
محقق�ان ي�ك ش�ركت دانش بني�ان موفق به 
س�اخت دس�تگاهي براي جم�ع آوري آب هاي 
سطحي ش�دند. با اين دس�تاورد بيش از نيمي 
از پروژه هاي�ي ك�ه از دو س�ال قب�ل در جنوب 
غرب كشور و به خصوص كالنش�هر اهواز براي 
جم�ع آوري و دف�ع آب هاي س�طحي ش�روع 
شده اند، اكنون با موفقيت در حال اتمام هستند. 
در حال حاضر 142 پروژه ط��رح جمع آوري و دفع 
آب هاي سطحي از سوي مديران شهري جنوب غرب 
كشور در همكاري با محققان داخلي با موفقيت در 
حال اتمام است. اخيراً هم در شهرهاي مشهد و تبريز، 
مديران شهري در همكاري با شركت هاي دانش بنيان 

در حال رفع مشكالت آب هاي سطحي هستند. 
   حذف بوروكراسي و تكيه به دانشمندان

پس از بارندگي هاي شديد آذرماه سال ۹۸ كه منجر 
به آبگرفتگي گسترده در جنوب و جنوب غرب كشور 
شد، موضوع جمع آوري و دفع آب هاي سطحي مورد 
توجه جدي قرار گرفت. به همين دليل اجراي طرح 
ضربتي اصالح ش��بكه هاي آب و فاضالب و تقويت 
ايستگاه هاي پمپاژ آب شهري براي ۵۶ نقطه بحراني 
جنوب غرب ايران در قالب 142 پروژه در دستور كار 

قرار گرفت. 
ش��هرداري اهواز در ماه ه��اي اخير و پيش��رو تر از 

ديگر كالنش��هرها، از يك طرف با حذف بسياري از 
بوروكراسي هاي اداري و از طرف ديگر با به كار گيري 
يك اختراع ايراني كه محصوص تالش محققان كشور 

است، بر مشكالت آب هاي سطحي غلبه كرد. 
از مجموع 10۵ پ��روژه  طرح جم��ع آوري آب هاي 
س��طحي خوزس��تان ۹۶ پروژه فق��ط مخصوص 
كالنشهر اهواز است كه ۷4 پروژه از اين تعداد سهم 
شهرداري، ۵۳ پروژه هم مربوط به آبفا و 1۵ پروژه نيز 

مشترك است. 
  دستگاه بومي در پروژه ملي

يكي از داليل سرعت گرفتن دفع آب هاي سطحي از 
شهرهاي جنوب غرب استفاده از يك اختراع ايراني 
بود. در واقع محققان يك شركت دانش بنيان موفق به 
ساخت دستگاهي براي جمع آوري آب هاي سطحي 

در خوزستان شدند. 
آن طور كه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
خبر داده، دستگاه »ميكرو تي بي ام« با قطر حفاري 
1200 ميلي متر براي اولين بار در كش��ور توس��ط 
متخصصان داخلي، طراحي و س��اخته شد و از اين 
دس��تگاه بومي، در پروژه ملي جمع آوري آب هاي 
سطحي و فاضالب شهري استان خوزستان استفاده 
شده و قرار اس��ت در ديگر كالنشهرها هم استفاده 

شود. 

همچني��ن با حماي��ت كارگ��روه تخصص��ي آب، 
خشكسالي، فرسايش و محيط  زيست معاونت علمي 
و فناوري، از دستگاه حفاري مكانيزه ميكروتونلينگ 

ايران ساخت هم رونمايي شده است. 
اين دستگاه قادر به كارگذاري لوله هاي با قطر 1100 
ميلي متر اس��ت. لوله هايي با اين قطر در شهرهاي 
بزرگ و با جمعيت ب��االي ۵0 هزارنفر براي انتقال 
آب به كار مي روند. اين دستگاه براي اجراي خطوط 
انتقال فاضالب در ش��هر اهواز طراحي شده است و 
استفاده از آن بسياري از مشكالت سيستم فاضالب 
شهري اين شهر را رفع خواهد كرد. با اين اقدام ۶0 
درصد صرفه جويي ارزي نسبت به نمونه هاي مشابه 

خارجي صورت گرفت. 
  طرح ضربتي جمع آوري آب هاي سطحي

سرپرست شهرداري اهواز هم اخيراً با توجه به انجام 
ديگر پروژه هاي جمع آوري آب هاي سطحي با كمك 
شركت هاي دانش بنيان به ايس��نا گفت: اگر طرح 
جامع ساماندهي آب هاي سطحي به صورت صحيح 
اجرا شود، در زمان بارندگي هاي با دوره بازگشت پنج 
ساله كه در هر نيم ساعت 2۵ ميلي متر بارندگي رخ 
مي دهد، هيچ لكه آبگرفتگي در شهر وجود نخواهد 

داشت. 
عليرضا عاليپور  افزود: هر چند بر اساس طرح ضربتي 

جمع آوري آب هاي سطحي و عالج بخشي، حداكثر 
مدت زمان آبگرفتگي بايد ش��ش تا هشت ساعت 
باش��د و آب وارد منازل نش��ود، در ح��ال حاضر در 
فصل تابستان در يك هزار نقطه در شهر اهواز فوران 
فاضالب داريم كه اليروبي نشدن و ريزش خطوط، 
علل اصلي اين وضعيت هس��تند. اگر آبفا ش��بكه 
فاضالب بي نقصي داشت، اين همه بحران در اهواز 

نداشتيم. 
وجود رس��وبات در سيس��تم فاضالب بس��ياري از 
شهرها موجب مي شود موقع بارندگي هاي شديد، 
سيستم فاضالب هم كار نكند. اگر مديريت شهري 
در كالنشهرها از پتانسيل شركت هاي دانش بنيان 
اس��تفاده كند و ش��بكه فاضالب با تم��ام راندمان 
مورد اس��تفاده قرار گيرد، در صورت بارندگي هاي 
شبانه روزي هم، هيچ مش��كلي در كالنشهرها رخ 

نمي دهد. 
  ربات هوشمند در مشهد و تبريز

سال گذشته شهرداري تبريز هم با كمك يك شركت 
دانش بني��ان و به كارگيري يك ربات هوش��مند به 
بررس��ي كامل خصوصيات كانال هاي جمع آوري 

آب هاي سطحي اقدام كرد. 
در حال حاضر بيش از يك ميليون و 200 هزار متر 
كانال جمع آوري آب هاي س��طحي در شهر تبريز 
وجود دارد كه از اين مقدار، بالغ بر يك س��وم كانال 
جمع آوري آب هاي سطحي به صورت سرپوشيده 
هستند كه نگهداري و اليروبي آنها يكي از مهم ترين 
اولويت هاي مديريت شهري است. كنترل و اليروبي 
مداوم اين مس��يرها مي تواند عالوه  بر جلوگيري از 
آبگرفتگي معاب��ر در هنگام بارش ب��رف و باران، به 
حل مشكل آب هاي سطحي در كانال ها هم كمك 

مي كند. 
در همين راس��تا در تبريز با همكاري يك شركت 
دانش بنيان از دانشگاه فردوس��ي، ربات هوشمند 
بررس��ي وضعيت كانال هاي جم��ع آوري آب هاي 
سطحي طراحي و در يك سال اخير در چند پروژه 
بزرگ اس��تفاده شده است. با اس��تفاده از اين ربات 
هوش��مند مي توان به آس��اني وضعيت كانال هاي 
جمع آوري آب هاي س��طحي در همه نقاط شهر را 
كه به علت محدود بودن فضا، امكان بازديد مداوم را 
ندارند، بررسي كرد. قرار است امسال مديريت شهري 
مشهد هم در پروژه هايي كه امكان استفاده از نيروي 

انساني نيست، از اين ربات استفاده كند. 
در شهرهاي بزرگ براي بررسي كانال هاي آب هاي 
س��طحي و فاضالب در گذش��ته از نيروي انساني 
اس��تفاده مي ش��د، اتفاقي كه گاهي موجب فوت 
كارگران و جنجال ه��اي زي��ادي در اين خصوص 
مي شد. حال آنكه استفاده از فناوري دانش بنيان ها 
مي تواند باع��ث افزايش ايمني كارگ��ران خدمات 

شهري و سرعت گرفتن پروژه هاي شهري شود. 
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پايان واكسيناسيون عمومي تا پايان مهر
وزير بهداشت: واكسيناسيون خانه به خانه براي واكسن افرادي كه امكان خروج از منزل ندارند انجام مي شود

 همكاري شهرداران و دانش بنيان ها 
به داد خوزستاني ها رسيد

142 پروژه جمع آوري و دفع آب هاي سطحي جنوب غرب كشور با يك اختراع ايراني انجام شد

در حال�ي ك�ه وزير 

زهرا چيذري 
بهداش�ت دول�ت   گزارش  2

س�يزدهم وع�ده 
داده بود تا دهه فجر واكسيناس�يون عمومي را به 
پايان مي رساند، اين وعده تا اواخر مهر يا نهايتاً نيمه 
آبان ماه محقق مي شود و در اين صورت مي توان به 
ايمني جمعي رسيد. حاال با تأمين بيش از 80 ميليون 
دوز واكسن ديگر در مراكز واكسيناسيون خبري از 
صف هاي طوالني و شلوغ نيست و حتي به دستور 
وزير بهداشت بنا شده دانشگاه هاي علوم پزشكي 
براي واكس�ينه كردن افراد ناتوان به منزل آنها 
مراجعه كنند و واكسيناسيون عمومي كرونا را به 
صورت خانه به خانه پيش ببرند. همچنين صدور 
كارت واكسن ديجيتال به زبان فارسي و انگليسي 
براي همه   ايرانيان آغاز شده و به زودي برخي 
محدوديت ه�ا در زمينه مس�افرت، حضور در 
اماكن آموزش�ي و ورزش�ي و محدوديت هاي 
مشاغل و اصناف براي دارندگان كارت واكسن 
ديجيت�ال فارس�ي برداش�ته خواه�د ش�د. 
سر به زيري موج پنجم كرونا بهترين فرصت براي 
ايجاد ايمني و واكسيناس��يون عموم��ي بود كه به 
درستي مورد توجه قرار گرفت و واكسيناسيون عليه 
كرونا با سرعت در كشور پيش مي رود. در عين حال 
اين بيماري همچنان قرباني مي گيرد و آمار فوتي ها 
سه رقمي است. در 24 ساعت تا روز ۹ مهرماه 1400 و 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 14 هزار و ۵2۵ 
بيمار جديد مبتال به كوويد1۹ در كشور شناسايي 
شد كه 2 هزار و 12۳ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 
بيماران كوويد1۹ در كشور به ۵ ميليون و ۶01 هزار و 
۵۶۵ نفر رسيد. در همين زمان، 2۳۵ بيمار كوويد1۹ 
جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جانباختگان 
اين بيماري به 120 هزار و ۶۶۳ نفر رسيد. تا كنون ۵ 
ميليون ۵۳ هزار و ۵۵1 نفر از بيماران  بهبود يافته يا 
از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۵ هزار و ۸41 نفر از 
بيماران مبتال به كوويد1۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال 
حاضر 1۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، 1۹۸ شهر 
در وضعيت نارنجي، 1۷۶ شهر در وضعيت زرد و ۵۸ 
شهر در وضعيت آبي قرار دارند. تا كنون ۳۹ ميليون 
و 41۸ هزار و ۷۷۹ نفر دوز اول واكس��ن كرونا و 1۶ 

ميليون و 40۸ هزار و 4۹۶ نفر نيز دوز دوم را تزريق 
كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور 

به ۵۵ ميليون و ۸2۷ هزار و 2۷۵ دوز رسيد. 
  اجراي واكسيناس�يون خانه به خانه براي 

افراد ناتوان
بهرام عين اللهي وزير بهداش��ت در حاشيه ديدار با 
تعدادي از خانواده هاي شهداي شهرستان بهمئي 
با اشاره به اينكه از نظر تزريق واكسن كرونا، از برخي 
كشورها پيش افتاده ايم، سرعت واكسيناسيون در 
كشور را مناسب دانست و گفت:»از دانشگاه هاي علوم 
پزشكي خواسته ايم براي واكسيناسيون برخي افراد 
ناتوان يا داراي مشكل  اقدام كنند و براي اين منظور 
شماره تماس يا راه هاي ارتباطي براي ثبت اطالعات 
اين افراد وجود داشته باشد تا واكسيناسيون خانه به 

خانه در كشور اجرا شود.«
وزير بهداشت در عين حال تأكيد كرد:»واكسيناسيون 
به تنهايي عامل كنترل بيماري نيست، بلكه به كاهش 
ميزان ابتال و مرگ و مي��ر بيماران كوويد1۹ كمك 
مي كند و بعد از واكسيناس��يون ني��ز پروتكل هاي 

بهداشتي بايد كماكان رعايت شود.«
   تزريق 8/2 ميليون دوز واكسن در يك هفته

عين اللهي با اشاره به اينكه دولت سيزدهم در آغاز 
كار خود با مشكل عمده كرونا و گرفتاري هاي ناشي 

از اين بيماري براي مردم روبه رو بود، خاطر نش��ان 
كرد:» اولويت اول و مهم دولت در ش��روع كار، حل 
مش��كل كرونا و تكميل واكسيناس��يون بود. امروز 
خوشحاليم كه با تأمين گسترده واكسن كه حاصل 
تالش هاي گسترده رئيس جمهور و اركان دولت بود، 
روند واكسيناسيون در كشور شتاب گرفته و تا امروز 
بيش از ۵4 ميليون دوز واكسن تزريق شده در حالي 
كه از ابتداي واكسيناسيون تا تيرماه، فقط ۵ ميليون 

دوز واكسن در ايران تزريق شده بود.«
وزير بهداش��ت تأكيد كرد:» روند واكسيناسيون با 
كمك و مشاركت هاي مردمي  تقويت شد و اعتقاد 
داريم كه هر حركتي مردمي باشد، قطعاً به موفقيت 
مي رسد و شاهديم كه شور و هيجان فراواني در بين 
مردم و نيروه��اي داوطلب براي كمك به تس��ريع 
واكسيناس��يون شكل گرفته اس��ت. هفته گذشته 
در كشور ۸/2 ميليون دوز واكس��ن كرونا در كشور 
تزريق شد كه اين به اندازه جمعيت يكي دو كشور 

منطقه است.«
  اتمام واكسيناسيون عمومي مهر يا حداكثر 

اواسط آبان 
محمدرضا شانه ساز، رئيس س��ازمان غذا و دارو هم 
با بيان اينكه اكنون حدود ۸۳ ميليون و ۷00 هزار 
دوز واكس��ن در اختيار داريم كه مجموع واردات و 

توليد داخل ماست، گفت:»از اين تعداد ۷۳ ميليون 
و 1۶0 هزار واكس��ن وارداتي از منابع مختلف است 
و اميدواريم بتوانيم با برنامه ريزي صورت گرفته در 
نهايت تا آخر مهر يا حداكثر اواس��ط آبان واكس��ن 
مورد نياز كش��ور را از طريق منابع وارداتي و داخلي 

كامل كنيم.«
به گفت��ه وي زمان تكميل واكسيناس��يون ابتدا تا 
آخر سال، س��پس دهه فجر اعالم ش��د و اين زمان 
روز به روز كوتاه تر و نزديك تر مي ش��ود. شانه س��از 
افزود:»اميدواري��م بتواني��م تا اواس��ط آب��ان ماه 
واكسيناسيون را كامل كنيم كه شرط الزم و كافي اش 
اين اس��ت كه مردم همكاري و در واكسيناس��يون 
ش��ركت كنند. همه مقدمات چيده شده، استقبال 
م��ردم را طلب مي كن��د. در اين صورت اس��ت كه 
مي توانيم جمعيت هدف را كامل واكسينه كرده و 

ادعا كنيم به ايمني جمعي رسيده ايم.«
رئيس س��ازمان غ��ذا و دارو با اش��اره ب��ه وضعيت 
توليد واكس��ن هاي داخلي گفت:»دو واكسن ساز 
پاستور و بركت موفق ش��دند واكسن را به سيستم 
واكسيناسيون برس��انند. بركت نيز براي معرفي و 
ثبت محصولش در WHO اقدام كرده اس��ت كه 

تأييديه هاي بين المللي را هم دريافت كند.« 
  آغاز صدور كارت ديجيتال واكسن

مشروط ش��دن اس��تفاده از خدمات اجتماعي به 
واكسن زدن زير س��اخت هاي خودش را مي خواهد 
و حاال بناس��ت تا با صدور كارت ديجيتال واكسن 
زمينه هاي اين كار فراهم شود. مركز مديريت آمار و 
فناوري اطالعات وزارت بهداشت از آغاز صدور كارت 
واكسن ديجيتال به زبان فارس��ي و انگليسي براي 
همه ي ايرانيان خبر داد و اعالم كرد، تمامي افرادي 
كه يك يا دو نوبت واكسن زده اند مي توانند در سامانه 
salamat. gov. ir كارت واكسن ديجيتال فارسي 

خود را به رايگان دريافت كنند. 
برخي محدوديت ها در زمينه مسافرت، حضور در 
اماكن آموزشي و ورزشي و محدوديت هاي مشاغل 
و اصناف ب��ه زودي براي دارندگان كارت واكس��ن 
ديجيتال فارسي برداش��ته خواهد شد. همچنين 
افرادي كه مسافرت خارج از كشور دارند نيز مي توانند 
از طريق همين س��امانه كارت واكس��ن ديجيتال 

انگليسي خود را به رايگان دريافت كنند. 

  با تالش ش��ركت هاي دانش بني��ان در حوزه زيرس��اخت فناوري 
اطالعات هوش��مند، يك س��امانه اي طراحي شده اس��ت ك��ه تمامي 
بانك هاي اطالعاتي، ترددها و ورود و خروج به داخل كش��ور را كنترل 
مي كند و با كمك اين س��امانه قرنطينه هوش��مند تا دو هفته ديگر از 

قزوين آغاز مي شود. 
  معاونت امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري گفت: مهارت هاي 
زندگي بايد ب��راي آقايان هم اجرا ش��ود تا با حقوق خانواده آش��نايي 

بيشتري كسب كنند. 
  يك روان درمانگر بخش قابل توجهي از بي خيالي دانش آموزان نسبت به 
آموزش آنالين را به بي انگيزه، بي برنامه و بي هدف بودن خانواده ها معطوف 
دانست و گفت: در واقع اين بي برنامه بودن و بي خيالي دانش آموزان، از سوي 
خانواده هاي آشفته و بي هدف به آنها منتقل مي شود و خانواده ها متوجه 

نيستند اينگونه چه آسيب بزرگي به فرزند خود مي زنند. 
  مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي درباره صنعت 
توليد مواد اوليه دارويي نوشته است كه نسبت قيمت مواد مؤثره توليد 
داخل به قيمت همان مواد از مس��ير واردات، طي سال هاي ۹۸ و ۹۹ 

بيش از دو برابر بوده است!
  رئيس سازمان حج و زيارت گفت: سازمان حج و زيارت آماده آغاز 
مجدد سفرهاي زيارتي عتبات بعد از اربعين حسيني با حفظ و رعايت 

دستورالعمل هاي بهداشتي است. 
  گزارش هاي شركت كنترل كيفيت هواي تهران، نشان مي دهد كه 

تهراني ها در هفته اول پاييز 1400، هواي آلوده تنفس كرده اند. 
  هواي تهران و ساير كالنشهرهاي كشور در حالي بار ديگر رو به تيره 
و تار شدن مي رود كه بسياري از كارشناسان و مسئوالن اين حوزه به 
نقش دستگاه ها در انجام وظايف خود در زمينه كاهش آلودگي هوا اشاره 
مي كنند. نكته حائز اهميت در اين ميان اتفاق نظر آنان بر سر ضرورت 
اجراي قانون هواي  پاك به عنوان راهكاري مش��خص در جهت كاهش 

معضل آلودگي هوا است. 
  رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران مي گويد جمعيت سالمند 
كشور به سرعت در حال افزايش است و در اين بين، مهم ترين دغدغه 

دوران سالمندي، زندگي در سالمت كامل است. 
  عضو هيئت علمي دانشكده طب ايراني گفت: هيچ يك از توصيه هاي 
طب ايراني نمي تواند جايگزين واكسيناسيون شود و مهم ترين كار در 
شرايط كنوني براي پيشگيري از مرگ و مير بيماران و كاهش عوارض 

كرونا، واكسيناسيون است. 

حسین سروقامت

 حمايت كميته امداد 
از يك ميليون و ۷۱۶ هزار سالمند

يك ميليون و ۷1۶ هزار سالمند در سراسر كشور از خدمات كميته 
امداد برخوردارند. 

حسين خدرويسي، معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد اظهار كرد: 
در حال حاضر يك ميليون و ۷1۶ هزار سالمند به دليل مشكالت معيشتي 
تحت حمايت كميته امداد هس��تند. از اين تعداد ۶۹۳ هزار نفر در مناطق 
شهري، بيش از يك ميليون نفر ساكن مناطق روس��تايي و 10 هزار نفر از 

عشاير كشور هستند. 
وي تصريح كرد: براساس آخرين بررسي ها، ۷12 هزار نفر از سالمندان تحت 

حمايت امداد در مناطق محروم با ضريب محروميت ۶ تا ۹ سكونت دارند. 
خدرويسي با بيان اينكه كميته امداد براساس طرح شهيد رجايي و مطابق 
قانون مجلس شوراي اسالمي، افراد نيازمند باالي ۶0 را مورد حمايت قرار 
مي دهد، اظهار كرد: يك ميليون و 100 هزار نفر از سالمندان در سنين ۶0 تا 

۷4 سال هستند و مابقي در سنين بيش از ۷۵ سال قرار دارند. 
وي اضافه كرد: يك ميليون و ۷۳ هزار نفر از سالمندان تحت حمايت، زن و 

مابقي سالمندان جامعه هدف مرد هستند. 
معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد با اشاره به سياست هاي اين 
نهاد براي خانه دار كردن مددجويان  گفت: بيش از يك ميليون و ۶41 هزار 
نفر از سالمندان تحت حمايت صاحب مسكن هستند و تنها ۷۵ هزار نفر از 

آنان مستأجرند كه تأمين مسكن براي آنان نيز در برنامه است. 
خدرويسي با تشريح خدمات ارائه شده از سوي كميته امداد به سالمندان 
تحت حمايت  تأكيد كرد: عالوه بر پرداخت مستمري، تأمين مسكن و خدمات 
جاري امداد، ارائه خدمات بهداشت و درمان با توجه به هزينه هاي باالي درمان 

و نيازهاي درماني سالمندان، از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد گفت: حدود ۸۵ هزار نفر از 
سالمندان تحت حمايت امداد از بيماري هاي صعب العالج و خاص رنج مي برند 

كه هزينه هاي درمان آنان نيز از سوي كميته امداد پرداخت مي شود. 
وي تأمين نيازهاي اساسي سالمندان را از اولويت هاي اين نهاد دانست و افزود: 
بايد ضمن تأكيد بر حفظ موقعيت و جايگاه سالمند در خانواده، زمينه تداوم 

حضور اين عزيزان در جامعه را فراهم كنيم. 
معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد خاطر نشان كرد: در همين 
راستا مراقبت و نگهداري از سالمندان در منزل مورد تأكيد است و همچنين 
تأمين وسايل كمكي از قبيل سمعك، عينك، صندلي چرخدار و واكر به طور 

مستمر انجام مي شود. 

 ۷ شهردار و 4 معاونت شهرداري 
منصوب شدند

شهردار تهران در احكامي جداگانه شهرداران هفت منطقه تهران 
و همچنين مس�ئوالن چه�ار معاونت ش�هرداري را منصوب كرد. 
عليرضا زاكاني در احكامي جداگانه ش��هرداران مناطق 2، ۳، ۶، ۸، ۹، 14، 
1۶ ش��هرداري تهران را منصوب كرد. به اين ترتيب »مهدي صالحي« به 
سمت ش��هردار منطقه 2، »حميد جواني« به سمت شهرداري منطقه ۳، 
»مسعود رنجبريان« شهردار منطقه ۶، »فاطمه تنهايي« شهردار منطقه ۸، 
»محمدجواد خسروي« شهردار منطقه ۹، »محمدامين ساالري پور« شهردار 

منطقه 14 و »سيدمرتضي روحاني« شهردار منطقه 1۶ منصوب شدند. 
بر اساس گزارش پايگاه اطالع رساني شهر، زاكاني در حكم خود خطاب 
به شهرداران مناطق، بر تالش در جهت اعتالي ديني و كلي فرهنگ و 
هويت اسالمي- ايراني، مشاركت جويي از مردم به ويژه نخبگان در اداره 
ش��هر، رعايت كامل قوانين و مقررات به خصوص در اجراي طرح هاي 
جامع و تفصيلي، كاهش فقر و فاصله طبقاتي و برنامه ريزي جهت رفع 

آسيب هاي اجتماعي تأكيد كرده است. 
همچنين چهار معاونت شهرداري هم رؤساي خودشان را شناختند. 

در ادامه روند انتصابات در ش��هرداري تهران، با حكم عليرضا زاكاني، 
سيد مجتبي ش��فيعي  معاون حمل و نقل و ترافيك، لطف اهلل فروزنده  
معاون برنامه ريزي و توسعه منابع انساني، عباس شعباني  معاون فني و 
عمراني و جالل بهرامي به عنوان معاون خدمات شهري و محيط زيست 

شهرداري تهران منصوب شدند. 

هواپيماي غول پيكر طول باند را با سرعت پيموده، پرواز مي كند 
و اوج مي گيرد. 

پرنده اي كوچك نيز كنار باند پر و بال گرفته، به موازات هواپيما 
مي پرد؛ مثل دوچرخه سواري كه سخت پا مي زند تا از ماشين 

كناري اش جلو بيفتد. 
پرن�ده اي نحيف در كن�ار هواپيمايي عظيم. . . وجه مش�ترك 

پرواز!
هر دو پرنده اند، اما به  راستي چقدر از هم دور! اين تا كرانه هاي 
ناپيدا اوج مي گيرد، اما آن بال و پري زده، نفس زنان اندكي ره 
مي سپرد. اين شانه به شانه خورشيد سير مي كند، اما آن تاب 

لهيب خورشيد را نيز ندارد. 
چه بگويم كه. . . از قياسش خنده آمد خلق را!

اما من آن پرنده نحيف را بر اين شاهين عظيم ترجيح مي دهم؛ 
مي دانيد چرا؟ چون آن دل دارد و اين ندارد!

راستي! شما تاكنون دل كسي را كه دل دارد، شكسته ايد؟

4۱۱

وزير اسبق بهداشت درگذشت
طريقت منفرد، مديريت پزشكان بر وزارت بهداشت را 

بزرگ ترين مشكل اين وزارتخانه مي دانست
وزير بهداشت دولت دهم كه چندي قبل بر اثر سقوط از ارتفاع دچار 
حادثه و در يكي از بيمارستان هاي تهران بستري شده بود، درگذشت. 
محمدحسن طريقت منفرد، هفته گذشته بر اثر سقوط در چاله آسانسور 
يك ساختمان نيمه كاره كه قرار است مركز طب سنتي شود، دچار حادثه 
شد. وي مدتي در بيمارستان خاتم االنبياء بستري بود تا اينكه سرانجام 

ديروز دارفاني را وداع گفت. 
وي ۷۵ ساله، چشم پزشك و در دولت دوم محمود احمدي نژاد حدود شش 
ماه وزير بهداشت جمهوري اسالمي ايران بود. او در تاريخ ۷ دي 1۳۹1 در 
پي عزل مرضيه وحيد دستجردي از سوي رئيس جمهور سرپرست وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شد و در 2۷ اسفند همان سال از مجلس 
رأي اعتماد گرفت. طريقت منفرد داراي دكتراي پزش��كي عمومي  و بورد 
تخصصي جراحي چشم از كشور آلمان بود. وي در سال هاي گذشته عضو 
هيئت مديره و معاونت درمان سازمان تأمين اجتماعي، معاونت سياستگذاري 
و برنامه ريزي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، مدير دفتر مطالعات اجتماعي 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، مسئول بيمه و درمان كميته 
امداد امام خميني، مسئول بهداشت و درمان وزارت نفت، عضو هيئت علمي 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و هيئت امناي دانشگاه علوم پزشكي 

سمنان و نيز رئيس بيمارستان امام حسين )ع( بوده است. 
محمدحسن طريقت منفرد در دوران وزارت خود با رانت هاي ايجاد شده 
براي برخي متخصصان هم مخالف بود و در روز خداحافظي از اين سمت نيز 
از صدور مجوز فعاليت پزشكان عمومي در زمينه خدمات تخصصي از جمله 
راديولوژي دفاع كرد و گفت: ظرف بودجه هاي سالمت ته ندارد و اعتبارات 
هدر مي رود؛ بايد با برنامه ريزي پيش رفت. آخرين مصاحبه وي با رسانه ها 
هم به تيرماه امسال برمي گردد كه در گفت وگو با مهر تأكيد كرد مهم ترين 
مشكل و چالش حوزه سالمت كشور، مديريت پزشكان بر وزارت بهداشت 
اس��ت. او معتقد بود كه مديريت وزارت بهداشت نبايد به دست پزشكان 
بيفتد و خودش مي خواس��ته آغازگر اين نگاه در مديريت نظام سالمت 

كشور باشد كه فرصت نشد. 
وي در آخرين مصاحبه خود تأكيد كرد كه تمامي مشكالت نظام سالمت و 
وزارت بهداشت ناشي از عدم اجراي قوانين حوزه سالمت است و عدم اجراي 

قوانين حوزه سالمت هم ناشي از تضاد منافع در وزارت بهداشت است.

 جمعيت سالمند ايران 
در ۵۰ سال آينده ۳ برابر مي شود

طي پنج ده�ه اخير نرخ س�المندان كش�ور از حدود ۵ ب�ه 10 درصد 
رسيده است؛ سير پير شدن جامعه ايراني با شتاب بيشتري در جريان است. 
فرشاد شريفي، معاون پژوهش��ي مركز تحقيقات سالمت سالمندان، 
آموزش و مهيا سازي سالمندان براي تطابق با زندگي ديجيتال را يك 
ضرورت مهم در سياستگذاري هاي سالمت خواند و با بيان اينكه ايران 
از جمله جوامعي است كه سرعت بيش��تري در سالمند شدن جامعه 
را تجربه مي كند، افزود: طي ح��دود پنج دهه اخير نرخ س��المندان 
كشور از حدود ۵ به 10 درصد رسيده اس��ت و پيش بيني مي شود كه 
اين نرخ طي ۵0 سال آينده س��ه برابر شود و در سال 14۵0 به حدود 

۳0 درصد برسد. 
وي تصريح كرد: اين تغييرات سريع دموگرافيك موجب تغييرات جدي 
در نيازها از جمله نياز به خدمت سالمت مي شود و تمام اركان جامعه از 

جمله چرخه توليد را در كشور مي تواند متأثر كند. 
شريفي با اشاره به اينكه يادگيري فناوري هاي ديجيتال نقش مؤثري در 
رفع نيازهاي روزانه سالمندان دارد، تصريح كرد: آموزش تكنولوژي به 
سالمندان خصوصاً در شرايط همه گيري بيماري كرونا مي تواند شرايطي 
را فراهم سازد كه سالمند خود را فرد مفيدي احساس كند؛ ضمن اينكه 
امكان دسترسي به دريافت خدمات سالمت، آموزش و مشاوره آنالين 

در بستر تكنولوژي ديجيتال فراهم شده است. 
عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم اضافه كرد: آسيب پذيري 
بيشتر سالمندان نسبت به اين بيماري و مشكالت متعددي كه بيماري كوويد 
1۹ براي سالمندان ايجاد كرده، بسياري از جنبه هاي مختلف زندگي اين افراد 
را مانند ارتباطات اجتماعي، مراقبت هاي مورد نياز، آسيب هاي روحي شديد 
ناشي از جداسازي اجتماعي و بيماري هاي مزمن شايع در سالمندي را در بر 
مي گيرد، دست اندركاران سالمت سالمندان را بر اين داشته است كه در نگاه 

خود به حيطه هاي مختلف سالمت سالمندان تجديد نظر كنند. 
وي افزود: به عبارت ديگر به رغم آنكه فقط ده درصد جامعه را سالمندان 
تشكيل مي دهند عدم توجه به سالمت و مشكالت اين گروه مي تواند به 
شدت حتي تمام جامعه را متأثر سازد. به نظر مي رسد كه در بسياري از 

حيطه ها نيازمند نگاه مبتني بر شواهد جديدي هستيم. 
ش��ريفي در ادامه حيطه هاي مهم در مديريت مس��ائل س��المندان را 
برشمرد و افزود: معيشت و مراقبت سالمندان نيازمند طراحي و اجراي 
يك نظام منسجم است كه طيف وس��يعي از خدمات به سالمندان از 

سالمند سالم ساكن جامعه تا مراقبت هاي پايان عمر را در بر گيرد. 
وي در ادامه توجه به بيمه خدمات سالمندي و تحت پوشش قرار گرفتن 
تمام زنجيره خدمات سالمندي را از موضوعات اولويت مند در حوزه سالمت 
سالمندان نام برد. معاون پژوهش��ي مركز تحقيقات سالمت سالمندان 
بازبيني سن بازنشستگي را با توجه به افزايش اميد به زندگي در كشور در 

جهت رسيدن به سالمندي فعال در جامعه در خور توجه خواند. 
وي توجه ويژه به افزايش نقش سالمندان در جامعه و استفاده از توان 
آنها با مد نظر قرار دادن محدوديت هاي س��المندي و همچنين توجه 
به خدمات پيش��گيري بخصوص پيش��گيري از بيماري هاي واگير در 

سالمندان كشور را حائز اهميت تلقي كرد. 
گفتني است ۹ مهرماه، اول اكتبر روز جهاني سالمندان است.

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک


