جزئیات پرداخت یارانه حمایتی به افراد آسیب دیده از کرونا

پرداخت  ۲۰۰تا  ۶۰۰هزار تومان به افراد فاقد درآمد ثابت

صفحه 8

آقای رئيس جمهور!
با صراحت و شفافیت بیشتر
درباره وضعیت اضطراری
و ابعاد بحران کرونا
جامعه را آماده کنید

آیا حاکمان میتوانند
به مردم دروغ بگویند؟
یادداشتی از
سید علی محمودی

ی پور
یادداشتی از محمدرضا جالی 

استاد روابط بینالملل دانشکده
وزارت امورخارجه

پژوهشگرجامعهشناسی

صفحه 3

صفحه 2
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قرارگاه بهداشتی
و درمانی برای
سازماندهی خدمات
به مردم تشکیل شود

صفحه 2

وزیرآموزش
و پرورش
خبر داد

مخالفت رئیس جمهور
با جریمه کردن مسافران بیمار؛

کنترل تردد  
در  ۱۱استان ایران

راهاندازی 1200مرکز تخصصی
درمانی ویژه بیماران مبتال
به کرونا در سراسر کشور

صفحه 3

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی خبرداد

سردارسرلشگرمحمدباقری
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

کنترل ترددها  
تشدید میشود

روال خلوت سازی
شهرها بزودی
آغاز میشود
رصد کل ملت ایران
ظرف  ۱۰روز آینده

صفحه 2

رصد کرونا
در بین  6/5میلیون خانوار کشور

صفحه 4

تسهیالت احداث مسکن برای زوجین فرهنگی در تهران تا سقف  ۱۶۰میلیون تومان ،در مراکز
استانها و شهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت تا سقف  ۱۲۰میلیون تومان و در سایر شهرها تا سقف
 ۱۰۰میلیون تومان با کارمزد  ۱۲درصد و بازپرداخت  ۱۲ساله از سوی شعب بانک ملی
صفحه 5

معاون آموزش متوسطه
وزیرآموزش و پرورش خبر داد

تدارک سریالسازان برای نوروز ۹۹

احتمال اختصاص یک ماه
از تعطیالت تابستانی به امر آموزش

صفحه 4

فرمانده انتظامی تهران خبر داد

دستگیری تقلیدکننده

شبکه یک؛ پایتخت،
 شبکه دو؛ کامیون،
شبکه سه؛ دوپینگ

صفحه 5

جزئیات سامانه الکترونیکی
 صدای معاون وزیر بهداشت
و  ۲۷شایعه پراکن فضای مجازی غربالگری افراد مشکوک
به کرونا
درباره کرونا
صفحه 8

خطرات زیانبار
ترکیب  ۷شوینده خانگی

صفحه 6

صفحه 6

هشدار جدی سازمان اورژانس کشور
 نسبت به مصرف الکل متانول
به عنوان محلول ضدعفونی کننده
صفحه 6

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

افزایش سن معافیت کفالت
پدر یا پدر بزرگ
از  ۷۰به  ۷۵سالگی

صفحه 5

بانک مرکزی اعالم کرد

مصادیق کسب و کارهای  
مشمول تعویق
اقساط وام
صفحه 8

پاسخگویی رایگان جمعی
 از پزشکان نیک اندیش
به سئواالت بیماران

صفحه 7

2

سیاسی
یادداشت

آیا حاکمان میتوانند به مردم دروغ بگویند؟

سید علی محمودی

استاد روابط بینالملل دانشکده وزارت امورخارجه

میخواهم بحثی را در دایرۀ اخالق سیاسی
حقوقی بسیار
مطرحکنم؛ بحثی که دارای ابعاد
ِ
مهمی اس��ت ،اما موضوع این نوش��ته نیست.
پرس��ش نخس��ت این اس��ت که آیا مقامات
حکومت��ی میتوانند به مرد ِم خ��ود و مردمان
جهان دروغ بگویند؟ پاس��خ بطور صریح و آش��کار منفی است .پرسش
دوم این اس��ت که چرا مقامات حکومتی نباید ب��ه مرد ِم خود و مردمان
جهان دروغ بگویند؟ البته مس��ؤوالن یک حکومت نباید هر راستی را به
زبان آورند ،اما جز راس��ت نباید بگویند .خواجه عبداهلل انصاري چه نیکو
و سنجیده سروده است:
جز راست نبايد گفت
هر راست نشايد گفت.
از می��ان مکتبه��ای اخالق هنجاری ،میتوانی��م دو دیدگاه رایج را
دروغگویی حاکمان بپردازیم :یکی
بنیادی��ن
انتخاب کنیم و به موضوع
ِ
ِ
وظیفهگرایی و دو دیگر ،فایدهگرایی.
 -1در اخالق وظیفهگرا ،دروغگویی فینفسه کاری زشت است ،پس
نباید دروغ گفت.
 -2در اخالق فایدهگرا ،دروغگویی زشت است ،زیرا میتواند به اکثر
مردم زیان برساند؛ پس نباید دروغ گفت.
اگر دروغگویی میان حاکمان رایج شود و کمکم قبح و زشتی آن نیز
ریخته شود ،این کار خالف اخالق وظیفهگرایانه و فایدهگرایانه است.
ذاتی دورغگویی.
موضع وظیفهگرایی روشن و سرراستتر است :قبح ِ
اما از دیدگاه فایدهگرایی ،حاکمان نباید دروغ بگویند ،نه به مردم کش��ور
خود و نه به مردمان دیگر کشورها .دلیل آن روشن است :وقتی حکومتی
دروغ بگوی��د ،رفته رفته از خودش س��لب اعتماد میکند .مردم پیامها و
مواضع رس��می چنین حکومتی را باور نمیکنن��د ،حتی اگر در مواردی
راس��ت بگوید(.داس��تانچوپان دروغگو را بازخوانی کنیم) .بدینسان این
ناب��اوری ش��هروندان از مواضع حکوم��ت ،به بیاعتم��ادی و نارضایتی
میانجامد و بدینسان اقتدار (اتوریتۀ) حکومت به تدریج کاستی میگیرد
و فرومیریزد .فرجام چنین وضعیتی ،زیانهای فاجعهبار و ویرانگر برای
کش��ور و نظام حکومتی است که پایان آن ،یا فروپاشی حکومت است و
یا درافتادن کشور در بیدولتی(آنارشی).
در فارس��ی ضربالمثل��ی هس��ت ک��ه میگوید:عاقب��ت ،تخممرغ
دزد ،ش��تردزد میش��ود .به باور من ،میتوان این گ��زارۀ حکیمانه را به
دروغگوی��ی نیز تعمیم داد؛ ب��ه این معنی که دروغگوی��ی حاکمان(که
موضوع این نوشتار است) ،معمو ً
ال از دروغهای کوچک شروع میشود و
در طول زمان به دروغهای بزرگ تسری مییابد .به عنوان نمونه ،اگر در
کش��وری رئیسجمهور ،نخستوزیر یا وزیر امورخارجه به مقام عالیرتبۀ
کش��وری و یا نهادی بینالمللی زنگ بزند ت��ا در مورد موضوعی تلفنی
مذاکره کند ،خبر این تماس تلفنی ،دس��تکم میتواند به دو شکل زیر
تنظیم و منتشر شود:
 -1ف�لان مقام کش��ور ما با فالن مقام خارج��ی تلفنی مذاکره کرد.
(خبر راست).
 -2ف�لان مقام خارج��ی طی تماس تلفنی با مقام کش��ور ما ،دربارۀ
فالن موضوع مذاکره کرد(.خبر دروغ).
مقامات این کش��ور ممکن اس��ت به یکدیگر بگویند درس��ت است
که ما درخواس��ت گف��ت و گوی تلفنی کردیم ،اما نبای��د اینگونه اعالم
شود ،زیرا برای مقامات کشورما کسر شأن است! پس عکس آنرا اعالم
کنی��م؛ نه روابطمان با آن کش��ور ی��ا نهاد بینالمللی تیره میش��ود ،نه
حتی مورد س��ؤال قرار میگیریم؛ وانگهی اینقدر س��ختگیری نکنید و
مته به خش��خاش نگذارید! دقت کنیم که درغگویی حاکمان درس��ت از
اینگونه نقاط ریز و کوچک شروع میشود؛ خشت اول را کج میگذارند،
همینطور چرخۀ دروغ پشت دروغ ادامه مییابد وتا ثریا میرود دیوار کج.
اینگونه اس��ت که دروغگویی حاکمان ازتخممرغ دزدی آغاز میشود و
رفته رفته به مرحلۀشتردزدی میرسد.
دروغگویی حاکمان نیاز به توجیه تا مزر نفی دانش و اخالق نیز دارد،
حتی اگر ناموجه و کاذب باش��د .آنان این خیال را از آستین رها میکنند
که :سیاس��ت و اخالق اص ً
ال با همدیگر همخوانی ندارند و نمیتوان این
دو را در یکجا جمع کرد! این ادعا ،دروغی بزرگ اس��ت که قبح آن از
هر دروغی در عالم سیاس��ت باالتر اس��ت .ممکن است این گزاره آنقدر
تکرار و تکرار ش��ود ت��ا آرام آرام در ذهن و ضمیر افرا ِد ناآگاه به صورت
یک باور اخالقی درآید.
در س��پهر سیاس��ت نباید دروغ گفت .اگر این عادت کثیف به صورت
رویه درآید و سیستماتیک(نظاممند) شود ،مانند آناست که در اقیانوسی
کف
طوفانی و متالطم ،ناخدا یا عملۀ کشتی ،ابزار بردارند و از س ِر نادانی ِ
این کشتی را سوراخ کنند.
حاکمان نباید دروغ بگویند ،نه به مرد ِم خود و نه به مردمان جهان.
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قرارگاه بهداشتی و درمانی برای سازماندهی خدمات به مردم تشکیل شود
حض��رت آی��ت اهلل خامن��های فرمانده
معظ��م کل قوا با صدور فرمانی به س��ردار
سرلش��کر باقری رئیس ستاد کل نیروهای
مس��لح با تقدیر از خدمات نیروهای مسلّح
به مردم در زمینه مقابل��ه با ویروس کرونا،
بر لزوم س��ازماندهی ای��ن خدمات در قالب
یک «ق��رارگاه بهداش��تی و درمانی» برای
پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری تأکید
و خاطرنش��ان کردند :ای��ن اقدام با توجه به
قرائنی که احتم��ال «حملهی بیولوژیکی»
ب��ودن این رویداد را مطرح ک��رده میتواند
جنبهی رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و

بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید.متن فرمان رهبر
معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
بسمهتعالی
سردار سرلشکر باقری
با تقدیر از خدماتی که نیروهای مسلّح
تاکن��ون در زمینهی کرونا ب��ه مردم عزیز
تقدیم کردهاند و با تاکید بر ادامه و گسترش
هرچه بیشتر آن ،الزم است سازماندهی این
خدمات به ش��کل یک قرارگاه بهداشتی و
درمانی ب��وده و عالوه بر درم��ان و ایجاد
مراکز درمانی مانند بیمارس��تان صحرایی
و نقاهتگاه و غیره ،به پیش��گیری از شیوع

بیشتر بیماری با شیوههای الزم نیز بپردازد.
تقس��یم وظائف و مأموریتهای سازمانها و
بخشهای نیروهای مس��لّح از وظائف این
قرارگاه است .این قرارگاه باید در هماهنگی

کامل با دولت و وزارت بهداش��ت و درمان
عمل کند.
ای��ن اقدام با توجه به قرائنی که احتمال
«حملهی بیولوژیکی» ب��ودن این رویداد را
مطرح کرده میتواند جنبهی رزمایش دفاع
بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی
بیفزاید.امید است با هدایت الهی و پشتیبانی
ویژهی حضرت بقی��ه اهلل ارواحنا فداه ملت
ایران همواره پی��روز و برخوردار از امنیت و
سالمت باشند.
سیّدعلی خامنهای
 ۲۲اسفند ۱۳۹۸

سردار سرلشگر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

روال خلوت سازی شهرها بزودی آغاز میشود
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح از
رصد کل مل��ت ایران ظرف  ۱۰روز آینده
خبر داد و تاکید ک��رد :روال خلوت کردن
فروشگاهها ،خیابانها و جادهها با تصمیم
ملی که اتخاذ میشود بزودی سازماندهی
خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،سردار سرلشگر محمد
باقری درباره تصمیمات ویژه نخس��تین
جلس��ه قرارگاه بهداش��تی و درمانی امام
رضا(ع) نیروهای مس��لح (پیش��گیری و
مقابل��ه با وی��روس کرون��ا) گفت :ظرف
یک هفته تا  ۱۰روز آینده کل ملت ایران
یک بار از طریق فضای مجازی و تماس
تلفنی و در صورت ضرورت ،بسیار اندک
ب��ا مراجعه مورد رصد ق��رار می گیرند و
افراد مش��کوک به بیماری مشخص می
شوند.
وی ادام��ه داد :کس��انی مش��کوک
نیس��تند به منزل خود بازخواهند گشت.
موارد مش��کوک به بیم��اری کرونا باید
در مراک��ز مقدماتی باید م��ورد معاینه و

رصد کل ملت ایران ظرف  ۱۰روز آینده

رسیدگی معاینه قرار بگیرند.
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح با
اشاره به دیگر مصوبات این جلسه اظهار
داشت :مقرر ش��د تا هزار مورد درمانگاه
ثابت یا سایر به بخش کشوری در سراسر
کشور کمک کنیم تا در این رصد ،معاینه
بالینی صورت گیرد و مواردی که با دارو
یا واگذاری ماس��ک و ل��وازم محافظتی
الزم است ،انجام ش��ود .در حوزه درمان
با تمام توان درخدمت خواهیم بود.باقری
با اش��اره به دیگ��ر تصمیمات ق��رارگاه

بهداش��تی و درمانی امام رضا(ع) تصریح
ک��رد :از جمله تصمیم��ات دیگر این بود
که کمیته انتظامی و امنیتی ما به همراه
وزارت کش��ور و اس��تانداران روال خلوت
ک��ردن فروش��گاهها ،خیابانها و جادهها
که با تصمیم ملی اتخاذ میشود را انجام
میدهند .این کار هم در  ۲۴ساعت آینده
سازماندهی خواهد شد.
وی اف��زود :از مل��ت عزی��ز خواهش
میکنم که به توصیهها و درخواستهای
وزارت بهداش��ت عمل کنند و با کمکی
که میکنند این زنجی��ره انتقال بیماری
را قطع کنیم .اگر زنجیره ادامه پیدا کند،
کنترل بیماری طوالنیتر خواهد شد.
رئی��س س��تاد کل نیروهای مس��لح
ب��ا اش��اره ب��ه اقدام��ات وزارت دف��اع
خاطرنشان کرد :در بخش لجستیک چه
ماس��ک تخصصی  N۹۵که برای کادر
بیمارس��تانی مورد نیاز هست و چه لباس
مخصوص آنه��ا ،وزارت دفاع خط تولید
بس��یار مفصلی را ایجاد کرده اس��ت .در

مورد کیت تشخیصی این توان وجود دارد
که هر مقدار الزم است ،تولید شود.باقری
اضافه ک��رد :در خصوص ماس��کهای
عمومی هم میزانی را که اعالم کردند از
طریق مجموعه وزارت دفاع ،سازمانهای
نیروهای مس��لح و مجموعههای مردمی
که از طریق بسیج اصناف و بسیج کشور
سازماندهی شده و با تصمیم امروز توسعه
چش��مگیر پیدا خواهد کرد ،به س��رعت
موضوع تجهی��زات محافظتی مردمی را
برطرف خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه از جمله مسائل
اساس��ی و مشکل ،کادر درمانی است که
در ای��ن چند روز زحمت کش��یدند ،ابراز
داش��ت :س��ازماندهی کردیم بسیجیان،
دانشجویان پزشکی و همچنین سربازان
متخصص و بازنشستگانی که عالقهمند
هس��تند و تخصص دارن��د ،بالفاصله به
کار گرفته ش��وند .کسانی هم که نیاز به
آموزش فشرده دارند ،این کار انجام شود
و در خدمت کادرهای درمانی باشند.

علی ربیعی سخنگوی دولت:

قرنطینه تهران دروغ بزرگ است

سخنگوی دولت با بیان این که هرگونه شایعه
درب��اره قرنطین��ه تهران یک دروغ بزرگ اس��ت،
گفت :عدهای در تالش هس��تند با ترویج دروغ و
شایعه آرامش مردم را بر هم بزنند.
به گ��زارش ایرنا ،عل��ی ربیعی با رد ش��ایعات
مرب��وط به قرنطین��ه تهران ،اف��زود :هیچ تغییری
در س��اعات کار مراکز خرید ،فروشگاهها ،مغازهها،
نانواییها و مش��اغل ضروری که نیاز مردم است
صورت نخواهد گرفت.
س��خنگوی دولت با تاکید ب��ر این که «ممکن
اس��ت س��اعات کار برخ��ی مش��اغل به تناس��ب
نیازهای مردم نی��ز افزایش یابد» ،تصریح کرد :از
مردم به جد درخواست داریم که در حوزه سالمت

و بهداش��ت با اس��تناد به اخبار و اطالعات موثق
از مراجع رس��می ،با نظام س�لامت همراهی کنند
و برنامه های خود را بر اس��اس آنچه س��تاد ملی
مبارزه با کرونا اع�لام می کند تنظیم کنند.ربیعی

افزود :ما از روز اول تش��کیل ستاد مبارزه با کرونا
از همه تقاضا کردیم که از سیاسی کردن موضوع
اجتناب کنن��د ،اما برخی تالش می کنند با ترویج
اخب��ار دروغ ،نگرانی ه��ای و دغدغههای مردم را
در این ش��رایط افزای��ش دهند.دس��تیار ارتباطات
اجتماعی رییس جمهوری ضرورت اطالعرس��انی
دقیق ،صریح و ش��فاف در مقابله با کرونا را برای
همه رس��انه ها ضروری دانست و افزود :جامعه ما
بی��ش از هر چیزی ام��روز نیازمند آرامش ،آگاهی
بخش��ی دقیق از سوی همه رسانهها ،تالش برای
افزایش مش��ارکت عمومی با همکاری س��ازمان
ه��ای مردم نهاد و تمرکز ب��ر رعایت توصیه های
ستاد ملی برای مقابله با کرونا است.

اعالم آمادهباش چهارشنبه آخر سال به استانداران سراسر کشور
س��خنگوی وزارت کش��ور از اع�لام آم��اده ب��اش
چهارش��نبه آخرسال به استانداران خبر داد و گفت :اکیپ
ه��ای عملیاتی آتشنش��انی و خدمات ایمن��ی در مراکز
تجمع مستقر شوند.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت کش��ور،
«س��لمان س��امانی» در ابالغیهای خطاب به استانداران
سراس��ر کش��ور گفت :اس��تانداران ب��ا درنظ��ر گرفتن
محدویتها و مصوبات مدنظر س��تاد اس��تانی مدیریت
بیم��اری کرونا ،ضم��ن پیشبینی تمهی��دات الزم برای
فراهمس��ازی آس��ایش و رفاه ش��هروندان ،برنامهریزی
و اقدام ب��رای پیش��گیری و کنترل ح��وادث مربوط به

چهارشنبه آخر سال را انجام دهند.
در این ابالغیه آمده اس��ت :با توجه به در پیش بودن
چهارشنبه آخر سال و به منظور ایجاد آمادگی ،هماهنگی
و انس��جام میان دستگاههای اجرایی ،امدادی و عملیاتی
برای پیش��گیری و کنترل حوادث احتمالی مربوط به این
روز در س��طح کش��ور دس��تور فرمایید ب��ا درنظر گرفتن
محدویته��ا و مصوبات مدنظر س��تاد اس��تانی مدیریت
بیم��اری کرونا ،ضم��ن پیشبینی تمهی��دات الزم برای
فراهم س��ازی آسایش و رفاه ش��هروندان ،برنامهریزی و
اقدام برای پیش��گیری و کنترل حوادث مربوط به ش��ب
چهارشنبه آخر س��ال با محوریت سازمانها و واحدهای

آتشنش��انی و خدمات ایمنی و هم��کاری همه متولیان
امر صورت پذیرد.
ابالغی��ه اف��زود :ض��رورت دارد اج��رای برنامههای
آموزش��ی ،ترویجی و بازدارنده ،هرس و جمعآوری شاخ
و ب��رگ درختان از س��طح معابر و پارکه��ا ،جمعآوری
پس��ماندها از س��طح معابر و مخازن پسماندها همچنین
اس��تقرار اکیپهای عملیاتی آتشنشانی و خدمات ایمنی
در مراکز تجمع در اولویت قرار گیرد.
در پایان این ابالغیه ،به اس��تانداران اعالم شده است
تا گزارش اقدامات را به صورت اس��تانی جمعبندی و به
معاونت عمرانی وزارت کشور ارسال کنند.
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مخالفت رئیس جمهور با جریمه کردن مسافران بیمار؛

کنترل تردد  در  ۱۱استان ایران

راهاندازی  1200مرکز تخصصی درمانی ویژه بیماران مبتال به کرونا در سراسر کشور

حس��ن روحانی در جلسه س��تاد ملی مقابله با کرونا در
ایران با پیش��نهاد وزیر بهداش��ت برای کنترل تردد در ۱۱
اس��تان ایران موافقت کرده اس��ت .هنوز اعالم نشده این
محدودیت تردد در کدام استانها اعمال میشوند .گیالن،
قم و تهران اس��تانهایی هس��تند که وضعیت وخیمتری
داشتهاند .روحانی در عین حال با جریمه کسانی که به رغم
بیماری س��فر میکنند مخالفت کرده و گفته :ممکن است
این افراد از بیماری خود مطلع نباشند و همین که برگردانده
ش��وند و به بیمارستان برای درمان هدایت شوند به عنوان
جریمه برای آنها کافی است.
به گزارش فرارو ،جلس��ه س��تاد ملی مقابله با کرونا به
صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور برگزار شد
و در این جلس��ه وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی
و دیگر اعضای س��تاد گزارش��ی را از اقدامات انجام ش��ده
در مقابله با ش��یوع ویروس کرونا ارائه کردند و پیشنهادات
جدیدی برای تصویب در ستاد ارایه شد.
علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در این جلسه همچنین گزارشی از طرح غربالگری
وزارت بهداش��ت در خص��وص جم��عآوری اطالع��ات از
وضعیت خانوارها در سراسر کشور ارایه کرد و گفت :با فعال
شدن شبکه گس��ترده غربالگری ،وضعیت برای شناسایی
بیماران همه خانوارها در سراس��ر کش��ور بررسی و نسبت
به هدایت مبتالیان به مراکز درمانی اقدام میشود.به گفته
معاون وزیر بهداش��ت ،در این طرح یکه��زار و  ۲۰۰مرکز
تخصصی درمانی در سراس��ر کشور برای بیماران مبتال به
کرونا راهاندازی شده است.روحانی پس از دریافت گزارش
اعضای ستاد در سخنانی بار دیگر از پزشکان ،پرستاران و
کادر درمانی که امروز بار سنگینی بر دوش دارند ،قدردانی
و تش��کر کرد و گفت :خداوند به ش��ما عنایتی کرده و آن

این است که مردم چشم دوختهاند که شفای خداوند برای
بیماران از طریق ش��ما باشد و این رحمت خداوند است که
باید آن را پاس بدارید.رئیس جمهور همچنین از مقام معظم
رهبری برای صدور فرمان فعال ش��دن قرارگاه بهداش��تی
و درمانی نیروهای مس��لح قدردانی کرد و گفت :از ابتدای
تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح و همچنین سپاه پاسداران ،ارتش و نیروی انتظامی
در این جلس��ات حضور مس��تمر داش��تند و با فرمان مقام
معظم رهبری برای فعال ش��دن قرارگاه ستاد مشترک نیز
همه امکانات نیروهای مس��لح بهتر ،دقیقتر و کاملتر در
خدمت مردم خواهد بود.روحانی با اش��اره به اینکه گزارش
ارایه ش��ده از سوی معاون وزیر بهداش��ت در مورد شبکه
غربالگ��ری بیماری کرونا در کش��ور و اینکه در این طرح
میلیونها نفر در کشور مورد سوال قرار گرفته و  ۹۷درصد
از پاس��خ دهندگان عالیم بیماری نداش��تهاند ،گفت :این
بس��یار خوشحال و امیدوارکننده است که براساس گزارش
افراد س��الم و بیماران به سرعت مشخص میشوند و برای
درمان مبتالیان اقدامات الزم در دستور کار قرار میگیرد.
رئیس جمهور در پاس��خ به پیش��نهاد وزیر بهداش��ت
برای تصویب مصوبه کنترل تردد در  ۱۱استان کشور این

پیش��نهاد را برای کنترل بیماری مفید ارزیابی کرد و گفت:
باید دقت کنیم که نقاط کنترل در استانها کام ً
ال مشخص
باش��د و تیمهای کنترلکننده به گون��های عمل کنند که
مش��کالتی همچون ترافیک در راهها ایجاد نش��ود و قبل
از اقدام به مردم اطالعرس��انی شود.روحانی در واکنش به
پیشنهاد وزیر بهداشت مبنی بر تعیین جریمه برای کسانی
که با عالئم بیماری به مسافرت و جابجایی در این استانها
اقدام میکنند ،گفت :ممکن است این افراد از بیماری خود
مطلع نباش��ند و همین که برگردانده شوند و به بیمارستان
برای درمان هدایت شوند به عنوان جریمه برای آنها کافی
است.رئیس جمهور در پاسخ به اظهارات وزیر بهداشت در
مورد ض��رورت ایجاد محدودیت در حرمهای مطهر و بقاء
متبرکه تأکید کرد :اطمینان دارم مس��ووالن بقاء متبرکه و
حرمهای مطهر در شهرهای مختلف کشور دلسوزی کافی
در مورد س�لامت مردم دارند و دستورالعمل ستاد کرونا را
ب��رای ورود م��ردم در ایام پایانی س��ال و تعطیالت عید را
اجرا خواهند کرد.روحانی افزود :آرزوی همه ما تش��رف به
حرمهای مطهر است ،اما از هر کجا به آنها متوسل شویم
پاسخ ما را خواهند داد .در شرایط امروز توسلها و توجهات
باید با رعایت کامل اصول بهداشتی باشد.رئیس جمهور در
پاسخ به گزارش وزیر ارتباطات در خصوص ضرورت انجام
امور اداری و کارهای مردم از طریق سیس��تم الکترونیک
و عدم مراجعه به دس��تگاهها ،تأکی��د کرد :هر کاری باعث
ش��ود حضور مردم به دستگاههای اجرایی و اداری کاهش
یابد و امور از طریق سیس��تم دیجیتالی و الکترونیک انجام
شود ،خوب است و این میتواند به تقویت دولت الکترونیک
منجر شود.روحانی در پایان ابراز امیدواری کرد که انشاءاهلل
بلیه را از سر مردم کوتاه کنیم و
بتوانیم هر چه سریعتر این ّ
خداوند به همه بیماران شفای عاجل عنایت کند.

آگهی تغییرات شرکت بنا داران پارس با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  312938و شناسه ملی 10103489133
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
 26/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای خشایار آرائی
به ک.م  1377325105با پرداخت مبلغ 6995000000ریال
به شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 7500000000
ریال افزایش داد .آقای اردالن رضائی داران به ک.م
 1378091371با پرداخت مبلغ  6995000000ریال به
شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ  7500000000ریال
افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1010000000
ریال به  15000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه
____________________
در اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکا بعد از افزایش بشرح آگهی تغییرات شرکت پویش طرح سامان انرژی شرکت
فوق میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  337735و شناسه ملی
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()801173
 10103775489به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
____________________ محدود عادی بطور فوقالعاده مورخ  23/02/1398تصمیمات
آگهی تغییرات شرکت دلتا اروس ماسال با مسئولیت
به شماره ثبت  320869و شناسه ملی  10103601550به ذیل اتخاذ شد  )1 :آقای ناصر پناه زاده بقال به شماره
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  07/07/1398ملی  1461390532به سمت مدیرعامل و نائب رئیس
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محمد نصیری به کدملی  4910394842هیئت مدیره  )2آقای امین پناه زاده بقال به شماره ملی
با پرداخت مبلغ  495000000ریال به صندوق شرکت در ردیف  1467270581به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت
شرکاء قرارگرفت .عبداله افشار به کدملی  4911003073با
پرداخت مبلغ  5000000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء نامحدود انتخاب شدند  -امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار
قرارگرفت .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  500000000ریال به و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات عقود اسالمی
مبلغ  1000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی معتبر
اصالح گردید .لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
می باشد :شاهین مرزبانی به شماره ملی  5169546394دارنده شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()801175

شماره ملی  5169645554دارنده  100000000ریال سهم الشرکه
محمد نصیری به شماره ملی  4910394842دارنده 495000000
ریال سهم الشرکه عبداله افشار به شماره ملی 4911003073
دارنده  5000000ریال سهم الشرکه به موضوع شرکت موارد ذیل
الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :فرآوری و بسته
بندی و فروش انواع گیاهان دارویی .تولید و بسته بندی و توزیع و
لوازم آرایشی و بهداشتی و گیاهان دارویی .فرآوری و بسته بندی
و توزیع انواع سبزیجات و میوه جات و سبزیهای غده ای و ادویه
جات  .واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی .انجام کلیه
فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()801174

 199900000ریال سهم الشرکه ساره حاجتی مقدم قرائی به شماره
ملی  5169645554دارنده  100000ریال سهم الشرکه ارسالن
ذاکری دالور به شماره ملی  2062791951دارنده  100000000ریال
سهم الشرکه اکبر رمضانعلی یخچالی به شماره ملی 0322490804
دارنده  100000000ریال سهم الشرکه محمدحسین یارمحمدی به

____________________

آگهی تغییرات شرکت الماس صنعتی آریا با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  84264و شناسه ملی  10980264495به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 27/11/1398

یادداشت

آقای رئيس جمهور! با صراحت و شفافیت
بیشتر درباره وضعیت اضطراری و ابعاد
بحران کرونا جامعه را آماده کنید
ی پور
محمدرضا جالی 
پژوهشگر جامعهشناسی

صدر اعظم آلمان گفتهاست احتماال حدود
 ۷۰درص��د آلمانیها به کرون��ا مبتال خواهند
داش��ت .نخست وزیر بریتانیا گفته است شاید
ت��ا  ۸۰درص��د بریتانیاییها در آین��ده کرونا
بگیرند.
در آمری��کا از احتمال م��رگ یک میلیون آمریکای��ی در اثر ابتال
به کرونا میگویند .بس��یاری از کش��ورهای درگیر کرونا هم وضعیت
اضطراری اع�لام کردهاند .دلیلاش واضح اس��ت :برای آماده کردن
روانی جامعه و نیز جدیت بیشتر شهروندان و نهادهای حکمرانی برای
پیشگیری از شیوع و قربانیان بیشتر.
ش��ما ولی ،ولو با نیت خیر ،ابتدا از بازگش��ت به روال عادی سخن
گفتید و امروز هم از لزوم آرامش! باور بفرمایید هر چه بگویید وضعیت
عادی اس��ت ،وقتی شمار مبتالیان و قربانیان کرونا باال میرود عمال
بر اضطراب عمومی میافزایید.
اگر ش��ما هم اضطرار شرایط را در کالم هم به رسمیت بشناسید
و دول��ت و جامعه را برای مواجهه مس��ئوالنهتر آم��اده کنید ،عمال با
مشارکت جدیتر و مسئوالنهتر ش��هروندان و بسیج قویتر امکانات
حکمرانی و ملی ،هم بازگش��ت روال عادی نزدیکتر میش��ود و هم
آرامش جامعه بیش��تر! از اعالم وضعیت اضط��راری و صحبت درباره
ابعاد واقعی بحران نترسید.
بحران جدی و جهانی اس��ت و ش��هروندان ایران هم انتظار پاسخ
حسن
جدی و اضطراری دارند .آرامش جامعه نه با گفتاردرمانی ،که با
ِ
مدیریت موثر این بحران و صراحت و شفافیت به دست میآید

تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای سیامک آریانپور کاشانی به شماره
ملی  0039778657به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره،
و آقای سیاوش آریان پور کاشانی به شماره ملی 0940219387
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیروس آریانپور کاشانی به
شماره ملی  0040100561به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای
مدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور
شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی با
امضا دو نفر از سه نفر اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت
و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری که تعهد مالی ندارد باامضاء
هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()801176

____________________

آگهی تغییرات شرکت الماس صنعتی آریا با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  84264و شناسه ملی  10980264495به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  27/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :آقای سیامک آریانپور کاشانی به شماره ملی  0039778657با واریز
مبلغ  200000ریال به صندوق شرکت مبلغ سهم الشرکه خود را به
9400000ریال افزایش داد سرمایه شرکت ازمبلغ 20000000ریال
به مبلغ 20200000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه
به شرح فوق اصالح گردید .لیست شرکاء شرکت بعد از افزایش
سرمایه :آقای سیامک آریانپور کاشانی به شماره ملی 0039778657
دارا ی  9400000ریال سهم الشرکه آقای ساسان شیبانی کاشانی
به شماره ملی  4322011756دارای 200000ریال سهم الشرکه
آقای سیروس آریانپور کاشانی به شماره ملی  0040100561دارای
1000000ریال سهم الشرکه خانم یاسمن آریان پور کاشانی به شماره
ملی  0064766691دارای 1000000ریال سهم الشرکه خانم شیرین
آریان پور کاشانی به شماره ملی  0452737321دارای 1000000ریال
سهم الشرکه خانم مرجانه مغازه ای به شماره ملی 0043715117
دارای 1000000ریال سهم الشرکه خانم شکوه زمان اردوخانی کاشی
به شماره ملی  1261496760دارای  3000000ریال سهم الشرکه
آقای سیاوش آریان پور کاشانی به شماره ملی  0940219387دارای
 3600000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()801177
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جامعه

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبرداد

یادداشت

کادر درمانی ،منتظر
ّ
تدبیر دولت و مسئولیتپذیری ملت
محمود شارعپور
استاد جامعهشناسی دانشگاه مازندران

س��ؤالم س��اده اس��ت :کادر درمانی تا کجا
میتوان��د در مقابل بیتدبیری و بیمس��ئولیتی
دوام بیاورد؟ این س��ؤال بعد از چند روز مواجهه
و گفتوگوهایم با کادرهای پزش��کی مازندران
پدید آمده است.
سازمان بهداش��ت جهانی دائم تأکید میکند
که زنجیره انتقال ویروس باید شکس��ته ش��ود و شکسته شدن این زنجیره
مس��تلزم اتخاذ سیاس��تهایی نظیر ایجاد فاصله اجتماع��ی بین مردم و در
صورت لزوم تا حد قرنطینه خانگی آنهاست.
علیرغم آنکه بارها مس��ئولین از مردم خواس��تهاند که در مبارزه با این
ویروس با ماندن در خانه و اجتناب از سفر ،به شکسته شدن زنجیره انتقال
کمک کنند ،ولی گویی هنوز بخش��ی از جامعه این پیام مهم را نشنیده و با
بیتوجهی به این تذکرات ،بار س��نگینی بر دوش نظام سالمت کشور (اعم
از پزشکان و پرستاران و  ).....میگذارد.
تعطیلی ادارات ،مدارس و دانشگاهها سفرها را افزایش داده است و سفر
و اوضاع را وخیم میکند .نظام سالمت زیر فشار بیمسئولیتی عدهای از ما
مردم و پنددرمانی دولت – بدون راهبرد مش��خصی برای ممانعت از سفرها
– زیر فشار سنگینی قرار گرفته است.
تع��داد ورودی به بیمارس��تانها با ادامه این رون��د از حد توان نیروهای
بیمارستانی ما فراتر میرود و رزمندگان خط مقدم مبارزه با کرونا ،زیر فشار
له خواهند شد.
سازمان بهداشت جهانی تأکید میکند که این اپیدمی را فقط با رهیافتی
جمعی ،هماهنگ و جامع که تمام مولفههای ماشین حکومتی در آن دخیل
باشند و هماهنگ کار کنند ،به عقب رانده میشود .آنچه که در این شرایط
خاص میتوان انتظار داشت:
ورود دولت با تمام توان خود برای کمک به نظام س�لامت است .انتظار
اس��ت تا خود ش��خص رئیسجمهور و یا معاون اول او ،مسئولیت مستقیم
س��تاد مبارزه با کرونا را بر عهده گرفته و ضم��ن تأمین تجهیزات موردنیاز
کادرهای درمانی را تأمین کنند .س��رباز را بیسالح به جنگ فرستادن ،هنر
نیست.
اس��تفاده از قوای قهریه ب��رای اجبار افراد بیتفاوت و بیمس��ئولیت به
رعایت سیاس��ت محدودسازی استفاده نماید و در صورت عدم همراهی این
اف��راد از انواع مجازاتهای قانونی بهره گی��رد .اکثریت جامعه قادر به فهم
این نکته هستند که استفاده از زور و قوای قهریه در این شرایط خاص برای
یکجانشینی مردم در جهت منافع تمام مردم کشور است.
قرنطینه خانگی به اقش��ار آسیبپذیر اقتصادی ضربه میزند و ضروری
اس��ت دولت به سرعت بس��ته سیاس��تهای حمایتی از این اقشار در دوره
ش��رایط اضطراری را تنظیم و ارائه کند .این کار بر همراهی این اقش��ار با
سیاست قطع شبکه انتقال ویروس میافزاید.
کادر پزشکی و درمانی با این کمک دولت و نیروهای نظامی – انتظامی
فرصتی خواهند یافت تا از زیر فشار شدید خارج شده و خود را برای مبارزه
بهتر بازس��ازی نماید .اگر چنین نشود ،میتوان انتظار داشت بخشهایی از
مردم بصورت خودانگیخته و احساس��ی مبادرت به اجرای ناقص سیاس��ت
قرنطینهس��ازی محلی نمایند که زمینه بروز آشفتگی و بیثباتی در کشور را
فراهم خواهد ساخت.
الزم اس��ت تا دیر نش��ده دولت نقش خود را در این زمینه بهخوبی ایفا
نماید و اجرای وظیفه خود را بهدس��ت افراد خودانگیخته نس��پارد .مردم نیز
باید مسئولیتپذیر باشند .کادر درمان منتظر تدبیر دولت و مسئولیتپذیری
ملت است.
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کنترل ترددها  تشدید میشود

وزیر بهداشت ،از رصد کرونا در بین  ۶.۵میلیون خانوار
کشور خبر داد.
به گزارش مهر ،س��عید نمکی ،در پایان جلس��ه ستاد
مقابله با کرونا در وزارت بهداشت ،گفت :اقدامات جدیدی
برای کنترل بیماری کرونا در کش��ور در دس��تور کار قرار
گرفته اس��ت که از جمل��ه افزایش مراک��ز درمانی برای
پذیرش افراد مشکوک به کرونا است.
وی ب��ا اظه��ار تأس��ف از اینکه همچن��ان برخی از
هموطنان نسبت به توصیههای بهداشتی بی اعتنا هستند،
افزود :راه کنترل و قطع زنجی��ره انتقال این ویروس ،در
خانه ماندن هموطنان است.
نمکی با اش��اره به رص��د  ۶.۵میلیون خانوار به لحاظ
بررس��ی بیماری کرونا در کشور ،گفت :تا روز گذشته این
تعداد خانوار از طریق سامانه پرونده الکترونیک سالمت،
غربالگری ش��دهاند.وی تشدید کنترل ترددها در خروجی
اس��تانها ،به عنوان یکی دیگر از تصمیمات ستاد برای
جلوگی��ری از انتقال این بیماری نام برد و افزود :تش��دید
نظارتها برای افراد مبتال بیشتر خواهد بود.
وزیر بهداشت ادامه داد :حدود  ۳۱هزار مرکز در سراسر
کشور درگیر این پروژه هستند ۱۲۰۰ ،مرکز ارجاع بیماران
به صورت س��رپایی داریم که مقرر ش��ده است با کمک
نیروهای مسلح این  ۱۲۰۰مرکز به  ۲۲۰۰تا  ۲۵۰۰مرکز
برسد.
وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد:
در گیالن و قم و سایر استانهایی که اجرای طرح بسیج
ملی مقابله با کرونا آغاز ش��ده بود ،موج ورود نس��بت به
خروج در بیمارستانها ،منفی شده و کاهش یافته است.
سعید نمکی با اشاره به اجرای طرح بسیج ملی مقابله
با کرونا در کشور ،گفت :این طرح ابتدا در  ۴استان کشور
کشور اجرا شد و نتایج بسیار مطلوبی گرفتیم و مقرر شد

که بعد از چندین روز در صورت نتیجه بخش بودن طرح،
آن را در کل کشور اجرا کنیم براین اساس در استانهای
گیالن ،قم و سایر استانها به نقطه ای رسیدیم که دیگر
شاهد امواج طوفانی مراجعه بیماران نیستیم و همکاران ما
در دو سه روز اخیر به نقطه آرامش نسبی رسیدهاند.
وی گفت :در چند روز گذش��ته حدود  ۳و نیم میلیون
نفر از نظر ابتال به ویروس کرونا در این استانها ،ارزیابی
ش��دهاند که از بین این افراد نیز ی��ک هزار و  ۲۰۰نفر را
شناس��ایی کردیم که باید تحت مراقبت قرار گیرند و در
بین آنها ،فقط  ۲۷۰نفر بس��تری شدند و حدود  ۲۷۰۰نفر
از افرادی که با بیماران مبتال به کووید ۱۹در ارتباط بودند،
شناسایی شدند و تحت مراقبت قرار گرفتند.
وی افزود :طرح بسیج ملی مقابله با کرونا با همکاری
وزارت بهداشت ،سازمان بسیج ،سازمانهای مردم نهاد،
نظام پرستاری و نظام پزش��کی و سایر ارگانها در کشور
آغاز شد و هدف ما این است که با استفاده از بستر پرونده
الکترونیک سالمت ،ارتباط تنگاتنگی را با خانوادهها برای
بیماریابی داشته باشیم.
وزیر بهداشت اضافه کرد :وقتی با  ۱۲نفر از کارشناسان
ارشد اعزامی سازمان جهانی بهداشت به ایران ،طرح بسیج
ملی مقابله با کرونا را مطرح کردیم ،به شدت مورد استقبال
آنها قرار گرفت و اعالم کردند که اگر این طرح در ایران
اجرا شود به عنوان الگویی بسیار موفق می تواند در سایر
کش��ورها نیز ارائه شود و آنها نیز مانند ما معتقد بودند که
اگر بتوانیم بیماران را در مراحل ابتدایی تشخیص دهیم،
از چرخش آنها در جامعه پیشگیری کنیم و افرادی که در
روزهای گذش��ته با آنها در تماس بودهاند را شناس��ایی و
ایزوله کرده و آموزش های الزم را به این افراد ارائه دهیم،
زنجیره انتقال ویروس کرونا را قطع کرده ایم.
نمک��ی ادامه داد :در طرح بس��یج ملی مقابله با کرونا

به دنبال این هس��تیم که سرعت تشخیص را برای افراد
دارای عالئم بیماری ،افزایش دهیم و خوش��بختانه تعداد
آزمایشگاههای کشور از  ۳به  ۵۰آزمایشگاه در این هفته
رس��یده و در هفته آینده ،تعداد آزمایش��گاهها در کش��ور
ب��ه  ۷۰میرس��د و بخش خصوصی مورد وث��وق نیز به
عنوان آزمایشگاههای مرجع ،به ما کمک خواهند کرد تا
سرعت تشخیص بیماری افزایش پیدا کند و افراد مبتال
را در اولی��ن مراحل ،ایزوله کرده و از آلودگی س��ایر افراد،
جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد :بر خ�لاف روزهای اول که هجمه
سنگین مردم به دلیل ترس از کرونا ،باعث شد افراد آلوده
و مشکوک را در بیمارستانها در کنار همدیگر بستری کنیم
اما در طرح بسیج ملی مقابله با کرونا ،کامال افراد مشکوک
و آلوده از همدیگر جدا میش��وند و با مس��یر خاصی که
تعریف شده ،این افراد هیچ ارتباطی با همدیگر نخواهند
داشت .بار تراکم بیمارستانها با اجرای این طرح ،به شدت
کاهش می یابد و با شناس��ایی موارد آل��وده قبل از ورود
به بیمارس��تان ،موج گرفتاریهای آین��ده را پیش بینی
میکنیم.

معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش خبر داد

احتمال اختصاص یک ماه از تعطیالت تابستانی به امر آموزش

معاون آموزش متوس��طه وزیرآموزش و پرورش
اظهار کرد :آموزشها تا  ۲۰فروردین برنامهریزی شده
است و امکان دارد سال تحصیلی تغییر کند و یک ماه
از تعطیالت تابستانی را به آموزش اختصاص دهیم.
ب��ه گزارش مرکز اطالع رس��انی و روابط عمومی
وزارت آموزش و پرورش ،علیرضا کمرئی ،اظهار کرد:
برای نخس��تین بار بعد از س��الهای جنگ تحمیلی
با ش��بکه آموزش و س��پس ش��بکه چهار ،آموزش را
از رس��انه ملی آغاز کردیم و البت��ه برای جلوگیری از
افت تحصیلی دانش آموزان در ایام تعطیلی مدارس از
رسانههای متعددی استفاده میکنیم.
وی با بیان اینکه تلویزیون یک رسانه مکمل است،
گفت :اکنون که تعطیلی مدارس به ما تحمیل ش��ده
است باید وضعیتی ایجاد میکردیم که دانش آموزان
آس��یب نبینند و تاکنون در م��دارس حدود ۷۰درصد
محتوای آموزشی آموزش داده شده است و ۳۰درصد
باقی مانده از طریق آموزش تلویزیونی است.
کمرئی خاطرنش��ان کرد :معلم��ان برای آموزش

دان��ش آم��وزان از طریق فضای مج��ازی هم اقدام
کردهان��د و بی��ش از  ۱۸۲درس در دوره متوس��طه
داریم که البته حجم کار س��نگین اس��ت و ۹۵درس
تک��راری داریم که  ۹۰درس را در تلویزیون آموزش
میدهیم.
معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش با
اش��اره به اینکه ۱۰۰هزار دانلود فیلم آموزشی داریم،
تصریح کرد :با توجه به اینکه زمان بازگشایی مدارس
مش��خص نیس��ت ،برای تداوم آموزش دانش آموزان
برنامه ریزی میکنیم.وی تاکید کرد :س�لامت دانش
آموزان برای ما اهمیت دارد و در حال حاضر آموزشها
تا ۲۰فروردین برنامهریزی شده است و هدف گذاری

تا خردادماه را انجام دادهایم.
کمرئ��ی با بیان اینکه در فرص��ت باقی مانده اگر
مدارس باز ش��وند امکان مرور دروس توسط معلمان
را داریم ،گفت :درسختترین و بدترین شرایط امکان
دارد س��ال تحصیلی تغییرکند و یک ماه از تعطیالت
تابستانی را به آموزش اختصاص دهیم.
معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش در
ادامه با بیان اینکه خانوادهها نس��بت به آزمون دانش
آموزان نگرانی نداش��ته باش��ند ،اضافه کرد :مدرسه
محور آموزشهای ماست و معلمان با همکاری دانش
آموزان این فضا را شکل میدهند و به مرور آموزشها
توسط معلمان هر چند کوتاه مدت میاندیشیم.
مع��اون آموزش متوس��طه وزیرآموزش و پرورش
در پای��ان گفت :ابعاد مدیریتی کار در مدارس تعطیل
نیست و مدیران بخشی از جریان راهبری هستند که
برای پیشبرد برنامهها باید حضور داشته باشند و البته
حضور موث��ر مدیران و معلم��ان را مدنظر داریم که
گاهی نیاز به حضور فیزیکی آنهاست.

شکایت دختر جوان از مهندس متاهل به اتهام اغفال و تعرض پس از آشنایی در فضای مجازی

پرون��ده دخت��ر جوانی که مدعی اس��ت پس از
آشنایی با مردی متأهل در اینستاگرام مورد تعرض
قرار گرفت��ه در دادگاه کیفری اس��تان تهران مورد
رسیدگی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا ،رسیدگی به این پرونده از  3ماه
قبل با شکایت دختر جوانی به نام سمیرا آغاز شد و
شاکی به مأموران گفت :پس از آشنایی با مردی به
نام رامین در اینس��تاگرام او ب��ا ترفندی من را مورد
سوءاس��تفاده ق��رار داد و پس از تعرض ب��اردار و در
نهایت ناچار به سقط جنین شدم .از این رو خواستار
مجازات متهم هستم.
با توجه به اینکه ش��اکی ادعای تجاوز را مطرح
کرد ،پرونده بهطور مستقیم به دادگاه کیفری استان
تهران فرستاده شد.

ش��اکی در روز دادگاه عن��وان ک��رد :مدتی قبل
از طریق اینس��تاگرام با مرد جوان��ی که مدعی بود
مهندس است و در یک شرکت بزرگ کار میکند و
وضعیت مالی خوبی هم دارد آشنا شدم .رامین بعد از
مدتی مدعی شد عاشقم شده و سالهاست به دنبال
دخت��ری مثل من میگردد تا با او ازدواج کند من را
مج��اب کرد تا با او قرار حضوری بگذارم .چند باری
به رستوران و سینما رفتیم و با هر بهانهای هدیهای
برایم میخرید و آنقدر حساب شده عمل کرد تا من
ش��یفته جذابیت و خوبی او شدم .حتی بعد از مدتی
وقتی را هم تعیین کرد تا پدر و مادرش برای آشنایی
با خانوادهام با هم مالق��ات کنند .یک روز او از من
خواست تا برای آشنایی با پدر و مادرش به خانهشان
بروم .من هم قبول کردم اما وقتی به آنجا رفتم دیدم

کسی در خانه نیست قصد داشتم از خانه خارج شوم
ک��ه او گفت نگران نباش پدر و م��ادرم برای خرید
از خانه بی��رون رفتهاند و بزودی برمی گردند .اما به
یکباره او به سمت من حمله کرد .خیلی تالش کردم
مانع کارش شوم اما موفق نشدم .پس از آن او سعی
کرد با این حرفها که بزودی باهم ازدواج میکنیم
آرامم کند .وقتی از خانهشان خارج شدم دیگر به هیچ
تماسی از من پاسخ نداد و پس از مدتی که پیگیر او
شدم فهمیدم او متأهل بوده و یک فرزند هم دارد.
س��میرا در ادامه تصریح کرد :مدتی بعد متوجه
شدم باردار هس��تم و بالفاصله موضوع را به رامین
گفت��م که او با این وعده که اگر بچه را س��قط کنم
با من ازدواج میکند ،راضیام کرد که بچه را س��قط
کن��م .فردای آن روز من را به یک ماما معرفی کرد

و به ناچار این کار را انجام دادم .اما از آن روز به بعد
به لحاظ روحی تحت فش��ار ق��رار گرفتم .حاال هم
فهمیدم که او فقط وعدههای واهی به من داده بود و
از همسرش جدا نشده و زندگی خوبی هم دارد.
در ادامه دادگاه مته��م با رد ادعای تجاوز گفت:
رابطه با سمیرا را قبول دارم اما کام ً
ال خودخواسته و
آگاهانه بوده اس��ت .من از همان ابتدای آشناییمان
وضعیت زندگیام را به س��میرا گفته بودم و او همه
چیز را میدانس��ت .البته قبول دارم اشتباه کردم .اما
این دخت��ر بخاطر آنکه من نمیخواهم با او ازدواج
کنم با طرح شکایت خواسته از من انتقام بگیرد .در
مورد معرفی ماما هم من چنین کاری را انجام ندادهام
و اگر سقط جنینی رخ داده خودش اینکار را کردهو
من از آن بیخبرم.

با توجه به ادعای مته��م پرونده قاضی از دختر
جوان خواس��ت تا در صورت داشتن مدارکی دال بر
س��قط جنین آن را به دادگاه ارائه دهد .س��میرا هم
با ارائه پرونده پزشکیاش عنوان کرد :من به لحاظ
روحی و روانی بشدت آسیب دیدهام و آبرویم جلوی
خانوادهام رفته و حاال همه میدانند چه بر س��ر من
آمدهاست و از قضات درخواست میکنم این شخص
را به سزای عملش برسانند.
قضات ش��عبه  12که رسیدگی به این پرونده را
برعهده دارند دستور احضار زن ماما را صادر کردند تا
با توضیحات او مسأله سقط جنین و ادعاهای شاکی
و متهم مشخص شود.
رسیدگی به این پرونده به بعد از حضور زن ماما
موکول شد.

5

جامعه

دوشنبه  26اسفند  - 1398شماره 109

وزیرآموزش و پرورش خبر داد

تسهیالت احداث مسکن برای زوجین فرهنگی در تهران تا سقف  ۱۶۰میلیون تومان ،در مراکز
استانها و شهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت تا سقف  ۱۲۰میلیون تومان و در سایر شهرها
تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان با کارمزد  ۱۲درصد و بازپرداخت  ۱۲ساله از سوی شعب بانک ملی

وزیرآم��وزش و پ��رورش گف��ت:
تس��هیالت احداث مسکن برای زوجین
فرهنگی در تهران تا سقف  ۱۶۰میلیون
تومان ،در مراکز اس��تانها و شهرهای
باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت تا س��قف
 ۱۲۰میلی��ون توم��ان و نی��ز در س��ایر
ش��هرها برای زوجین فرهنگی تا سقف
 ۱۰۰میلیون تومان با کارمزد  ۱۲درصد
پیشبینی شده است.
به گزارش ایس��نا ،محس��ن حاجی
میرزایی وزیر آموزش و پرورش در آیین
انعق��اد تفاهمنامه بی��ن وزارت آموزش
و پرورش و بانک مل��ی ،اظهار کرد :در
اقدامی بینظیر تفاهمنام��های با بانک

مل��ی در خصوص اعطای تس��هیالت
کمبهره به فرهنگیان منعقد شده است.
وی با بیان اینکه یکی از سیاس��تهای
آم��وزش و پ��رورش س��ازماندهی و
س��اماندهی نظامنامه رفاهی فرهنگیان
است ،افزود :پرداخت تسهیالت کم بهره
در دو س��رفصل مرابحه و مسکن بدون
س��پرده گذاری ،تحت عن��وان وامهای

ثانویه حمایتی با بازپرداخت بلند مدت از
ابتدای سال جدید در سراسر کشور انجام
خواهد گرفت.حاجی میرزایی خاطرنشان
کرد :پرداخت تسهیالت احداث مسکن
را برای زوجین فرهنگی در کالنش��هر
تهران تا س��قف  ۱۶۰میلیون تومان ،در
مراکز اس��تانها و شهرهای باالی ۲۰۰
هزار نفر جمعیت تا س��قف  ۱۲۰میلیون
تومان و نیز در سایر شهرها برای زوجین
فرهنگی تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان با
کارمزد  ۱۲درصد خواهد بود.
وی ادام��ه داد :پرداخ��ت وام احداث
مس��کن در این تفاهمنام��ه ،به صورت
انفرادی در ش��هر ته��ران  ۱۰۰میلیون

توم��ان ،در مراکز اس��تانها  ۸۰میلیون
تومان و همچنین در س��ایر شهرها ۶۰
میلی��ون تومان با بازپرداخت  ۱۲س��اله،
اس��ت.وزیر آموزش و پ��رورش تصریح
کرد :پرداخت تسهیالت مرابحه تا سقف
 ۶۰میلیون تومان ،به ازای هر فرهنگی
واجد ش��رایط با بازپرداخت  ۵ساله (۶۰
ماه��ه) از دیگ��ر مواردی اس��ت که در
مفاد این تفاهمنامه ،در راس��تای منزلت
اجتماعی فرهنگی��ان ،به خوبی تبیین و
تشریح شده اس��ت.وی در ادامه اضافه
کرد :س��قف تسهیالت خرید مسکن در
شهر تهران  ۶۰میلیون تومان و در مراکز
استانها  ۵۰میلیون تومان خواهد بود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر داد

افزایش سن معافیتکفالت پدر یا پدر بزرگ از  ۷۰به  ۷۵سالگی

رئیس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا گفت :برابر
ابالغیه س��تاد کل نیروهای مس��لح شرط سنی در
معافی��ت کفالت تنها فرزند ذک��ور پدر و یا تنها نوه
ذک��ور پدر ب��زرگ از  ۷۰ب��ه  ۷۵س��الگی افزایش
یافت.
به گ��زارش پای��گاه خبری پلیس ،س��ردار تقی
مهری اظهار کرد :برابر ابالغیه ستاد کل نیروهای
مس��لح ش��رط س��نی در معافیت کفالت تنها فرزند
ذک��ور پدر و یا تنها نوه ذکور پدربزرگ از  ۷۰به ۷۵
سالگی تمام تغییر کرده است.
وی ادامه داد :ضواب��ط و مقررات جدید معافیت
کفالت پدر یا پدر بزرگ از اول فروردین س��ال ۹۹
اجرایی میش��ود ،بنابراین مشموالنی که از ابتدای
س��ال  ۱۳۹۹از طری��ق دفاتر خدم��ات الکترونیک

انتظامی (پلیس  )۱۰+درخواست خود را ثبت کنند،
برابر ضوابط جدید یعنی سن  ۷۵سالگی تمام پدر یا
پدر بزرگ به درخواست آنان رسیدگی میشود.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد:
به درخواستهای معافیت مشموالن واجد شرایطی
که تا پایان س��ال  ۹۸از طری��ق دفاتر مذکور ثبت
ش��دهاند ،برابر مقررات قبلی یعن��ی معافیت کفالت

پدر بیش از  ۷۰سال رسیدگی میشود.
وی با بیان اینک��ه در معافیت کفالت پدر یا پدر
بزرگ به علت بیماری ش��رط س��نی وج��ود ندارد،
اف��زود :در م��واردی که پدر یا پدر ب��زرگ به علت
بیم��اری نیازمند به مراقبت اس��ت ،ب��دون در نظر
گرفتن شرط سنی فرد نیازمند به مراقبت ،مشمول
میتواند درخواس��ت خود را از طری��ق دفاتر پلیس
 ۱۰+ثبت و در صورت تأیید شورای پزشکی وظیفه
عمومی از خدمت وظیفه عمومی معاف شود.
رئیس س��ازمان وظیف��ه عمومی ناج��ا در مورد
ش��رایط کلی معافیت کفالت عنوان کرد :تنها فرزند
ذکور باالی  ۱۸س��ال پدر و یا تنها نوه ذکور باالی
 ۱۸س��ال پدر بزرگ در صورت نداشتن غیبت اولیه
میتوانند از این معافیت بهره مند شوند.

تدارک سریالسازان برای نوروز ۹۹

شبکه یک؛ پایتخت ،شبکه دو؛ کامیون ،شبکه سه؛ دوپینگ

پایتخ��ت ۶به کارگردانی س��یروس
مقدم ،کامیون س��اخته مس��عود اطیابی
و دوپینگ به کارگردانی رضا مقصودی
امیدهای اصلی رس��انه ملی برای جذب
مخاطب در ش��بهای ن��وروز  ۹۹زیر
سایه کرونا هستند.
ب��ه گ��زارش مهر ،علیرغم ش��یوع
وی��روس کرون��ا ،نکته وی��ژه اهتمام و
تالش س��ازندگان برای رس��اندن این
س��ریالها به باک��س ویژه ن��وروز ۹۹
در ایامی اس��ت که ب��ه همگان توصیه
میشود به دلیل هشدارهای سالمتی و
بهداش��تی قرنطینه را جدی گرفته و در
منازل خود باقی بمانند .اما س��ازندگان
سریالها جدیتر و محکمتر پای تولید
این مجموعههای نوروزی ایستادند که
خود جای قدردانی دارد.
شبکه یک؛ پایتخت

که با اتفاق��ات و ماجراهای زیادی هم
همراه است.
این فصل نوعی خداحافظی با علیرضا
خمسه است و بابا پنجعلی برای اولینبار
در میان پایتختیها حضور ندارد .از طرف
دیگر مهران احمدی با نقش بهبود یک
بار دیگر به س��ریال بازمیگردد که قرار
اس��ت در قصه از آفریقا وارد ایران شود.
این فصل با اتفاقاتی هم همراه است که
برخ��ی از آنها به ط��ور خالصه خبری
ش��ده و یا فقط یک عکس از آنها دیده
ش��ده اس��ت ،مثل حضور بهرام افشاری
بازیگر نقش بهتاش در تیم نساجی و یا
عروسی هومن حاجی عبداللهی در نقش
رحم��ت .انتش��ار تیزر اولیه س��ریال هم
گمانهزنیها درباره مش��غله سیاسی نقی
معمولی در این فصل از س��ریال را بیش
از پیش قوت بخشید.مجموعه پایتخت ۶
از ابتدای فروردین  ۹۹در  ۱۵قسمت هر
شب ساعت  ۲۲از شبکه یک سیما روی
آنتن میرود.
شبکه دو؛  کامیون

دو س��ال از نب��ود پایتختیه��ا در
تلویزی��ون میگذرد و ح��اال عوامل این
س��ریال خود را ب��رای ن��وروز  ۹۹آماده
میکنند .این روزها فصل ششم سریال
پایتخت به کارگردانی سیروس مقدم در
مرحله تصویرب��رداری قرار دارد؛ فصلی

ش��بکه دو امس��ال دوباره قرار است
س��ریالی با فضای طن��ز پخش کند که

این بار مس��عود اطیاب��ی کارگردانیاش
را برعه��ده دارد .مس��عود اطیابی پیش
از این برای تلویزیون سریالسازی هم
کرده اما او را بیشتر به آثار سینماییاش
میشناسند.
مهدیهاش��می و لعی��ا زنگن��ه
مهمترین بازیگرانی هس��تند که در این
سریال به ایفای نقش میپردازند و باید
دید همکاری این دو در س��ریال چگونه
خواهد بود.
کامی��ون درب��اره یک پیشکس��وت
فوتبال اس��ت که مدت��ی روی کامیون
بارب��ری کار میکند و پس از آش��نایی
با س��ه دانشجو که صاحبخانه به دلیل
مشکالتی اثاثیهشان را به خیابان ریخته
است ،درگیر ماجراهایی میشود .سریال
کامی��ون در  ۳۰قس��مت  ۴۲دقیقهای
تولید ش��ده و از ابتدا تا پایان فروردین
 ۹۹س��اعت  ۲۱:۳۰از شبکه دو پخش
خواهد شد.
شبکه سه؛ دوپینگ

ش��بکه سه امسال سریال دوپینگ را به
کارگردانی رضا مقصودی دارد.
ش��نیده میشود که حدود  ۸۰درصد

از کار به تصویربرداری رس��یده اس��ت.
ای��ن مجموع��ه اگرچه ب��ه کارگردانی
مقصودی پیش رفت اما برزو نیک نژاد
نی��ز در بخشهای��ی او را همراهی کرد
تا پروژه با س��رعت بیش��تری به تولید
برسد.
در این سریال بازیگرانی چونهادی
حجازیف��ر ،محم��د بحران��ی ،ش��بنم
مقدم��ی ،الناز حبیبی ،نیما ش��عبان نژاد
و فرزی��ن محدث حض��ور دارند که این
ترکیب بازیگران سریال میتواند نقطه
قوت��ی ب��رای این مجموعه محس��وب
ش��ود اگر فیلمنام��ه و قص��ه خوبی از
کار دربیای��د .به ویژه که حجازی فر در
س��الهای اخیر در سینما حضور موفقی
را تجرب��ه کرده اس��ت و ح��اال در این
س��ریال تلویزیونی که فضایی طنز دارد
دیده میشود.
یک نکته دیگر درباره این سریالها
ای��ن اس��ت که معم��وال س��ریالهای
ن��وروزی در حدود  ۱۵قس��مت و فقط
برای ایام نوروز ساخته میشوند امسال
غی��ر از پایتخت که در  ۱۵قس��مت به
تولی��د میرس��د دو س��ریال کامیون و
دوپینگ هر یک در  ۳۰قس��مت ساخته
میشوند و پخش آنها تا پایان فروردین
ادامه خواهد داشت.
س��ریال دوپینگ در  ۳۰قسمت هر
شب نوروز ،ساعت  ۲۰:۴۵از شبکه سه
پخش میشود.

یادداشت

سربازان کرونا !
جعفر محمدی
کرون��ا ،همانند س��ایر ویروس ه��ا ،برای فعال
بودن ،نیاز به بدن میزبان دارد .این ویروس بیرون
از بدن انس��ان ،بعد از مدتی  -بس��ته به شرایط و
دما  -از بین میرود .ولی وقتی وارد بدن میشود،
فعالیت خود را آغاز میکند :هم فرد میزبان را بیمار
میکند و هم او را تبدیل به یک ناقل میکند.
بنابر این ،تنها وس��یله فعالیت و انتقال ویروس
کرونا ،ما انسانها هستیم.
اگر ما به مدت فقط  2هفته تمام تماس ها و ارتباطات انس��انی را قطع
کنیم و در خانه بمانیم ،اتفاقی که می افتد این است:
ویروسهای پراکنده در بیرون بدن ،از بین میروند.
تکلی��ف ویروسه��ای موجود در بدن انس��انها ،تعیین میش��ود :عده
بس��یاری بر ویروس غلبه میکنند و اندکی نیز با هزار تاس��ف جان خود را
از دست میدهند.
چون ویروس از انسان به انسان منتقل میشود ،در مدت قطع ارتباطات
انسانی ،فرد جدیدی کرونا نمیگیرد یا امکان ابتال به حداقل میرسد.
با کاه��ش مبتالیان جدید ،فش��ار بر کادرهای و امکان��ات درمانی کم
میشود و در نتیجه تعداد بیشتری از بیماران موجود بهبود پیدا میکنند.
کس��انی که ب��دون اضطرار (دقت کنید :اضطرار و ن��ه فقط نیاز) از خانه
خارج میشوند ،س��ربازان بی جیره و مواجب کرونا هستند که مرتکب چند
جنایت ضدبشری میشوند:
خودشان را در معرض بیماری قرار میدهند.
دیگران را آلوده میکنند و قاتل شان میشوند.
فش��ار بر کادر درمانی و تجهیزات محدود را مضاعف میکنند؛ هم جان
کادرهای درمانی را به خطر بیش��تری م��ی اندازند و هم به بیماران موجود
جفا میکنند.
ما  -دقیق ًا همه ما هشتاد و چند میلیون ایرانی  -دو راه بیشتر نداریم:
 -1دستکم دو هفته در خانه بمانیم و بیرون نرویم ( .مخصوصا دور دید
و بازدیدهای عید را خط بکشیم ) و به کار کرونا پایان دهیم.
 -2بی اعتنا باشیم و با این توهم که من نمی گیرم از خانه بیرون برویم
 ،فاجعه ابتالی میلیونی را رقم بزنیم ،س��اختار پزشکی را فرسوده و منهدم
کنیم و خودمان و عزیزان مان مبتال شویم یا حتی بمیریم.
کرون��ا ،داروی قطعی دارد :ماندن در خانه دس��تکم ب��ه مدت  ۱۴روز و
عنداللزوم تمدید قرنطینه و س��پس ،به لطف خدا  :رهایی و کش��یدن یک
نفس راحت و جشن عمومی.
سرباز کرونا نباشیم.

محمدرضا شجریان آماده ترخیص از بیمارستان
بیمارس��تان جم که در روزهای اخیر به صورت مکرر
به شرح وضعیت جس��می محمدرضا شجریان پرداخته،
در پس��تی جدید از بهبود وضعیت اس��تاد آواز ایران خبر
داده اس��ت.به گزارش تابناک ،محمدرضا ش��جریان که از
مدتها پیش در بیمارستان بستری بود و پزشکان از وخامت
حال او خبر داده بودند طبق اطالعیه جدید بیمارستان محل
بستریاش به زودی از بیمارستان ترخیص خواهد شد.در بیانیه بیمارستان جم درباره
وضعیت جس��می محمدرضا شجریان آمده است :در راستای اطالع رسانی به مردم
هنردوس��ت و هممیهنان عزیز ،در کمال مس��رت به استحضار میرساند با توجه به
بهبود جمیع شرایط استاد از لحاظ کلیوی ،قلبی و ریوی با نظر پزشکان معالج ایشان
آماده ترخیص و پیگیری ادامه درمان در منزل زیر نظر پزشکان معالج هستند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه :۹۹

واریز سهمیه  ۶۰لیتری بنزین نوروزی
به کارتهای سوخت در تابستان

عضو هیئت رئیس��ه کمیسیون تلفیق گفت :با توجه به شیوع بیماری کرونا
قطعا سهمیه  ۶۰لیتری در ایام عید نوروز به خودروها اختصاص نخواهد یافت
و این سهمیه در تابستان به کارت سوختها اختصاص مییابد.
به گزارش مهر ،بهروز بنیادی در مورد مصوبه این کمیسیون پیرامون سهمیه
 ۶۰لیتری بنزین کارت سوختها گفت :در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق که در
صحن علنی مجلس برگزار ش��د در خصوص این موضع تصمیمگیری شد.عضو
هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ۹۹ادامه داد :بر اساس این مصوبه
مقرر ش��د سهمیه  ۶۰لیتر بنزین با نظر و تشخیص دولت در تابستان یا بهار به
کارت سوخت خودروها اختصاص یابد.وی گفت :با توجه به شیوع بیماری کرونا
قطع ًا این س��همیه  ۶۰لیتری در ایام عید نوروز ب��ه خودروها اختصاص نخواهد
یافت.وی تاکید کرد :س��همیه بنزین  ۶۰لیتری در ایام تابس��تان برای سفرهای
تابستانی به کارت سوخت خودروها اختصاص مییابد.
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هشدار جدی سازمان اورژانس
کشور نسبت به مصرف الکل متانول
به عنوان محلول ضدعفونی کننده
معاون آموزش س��ازمان
اورژانس کشور گفت :مصرف
خوراکی ال��کل و ورود آن به
معده نقش��ی در از بین بردن
ویروس کرونا ندارد.
به گزارش روابط عمومی
سازمان اورژانس کشور ،سید
پژمان آق��ازاده افزود :با توجه ب��ه افزایش تعداد مصرف
کنن��دگان الکل متانول برای جلوگیری از انتقال ویروس
کرون��ا و خطرات اس��تفاده از آن گفت :متان��ول در رده
ترکیبات ضد عفونی کننده نیس��ت و افراد به دنبال ضد
عفونی کردن دس��تها  ،اشیاء و سطوح ممکن است به
اش��تباه از این نوع ال��کل یا به اصط�لاح الکل صنعتی
اس��تفاده کنند که بس��یار س��می بوده و هنگام تماس با
پوس��ت،جذب بدن ش��ده و می تواند عوارضی همچون
کوری،مشکالت کلیوی و حتی مرگ شود.
وی اف��زود :ب��ا توجه ب��ه این باور غل��ط که مصرف
خوراکی الکل موجب جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا
میش��ود  ،این روز ها شاهد مراجعه تعداد زیادی از افراد
به مراکز درمانی با مشکالت مسمومیت با الکل هستیم
ک��ه متاس��فانه اکثریت بدون دانش قبل��ی حتی از الکل
متانول که بسیار کشنده است استفاده کردهاند که همین
امر موجب ک��وری  ،الزام به دیالی��ز و حتی جان باختن
تعدادی از هموطنان شده است.
آقازاده با اش��اره به اینکه ویروس کرونا ممکن است
از راه دس��تگاه تنفسی  ،دهان و چشمها وارد بدن انسان
ش��ود گفت :مصرف خوراکی ال��کل و ورود آن به معده
نقشی در از بین بردن ویروس کرونا ندارد.
مع��اون آموزش س��ازمان اورژانس کش��ور در آخر به
س��وء استفاده برخی افراد س��ود جو در مورد ساخت مواد
ضدعفونی غیر اس��تاندارد اش��اره کرد و گفت :هموطنان
حتم�� ًا هنگام خری��د م��واد ضدعفونی دق��ت کنند و از
فروش��گاههایی ک��ه مجوز پخش دارند تهی��ه کنند و به
برچس��ب مندرج بر روی محصول توجه و از مجاز بودن
محلول جهت مصرف ضدعفونی اطمینان حاصل کنند.
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برگزاری آیین تحویل سال نو در بقاع متبرکه ممنوع شد

مدی��رکل بقاع متبرک��ه و اماکن مذهبی
س��ازمان اوقاف و امور خیریه گفت :به منظور
کاهش ش��یوع ویروس کرونا ،برگزاری آیین
تحویل س��ال ن��و و هرگونه مراس��م در بقاع
متبرکه و حرمهای مطهر امامزادگان کش��ور
ممنوع شد.
ب��ه گ��زارش ابرن��ا ،حج��ت االس�لام
والمس��لمین محم��د نوروزپور اف��زود :بر این
اساس از سوی س��ازمان اوقاف و امور خیریه
بخشنامه ای مبنی بر ممنوعیت برگزاری آیین
تحویل س��ال نو و هرگونه مراسم تجمعی به
دفاتر بقاع متبرکه و امامزادگان سراسر کشور
صادر و اعالم شده است.

وی ادامه داد :برگزاری آیین تحویل سال
ن��و که همه س��اله با حضور پرش��ور مردم در
اینگونه اماکن برگزار می شد ،امسال از طریق
شبکههای استانی و شبکههای فضای مجازی
و کانالهای این سازمان انجام میشود ،بر این
اس��اس هرگونه آیین تجمعی تا اطالع ثانوی
به صورت مجازی برگزار خواهد شد.مدیرکل
بقاع متبرکه و اماکن مذهبی س��ازمان اوقاف
و امور خیریه اظهار داش��ت :در این ایام مردم
م��ی توانند برنامههای ویژه تحویل س��ال نو
و س��خنرانی را از طری��ق س��ازمان اوقاف و
سایتهای امام زادگان مشاهده کنند.نوروزپور
درمورد برگزاری برخی آیینها در استانهای

ایم��ن از لحاظ مس��ائل بهداش��تی گفت :در
اینگونه مس��ائل ،شبکه بهداش��ت استانی و
ش��ورای تامین استان تصمیم گیرنده هستند،
با وجود ش��رایط موجود اختیار برگزاری یا لغو
هرگونه مراس��م نیز به عهده آنها است .وی
با بی��ان اینکه از زمان ش��یوع ویروس کرونا
تاکنون طی چندین نوبت فضای بقاع متبرکه
و حرم مطهرامام زادگان ضدعفونی و استریل
شده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت،
گف��ت :در این میان اجرای طرح ارائه خدمات
اجتماع��ی با نام طرح افق با قدرت و قوت به
انجام خواهد رسید.
مدیرکل بق��اع متبرک��ه و اماکن مذهبی

سازمان اوقاف و امور خیریه افزود :این سازمان
به منظور کمک به اقش��ار بی بضاعت و کم
برخوردار ،این افراد را شناس��ایی ،غربالگری و
با ارائه بستههای حمایتی به خصوص در ایام
نوروز از آنها حمای��ت میکند.نوروزپور درباره
حمایت از برخی سرپرس��تان خانوادههای بی
بضاع��ت که به ویروس کرون��ا مبتال و بیمار
شدهاند ،گفت :به منظور حمایت هرچه بیشتر
از اینگون��ه خانوادهها با توجه به هماهنگی به
انجام رس��یده از طریق هیات امنای مس��اجد
ش��اخص کش��ور و از س��وی بق��اع متبرکه
بس��تههای حمایتی از جمله مایحتاج عمومی
ر اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

جزئیات سامانه الکترونیکی غربالگری افراد مشکوک به کرونا

رئیس مرکز مدیریت ش��بکه معاونت بهداشت وزارت
بهداشت جزییات فعالیت س��امانه الکترونیکی غربالگری
افراد مشکوک به کرونا را تشریح کرد.
به گزارش ایس��نا ،دکتر ص��ادق تبریزی از راه اندازی
درگاه اینترنتی  salamat.gov.irدر معاونت بهداشت
وزارت بهداش��ت درم��ان و آموزش پزش��کی جهت خود
ارزیاب��ی افراد در کش��ور خبر داد و گف��ت :مردم به جای
مراجعه به مراکز درمان��ی و جلوگیری از هر گونه ازدحام

خطرات زیانبار ترکیب  ۷شوینده خانگی

ترکی��ب برخی از ش��ویندههای خانگی
منج��ر ب��ه آس��یبهای جبرانناپذی��ری به
س�لامت میش��ود.با توجه به کمب��ود مواد
ضدعفونی کننده ،برخی از مردم برای ساخت
مواد ضد عفونیکننده ،مواد مختلف را با هم
ترکیب میکنند در حالی که بعضی از مواد را
به هیچ عنوان نباید با یکدیگر ترکیب کنیم!
به گزارش تس��نیم ۷ ،شوینده خانگی که
هرگز نباید با هم ترکیب ش��وند به شرح زیر
است:
 -۱مایع سفیدکننده  +الکل

آگهی تغییرات شرکت الماس صنعتی آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 84264و شناسه ملی  10980264495به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوقالعاده مورخ  27/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ساسان شیبانی
کاشانی به شماره ملی  4322011756با دریافت مبلغ 200000ریال معادل
کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ سهم
و سمتی در شرکت ندارند سرمایه از 20200000ریال به  20000000ریال
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید .لیست
شرکاء شرکت به شرح ذیل میباشد :آقای سیامک آریانپور کاشانی به شماره
ملی  0039778657دارا ی  9400000ریال سهم الشرکه آقای سیروس
آریانپور کاشانی به شماره ملی  0040100561دارای 1000000ریال سهم
الشرکه خانم یاسمن آریان پور کاشانی به شماره ملی  0064766691دارای
1000000ریال سهم الشرکه خانم شیرین آریان پور کاشانی به شماره ملی
 0452737321دارای 1000000ریال سهم الشرکه خانم مرجانه مغازه ای به
شماره ملی  0043715117دارای 1000000ریال سهم الشرکه خانم شکوه
زمان اردوخانی کاشی به شماره ملی  1261496760دارای  3000000ریال
سهم الشرکه آقای سیاوش آریان پور کاشانی به شماره ملی 0940219387
دارای  3600000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()801178

____________________

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی ریتر کار سهامی خاص به شماره
ثبت  124424و شناسه ملی  10200020496به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  27/04/1396تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  - :میکائیل حاضری به کدملی1532502958
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و پریا افتخاری به
کدملی 1532689756به سمت رئیس هیئت مدیره و معصومه احدیان
به کدملی 1530198331به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و السا
افتخاری به کدملی  1532825609و بهرام ایرانی ارباطی به کدملی

که خود سبب انتشار ویروس کرونا می گردد می توانند از
طریق س��امانه  salamat.gov.irبا وارد کردن شماره
ملی خود به سواالت س��اده خود ارزیابی بیماری کووید-
 ۱۹پاس��خ داده و راهنمایی الزم را مطابق آخرین دستور
عملهای وزارت بهداشت دربافت نمایند.
تبریزی افزود :پس از ورود به س��امانه عالئم بیماری
ش��امل تب ،لرز ،س��رفه خش��ک ،گلو درد و تنگی نفس
سوال ش��ده و س��پس از وجود افراد مشکوک به بیماری

کرونا در خانواده س��وال میشود و در صورت مثبت بودن
توصیههای بهداش��تی انجام شده و راهنمایی الزم جهت
مراجعه به مراقب س�لامت یا بهورز مربوطه (نزدیکترین
پایگاه س�لامت/خانه بهداش��ت و ی��ا مرکزخدمات جامع
س�لامت منتخب) ارجاع داده میش��ود .همزمان مراقب
س�لامت یا بهورز مربوطه نیز پیامک��ی در همین ارتباط
دریافت کرده و مسئول پیگیریهای بعدی فرد مشکوک
و اطرافیان وی خواهد بود.

تولی��د کلروف��رم و اس��ید هیدروکلریک
میکند که میتواند منجر به آسیب به سیستم
عصبی ،ریه ،کلیه ،کبد ،چشم و پوست شود.
 -۲مایع سفیدکننده  +آمونیاک
ترکیب این  ۲ماده موجب تولید گازهای
سمی میشود که آسیب شدیدی برای دستگاه
تنفس به هم��راه خواهد داش��ت ،همچنین
ترکیب مقادیر زیاد این دو با یکدیگر میتواند
موجب انفجار خطرناکی شود.
 -۳مایع سفیدکننده  +سرکه
این ترکی��ب تولید گاز س��می میکند و

میتواند موجب س��وختگیهای چش��می و
آسیب به ریهها شود.
 -۴مایع س�فیدکننده  +انواع مواد
تمیز کننده
موج��ب تولی��د گازهای س��می مثل کلر
میش��وند که حتی قرار گرفت��ن در معرض
کمتری��ن مق��دار آن ه��م میتوان��د موجب
مشکالت شدید تنفسی و بینایی شود.
 -۵جوش شیرین  +سرکه
خطرناکترین حالت آن این است که این
دو را در یک ظرف در بسته مخلوط کنید که

میتواند باعث انفجار شود.
۶ــ سرکه  +آب اکسیژنه
تولید اسیدپراس��تیک میکند و میتواند
موجب آس��یب به پوست ،چشمها ،گلو ،بینی
و ریهها شود.
 -۷مخل�وط ک�ردن مارکه�ای
مختلف از یک ماده تمیزکننده
به یاد داشته باشید که هر شرکت فرمول
منحص��ر به فرد خود را دارد و مخلوط کردن
آنها میتواند موجب یک واکنش شیمیایی
نامطمئن و خطرناک شود.

 1532479328به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  - .کلیه قرارداد ها و عقود اسالمی و اسناد تعهد آور و
اوراق بهادار و چک و سفته و برات و نامههای عادی و مکاتبات اداری
با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد -
محمدرضا طالبی طاهر به کد ملی 0061239161به سمت بازرس
اصلی و محمدحسن طیار خورده بالغ به کد ملی  1532709315به
سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()801179

 0010538208مدیر عامل و عضو هیئت مدیره خانم نرجس
سرور شماره ملی  0056171838رئیس هیئت مدیره برای
مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود
اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل
یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()804833

آگهی تغییرات شرکت واالد گستر صدرا با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  457537و شناسه ملی  14004233057به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوقالعاده مورخ  06/10/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای
حسین احمر دخت محرمی شماره ملی  0082280215با دریافت 10000
ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید .در
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  1010000ریال به  1000000ریال کاهش
یافت و ماده مربوط اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکا بشرح ذیل است
نرجس سرور  0056171838دارای  10000ریال فاطمه احمد دخت محرمی
 0010538208دارای 990000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()804832

آگهی تغییرات شرکت خدمات دریائی رهیاب سرمد
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  1615و شناسه ملی
 10102794726به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوقالعاده مورخ - : 10/12/1398ماده  15اساسنامه به
شرح ذیل اصالح گردید :هیت مدیره از بین خود یکنفر را
به سمت رئیس هیت مدیره و یکنفر را به سمت مدیرعامل
انتخاب می گردد و رئیس هیت مدیره و مدیرعامل می
توانند یک نفر باشند و همچنین می تواند برای اعضاء خود
سمتهای دیگری تعیین نماید .حجت اله قلی تبار سرپرست
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای
استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری پردیس ()804834

____________________

____________________

آگهی تغییرات شرکت واالد گستر صدرا شرکت با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  457537و شناسه ملی
 14004233057به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوقالعاده مورخ  06/10/1396تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :خانم فاطمه احمد دخت محرمی شماره ملی

____________________

7

جامعه

دوشنبه  26اسفند  - 1398شماره 109

ضرورت حرارت دادن آجیل و خشکبار قبل از مصرف برای پیشگیری از کرونا
اگر جزو افرادی هس��تید که آجیل ش��ب عید خریداری
کرده و نگران ش��یوع ویروس کرونا از طریق آجیل هستید
بنا بر گفته رئیس اتحادیه اجیل و خشکبار می توانید برای
رفع این نگرانی آنها را در خانه حرارت دهید.
به گزارش ایس��نا ،مصطفی احم��دی با تاکید بر رعایت
بهداشت آجیل از فرآوری تا فروش گفت:طبق دستورالعمل
ابالغ ش��ده به اعضای اتحادیه آجیل و خش��کبار ،بایستی
حتما بر روی تمام آجیل و خش��کبار س��لفون کشیده شود
و امکان تس��ت توسط مش��تری نیز وجود ندارد .از طرفی
مش��تری و فروشندگان حق دست زدن به آجیل و خشکبار

را ندارند و فروشندگان موظفند حتما از دستکش و ماسک
استفاده کرده و بهداشت فردی را رعایت کنند .همچنین در
ورودی مغازهها نیز بایس��تی افرادی ایستاده و به مشتریان
مواد ضدعفونی کننده دهند تا مش��کلی برای جنس ایجاد
نشود.
وی ادام��ه داد :به کارگاههای ف��رآوری آجیل نیزاعالم
کردی��م که اف��راد باید هنگام ورود به ه��ر بخش از کفش
های متفاوتی اس��تفاده کنند و مشتریانی که سالهای قبل
از پای دستگاه فرآوری به صورت عمده آجیل را خریداری
می کردند نیز حق ورود به کارگاه را ندارند.

رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار با بی��ان اینکه توصیه
میکنیم امس��ال از آجیل فرآوری شده بیشتر استفاده شود
تا خام ،گفت :همه اجناس فرآوری ش��ده بین  ۲۰۰تا ۴۰۰
درج��ه س��انتی گراد ح��رارت داده میش��وند و در این دما
ویروس��ی باقی نمی ماند .همچنین اگر بعد ازخرید مشتری
حساس��یت بیشتری داشت می تواند با استفاده از مایکرویو
یا روی گاز پروسه حرارت دهی را انجام دهد.
به گفته وی پروس��ه حرارت دهی مجدد بر روی آجیل
تاثیری در کیفیت آجیل نخواهد گذاش��ت ومردم با خیال
راحت میتوانند این کار را انجام دهند.

پاسخگویی رایگان جمعی از پزشکان نیک اندیش به سئواالت بیماران
م��ن دکت��ر آزادگان متخصص کودکان و ن��وزادان در جهت
کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداش��تی درمانی با توجه به
شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سواالت شما عزیزان در حیطه
تخص��ص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداش��ته باش��د
هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
شماره واتس اپ ۰۹۰۳۳۷۲۳۹۴۷

من دکتر دیانت فوق تخصص سونوگرافی و رادیولوژی MRI.,
 Ctدر جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی درمانی با
توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سواالت شما عزیزان در
حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداش��ته باشد
هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
شماره واتس اپ ۰۹۳۷۵۶۷۳۰۴۶

م��ن دکتر رضای��ی متخص��ص جراحی عموم��ی در جهت
کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداش��تی درمانی با توجه به
شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سواالت شما عزیزان در حیطه
تخص��ص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداش��ته باش��د
هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
شماره واتس اپ ۰۹۱۷۷۱۲۲۳۷۴

من دکتر شاهین نیک منظر متخصص جراحی مغز و اعصاب و
ستون فقرات در جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی
درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سواالت شما
عزی��زان در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه
نداشته باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
شماره واتس اپ ۰۹۰۵۶۱۷۰۸۱۱

م��ن دکتر ق��دری متخصص ک��ودکان و ن��وزادان در جهت
کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداش��تی درمانی با توجه به
شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سواالت شما عزیزان در حیطه
تخص��ص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداش��ته باش��د
هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
شماره واتس اپ ۰۹۳۸۶۵۴۷۹۲۲

من دکتر ارژنگ متخصص گوش و حلق و بینی و جراح سر
وگردن در جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداش��تی
درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سواالت شما
عزیزان در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه
نداشته باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
شماره واتس آپ ۰۹۰۳۲۰۰۳۷۲۷

م��ن دکتر افتخار متخصص ج��راح عمومی در جهت کاهش
مراجعه هموطنانم به مراکز بهداش��تی درمانی با توجه به شرایط
کنونی کشورم،پاسخگوی سواالت شما عزیزان در حیطه تخصص
خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداش��ته باش��د هس��تم.در
صورت نیاز دایرکت بدهید
شماره واتس اپ ۰۹۱۷۱۸۱۵۶۵۱

من دکتر آصفی متخصص زنان و زایمان در جهت کاهش
مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی درمانی با توجه به شرایط
کنونی کشورم،پاس��خگوی س��واالت ش��ما عزیزان در حیطه
تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداش��ته باش��د
هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
شماره واتس اپ ۰۹۱٢١٢٠٧١٠٦

م��ن دکتر زمان��ی متخص��ص بیماریهای داخل��ی در جهت
کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداش��تی درمانی با توجه به
شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سواالت شما عزیزان در حیطه
تخص��ص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداش��ته باش��د
هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
شماره واتس آپ ۰۹۳۳۰۶۹۳۲۵۴

من دکتر مسروری متخصص سونوگرافی و رادیولوژی MRI.,
 Ctدر جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی درمانی
با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سواالت شما عزیزان
در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداش��ته
باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
شماره واتس اپ ۰۹۳۳۹۱۱۰۱۶۶

من دکتر اش��کوه متخصص مغز و اعصاب در جهت کاهش
مراجعه هموطنانم به مراکز بهداش��تی درمانی با توجه به شرایط
کنونی کشورم،پاس��خگوی س��واالت ش��ما عزی��زان در حیطه
تخص��ص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه نداش��ته باش��د
هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
شماره واتس اپ ۰۹۳۷۲۰۹۲۶۲۱

من دکتر صداقت متخصص جراحی مغز و اعصاب دیسک و
ستون فقرات در جهت کاهش مراجعه هموطنانم به مراکز بهداشتی
درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم،پاسخگوی سواالت شما
عزیزان در حیطه تخصص خودم در صورتی که احتیاج به معاینه
نداشته باشد هستم.در صورت نیاز دایرکت بدهید
شماره واتس اپ ۰۹۰۲۵۵۵۴۸۴۴

____________________

تاسیس موسسه غیر تجاری خدمات حفاظتی و مراقبتی نظم
گستران پارسیان تابان درتاریخ  17/12/1395به شماره ثبت 41166
به شناسه ملی  14006644798ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
 :حفاظت از اماکن و تأسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقه بندی
حفاظتی از قبیل محالت ،مجتمع های مسکونی  ،تجاری و صنعتی
 ،شعب غیر مادر بانکهای خصوصی ،موسسات مالی و اعتباری ،
صندوق های قرض الحسنه  ،اماکن تفریحی  ،فرهنگی ،آموزشی،
ورزشی و درمانی ،زمینها و تأسیسات کشاورزی ،سیلوها  ،انبارهای
کاال و پروژههای عمرانی ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات
فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) مدت  :از تاریخ ثبت به مدت
دوسال مرکز اصلی  :تهران-شهر تهران-صادقیه شمالی-بزرگراه
جالل آل احمد-بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی-پالک -49
طبقه اول-واحد غربی -کدپستی  1461643115سرمایه شرکت :
 1000000ریال می باشد .اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک
بشرح ذیل می باشد  :آقای ابراهیم آب خو دارنده  200000ریال
آقای محمد صانعی  200000ریال آقای محمدحسین قلیج خانی
 150000ریال آقای فرهاد فارسی  150000ریال آقای رضا منتظر
 150000ریال آقای بیژن توانگر رنجبر  80000ریال آقای غالمرضا
امیر سرداری  70000ریال اولین مدیران  :آقای ابراهیم آب خو به
شماره ملی  0047869089به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره
آقای محمدحسین قلیج خانی به شماره ملی  0600617831به سمت
عضو هیئت مدیره آقای محمد صانعی به شماره ملی 0602186218
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا منتظر به شماره ملی
 1930562950به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد فارسی به
شماره ملی  5609443581به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای
مدت دوسال تعیین شدند .دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهدآوراز قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی
ونیز اوراق عادی واداری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

متفق ًا همراه با مهر موسسه معتبر است .اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه بموجب مجوز پلیس پیشگیری ناجا به شماره 95301340
مورخ  12/11/1395تاسیس گردید  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()804835

____________________

هیئت مدیره .یحیی قیامی آزاد به کد ملی  1379739985به سمت
رئیس هیئت مدیره - .مجتبی رضائی به کد ملی 0034465308
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - .طاهره عباسی به کد ملی
 0042258111به سمت عضو هیئت مدیره - .منوچهر جعفری
به کد ملی  0042036100به سمت عضو هیئت مدیره - .مرضیه
بمانی اصغر دخت به کد ملی  0937591866به سمت عضو هیئت
مدیره - .مینا نجفی پیراسته به کد ملی  4073190164به سمت
عضو هیئت مدیره - .منصور آشتیانی کیان به کد ملی0038969882
به سمت عضو هیئت مدیره - .امیرحسین حسینی به کد ملی
 3874676110به سمت عضو هیئت مدیره - .علی ذوالفقاری به
کد ملی  3873645051به سمت عضو هیئت مدیره - .حق امضاء
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ،سفته ،با امضاء
مدیر عامل (آقای مهندس الیاس قیامی آزاد ) و یا رئیس هیئت
مدیره(آقای دکتر یحیی قیامی آزاد) منفرداً همراه با مهر شرکت
معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()804837

آگهی تغییرات شرکت کیمیا گران بهزیست با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  139638و شناسه ملی 10101826955
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
 25/03/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سعید میر حیدری به
کدملی  6589794391با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم
الشرکه خود را به میزان  24925000000ریال افزایش داد .علی
سینا میر حیدری به کدملی  0441195180با پرداخت مبلغی به
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان  75000000ریال
افزایش داد .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 14000000000
ریال به  25000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به
شرح ذیل می باشد :سعید میر حیدری به کدملی 6589794391
دارنده  24925000000ریال سهم الشرکه علی سینا میر حیدری
____________________
به کدملی  0441195180دارنده  75000000ریال سهم الشرکه
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاوربنیان شرکت سهامی خاص به
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
شماره ثبت  69255و شناسه ملی  10101141955به استناد صورتجلسه
غیرتجاری تهران ()804836

____________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاوربنیان شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  69255و شناسه ملی  10101141955به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ
 02/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضای هیئت مدیره
برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند - - :الیاس
قیامی آزاد به کد ملی  1380351928به سمت مدیر عامل و عضو

مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  02/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
سرمایه شرکت از مبلغ 30000000ریال به  40000000ریال منقسم به
تعداد  4000سهم که  10000ریالی که  3170سهم آن با نام و تعداد 830
سهم آن بی نام می باشد از محل مطالبات حال سهامداران و اشخاص
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردیدوذیل
ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ فوق الذکر تکمیل امضاگردیده
است سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()804838
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اقتصادی
فرمانده انتظامی تهران خبر داد

دستگیری تقلیدکننده صدای معاون وزیر بهداشت
و  ۲۷شایعه پراکن فضای مجازی درباره کرونا
رئیس پلیس پایتخت از دس��تگیری
 ۲۷تن از ناشران اکاذیب مرتبط با کرونا
در پایتخت خبر داد.
ب��ه گزارش ایس��نا ،س��ردار حس��ین
رحیمی فرمانده انتظام��ی تهران بزرگ
در حاش��یه اج��رای طرح ض��د عفونی
اماک��ن و مراکز پلیس با حضور در جمع
خبرن��گاران درب��اره اقدام��ات پلیس در
زمان ش��یوع ویروس کرونا ،اظهار کرد:
ماموران پلیس از همان روزهای نخست
اع�لام ورود کرونا به کش��ور در حالت آماده باش ب��وده و در این زمینه
تمهی��دات و تدابیری برای حف��ظ امنیت و نیز برخورد با س��ودجویان و
محتکران را در فضای حقیقی و مجازی در دستور کار قرار دادند.
وی با بیان اینکه در این زمینه همکاران من در پلیس امنیت اقتصادی،
پلیس پیش��گیری ،پلیس امنیت و  ...اقدام��ات قابل توجهی انجام دادند،
گفت :بیش از  ۷۸میلیون ماس��ک احتکار شده طی این مدت در پایتخت
کشف و ضبط شده است .همچنین صدها لیتر مواد ضدعفونی کننده نیز
کش��ف ش��ده که این اقالم پس از بررس��ی وضعیت بهداشتی به وزارت
بهداشت تحویل داده شده است.
سردار رحیمی افزود :همچنین بیش از  ۲۰۰نفر نیز تا به این لحظه که
اقدام به احتکار و سودجویی در این فضا کرده بودند شناسایی و دستگیر
شدند که پرونده آنان به مرجع قضایی تحویل داده شده است.
رحیم��ی درباره اقدامات پلیس در فضای مجازی نیز گفت :متاس��فانه
برخی از افراد س��ودجو که بعضا در خارج از کش��ور بوده و با نیت شوم و
مقرضانه اقدام به تولید محتوا میکنند در فضای مجازی فعال هستند .تا
به این لحظه بر اساس رصدها و اقدامات صورت گرفته  ۲۷نفر از افرادی
که اقدام به نش��ر اکاذیب و دامن زدن به ش��ایعات کرده بودند دس��تگیر
ش��دند .همچنین  ۱۵نفر از افرادی که اقدام به احتکار اقالم بهداشتی و
فروش آن از طریق فضای مجازی کرده بودند هم دستگیر شدند.
به گفته سردار رحیمی ،فردی که اقدام به تقلید صدای دکتر حریرچی
معاون وزیر بهداش��ت کرده بود نیز در میان دستگیر شدگان قرار دارد و
عالوه بر آن ش��ش نفر از ادمینه��ای کانالهای فضای مجازی نیز که
اقدام به شایعه پراکنی کرده بودند دستگیر شدند.
س��ردار رحیمی در مورد برخی ش��ایعات پیرامون اعالم تعطیلی پمپ
بنزینها و فروشگاهها نیز اظهار کرد :این موارد نیز کذب بوده و خواهش
ما از مردم این است که به شایعات توجه نکنند.
رئی��س پلی��س پایتخت با بی��ان اینک��ه اقدامات پلی��س در برخورد
ب��ا احتکار و هر گونه س��ودجویی و ش��ایعه پراکنی ادامه خواهد داش��ت
گف��ت :با اقداماتی که ما انج��ام دادیم نزدیک به  ۱۰۰درصد از انبارهای
نگهداری از اقالم بهداشتی و قضایی در تهران مورد بازرسی قرار گرفته
که خوش��بختانه بالغ بر  ۹۸درصد آنها مش��کلی نداشته و کار خود را به
درستی انجام دادهاند.
س��ردار رحیمی درباره ضدعفونی مراکز پلیس نیز گفت :در این زمینه
قرارگاهی از همان روزهای نخس��ت در ناجا و پلیس پایتخت تشکیل شد
ک��ه اقدام به ضدعفونی اماکن پلیس و نیز رصد س�لامتی و توزیع اقالم
بهداشتی میان ماموران کرده است که تا کنون اقدام به توزیع  ۷۰۰۰بسته
بهداش��تی ۳۰ ،هزار ماسک و  ۲۸۰۰قرص کلر کرده و طی چندین نوبت
نیز تمامی مراکز انتظامی ،تحت نظرگاهها و  ...ضد عفونی شدهاند.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
واحد 22
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جزئیات پرداخت یارانه حمایتی به افراد آسیب دیده از کرونا

پرداخت  ۲۰۰تا  ۶۰۰هزار تومان
به افراد فاقد درآمد ثابت

به دنبال ش��یوع کرونا در کشور و افزایش فشار
اقتصادی روی اقشار آس��یبپذیر جامعه ،به تمامی
اف��رادی که ش��غل خاص با درآمد ثاب��ت ندارند ،در
اسفندماه بسته حمایتی پرداخت خواهد شد.
به گ��زارش خبرآنالی��ن ،تحلیلگ��ران اقتصادی
اقتص��ادی عنوان میکنن��د تاثیر اقتص��ادی کرونا
خیلی وس��یعتر از آن است که امروز بتوانیم تخمین
بزنیم؛ چراکه اکنون می��زان تولید و خرید و فروش
و فعالیتهای خدماتی به طور ناخواسته کاهش پیدا
کرده و تقریبا با ش��یوع کرونا ،مصرف متوقف شده
است.
بر همین اس��اس ،ای��ن روزها فش��ار اقتصادی
روی گروه��ی از م��ردم افزای��ش یافت��ه اس��ت و
تحلیلگ��ران اقتصادی معتقدن��د در دوران کرونایی
کش��ور ،یک سری افراد از قش��ر آسیبپذیر در این
وضعیت درآمدی نخواهند داش��ت و دچار سوءتغذیه
میشوند.
اگرچ��ه دولت تمهیداتی برای مش��اغلی دارد که
پس ش��یوع کرونا آس��یب میبینند ،ام��ا کارگران،
اف��راد روزمزد و به نوعی دهکه��ای پایین جامعه،
به شدت آس��یب خواهند دید .همین موضوع باعث
شد که چندی پیش پیشنهاداتی برای حمایت از این
گروه شنیده شود.
جزئیات پرداخت یارانه کرونا
رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه درباره جزییات
پرداخت یارانه کرونا در کشور و با اشاره به آسیبها
و تبع��ات بیماری کرونا گفت :دولت بس��ته حمایتی
برای اقش��ار آس��یبپذیر و فاقد درآمد ثابت جامعه
اختصاص داده است.
محمدباق��ر نوبخت عن��وان کرد :براین اس��اس
کس��انی را که شغل خاصی برای تامین درآمد ثابت
ندارند ،توس��ط وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
شناسایی ش��دهاند که تا پایان اسفند ماه جاری یک
بس��ته حمایتی اختص��اص یافته و به آن��ان مبالغی
پرداخ��ت خواهیم کرد.وی ادامه داد :برای کس��انی
که مشاغلی داشتند و اکنون دچار مشکل شدهاند با
سازوکارهای تعریف شده ،تسهیالت کمبهره با دوره
تنفسی سه ماهه پیشبینی شده است.
به گفته وی ش��مار کسانی که شناسایی شدهاند،
ح��دود هفت میلی��ون نفر اس��ت که از اقش��ار کم
برخوردارند و کس��ب و کار آنان در آس��تانه سال نو
خس��ارت جدی دیده و به آنها بس��تههای حمایتی

تعلق میگیرد.
نوبخت عنوان کرد :تالش دولت بر این است که
با همه تنگناهای بودجهای که دشمنان خبیث ملت
ایران در این شرایط خاص تحمیل کردهاند ،به مردم
و بیماران کمک شود.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور از پرداخت
بس��ته حمایت کرونایی برای خانوارهای فاقد درآمد
ثابت خبر داد و گف��ت ۳ :میلیون خانوار فاقد درآمد
ثابت شناسایی شدهاند و مرحله نخست این طرح نیز
هفته آینده اجرا میشود.
محمدباقر نوبخت در همین حال گفت ۳ :میلیون
خانوار فاقد درآمد ثابت شناسایی شدهاند و بین ۲۰۰
تا  ۶۰۰هزار تومان به آنان پرداخت میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،شناسایی ۴
میلیون خانوار دارای مشاغل خرد که به علت شیوع
کرونا و کسادی بازار شب عید با مشکالت اقتصادی
و معیش��تی مواجه هس��تند را مورد توجه قرار داد و
عنوان کرد :در همین راس��تا بی��ن یک تا  ۲میلیون
تومان وام به صورت قرضالحس��نه و بدون ضامن
برای این قشرها در نظر گرفته شده است.
معاون رئیسجمهور تاکید کرد :موضوع بستههای
حمایتی کونایی از حمایت معیشتی انتهای سال جدا
اس��ت و اجرای هر کدام از ای��ن طرحها به صورت
مستقل در دستور کار قرار دارد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه وامهای قرضالحس��نه
مذک��ور ب��ه ص��ورت  ۲۷ماه��ه از مح��ل یارانهها
بازپرداخت خواهد شد ،تصریح کرد :عالوه بر مبالغی
که قبال به دانش��گاه علوم پزشکی گیالن پرداخت
ش��د مع��ادل  ۱۶۰میلیارد تومان مناب��ع مالی نیز از
س��وی س��ازمان برنامه و بودجه کشور جهت تأمین
 ۱۸قل��م کاالی مورد نیاز در اختی��ار این مجموعه
قرار گرفت.

بانک مرکزی اعالم کرد

مصادیق کسب و کارهای مشمول تعویق اقساط وام
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مصادیق
کس��ب و کارهایی که مشمول سه ماه تعویق اقساط
وامهایشان خواهند بود را اعالم کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بانک مرکزی ،در
پی مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص کمک به
صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی
از ش��یوع ویروس کرونا با مشکالتی مواجه شدهاند،
مصادیق کس��ب و کارهای مش��مول که به تصویب
کمیته منتخب دولت رسیده است اعالم شد.
عناوین بخشها و رس��تههای کسب و کارهایی
که به طور مس��تقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین
آسیب شدهاند و ش��امل امکان بهره مندی از تعویق
پرداخت تسهیالت در اسفند  ۹۸و دو ماهه اول سال
 ۹۹شدهاند ،به شرح زیر است:
 .۱مراک��ز تولی��د و توزیع غذاهای آم��اده اعم از
رس��تورانها ،بوفهه��ا ،طباخی ،تاالره��ای پذیرایی،
قهوهخانهه��ا ،اغذیه فروش��یها (و موارد مش��ابه به
تشخیص وزارت صنعت ،معدن و تجارت)
 .۲مراک��ز مرب��وط ب��ه گردش��گری ش��امل
هتله��ا ،هتلآپارتمانها ،مجتمعه��ای جهانگردی
و گردش��گری ،مهمانپذیره��ا ،مهمانس��راها،

مس��افرخانهها ،زائرس��راها ،مراکز بومگردی ،مراکز
اقامت��ی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بینراهی (و
موارد مش��ابه به تش��خیص وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی)
 .۳حمل و نقل عمومی مس��افر درون ش��هری و
برون شهری اعم از هوایی ،جادهای ،ریلی و دریایی
 .۴دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
 .۵تولید و توزیع پوشاک
 .۶تولید و توزیع کیف و کفش
 .۷مراکز توزیع آجیل ،خش��کبار ،قنادی ،بس��تنی
و آبمیوه
 .۸مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی
 .۹مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی
 .۱۰مراکز تولید ،توزیع و فروش صنایع دستی
گفتنی اس��ت مراتب ب��ه قید فوری��ت به تمامی
واحدهای بانکها و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابالغ
و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل میآید.
یادآور میش��ود اقس��اط وامهای قرض الحسنه
کلیه اش��خاص بدون قید و شرط به مدت سه ماه به
تعویق خواهد افت��اد و بانکها موظف به اجرای این
بخشنامه هستند.

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد

صدور بیمه نامه شخص ثالث
بدون نیاز به حضور
مالک خودرو تا  15اردیبهشت

رئی��س کل بیمه مرک��زی از صدور بیمه نامه
شخص ثالث تا پانزدهم اردیبهشت ماه بدون نیاز
به حضور مالک خودرو خبر داد.
به گزارش ایسنا ،غالمرضا سلیمانی با اشاره به
تمهیدات بیمه مرکزی برای مقابله با کرونا گفت:
به منظور رعایت نکات بهداش��تی برای صاحبان
خودرو که قصد دارند تا نسبت به تمدید بیمه نامه
شخص ثالث اقدام کنند ،تمهیداتی در نظر گرفته
ش��ده تا افرادی که بیمه نامه آنه��ا از پانزدهم
اردیبهش��ت ماه ب��ه اتمام میرس��د ،میتوانند از
طریق نرم افزارهای ش��رکتهای بیمه نسبت به
صدور بیمه نامه جدید اقدام کنند.
رئیس کل بیمه مرک��زی ادامه داد :افرادی که
امکان دریافت بیمه نام��ه جدید به صورت برخط
را ندارند ،تا پانزدهم اردیبهش��ت ماه وقت دارند تا
نس��بت به دریافت بیمه نامه اق��دام کنند؛ در این
فاصله در صورتی که بیمه نامه آنها در این مدت
منقضی بش��ود ،با هماهنگیهای انجام ش��ده با
ش��رکتهای بیمهای برای این دسته از صاحبان
خودرو بیمه نامه جدید صادر میش��ود و بیمه نامه
در اختیار شرکتهای بیمهگر خواهد بود و مشتریان
اگر عالقه مند بودند میتوانند از طریق واتس آپ
ی��ا روشهای دیگر عکس بیم��ه نامه اصلی را در
اختیار داش��ته باش��ند تا در صورت نیاز ارائه دهند
که با این قابلیت دیگر نیاز نیست تا تاریخ پانزدهم
اردیبهشت به شرکتهای بیمه مراجعه شود.
وی خاط��ر نش��ان ک��رد :از تاری��خ پانزدهم
اردیبهش��ت میتوانن��د به ش��رکتهای بیمهای
مراجعه و نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند
تا اصل بیمه نامه دریافت شود.

قائممقام وزیر صنعت،
معدن و تجارت:

تولید الکل تا اطالع ثانوی
نیازمند دریافت مجوز از
وزارت صنعت نیست
قائممقام وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت در امور
بازرگانی با صدور ابالغیهای به سازمانهای صنعت،
معدن و تجارت (صمت) سراسر کشور ،اعالم کرد که
تولید الکل در کشور تا اطالع ثانوی نیازمند هیچگونه
مجوزی از سوی سازمانهای صمت نیست.
به گزارش ایس��نا ،طبق گفته حس��ین مدرس
خیابانی ،بر اس��اس مصوبه س��تاد مقابله با کرونا
در وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت و با توجه به
اع�لام آمادگی برخی از واحده��ای تولیدی برای
تولید الکل مورد نیاز کش��ور ،تولی��د الکل بدون
مجوز در واحدهای تولیدی امکان پذیر است .البته
بدیهی است الکل تولید شده در این واحدها ،صرفا
بر اس��اس حوالههای س��ازمان غذا و دارو و تحت
نظارت دانش��گاههای علوم پزشکی استانها ،بین
مراکز تولیدکننده ژل ضدعفونی کننده توزیع خواهد
شد.همچنین اعالم شد که با موافقت سازمان غذا
و دارو ،عالوه بر صفر ش��دن تعرفه واردات ماسک
و الکل ،واردات نیاز به  IRCوزارت بهداشت ندارد
و ای��ن کد برای واردات الکل ،حداکثر ظرف مدت
 ۲۴ساعت صادر و هزینهای برای واردکنندگان در
بر نخواهد داشت.

