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اخبار کوتاه

هدف اصلی «تهرانیار» ترویج فرهنگ
«مسئولیت پذیری اجتماعی» است
دومین دوره فعالیت پویش «تهرانیار» با هدف ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری
اجتماعی ٬با همکاری شهرداری تهران و اتاق بازرگانی٬صنایع٬معادن و کشاورزی
تهران آغاز به کار کرد.ســید مالک حسینی مدیرعامل ســازمان رفاه ٬خدمات
توگو با ستاد خبری پویش
و مشــارکتهای اجتماعی شــهرداری تهران در گف 
تهرانیار با بیان اینکه «مسئولیت اجتماعی» در سازمانهای عمومیغیردولتی یا
بنگاههای اقتصادی و تجاری باید به یک «تعهد» و «باور» تبدیل شــود ٬گفت :
در  ۲سال اخیر مجموعهها و افراد فراوانی در شهر تهران تالش کردند تا بتوانند
در وضعیت نامســاعد اقتصادی و شرایط پاندمیباری از دوش مردم بردارند و یا
بتوانند اقدامیزیربنایی در جهت توسعه و رفاه شهروندان انجام دهند .این تالشها
هر چند بیشتر از جنس کمکهای خیرخواهانه بود اما رویکرد ایفای مسئولیت
اجتماعی بیشتر از گذشته در نوع و نحوه کمکها خودنمایی میکند.مدیرعامل
ســازمان رفاه٬خدمات و مشارکتهای اجتماعی شــهرداری تهران افزود :ما در
مجموعه سازمان رفاه و دبیرخانه مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی شهر تهران
در تالشیم تا بتوانیم با نگاهی «کارشناسانه»« ٬شهر و شهروند محور» و توجه به
«عملکردهای زیربنایی» نسبت به معرفی مجموعهها و افراد فعال در این حوزه به
شهروندان اقدام کنیم.حسینی توجه به محرومیتزدایی ٬رویکرد مدافع شفافیت
و ضدفساد ٬کارآفرینی اجتماعی٬ارتقای فرهنگی و اجتماعی محلهمحور و توجه
به ارکان توســعه پایدار را از محورهای مهم نیاز شهر تهران در حوزه مسئولیت
اجتماعی دانســت و گفت :یکی از برنامههای آتی که از تکالیف تعیین شده برابر
مصوبه شــورای شهر نیز هست ٬اعطای «جایزه مسئولیت پذیری اجتماعی» در
شهر تهران است و به همین منظور شاخصهای علمیطراحی و تدوین کردهایم
تا بتوانیم ارزیابی دقیق و منصفانهای از فعالیتهای مســئولیت اجتماعی داشته
باشــیم و انشااهلل با همراهی اتاق بازرگانی تهران و تایید نهایی مدیریت شهری
در ســطح عالی و در ســال جاری این مراســم را برگزار کنیم.به همین منظور
از ســازمانهای مردمنهاد ٬بنگاههای تجاری و افرادی که در این زمینه فعالیت
میکنند دعوت میکنیم تا در کنار ما به ترویج این فرهنگ اهتمام ورزند.

پروانه تاکسی رانندگانی که واکسن نزنند
تمدید نمیشود
مدیر عامل اتحادیه تاکســیرانی کشور از کاهش چشمگیر آمار ابتال به کرونا در
بین تاکســیرانها پس از واکسیناسیون خبر داد.مرتضی ضامنی در گفتوگو با
ایلنا درباره ثبت نام سرویس مدارس همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید اظهار
کرد :در حوزه ســرویس مدرسه ،تکلیفی بر حوزه شهرداریها و مدیریت شهری
است که شرکتهای مجاز را شناسایی و تایید کنند .در بحث رانندگان نیز همین
فرایند طی میشود و زیر مجموعه شرکتها قرار میگیرند .او ادامه داد :این کار
در حوزه شهرداریها در بستر سامانه سپند رخ داد و این آمادگی را داریم که هر
زمانی که مدارس بازگشــایی شد ،در صورت اعالم نیاز به سرویس مدارس ،نیاز
والدین را تامین کنیم .ضامنی افزود :ثبت نام سرویس مدارس در حال انجام است
و ایــن آمادگی را داریم که حتی برای اول مهر ماه نیز اگر الزم شــد ،به محض
اعالم مراجع ذی ربط مراحل و اقدامات مربوط به اســتفاده از سرویس مدارس
را انجام دهیم.

تبدیل پناهگاههای دفاع مقدس
به اماکن امن و اضطراری
ســتاد مدیریت بحران منطقه 2طرح شناسایی و احیای پناهگاههای دوران دفاع
مقدس را اجرا میکند.به گزارش روابط عمومیشهرداری منطقه ،2فرزاد قهرمانی
،دبیر ستاد بحران با اشاره به ضرورت آمادگی در برابرحوادث غیر مترقبه گفت:در
راستای برنامههای ستاد مدیریت بحران مبنی برشناسایی و احیای پناهگاههای
دفاع مقدس،این طرح با همکاری نواحی اجرا میشــود.وی تقویت زیرساختها
و مراکز امن اضطراری در محالت را از جمله اهداف این طرح برشــمرد و گفت:
پناهگاههــای مدارس بــا هماهنگی اداره آموزش و پرورش پس از شناســایی،
با اجرای طرحهای عمرانی احیا وبهســازی میشــود.به گفته قهرمانی با اجرای
ایــن طرح پناهگاههای دفاع مقدس پس از بهســازی به اماکن امن و اضطراری
برای اســتفاده در زمان وقوع بحران تبدیل میشود .ضامنی در واکنش به اینکه
واکسیناسیون برای رانندگان اجباری خواهد بود یا نه گفت :از آنجایی که رانندگان
قرار است در حوزه عمومیکار کنند لذا موضوع اجباری شدن تزریق واکسن باید
رخ میداد .این موضوع توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به سراسر
شهرداریهای کشور ابالغ شده است تا رانندگانی که بدون دلیل پزشکی واکسن
نمیزنند ،حتما محدودیتهایی را برای آنها در نظر بگیرند و پروانه فعالیت آنها
را تمدید نکنند .مکاتبات انجام شده و در شهرها در حال اجرا است.

آغاز به کار سایت جدید صدور مجوز تردد در تهران
مدیر روابط عمومیفرمانداری تهران از شروع به کار سایت جدید صدور مجوز تردد
در تهران خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،ایمان قربانی مشاور و مدیر
روابط عمومیفرمانداری تهران با اشاره به تغییرات صورت گرفته در صدور مجوز تردد
در تهران اظهار کرد:مجوز تردد بین استانی از دیروز فقط برای افراد واجد شرایطی
که در ســامانه «تهران تردد» درخواست خود را ثبت و پیامک تائید دریافت کرده
اند ،صادر میشود.وی گفت:ثبت درخواست فقط روزانه و از ساعت  ۷صبح تا  ۱۱در
سامانه مربوطه انجام میشود.هیچگونه مجوز حضوری برای تردد در محل فرمانداری
تهران صادر نمیشــود و شهروندان فقط و فقط از طریق سایت اعالم شده اقدام به
اخذ مجوز تردد کنند.مدیر روابط عمومیتهران به تشریح جزئیات جدید شرایط اخذ
مجوز تردد در تهران پرداخت و اعالم کرد :از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت  ۷صبح
تا  ۱۱صبح مردم تهران فرصت ثبت نام برای اخد مجوز دارند .همچنین سایت اعالم
شده روزهای پنجشنبه و جمعه بسته خواهد بود.وی افزود:کسانی هم که حائز شرایط
باشند پیامک تایید به همراه کد پیگیری سفر بعد ازظهر همان روز برای تلفنهای
همراهشــان ارسال خواهد شــد.قربانی تصریح کرد :هر پالک خودرو در ماه یکبار
میتواند ثبتنام کند و مجوزهایی که صادر میشود صرفا برای یک هفته است و پس
از آن هیچ اعتباری ندارد.وی افزود :ساکنان تهران برای در خواست مجوز به سایت
 taradodtehran.comکه به همت مرکز فن آوری و  iTفرمانداری تهران تهیه
شده مراجعه کنند.

دو شیفت شدن مرکز واکسیناسیون بوستان آزادگان
و فرهنگسرای خاوران منطقه ۱۵
شــهردار منطقه  ۱۵گفت :مراکز واکسیناســیون خودرویی و غیر خودرویی در
بوستان آزادگان و همچنین فرهنگســرای خاوران از  ۲۱شهریور به صورت دو
شیفت فعالیت میکند .به گزارش روابط عمومیشهرداری منطقه  ،15وحیدرضا
انارکــی محمدی با اعالم این خبر افزود :مرکز واکسیناســیون خودرویی و غیر
خودرویی بوســتان آزادگان و فرهنگسرای خاوران به منظور رفاه حال و تسهیل
خدمات دهی به شهروندان و همچنین الزام به اجرای فوریتی دو ماهه ،دوشیفیت
شد .به گفته او :در این راستا این مراکز در تمامیایام هفته از ساعت  ۸:۳۰تا ۲۰
به شهروندان خدمات ارائه میکنند.

توانبخشي افرادکمتوان جسمی
با حمایت بنیاد برکت
شرکت دانشبنیان مشارکتی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام موفق به تولید
فنآوری توانبخشــي هوشمند برای افرادي شد که از لرزش دست رنج میبرند.
معاون تامین نهادهها و مشارکتهای اقتصادی بنیاد برکت ضمن اعالم این خبر
اظهار داشت :استارتاپ فنآسا به عنوان یکی از شرکتهای دانشبنیان مشارکتی
بنیاد برکت اقدام به ســاخت قاشق هوشمند تخصصی برای بیماران ،سالمندان
و افرادي کرده اســت که از لرزش دست رنج میبرند.هادی جوهری تاکید کرد:
متاسفانه میلیونها نفر در سراســر جهان مبتال به لرزش غیرقابل درمان دست
ناشی از اختالالت مختلف مانند بیماری پارکینسون ،کهولت سن ،صدمات سر،
بیماریهای مغز و اعصاب و ...هســتند .در این شــرایط ،خوردن غذا به یکی از
چالشهای زندگی اين افراد تبدیل میشود که در بسیاری از موارد ،افسردگي و
انزوای اجتماعی آنها را به دنبال دارد.وی افزود :قاشــق هوشمند تولید شده در
کشــور به این افراد کمک میکند تا به طور مستقل و بدون نگراني غذا بخورند
و از غذاخــوردن در كنار دیگران لذت ببرند .این قاشــق کمکی از فنآوریهای
پايدارسازي فعال نوين و همچنین الگوریتمهای تشخیص دقیق لرزش استفاده
میكند و به اين ترتيب ،اجازه نميدهد لرزش دســت فرد به ســر قاشق منتقل
شود و غذا بريزد.

کند
جایگاه زنان در کشور با جوسازی رشد نمی

داستان سرایی درباره ممنوعیت دریافت کارنامه توسط مادر
گروه اجتماعی -هدیه گل محمدی« :دادن کارنامه به
مادران ممنوع شــد»! این موضوعی بود که بعد از انتشــار
گزارشــی پیرامون آن در یکی از روزنامهها به شدت مورد
توجه ســایتها و کانالهای فضای مجــازی قرار گرفت و
موجی پیرامون آن شکل گرفت .این در حالی بود که تجربه
عمومینشان یم داد که تا پیش از این چنین موضوعی وجود
نداشــت؛ نه تنها گرفتن کارنامه بلکه اصوال بیشتر ارتباط
والدین با مدارس توسط مادران صورت میگرفت و مشکلی
هم در این باره وجود نداشت .در واقع اولیای مدارس بیش
از اینکــه پدر دانش آموزان را بشناســند ،با مادران مرتبط
بودند و مسائل را با آنها در میان میگذاشتند .ضمن اینکه
کال «کارنامه» برگه محرمانه یا باارزش هویتی نیست ،بلکه
فقط برای اطالع رســانی صادر میشود و در مقاطع باال به
خود دانش آموز هم داده میشود.
راه یابــی این موضوع به رســانههای خارجی ،این موضوع
اجتماعی را به موضوعی سیاســی تبدیل کرد؛ در روزهایی
که عملکرد طالبان در افغانســتان یکبار دیگر موضوع زن
ســتیزی را برای رســانهها مهمتر از پیش کرده است ،این
ادعا که در ایران دیگــر کارنامه دانش آموزان را به مادران
آنهــا نمیدهند ،ســر و صدایی ویژه به پا کــرد و عده ای
کوشــیدند تا با اســتفاده از این موضوع مشابهتهایی بین
طالبان و ایران پیدا کنند .نکته قابل توجه دیگر این بود که
این گزارش در زمانی انتشــار یافت که اصال زمان دریافت
کارنامــه نیســت .کارنامه مدارس عمومــا در اوایل تیرماه
توزیع میشــود ،نه در هفتههای آخر شهریور که ثبت نام
دانش آموزان هم به پایان رســیده است! در فضای مجازی
شایع شده بود که ممنوعیت تحویل کارنامه به مادران ،در
بخشــنامه ای ابالغ شده اســت و مطمئنا اگر این موضوع
واقعیت داشــت در همان تیرماه داســتان این بخشنامه به
فضای مجازی کشــبده میشــد اما چنیــن چیزی وجود
نداشت!
بهرحال یکی دو روز بعــد از طوفان مجازی پیرامون این
موضوع مســوالن آموزش و پــرورش در این باره توضیح
دادند؛ توضیحاتی که نشان میداد چنین موضوعی صحت
ندارد و در موارد استثنایی و دارای مشکل حقوقی که یکی
از پدر و مادر حضانت فرزند را به عهده گرفته ،قانونا کسی
کــه حضانت فرزند را به عهده دارد متولی امور آموزشــی
او نیز هســت و این نه موضوع جدیدی اســت و نه شامل
همه مادران یا پدران میشــود.مدیرکل ارزیابی عملکرد و
معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی ایران با
بیان اینکه ســعی ما این اســت که تا اواسط یا
اواخر آبان ماه برای کل جمعیت تحت پوشش
ن را کامل کنیم ،در عین
دانشگاه ،واکسیناسیو 
حال مراکز  ۲۴ســاعته واکسیناســیون تحت
پوشش این دانشــگاه را اعالم کرد.دکتر باباک
عشرتی در گفتوگو با ایســنا ،درباره وضعیت
واکسیناسیون علیه کرونا در مراکز دانشگاه علوم
پزشکی ایران و همچنین مراکز واکسیناسیون
 ۲۴ساعته این دانشگاه ،گفت :اکنون در دانشگاه
علوم پزشــکی ایران  ۴۶مرکز واکسیناســیون
وجود دارد که به صورت دو شــیفته از هشــت
صبح تا هشت فعال هستند.وی افزود :در عین
حال عــاوه بر این ،یک مرکز  ۲۴ســاعته هم
داریم .همچنین قرار اســت در تهران یک مرکز
خودرویی دیگر هم اضافه کنیم .بر این اســاس
دو مرکز خودرویی اســت که یکی از این مراکز
خودرویی که در اســتادیوم آزادی واقع اســت،
 ۲۴ساعته میشود و مرکز خودرویی دیگرمان
که واقع در مرکز دژبانی ارتش اســت ،اما تا ۱۲
شــب فعال خواهد شد .در عین حال یک مرکز
ثابت  ۲۴ساعته که مرکز سوله کردستان است
هم داریم که آن هم  ۲۴ساعته است .یک مرکز
ثابت دیگر هم داریم که ســوله سازمان برنامه
جنوبی اســت و آن هم تا  ۱۲شب فعال خواهد

پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش به موضوع
ممانعــت از تحویل مــدارک تحصیلی دانــش آموزان به
مادرانشــان واکنش نشان داد و گفت که هیچ ممنوعیتی
برای گرفتن کارنامه توســط مــادر نداریم و همواره اعالم
کردهایــم «اولیای دانش آموز» میتواننــد در این زمینه
اقدام کنند.محمدحسین کفراشــی در گفتوگو با ایسنا،
در واکنش به انتشــار اخباری مبنی بر ممانعت از تحویل
مدارک تحصیلی دانش آموزان به مادرانشــان اظهار کرد:
هیچ ممنوعیتی برای گرفتن کارنامه توسط مادر نداریم و
همواره اعالم کرده ایم «اولیای دانش آموز» که شامل پدر
و مادر و همچنین قیم قانونی هســتند ،میتوانند مدارک
تحصیلی اعــم از کارنامه و پرونده تحصیلی دانش آموز را
دریافت کنند.
وی افــزود :در صورتی پــدر یا مــادر نمیتوانند مدارک
تحصیلی را از مدرسه بگیرند که جدا شده باشند و دادگاه
حضانــت را به یک نفر از آنها داده باشــد .به عنوان مثال
ممکن اســت از لحاظ قانونی پدر حضانت را گرفته باشد
و به مدرســه اعالم کند که پرونده و مــدارک را فقط به
خودم بدهیــد .اگر پدر و مادر با هــم زندگی میکنند و
اختالفی با یکدیگر ندارند ،منعی تا کنون وجود نداشــته
و ندارد.مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در  70درصد موارد،

مادران امور آموزشی بچهها را چه در دوره ابتدایی و چه
متوســطه پیگیری میکنند گفت :مادران ما عضو انجمن
اولیاء و مربیان هســتند و در تصمیم گیریهای مدرســه
مشــارکت میکنند .اگر موردی اتفاق افتاده در ســامانه
شکایات ثبت کنند ،ما پیگیری و برخورد میکنیم.
از ســوی دیگر معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و
پــرورش نیز در واکنش به خبر عــدم ارائه کارنامه دانش
آمــوز به مادر گفت :هیچ فرقی بین پدر و مادر برای انجام
کارهای دانش آموز از جمله،گرفتن کارنامه وجود ندارد اما
در مواقعی مانند طالق ،حضانت دانش آموز در اختیار هر
فردی که باشد ،پرونده را به او میدهند.رضوان حکیم زاده
در گفتوگو با ایلنا خبرنگار ایلنا در واکنش به ممنوعیت
مــدارس از دادن پرونده و کارنامه تحصیلی دانش آموزان
به مادران و ارســال یک سری پیامک به برخی از مادران
بــه این منظور که ضرورت دارد بــرای دریافت کارنامه یا
پرونده تحصیلــی دانش آموز ،صرفا پــدر دانش آموز به
مدرســه مراجعه کنــد ،توضیح داد :در ابتــدا باید درباره
ایــن مورد به خصوص تحقیق شــود ،زیرا به طور طبیعی
والدین که بــرای ثبت نام دانش آمــوزان اقدام میکنند
میتواننــد برای پیگیری امور فرزنــدان خود که از جمله
آنها گرفتن کارنامه و یا پرونده تحصیلی است به مدرسه
مراجعه کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در خصوص
ارائه کارنامه یا پرونده تحصیلی به پدر یا مادری که حضانت
فرزند را به عهده دارد ،گفت :در شرایطی که پدر و مادر از
هم جدا میشــوند اگر که انحصارا حضانت فرزند در اختیار
پدر باشد ،طبیعتا این موضوع شرایط خاص خودش را دارد.
حکیم زاده با اشــاره به اینکه لزومیندارد در شرایط عادی
صرفا پدر به مدرســه مراجعه کند ،بیان کرد :در شــرایط
عــادی چنین اتفاقــی نمیافتد یعنی به گونهای نیســت
که کارنامــه صرفا به پدر داده شــود .در حال حاضر و در
وضعیت طبیعی خانوادههــای دانش آموزان یعنی چه پدر
و چه مادر به راحتی به مدرســه مراجعه کرده و کارنامهها
را دریافــت میکنند .وی در واکنــش به اینکه برای برخی
مادرها پیامکی مبنی بر ارائه کارنامه صرفا به پدر ،ارســال
شــده است ،گفت :این مورد که به مادر پیامک ارسال شده
که پدر باید برای دریافت کارنامه مراجعه کند ،احتماال یک
مورد خاص بوده که باید در جایگاه خود مورد بررسی قرار
بگیــرد و من تا جزییات امر را ندانــم نمیتوانم اظهار نظر
قطعی داشته باشم.
حکیم زاده خاطرنشان کرد :به طور کلی برای خانوادههایی
که مشکلی ندارند و والدین از هم جدا نشدهاند ،هیچ فرقی
بیــن پدر و مادر برای انجام کارهــای دانش آموز از جمله
گرفتــن کارنامه وجود ندارد .این مــورد را حتی میتوانید
از خیلی خانوادهها ســوال کنید و ببینید مشــکلی در این
زمینه تاکنون وجود نداشتهاســت .معاون آموزش ابتدایی
وزارت آموزش و پرورش اکید کرد :هر یک از پدر و مادرها
میتوانند برای پیگیری امور تحصیلی فرزند خود به مدرسه
مراجعــه کنند.همچنین عباس ســلطانیان مدیرکل دفتر
متوسطه نظری آموزش و پرورش در واکنش به این موضوع
اظهار داشــت :در بســیاری از مدارس روال به این صورت
است که پدر و مادرها نسبت به دریافت کارنامه فرزند خود
اقدام میکنند و مدیر مدرســه با شــناختی که نسبت به
خانواده دارد و میداند که با هم زندگی میکنند و مسالهای
ندارند پرونده یا کارنامــه را به آنها تحویل میدهد .مدیر
کل دفتر متوســطه نظری آموزش و پرورش اظهار داشت:
احتمال خیلی زیاد در مواقعی که مشــکلی ایجاد شــده یا
منجر به جدایی شده است و حضانت دانش آموز در اختیار
مادر قرار گرفته باشــد ،پرونده را بــه او میدهند .در غیر
اینصــورت در حالت عادی روال مدارس به این شــکل که
است که کارنامه به پدر یا مادر ارائه میشود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران اعالم کرد

مراکز  ۲۴ساعته واکسیناسیون دانشگاه علوم پزشکی ایران
وضعیت تزریق دُ ز بوستر و حذف محدودیت سنی

شــد .در عین حال یک مرکــز دیگر را هم باید
 ۲۴ساعته کنیم که بعدا اعالم میکنیم.عشرتی
درباره وضعیت تامین واکسن کرونا و تزریق آن،
گفت :در حال حاضر شرایط تامین واکسن بسیار
خوب اســت .به طوری که ذخیره خوبی داریم
و اگــر با همین روند پیش رویم بین هشــت تا
 ۱۰روز دیگر واکســن داریــم .در عین حال در
نظر داریم که تعداد تزریق روزانهمان را به ۱۰۰
هزار دز در روز برســانیم .در  ۲۴ساعت گذشته
 ۸۸هزار دز تزریق داشتیم که باید این میزان را
به روزانه  ۱۰۰هزار دز برسانیم و به نظر میرسد
که میتوانیم به این رقم برسیم.معاون بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران ،گفت :سعی ما این
اســت که تا اواســط یا اواخر آبان ماه برای کل
جمعیت تحت پوشش دانشگاه ،واکسیناسیون
را کامل کنیم .در حــال حاضر چهار میلیون و
 ۲۳۰هزار نفر جمعیت باالی  ۱۸سال دانشگاه
علوم پزشکی ایران است که باید واکسینه شوند.
با توجه به این جمعیت هشــت میلیون و ۶۰۰

معاون بهداشــت وزارت بهداشت در دیدار با نماینده سازمان
جهانی بهداشت درباره خطر آپارتاید واکسن در جهان هشدار
داد و گفت :دنیا فقط با واکسیناسیون عمومیاز ویروس کرونا
ایمن میشود.به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا رئیسی ،گفت :این
بسیار خطرناک اســت که اعالم شود فقط برای واکسنهای
فایزر ،مدرنا ،آسترازنکا یا جانسون اند جانسون ویزای سفر به
برخی کشورها صادر میشود.وی ادامه داد :آپارتاید واکسن که

هزار دز واکسن باید تزریق کنیم .از این میزان ،تا
روز گذشته بیش از دو میلیون و  ۳۰۰دز تزریق
شده اســت که شامل یک دز و دو دز است و ۵
میلیون و  ۳۰۰هزار دز دیگر باقی مانده اســت
که اگر به همین ترتیب پیــش رویم ،کار را در
آبان ماه تمام میکنیم.عشرتی درباره برداشتن
محدودیت سنی تزریق واکسن در تهران و برای
دانشگاههای علوم پزشکی واقع در تهران ،گفت:
ما از این حالت استقبال میکنیم .منتها مقداری
مراکزمان شــلوغ میشود .در حال حاضر رسما
نمیتوانیم محدودیت ســنی را برداریم و باید
وزارت بهداشــت تصمیم بگیــرد در عین حال
مردم هم عجلــه نکنند ،ظرف چند وقت آینده
تدریجا تمام گروههای سنی را اعالم میکنند و
همه میتواند سر وقت خود مراجعه کرده و بدون
دغدغه واکسن را دریافت کنند .نیازی به عجله
یا نگرانی نیست و اگر به همین ترتیب واکسن
به دســتمان برســد ،همه جمعیت را واکسینه
میکنیم.وی درباره تزریق دز بوستر برای کادر

درمان ،گفت :هنوز وزارت بهداشــت دز بوستر
را برای هیچ گروهی مصوب نکرده اســت .البته
دز بوستر پیچیدگیهای خاص خودش را دارد.
قاعدتا بسیاری از کشــورها تزریق دز بوستر را
انجام داده و نتیجه خوبی داده است .حال اینکه
میگویم تزریق دز بوستر در ایران پیچیدگیهایی
دارد به این دلیل اســت که به عنوان مثال کادر
درمان ما پنج مدل واکسن دریافت کردند .حال
باید بررسی شــود که دز بوســتر از چه نوعی
تزریق شود و نیاز به شــواهد علمیدارد و نیاز
به بررسی بیشتری دارد.وی گفت :ترجیحا بهتر
اســت مردم برای واکسیناسیونشان در سامانه
 Salamat.gov.irثبتنــام کنند که در آنجا
مراکز ما مشــخص اســت و میتوانند انتخاب
کنند .در عین حال آدرس مراکز بر روی برخی
نقشــهخوانهای موبایلی هم وجود دارد و روی
سایت دانشگاه علوم پزشــکی ایران هم وجود
دارد .با این حال اگر از قبل در ســامانه ثبت نام
کنند بهتر است.

معاون وزیر بهداشت مطرح کرد

خطر آپارتاید واکسن در جهان
برخی کشورهای بزرگ در حال دامن زدن به آن هستند جز
به سود چند شرکت معدود تولید کننده این واکسنها به نفع
دنیا و سالمت مردم نخواهد بود.سخنگوی ستاد ملی مقابله با

کرونا ،بیان کرد :تا زمانی که  ۷۰درصد مردم جهان واکسینه
نشوند واکسیناسیون دز سوم به مردم این کشورها نیز به نفع
آنان نخواهد بود و این تبعیض آشــکار آنان را از جهشهای

شــهردار تهران با تاکید بر اینکه موضوع انتصابات در شهرداری هنوز آغاز نشده
است ،گفت :در مناطق و سایر بخشها در شهرداری کارها طبق روال و به صورت
محکم و جدی در حال انجام است و سر فرصت جایی که تغییر الزم باشد انجام
خواهیم داد.به گزارش ایسنا ،علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه صحن علنی
شورای اسالمیشهر تهران در جمع خبرنگاران گفت :موضوع جایزه خوش حسابی
برای کســانی که عوارض شــان را نقدا پرداخت کنند همواره در طول سالهای
مختلف مد نظر قرار میگرفته اســت و امســال نیز برای پرداخت تا  ۶۰روز ۲۵
درصد جایزه در نظر گرفته شد .البته طبق قانون حق تخفیف نداریم و میتوانیم
جایزه خوش حسابی را تعیین کنیم و بر همین اساس الیحه دوفوریتی را تقدیم
شورا کردیم و اعضای شورا برای تصویب آن لطف کردند .امیدواریم شهروندان از
این فرصت استفاده کنند و با پرداخت نقدی  ۲۵درصد کاهش هزینهها برای آنها
مهیا شود.وی افزود :تعداد صدور پروانهها نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا
کرده؛ اما نکته مهمتر این اســت که تغییراتی که شورای پنجم در بحث عوارض
داده بود ســبب شد که انقباضی برای ساخت و ساز در شهر ایجاد شود .بنابراین
دو ویژگی مد نظر قرار گرفت؛ نخســت اینکه بیــن  ۳۰تا  ۶۵درصد تعدیل نرخ
عوارض صورت بگیرد که به این دلیل اســت که شورای شهر میانگین  ۵۰درصد
را تصویب کرده بود و در محاســباتی که انجام شــده بود نیز حدود  ۱۰درصد از
صدور قبوض ،باالی  ۱۰۰درصد درآمده بود ،ماحصل جلســات این شد که بین
 ۳۰تا  ۶۵درصد تغییرات داده شود که مصوبه شورا لحاظ شود و مبتنی بر آن هم
از دیروز عملیاتی شد و مشکالتی که از گذشته وجود داشت ،رفع شد.وی درباره
انتصابات در شهرداری با بیان اینکه موضوع انتصابات هنوز آغاز نشده ،تاکید کرد:
در مناطق و سایر بخشها در شهرداری کارها طبق روال و به صورت محکم و جدی
در حال انجام اســت و ســر فرصت جایی که تغییر الزم باشد انجام خواهیم داد.
زاکانی در پاســخ به این پرسش که آیا قرار است رویه شهرداری نسبت به تراکم
فروشی و ساخت وســاز تغیر کند؟ عنوان کرد :روال این است که در قالب طرح
جامع بتوانیم بازســازی و نوسازی شهر را انجام دهیم و سرعت بخشیدن به هر
چیزی که در قالب قانون باشــد را حسن میدانیم؛ اما آن چیزی که تحت عنوان
تراکم فروشی و شهر فروشی باشد خط قرمز ما است و به سمت آن نخواهیم رفت
و مسیر درست پیشرفت و توسعه شهر را دنبال خواهیم کرد.شهردار تهران یادآور
شد :سال گذشته  ۶۷درصد درآمد شــهرداری از شهرسازی بوده؛ اما همه اینها
تراکم فروشی نیست و این اشتباه مصطلحی است که عدهای کل این  ۶۷درصد را
به یک نوعی به تراکم فروشی مرتبط میکنند .اگر در قبال قانون این امر محقق
شود مفید و موثر است چرا که ما  ۱۲هزار متر بافت ناپایدار در شهر داریم که هم
یک تهدید بزرگ و هم یک فرصت اســت و ما از فرصت آن استفاده و تهدیدات
آن را مرتفع خواهیم کرد.

جدید کرونا ایمن نمیکند.رئیسی گفت :پیشبینی میکنم تا
ســال  ۲۰۲۲دنیا درگیر کرونا باشد زیرا تا این سال فقط ۴۰
درصد جمعیت جهان واکسینه میشوند و ایمنی زمانی حاصل
خواهد شــد که این رقم به  ۷۰درصد برســد.وی خطاب به
نماینده سازمان جهانی بهداشت ،افزود :انتظار دارم این موارد
را به مدیران ارشــد سازمان جهانی بهداشت منعکس کنید و
علیه این آپارتاید و تبعیض کمپین ایجاد شود.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شهردار تهران:

تراکم فروشی و شهر فروشی خط قرمز ما است

شمار جانباختگان از  ۱۱۵هزار تن گذشت
بنابر اعالم روابط عمومیوزارت بهداشت ،طی یک
شبانه روز۲۲ ،هزار و  ۳۲۹ابتالی جدید کرونا در
کشور شناسایی شدند و همچنین در همین بازه
زمانی متاسفانه  ۴۰۸تن از بیماران جان خود را
از دست دادند.به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم روابط
عمومیوزارت بهداشت ،از روز  22شهریور تا روز
 ۲۳شهریور  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۲۲ ،هزار و  ۳۲۹بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که  ۳هزار و
 ۴۳۶نفر از آنها بســتری شدند.مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشــور به  ۵میلیون و  ۳۴۰هزار
و  ۶۵۶نفر رسید.متاسفانه در طول  ۲۴ساعت،
 ۴۰۸بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۱۵هزار
و  ۱۶۷نفر رسید.خوشبختانه تا روز  ۲۳شهریور،
 ۴میلیون و  ۶۲۷هزار و  ۲۷نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند ۷.هزار
و  ۱۲۳نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.تا روز  ۲۳شهریور ۳۰ ،میلیون
و  ۴۴۵هزار و  ۶۴۱آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است ۱۶۸ .شهر کشور در
وضعیت قرمز ۲۰۹ ،شهر در وضعیت نارنجی و
 ۷۱شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301078000416مورخ 1400/4/23هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نوبخت عباس
پور فرزند علی به شماره شناسنامه  163صادره از هشترود در ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین که عرصه آن به پالک 2/1526
مربوط به بنیاد مسلتضعفان انقالب اسلالمی بوده و اعیان آن نیز به پالک  2/306از اقای محمد زندیه و شرکا به مساحت96/80
متلر مربلع خریداری نموده و تصرفات نامبرده در ملک مورد تقاضا محرز گردیده اسلت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشلار او.لین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسللیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/6/9
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/6/24
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آگهی مزایده عمومی
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان به استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به اجاره موارد به شرح جدول ذیل اقدام نماید.
ردیف

کاربری

مساحت و نشانی

اجاره ماهیانه (ریال)

سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

پیست اسکیت

سمنان ،شهربازی سمینا به مساحت
حدود 3250متر مربع

10/700/000

7/000/000

2

عرصه با کاربری آزاد با در نظر گرفتن شرایط پارک و پس از
اخذ موافقت سازمان (مورد استفاده تجاری)

سمنان میدان امام (ره) پارک ملت
مساحت 4/16*4/20متر مربع

16/000/000

10/000/000

3

مغازه کاربری آزاد با در نظر گرفتن شرایط پارک و پس از اخذ
موافقت سازمان (مورد استفاده تجاری فرهنگی مذهبی)

سمنان ،بوستان اهدا ،تجاری دو
طبقه مدور چوبی به متراژ 90متر
همکف و 60متر طبقه اول

16/000/000

10/000/000

4

گلخانه درجزین

درجزین به متراژ5000متر مربع

110/000/000

67/000/000

لذا از کلیه متقاضیان دعوت میگردد تا مورخه  1400/7/4جهت دریافت ،تکمیل اسناد مزایده به آدرس :سمنان ،میدان استاندارد ،بلوار شهدا پدافند هوایی،
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان (واحد حقوقی) مراجعه و یا با شماره تلفن 33370306 :تماس حاصل نمایند .الزم به ذکر است
سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.

سید محمد قاسمی -رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری

