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در مکاتبه با وزیر کشور مطرح شد

شرایط کامال قرمز در تهران

علیرضا زالی در حاشیه جلسهای در ستاد
کرونای استان تهران گفت :طی این نامه
درخواست بازگشت محدودیتها از جمله
بحث دورکاری مطرح شده ،به نظر میرسد که
شرایط فعلی تهران شرایط سختتری است .به
همین دلیل درخواست کردهایم که مجموعه
محدودیتهای کمیته امنیتی و انتظامی ستاد
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت:
ملی در گروههای  ۳و  ،۴به خصوص بحث
اعزام موکبها از ایران به عراق منتفی شد .دو
دورکاری در سطح استان تهران مجددا ً بازگردانده
کشور هنوز در این باره توافق نکردهاند و حرکت
شود.
موکبداران به مرزهای عراق ،تخلف و ممنوع
وی با بیان اینکه متاسفانه تهران شرایط کامال ً
است.
قرمزی دارد ،گفت :آمار روزهای اخیر نشان از
به گزارش ایسنا ،دولت مرکزی عراق اعالم
آن است که در تهران وارد موج سوم شدهایم،
کرده است در مراسم اربعین امسال پذیرای
ه بین موج دوم و موج سوم
به گونه-ای که فاصل 
زائران خارجی نخواهد بود .با این وجود در
فاصله بسیار کوتاهی بود .با توجه به این که
روزهای گذشته جمعی از زائران به سوی
در حال رصد وضعیت هستیم ،به نظر میرسد
مرزهای زمینی ایران و عراق حرکت کردند.
که آمار رو به افزایش است و طبیعتا ً این آمار
برخی از موکبداران ایرانی که هر سال در
موج گذرا تلقی نمیشود ،آماری که االن تجربه
مسیر حرکت زائران اربعین خدماترسانی
میکنیم در تطابق با شکلگیری موج سوم است.
میکردند با دعوت عشایر عراق به سمت
البته تیم اپیدمیولوژی ستاد کرونای استان تهران
مرزها رفتند .اما اداره گذرگاههای مرزی عراق
در حال بررسی و تحلیل دقیق وضعیت است و
تاکید کرد به دلیل انتشار ویروس کرونا تمام
از آنجا که دالیل متعددی در این زمینه نقش
گذرگاههای مرزی عراق بر روی مسافران
داشته باید به تمام این عوامل توجه شود.
خارجی بسته است.
دالیل شکلگیری موج سوم در تهران
وی نیز تاکید کرد که اعزام موکبهای اربعین
وی با اشاره به دالیل شکل گیری موج سوم
از ایران به عراق منتفی شده است و اگر موکبی
کرونا در تهران ،عنوان کرد :مزمن شدن بیماری
به دعوت عشایر و یا مردم عراق به سمت مرزها
و ماهیت فرسایشی آن که البته در تمام دنیا
حرکت کند ،حتما برگردانده میشود .در مرزها
به همین شکل است ،باعث خستگی مردم
نیز هیچ موکبی مستقر نخواهد شد.
شده و اکثرا انگیزهها برای رعایت شیوهنامههای
محمد جاللمآب در نشست خبری که
بهداشتی کمرنگتر شده است که البته این اتفاق
یکشنبه  ۳۰شهریورماه در محل ستاد بازسازی
در تمام دنیا در حال رخ دادن است.
عتبات عالیات در تهران برگزار شد ،اظهار کرد:
وی با بیان اینکه در طول دو هفته گذشته
با توجه به مصوبه دولت عراق ،زائران خارجی
میزان رعایت شیوهنامه های بهداشتی در
در هر سطحی از خدمات نباید در عراق حضور
محیطهای عمومی و خدماتی باالی  ۸۵درصد
داشته باشند .البته این ستاد به عراق درباره
بود که امروز به  70رسیده و با یک افت ۱۵
استقرار تعدادی از موکبها برای خدماتدهی
درصدی روبهرو هستیم ادامه داد :این آمار در
در حوزه سالمت ،پیشنهادی داده است اما
موج دوم تا زیر ۱۰درصد در تهران افت کرد که
هنوز پاسخی ندادهاند .الزم است بین وزرای
امیدواریم این اتفاق مجددا ً تکرار نشود ،بنابراین
کشور و بهداشت ایران و عراق توافقی در
بخشی از دالیل شکلگیری موج سوم به دلیل
اینباره صورت گیرد که دو طرف فعال توافقی
کم شدن رعایت شیوه نامههای بهداشتی است.
نکردهاند .بنابراین اگر موکبها و یا زائران به
به گفته زالی ،حجم مسافرتهای اخیر نیز بار
سمت عراق حرکت کنند ،برگردانده میشوند.
بسیار زیادی در نقل و انتقال و چرخش ویروس
با توجه به مذاکراتی که بین طرفین ایرانی و
داشت ،البته اگرچه هنوز در رابطه با تفاوت
عراقی صورت گرفته جمعبندی این است که
ماهیت ویروس تهران و سایر استانها مستندات
مراسم اربعین امسال به طور قطع با حضور
کافی نداریم ،اما به طور بالقوه این احتمال وجود
زائران خارجی برگزار نمیشود و تجمعات
دارد که چرخشهای بین شهری ویروسها زمینه
ملغی است و ستاد مرکزی اربعین نیز تالش
را برای جهش ویروس آماده کند که این مسئله
میکند برنامههای جایگزین را در کشور اجرا
خطری است که همه متخصصان حوزه پزشکی
کند .ما معتقدیم میزبان اصلی اربعین مردم
نگران آن هستند.
و دولت عراق هستند .در این سالها ما در
وی با اشاره به تجمعات به عنوان عامل بعدی
کنار مردم ،دولت و تولیت حرمهای مطهر
موثر در شکلگیری موج سوم ،عنوان کرد :اگرچه
در قالب سازماندهی موکبها به این میزبانی
بسیاری از هیئتهای مذهبی شیوه نامههای
کمک کردهایم ،اما امسال با شرایط ویژهای
بهداشتی را رعایت کردند ،برخی هیئتها
روبهرو هستیم و دستورالعملهای بهداشتی
علیرغم تاکیدات سازمان تبلیغات اسالمی برخی
محدودیتهایی را به وجود آورده است که
از شیوهنامهها را مورد توجه قرار ندادند و طبیعتا
انتظار میرود مسلمانان با توجه به آموزههای
تجمع در محیطهای بسته و مسقف ،بدون
دینی که به سالمت مؤمنان اهمیت ویژهای
تهویه کافی و بدون رعایت اصول بهداشتی ،در
میدهد ،بیشتر همراهی و همکاری داشته
انتقال ویروس تاثیرگذار است.
باشند .مراسم اربعین امسال به شکل سابق
عامل
وی شتاب در برخی از بازگشاییها را
بعدیو
راهبری
بروزرسانی،
جهت
اعزام نخواهند
نخواهد بود و ایرانیها به عراق
آموزشی و
شهرهای مشاغل
تغییر شرایط
دانست و گفت:
گرماب
ماهنشان و
شیرینباکن
مرزهایآب
نگهداری
زمینی و هوایی
شد .این محدودیت در
طبیعتا
شمارهدانشگاه
مدارس و
روشگشایی
به به باز
توجه
با
ها99-32
مناقصه
 ROTبه
خدابنده
وروستاهای شهرستان
برقرار است.
تعداد زیادی از افرادی که تا امروز در منزل بودند

ای استان زید

اخبار

فرمانده مقابله با کرونا در کالنشهر تهران اعالم کرد

اعزام موکبهای اربعین
به عراق تخلف است

نوبت اول
دوم
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درخواست ابتکار برای درج نام
مادر روی کارتهای ملی

رئیس ستاد کرونای استان تهران با بیان اینکه تهران وارد موج سوم کرونا شده و اگر مداخالت جدی صورت نگیرد هفتههای سختی را خواهیم داشت،
گفت :نامهای از طرف ستاد کرونای استان تهران برای بازگشت محدودیتهای کرونایی به ویژه بحث دورکاری در استان تهران به وزیر بهداشت ارسال
شده است.

معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری،
درج نام «مادر» در کنار نام «پدر» روی
کارتهای ملی را خواستار شد.
به گزارش ایلنا ،معصومه ابتکار در صفحه
توئیتری خود نوشت« :طی مکاتبهای حدود
دو هفته قبل از وزیر کشور درخواست کردم
همانطور که در شناسنامه نام مادر کنار نام پدر
آمده ،در کارت ملی هم از این به بعد نام مادر
درج شود تا هر ایرانی به نام پدر و مادر ،هر
دو ،شناخته شود».

عآوری  ۲۰کیلو ته سیگار در
جم 
گوشه پارک ملت

طبیعت ًادر
استان تهران
نیاز به یک
سری مداخالت
جدیدتری
داریم ،چراکه
شرایط
این استان
متفاوتتراست
و اگر مداخالت
جدی صورت
نگیردهفت ههای
سختی را
خواهیم داشت
وارد عرصه شدند ،که این مسئله نیز در افزایش
انتقال و ابتال تاثیرگذار است.
فشار زیاد بر حمل و نقل تهران
زالی ادامه داد :همچنین در طول دو هفته اخیر
فشار بر حمل و نقل تهران بسیار افزایش پیدا
کرده ،االن به طور متوسط باالی 950تا  960هزار
نفر از مترو و تعداد قابل توجهی در مجموع از
اتوبوس استفاده میکنند .در این شرایط انتظار
ما این است که برای حل این معضل باید ابتدا
مشکالت زیرساختی حمل و نقل فعلی تهران به
خصوص در بخش مترو برطرف شود ،چراکه در
شرایط فعلی تنها میتواند تا  ۳۰درصد نیازها را
پوشش دهد در صورتی که این مسئله باید تا سه
برابر افزایش پیدا کند.
زالی با تاکید بر اینکه مطالعات ما نشان
میدهد که باالترین نقطه در کالن شهرها و به
خصوص تهران مسئله حمل و نقل است عمومی
است ،گفت :همچنین در ناوگان اتوبوسرانی از
نظر تجهیزات و اتوبوسهای نو تغییر محسوسی
ایجاد نشده و بنابراین فشار جدی بر حمل و نقل
عمومی تحمیل شده است.
وی با بیان اینکه حضور مردم در اجتماع نیز به
میزان کافی کم نشده است ،ادامه داد :متاسفانه
بحث خدمات الکترونیک در حوزه خدمات

اجارهمرحله ای
عمومی یک
آگهی مناقصه
مزایده

عمومی نیز به میزان مورد نظر مورد توجه قرار
نمی گیرد.
رئیس ستاد کرونا تهران تسامح در برخورد با
افراد یا اماکنی که پروتکلها را رعایت نمیکنند را
معضل جدی بعدی دانست و گفت :کال در کشور
نسبت به عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی
خیلی تسامح به خرج میدهیم ،متاسفانه هیچ
محدودیتی در سفرها ایجاد نکردهایم و همچنین
اقدام و جرایم قطعی و بازدارنده در نظر گرفته
نمیشود .این در حالیست که حداقل در ۱۵۶
کشور دنیا از جرایم بازدارنده مانند زندان و جرایم
نقدی استفاده میشود.
زالی با بیان اینکه در آستانه پاییز و تغییرات
اقلیمی و آب و هوایی هستیم ،گفت :در این
شرایط میزان حضور در محیطهای بسته بیشتر
میشود و همچنین همزمانی پاندمی کرونا با
سایر بیماریهای تنفسی پاییز میتواند در
گسترش بیماری نقش زیادی داشته باشد.
تهران زودتر از موعد وارد موج سوم کرونا شد
وی با بیان اینکه طبق پیشبینیها زودتر از
موعد وارد موج سوم کرونا در تهران شدیم،
گفت :طبیعتا ً در استان تهران نیاز به یک سری
مداخالت جدیدتری داریم ،چراکه شرایط این
استان متفاوتتر است و اگر مداخالت جدی

صورت نگیرد هفتههای سختی را خواهیم داشت.
زالی در واکنش به برخی پیشبینیها مبنی
بر افزایش آمار فوتیها به باالی  600نفر در
آبان ،گفت :این عددی است که فکر میکنم
خیلی در شرایط غیرمتعارف شکل خواهد گرفت؛
بنابراین باید سعی کنیم به این نقطه نرسیم و
تنها راه کاهش آمار فوتی رعایت پروتکلها،
اعمال مداخالت جدی ،به حداقل رساندن
حضور مردم در اجتماعات ،عدم شتاب زدگی در
بازگشاییهاست که میتواند از نظر فنی به بهبود
شرایط کمککند.
زالی هشدار داد :اگر متاسفانه این بیماری به
یزایی آن
جهشی برسد که منجر به افزایش بیمار 
شود ،ممکن است مرگ و میر در عرصه جهانی و
از جمله کشور ما به طور چشمگیری افزایش پیدا
کند .البته مطالعات تا به امروز نشان داده که
جهشها و شبه جهشهای این ویروس در ایران
و خارج از کشور بر روی بحث بیماری زایی آن
خیلی تاثیر نگذاشته است ،ولی متاسفانه سرعت
انتقال آن افزایش یافته؛ به گونهای که برخی
مطالعات نشان داده انتقال ویروسهای جهش
یافته بین  ۸تا  ۱۲افزایش یافته و شاید یکی از
دالیل افزایش ابتال در تهران و سایر استانها
همین مسئله باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اسالمی شهر تهران ،گفت :در بوستان ملت
در  ۲۰۰متر  ۲۰کیلو ته سیگار جمع کردیم لذا از
مدیران شهری میخواهم به پویش «جمعآوری
ته سیگار» بپیوندند.
به گزارش مهر ،محمدجواد حقشناس،
در جلسه اشورای شهر گفت :در مهمترین
خیابان تهران (ولیعصر) و در مهمترین جای
این خیابان یعنی بوستان ملت در  ۲۰۰متر
 ۲۰کیلو ته سیگار جمع شد لذا با توجه به
اینکه ته سیگار یک ماده مضر برای محیط
زیست است از اعضای شورا و مدیران شهری
میخواهم به پویش «جمعآوری ته سیگار»
بپیوندند .حقشناس افزود :یک فیلتر سیگار
یک مترمربع زمین را تحت تاثیر خود قرار
میدهد و ما در بوستان ملت در  ۲۰۰متر
 ۲۰کیلو ته سیگار جمع کردیم و این فاجعه
است .این رویکردی نیست که بخواهیم شهر
سالم بماند.

فراخوان مشموالن اعزامی پایه
خدمتی مهر ۹۹
سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی،
تمامی مشموالن فارغالتحصیل دانشگاهها،
دیپلم و زیردیپلم که دارای برگ آماده به
خدمت پایه خدمتی مهر  ۹۹هستند را به
خدمت سربازی فراخواند.
به گزارش مهر ،سازمان وظیفه عمومی
نیروی انتظامی در اطالعیهای اعالم کرد:
تمامی مشموالنی که برگ آماده به خدمت
به تاریخ مهر  ۱۳۹۹دریافت کردهاند،
میبایست با مراجعه به یکی از دفاتر
خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس ،)۱۰+
برگ معرفینامه مشموالن به مراکز آموزش
را دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن
اقدام کنند .تمامی مشموالن دارای مدرک
تحصیلی دانشگاهی ،دیپلم و زیردیپلم
میبایست در تاریخ ،ساعت ،محل و
مراکزی که در برگ معرفینامه مشموالن
اعالم شده ،حضور یابند تا به خدمت دوره
ضرورت اعزام شوند.
در این اطالعیه آمده است؛ برای پیشگیری از
بروز و شیوع بیماری کرونا ،مشموالن اعزامی
در روز اعزام توسط وظیفه عمومی استانها و
مراکز آموزش نیروهای مسلح مورد معاینه قرار
میگیرند.

معطل ماندن  ۱۵هزار میلیارد اوراق مشارکت شهرداری به دلیل عدم ارائه وثیقه بانکی
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رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از معطل ماندن ۱۵
هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به دلیل عدم ارائه وثیقه در بانک رفاه

اصالحیه
پیرو درج اگهی مزاید یک باب ساختمان مربوط به
سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج مندرج در روزنامه
ابتکار مورخ  ۹۹/۶/۲۶آدرس ملک مورد مزاید به نبش
جنوبی باهنر دو ساختمان آجری دو طبقه اصالح
می گردد.
سازمان تامین اجتماعی شعبه یاسوج

کارگران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مرتضی الویری در دویست و سیو هفتمین جلسه
علنی شورای اسالمی شهر تهران در تذکری پیش از دستور گفت :تذکر
من به دلیل معطل ماندن  ۱۵هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به دلیل
عدم ارائه وثیقه در بانک رفاه کارگران است .به استناد بند د تبصره ۵
قانون بودجه سال  ۹۸کل کشور به شهرداری تهران اجازه داده شده بود
با تایید وزارت کشور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات نسبت به انتشار
اوراق مالی اسالمی تا سقف  ۳۰هزار میلیارد ریال اقدام کند .در حالی
که به فصل پاییز و افزایش آلودگی هوا و لزوم تقویت و توسعه حمل و
نقل عمومی با اولویت شبکه اتوبوس و مترو نزدیک شدهایم اما به دلیل
عدم ارائه وثیقههای الزم  ۱۵هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت فروخته
شده در نزد بانک رفاه کارگران باقی مانده است .به مدت یک هفته به
شهرداری تهران فرصت داده میشود تا گزارش مربوط به این موضوع را
به شورای اسالمی شهر تهران ارائه کند.

آگهــی تغییــرات شــرکت آوا مانــدگار رادیــن شــرکت بــا مســئولیت محــدود
بــه شــماره ثبــت  13913و شناســه ملــی  14008781602بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398،11،14تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :بــه
موضــوع شــرکت مــوارد ذیــل الحــاق و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد:
خریــد و فــروش تجهیــزات پزشــکی و آزمایشــگاهی ،کاغــذ و مقــوا و ضایعــات ،مــواد
شــیمیایی و تجهیــزات مخابراتــی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان ()993646

6548

جواز حمل اسلحه دولول شکاری کالیبر  ۱۲ساخت ترکیه به شماره سالح
۸۸۵۷۳۲۸به نام سید رضا موسوی حسب فرزند سید محمد صادق به شماره ملی
۴۲۵۰۶۲۳۹۱۲مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

