
در روزهای گذشــته با باال رفتن دوباره تعداد مبتالیان و 
فوتی ها، برخی محدودیت ها ازجمله تعطیلی باشــگاه های 
ورزشی دوباره بازگشتند و خبرهایی از تعطیلی برخی دیگر از 

اصناف به گوش می رسد.
وضعیت بسیاری از استان ها که بیماری در آن کنترل شده 
بود مجدد به حالت قرمز یا هشدار رســیده و نام تهران هم در 

میان شهرهایی با وضعیت هشدار به چشم می خورد. 
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بسیاری از ما از ناقالن بی عالمت شــنیده ایم. افرادی که 
حضورشان از بیماران با عالمت بسیار خطرناک تر است. چراکه 
آنان درواقع حمل کننده ویروس هســتند و خوشــان از این 

موضوع اطالعی ندارند. 

به تازگی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا 
اعالم کرده اســت در حدود ۴۰ درصد از افــراد آلوده به کرونا 

ویروس جدید، عالئمی از بیماری مشاهده نمی شود.
این مرکز در ماه مه اعالم کرده بود که در ۳۵ درصد از افراد 
آلوده به کرونا ویروس عالئمی از بیماری مشــاهده نمی شود. 
همچنین طبق بهترین برآوردها، نرخ مرگ ومیر ناشی از این 
بیماری حدود ۰.۶۵ درصد است؛ به این مفهوم که ۰.۶۵ درصد 

از افراد آلوده به کرونا ویروس جان خود را از دست می دهند.
آمارکروناهنوزباالست

بنابــر اعالم کمیتــه اپیدمیولــوژی بیمــاری کرونا، در 
هفته منتهی بــه ۲۰ تیرماه، ســطح ابتال و مرگ ناشــی از 
کووید-۱۹ در کشــور نســبتاً باالســت و رونــد صعودی یا 

 شروع پیک بیماری در ۹ استان کشــور مشاهده شده است. 
بنابر اعالم کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت و تحلیـــل 
اسـتانی کووید-۱۹ در هفتـه منتـهی بـه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ 
که در پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت منتشر شد، درروند 
کشوری بیماری، هرچند موارد ابتال و مرگ نسبتاً باال است، اما 
ثبات و تغییرات مختصر در آن دیده می شود. موارد باالی ابتال و 

روند تغییرات مختصر و ثبات در یک استان )لرستان( مشاهده 
شد. روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی در دو استان )تهران 
و خراسان جنوبی( و با تغییرات مختصر و نامنظم در سه استان 
)بوشهر، همدان و سیســتان و بلوچستان( مشاهده شد. روند 
صعودی یا شروع پیک در ۹ استان )کرمانشاه، اردبیل، اصفهان، 
خراسان شمالی، خراســان رضوی، یزد، کرمان، کهگیلویه و 

بویراحمد و مازندران( مشاهده شد.
بنابر این گزارش، به نظر می رســد پنج استان )آذربایجان 
غربی، هرمزگان، زنجان، آذربایجان شــرقی و مرکزی( اخیراً 
یک پیک اپیدمی را تجربه کرده اند. در یک استان )خوزستان( 
گرچه موارد بستری و مرگ همچنان باالبود ولی روند نزولی 
دیده شــد. در ۱۰ استان )ایالم، کردســتان، فارس، سمنان، 
قزوین، چهارمحال و بختیاری، گلستان، قم، البرز و گلستان( 
ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی را 
نمی دهد. باید مدنظر داشت که یک استان می تواند چندین 

پیک منحنی را تجربه کند.
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فرماندهیانتظامیتهرانبزرگخبرداد:

برخورد با سگ گردانی در 
خودروها، پارک ها و معابر

فرماندهی انتظامی 
تهران بزرگ از برخورد 
با سگ گردانی در خودرو، 
پارک ها، معابر و... خبر داد 
و گفت: باید تالش کنیم 

سبک زندگی اسالمی را در جامعه حاکم کنیم. به 
گزارش ایسنا، سردار حســین رحیمی در جلسه 
با تعدادی از مســئوالن فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ اضافه کرد: و ســبک زندگی غربی، از جمله 
ســگ گردانی و فرهنگ های غلط غربی جایی در 

جامعه اصیل و با فرهنگ ما ندارد.
    

افزایش ۲۰ درصدی پیوند کبد 
در کشور

رئیـــــس مرکــز 
مدیریت پیوند و درمان 
بیماری هــای وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه 
در سال گذشته دو هزار 

و ۴۱۱ پیوند عضو در کشور انجام  شده است، گفت: 
در ســال ۱۳۹۸ بیش از ۶۰ درصد پیوندهای کلیه  
انجام شده از اهداکنندگان مرگ مغزی بوده و پیوند 
کبد با نزدیک به ۲۰ درصد افزایش، نسبت به سال 
گذشــته نزدیک به ۳۷ درصد از مجموع پیوندها 
را به خود اختصاص داده اســت. به گزارش ایسنا، 
دکتر مهدی شادنوش یادآور شــد: پس از تدوین و 
ابالغ پروتکل مرگ مغزی در ســال ۱۳۷۹ جهش 
چشم گیری در زمینه اهدای عضو از اهداکنندگان 
مرگ مغزی در کشــور اتفاق افتــاد. وی افزود: از 
مجموع دو هزار و ۴۱۱ پیوند عضو انجام شده در سال 
قبل، ۱۳۵۴ پیوند کلیه، ۸۸۶ پیوند کبد، ۱۲۶ پیوند 
قلب، ۲۹ پیوند پانکراس، هفت پیوند ریه و ۹ پیوند 

روده انجام شده است. 
    

ساالنه ۲۰۰ هزار نفر دچار 
سوختگی می شوند

رئیــس جمعیــت 
حمایــت از بیمــاران 
سوختگی کشور با اشاره 
به مرگ ساالنه سه هزار 
نفر براثر سوختگی گفت: 

همچنین ساالنه حدود ۲۰۰ هزار نفر براثر سوختگی 
به درمانگاه های کشور مراجعه می کنند. به گزارش 
ایرنا، محمدجواد فاطمی افزود: هزینه های درمانی 
ناشی از سوختگی کمرشکن است، بطوریکه ساالنه 
۱۷ هزار میلیارد تومان به بودجه کشــور تحمیل 
می شــود. وی ادامه داد: افراد زیادی در کشور براثر 
سوختگی های ناشی از وســایل برقی الکتریکی و 
غیره دچار آسیب شدید می شوند که چندین عمل 

جراحی نیز آن ها را به حالت اولیه برنمی گرداند.
    

کاهش 4۲درصدی تلفات 
تصادفات بین جاده ای

رئیــس پلیــس راه 
تهــران از کاهــش ۴۲ 
درصدی تلفات تصادف 
بین جاده ای فرماندهی 
انتظامــی تهــران در 

سه ماهه اول سال ۹۹ نسبت به سال گذشته خبر داد. 
به گزارش میزان، سرهنگ نوراهلل خادم گفت: با شروع 
به کار پلیس راه تهران و نظارت بر تردد خودروهای 
عبوری در جاده های اســتانی شــاهد کاهش ۴۲ 
درصدی تلفات ناشی از تصادفات در جاده های این 
فرماندهی نسبت به سه ماهه اول سال گذشته هستیم. 
رئیس پلیس راه تهران از عوامل مؤثر بر کاهش تلفات 
بین جاده ای را بهسازی جاده های بین شهری، رفع 
نقاط حادثه خیز، استقرار تیم های پلیس راه به رعایت 
فاصله مکانی و کنترل ســرعت خودروهای عبوری 

در حوزه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برشمرد.
    

آخرینجزئیاتپروندهآتشسوزیکلینیکسینا

 11 نفر با وثیقه آزاد شدند
جانشــین فرمانده 
انتظامــی تهــران از 
آزاد شــدن ۱۱ تــن از 
۱۲ بازداشــت شده در 
جریان بررســی حادثه 

آتش سوزی در کلینیک ســینا در تهران خبر داد و 
گفت: نفر دوازدهم بــه دلیل ناتوانی در تهیه وثیقه 
در بازداشت باقی مانده است. سردار حمید هداوند 
در خصوص آخرین جزئیات پرونده آتش ســوزی 
کلینیک سینا، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی 
به این نتیجه رسیدند که آتش سوزی کلینیک سینا 
به هیچ وجه امنیتی نبــوده و قصور و کوتاهی دلیل 

اصلی بروز این آتش سوزی بوده است. 

از گوشه و کنار

ریحانهجوالیی

مدتی است که شورای شهر خواهان 
شفاف سازی در رابطه با سه موضوع است. 
روز گذشته اعضای شورای شهر از پیروز 
حناچی، شهردار تهران درخواست کردند 
تا هرچه زودتر نسبت به شفاف سازی و 
اطالع رسانی نسبت به ساخت وسازهای 
پرابهام ســازمان های پرقدرت دولتی 
اقدام کند. رئیس کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شــورای شــهر تهــران از 
حناچی درخواســت کرد تا به منظور 
شفاف سازی، فرآیند ساخت وسازها در 
نهاد ریاست جمهوری، تصرف خیابان 
مردم توسط مجلس و ســاخت بدون 
پروانه پالسکو توسط بنیاد مستضعفان 

را پیگیری کند.
داستانملکنیاورانچهبود؟

»روحانی و ســاخت چهار هزار متر 
بنای غیرقانونی در نیاوران«؛ این بخشی 
از خبری است که در هفته های گذشته 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
دست به دست می شد و با تأیید یک عضو 

شورای شهر تهران رسمیت پیدا کرد.
حق شــناس، با بازنشــر این خبر 
نوشــت که »این خبر را بررسی کردم، 
متأسفانه حقیقت دارد. دو نفر از اعضای 
شــورا از محل بازدید کردند، با تذکری 
که داده شــد پروانه به تاریخ ۲۹ خرداد 
صادر شد. وجود برخی تخلفات محرز 
است«. این عضو شــورای شهر تهران 
البته ساعتی پس از انتشار توییت اول، 
جمالت تازه ای نوشــت که تااندازه ای 
صحت خبر اول را رد می کرد. او دراین باره 
نوشت: »تخریب بنای طبقه غیرمجاز 
ریاست جمهوری با نظارت همکارانم در 
شورای اسالمی شهر«. به عبارت دیگر 
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر 
تهران که نخست از تخلف ملک متعلق 
به ریاست جمهوری گفته  بود، در ادامه 
این تخلف را مربوط به ســاختمان نهاد 
ریاست جمهوری دانســت و از تخریب 
آن خبر داد. ماجرا البته به همین جا ختم 

نشد و شهرداری منطقه یک و همچنین 
روابط عمومی نهاد ریاســت جمهوری 
توضیحات تــازه ای دراین باره مطرح 
کردند. این ماجرا از نوشته توییتری یک 
روزنامه نگار و همچنین نامه ســاکنان 
محله ای در منطقه جماران تهران شروع 
شد؛ در گام نخســت مصطفی فقیهی، 
روزنامه نگار و صاحب امتیاز پایگاه خبری 
انتخاب، از تخلف غیرقانونی شــخص 
رئیس جمهوری درباره ســاخت یک 
پالک غیرمجاز در جمــاران خبر داد و 
نوشــت: »روحانی )رئیس جمهور( و 
ساخت چهار هزار متر بنای غیرقانونی 
در نیاوران! قبل تر گفته بودم، روحانی 
قصد مهاجرت به جماران دارد؛ اما او اینک 
در حال ساخت چهار هزار متر بنا بدون 
اخذ جواز از شهرداری و در زمینی دارای 
کاربری باغ اســت، آن هم بدون رعایت 
ضوابط و مقررات و صد درصد ســطح 
اشغال!«.  چند روز بعد هم محمدجواد 
حق شــناس، با بازنشــر این نوشته در 
صفحه اجتماعی خود ضمن تأیید این 
ساخت وساز غیرمجاز، از حضور دو عضو 
شورای شهر در محل و اقدامات الزم برای 
تخریب بخش های غیرقانونی خبر داد. 
در کنار این نوشته ها نامه  جمعی از اهالی 
محله جماران خطاب به شهردار منطقه 
یک هم تأییدی بر این ساخت وساز بود که 
در آن نامه آمده بود: »احتراماً این جانبان 
امضاکنندگان اهالی محلــه جماران 
به عرض می رســانیم که مدتی است 
شخص یا اشخاص نامعلوم ادعای ارتباط 
با مقامات دولتی مبادرت به ساخت وساز 
غیرقانونی در مقیاس وسیع در بخشی از 
اراضی واقع در یاسر، خیابان شهید حمید 
حسنی کیا، اول چوبینه کرده اند و بدین 
ترتیب با تخطی از موازین شهرسازی و 
مقدرات شهرداری عماًل سبب ضرر به 
حقوق مادی و معنوی اهالی محل شدند 
و سبب ساز ایجاد جو نارضایتی در سطح 

عمومی شدند«.
 آن ها در ادامه نامه خود این رفتار را 
مصداق نقض حقوق شهروندی دانستند 
و خواســتار توقف عملیات ساختمانی 
شــدند: »پرواضح اســت کــه چنین 

اقداماتی نه تنهــا از مصادیق بارز نقص 
حقوق شهروندی محســوب و سبب 
ضایع شدن حقوق حقه ساکنین می شود، 
بلکه با قواعد و اصول فقه خصوصاً قاعده 
الضرر در تعارض بــوده و امری خالف 
قانون و شــرع تلقی می گــردد. حال با 
عنایت به مراتب مذکور اســتدعا داریم 
دستور فرمایید با قید فوریت به موضوع 
رسیدگی شده و اقدامات مقتضی برای 
توقف عملیات ســاختمانی و وضع به 
حالت قبل معمول گردد«. حق شناس 
که پیش ازاین از تأیید این ساخت وساز 
غیرمجاز خبر داده بود، البته در گام دوم 
تخلف را مربوط به نهاد ریاست جمهوری 
و نه شخص رئیس جمهوری دانست و 
از تخریب طبقه غیرمجاز هم خبر داد. 
البته روابط عمومی ریاست جمهوری 
کمی بعدتر این موضع را شیطنت آشکار 
خطاب کــرد و تکذیبیه ای بــرای این 

مسئله منتشر کرد.
ساختپالسکو،

بدونپارکینگومجوز
از دی ماه ۹۵ که فاجعه پالسکو رخ 
داد وعده هــای زیادی برای بازســازی 
پالســکو ظرف مدت زمان کوتاه داده 
شــد اما هیچ کدام از آن ها تحقق پیدا 
نکرد. در مســیر ســاخت پالســکو 
حرف وحدیث های زیادی بوده و حاال هم 
بحث تأمین نکردن پارکینگ پالسکوی 
جدید حواشــی زیادی به همراه داشته 
اســت. در نص صریح قانــون و در  بند 
۶ طرح تفصیلی که به تصویب شورای 
عالی شهرسازی و معماری هم رسیده 
اســت تأمین پارکینگ در پروانه های 
ســاختمانی هر یک از کاربری ها، برای 
همه ســاختمان ها و در همــه پهنه ها 
الزامی است. ضمن اینکه براساس تبصره 
۱۰ طرح تفصیلی، تمام بناهایی که مثل 
پالسکو مراجعین زیادی دارند در زمان 
احداث و یا تجدید بنا و یا ســاماندهی 
فضاهای خود الزم است هر طور شده به 

فکر تأمین پارکینگ باشند.
پالســکوی جدیــد درحالی کــه 
حداقل به ۷۰۹ پارکینگ نیاز دارد بدون 
اخذ پروانه ســاختمانی و اتمام اسکلت 

ساختمان خیلی باشتاب در حال احداث 
است. زهرا صدراعظم نوری دراین باره 
اظهار کرده است: تعداد پارکینگی که 
برای پالســکو پیش بینی شــده صرفاً 
با بازســازی پارکینگ پروانه، آن هم با 
۳۰۰ واحد پارکینگ کفاف مراجعین 
و کسبه را نخواهد داد، باوجوداینکه در 
مجاورت پاساژ پالسکو قطعه زمین های 
متعلق به مالک )بنیاد مســتضعفان( 
وجود دارد. ایــن قطعه زمین ها متعلق 
به بنیاد است و می تواند با ساخت آن ها 
پارکینگ موردنیاز را تأمین کند. تأمین 
پارکینگ بنا همیشه یکی از مواردی بوده 
که شورای عالی و شهرسازی با نگاهی 
ریزبینانه به شدت روی آن سخت گیری 
کرده است. بااین حال با توجه به این ارفاق 
سنگین وزارت راه و شهرسازی این سؤال 
پیش می آید که اگر نهادی غیر از بنیاد 
مستضعفان پروژه مشابهی را کلید بزند 
می تواند بدون تأمین پارکینگ بنایی 

همچون پالسکو را بسازد یا خیر.
این تازه همه ماجرا نیســت و گفته 
می شود ساختمان جدید پالسکو اصاًل 
پروانه ای بــرای احداث نــدارد. ناهید 
خداکرمی، عضو شــورای شهر تهران 
در تذکری به شهردار تهران، در صحن 
شــورای شهر روی این مســئله تأکید 
کرده بود و خواسته بود تا زمانی که پروانه 
ساخت اخذ نشده ساخت وساز پالسکوی 
جدید متوقف شود، بااین حال خبری از 

توقف ساخت وساز پالسکو نیست. 
البتــه حرف هایی در رابطــه با قرار 
گرفت پارکینگ پروانــه به عنوان تنها 
پارکینگ پالســکو شنیده می شود که 
اعضای شورای شهر بارها هشدار داده اند 

که پارکینگ پروانه ظرفیت ندارد و ازنظر 
ایمنی خودش یکی از ســاختمان های 

پرریسک شهر به حساب می آید. 
خیابانمردم،مختص
مجلسیهاستنهمردم

تصــرف خیابان مردم هــم یکی از 
موضوعاتی اســت که حق شــناس از 
شــهردار تقاضای ورود بــه آن را کرده 
است. ســال ۹۶ بود که اعضای شورای 
شهر نســبت به دیوارچینی رو به روی 
ســاختمان مجلس و همچنین بستن 
خیابان مردم اعتراض کردند و این کار 
را غیرقانونی خواندند.  در آن زمان محمد 
ساالری، رئیس کمیســیون معماری 
و شهرســازی شورای اســالمی شهر 
تهران، ری و تجریش گفته بود: شورای 
هماهنگی ترافیک شــهرهای کشور 
مصوبه ای داشته که براساس آن مصوبه 
خیابان مردم به روی عبور و مرور مردم 
بسته شده است. در حقیقت محل عبور و 
مرور مردم را بدون توافق و تصویب شورا 
تصرف و در اختیار خود قرار داده اند. اگر 
چنین است مردم هم می توانند چنین 

کاری را  انجام دهند.
ســاالری تأکیــد کــرده بــود: 
دیوارکشــی های مقابل بهارســتان با 
توجه به اینکه ایــن میدان به ثبت ملی 
رســیده اســت، باید بااطالع سازمان 
میراث فرهنگی  و شــورا این کار انجام 
می شد، هر عنصری که در کف میدان و 
یا ساختمان های مجاور میدان قرار باشد 
اضافه شود، باید با نظر میراث فرهنگی 
و نظر شورای اسالمی شهر تهران باشد 
که درخصوص ایــن دیوارچینی ها این 
کار انجام نشده اســت. گفته می شود 
مجلس علــت ایــن دیوارچینی ها را 
پدافند غیرعامل اعــالم می کند اما به 
گفته ساالری می توانســت ادامه این 
دیوارچینی هــا را مبتنی بــر نظرات 
کارشناسی میراث فرهنگی انجام دهد. 

پیش تر هم محســنی، شهرداری 
منطقــه ۱۲ بــا تأکید بر اینکــه برای 
دیوارچینی مقابل مجلــس در میدان 
بهارســتان هیــچ مجوزی از ســوی 
شهرداری صادر نشده است، افزود: باید 
پیش از آغاز دیوارچینی هماهنگی ها 
انجام می شــد و مجوزهــای الزم اخذ 
می شد که این کار صورت نگرفته است. 
باید مصوباتی که در این خصوص وجود 
دارد به شورای اسالمی شــهر تهران، 
ری و تجریش ارائه شــود تا براساس آن 

مجوزهای الزم صادر شود.
البته یک سال پس از تذکر اعضای 
شورای شهر به مجلس نشینان نه تنها 
اقدامی برای بازگشایی خیابان صورت 
نگرفت بلکه دری در محل ورودی به این 
خیابان قرار داده شد و به گفته ساالری با 
این اقدامات تمام امیدها برای بازگشایی 

خیابان از بین رفت.
درخواستشورایشهرازشهردار

با این تفاسیر صدای اعضای شورا هم 
نسبت به این بی برنامگی و هرج ومرجی 
که در تهران حاکم شده در آمده است. 
برهمین اســاس در جلسه روز گذشته 
شورا حق شــناس از شهردار خواست تا 
به مواردی که در باال اشاره شد رسیدگی 

کند. او در جلسه شــورا تصریح کرد: با 
عنایت به ضرورت اطالع، اعضای شورای 
شهر و ســایر مراجع قانونی از چگونگی 
این ساخت وسازها و اهمیت موضوع به 
لحاظ رعایت قوانین و مقررات و تأثیر آن 
در صیانت از سرمایه اجتماعی، اعتماد 
مردم، اصل شفافیت و دفاع از حق شهر 
که در سرلوحه فعالیت مدیریت شهری 
دوره پنجم قرار دارد از شــهردار تهران 
می خواهم در اســرع وقت درباره موارد 

زیر اقدام کند:
۱- دســتورات الزم در خصــوص 
ممانعت و برخورد قانونی الزم با هرگونه 

تخلف احتمالی صادر شود. 
۲- گزارش مســتندی از تصرفات 
و تخلفات احتمالــی و اقدامات متقابل 
شــهرداری تنظیم و به شــورای شهر 

ارسال شود.
۳- گزارش مســتندی از اقدامات 
مربوط به چگونگی درخواست و تشکیل 
پرونده، صدور پروانه ساخت وســازها و 
اسناد مالی مربوط به پرداخت عوارض 
نوســازی و ســایر حقــوق متعلق به 
شهرداری، تصاویر هوایی و نقشه های 
مربوط به جانمایی امالک مذکور قبل و 
بعد از صدور پروانه ساخت و همچنین 
گزارش مهندســین ناظــر انتخابی، 
گواهی هــای خــالف و عــدم خالف 
صادرشده در مراحل پیشــرفت کار و 
دیگر مســتندات مربوطه )به خصوص 
تصاویر مصدق پروانه های اداری مربوط 
به امالک فوق الذکر و گزارش ها مربوط 
به کمیســیون ماده ۷ و باغات و تعداد 
درختان قطع شده( در اســرع وقت به 

شورای شهر تهران تحویل شود.
۴-در خصوص آخرین وضعیت روند 
قانونی یا غیرقانونــی اقدامات مرتبط 
با هر یــک از امــالک فوق الذکر )ملک 
نهاد ریاست جمهوری، خیابان مردم، 
ساختمان پالسکو( در چارچوب وظایف 
و مسئولیت های شــهرداری، گزارشی 
مستند به اسناد و مدارک موجود جهت 
شفاف ســازی و اطالع رسانی خدمت 
مردم شریف تهران و مراجع قانونی جهت 
انتشار در اختیار رســانه ها قرارگرفته و 
نتیجه اقدامات درخواســتی به شورای 
شهر اعالم شود. در آخر الزم به ذکر است 
که سازمان های بزرگ و قدرتمند کشور 
بدون رعایت موازین و خط قرمزها برای 
خودشان محدوده مشخص می کنند، 
ساخت وساز می کنند و در این میان تنها 
چیزی که به آن فکر نشده مردم و حقوق 
شهروندی آن هاست و باز هم این مردم 
هستند که با تمام شرایط و سختی های 
زندگی حق آن ها نادیده گرفته می شود. 

مسئولیتیکهدرنهایتبهعهدهشهرداراست؛

شفاف سازی ساخت وسازهای پرابهام نهادهای پرقدرت 

خبر

پیشرویپرشتابکرونادرایران؛
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