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شناسایی ۱۶۱۷ بیمار جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۱۶۱۷ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور 
خبر داد.به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور گفت: از روز24 فروردین  تا 
ظهر روز 2۵ فروردین ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۶۱۷ 
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ در کشــور شناسایی شد.وی افزود: با در نظر 
گرفتن موارد جدید، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷۳۳۰۳ نفر رسید.
به گفته ســخنگوی وزارت بهداشت، متاسفانه در طول این 24 ساعت ، ۱۱۱ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و بر این اساس در مجموع تا امروز 
4۵۸۵ نفر از بیماران، جان باخته و دیگر در بین ما نیستند.جهانپور همچنین 

گفت: تا کنون 4۵۹۸۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.

اهدای بیش از ۱۱ هزار کارت اشتراک
 و 50 سفر رایگان دوچرخه به گروه های هدف  

 مدیر واحد توسعه سیستم هاي حمل و نقل پاك سازمان حمل ونقل و ترافیك 
گفت: بیش از ۱۱هزار کارت اشــتراك دوچرخه و ۵۰ ســفر رایگان دوچرخه 
اشــتراکی به گروه های هدف اهدا می شــود.به گزارش روابط عمومی سازمان 
حمــل و نقــل و ترافیك ؛ یعقوب آزاده دل، با اشــاره به اجــرای برنامه های 
سند توســعه دوچرخه ســواری در ســال ۹۹ افزود: از آنجاکه دانش آموزان، 
دانشجویان و کارمندان سه گروه اصلی هدف گذاری شده در این سند هستند، 
کارت های اشتراك و سفرها نیز به این اقشار تعلق می گیرد. مدیر واحد تویعه 
سیســتم های حمل و نقل پاك گفت: با توجه به تمرکز فعالیت دوچرخه های 
اشتراکی در محدوده مرکزی تهران، اشتراك ها نیز به مراکز آموزشی و اداری 
این محدوده از جمله دانشــگاه های تهــران، امیرکبیر، تربیت مدرس و هنر و 
همچنین پلیس راهور، آموزش و پرورش، دبیرســتان ها، ادارات و سازمان ها و 

شرکت های مناطق ۶-۷-۱۱و ۱2 تعلق گرفته است.

امکان ثبت نام دانشجویان پیام نور 
با پرداخت یک سوم شهریه ثابت 

معــاون اداری،مالــی و عمرانی دانشــگاه پیــام نور ضمن ابــراز همدردی با 
خانواده هایی که به هر نحو به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مشاغل در 
شرایط اقتصادی مطلوبی قرار ندارند، گفت: دانشگاه پیام نور در راستای بیانات 
رهبر معظم انقالب اســالمی مبنی بر لزوم مساعدت با مردم در شرایط فعلی 
و همچنین رســالت اجتماعی خود، شــرایطی را فراهم کرده که دانشجویان 
با پرداخت تنها یك ســوم شــهریه ثابت امکان انتخاب واحد داشته باشند.به 
گزارش روابط عمومی، دکتر حســن علیزاده افزود: کلیه دانشجویان دانشگاه 
پیام نور که به هر دلیل مراحل ثبت نام آنها نیمه تمام مانده اســت، می توانند 
ضمن ارتباط با کارشناسان آموزش و پرداخت یك سوم شهریه ثابت،  نسبت 
بــه تکمیل فراینــد ثبت نام و انتخاب واحد خود اقــدام کنند.وی به خدمات 
دانشگاه پیام نور در دوران شــیوع بیماری کرونا اشاره کرد و اظهار داشت: با 
توجه به محدودیت های ناشی از بیماری کرونا، دانشگاه پیام نور عالوه بر ارائه 
خدمات آموزشی و همچنین دسترسی به منابع درسی به صورت الکترونیکی، 
رفع دغدغه مالی و پرداخت شــهریه دانشجویان را نیز رسالت اجتماعی خود 
می داند.وی با عنوان اینکه میزان شــهریه دانشــگاه پیام نور به نســبت دیگر 
دانشگاه های شهریه بگیر بسیار پایین تر است، به تسهیالت بانکی ویژه شهریه 
این دانشــگاه اشاره کرد و یادآور شــد: عالوه بر وام صندوق رفاه دانشجویی ، 
دانشگاه با انعقاد تفاهم نامه با ۳بانك عامل تسهیالت بانکی بسیار خوبی برای 
دانشــجویان فراهم کرده تا دانشــجویان دغدغه تامین شهریه خود را نداشته 

باشند.

سهم هر ایرانی، 54 میلیون ریال
 آموزش الکترونیکی رایگان

کمپیــن رایگان »هرکجا، هر زمان، یادگیری« در فاز ســوم اجرایی، برای هر 
ایرانی ۵4 میلیون ریال یارانه اســتفاده از آموزش های رایگان الکترونیك ارائه 
می کند.کمپین آموزشی هرکجا، هر زمان، یادگیری در دو فاز نخست خود، در 
دو بازه زمانی ۱2 اسفند ماه تا 2۸اسفند ماه و 4 فروردین تا ۱۵ فروردین ماه 
جاری با همکاری جمعی از کارآفرینان و مدرسان و موسسان استارتاپی برگزار 
شد و به دلیل استقبال مردمی و تداوم شرایط بحران کرونا قرار است سومین 
فاز ارائه آموزش های رایگان را از یکم تا سی و یکم اردیبهشت ماه کلید بزند.

در فاز سوم، ایلیا آکادمی و آکادمی اینفوگرام  در راستای مسئولیت اجتماعی 
خود ۱۰۰ وبینار رایگان را در اردیبهشــت ماه با موضوعات متنوع آموزشــی 
برگزار می کند که ارزش این دوره های برای هر ایرانی  معادل۵4میلیون ریال 
خواهد بود.در دو دوره ابتدایی برگزاری این کمپین، اساتید و مدرسان زیادی 
به کمپین ملحق شــده و در مجموع  ۵۹ مدرس  از ۳ کشــور و ۱۰ شهر در 
برپایی این کمپین آموزشی همکاری کردند که براین اساس عالوه بر ایران از 

کشورهای کانادا و اوگاندا نیز داوطلب برای تدریس حضور یافتند.
گزارش نهایی فــاز اول و دوم کمپین »هرکجا، هر زمان، یادگیری« حاکی از 
آن است که  در دو فاز نخست این طرح آموزشی، ۹۳ وبینارآموزشی در ۱۶۷ 
ســاعت برگزار شــده و طی آن 4۰هزار و ۶۹۰ ثبت نام در دوره های آموزشی 
صورت گرفته و۷۶هزار و ۸۱2 نفرســاعت آموزش ارائه شــد.ایلیا آکادمی،  به 
عنــوان یکی از مراکز آموزشــی فعال در این کمپین با ۱2 ســال فعالیت در 
حوزه مشــاوره مدیریت، تعامالت بین المللی تاکنون بیش از ۳۵هزار ســاعت 
آموزشــی  برگزار کرده و آموزش های آن در حوزه توســعه مهارت های نرم و 
حرفه ای و توسعه مهارت های تخصصی مدیریتی متمرکز است.این مجموعه با 
شناسایی نیازها و طراحی مدل آموزشی، در راستای ارتقای عملکرد حرفه ای 
دانش را بــه فرهنگ تبدیل کنند و در برگزاری دوره های آموزشــی کمپین 
رایگان آموزش الکترونیك نقش فعالی داشــته اســت. آکادمی اینفوگرام نیز 
بــه عنوان یکی از برگزارکنندگان این کمیپن، در راســتای توســعه فردی و 
ارتقــای مهارت هــای نوآورانه فعال بــوده و تمرکز آن  بــر ارائه آموزش های 
تخصصــی کاربردی کوتاه مدت اســت. این مجموعه ارائه خدمات آموزشــی 
در زمینه های اینفوگرافیك، ارائه )پرزنتیشــن(، بازاریابی )مارکتینگ(،  روابط 
عمومی و گزارش  نویسی را دردستور کار داشته و در برگزاری کمپین هرکجا، 
هر زمان یادگیــری به آموزش رایگان این وبینارهــا می پردازد. عالقه مندان 
 برای کســب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس  ilia-academy.com  و

https://infogramacademy.com/ مراجعه نمایند.

مسابقه »موسیقی یک دقیقه ای«
 ویژه شهروندان تهرانی

مســابقه »موســیقی یك دقیقه ای« ویژه هنرجویان نوجــوان و جوان حوزه 
موســیقی توسط ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران برگزار می شود.

به گزارش رســانه خبری ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مدیریت 
موســیقی ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران با هدف ایجاد رقابت 
ســالم در بین هنرجویان نوجوان و جوان موســیقی و ایجاد بهره وری و بروز 
خالقیت موســیقی در شرایط فعلی، مسابقه »موســیقی یك دقیقه ای« ویژه 
شــهروندان تهرانی را برگزار می کند.برای شــرکت در این مسابقه هنرجویان 
موسیقی)سازهای ایرانی و کالسیك( می توانند یك اثر یك دقیقه ای با شرایط 

اعالم شده، ضبط و ارسال کنند.

رزمایش پدافند زیستی و بیولوژیک از 
میدان صادقیه تا بزرگراه یادگار امام )ره( برگزار شد 
رزمایش مشــترك قرارگاه  پدافند زیستی قدس سپاه محمد رسول اهلل )ص(

تهران، شــهرداری های  منطقه2 و ســایر نهادها با هدف پیشگیری از شیوع 
ویــروس کرونا ،حدفاصــل میدان صادقیه تا ســتارخان تقاطع یــادگار امام 
خمینی )ره( برگزار شــد.به گــزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه2این 
رزمایــش با حضور ســردار یزدی ، فرمانده ســپاه محمد رســول اهلل )ص(
تهران،رســول کشت پور شــهردارمنطقه 2،فریدون حیدری شهردار منطقه۵ 
و نوذرپور شــهردار منطقه 22، ســرکالنتری دوم تهران و جمعی از بسیجیان 
و مســولین شــهری  با هدف ضدعفونی معابر در پیشــگیری از شیوع کرونا 
 حدفاصــل فلکه دوم صادقیه تا  ســتارخان تقاطع بزرگراه یــادگار امام )ره( 

برگزار شد.
رسول کشت پور، شــهردار منطقه 2 در حاشیه عملیات اجرایی این رزمایش 
گفت:این رزمایش در راســتای اقدامات پیشــگیرانه ورفــع آلودگی محیطی 
هدفمند و موثر در مقابله با ویروس کرونا  و تامین ســالمت جامعه شــهری 

و شهروندان اجرا شد.

اخبار کوتاه
گزارش »مردم ساالری آنالین« از انتقادات به یک طرح ضد کرونایی

فاصله گذاری هوشمند، در گیرودار دوگانه معیشت و سالمت 
مانیا شوبیری

میهمان ناخوانده ای که می گویند از چین آمده، نزدیك به دو 
ماه است که جدایی به سوغات آورده. خانه ها را مهروموم کرده 
و حســرت دیدار حتی با اعضای خانواده را به دل ها گذاشته. 
ویروســی که با توانایی زنده ماندن برای طوالنی تر از ســایر 
ویروس ها و سرعت انتشار برق آســا این روزها زندگی را در 
دنیا دشوار کرده است. ویروسی که می گویند خانه نشینی و 
دوری کردن از انسان از انسان تنها راه مقابله با آن است. طرح 
فاصله گذاری اجتماعی اولین طرح و شــاید تنها چاره ای بود 
که برای مقابله با کرونا ویروس داشتیم. طرحی که می گفت 
از تمــاس نزدیك با دیگران خــودداری کنید، به مکان های 
تجمع افراد نروید، با کســی دیدار نکنید، و اگر واقعاً ناچار به 
خروج از خانه هستید، فاصله دو متری خودتان را با دیگران 
حفــظ کنید. از 2۳ فروردین ماه اما قرار شــد طرح تازه ای با 
نام »فاصله گذاری هوشــمند« جایگزین شــود. طرحی که 
متخصصان و پزشکان با اجرای آن موافق نیستند و مخالفت 
خود را نیز اعالم کرده اند. اما این طرح چیســت؟ آیا در زمان 
مناسبی اجرا شده است؟ با اجرای این طرح چه سرنوشتی در 
انتظار شیوع کرونا در کشور خواهد بود؟ آیا باید منتظر اوج 

دوم کرونا باشیم؟
به گــزارش »مردم ســاالری آنالین« گفته می شــود طرح 
فاصله گذاری اجتماعی می خواهد بســتر را برای بازگشــت 
جامعه به شــرایط عادی مهیا کند. یعنی به جای اینکه همه 
مردم فاصله فیزیکی را رعایت کنند، افراد، مشاغل و گروه های 
جمعیتی کم خطر از نظر ابتال )یا در صورت ابتال از نظر بروز 
عوارض جدی و مرگ( شناسایی شوند و فعالیت این گروه ها 
به تدریج آغاز شود و ســایر افراد و گروه ها به ویژه گروه هایی 
که بیشتر در معرض آسیب هستند همچنان فاصله فیزیکی 
را رعایت کنند. اما آیا در شرایطی که کشورهای پیشرفته تر 
دست به قرنطینه و تعطیلی کشور زده اند این طرح منطقی 
اســت؟ آیا مجدداً باعث اوج گرفتن کرونا ویروس در کشور 
نمی شــود؟ آغاز به کار برخی از اصناف و اصطالحاً مشاغل 
دارای حساسیت کمتر باعث تردد مردم در شهر ها نمی شود؟ 
آیا ســرانجام این طرح باعث نمی شــود بار دیگر بیماری در 
کشــور اوج بگیرد؟ فاصله گذاری هوشــمند سرانجامی جز 

شکست خواهد داشت؟
هشدار سازمان نظام پزشکی

روز یکشنبه سازمان نظام پزشکی ایران، در بیانیه ای نسبت 
به پیامدهای اجرای طرح فاصله گذاری هوشــمند و تبعات 
آن هشــدار داد. در بیانیه ســازمان نظام پزشکی آمده است 
که: »ســازمان نظام پزشــکی ایران، بنا به رسالتی که قانون 
بر عهده اش نهاده اســت، وظیفه خود می داند روند اقدامات 
حوزه سالمت را که یك سوی آن جامعه پزشکی و سوی دیگر 
آن مــردم قرار دارند را دائماً رصد کرده و پیگیر هدف واالی 
ســالمت مردم باشــد. این روزها کنترل و مدیریت ویروس 
کرونا در کشور می رود تا با سیاست »فاصله گذاری هوشمند« 
وارد فاز جدید خود شــود و پرواضح است که انتظار نخبگان 
و قاطبه مردم آن باشد که هر سیاستی به کنترل مناسب تر و 
مدیریت مؤثرتر این بیماری انجامیده و دغدغه های مردمی و 
کارکنان بخش درمان را برای کارکرد مناسب تر کمتر نماید. 
اعتقاد ما بر آن است که مدل فاصله گذاری هوشمند نیاز به 
آموزش تمام پرســنل و افرادی دارد که از این مدل بهره مند 

می شــوند و همچنین نیاز مبرم به آموزش مردمی دارد که 
با این شــرایط مواجه خواهند شــد و بدیهی است این مدل 
و هر مدل فاصله گــذاری دیگر عالوه بر آموزش های فراگیر، 
نیاز به کنترل جدی، ابزار مشــخص بــرای نظارت و اعمال 
محدودیت های الزم دارد. از دیگر سو به این مهم نیز واقفیم 
که اگرچه راه اندازی فعالیت های اقتصادی هدف اصلی اعالم 
فاصله گذاری هوشــمند بوده است ولی بدون در نظر گرفتن 
لوازم علمی و اجرایی، زحمات گذشته همه مردم و مسئولین 
و کادر پزشکی به هدر رفته و تهدیدهای جدی در مورد اوج 
گرفتن مجدد بیماری پیش رو خواهد بــود. در ارزیابی های 
علمی و اپیدمیولوژیك، اجرای این مدل وقتی ممکن و مفید 
اســت که تعداد و آمار واقعی مبتالیان به حدی کم باشد که 
قابل رصد و ارزیابی نه تنها افراد، بلکه خانواده ها با تست های 
دقیق آزمایشگاهی و کنترل فعال موارد، میسر باشد. بدیهی 
است با توجه به موارد فوق الذکر برای همه کشور و شهرهای 
مختلف نمی توان نسخه واحدی نوشت. ارائه یك دستورالعمل 
برای همه شهرهای کشور، بدون توجه به تفاوت شیوع و آمار 
واقعی مبتالیان و لوازم نظارتی، ضروری و دقیق امکان افزایش 

و تسری بیماری را در همه شهرها افزایش خواهد داد. «
اعالم نگرانی ســازمان نظام پزشکی به دلیل شرایط اجرایی 
پیش رو است، چندان که در شهر تهران که هنوز مشمول این 
مدل نشده این روزها بسیاری از مراکز خرید و میادین میوه و 
تره بار و پارك ها، محل تجمع کنترل نشده و بدون ضابطه های 
بهداشتی افراد شده اســت و نیز این نگرانی به دلیل فاصله 
زیادی اســت که چه در مورد آمار اعالمی وزارت بهداشــت 
و چه با توجه بــه آمار واقعی مبتالیان با حد علمی پذیرش 
فاصله گذاری هوشمند وجود دارد. این در حالیست که به رغم 
ثبت مشاغل بازگشایی شــده در سامانه وزارت بهداشت در 
مورد امکان اجرایی اعمال نظارت و کنترل اصول بهداشــتی 

تردید جدی وجود دارد.
توصیه اخیر سازمان جهانی بهداشت و بسیاری از کشورهایی 
که شرایط مشابه ایران دارند تمدید کنترل های مؤثر و اعمال 
نظارت ها برای مدت زمان بیشتر تا رسیدن به حد قابل قبول 
شــیوع برای اعمال فاصله گذاری هوشــمند و حداقل تا ۱2 

اردیبهشت بوده است. امید است در این شرایط خطیر اتخاذ 
تصمیم های صحیح و با توجه به همه ابعاد و اثرات این بحران 
و با رعایت اولویت قطعی اصل ســالمت مــردم موردتوجه 

مسئولین محترم قرار گیرد.«
وقتی برای آزمون وخطا نیست

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی نیز معتقد است 
که روش فاصله گذاری هوشــمند به ترتیبی که مشــاهده 
می کنیم، در کنترل اپیدمی کرونا محکوم به شکست خواهد 
بود. »عباس آقازاده مسرور«، با اشاره به اینکه از 2۳ فروردین 
روش فاصله گذاری هوشمند و پایان محدودیت های مربوط به 
روش فاصله گذاری اجتماعی اعالم و به اجرا در آمده اســت، 
گفته بود به اعتقاد من هنوز آمار مرگ ومیر و شمار مبتالیان 
نگران کننده است، به همین دلیل روش فاصله گذاری هوشمند 
به ترتیبی که مشــاهده می کنیــم، در کنترل اپیدمی کرونا 
محکوم به شکست خواهد بود.  وی به کاهش آمار مراجعات 
تعداد بیماران بستری و نیز کاهش آمار مرگ ومیر نسبت به 
اســفند ۹۸ در نیمه اول فروردین ماه ۹۹ اشاره و تأکید کرد 
که با این سیاست جدید، بیشترین احتمال بازگشت به قبل و 
افزایش آمارها و یا پیك جدید در شیوع بیماری کووید ۱۹ را 
در آینده نزدیك خواهد داشت.  بازهم مجبور خواهیم شد به 
فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه بازگشته ولی ترس عمومی 
بر آن است که دیر شده و زمان را از دست داده باشیم. رئیس 
مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی تأکید بود که در دوگانه 
»معیشت« و »سالمت«، نباید به گونه ای عمل شود که برای 
حل مشکل معیشت، سالمت جداً به خطر بیافتد. او هشدار 
داده اســت که خطر جدی و حتمی است؛ دولت از سیاست 
آزمون وخطا دست برداشته و با قاطعیت به عرایض صاحبان 

فرآیند سالمت مردم توجه ویژه نماید.
هنوز به وضعیت باثباتی نرسیده ایم 

پیشــتر نیز استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
تأکید کــرده بود که هرچنــد نفس اجــرای فاصله گذاری 
هوشمند، معقول و ضروری است، اما زمان اجرای این طرح 
اهمیت باالیی دارد. نباید این طرح را با عجله و شتاب شروع 
کــرد و باید اطمینان یافت که ویــروس کرونا تحت کنترل 

قرار گرفت، به این معنی که انتشــار بیماری به شکل پایدار 
کاهش یافته باشد. مسعود یونســیان، معتقد است که این 
کنترل پایدار را با چند روز نمی توان به طور دقیق تشخیص 
داد و کاهش ابتال و مرگ ومیر جدید ناشــی از بیماری باید 
چشمگیر و مستمر باشد تا مجدداً بیماری شعله ور نشود. او 
نیز معتقد است که هوشمند کردن فاصله اجتماعی منجر به 
ســهولت در مهار بیماری به لحاظ فنی نخواهد شد، درست 
اســت که نمی توان مملکت را فلج کــرد و به مدت طوالنی 
کل کشور را تعطیل نگه داشت، اما آنچه اهمیت زیادی دارد، 
تبعات ازسرگیری زودهنگام فاصله گذاری فیزیکی و تبدیل 
آن به الگوی جدید است. بر اساس توصیه های سازمان جهانی 
بهداشــت، ما هنوز اقدامات ضروری برای کنترل اپیدمی را 
به درستی و به طور کامل انجام نداده و ملزومات آن را فراهم 

نکرده ایم. 
به گفته یونســیان این ملزومات و اقدامات شامل بیماریابی 
فعال و گسترده، توسعه ظرفیت آزمایش کرونا، جداسازی و 
درمــان همه موارد بیمار، پیدا کردن و قرنطینه موارد تماس 
یافته با بیماران است. یونسیان تأکید دارد که اطالعات موجود 
حاکی از آن اســت که هنوز حتی شاهد افزایش تعداد موارد 
در برخی استان های کشور هستیم و در این شرایط هرگونه 
تخفیف شرایط فاصله گذاری می تواند منجر به شعله ور شدن 
شــدید بیماری در استان هایی که در آن ها به کنترل نسبی 
رســیده بودیم و نیز افزایش شــیب انتقال بیماری در سایر 
اســتان ها شود. اســتاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران معتقد است که کنترل عملی افتراق گروه های پرخطر 
و کم خطر با دشواری هایی همراه خواهد بود و در عمل سست 
کردن ســخت گیری ها برای گروه های خــاص، ناخودآگاه با 
سست شدن این اقدامات برای سایر گروه ها همراه خواهد بود. 
یونسیان به توصیه اکید مسئولین سازمان جهانی بهداشت 
)که نه تنها خود را مســئول سالمت مردم که مسئول تأمین 
معیشت مردم نیز می داند( اشاره و می گوید: اگر می خواهیم 
عوارض بهداشــتی و اقتصادی بیماری را در جامعه کاهش 
دهیم باید از شدت ســختگیری های خود نکاهیم. در حال 
حاضر که ما هنوز به وضعیــت باثباتی در خصوص اپیدمی 
در کشور نرســیده ایم، تخفیف اقدامات شامل فاصله گذاری 
فیزیکی همگانی می تواند بســیار خطرنــاك بوده و عوارض 

بهداشتی و اقتصادی خیلی بیشتری به جامعه تحمیل کند.
آیا مسئولین عواقب طرح را تضمین می کنند؟

طرح فاصله گذاری هوشــمند از شنبه 2۳ فروردین ماه سال 
۱۳۹۹ آغاز شــده است. تصاویر منتشر شده حداقل از مترو، 
اتوبوس  و حتی تاکســی ها چیزی که گفته می شد را نشان 
نمی دهد. حجم جمعیت خیلی بیشتر از عالمت های است که 
روی صندلی ها زده شده. طرح ترافیك لغو شد اما همه مردم 
از خودروی شــخصی برخوردار نیستند و با شرایط معیشتی 
که این روزها وخیم تر هم شده است امکان استفاده از آژانس 
را ندارند.  با توجه به دوره پنهان بیماری کووید ۱۹، دو هفته 
دیگر عواقب اجرای طرح مشخص خواهد شد، همه ما امیدوار 
هستیم بیماری در کشــور به روزهای اوج خود بازنگردد، اما 
باوجود ســرعت انتقال باورنکردنی این بیماری، مسئولینی 
که این نســخه را برای مردم پیچیده اند، سالمت مردم را در 

دوهفته آینده تضمین می کنند؟  

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ضمن بیان اقدامات صورت گرفته در این سازمان 
در ســال گذشته، گفت: یکی از مهمترین اقدامات سازمان بیمه سالمت در سال 
۹۸ راه اندازی پایگاه اطالعات بیمه شــدگان بود، پایگاهی که می تواند در تحقق 
هدف حذف کامل همپوشانی های بیمه ای به ما کمك کند.به گزارش ایسنا، طاهر 
موهبتی در نشست سراسری مدیران سازمان بیمه سالمت ایران، با بیان اینکه یکی 
از نگرانی های اصلی در بیمه سالمت بحث مدیریت منابع بود، اظهار کرد: روزی که 
بنده ســازمان را تحویل گرفتم، ۱۳ ماه بدهی در بعضی موارد داشتیم. مهم ترین 
اصالحات ما منطقی سازی هزینه ها بود بدون آنکه به فکر کاهش خدمات به مردم 
و اقشــار کم درآمد باشیم ولی با همین سیاست گذاری ها بسیاری از افرادی که 
ثروتمند بودند و بیمه رایگان داشتند را از این گروه خارج  کردیم. موهبتی با بیان 
اینکه یکی از دســتاوردهای سال ۹۸ بیمه سالمت، حذف بیمه شدن بیماران بر 
روی تخت بیمارستان ها به جهت کنترل هزینه ها بود، ادامه داد: اینکه بیماران در 
روی تخت بیمارستان بیمه شوند، منطقی نیست. اگر امروز ما بیمار کرونا را بیمه 
می کنیم، به دلیل اورژانسی بودن این بیماری است.به گفته وی، همچنین مدیریت 
اقتصادی دیگری که به خوبی در حال انجام است ارزیابی وسع بود.یکی از اقدامات 
ما در پوشــش اجباری بیمه سالمت، ارزیابی وسع بیمه شدگان است. و اگر این 
بحران هایی که بوجود آمد نبود، همه افراد را ارزیابی وسع می کردیم. تا کنون یك 
میلیون و ۹۰۰ هزار نفر مورد ارزیابی وسع قرار گرفتند که ۵۳ درصد آنها از بیمه 
رایگان برخوردار شدند.موهبتی گفت: پرستاری در خانه، موضوع بسیار مهمی بود 
که در جریان کرونا به کمك ما آمد. مشوق های بیمه ای از اهمیت زیادی برخوردار 
بود، یعنی اگر افراد خودمراقبتی را جدی بگیرند می توانند از این مشوق ها استفاده 
کنند. تا پیش از این مشوق ها تنها برای مواردی مانند بیمه ماشین صادق بود اما 
اکنون گستره آن به سالمت فردی رسیده تا افراد بیش از گذشته به سالمتی خود 
اهمیت دهند.از ســوی دیگر اگر پزشــکان بتوانند در تجویز دارو و مدیریت دارو 
همکاری کنند، آنها نیز از این مشوق ها برخوردار می شوند. مدیرعامل سازمان بیمه 
ســالمت، بیان کرد: نسخه الکترونیك ها پایلوت اجتماعی بود، که ما توانسته ایم 
۳۰ درصد کشــور را به این توانائی مجهز کنیم. اگر این را با ترکیه که ۱۵ ســال 
تالش کرد بســنجید، این یك انقالب است. در ۵۹۷ بیمارستان دولتی، یعنی در 
۹۶ درصد بیمارستان ها، نسخه نویسی الکترونیکی داریم. امروز بخش عمده ای از 
پرونده ها به صورت حساب الکترونیکی رسیده است. کرونا باعث شد پیاده سازی 
استحقاق سنجی در بخش غیردولتی و بیماران سرپائی را انجام دهیم که در این 
برنامه رفع هم پوشانی در بخش های خصوصی، دولتی و ... دنبال می شود. وی در 
خصوص ســامانه  تایید دارویی، افزود:  ۳۵ درصد بارمراجعه ما در بخش سرپائی 
مربوط به بخش دارویی کشــور است بنابراین ۸۰ درصد هزینه دارویی  از طریق 
این سامانه ثبت می شود. کد اصالت بسیار موفق عمل کرد تا جایی که از ۸ میلیون 
اســتعالم، ۸۰۰ هزار مورد اجازه تحویل دارو صادر نشد؛ در سال ۹۹ کد اصالت 

دارویی کل سیستم داروئی باید سامانه ای شود. 

افزایش میانگین ۷50 هزارتومانی
 حقوق بازنشستگان کشوری

بنابر اظهارات مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری، حقوق بازنشستگان 
کشــوری در ســال جاری به طور میانگین ۷۵۰ هزار تومان افزایش می یابد که 
تالش می شود حقوق فروردین ماه با احکام جدید پرداخت شود. به گزارش ایسنا، 
اکبر افتخاری در یك برنامه تلویزیونی درباره جزئیات و نحوه همسان سازی حقوق 
بازنشستگان کشــوری اظهار کرد: امسال حداقل حقوق براساس قوانین مصوب 
مجلس شــورای اســالمی و مصوبات دولت و همچنین توافق نامه ای که میان 
ســازمان مدیریت و سازمان اداری استخدامی منعقد شده 2 میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان برای افرادی که ۳۰ ســال خدمت تمام دارند تعیین شده است.وی افزود: 
این حداقل حقوق را برای بازنشستگان اعمال می کنیم. میانگین حقوق دریافتی 
نیز به سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید.مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کشوری با بیان اینکه میزان افزایش حقوق نسبت به سال گذشته به طور میانگین 
حدود ۷۵۰ هزار تومان اســت، در پاسخ به این پرسش که بازنشستگان کشوری 
شــامل چه افرادی می شوند؟ گفت: بازنشستگان کشوری شامل کارمندان دولت 

غیر از بازنشستگان لشگری و تامین اجتماعی هستند.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت خبر داد

حذف کامل همپوشانی ها 
با پایگاه اطالعات بیمه شدگان

دادنامه
پرونده هی کالســه 9709982310300415 و 9709982310300197 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان سمنان 

تصمیم نهایی شماره 9809972315600416
تجدید نظر خواه: بانک صادرات ایران با وکالت آقای حمید رضا خطیب زاده به نشــانی تهران – خیابان فرشــته 

پالک 4واحد 3
تجدید نظر خواندگان: 1- آقای علی اکبر خلیلی فرزند جلیل به نشــانی تهران خیابان شــریعتی – پایین تر از پل 

صدر – روبروی باغ سفارت – پالک 1670-  طبقه 1-  واحد 3
2-  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سمنان به نشانی سمنان بلوار قدس خیابان شهدای دادگستری کد پستی: 

3514689155تلفن: 30- 33351025 )کد 023(
3-  شرق گوشت سمنان به نشانی سمنان خیابان علویان کشتارگاه گوشت 

موضوع: تجدید نظر از رای شــماره 9809972310300198- 98/3/20 صادر شده از شعبه سوم دادگاه عمومی 
حقوقی سمنان 

به تاریخ 1398/5/28در وقت فوق العاده جلسه شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان سمنان با حضور امضا کنندگان 
زیر تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد از توجه به محتوای اوراق پرونده،اعضای دادگاه به شرح 

زیر گردش کار تهیه و تنظیم می نمایند 
گردش کار و خالصه جریان پرونده 

مالحظه می گردد:1- آقای علی اکبر خلیلی فرزند جلیل در تاریخ 1397/4/21 دادخواســتی به طرفیت شــرکت 
شــرق گوشت سمنان سهامی خاص به شماره ثبت 2682با وکالت آقای حسن ارمبو فرزند علی اصغر و دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان سمنان:به خواسته صدور حکم به ورشکستگی: تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
ســمنان نموده که این دادخواست به شعبه سوم آن دادگاه ارجاع شده است. 2- خواهان در توضیح خواسته بیان 
داشته: با عنایت به دادنامه صادر شــده علیه خوانده )ردیف اول( و بررسی وضعیت مالی شرکت مذکور متوجه 
شــدم کلیه اموال خوانده در توقیف بانک ملت، بانک پاسارگاد و صادرات می باشد و اجرائیه های متعددی بر علیه 
خوانده صادر گردیده اســت که متاسفانه اینجانب به حق و حقوق قانونی خود نخواهم رسید لذا تقاضای بررسی 
و صدور رای به توقف و ورشکســتگی شرکت را دارم ضمنا عندالزوم خواهشــمند است از کارشناس مربوطه 
تقاضای رسیدگی گردد...((3- قاضی محترم دادگاه نخســتین به موجب دادنامه شماره 9709972310300482- 
1397/7/14و با اســتدالل منعکس در آن و به شــرح زیر رای صادر و اعالم نموده است: ))...دادگاه برای احراز 
واقع موضوع را به کارشــناس بازرگانی و حسابررسی ارجاع داده است و کارشناس ضمن ارائه گزارشی از مراو 
دات مالی و جمع دارایی های مثبت و دیون و دارایی های منفی شــرکت خوانده تاریخ توقف شــرکت خوانده از 
پرداخت دیون و تعهدات را 1385/2/31اعالم کرده اســت که، به این نظر کارشناســی اعتراضی از سوی طرفین 
نشده است با این وصف نظر به مدارک ارائه شده توسط خواهان و عدم وصول محکوم به نفع خواهان و گزارش 
و نظر کارشناسی که موید توقف شرکت خوانده از پرداخت دیون و تعهدات خویش است دادگاه دعوای خواهان 
را بر اســاس اصول و موازین قانونی تشخیص می دهد و مســتندا به مواد 418،417،416،415،412،20،5،3،2،1 
427و422قانون تجارت،حکم به ورشکســتگی و توقف شرکت خوانده ردیف اول صادر و اعالم می کند و تاریخ 
توقف خواهان،تاریخ 1385/2/31تعیین می شــود و در اجرای مــواد 427 و440 قانون تجارت، آقایان: ابوالفضل 
حسن نژاد و علی کلیچ را به ترتیب به عنوان مدیر تصفیه و عضوناظر شرکت تعیین می کند تا وفق مقررات قانون 
تجارت به وظیفه قانونی خود قیام و اقدام نمایند و به تجویز ماده 433 از قانون مذکور دادگاه دســتور مهرو موم 
دارایی شــرکت خوانده ردیف اول )اعم از منقول و غیر منقول( و انبار و اســناد و دفاتر و مدارک توسط عضو 
ناظــر را صادر و اعالم می دارد این رای مطابق مواد 536و537 قانــون تجارت، از تاریخ اعالن ظرف ده روز از 
ســوی خوانده ردیف اول به عنوان شــرکت ورشکسته و ظرف یک ماه از ســوی خواهان و اشخاص ذی نفع و 
طلبکاران شــرکت در داخل کشور و ظرف دو ماه از سوی اشخاص ذی نفع و طلبکاران شرکت در خارج کشور 
قابل اعتراض اســت و در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم )دادســتان عمومی و انقالب 
شهرســتان ســمنان( نظر به آن که دعوای ورشکستگی اساسا متوجه دادستان نیســت و ماده 415قانون تجارت 
در مقام بیان این موضوع اســت که دادستان می تواند درخواســت صدور حکم ورشکستگی تاجر را از محکمه 
بنماید نه اینکه خوانده دعوی ورشکســتگی قرار گیرد بنابر این دعوای مطروح متوجه این خوانده نیست و دادگاه 
مســتندا به ماده 89ناظر به بند 4ماده 84قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، قرار رد 
دعوای خواهان را صادر و اعالم می کند ...((4-  در تاریخ 1397/8/1، بانک صادرات اســتان ســمنان با وکالت 
آقای حمیدرضا خطیب زاده فرزند عزت اله به طرفیت آقای علی اکبر خلیلی فرزند جلیل شــرکت شرق گوشت 

سمنان و دادســرای عمومی و انقالب شهرستان سمنان،دادخواستی به خواســته اعتراض به دادنامه شماره 
9709972310300482-  1397/7/14صادره شــده از شعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی سمنان، را مطابق مواد 
536و537قانون تجارت تقدیم آن دادگاه نموده اســت 5-  قاضی محترم دادگاه نخستین، به موجب دادنامه شماره 
9809972310300198- 1398/3/20و با اســتدالل منعکس در آن و به شرح زیر رای صادر ئ اعالم نموده است  
نظر به این که برابر نظر هیات کارشناسی اصل ورشکستگی شرکت خوانده ردیف دوم مسلم است اما تاریخ توقف 
آن 1387/12/28اعالم شده اســت و این نظر کارشناسی مصون از اعتراض طرفین قرار می گیرد در نتیجه دادگاه 
ضمن اصالح تاریخ توقف شــرکت شرق گوشت سمنان از پرداخت دیون از تاریخ 1385/2/31به 1387/12/28با 
توجه به مواد 536 و537 قانون تجارت  چون اصل ورشکستگی شرکت خوانده ردیف دوم ثابت شده است حکم 
بــه رد اعتراض و تایید دادنامه مورد اعتراض بــا اصالح به عمل آمده فوق از حیث تاریخ توقف 1387/12/28- 
صادره و اعالم می کند این رای موقتا به موجب ماده 417قانون تجارت، قابل اجرا است و مطلبق ماده 539 قانون 
تجارت، از تاریخ اعالن و ابالغ ظرف ده روز قابل اعتراض است ... دادنامه به طذفین ابالغ و بانک صادرات استان 
ســمنان دادخواست تجدید نظر خواهی خود را از دادنامه اشاره شده در فرجه قانونی تقدیم نموده و پرونده پس 
از تبادل لوایح به این دادگاه ارجاع شــده است اعضای دادگاه پس از تبادل نظر و مشاوره، ختم دادرسی را اعالم 

و به زیر رای صادر و اعالم می نمایند. 
رای دادگاه 

تجدیــد نظر خواهی بانک صادرات اســتان ســمنان،با وکالت آقای حمید رضا خطیب زاده از دادنامه شــماره 
9809972310300198-  1398/3/20صادر شــده از شعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان وارد 
نیســت زیرا:طبق نظریه کارشناسان رسمی سه نفره در رشــته حابداری و حسابرسی،که با اوضاع و احوال مسلم 
قضیه تباینی ندارد و اعتراض موثری به ان نشــده اســت، دارایی ها و اموال شرکت تجدید نظر خوانده از تاریخ 
1387/12/28ه بعد کفاف دهی های او را نمی داده است و مطابق مقررات ماده 412 از قانون تجارت، ورشکستگی 
تاجر در نتیجه توقف از پرداخت دیونی که بر عهده اوست حاصل می گردد از طرفی: ایراد وکیل تجدید نظر خواه 
مبنی بر عدم اعالم به موقع ورشکستگی از سوی تاجر )مطابق مقررات ماده413از قانون تجارت( نیز موثر در مقام 
نمی باشــد چه اینکه: این موضوع می تواند به موجب بند 2از ماده 542همان قانون از موارد ورشکستگی به تقصیر 
تلقی گردد که منصرف از موضوع پرونده حاضر است لذا به استدالل قاضی محترم دادگاه بدوی خدشه ای نیست 
با این وصف نظر به اینکه تجدید نظر خواه دلیل موجهی بر فسخ رای صادر شده ابراز ننموده است و تجدید نظر 
خواهی وی از رای صادرشــده با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 348از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی منطبق نیســت و رســیدگی قاضی محترم دادگاه نخستین از حیث رعایت اصول دادرسی 
نیز فاقد ایراد موثر قانونی است با استناد به فراز آخر از ماده 358قانون مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا 
تایید می نمایند همچنین راجع به تجدید نظر خواهی به طرفیت دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان سمنان از 
دادنامه مذکور از توجه به اینکه نام برده اخیر طرف دعوی تجدید نظر خواه نبوده اســت لذا به استناد مواد 348از 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادر و 

اعالم می نمایند این رای قطعی است. 
 رئیس شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان سمنان                                    مستشاردادگاه  
                        محمد رحیم تقی خاکی                                                قربان قاسمی

 اعالم مفقودی 
برگ ســبز خودرو ســواری پراید ۱۳2 برنگ بژ به شــماره پالك 
۶4۹س4۹ ایران ۶۵ به شماره شاســی: S۱4222۸۸۱۱۳۶۶4 و 
شــماره موتور ۳۱۳۸۸۸۷ مدل ۱۳۸۸ بنام خانم طوبی ســاالری 

ساردوئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 

آگهی مزایده عمومی
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان به استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به اجاره دو باب مغازه و اجاره عرصه ای به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید:

شهرداری سمنان

لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد تا پایان وقت اداری )۱4/۳۰( مورخ 1399/2/6 جهت دریافت، تکمیل اسناد مزایده به آدرس: سمنان، میدان استاندارد، بلوار سفیر امید، جنب پمپ بنزین پیوندی )دامان(، 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واحد حقوقی مراجعه و یا با شماره تلفن 33374480 تماس حاصل نمایند. الزم به ذکر است سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان- سیدمحمد قاسمی

سپرده شرکت مساحتنشانیکاربریردیف
در مزایده 

)ریال(

اجاره 
ماهیانه )پایه(

)ریال(

اجاره
سالیانه

)پایه( )ریال(

مورد استفاده تجاری )با در نظر گرفتن شرایط پارك ۱
و پس از هماهنگی و اخذ  موافقت کتبی از سازمان(

مغازه به شکل کنده سمنان، پارك سیمرغ
درختی ۶ متر

۳/۰۰۰/۰۰۰4/۵۰۰/۰۰۰۵4/۰۰۰/۰۰۰

مورد استفاده تجاری )با در نظر گرفتن شرایط پارك 2
و پس از هماهنگی و اخذ موافقت کتبی از سازمان(

سمنان، میدان کوثر، 
 پارك خود اشتغالی

)بوستان اهداء(

۱22/۷۰۰/۰۰۰4/۳۰۰/۰۰۰۵۱/۶۰۰/۰۰۰متر

سمنان، پارك هشت مورد استفاده شهربازی۳
شهریور 

۹2/۵۰۰/۰۰۰4/۱۳۰/۰۰۰4۹/۵۶۰/۰۰۰*۳۳متر

اداره کل ثبت اسناد رسمی و امالک استان البرز 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه دو

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139860331057002080 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسن پناهی خانقاه فرزند اسمعلی بشماره شناسنامه 1111 صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 175 متر مربع پالک 27 فرعی از 365 اصلی واقع در گلستان یکم مهرشهر خریداری از مالک رسمی 
آقای مراد علی مرادی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 1006/99/ف  
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/01/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/02/10 

رئیس ثبت اسناد و امالک - منصور هدایتکار


