرید. از درآغوش گرفتن فرد 
ســالمند خودداری شود.سخنگوی وزارت بهداشت در پایان اظهارکرد: از هرگونه 
پذیرش مهمان و رفتن به مهمانی برای حفظ ســالمت اعضای سالمند در منزل 
به طور جد خوددداری کنید همچنین ضروری اســت در صورت سابقه ابتال فرد 
سالمند به بیماری های زمینه ای مثل دیابت و بیماری های قلبی و عروقی ضمن 

انجام مراقب های ویژه از خروج از منزل به طور جدی جلوگیری شود.
در صورت عدم رعایت پروتکل ها وارد موج چهارم کرونا می شویم

رئیس بیمارستان امام خمینی گفت: اگر محدودیت ها هدفمند باشد و مردم هم 
رعایــت کنند به نظــرم نه تنها آذر ماه را با کاهش ابتــال به پایان می بریم، بلکه 
زمســتان را هم می توانیم با کاهش ابتال و مرگ پشــت سر بگذاریم، در غیر این 
صورت در زمستان ممکن است شاهد موج چهارم بیماری باشیم.خسرو صادق نیت 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اثر محدودیت ها بر کنترل اپیدمی کرونا، 
بیان کرد: هر زمان که همراهی و کمک مردم در اجرای محدودیت ها وجود داشت، 
این محدودیت ها تاثیر گذار بود، اما هر زمان که همراهی در اجرای محدودیت ها 
جدی گرفته نشد، محدودیت ها اثر چندانی بر کاهش شیوع نداشته است.وی ادامه 
داد: اگر همین روال ادامه پیدا کند و محدودیت ها به صورت هدفمند با کمترین 
فشــار بر مردم، همراه با رعایت فاصله گــذاری اجتماعی انجام بگیرد به نظرم نه 
تنهــا آذر ماه را با کاهش ابتال به پایان می بریم، بلکه زمســتان را هم می توانیم 
با کاهش ابتال و مرگ پشــت سر بگذاریم، در غیر این صورت در زمستان ممکن 
اســت، شاهد موج چهارم باشیم.صادق نیت با اشاره به وضعیت بیماران در بخش 
آی سی یو گفت: ما سه گروه را در آی سی یو بستری می کنیم، اول مریض هایی که 
نیاز به مراقبت بیشتر دارند و باید توسط دستگاه مخصوص وضعیت اکسیژن خون 
و عملکرد قلب و ریه آنها کنترل شبانه روزی شوند، گروه دوم افرادی هستند که 
از دستگاه کمک تنفسی استفاده می کنند و سیستم تنفسی آنها به تنهایی قادر 
به تنفس نیســت و گروه سوم افرادی هستند که ریه قادر به فعالیت موثر نیست 
و تنفس آنها فقط توســط دستگاه تنفس مصنوعی انجام می شود و معموال بیمار 
هوشــیار نیست.وی ادامه داد: درصد مرگ و میر در این گروه آخر از بقیه گروه ها 
بسیار باالتر است و وقتی بیمار به این مرحله می رسد از هر ۱۰ نفر، ۸ الی ۹ نفر 
نجات پیدا نمی کنند و بیش از ۸۰ درصد فوت می کنند، مســلما دو گروه اول و 
دوم احتمال بهبود بســیار بیشتری دارند.رئیس بیمارستان امام خمینی در مورد 
وضعیت شرایط بیماران در هنگام مراجعه به بیمارستان، ادامه داد: با توجه به اینکه 
مراکز درمانی خارج بیمارســتانی فعال شده اند و تعداد زیادی از بیماران به آنها 
مراجعه کنند، باعث شده تا مراجعات سرپایی بیمارستان ها کاهش پیدا کند، اما 
بیمارانی که مراجعه می کنند به نسبت قبل بیماران بدحال تری هستند و درصد 
بیشتری نیاز به بستری دارند.وی با اشاره به خبر توزیع تست های پی سی آر سریع، 
بیان کرد: هنوز کیت های مربوطه به دست ما نرسیده است، اما پیگیر هستیم که 
این امکان، برای بیماران و به ویژه برای پرسنل بیمارستان مهیا شود.صادق نیت 
افزود: هزینه های ما با تعرفه ی دولتی حساب می شود و اغلب مریض های مراجعه 
کننده به بیمارستان امام خمینی مشمول بیمه هستند.وی افزود: مراجعین تحت 
پوشــش بیمه ها حــدود ۱۰ درصد هزینه ها را پرداخت می کنند و بقیه توســط 
بیمه های دولتی پرداخت می شود.صادق نیت در پایان گفت: هزینه ها بستگی به 
مدت بستری دارد و اینکه آیا مریض در بخش آی سی یو بستری شده یا خیر، به 
هــر حال بیش از ۸۰ درصد بیماران ما هنگام ترخیص کمتر از ۲ میلیون تومان 

هزینه پرداخت می کنند.
همچنین معاون درمان ستاد کرونا استان تهران با اشاره به اینکه بیشترین موضوع 
تاثیرگذار در آمار کرونا، تجمعات کوچک خصوصی اســت، گفت: البته ترددها و 
شلوغی وسایل نقلیه عمومی هم در این روند بی اثر نیست و شناور شدن ساعات 
کاری کارمندان پیشــنهاد بســیار خوبی در جهت کنترل شلوغی وسایل نقلیه 
عمومی و ترددها است.دکتر نادر توکلی در گفت وگو با ایسنا، درباره ارزیابی روند 
اجرای محدودیت های کرونایی در استان تهران، گفت: تاکنون روند مناسبی طی 
شده است، اما در ساعات صبح همچنان مشکالتی وجود دارد؛ اما از بعد از ظهر به 
بعد محدودیت ها به خوبی اعمال می شود. در صورت ادامه دار شدن این روند قطعا 

توفیقات بیشــتری به دست خواهیم آورد.وی افزود: همین که مشاغل و کسب و 
کارهای غیرضروری تعطیل شــدند و محدودیت های تردد شبانه نیز اعمال شده 
اســت و آنچه در تهران رصد می کنیم، شــرایط خوب اعمال محدودیت ها است. 
البته فراموش نکنیم بخش عمده دســتیابی به اهدافمان در کاهش آمار بیماری 
به همراهی مــردم در محافل خصوصی و جمع های کوچک تر بازمی گردد.معاون 
درمان ســتاد کرونا اســتان تهران، با اشاره به شلوغی وسایل نقلیه عمومی بویژه 
همزمان با ســاعت تعطیلی کارمندان، تصریح کرد: بر اساس بررسی های صورت 
گرفته در جهان که با کشــور ما هم مطابقت دارد، بیشترین موضوع تاثیرگذار در 

آمار، تجمعات کوچک خصوصی است. 

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شــماره ۱۲۰۰۳۳۳۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی رضا قنبری فرزند اسمعیل در 
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه با بنای احداثی به مساحت ۲۴-۱۳۸ مترمربع 
قســمتی از پالک ۵۷ اصلی به کالسه های ۹۹-۲۳۷ واقع در بخش ۱۸ ثبت نکا 
خریداری شده از سید محمدتقی لطفی رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  19906882 م الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴  
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 

 محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شــماره ۱۲۰۰۳۴۱۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسن مدهوشیان نژاد فرزند زلفعلی 
در ششــدانگ عرصه و اعیان یــک قطعه به بنای احداثی به مســاحت ۱۷-۴۰ 
مترمربع قســمتی از پالک ۵۷ اصلی به کالسه های ۹۸-۳۶۹ واقع در بخش ۱۸ 
ثبت نکا خریداری شده از رمضانعلی مدهوشیان نژاد رسمی محرز گردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی میشود تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواســت اعتراض 
بر ثبت خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

19906951 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴  
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 

 محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقدسندرسمی

 برابر رای شــماره ۱۲۰۰۴۰۵۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حدیثه جمالی نوذری فرزند عشقعلی 
در ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به بنای احداثی به مســاحت ۲۵۷ 
مترمربع قســمتی از پالک ۵۷ اصلی به کالسه های ۹۹-۲۷۱ واقع در بخش ۱۸ 
ثبت نکا خریداری شــده از صالح افشار رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی میشود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 19906948 م الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴  
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 

 محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

آگهی موضوع3 قانون وماده۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شــماره  ورای  شــماره۱۳۹۹۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۰۶۷۱  پرونــده  برابرکالســه 
۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۸۰۰۸۰۷۹ هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضی اقای/خانم صغری عباســی دامانی فرزند مرتضی به شــماره 
شناسنامه ۳ نسبت به یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت یکصدو بیست 
وهشــت ممیز چهار دهم )۱۲۸.۴( متر مربع قسمتی از پالک ۳۰۷ فرعی از ۵ اصلی واقع 
در قریه پســنده ســفلی بخش دو ثبت عباس اباد خریداری از حســین خانی از محدوده 
مالکیت رســمی محترم ابراهیم زاده محرز گردیده اســت .. .... لــذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض دادخواســت خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهدشــد. 

19907349 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 

ابراهیم حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

 آگهی موضوع3 قانون و ماده۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شــماره  ورای  شــماره۱۳۹۸۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۰۱۲۸  پرونــده  برابرکالســه 
۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۸۰۰۳۱۰۴ هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
عباس آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم مصطفی سلطانی لرگانی 
فرزند نوروز به شماره شناسنامه ۱۹۶ نسبت به یک قطعه زمین مشتمل بر بنای 
احداثی به مساحت سیصدو سیزده ممیز هفت صدم )۳۱۳.۰۷( متر مربع قسمتی 
از پــالک ۵ اصلی واقع در قریه پســنده بخش دو ثبت عبــاس اباد خریداری از 
مرتضی باقر پســندی محرز گردیده است .... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض دادخواســت خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهدشد. 19907229 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 

ابراهیم حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی موضوع3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شــماره  ورای  شــماره۱۳۹۶۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۰۶۳۹  پرونــده  برابرکالســه   
۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۸۰۰۷۸۵۷ هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم لوئیزفهیمی فرزند غالم به شــماره شناســنامه ۱۵۳ 
نســبت به یک قطعه زمین مشــتمل بر بنای احداثی به مساحت چهارصد و بیست )۴۲۰( 
متر مربع قطعه ۱۵ تفکیکی قسمتی از پالک ۳۵ فرعی از ۱۴۵ اصلی واقع در قریه محمد 
حســین اباد بخش دو ثبت عباس اباد خریداری از بهزاد فهیمی رضائی از محدوده مالکیت 
رســمی عبداله ادیبی و ارســالن خلعتبری محرز گردیده است... لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض دادخواســت خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهدشــد. 

19907225 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 

ابراهیم حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد


