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شناسایی ۱۰۸۴۳ بیمار جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، در یک شبانه روز ۱۰۸۴۳ بیمار جدید 
کووید۱۹ در کشــور شناسایی شدند و در همین بازه زمانی متاسفانه ۲۸۰ نفر نیز 
به دلیل این بیماری جان باختند.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت بهداشــت، از روز ۲ مهر تا روز ۳ مهرماه ۱۴۰۰ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۰ هــزار و ۸۴۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شدند که یک هزار و ۵۶۷ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۷۲۸ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت، ۲۸۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۱۱۹ هزار و ۷۲ نفر رسید.خوشبختانه تا روز ۳ مهر، ۴ میلیون ۹۲۰ هزار 
و ۹۷۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۶ هزار و ۴۱۱ 
نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت 
مراقبت قرار دارند.تا روز ۳ مهر،  ۳۱ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۷۹۸ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۲۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، 
۲۲۴ شــهر در وضعیت نارنجی، ۱۶۵ شهر در وضعیت زرد و ۳۰ شهر در وضعیت 

آبی قرار دارند.

پاییز کم بارشی خواهیم داشت
رئیس مرکز ملی خشکســالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن اشاره به 
کاهش ۴۰ درصدی بارندگی ها طی ســال آبی گذشته نسبت به حد نرمال گفت: 
بارندگی ها طی ســال آبی جاری دیرتر از حد نرمال آغاز می شود و پاییز کم بارشی 
پیش رو داریم.احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا، ضمن اشاره به اینکه دمای کشور 
طی تابستان امســال حدود ۱ درجه سانتیگراد باالتر از حد نرمال بود، اظهار کرد: 
مقدار بارندگی ها طی سال آبی گذشته )۱۳۹۹- ۱۴۰۰( منتهی به اول مهر ماه سال 
جاری نیز کاهش چشمگیری داشته است. به طور کلی ۱۴۳.۴ میلیمتر بارندگی طی 
سال آبی گذشته در سطح کشور رخ داد که این مقدار نسبت به بارش متوسط کشور 
یعنی ۲۳۵.۲ میلیمتر  کاهش حدود ۴۰ درصدی داشــته اســت.وی با بیان اینکه 
با دوره های خشــک متعددی به ویژه در بهار و زمستان مواجه بودیم، تصریح کرد: 
متوســط بارش ساالنه در کشور بین یک سوم تا یک چهارم متوسط جهانی است. 
از این رو کاهش ۴۰ درصدی بارندگی ها نســبت به حد نرمال کاهش چشم گیری 
به حســاب می آید که می تواند کشــور را با چالش های متعددی از جمله مشکالت 
تامین آب شرب مواجه کند.وظیفه افزود: در برخی استان ها به خصوص چهارمحال و 
بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، کرمانشاه، کردستان - که مناطق پربارش 
کشور در فصول سرد ســال محسوب می شوند - نیز با کاهش حدود ۴۰ درصدی 
بارندگی ها روبه رو و برخی از این استان ها از جمله، لرستان،کرمانشاه، چهارمحال و 
بخیتاری، کهگیلویه و بویراحمد و شمال خوزستان تقریبا با ۲۰۰ میلیمتر کسری 
بارش طی سال آبی ۹۹- ۱۴۰۰مواجه بودند.به گفته رئیس مرکز ملی خشکسالی و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی، کم بارشی شدید طی سال آبی گذشته به ویژه 
در جنوب غرب و غرب کشــور اثرات بســیار جدی و مشکالت زیادی را برای دبی 
رودخانه ها و آب پشت سدها ایجاد کرد، به طوری که در حال حاضر نیز مخازن سدها 
کســری قابل مالحظه ای نسبت به شرایط نرمال و حتی سال گذشته دارند.وظیفه 
درباره وضعیت بارندگی ها طی ســال آبی جاری اظهار کرد: مدل های عددی نشان 
می دهد که به جز در نوار شمالی کشور طی دو تا سه هفته نخست مهرماه تقریبا هیچ 
بارشی در کشور نخواهیم داشت. این شرایط حاکی از آن است که بارندگی ها طی 
سال آبی جاری دیرتر از حد معمول آغاز خواهد شد.وی با اشاره به اینکه کشاورزان 
به ویژه در نوار غربی کشور با آغاز مهرماه در انتظار دریافت اولین بارش هستند، گفت: 
نخستین بارش قابل مالحظه در پاییز که اصطالحا به آن بارش موثر گفته می شود 
با مرطوب کردن اراضی اجازه کاشت بذر را به کشاورزان می دهد اما متاسفانه به نظر 
می رسد که این بارندگی ها امسال با تاخیر آغاز می شود و به جز در نوار شمالی، در 

سایر نقاط کشور بارندگی نخواهیم داشت.

افتتاح دومین سایت خودرویی واکسیناسیون
 در منطقه ۱9

دومین ســایت واکسیناسیون خودرویی منطقه ۱۹ در مرکز خرید و فروش خودرو 
پونه واقع در بزرگراه آیت اله سعیدی با حضور شهردار تهران و جمعی از مسئوالن 
ارشد شهرداری تهران افتتاح شــد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، 
در  این مراســم علیرضا زاکانی شــهردار تهران، امین توکلی زاده معاون اجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری تهران، علی توکلی شهردار منطقه ۱۹، سید علی مفاخریان 
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شهر تهران،آیت اهلل موسوی هشترودی از علمای برجسته منطقه، 
اعضای هیئت رئیســه شــورایاری و جمعی از مدیران شهرداری و معاونین منطقه 
حضور یافتند و از خدمات و بخش های مختلف این ســایت، در نخستین روز آغاز 
فعالیت آن بازدید کردند. ســایت واکسیناسیون آیت اله سعیدی به عنوان دومین 
سایت خودرویی منطقه ۱۹ با اختصاص محدوده ای در انتهای سایت مرکز خرید و 
فروش خودرو پونه برای سهولت خدمات رسانی به واکسیناسیون شهروندان بویژه 

شهروندان ناحیه سه علیه بیماری کرونا، در داخل خودرو اختصاص یافته است.

اخبار کوتاه

اثرات مخرب مواد مخدر
محمدرضا اسفندیار*

انواع مواد مخدر
۱- سستی زا -  ۲- توهم زا - ۳- توان افزا

 موادسستی  زا:
موادی هستند که مصرف آن بر روی سلسله اعصاب مصرف  کننده اثر گذاشته 

و در نتیجه فعالیت فکری و بدنی او را سست نماید که شامل:
الف: طبیعی، مانند: استحصاالت گیاه خشخاش، تریاک، شیره تریاک، مرفین.
ب: مصنوعــی، مانند: هروئین، متادون، نرمتــادون، پاپاورین، پتیدین، انواع و 

اقسام قرص های مسکن و آرام  بخش.
موادتوهم  زا:

بــا مصرف این مــواد فرد دچار اوهام حســی و بصری می  شــود. این مواد را 
هالوسینوژن می  گویند که شامل:

الف :طبیعی، مانند: اســتحصاالت گیاه شــاهدانه، حشیش، بنگ، ماری جوانا،  
گراس، چرس؛ مســکالین، جو سیاه آفت  زده، برخی از قارچ های حاوی مواد 

توهم  زا، دانه  های نوعی نیلوفر وحشی.
 ،)D.M.TT( دی  متیل تریپتامین ، )L.S.D(ب: مصنوعی، مانند: ال.اس.دی

.)D.E.T( دی  اتیل تریپتامین
موادتوان افزا:

مصرف آن بر روی سلســله اعصاب تأثیر گذاشته و در نتیجه فعالیت فکری و 
بدنی مصرف  کننده بیشــتر و باعث هیجان می  شــود. این مواد به دو  دسته 

تقسیم می  شوند که عبارتند از:
الف :طبیعی، مانند: برگ کوکا، کوکائین، کراک، برگ و ســاقه برخی درختان 

مثل خات و کراتم و ناس.
ب :مصنوعی، مانند: آمفتامین، متیل آمفتامین، ترکیبا.

*مشاور مرکز خاوران تهران

نگاه
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران خبر داد

سیاست دولت، بازگشایی آرام مدارس از نیمه دوم آبان

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعالم کرد

پرخطرها حتما واکسن آنفلوآنزا بزنند

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد

ضرورت تغییر نگرش مراجع تصمیم گیری نسبت به تامین اجتماعی

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تشریح کرد

ویژه برنامه های سازمان فرهنگی هنری به مناسبت اربعین حسینی

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه سیاست 
دولت مبنی بر بازگشــایی آرام مدارس اســت، گفت: به جز 
پایه های اول و هنرستان ها، در نیمه دوم آبان ماه بازگشایی 
تدریجی با تأیید وزارت بهداشت خواهیم داشت. به گزارش 
 ایســنا، عبدالرضا فوالدونــد در آئین آغاز ســال تحصیلی 
۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ ضمن گرامی داشت هشت سال دفاع مقدس 
اظهار کرد: ۳۶ هزار دانش آموز و ۵ هزار فرهنگی شــهید در 
هشت ســال دفاع مقدس جان خود را فدا کردند.وی ضمن 
تبریک آغاز سال تحصیلی گفت: برای دومین بار زنگ سال 
تحصیلی در زیســت بوم جدید به صدا درآمد. ستاد مهر از 
اواخر بهمن ماه ۱۳۹۹تشــکیل شد و در کارگروه های هفت 
گانــه برای چنین روزی تالش کردند. ۱۸ هزار نفر در حدود 

۹ ماه زحمت کشیدند. 
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در شهر تهران تصریح 
کرد: ما در شــهر تهران، ۱ میلیون ۲۰۰ هزار دانش آموز و 
۴۰ هــزار کالس درس داریم. همچنیــن با کمبود ۱۲ هزار 
نیرو مواجه هســتیم. ثبت نام ها در تهران از ۳ ماهه گذشته 
شــروع شد و در رتبه نخســت قرار گرفت. تا به اینجای کار 
۱۲ میلیون جلد کتاب بین دانش آموزان تولید شــده است. 
وی افــزود: تهران همچنین از نظر کالس بندی، رتبه اول را 
داشت. در ســال جدید در این شهر، ۶۰ آموزشگاه در قالب 
۳۰۰ کالس افتتاح کردیم. مدیر کل آموزش و پرورش شهر 
تهران در مورد شروع ســال تحصیلی گفت: سیاست دولت 
مبنی بر بازگشــایی آرام مدارس است. به جز پایه های اول و 
هنرستان ها، از نیمه دوم آبان، ماه بازگشایی تدریجی و آرام 
و البته با تأیید وزارت بهداشــت را خواهیم داشت. امیدوارم 
بتوانیم در ایام پساکرونا کمبودها و کاستی های این دو سال 

را جبران کنیم.
آغاز آموزشهای حضوری در مدارس با کالس های ۳۰ 

نفره و کمتر از نیمه دوم مهرماه
معاون آموزش متوســطه و رئیس ســتاد پروژه مهر وزارت 
آموزش و پــرورش گفت: با برنامه ریزی های انجام شــده 
آمــوزش هــا را از مهرماه به صورت مجازی آغــاز و از آبان 
ماه به صورت تدریجی، آرام و اقتضایی به ســمت حضوری 
پیش خواهیم برد.به گزارش ایسنا، علیرضا کمرئی در حاشیه 
سفر خود به شــیراز گفت: از یکم مهرماه، سال تحصیلی را 

با برگزاری جشن شــکوفه ها در مدارس دوره ابتدایی آغاز 
کرده ایــم و در ســوم مهرماه زنگ آغاز ســال تحصیلی در 
مدارس سراســر کشور به صورت همزمان نواخته شد.معاون 
آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش ها 
را به صورت مجازی، حضوری، تلویزیونی و درسنامه ای آغاز 
خواهیم کرد و این آموزش ها همه دانش آموزان کشــور را 
در برمی گیرد.کمرئی گفت: با سیاستگذاری های انجام شده 
به صورت تدریجــی، آرام و اقتضایی آموزش ها را حضوری 
خواهیــم کرد.وی افزود: اولویت آمــوزش های حضوری در 

مناطق روســتایی و عشایری می باشــد و مدارس عشایری 
بــا تعداد دانــش آموز ۱۵ نفر و کمتــر از آن، در هر کالس 
می تواننــد آموزش ها را از اول مهر، به صورت حضوری آغاز 
کنند.کمرئی گفت: مدارس با کالس های ۳۰ نفر و کمتر از 
آن نیز می تواننــد از نیمه دوم مهر آموزش های حضوری را 
آغاز کنند.رئیس ســتاد پروژه مهر وزارت آموزش و پرورش 
گفت: مــدارس فنی و حرفه ای و کاردانــش نیز می توانند 
دروس اســتانداردهای مهارتی و شایستگی های فنی را به 
صورت حضوری برگزار کنند.معاون آموزش متوسطه وزارت 
آمــوزش و پرورش ادامه داد : جمعیت آماری، درنظر گرفتن 
امکان رعایت پروتکل ها و استحقاق بیشتر، دلیل انتخاب این 
گروه ها برای آموزش های حضوری بوده اســت.وی با بیان 
این که اصل حفظ ســالمت دانش آموزان اولین و مهمترین 
اولویت ما در شــروع سال تحصیلی بوده، گفت: خوشبختانه 
معاونت تربیت بدنی و ســالمت وزارت آموزش و پرورش و 
معاونت بهداشــت وزارت بهداشت و درمان شیوه نامه خوبی 
برای آغاز ســال تحصیلی تنظیم کرده اند که در آن به تهیه 
اقالم بهداشــتی در مدارس تأکید ویژه ای شده است.رئیس 
ستاد پروژه مهر وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوالی 
در مورد آمادگی سامانه شاد برای سال تحصیلی جدید گفت: 
بیــش از ۹۰ درصد کالس بندی دانش آموزان در ســامانه 
شاد انجام شده اســت و معلمان می توانند جریان یادگیری 
را از ۳ مهر آغاز کنند.به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط 
عمومی وزارت آموزش و پرورش، کمرئی گفت: واکسیناسیون 
معلمــان و اولیاء به خوبی در جامعه در حال انجام اســت و 
امیدواریــم از آبان ماه به تدریج و با در نظر گرفتن شــرایط 

مناطق بازگشایی مدارس را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.

دبیــر کمیته علمی کشــوری کرونا با بیــان اینکه انتطار 
نمی رود امسال هم با افزایش شیوع آنفلوآنزا روبرو باشیم، 
در عیــن حال بر لزوم تزریق واکســن آنفلوآنزا برای کادر 
بهداشــت و درمان و افــراد دارای بیماری های زمینه ای 
تاکید کرد.دکتر حمیدرضا جماعتی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره شــیوع آنفلوآنزا در فصول سرد سال، تاکید کرد: به 
طور کلی توصیه ما این اســت کــه افراد در معرض خطر 
حتما واکســن آنفلوآنزا را تزریق کنند؛ ولی سال گذشته 
هم که برای مدتی فصل ابتال به آنفلوآنزا و کرونا همزمان 
شد، میزان و شدت باالیی از ابتال به آنفلوآنزا را نداشتیم و 
اکثر بیماران همان مبتالیان به کرونا بودند.او تاکید کرد: 
این موضوع در پزشــکی یک اصل است که اگر گرفتاری 
با ویروس یا میکروبی خیلی شــدید باشــد، معموال اجازه 
نمی دهد ویروس یا میکروب دیگری خود را نشــان دهد؛ 
بنابراین با توجه به شــیوع بــاالی کرونا، ویروس آنفلوآنزا 
مانند گذشــته شدت نخواهد داشــت و امسال هم انتظار 
نمی رود با شــدت باالیی از آن مواجه باشیم.دبیر کمیته 

علمی کشــوری کرونا درباره تزریق واکسن آنفلوآنزا، بیان 
کرد: همزمانــی و نزدیکی زمان تزریق واکســن کرونا و 
آنفلوآنزا مشــکلی ندارد. البته توصیه می کنیم اگر فردی 
عالئم عفونی داشــته باشد، بهتر اســت تا بهبود عالئم از 
تزریق واکســن خودداری کند.وی تاکید کــرد: بهترین 
زمــان تزریق واکســن آنفلوآنزا اواخر شــهریور و مهرماه 
است؛ ولی چون پس از تزریق واکسن آنفلوآنزا چند هفته 
طول می کشــد تا ایمنی حاصل شود، بنابراین بهتر است 
پس از نیمه دوم شهریور این واکسن تزریق شود.به گفته 
وی، پرســنل کادر بهداشت و درمان، افراد دارای بیماری 
زمینه ای قلبی_عروقی، ریوی، مبتالیان به دیابت، فشــار 

خون باال و... بهتر است این واکسن را تزریق کنند.
تزریق واکسن آنفلوآنزا به مادران باردار

 تا دو هفته آینده
رئیسی با اشــاره به بازگشــایی مدارس گفت: بازگشایی 
مــدارس زمانی اتفاق می افتد که ســالمت دانش آموزان، 
کادر مدرسه و ... تامین شود و این موضوع صرفا با تزریق 

واکســن امکان پذیر نیست. ممکن اســت واکسن هم به 
دانش آموزان تزریق شــود، اما اجازه بازگشــایی مدارس 
داده نشــود.علیرضا رئیســی در گفت وگو بــا ایلنا درباره 
واکسیناسیون افراد کمتر از ۱۸ سال گفت: واکسنیاسیون 
فعال برای سن ۱۷ سال به باال در نظر گرفته شده است و 
فعال برنامه ای برای افراد واکسیناســیون افراد کمتر از این 
ســن را نداریم.وی در واکنش به اینکه واکســن هایی که 
قرار اســت مورد اســتفاده قرار گیرد، مورد تایید سازمان 
بهداشــت جهانی هســت یا خیر؟ ادامه داد: بســیاری از 
واکسن هایی که در دنیا مصرف می شود به طور کلی مجوز 
سازمان بهداشــت جهانی را ندارد و مجوز سازمان غذا و 
دارو کشــورها را دارد.معاون بهداشــت وزارت بهداشت با 
بیان اینکه واکسیناســیون نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال جزو 
برنامه های ما نیســت، تصریح کرد: تزریق برای سنین ۱۷ 
و ۱۸ ســال انجام می شــود و برای آنها واکسن سینوفارم 
و سوبرانا اســتفاده می کنیم. البته در کوبا واکسن سوبرانا 
برای کودکان ۳ تا ۱۷ ســال تزریق شــده است.رئیســی 

با بیــان اینکه مطالعــات مختلفی در خصوص واکســن 
برای نوجوانان در کشــورهای مختلف انجام شــده است، 
خاطرنشان کرد: به طور مثال در آلمان واکسن صرفا برای 
دانش آموزانی که دارای بیماری زمینه ای هستند، تزریق 
می شود. در چین برای سنین سه تا ۱۸ سال از دو واکسن 
سینووک و ســینوفارم اســتفاده کرده اند، اصوال واکسن 
ویروس غیرفعال مانند ســینوفارم سال های سال است که 
در واکسن های دیگر برای کودکان استفاده می شود و کم 
عارضه اســت.وی با تاکید براینکه برنامه ما این است که 
برای واکسیناسیون سنین ۱۲ ســال به باال برنامه ریزی 
کنیم، یادآور شــد: اگر واکسن ســینوفارم استفاده کنیم 
قطعا دو دوز اســت و اگر سوبرانا استفاده کنیم حتما تک 
دوز اســت. ما در بحث واکسیناسیون افراد زیر ۱۸ سال با 
طمنانینه جلو می رویم.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا  
درباره واردات واکســن آنفلوآنزا نیز گفــت: برای مادران 
بــاردار از یک الی دو هفته دیگر تزریق واکســن آنفلوآنزا 

را شروع خواهیم کرد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: سیاست های کلی 
تامین اجتماعی که به تصویب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام رســیده و در دستور کار اســت اهمیت زیادی دارد و 
باید در همه بخش های حاکمیتی با جدیت پیگیری شود.

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در جلسه ای با مدیران 
حوزه معاونت حقوقی، مجلس، دولت و امور بین الملل این 
ســازمان اظهار داشــت: برنامه هفتم توسعه و همین طور 
قانــون بودجه ســال ۱۴۰۱ نیز اهمیت باالیــی دارند که 
بایــد در همه این موارد پیگیری دقیق و جدی برای انتقال 
دیدگاه های سازمان انجام شود.وی ارتباط مناسب و موثر با 
مجلس، دولت و نهادهای بین المللی را اســاس کار معاونت 
حقوقی، مجلس دولت و امور بین الملل دانست و افزود: البته 
وظیفه این معاونت بســیار فراتر از برقراری ارتباط است و 
انتظار می رود که انتقال نقطه نظرات تخصصی و کارشناسی 
ســازمان به مجلس و دولــت و همچنین انتقال و پیگیری 

صحیح مطالبات و دیدگاه های این مراجع در سازمان توسط 
معاونت حقوقی، مجلس دولت و امور بین الملل انجام شود.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی افزود: نخستین نکته ای 
که در حوزه مجلس و دولت باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر 
چشــم انداز و نگرش مراجع تصمیم گیری نسبت به تامین 
اجتماعی اســت که برای تحقق ایــن هدف باید دیدگاهها 
و نظرات کارشناســی و تخصصــی در جایگاه صحیح و به 
نحو مناسب پیگری شود.موســوی ادامه داد: نکته دیگری 
که باید مورد توجه قرار گیرد، تعامل مثبت و سازنده است 
که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد و تعامالت سازمانی 
شرایطی را فراهم کند که بتوانیم درباره مسائل مهم سازمان 
با همکاری مراجع مختلف، تصمیم محکم و درست بگیریم 
و تصمیمــات را به خوبی اجرا کنیم.وی برنامه محوری را از 
مسائل بسیار مهم در این سازمان برشمرد و گفت: در حوزه 
حقوقی، مجلس، دولت و امــور بین الملل نیز برنامه ریزی 

اهمیت مضاعف دارد و باید اســاس کار باشد که البته قطعا 
برنامه ریزی وجود دارد و کارها مطابق برنامه انجام می شود 
اما در این حوزه باید پیش بینی شــرایط محتمل آینده را 
نیز داشــته باشید.موســوی تصریح کرد: پیش بینی آینده 
این نیســت که تصویری از آینده ترســیم شود بلکه هدف 
نهایی ما ساختن آینده و تأثیرگذاری بر تحوالتی است که 
در آینــده روی می دهد.وی اصالح برخــی تصورات درباره 
تأمین اجتماعی را از دیگر مســائل حائز اهمیت برشــمرد 
و گفت: بســیاری افراد تحلیل درســتی از فعالیت سازمان 
ندارند. فهم درست از سازمان تامین اجتماعی اگر در جامعه 
شکل گیرد امکان اتخاذ تصمیم درست درباره مسائل مهم 
سازمان تامین اجتماعی را فراهم می کند.سرپرست سازمان 
تأمین اجتماعی انتقال تجارب موفق بشــری را از اقدامات 
درســت و از الزامات این سازمان برشــمرد و گفت: ما در 
تامین اجتماعی رویکــرد دینی خود یعنی اصول عدالت و 

تکافل اجتماعی و همچنین فراهم آوردن آرامش و آسایش 
جامعه را مبنای عمــل قرار می دهیم و در کنار آن تجارب 
موفق بشری را نیز مطالعه می کنیم و کارهایی که در سایر 
کشــورها در حوزه تأمین اجتماعی انجام می شــود را هم 
بررسی می کنیم.به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان 
تأمیــن اجتماعی، ابراهیم جواهری، معــاون حقوقی، امور 
مجلــس، دولت و بین الملل ســازمان تأمین اجتماعی نیز 
در این جلســه گزارشــی از اقدامات صورت گرفته در این 
حوزه ارائه کرد و اظهار کرد: مطابق بررســی و ارزیابی که 
توسط مجلس شورای اسالمی انجام شده است بیش از ۱۰ 
درصد طرح ها و لوایح در دســتور کار مجلس با ســازمان 
تامین اجتماعی ارتباط مســتقیم دارد و در تمامی طرح ها 
و لوایح پیشــنهادی نظرات کارشناسی و تخصصی سازمان 
تأمین اجتماعی به نمایندگان و کمیســیون های تخصصی 

مجلس ارائه می شود.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برنامه های این سازمان 
به مناسبت اربعین حســینی با عنوان »جاماندگان« را تشریح کرد.به گزارش 
پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، ســیدعلیرضا فاطمیان پور معاون فرهنگی 
ســازمان فرهنگی هنری با اشاره به برنامه های این سازمان در خصوص اربعین 
حســینی)ع(، گفت: سازمان فرهنگی هنری ۱۰۹ عنوان برنامه با ۳۳۰ اجرا را 
بــا عنوان »جاماندگان« با رویکرد محتوایی تعظیــم و ترویج آیین پیاده روی 

اربعین حسینی برگزار می کند.
وی با معرفی مراســم »راهپیمایی جاماندگان« گفــت: پیاده روی جاماندگان 
اربعین حســینی)ع( از میدان امام حســین)ع( تا حرم حضرت عبدالعظیم)ع( 
برگزار می شود. این مراسم با قرائت زیارت اربعین شروع می شود. همچنین در 
مسیر پیاده روی موکب های فرهنگی و پذیرایی از زائران با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی برپا می شود.فاطمیان پور گفت:  قطعه موسیقی »اربعین« با شعری 
از رضا یزدانی و خوانندگی ســیدمحمد نبوی توسط مدیریت موسیقی سازمان 
فرهنگی هنری تولید و منتشر می شود.وی بیان کرد: پویش »آقا من جا ماندم« 
از دیگر برنامه های ویژه اربعین اســت که در این پویش از عموم مردم و افراد 
معروف دعوت می شود تا حرف دلشــان را به امام حسین)ع( بزنند. همچنین  
در پویش »ســلفی من و دوســت اربعینی ام« از افرادی کــه توفیق حضور در 
پیاده روی اربعین عراق یا مراسم جاماندگان اربعین را داشتند، دعوت می شود 

تا عکس ســلفی خود با دوست اربعینی شــان را در فضای مجازی و با هشتگ 
پویش منتشــر کنند. در پایان به تصاویر برگزیده توسط هیئت داوران جوایزی 
اهدا می شــود.معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری به »سوگواره ملی عکس 
آیینی اربعین ۱۴۰۰« اشــاره کــرد و گفت: این ســوگواره در دو بخش تک 
عکــس و مجموعه عکس از آیین های عزاداری مردم ایــران در اربعین برگزار 
می شــود. مراســم اختتامیه این مراســم در ۹ ربیع االول و با اهدای جوایز به 
آثار برگزیده برگزار می شود.فاطمیان پور گفت: در ایام اربعین حسینی مناطق 
۲۲گانه و فرهنگ ســراهای خاص با شناسایی و مشــارکت گروه های مردمی و 

 جهادی تحت عنوان»عشاق الحســین« فعالیت هایی برای کمک به نیازمندان
 انجام می دهند.

وی با اشــاره به برنامه»حب الحســین)ع( یجمعنا« گفــت: از ۴۶ عنوان برنامه 
فعالیت های کانون های مردمی شــهر تهران بــرای اجرای فعالیت های مجازی و 
میدانی با موضوع اربعین حمایت می شود. معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری 
در پایان گفت: به جز برنامه های ذکرشــده، مدیریت فرهنگی هنری مناطق ۲۲ 
گانه و فرهنگ سراهای خاص بیش از ۱۰۰ برنامه محله ای-منطقه ای به مناسبت  

اربعین حسینی خواهند داشت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک لواسانات

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب�ر رای ش�ماره 140060301048000155 م�ورخ 1400/4/26 هی�ات اول موضوع قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی اراضی و 
س�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواسانات تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم هما 
لواس�انی دانا به شناس�نامه شماره 7 کد ملی 0453012027 صادره ش�میران فرزند محمدعلی در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مس�احت 200 متر مربع قس�متی از پالک ش�ماره 69 فرعی از 1 اصلی واقع در قریه تیمور آباد حوزه ثبت ملک 
لواسانات انتقال مع الواسطه ملک از مالک رسمی آقای احمد تیموریان محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت 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 اول شنبه 1400/6/20

تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه 1400/7/4
12820 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک لواسانات

 
آگهی تجدید مناقصه شماره  00/4 )نوبت دوم(

مبلغ سپرده شرکت در مناقصهمبلغ تخصیص اعتبار در بودجه جاریمبلغ برآورد اولیه پروژه براساس ساالنه ۲۰۰۰۰تن استخراج عنوان 

اســتخراج ســنگ خام از معدن چاه شــیرین مطابق با 
ضوابط قانونی و ایمنی مربوط به سنگ های ساختمانی.  

۴۳.۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ریال 

)چهل و سه میلیارد و دویست و هفتاد و شش میلیون ریال(
۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال )شش میلیارد ریال(

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال 

)سیصد میلیون ریال( 

تبصره: کلیه هزینه های استخراج بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
پرداخت هزینه سوخت، مسئول فنی، حقوق دولتی، بیمه و .... بر عهده برنده مناقصه می باشد.

ظرفیت استخراج ساالنه معدن ۲۰ هزار تن و مطابق با ضوابط قانونی و ایمنی مربوط به سنگ های ساختمانی است.
 شرایط تکمیلی در اسناد مناقصه درج گردیده است.

آگهی مزایده به شماره ۰۰/5 )نوبت دوم(
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه پمپ زمینی شوئینگ با مشخصات زیر اقدام نماید:

سپرده شرکت در مزایدهقیمت پایه کارشناسیشرح موضوع مزایدهردیف 

یک دستگاه پمپ زمینی شوئینگ - سال ساخت ۲۰۰۹ میالدی – ساخت آلمان – ۱

موتور دویتس- تک محور و با دوچرخ متحرک و با سرعت کارکرد ۱۰۹۹۹۴ساعت که 

جزئیات آن به طور کامل در اسناد مزایده براساس نظرکارشناسی درج گردیده است

۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

)شش میلیارد و پانصد میلیون ریال(

۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

)سیصد و بیست و پنج میلیون ریال(

نشانی محل بازدید از دستگاه: 
بازدید از پمپ زمینی شوئینگ: سمنان – بلوار فدک – جنب cng -واحد موتوری سازمان و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان

ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ســمنان در نظر دارد اجرای عملیات پروژه مشروحه ذیل 
را برابر شــرایط مندرج در اسناد تجدید مناقصه به پیمانکار و واجدین شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه 
اشخاص حقوقی و یا حقیقی عالقمند دارای شرایط مندرج در اسناد و تخصص کافی دعوت می نماید از تاریخ درج 
آگهی جهت دریافت اســناد تجدید مناقصه به واحدحقوقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
ســمنان به نشانی: سمنان – خیابان شــهید رجایی، روبروی امامزاده علی بن جعفر)ع(، پالک۲۳مراجعه نموده و 
پاکت های اسناد را تا پایان وقت اداری مورخ۱۴۰۰/۷/۱۲ همراه با ضمانتنامه بانکي یا واریز بـــه حـــساب سپرده 

جاري ۱۰۰۸۳۴۶۲۳۳۸۰ نزد بانک شهر شعبه شهرداری سمنان به نام شهرداري سمنان صرفا از طریق پست ویژه 
به نشانی: سمنان– خیابان شهید رجایی، روبروی امامزاده علی بن جعفر)ع(، پالک۲۳ )کدپستی ۳۵۱۳۶۸۳۱۵۶( 
ارســال نمایند. شــایان ذکراست دبیرخانه این ســازمان هیچ پاکتی را به صورت حضوری دریافت نخواهدکرد. به 

پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر در آگهی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 تلفن های تماس جهت کســب اطالعات بیشتر ۳۳۳۳۸۵۷۳-۳۳۳۴۰۳۷۱-۰۲۳- ســازمان عمران و بازآفرینی 

فضاهای شهری شهرداری سمنان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

بدینوســیله از کلیه عالقمندان و متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشــار این آگهی در ساعات اداری به 
جز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به واحد حقوقی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
ســمنان به نشانی: سمنان – خیابان شــهید رجایی، روبروی امامزاده علی بن جعفر)ع(، پالک۲۳ مراجعه نمایند. 
متقاضیان شرکت در مزایده می بایست مبلغ سپرده را به حساب ۱۰۰۸۳۴۶۲۳۳۸۰ نزد بانک شهر شعبه شهرداری 
ســمنان بنام شهرداری سمنان واریز نمایند. برنده مزایده موظف است برابر با مبلغ پیشنهادی خود حداکثر ظرف 
مدت یک هفته پس از ابالغ نســبت به انجام امور پرداخت وجوه مشــخص شــده در اسناد طبق شرایط پرداخت 
مندرج در اسناد مزایده و سایر تعهدات به امور مالی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مراجعه 

نماید. شرکت کنندگان در مزایده موظفند پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ صرفا از طریق 
پســت ویژه به نشانی: سمنان – خیابان شــهید رجایی، روبروی امامزاده علی بن جعفر)ع(، پالک ۲۳)کد پستی 
۳۵۱۳۶۸۳۱۵۶( ارســال نمایند. شایان ذکر است دبیرخانه این سازمان هیچ پاکتی را به صورت حضوری دریافت 
نخواهد کرد. به پیشــنهاداتی که بعد از مدت مقرر در آگهی ارســال شــود ترتیب اثر داده نخواهد شد. تلفن های 
تماس جهت کسب اطالعات بیشتر ۳۳۳۳۸۵۷۳-۳۳۳۴۰۳۷۱-۰۲۳- سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 

شهرداری سمنان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی سازمان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان


