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آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو سهامی خاص به شماره ثبت 212602 و   
شناسه ملی 10102540328 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/05/23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : سرمایه شرکت از 
مبلغ 100000000ریال به مبلغ 1000000000ریال منقس�م به 20000 س�هم 50000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده 
افزایش یافته و ماده مربوطه در اساس�نامه به ش�رح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش س�رمایه در تاریخ فوق 

الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1192235(

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد 
ســند رسمی مصوب 90/9/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 

آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه حمزده سلفی پالک 8 اصلی بخش 3 قشالقی 

425 فرعی آقا/ خانم معصومه بالی فرزند مســلم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مســاحت258متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از نسرین 

صابونی
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی، رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبا درت به تقدیم داد خواســت به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه 
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
بــا رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رســاند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید. 1192581:م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/10

صفر رضوانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد 
ســند رسمی مصوب 90/9/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 

آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه درزیکال پالک31 اصلی بخش2 قشالقی 

401 فرعی آقا/ خانم راشنو همایونفر فرزند ممحمدرضا و شهرام وفا فرزند سید مهدی 
حصه هر کدام مشاعاوبالســویه به میزان 3دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مســاحت395/82متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از مجید 

عتیقه چی
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی، رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم داد خواســت به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبا درت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین 
نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد 
ثبتــی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حــاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رســاند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف 1192536
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/10

صفر رضوانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت تولیدی صنعتی سمنان خودرو)سهامی خاص(
به شماره ثبت 21۷2 و شناسه ملی 10480085۶88

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت تولیدی صنعتی سمنان 
خودرو سهامی خاص به شماره ثبت 21۷2 سمنان دعوت می گردد 
که در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در 
تاریخ 1400/۷/8 راس ساعت 15 بعد از ظهر در محل شرکت واقع 
در سمنان کیلومتر ۷ جاده دامغان شهرک صنعتی شرق خ اعتماد 

بن بست نصر تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تصویب صورت های مالی عملکرد سال 1399
2- انتخاب بازرس

هیات مدیره شرکت:
رضا عصارحسینی 

مرجان عصارحسینی 
آذر عصارحسینی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت صنایع الکترونیک سازان سمنان )سهامی خاص(

به شماره ثبت 412۶ و شناسه ملی 10480108۶5۷
بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت صنایع الکترونیک سازان 
سمنان سهامی خاص به شماره ثبت 412۶ سمنان دعوت می گردد 
که در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در 
تاریخ 1400/۷/8 راس ســاعت 13 بعد از ظهر واقع در ســمنان 
کیلومتر ۷ جاده دامغان شــهرک صنعتی شرق خ اعتماد بن بست 

نصر تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تصویب صورت های مالی عملکرد سال 1399
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

هیات مدیره شرکت:
محمدحسن عصارحسینی 

عباس افتخاری سمنانی
محمد حسین عصارحسینی

نحوه »بازنشستگی زنان شاغل« در شرایط کرونایی
کلیه بیمه شــدگانی زن مشمول قانون کار که حداقل 20سال سابقه پرداخت 
حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشســتگی پرداخته باشــند و ســن 
آنها 42 ســال تمام باشــد، می توانند تقاضای بازنشســتگی کنند.به گزارش 
روابط عمومی غرب تهران بــزرگ امیری گنجه مدیرکل تامین اجتماعی غرب 
تهران  بزرگ  که در نشست با کارکنان اداره مستمری های غرب تهران بزرگ  
ســخن می گفت؛ ضمن ذکر مطلب  فوق افزود: زنان بیمه شده ای که درآستانه 
بازنشستگی به بیماری کرونا مبتال شدند بدون محدودیت زمانی، مدت بستری 
آنان که به تایید )پزشــک معتمد، شــورای پزشــکی و یا کمیسیون پزشکی( 
رسیده باشــد عالوه بر دریافت غرامت دســتمزد  مدت دوره تایید شده، ایام  
بیماری کرونا نیز جزســوابق بیمه ای آنــان منظور می گردد و هیچ محدودیت 

زمانی ندارد.
امیری گنجه در خصوص تعداد بازنشستگان زن تحت پوشش تامین اجتماعی 
گفت: بر اســاس آمار ســال 1398از 2 میلیون و۷9 هزار بازنشســته، تعداد 
204هزار و 58۷ نفر زنان بازنشســته می باشــند که این تعداد 21درصد کل 
مجموع مســتمری بگیران تامین اجتماعی را تشکیل می دهند.وی تاکید کرد: 
ازجمعیت 350هزار نفری بازنشستگان و مستمری بگیرا ن تحت پوشش اداره 
کل تامیــن اجتماعی غرب تهران بزرگ 32 تعداد هزار نفر را زنان بازنشســته 
تشکیل میدهند مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به دامنه 
نوع بازنشســتگی زنان در ایران گفت:   به لحاظ گســتردگی مشــاغل و نوع 
فعالیــت در کارگاههــای مختلف و یا پرداخت حق بیمــه  به صورت )خویش 
فرما- زنان خانه دار(  بازنشستگی زنان درتامین اجتماعی به شکل های گوناگون 
اجرا می شــود.وی تاکید کرد : کارگاههایی که مشــمول ماده 188قانون کار 
می باشــند زنان  شــاغل در این کارگاهها با داشتن 20ســال سابقه کار و42 
سال ســن می توانند تقاضای بازنشســتگی نمایند .امیری  گنجه در خصوص 
کارگاههایی که مشــمول قانون کار نمی باشــند ؛ گفت : بر اساس قانون، چه 
برای مــردان و چه زنانی که در این کارگاههــا کار می کنند بر مبنای قوانین 
و آئین نامه استخدامی آن ســازمان، نهاد ویا مرکز دولتی بازنشسته می شوند. 
وی تاکیــد کرد: کارکنان و پرســنل  مراکز دولتی؛ نهادها، ســازمان هایی که 
ماهیت حقوقی دارند  و ...  با توجه به اینکه این  دستگاهها غیرمشمول قانون 
کارمی باشند از شــمول ماده 188قانون کار خارج هستند. در مراکز دولتی یا 
غیر دولتی چنانچه در آیین نامه اســتخدامی آن دستگاه یا نهاد قید شده باشد 
که بیمه  شــده  قراردادی و مشــمول قانون کار است؛ زنان شاغل می توانند با 
داشتن 42 سال سن و 20 سال سابقه درخواست بازنشستگی نمایند.مدیر کل 
تامین اجتماعی در خصوص بیمه شدگان زنان خانه دار گفت: داشتن 55سال 
ســن و دارا بودن حداقل 10سال ســابقه پرداخت حق بیمه برای درخواست 
بازنشســتگی بیمه شدگان زنان خانه دار الزم است. امیری  گنجه سقف سابقه 
برای بازنشستگی)مردان و زنان( بدون مطرح بودن سن بیمه شده را 35سابقه 

کاری دانست.

قابلیت های جدید »شاد«
 راه اندازی اتاق صوتی و سرویس آزمون ساز

ســخنگوی اپلیکیشن شاد از ارتقای این شــبکه در سال تحصیلی جدید خبر 
داد و گفت: ســرورهای شــبکه ارتقاء یافته است و در نسخه جدید شبکه شاد 
برای ســال تحصیلی جدید، امکان تبادل صوتی همزمان معلم و دانش آموزان 
فراهم شده و در واقع یک اتاق صوتی راه اندازی شده که این امکان را به معلم 
می دهد تا به طور همزمان با چند دانش آموز گفت و گو داشته باشد. سرویس 
آزمون ســاز نیز یکی دیگر از قابلیت هایی است که در کنار ظاهر زیبای آن به 
شــاد اضافه شده است.حسین صادقی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آماده 
شــدن شبکه شاد برای آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد:  در سال تحصیلی پیش 
رو نیز آموزش دانش آموزان به روش ترکیبی و از سه مسیر شبکه شاد، مدرسه 
تلویزیونی و آموزش حضوری، دنبال خواهد شــد. سخنگوی اپلیکیشن شاد با 
بیان اینکه شبکه شاد توانست جایگاه خود را در میان معلمان و دانش آموزان 
پیدا کند، آمارهایی از میزان اســتفاده از شبکه شاد ارائه کرد و گفت: فعالیت 
18 میلیون و 105 هزار کاربر از ویژگی های شــاد است که در  طول یک هفته 
حدود 13 میلیون و 129 هزار  کاربر در آن فعال بوده و بطور میانگین در یک 

ثانیه حدود دو میلیون و 200 هزار نفر به مبادله پیام می پردازند.

ساخت و ساز در منطقه یک تهران
  در ریل طرح تفصیلی قرار گرفته است

شــهرداری منطقه یک با تغییر رویکرد ســرمایه گذاری از بخش مســکن به 
گردشــگری و خدمات و جلب ســرمایه گذاران به تقویت فضاهای تفرجگاهی 
و فرهنگی ســعی نموده ساخت و ســاز ها را در ریل طرح تفصیلی قرار دهد.به 
گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه یک، سید حمید موسوی شهردار این 
منطقه با حضور در بیســت و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با 
بیان مطلب فوق اظهار داشــت: منطقه یک در سال بالغ بر یک میلیون و ۶00 
هــزار متر مربع پروانه صادر می نمود که در ســال 99 این متراژ را به کمتر از 
۶00 هزار متر مربع رساند که این نشان می دهد در حوزه تغییر رویکرد سرمایه 
گذاری موفق عمل کرده است.موسوی افزود: در کنار کاهش متراژ صدور پروانه 
ساختمانی، به توسعه فضاهای گردشگری، تفرجگاهی، ایمن سازی مسیر های 
کوهنوردی، توســعه پایگاه های امداد و نجات و مراکز آتش نشانی، استفاده از 
فضای باغ ها برای کاربری های فرهنگی اقدام شــد که امیدواریم در دوره های 
بعدی نیز این مســیر طی شود.شــهردار منطقه یک مناسب سازی را از دیگر 
اقدامات دانســت و افــزود: کمیته های ایمنی را در منطقه فعــال کردیم تا با 
مناســب سازی فضاهای اداری، تفرجگاهی و اماکن تجمعی این محیط ها برای 

همه افراد جامعه به خصوص معلوالن قابل استفاده شود.

نبود ایستگاه در برخی شهرستان ها؛ چالش 
هواشناسی استان تهران

مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: در حال حاضر بعضی از شهرستان های 
استان فاقد ایستگاه هواشناســی هستند و هیچ داده و اطالعات هواشناسی از 
آن شهرســتان در دسترس نیســت که در نوع خود چالش محسوب می شود.
به گزارش ایسنا ایران دارای سه دسته ایستگاه هواشناسی شامل ایستگاه های 
خشــکی، ساحلی و دریایی و ســطوح باالی جو تقسیم می شوند. ایستگاه های 
باران سنجی و دیتا الگر، ایستگاه های کلیماتولوژی )اقلیم شناسی(، ایستگاه های 
ســینوپتیک تکمیلی، ایستگاه های خودکار، ایســتگاه های سینوپتیک اصلی، 
ایســتگاه های فرودگاهی، ایســتگاه های تحقیقات کشــاورزی، ایســتگاه های 
ســینوپتیک منطقه کوهستانی زیرمجموعه ایستگاه های خشکی، ایستگاه های 
سینوپتیک ساحلی، بویه های خودکار دریایی زیر مجموعه ایستگاه های ساحلی 
و دریایی و ایســتگاه های جو باال، ایســتگاه های ســنجش از راه دور) رادار( ، 
ســنجش مبتنی بر امواج الکترومغناطیس(، سودار)سنجش مبتنی بر صوت( و 
لیدار)سنجش مبتنی بر نور( ، هواپیماهای هواشناسی و ماهواره ای هواشناسی 
زیرمجموعه ایستگاه های سطوح باالیی جو هستند.مجتبی جاللی در گفت و گو 
با ایسنا اظهارکرد: در حال حاضر اداره کل هواشناسی استان تهران 12 ایستگاه 
سینوپتیک ، دو ایستگاه اقلیم شناســی )سنتی( و شش ایستگاه باران سنجی 
)سنتی( دارد. داده ها و اطالعات هواشناسی پنج ایستگاه هواشناسی سینوپتیک 
به صورت بین المللی پخش می شــود و ایســتگاه هواشناســی آلودگی سنجی 
فیروزکوه در ارتفاع تقریبی 3500 متری به عنوان ایســتگاه پایش بین المللی 
منطقه ای تابش زمینه جو محســوب می شــود.وی افزود: این ایســتگاه ها در 
حال حاضر پوشــش نســبتا مناسبی از اســتان تهران ایجاد می کنند اما اصال 
کافی نیســت و پوشــش مطلوب زمانی محقق می شــود که در هر شهرستان 
حداقل یک ایستگاه هواشناسی وجود داشته باشد این در حالیست که در حال 
حاضر بعضی از شهرســتان های استان فاقد ایستگاه هواشناسی هستند و هیچ 
داده و اطالعات هواشناســی از آن شهرستان در دسترس نیست و این در نوع 
خود چالش محســوب می شــود.مدیرکل هواشناسی استان تهران تاکید کرد: 
به دلیــل توپوگرافی پیچیده و موقعیت کوهســتانی منطقه و اقلیم متنوع در 
بعضی شهرســتان های استان تهران نیاز به تعداد بیشتری ایستگاه وجود دارد.

وی با اشــاره به برنامه ارتقای خدمات هواشناسی استان تهران گفت:توسعه و 
ارتقای شبکه ایســتگاه های هواشناسی یکی از برنامه های توسعه ای است. در 
برنامه ارتقای شــبکه ایستگاه های هواشناســی در نظر است که ایستگاه های 
سنتی به خودکار ارتقا یابند.جاللی در پایان اظهار کرد: در جهت توسعه شبکه 
ایســتگاه های هواشناسی طی یک ســال آینده در صورت تامین اعتبار ملی و 
استانی شش ایستگاه اقلیم شناسی و 9 ایستگاه باران سنجی در مناطق مختلف 
اســتان نصب و راه اندازی خواهد شــد و به مجموعه ایستگاه های هواشناسی 

استان اضافه می شود و تا حدی چالش کمبود ایستگاه ها را کم کند.

اخبار کوتاه

فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران تشریح کرد

برنامه ۱۰ روزه واکسیناسیون افراد باالی ۱۸ سال

استاندار تهران خبر داد

کاهش 2/5 درصدی نرخ بیکاری در استان تهران 

شهردار تهران:

افزایش قیمت بلیت مترو دروغ سیزده است

فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران برنامه 10 روزه 
واکسیناسیون افراد باالی 18 سال را تشریح کرد.به گزارش 
ایلنا، علیرضا زالی فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در استان 
تهران در جلسه فوق العاده ستاد مدیریت و مقابله با ویروس 
کرونای اســتان تهران که دیروز با حضور اســتاندار برگزار 
شــد، گفت: برای اینکه بتوانیم تمام افراد باالی 18 ســال 
را پوشش واکسیناســیون قرار دهیم طبیعتا امکانات الزم 
برای آن برای ما فراهم نیســت و این جلســه برگزار شد تا 
برنامــه ریزی های الزم برای این کار انجام شــود و اگر این 
امکانات فراهم شــود می توانیم ظرف ده روز واکسیناسیون 
در اســتان را به اتمام برســانیم.وی با بیــان اینکه اولین 
تاکتیک ما افزایش مراکز تجمیعی اســت، ادامه داد: موارد 
دیگر شــامل افزایش شیفت های مراکز به دو و سه شیفت، 
اســتفاده از ظرفیت بیمارستان ها که امکانات الزم و فضای 
جداگانه دارند و همچنین مراکز بهداشتی که فعال نبودند 
هم وارد مدار شــوند، این دست اقداماتی است که می تواند 
سرعت بیشــتری به واکسیناســیون دهد.زالی افزود: اگر 
بخواهیم کل واکسیناســیون تهــران را انجام دهیم به 20 
میلیون دوز واکسن نیاز داریم و تا روز پنج شنبه گذشته ۷ 
میلیون و 125 هزار واکســن در تهران تزریق شده و یعنی 
ما به 13 میلیون واکســن دیگر برای پوشش کامل دو دوز 
تهران نیازمندیم اما برای واکسیناســیون در این 10 روز، 
13 میلیون واکسن مورد نیاز نیست و با هفت میلیون دوز 
کــه ۶ میلیون آن مربوط به دوز اول اســت، این کار انجام 

خواهد شد.
فرمانده ســتاد مقابله با کرونای اســتان تهران این را هم 
گفت که از وزارت بهداشت درخواست کردیم که این هفت 
میلیون دز واکسن را در اختیار ما قرار دهد.زالی همچنین 
گفت:طبق بررسی ها در گروه سنی باالی ۶0 سال احتمال 
مرگ و میر بین کسانی که واکسن تزریق نکرده اند 11 برابر 

بیشتر از دیگران است.
فرمانده ســتاد مقابله با کرونا تهران در گفتگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان،  اظهار کرد:واژه واکســن هراسی را باید 
در شرایط فعلی کنار گذاشت، همین خیز پنجم کرونا نشان 
می دهد که با واکسیناســیون گروه های پر خطر، وضعیت 
بیمــاران و فوتی ها تغییر می کند.وی ادامــه داد: در حال 
حاضر متاســفانه در تهران 12 درصد افراد باالی ۶0 سال 
واکســینه نشــده اند و عمده مرگ و میر و بستری های ما 
در بین همین گروه 12 درصدی اســت.زالی تصریح کرد: 
طبق بررسی های که در این گروه سنی انجام دادیم احتمال 
مرگ و میر بین کســانی که واکســن تزریق نکرده اند 11 
برابر بیشــتر از دیگران اســت و این موضوع نشان می دهد 
کسانی که واکسن هراسی را تبلیغ می کنند، منطق خاصی 
ندارند.زالی درباره تفاوت در میزان تاثیر واکسن های مختلف 
بیان کرد:همانطور که ســازمان بهداشت جهانی و مجامع 
بیــن المللی بار ها تاکید کرده اند، بهترین واکســن، اولین 

واکســن در دســترس خواهد بود، یعنی این تفاوت در اثر 
بخشــی و بحث های این چنینی آنقدر جدی نیســت.وی 
ادامه داد : براســاس فرمولی که ســازمان بهداشت جهانی 
اعالم کرده، هر واکسنی که حداقل از 50 درصد اثر بخشی 
برخوردار باشد، می تواند در سبد واکسیناسیون هر کشوری 
قرار بگیرد؛ خداروشــکر تمام واکســن هایی که در داخل 
کشور تولید یا وارد شــده اند، این معیار سازمان بهداشت 
جهانی را برخوردارند.زالــی افزود:جای نگرانی وجود ندارد 
و آنقدر این تفاوت ها چشم گیر نیست که بخواهیم منتظر 
واکسن خاصی باشــیم؛ درحال بررسی گروه 12 درصدی 
باالی ۶0 سال هستیم و لکه گیری در حال انجام است که 

واکسیناسیون این افراد هم انجام شود.
شناسایی 17605 بیمار جدید در کشور طی یک 

شبانه روز
بنابراعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
در طول یک شــبانه روز، 3۶4 بیمار کووید19 جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 11۶ 
هزار و 43۶ نفر رســید.به گزارش ایسنا، از روز 25 شهریور 
تــا روز 2۶ شــهریور 1400 و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی، 1۷ هزار و ۶05 بیمار جدید مبتال به کووید19 
در کشور شناسایی شد که 253۷ نفر از آنها بستری شدند.
مجمــوع بیماران کووید19 در کشــور به 5 میلیون و 39۶ 
هزار و 13 نفر رسید.متاســفانه در طول 24 ســاعت، 3۶4 
بیمار کووید19 جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به 11۶ هزار و 43۶ نفر رسید.
خوشــبختانه تا روز 2۶ شــهریور، 4 میلیــون ۷08 هزار 
و 195 نفــر از بیمــاران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها 
ترخیص شده اند.۶902 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار 

دارند.تا روز 2۶ شــهریور، 30 میلیون و ۷82 هزار و 338 
آزمایش تشــخیص کووید19 در کشور انجام شده است.در 
حال حاضر 1۶8 شــهر کشور در وضعیت قرمز، 209 شهر 

در وضعیت نارنجی و ۷1 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
تزریق بیش از 41 میلیون واکسن در کشور

شمار واکســن های تزریق شده در کشــور به 41 میلیون 
و 250 هزار و 4۶0 ُدز رســیده اســت.به گــزارش مرکز 
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، تا روز 2۶ 
شهریور،2۷ میلیون و ۷90 هزار و 835 نفر ُدز اول واکسن 
کرونــا و 13 میلیون و 459 هــزار و ۶25 نفر نیز ُدز دوم 
را تزریق کرده اند.طبق این گزارش؛ مجموع واکســن های 
تزریق شده در کشور به 41 میلیون و 250 هزار و 4۶0 ُدز 
رسید.افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن  باید در سامانه 

salamat.gov.ir ثبت نام کنند.
ناشتا واکسن نزنید

یک فوق تخصص مهندســی ژنتیک با اشاره به اینکه تمام 
دریافت کنندگان واکسن باید قبل از تزریق غذای مناسب و 
کافی بخورند، تاکید کرد که ناشتا واکسن نزنید.به گزارش 
ایســنا، دکتر علی کرمی با بیان اینکه مصرف مایعات زیاد 
مانند آب و آبمیوه های طبیعی پس از تزریق واکسن بسیار 
ضروری و مفید است گفت: افرادی که با حالت ناشتا واکسن 
می زنند، معموال عوارض بیشتری مثل سرگیجه و بی حالی 
را تجربه می کنند.وی با اشاره به این که میزان بروز عوارض 
به عملکرد سیســتم ایمنی بدن ارتباط مســتقیم دارند، 
اظهار داشت: افرادی که سبک زندگی سالم دارند - تغذیه 
و تحرک و ســالم و سطح اســترس پایین - عوارض بسیار 

کمی را پس از تزریق واکسن تزریق می کنند.
وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، با اشــاره به 
این که افرادی که نسبت به مواد مختلف آلرژی دارند باید با 

نظر پزشک در انتخاب واکسن دقت کنند، بار دیگر توصیه 
کرد: تمام دریافت کنندگان واکسن باید قبل از تزریق غذای 
مناســب و کافی بخورند.این استاد دانشگاه با اشاره به این 
که وضعیت ژنتیک و فیزیولوژی در بروز عوارض واکســن 
مؤثر هســتند، اظهار کــرد: »درد موضعی محل تزریق« و 
»قرمز شدن محل تزریق« و »بدن درد سطحی« و »تب« و 
»احساس بی حالی« از جمله شایع ترین عوارض واکسن های 
کرونا هستند که در صورت بروز تا یکی دو روز پس از تزریق 

برطرف می شوند.
ارزیابی سازمان جهانی بهداشت

 از واکسن های ایرانی
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران ضمن قدردانی از 
اقدامات و همکاری سازمان غذا و دارو، گفت: علیرغم شدید 
بودن ویروس کووید 19، جمهوری اسالمی ایران توانسته با 
اتخــاذ تمهیداتی تا حد قابل قبولی این بیماری همه گیر را 

کنترل کند.
به گزارش ایلنا به نقل از ایســنا، جعفر حســین ســید در 
نشست خبری که به صورت مجازی با حضور مدیر منطقه 
ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت و مدیر اورژانس 
منطقه ای امرو )EMRO( برگزار شد، در سخنانی گفت: 
ایران تمهیداتی را از قبیل تعطیلی مراکز آموزشی، تعطیلی 
کسب و کار تجاری، استفاده اجباری از ماسک در مکان های 
عمومی انجام داده اســت و با وجود مشکالت و شرایط نیز 
توانســته مقدار قابل توجهی دز واکسن را به مردم تزریق 
کند.وی با اشاره به واردات حدود  9.۶ میلیون دز واکسن تا 
روز چهارشنبه توسط ایران اضافه کرد: بنده دو هفته پیش 
شــخصا از مراکز تزریق واکسن بازدید کردم و کار بصورت 
کامال حرفه ای مدیریت می شد.وی درباره ارزیابی سازمان 
جهانی بهداشت از واکســن های ایران، گفت: همانطور که 
پیش تر راجع به واکسن های بومی هم گفتم، در حال جمع 
آوری اطالعات الزم برای ثبت و تصدیق واکسن های ایرانی 
هســتیم و طبق آن ها تصمیم گیری می کنیــم و در این 
باره نیز از اقدامات و همکاری »ســازمان غذا و دارو« ایران 

قدردانی می کنیم.
جعفر حسین سید در پاســخ به این سوال که آیا حقیقت 
دارد افراد ایرانی که واکسینه شده اند، از نو مبتال به بیماری 
شــوند، گفت: این موضوع صرفا به ایران محدود نمی شود 
بلکه باید در نظر داشــت همیشه یک احتمالی وجود دارد 
زیرا واکسن سیســتم ایمنی بدن را افزایش می دهد و اگر 
شخصی مجدد مبتال شــود، وضعیت بیماری و عالئم وی 
بســیار ســطحی و ضعیف خواهد بود در حدی که نیازی 
به بســتری در بیمارستان نیســت.نماینده سازمان جهانی 
بهداشــت در ایران همچنین با اشــاره به واکسیناســیون 
اتبــاع نیز ابراز امیدواری که 1.۶ میلیون دز واکســن برای 
پناهندگان افغان در اختیار دولت جمهوری اســالمی ایران 

قرار گیرد.

اســتاندار تهــران از کاهش 2.5 درصدی نــرخ بیکاری در 
استان تهران نســبت به زمستان سال گذشــته خبر داد.
انوشیروان محســنی بندپی در گفتگو با ایسنا، در این باره 
گفت: بر اساس ارزیابی عملکرد دستگاه های استانداری های 
کل کشــور، اســتانداری تهران در حوزه اشتغال جزو سه 
استان برتر کشور معرفی شــده که این امر نشان از تالش 
دســتگاه های مختلف اجرایی و فرمانداران در ایجاد شرایط 
الزم بــرای ایجاد اشــتغال جدید، حفظ اشــتغال موجود 

و پویایی و رونق اشــتغال دارد. بــی تردید مهمترین اصل 
در حفظ اشــتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی، تالش 
در رفع موانع تولید و توجه به شــعار ســال، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها اســت.وی افزود: بر اساس اعالم مرکز آمار و 
مستندات موجود، نرخ بیکاری استان تهران در شش ماهه 
نخست امســال۶.3 درصد اســت که این میزان نسبت به 
زمستان ســال قبل با کاهش 2.5 درصدی بیکاری همراه 
شده است.استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت های 

خود بر لزوم ایجاد اشــتغال در ســطح استان به ویژه برای 
جوانان اشاره کرد و افزود: ایجاد شغل پایدار و با ثبات برای 
جوانان با انگیزه به ویژه در اســتان تهران و در شــرایطی 
که دشــمن با اعمال تحریم های ظالمانه تولید و اشــتغال 
کشــور را هدف گرفته کار بسیار دشــواری است اما با هم 
افزایی در ســال 99 برای اولین بار از رقم تعهدات اشتغال 
پیشــی گرفتیم و در همین راســتا نیز سال گذشته هیچ 
واحد تولیدی و صنعتی در اســتان تهران تعطیل نشد.وی 

ادامه داد: فراهم کردن زیرساخت های شهرک های صنعتی 
در اســتان یکی از پیشرانه های ایجاد اشتغال است. باید به 
این نکتــه توجه کنیم که تقریبا در چهار  فصل متوالی در 
استان تهران نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد و این آمار مورد 
تایید مراجع رسمی کشور است. در مشاغل خانگی به دلیل 
کمبود منابع و اعتبارات البته کمی عقب ماندگی داریم؛ اما 
برای سال 1400 توانستیم ۶2 میلیارد اعتبار در این بخش 

جذب کنیم.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه مطالبی که درباره افزایش 
قیمت بلیت مترو نقل شــده اســت حرف بی ربطی است، 
افزود: افزایش قیمت بلیت مترو دروغ ســیزده است، نه بنا 

بر افزایش قیمت است نه تغییری در شرایط.
به گزارش ایســنا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران با انتشار 
ویدیویی درباره انتشــار اخباری مبنــی بر افزایش قیمت 
بلیت مترو گفت: شــهرداری ظرفیت های مختلفی را برای 
امر واکسیناسیون و سایر خدمات به صورت مستقیم و غیر 
مستقیم در اختیار شهروندان قرار داده اما شهرداری دارای 
ظرفیت های کم نظیری اســت لذا ســعی شد که از همه 

ظرفیت های شهرداری استفاده کنیم.
وی افزود: موضوع بهداشــت و درمان یک بخش از مواجه 

با کرونا اســت واکسیناســیون یک جز از این بخش های 
بهداشت و درمان است ما در شهر نیازمند خدمات اجتماعی 
اجتماعی و زنده نگهداشتن شهر از طریق فاصله گذاری های 
مناســب هســتیم و در همه این امور شــهرداری خود را 
موظــف می داند که خدمتگذار مردم باشــد لذا در مرحله 
اول در هفته آینده ســتاد »مدیریت بحــران کرونا« را در 
شــهرداری راه اندازی می کنیم و همــه ظرفیت ها را برای 
خدمت به مردم یکپارچه می کنیم و بعد از آن با هماهنگی 

که با ســایر دستگاه ها صورت می گیرد سطح خدمت را در 
قالب یک قرارگاه با سایر دستگاه ها خواهیم داشت به امید 

روزی که ما شاهد رفع این مشکل باشیم.
زاکانی همچنیــن در باره افزایش قیمــت بلیت مترو نیز 
گفــت: این از آن دروغ های شــب ســیزده اســت. به هر 
حال برخی ها چیزی ندارند بگویند و از درون یک جلســه 
تخصصی که پیرامون موضوعات تمام شــده قیمت بلیت 
مترو و بررسی راه برای توسعه مترو مطرح شده بود جمله 

ای را در می آورند و منتشر می کنند.
شــهردار تهران ادامه داد: نه بنا بر افزایش قیمت است نه 
تغییری در شــرایط. آنچه که دنبال می کنیم این است که 
با باال بردن ظرفیت هــای مترو خود را برای دوره جدیدی 
از خدمتگــزاری آماده کنیم که بعــد از دوره کرونا با بهره 
مندی افزون تری بتوانیم پاسخگوی مطالبات جدی مردم 

عزیز باشیم.
وی در پایان تاکید کرد: در یک جلســه و در این خصوص 
درباره یک امر تخصصی مواردی مطرح شده بود. گزارشی 
به دســت ما رســیده بود و ما در حال بررسی آن گزارش 
بودیم و از دل آن جلسه مطالبی منتشر شد وگرنه افزایش 

قیمت بلیت مترو حرف بی ربطی است.


