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۲۲۸ ابتال و ۹ فوتی دیگر کرونا در ایران 
طی یک شبانه روز

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت طی یک شــبانه روز ۲۲۸ تن به 
کرونا مبتال شده و ۹ نفر جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، از روز 
۲۹ اردیبهشت تا روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۲۲۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی و ۴۷ 
نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷  میلیون و 

۲۲۹ هزار و ۵۸۲ نفر رسید.
متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت ، ۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۲۶۲ نفر رســید.
خوشــبختانه تا روز ۳۰ اردیبهشــت ماه ۷ میلیون ۳۰ هــزار و ۳۵۵ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۷۰۶ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت 
قرار دارند.بر اساس اعالم وزارت بهداشت تا کنون ۵۱ میلیون و ۹۴۲ هزار و 
۱۱۸ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر 
هیچ شهرســتانی در وضعیت قرمز یا نارنجی نیستند اما ۲۵۹ شهرستان در 

وضعیت زرد و ۱۸۹ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

تزریق بیش از ۸۰۰۰ دوز واکسن 
در شبانه روز گذشته

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت در یک شــبانه روز ۸ هزار و ۴۹۷ 
دوز واکســن کرونا در کشور تزریق شده اســت.به گزارش ایسنا، تا روز ۳۰ 
اردیبهشــت ماه ۶۴ میلیون و ۴۷۵ هــزار و ۲۹۲ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و 
۷۶۶ هزار و ۱۱ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۲۱۸ نفر، دوز سوم 
واکســن کرونا را تزریق کرده اند.در یک شبانه روز ۸ هزار و ۴۹۷ دوز واکسن 
کرونا در کشــور تزریق شده است.همچنین  مجموع واکسن های تزریق شده 

در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۵۲۱ دوز رسید.

اما و اگرهای بقای سومین توله یوز
در شــرایطی که از ســه توله یوز متولد شده در طرح تکثیر در اسارت توران 
تنها یک تولــه زنده مانده انتقادات زیادی به نحــوه مدیریت این موضوع و 
حتی کلیت طرح تکثیر در اسارت یوز وارد می شود. مدیرعامل سابق انجمن 
یوز ایران با اشــاره به اشــتباهات رخ داده در جریان تولد و نگهداری توله ها 
می گوید: علی رغم وجود این نواقص، تکثیر در اســارت ممکن است آخرین 

تیر ترکش ما برای احیای یوز باشد.
مرتضی اســالمی در گفت وگو با ایسنا در آســتانه روز جهانی گونه های در 
معرض انقراض )۲۱ می مصادف با ۳۱ اردیبهشــت( با اشــاره به احتماالت 
موجود برای ادامه زندگی سومین توله یوز »ایران« اظهار کرد: بقای توله یوز 
آخر به طور کامل مربوط به نحوه نگهداری و اجرای پروتکل های بهداشــتی 
و رعایت موارد الزم اســت. تجهیزات مورد نیاز و غذای مناســب باید برای 
نگهداری یوز فراهم و روش های تغذیه مناسبی نیز درنظر گرفته شود.وی با 
اشاره به درست یا غلط بودن تصمیم انجام سزارین برای یوز مادر گفت: انجام 
این عمل بستگی به وضعیت »ایران« در آن زمان داشته است و االن نمی توان 
این موضوع را تحلیل کرد. اگر ســندی دربــاره زمان و نحوه تصمیم گیری 
درباره این موضوع وجود دارد، می توان از آن ها استفاده کرد و نظر دقیق تری 
راجع به آن داد.اســالمی ادامه داد: بر اســاس تصاویر منتشر شده در فضای 
مجازی، نقص های زیادی در جریان تولد توله ها و پس از آن مشــاهده شــد 
چراکه اصول بهداشتی به طور مناسب رعایت نشد و محیط نگهداری توله ها 
و نحوه شیردهی به آن ها نیز حرفه ای نبود. این موضوع از دو بعد قابل بررسی 
اســت؛ مورد اول درباره نفس طرح اســت. اینکه آیا تکثیر در اسارت درست 
بوده یا نه؟ مورد دوم نیز تمهیداتی است که برای این مسئله اندیشیده شده 
اســت.وی افزود: هم از نظر بهداشتی و هم از نظر مهارتی نقص هایی جدی 
در این فرایند دیده شد. در واقع فارغ از اینکه توله ها به علت نقص مادرزادی 
مرده باشــند یا به علت نقــص در  نگهداری از آن ها، نمی توان چشــم ها را 
بر نقدهای موجود بســت. امیدواریم در تهران شــرایط مناسب شیردهی و 

نگهداری مناسب از تنها توله باقی مانده فراهم شود.

احتمال خیزش موقت گرد و خاک در تهران 
براســاس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت جوی استان 
تهران طی پنج روز آینده، آســمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد 
و در بعضی ســاعات وزش باد شــدید با احتمال خیزش موقت گرد و خاک 

خواهد بود
.به گزارش ایسنا، بر اساس بررسی داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، 
وضعیت جوی استان تهران طی چند روز آینده، آسمان صاف تا قسمتی ابری 
همراه با وزش باد و در بعضی ساعات وزش باد شدید با احتمال خیزش موقت 
گرد و خاک به ویژه در بخش های جنوبی و غربی اســتان پیش بینی می شود.

همچنین گاهی نفوذ و گســترش گرد و غبار انتقالی از غرب کشور و کاهش 
دید و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

 ۷۰۰ کیلومتر مسیر رفت و آمد سواره 
در شهر تهران کوتاه شد

 بــا اجــرای قریب به ۱۰۰ طــرح دور برگــردان و تقاطع در شــهر تهران 
که در بســیاری از موارد فعالیت شــروع شــده و در حال اجرا است، بیش 
از ۷۰۰ کیلومتر مســیر رفت و آمد ســواره رو کوتاه شــد.به گزارش روابط 
عمومی شهرداری منطقه یک، عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری 
تهــران در نهمین پویش قرار  خدمــت در منطقه یک که با حضور مدیر کل 
هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و ســازمان ها، مجید افشاری معاون فنی و 
عمرانی شــهرداری این منطقه، مدیران شهری  منطقه و ناحیه ده در محل 
این ناحیه برگزار شــد به بررسی مهمترین مسائل و چالش های حوزه فنی و 
عمرانی در تهران و منطقه پرداخت و گفت: با کاهش مسیر سواره در تهران 
شــاهد حوادث کمتر و صرفه جویی در وقت شــهروندان و مصرف سوخت و 
ســایر موارد خواهیم بود به طور مثال با اجرای طرح تقاطع بزرگراه شــهید 
بابایی و شــهید باقری جمعا حدود ۱۲ کیلومتر مســیر تــردد کوتاه خواهد 
شد.معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک نیز خاطر نشان کرد: با توجه 
به موقعیت مکانی منطقه یک که در کوهپایه واقع شده و برودت هوا در فصل 
ســرما، بارندگی و رواناب  و پخش شن مخصوص بیشتر، در برفروبی نسبت 
به ســایر مناطق فرسودگی در معابر منطقه وجود دارد و با توجه به وسعت، 
منطقه نیازمند تخصیص بیشترین آسفالت در بین مناطق است که این مورد 
در پویش قرار خدمت با حضور معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران مقرر 
شــد احصاء  و اعالم شود.علیرضا عباسی شــهردار ناحیه ده منطقه یک نیز 
در این پویش گفت: در این قرار خدمت برای پیشــبرد پروژه های عمرانی در 
سال ۱۴۰۱  از پروژه های تقاطع های  غیر همسطح ارتش و سرای محله قائم 
)عج( بازدید شد و چندین درخواست برای ارائه خدمات بیشتر به شهروندان 
از جمله ســاخت پیاده راه، افزایش فضا سازی در بوستان خانواده  به وسعت 
۳۰ هزار متر مربع، نصب یک و نیم کیلومتر نیوجرســی در گردنه قوچک و 
تکمیل نمودن ســرای محله قائم )عج( که چندین ســال است متوقف شده  

مورد درخواست قرار گرفت.

بومی گزینی دانشجویان دستیاری
 به استان ها واگذار می شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بومی گزینی دانشجویان دستیاری 
تخصصی و تفویض جذب دانشجوی دستیاری تخصصی به استان ها خبر داد.
به گزارش ایلنا، عین اللهی با اعالم این خبر در اجالس روســای دانشکده ها 
و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که در مازندران برگزار شد، گفت: 
امســال گزینش و جذب دانشجوی دستیاری تخصصی شرایط ویژه ای یافته 
و در پذیرش دســتیاری، بومی گزینی می شود تا متخصصان پس از آموزش 
و فارغ التحصیلی برای ارائه خدمت به محل خود بازگردند. وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی همچنین اعالم کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو در 
مناطق محروم ۲۰ درصد افزایش یافته و از ۸ هزار به ۹۶۰۰ دانشجو افزایش 
می یابد. عین اللهی از روســای دانشگاه ها خواست با کمک خیرین و سرمایه 
گذاران ساخت خوابگاه های دانشــجویی و متأهلی را افزایش دهند و تاکید 
کرد: نظام سالمت باید در مســاله افزایش جمعیت منسجم، کارآمد و مؤثر 

موثر عمل کند.

اخبار کوتاه

سکوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سفر هیات ۴۳ نفره به سوئیس ادامه دارد

حضور هیات ۴۳ نفره در اجالس »مجازی« سازمان بین المللی کار!
وزیری که نامش در صدر این فهرست قرار دارد قبال گفته بود مردم تا حد امکان سفر خارجی نروند!

وضعیت کرونا همچنان شکننده است

خطر کم شماری آمارهای کووید

گروه اجتماعی- سعید تهرانی: با گذشت 
ســه روز از انتشــار اسناد ســفر قریب الوقوع 
هیاتی از وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
به کشــور سوئیس برای شــرکت در اجالس 
بین المللی کار که قرار است به صورت مجازی 
برگزار شــود، هنوز مســئوالن وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی در این زمینه توضیحی 
نداده اند و همین امر شــائبه قطعی بودن سفر 

را تقویت می کند.
اجالس بین المللی کار همه ساله در خردادماه 
در مقر ســازمان ملــل در اروپا و در کشــور 
سوئیس برگزار می شــود و تقریبا نمایندگان 
تمامی  کشورهای جهان در آن حضور می یابند. 
این اجالس، صرفا مربوط بــه وزرا و مقامات 
دولتی نیســت و مقامات کارگری هم در آن 
حضــور دارند امــا همواره حضــور هیاتهایی 
از ایــران در این اجالس انتقادبرانگیز شــده 
اســت. به عنوان مثال چند سال پیش حضور 
نمایندگان تشکلهای کارگری در این اجالس 
در ســوئیس همزمان با چانه زنی برای تعیین 

دستمزد کارگران، انتقاداتی برانگیخته بود.
اما در مورد اجالس امسال، آنچه انتقادبرانگیز 
شده سفر یک هیات پرشمار از ایران در اجالس 
استغ، اجالســی که به جز کارگروه هایش، به 
طــور مجازی برگزار می شــود و اصوال دلیلی 
برای سفر به آن کشور و حضور در آن اجالس 

وجود ندارد. 
در شــرایطی که نــام وزارت رفــاه به دلیل 
افزایش قیمتها و تعییــن یارانه جدید، بیش 
از هر زمان دیگری شــنیده می شــود و این 
وزارتخانه روزهای پرکاری را ســپری می کند 
و از سوی دیگر، تشویق مردم به صرفه جویی، 
به مهمترین شاه بیت سخنان مسئولین تبدیل 
شده است، این سفر بسیار شبهه برانگیز است.
نکته جالب اینجاســت که حجت عبدالملکی 

وزیر رفاه که نامش در صدر لیست هیات ایرانی 
برای سفر به سوئیس قرار دارد، سه سال پیش 
در توئیتی یکی از وظایف مردم را در شــرایط 
سخت اقتصادی، سفر نکردن ذکر کرده بود! او 
زمانی که وزیر نشده بود، در آن توئیت نوشت:  
»از من درباره وظیفه و نقش مردم در شرایط 
اقتصادی فعلی کشــور می پرسند! تنها چیزی 
کــه میتونم صریح بگم اینه کــه: »آی مردم، 
توروخدا درست انتخاب کنید ...« از این دولت 
لیبرال و اشرافی و اون مجلس کاسب بهتر از 
این در نمیاد! راه حل مشکالت کامال واضحه... 
دومین خواهش از مردم عزیز و درد کشــیده: 
»تا میتونیــد و ممکنه کاالی خارجی مصرف 
نکنید. ســفر خارجی درحد امکان نرید-بجز 
زیــارت، تحصیل، کار و ضروری- و در ســفر 

هم تا جایی که میشــه خرید نکنید، حتی تو 
ســفرهای زیارتی، تحصیلی و کاری. کاهش 
تقاضــای واقعی برای ارز باعث خالی شــدن 

زیرپای سوداگران میشه.«
حاال البته دولت و مجلس، همســو شــده اند 
و همان افرادی که عبدالملکی تمایل داشــت 
در مجلــس و دولت هســتند و خودش هم با 
کمترین تجربه و سابقه، وزیر یکی از مهمترین 
و ثروتمندترین وزارتخانه های کشــور شــده 
اســت. اما نه تنهــا اوضاع مــردم بهبود پیدا 
نکرده، بلکه توصیه به سفر غیرضروری نرفتن 

هم به فراموشی سپرده است!
در لیســت هیات ۴۳ نفره ایران که قرار است 
خردادماه به سوئیس سفر کنند و لیست آنها 
به راحتی از سایت سازمان بین المللی کار قابل 

دسترسی اســت، عالوه بر وزیر رفاه و برخی 
مقامات ایــن وزارتخانه، تعدادی از نمایندگان 
مجلس نیز حضور دارند. اما انگونه که ســایت 
رویداد ۲۴ برای نخستین بار این ماجرا را فاش 
کرد،  نکته عجیب ماجرا اینجاست که نشست 
قرار اســت به صورت مجازی و آنالین برگزار 

شود! 
حســب اطالعات مندرج در ســایت سازمان 
بین المللی کار، نشســت مجمع ســاالنه این 
ســازمان از ۲۷ ماه می میــالدی جاری یعنی 
هفته جاری به مدت دو هفته آغاز خواهد شد.
در ســال های قبــل از کرونا همــواره جمع 
کثیــری از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر 
در این اجالسیه شــرکت می کردند. اما اینک 
با توجه به اینکه نشست عمومی این مجمع به 

صورت مجازی برگزار می شود و صرفاً مطابق 
مندرجات در ســایت ILO جلسات کمیته ها 
به صورت حضوری نیز دایر خواهد بود، دلیل 
حضور هیأت ۴۳ نفره ایران سوال برانگیز است.

در لیســتی که از نمایندگان اعزامی ایران در 
این مجمع منتشر شده است، ولی اسماعیلی 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، سیدحمزه 
امینــی و حســین حاتمــی دو نفــر دیگر از 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی به چشم 
می خــورد. اقدامی که در ســال های قبل نیز 
سابقه داشته اســت. به گزارش رویداد ۲۴ با 
یک جستجوی ساده در سایت های بین المللی 
رزرو هتــل هزینه هر شــب اقامت هر یک از 
این مســئوالن در شهر ژنو در این ایام در یک 
هتل چهار ستاره متوسط با صبحانه ۲۵۰ یورو 
خواهد بود. این هزینه بــه غیر از هزینه حق 

مأموریت، ناهار، شام و ... خواهد بود.
در این صورت اگر فقط ۴۰ نفر از این افراد به 
مدت متوسط ۷ روز در اجالس شرکت کنند، 
بیش از یکصد هزار یورو ارز از کشــور خارج 
خواهد شــد و قطعاً بخش قابل مالحظه ای از 
این رقم را دولت جمهوری اســالمی پرداخت 
خواهد کــرد و مابقی هزینه هــا نیز چنانچه 
مطابق روال همه ساله باشد از سوی تشکیالت 

کارفرمایان و کارگران تأمین خواهد شد.
آنچه اهمیت دارد، عدم اســتطاعت کشور در 
تأمین و پرداخت چنین هزینه هایی در شرایط 
فعلی است که قطعاً دستاورد خاصی نیز برای 
کشور نخواهد داشت و صرفاً می تواند در یک 
بده بســتان سیاســی با برخی افراد و گروه ها 

تعریف شود. 
در شــرایطی که دولــت از جراحی اقتصادی 
و کاهــش هزینه ها ســخن می گویــد، چرا 
هزینه های ناالزم این چنینــی را ابتدا از خود 

کسر نمی کند؟

یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه در حال حاضر نبود شهر قرمز و نارنجی به این 
معنا نیســت که منطقه پُر خطر نداریم، گفت: به نظر می رسد که ویروس کرونا 
یک آتش بس یک طرفه اعالم کرده و مشــخص نیســت که این آتش بس تا چه 
زمانی ادامه یابد.دکتر حمید ســوری در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت کرونا 
در کشــور و نبود شــهر قرمز و نارنجی کرونایی، گفت: همانطور که بارها اعالم 
کرده ام، اســاس رنگ بندی های فعلی را غیر علمی می دانم. این رنگ بندی نه تنها 
کمک کننده نیســت، بلکه گمراه کننده هم هست. زیرا نمی تواند تصویر روشن و 
درستی را از سطح خطر در جامعه و شهرهای مختلف ارائه دهد. بنابراین صحبت 

کردن درباره رنگ بندی باید کنار گذاشته شود.
وی گفت: آنچه که اکنون برای رنگ بندی اســتفاده می شــود، میزان بستری به 
ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت اســت که کامال اشتباه است. در واریانت دلتا که 
شدت بیماری و بستری ها باال بود، نقص رنگ بندی کمتر خودش را نشان می داد، 
اما در اُمیکرون که نسبت شدت ابتال در آن پایین است، این رنگ بندی می تواند 
تصویر اشتباه و گمراه کننده ای را ارائه کند. در کشورهای مختلف از شاخص های 
متعدد استفاده می کنند. به عنوان مثل بسیاری از کشورهای اروپایی بین ۲۰ تا 
۲۱ شاخص را برای رنگ بندی شهرها استفاده می کنند تا بتوانند سطح خطر را 
به درستی بسنجند. نمی توان بر اساس یک متغیر بگوییم که فالن شهر بی خطر 
یا کم خطر است. زیرا منطق رنگ بندی، سطح بندی خطر بوده و اینکه بر اساس 
سطح خطر سیاست های مناسب را اتخاذ کنید و اولویت بندی کنید. وقتی معیار 
اشتباه باشــد، پیام اشتباه دریافت می شود؛ به طوری که جایی که اولویت دارد، 
ممکن اســت بدون اولویت تعریف شــود و برعکس.سوری با بیان اینکه در حال 
حاضر نبود شــهر قرمز و نارنجی به این معنا نیســت که منطقه پرخطر نداریم، 

گفت: این صحبت کامال استنتاج اشتباهی است.
وی افزود: در عین حال از آنجایی که تعداد تست های روزانه مان برای کرونا بسیار 
محدود اســت و تعداد مرگ ها هم بر اســاس تست مثبت اعالم می شود، ممکن 
است خطایی از این بابت وجود داشته باشد و منجر به کم شماری شود. به طوری 
که عده ای به دلیل کرونا فوت کنند، اما از آنجایی که تعداد تســت کم اســت و 
این افراد با تســت مثبت نبوده اند، جزء آمار حساب نشوند.سوری با بیان اینکه 
متاسفانه در زمینه میزان تست به ازای یک میلیون نفر جمعیت رتبه ۱۱۸ را در 
دنیا داریم، گفت: به طور متوســط هر ایرانی تا به حال شش دهم بار تست شده 
است. حال این میزان را با دانمارک مقایسه کنید که هر دانمارکی در این دوره به 
طور متوسط ۲۲ بار تست شده است. باید توجه کرد که میزان تست هم باید بر 
اساس مطالعات بومی هر کشور انجام شود. ممکن است ۲۲ بار برای هر نفر برای 
جامعه خودشان خوب باشد، اما اینطور نیست که الزاما برای کشور ما هم خوب 

باشد و باید مطالعه کنیم.
ســوری ادامه داد: با این حال مساله مشخص این است که خوشبختانه وضعیت 
موجودمان، وضعیت نســبتا مطلوبی است و نشان دهنده این است که یک افول 
نسبی در ســطح جامعه ایجاد شده اســت، اما این افول فقط مختص کشور ما 
نیست و اکثر کشورهای دنیا، کمابیش این شرایط را دارند. اگر بخواهیم وضعیت 
کشــورمان را هم با سایر کشورها مقایسه کنیم، باید به فاکتورهایی مانند زمان 
واکسیناســیون انبوه، ســطح ایمنی جامعه و چرخش ویروس و ... توجه کنیم.
وی تاکید کرد: به نظر می رســد که ویروس کرونا یک آتش بس یک طرفه اعالم 
کرده و مشخص نیســت که این آتش بس تا چه زمانی ادامه یابد. مداخالتی که 
ما در سطح کالن انجام دادیم، عمدتا بر پایه واکسیناسیون استوار بوده و شواهد 
بین المللی نشان می دهد که حتی کشورهایی که پوشش واکسیناسیون شان از ما 
بیشتر بوده، مجددا بازگشت پیک و اپیدمی را داشتند؛ به نحوی که این روند رو به 
افزایش هم هست؛ به طوری که در هفته گذشته حدود ۳۰ کشور روند افزایشی 
داشتند و در این هفته این تعداد به ۴۰ کشور رسید. این روند افزایشی نگرانی ها 
را تشدید می کند و هیچ تضمینی وجود ندارد که کشور بعدی، کشور ما نباشد.

سوری گفت: منظور از آتش بس یکطرفه کرونا، این است که ما سیاست های موثر 
آنچنانی به عنوان یک بسته پیشگیرانه در مقابل اپیدمی نداشتیم که انتظار داشته 
باشــیم که وضعیت اپیدمی در پاسخ به مداخالت ما باشد. آنچه اکنون می بینیم، 
آتش بس یکطرفه ویروس است و خود ویروس احتماال یک عقب نشینی تاکتیکی 
کرده و منتظر است تا به ما شبیخون بزند. وقتی دو طرف باشد، به این معناست 
که مداخالت ما موثر بوده و ویروس شکســت خورده اســت، اما ما سیاست های 
کالن موثری نداشتیم و فقط واکسیناسیون انجام دادیم. واکسیناسیون هم یک 

بخشی از بسته های پیشگیرانه و کنترل و مدیریت اپیدمی است.
ســوری با بیان اینکه وضعیت موجود کشــور خوب، اما بســیار شکننده است، 
گفت: بر این اســاس باید از عادی انگاری شــرایط بپرهیزیم. درست نیست که 
اپیدمی را تمام شده تلقی کنیم یا تصور کنیم که شرایط کامال عادی شده است. 
اصال اینطور نیســت. در حال حاضر عمده موارد افزایشــی اپیدمی در کشورهای 
آمریکای جنوبی بوده و به تدریج به ســمت شرق در حرکت است. به طوری که 
کشــورهای اطراف ما هم مانند عربستان سعودی، پاکســتان و ... مقداری روند 
افزایشی شان آغاز شده و ممکن است که کشور ما هم از این روند افزایشی مصون 
نماند.وی تاکید کرد: ما باید در وهله اول آمادگی علمی داشــته باشیم و بعد هم 
برای هر ســناریوی احتمالی باید نقشه راه و بسته پیشگیرانه مناسبی را داشته 
باشیم که بعید به نظر می رسد که چنین برنامه ای وجود داشته باشد. باید توجه 
کرد که دلیل روندهای افزایشــی در سایر کشــورها، یا ساب واریانت های جدید 
اســت یا اینکه جمعیت دچار عادی انگاری شــده است. باید توجه کرد که وقتی 
جمعیت کشــور دچار عادی انگاری می شود، محافظتش کاهش یافته و ویروس 

هم به دنبال میزبان حســاس است.سوری با بیان اینکه یادمان هم نرود که فعال 
در خوشــبینانه ترین شکل ۷۵ درصد جمعیت کشورمان واکسن تزریق کرده اند، 
گفت: باز هم اگر در خوشبینانه ترین شکل واکسن ها ۷۰ درصد اثربخشی داشته 
باشند، یعنی حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشورمان مصون هستند. بنابراین 
هنوز نزدیک ۳۵ میلیون و با حذف کودکان زیر ۵ ســال نزدیک ۲۵ میلیون فرد 
حساس در جامعه داریم که ویروس می تواند آنها را به عنوان میزبان انتخاب کند. 
بنابراین وقتی رعایت پروتکل ها ضعیف شده و دچار خوشبینی می شویم، ویروس 
می چرخد، افراد حســاس را پیدا کرده و مجــددا طغیان پیدا می کند.وی گفت: 
در عین حال از آنجایی که واکسیناســیون مصونیت دائمی نمی دهد، مرتبا تعداد 
افراد حساس مان افزایش می یابد و با گذشت زمان، اثربخشی واکسن هم کاهش 
می یابد. البته باید توجه کرد که الگوی اپیدمی در جوامع مختلف تابع متغیرهای 
زیادی است که برای اینکه بتوانیم سیاست و تصمیم درست و هوشمندانه اتخاذ 
کنیم، باید ضمن توجه به تجــارت بین المللی، به اصول اپیدمیولوژی هم توجه 
داشــته باشــیم و مهمتر از این دو با انجام مطالعات بومی، بهترین الگو یا شیوه 
مداخله را برای کشــورمان اتخاذ کنیم.سوری ادامه داد: اینکه فالن کشور برای 
فالن گروه دز چهارم واکســن کرونا را تزریق کرد یا ســازمان جهانی بهداشت 
توصیه کرد، دلیلی نمی شــود که کشورها چشم بسته فقط از توصیه ها یا تجارب 
دیگر کشورها پیروی کنند. ضعف بزرگ ما این است که مطالعات بومی مان برای 
تصمیم گیری بسیار ضعیف است و بر همین اساس تصمیم گیری هایمان مبتنی بر 

شرایط علمی نیست. ممکن است ما در کشورمان به دز چهارم نیاز داشته باشیم یا 
نداشته باشیم، ممکن است برای گروه های خاصی نیاز باشد و ... بدون مطالعه و 
چشم بسته نمی توان تصمیم گیری کرد. باید مطالعات بومی همراه با شفاف سازی 

داده ها و اطالعات وجود داشته باشد.
این اپیدمیولوژیست درباره پیش بینی  از آینده کرونا گفت: فکر می کنم احتمال 
هیچ اتفاقی صفر نیست. در شرایط معمول روند اپیدمی، باید منتظر خیزش های 
بعدی باشیم. مگر اینکه اتفاقی خارج از شرایط عادی و اختیارات بشر رخ دهد؛ یا 
ویروس به صورتی نابود شود و ... در مجموع احتمال پایان یافتن پاندمی در حال 
حاضر ضعیف است. زیرا سایر شــاخص های اپدمیولوژی چنین چیزی را نشان 
نمی دهند. برای اینکه بتوانیم به مرحله خاموشی اپیدمی برسیم، باید حداقل دو 
دوره از بیماری بگذرد و هیچ مورد ابتالی جدیدی در یک جامعه دیده نشــود. 
هرگز تا به حال به این شــرایط نرسیده ایم. برخی کشورها مانند نیوزیلند که به 
این شــرایط رسیدند، کشورشان تحت مراقبت شدید است و به محض مشاهده 
یک مورد بیماری به ســرعت و با شدت با آن مقابله می کنند تا گسترش نیابد.

سوری تاکید کرد: نگرانی دیگری که وجود دارد، این است که خود نظام سالمت 
در هر کشــوری نیز از اپیدمی خســته شده باشــد که خدا نکند این اتفاق برای 
کشــوری رخ دهد. خستگی پاندمی ممکن است در مردم ایجاد شود، اما زمانیکه 
متولیان مدیریت اپیدمی دچار خســتگی شوند، خطرناک است و باید نسبت به 

آن هشدار داد.

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده 18 اصالحی آیین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی

 بدینوسیله به وراث مرحوم رحم خدا معینی که عبارتند از اشرف گودرزی، علیرضا، آرزو، مژگان، 
معصومه همگی معینی ابالغ می شود که بانک رفاه کارگران جهت وصول طلب خود به مبلغ 
1/324/769/477 ریال اصل و خسارت تا تاریخ 96/8/10 و از تاریخ مذکور تا روز وصول طبق 
مقررات به موجب سند رهنی شــماره 116357-94/4/25 تنظیمی دفترخانه شماره 200 
تهران علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی بکالسه 964161 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 96/11/18 مأمور مربوطه آدرس شما بشرح متن سند فوق شناخته 
نشده و ابالغ واقعی میسر نگردیده است و آدرس فعالی شما نیز برای این اجرا مشخص نمی باشد 
لذا به تقاضای بســتانکار و طبق ماده 19 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه یک مرتبه که روز ابالغ 
محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند / 
اسناد رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن 

طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهدشد.
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آگهی ابالغ رأی عدم افراز در خصوص افراز پالک ثبتی 1218 فرعی از 1863 
اصلی واقع در بخش 10 تهران به سایر مالکین مشاعی پالک ثبتی مرقوم

نظر به اینکه اقای مهیار یحیی پور احمدی از مالکین مشاعی تقاضای افراز سهمی خویش به 
وارده شــماره 1147029574 مورخ 1400/11/25 درخواست افراز سهم مشاعی خویش از 
ششــدانگ پالک 1218 فرعی از 1863 اصلی واقع در بخش ده تهران را از این منطقه نموده 
و پس از مراحل اداری رأی عدم افراز به شماره 1147003567 ثبت اسناد و امالک زیبادشت 
صادر گردیده است از طرفی برابر تقاضای متقاضی افراز بوارده شماره 1147029574 مورخ 
1400/11/25 مبنی بر درج آگهی به علت عدم دسترســی به سایر مالکین مشاعی )مهران 
یحیی پور، محمدرضا یحیی پور، ژیال نوبهاری کوزه کنان( جهت ابالغ مراتب بدینوسیله به شرح 

فوق در اجرای ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی یک نوبت آگهی می گردد.
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای بیژن اسفندیاری شیخ شیبانی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق 
شده طی شماره 333981 مورخ 1401/2/4 توســط دفترخانه اسناد رسمی شماره 1288 
حوزه ثبتی تهران و برگ تقاضابه شماره وارده 1025002539 مورخ 1401/2/4 از طرف خود و 
فریده ومهرداد سایر وراث مدعی فقدان سند مالکیت یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری 
به پالک ثبتی 1942 فرعی از 6933 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور، واقع در 
بخش 02 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک نارمک تهران اســتان تهران به مساحت 360 متر مربع 
بنام آقای ستارخان/ اسفندیاری شیخ شبانی مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند 
حاکمیت 89314 تاریخ 1329/7/8 دفترخانه اســناد رسمی شماره 130 شهر تهران استان 
تهران ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 89214 صادر و تسلیم گردیده است سپس بموجب 
دادنامه انحصار وراثت شماره 840090000106900080 شعبه 107 دادگاه عمومی تهران 
و گواهی واریز مالیات بر ارث شماره 13400/7/21-64424 امور مالیاتی تهران فوت نموده که 
وراث حین الفوت ایشان عبارتند از: 1- بیژن-2- مهرداد -3- فریده می باشند. به علت نامعلومی 
مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی پالک موصوف را نموده است لذا مراتب 
در اجرای مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یکی روزنامه کثیراالنتشــار 
)همین روزنامه( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و 
یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز 
اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد 
بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به 
اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود. در صورت عدم وصول واخواهی 
ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مروقم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

گردید.
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم جلیله طوسی با وکالتنامه شماره 44717 مورخ 1394/9/14 
دفترخانه 612 تهران اصالتاً و وکالتا از طرف گلزار- گالیل- گلبرگ شهرت همگی 
زندی گوهر ریزی )مالکین( با ارائه هشــت برگ فرم استشــهادیه محلی مصدق 
به شماره 140102153180000277 الی 14010215318000269 توسط 
دفترخانه 612 تهران و تقاضای وارده شماره 002376 مورخ 1401/2/21 مدعی 
فقدان چهار فقره سند مالکیت ششــده که در اجرای تبصره های ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در خواســت ســند مالکیت المثنی نموده است که به شرح 
ذیل گزارش می گردد: مشــخصات ملک: شــش دانگ یک قطعه زمین به پالک 
ثبتی 274 فرعی از 72 اصلی مفروز و مجزا شــده از 2 فرعی از اصلی مذکور قطعه 
618 و واقع در بخش 11 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک ســعادت آباد تهران اســتان 
تهران به مساحت 1000 متر مربع. مشــخصات مالکیت: مالکیت جلیله / طوسی 
به عنوان مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشــاع از شــش دانــگ عرصه و اعیان 
طبق شرط ضمن عقد، حق انتفاع مورد مصالحه مادام الحیات مصالح برای ایشان 
می باشــد و متصالحین، مادام الحیات مصالح، حق فــروش و انتقال و رهن مورد 
مصالحه را ندارند. مگر با اجازه مصالح. با شــماره مســتند مالکیت 44637 تاریخ 
1394/9/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 612 شهر تهران استان تهران، موضوع 
سند مالکیت اصلی به شــماره چاپی 822812 سری د ســال 93 که در صفحه 
116 دفتر امالک جلد 433 ذیل شــماره 56800 ثبت گردیده اســت. مالکیت 
گالیل / زندی گوهر ریزی بعنوان مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشــاع از شش 
دانگ عرصه و اعیان طبق شرط ضمن عقد، حق انتفاع مورد مصالح مادام الحیات 
مصالح برای ایشــان می باشــد و متصالحین، مادم الحیات مصالح، حق فروش و 
انتقال و رهن مورد مصالحه را ندارند، مگر با اجازه مصالح با شماره مستند مالکیت 
44637 تاریخ 1394/9/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 612 شهر تهران استان 
تهران، موضوع ســند مالکیت اصلی به شــماره چاپی 822813 سری د سال 93 
که در صفحه 53 دفتر امالک جلد 444 ذیل شــماره 58242 ثبت گردیده است. 
مالکیت گلزار/ زندی گوهریزی به عنوان مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از 
شــش دانگ عرصه و اعیان طبق شرط ضمن عقد، حق انتفاع مورد مصالحه مادام 
الحیات برای ایشــان می باشــد و متصالحین مادام الحیات مصالح، حق فروش و 
انتقال و رهن مورد مصالحه را ندارند، مگر با اجازه مصالح با شماره مستند مالکیت 
44637 تاریخ 1394/9/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 612 شهر تهران استان 
تهران موضوع ســند مالکیت اصلی به شــماره چاپی 822810 سری د سال 93 
که در صفحه 47 دفتر امالک جلد 444 ذیل شــماره 58240 ثبت گردیده است 
مالکیت گلبرگ زندی گوهرریزی بعنوان مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشــاع 
از شــش دانگ عرصه و اعیان طبق شــرط ضمن عقد، حق انتفاع مورد مصالحه 
مادام الحیات مصالح برای ایشــان می باشــد و متصالحین مادام الحیات مصالح، 
حق فروش و انتقال و رهن مورد مصالحه را ندارند، مگر با اجازه مصالح با شــماره 
مســتند مالکیت 44637 تاریخ 1394/9/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 612 
شهر تهران اســتان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شــماره چاپی 82281 
ســری د ســال 93 که در صفحه 50 دفتر امالک جلد 444 ذیل شماره 58241 
ثبت گردیده اســت. نامبرده اعالم نموده ســند مالکیت به علت جابجایی مفقود 
گردیده و درخواست ســند مالکیت المثنی نموده اســت. بدین وسیله مراتب با 
استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم و رســید اخذ نمایید در صورت عدم 
ارائه اعتراض یا اصل سند مالکیت یا ســند خریداری اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی وفق مقررات خواهد شد.

10731 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران – گلباغی


