«فاویپیراویر» در درمان کرونا نمره قبولی نگرفت

حذف جریمه و کروکیهای کاغذی تا نیمه نخست سال ۹۹

ایرنا :درمان کرونا نتوانست نمره قبولی بگیرد و همه مولفهها نشان میدهد که «فاویپیراویر» در درمان کرونا مؤثر نیست .رئیس
سازمان غذا و دارو گفت :داروی «رمدسیویر» هم در دنیا برای درمان کرونا مطرح شــده و برخی کشورها مصرف آن را توصیه
کردهاند .درباره این دارو هم نمیتوان اظهارنظر قطعی داشت.
این داروها باید بهشکل ترکیبی با سایر داروها مصرف شوند و باید برای نتیجه قطعی اثربخشی آن صبرکنیم .وی ادامه داد :البته
ظرفیت و توان تولید هر دو داروی فاویپیراویر و رمدسیویررا درکشــور داریم واگرمورد تأیید قرار گیرند ،میتوانیم ظرف مدت
کوتاهی هر دو را درکشورتولید کنیم .شانهساز گفت :کیتهای سرولوژی در کشور به وفورتولید میشود و صادرات آن آزاد شده
است.

تســنیم :رئیس پلیس راهور ناجا از حذف جریمه و کروکیهای کاغذی در نیمه اول ســال  ۱۳۹۹خبر داد و گفت :جریمه و
کروکیهای کاغذی در راستای تحول سیستمی پلیس ،الکترونیکی میشود .سردار هادیانفر درباره اجرایی شدن حذف جریمه
و کروکیهای کاغذی که قرار بود اسفندماه سال  ۱۳۹۸انجام شود ،اظهار داشت :یکی ازبرنامههایی که به صورت جدی در پلیس
راهور عالوه بربرنامههایی ازجمله کاهش تصادفات ،مدیریت صحیح ترافیک و ارائه خدمات مطلوب انجام میشود ،تحول سیستمی
درحوزه هوشمندسازی پلیس در این بخش بوده که البته اقدامات گســتردهای در این حوزه صورت گرفته است .وی ادامه داد:
حذف جریمه و کروکیهای کاغذی منجر به صحت کار و کاهش هزینههای دولت و مردم میشــود که این اقدام از موضوعات
جدی پلیس است.
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وقوع زلزله در بحران کرونا پایتخت را به وحشت انداخت
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زلزله پایتخت را لرزاند .این موضوع یکی از مهمترین
خبرهایی بود که روز گذشته انتشار پیدا کرد .بامداد
جمعه شب ســاعت  ۴۸دقیقه و  ۲۱ثانیه زلزلهای به
قدرت  ۵.۱ریشتر در حوالی مرز استانهای مازندران و
تهران و حوالی دماوند رخ داد.
درب کلیه بوستانهای شهر گشوده شد
به دنبال وقوع این زمینلرزه که شــدت آن
در اســتانهای تهران ،مازندران و کرج حس شــده
اســت ،مردم به خیابانها آمدند و تا پاســی از شب
خارج از منزل بودند .بر همین اســاس بنا به دستور
شهردار تهران درب کلیه بوســتانهای شهر گشوده
شد و شــهروندانی که مایل بودند شــب را بیرون از
منزل سپری کنند میتوانستند ضمن رعایت مسائل
ی برای مقابله با شیوع کرونا در
بهداشتی وخودمراقبت 
پارکها بمانند .پس از وقوع زلزله از مردم خواسته شد با
هوشیاری بیشتری در منزل بمانند و شهرداری تهران
نیز بیان کرد درهای سولههای مناطق ۲۲گانه تهران
باز است و شــهرداری نیز حداقل تا  ۴۸ساعت پس از
وقوع زلزله در آمادهباش قرار دارد.
در حال اســتخراج دادههای این زلزله

هستیم
اسماعیل فرزانگان ،رئیس شــبکه ملی شتابنگاری
مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرســازی با تاکید
اینکه ایــن زلزله در حوالی دماوند بوده اســت گفت:
در حال استخراج دادههای این زلزله از ایستگاههای

شتابنگاری هستیم .این زلزله عالوه بر تهران در قم و
مازندران نیز احساس شده است.
امدادرســانی ســریع و بهینــه
به آسیبدیدگاه
به دنبال وقوع زلزله در اســتان تهران ،وزیر کشــور
در دســتوری به اســتاندار تهران و رئیس ســازمان
مدیریت بحران از آنها خواســت با سرعت نسبت به
ارســال تیمهای مجهز امدادی به منطقه اقدام کنند.
رحمانیفضلی ،در این دســتور خواستار امدادرسانی
سریع و بهینه به آســیبدیدگاه احتمالی ،با رعایت
کامل پروتکلهای بهداشتی و مراقبتی درباره بیماری
ویروس کرونــا در منطقــه دماوند تهران شــد .وی
همچنین ارزیابی از خســارات و اقدام به موقع جهت
حل مشکالت مردم را از موارد ضروری در امدادرسانی
مورد تاکید قرار داد.
احتمال وقوع پسلرزه ادامه دارد
اسماعیل نجار ،رئیس سازمان مدیریت بحران
کشور نیز اظهار داشت :زلزله اصلی به قدرت  ۵.۱ریشتر
در مرکزیت دماوند اتفاق افتاده و تاکنون خســارتی
گزارش نشــده اســت .وی ادامــه داد :احتمال وقوع
پسلرزه همچنان ادامــه دارد و در حال حاضر پیگیر
هستیم مردم نکات ایمنی را رعایت کنند.
فاصلهگذاری فیزیکی را رعایت کنید
استاندار تهران اظهار داشت :زلزله در دماوند
هیچگونه خسارتی برجای نگذاشــته است و در حال
حاضر تیمهای امدادی در آمادهباش کامل هســتند.
انوشیروان محسنیبندپی ،خطاب به مردم گفت :مردم

عکس:تسنیم

مدیرکل ســازمان حفاظت از محیط زیست
استان اصفهان گفت :مدیریت شهری اصفهان
برای افزایش ســرانه اکولوژیک شهر اصفهان
و کاهش آلودگی هوا اقدامــات موثری انجام
داده است .ایرج حشتمی ،در بازدید از اقدامات
محیط زیستی شهرداری اصفهان اظهار کرد :در
مجموع اقداماتی که شهرداری اصفهان برای
افزایش سرانه اکولوژیکی شهر انجام داده ،قابل
تقدیر است چراکه ایجاد چنین سرانههایی با
وضعیت فعلی که شهر اصفهان به عنوان یکی
از آلودهترین کالنشــهرهای کشــور در سال
 98داشت ،مؤثر اســت .وی ادامه داد :استفاده
از فناوریهای نوین و آبیاری قطرهای با توجه
به محدودیتهای آب ،اســتفاده از پســاب و
بهینهسازی مصرف آب هم نکته مهمی است
که باید به آن توجه شود که در بازدید متوجه
شدیم بســیاری از فعالیتهای شهرداری در
حوزه فضای سبز با استفاده از آبیاری قطرهای
است .مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست
اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه آموزش هم
میتواند در کنار افزایش ســرانه اکولویوژیک
مؤثر باشد ،اظهار کرد :شعار امسال اقدام برای
تغییرات اقلیمی است و ســازمان جنگلها و
مراتع استان هم باید درخصوص 600هزارهکتار
عرصه کانون ریزگرد اقدامات خود را انجام دهد؛
زیرا اگر این فعالیتها خــوب صورت نگیرد،
اقدامات شهرداری هم تحت تأثیر قرار میگیرد.
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آرامش خود را حفظ کنند و فاصلهگذاری فیزیکی را
رعایت کنند تا با مشــکالت دیگر مواجه نشویم .وی
بیان داشت :تمام نیروهای امدادی و خدماتی تهران در
آمادهباش کامل هستند.
گشــت ویژه پلیس برای پیشگیری از
سرقتهای احتمالی
سرهنگ موقوفهای جانشین پلیس پیشگیری پایتخت
نیز اعالم کرد :پس از وقوع زلزله بالفاصله گشتهای
کالنتریها برای تأمین امنیت در مکانهایی که افزایش
حضور شهروندان را شاهد بودیم حاضر شدند که این
مأموریت هماکنون نیز ادامــه دارد .وی ادامه داد :به
شهروندان توصیه میکنیم به هنگام حضور در خودرو،
مراقبتهای الزم را داشته باشند .گشتهای ویژهای
نیز برای پیشگیری از سرقت منازل در سطح محالت
فعال هستند.
تداوم آمادهباش مدیریت بحران
رئیس سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران
تهران گفت :احتمال دارد آمادهباش مدیریت بحران

آموزش

برای زلزله تا سه روز پس از آن ادامه داشته باشد .رضا
کرمیمحمدی ،با اشــاره به وقوع زلزله  ۵.۱ریشتری
که تهران را تحت تأثیــر قرار داد ،گفــت :باتوجه به
لرزهخیزی که در گسل مشــاء که یکی از گسلهای
شهر تهران داشــتیم ،الزم است شهروندان یکسری
نکات ایمنی را رعایت کنند؛ ازجمله اینکه به مراکز امن
اضطراری درمحله خود مراجعه کنند .وی با اشاره به راه
اضطراری پایتخت گفت :از شهروندان میخواهیم که
راههای اضطراری را خالی نگه دارند و از توقف در این
راهها خودداری کنند؛ این راهها با تابلو مشخص شده
است .رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر
تهران گفت :پایگاهها و ســولههای مدیریت بحران ما
درآمادهباش کامل هستند اما مردم توجه داشته باشند
که این پایگاهها برای مراجعه مردم نیست بلکه برای
ارائه خدمات به مردم در زمان بحران است و باید اطراف
آن برای تردد امدادگران خالی باشد؛ به همین دلیل نیز
از مردم میخواهیم که به این پایگاهها و سولهها مراجعه
نکنند و در مراکز امن تخلیه اضطراری حاضر شوند.

به گزارش گروه ســامت «نســلفردا» ،رئیس
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و جمعی
از معاونان راهور تهران با حضور در بیمارســتان
«مسیحدانشوری» با علیاکبروالیتی دیدار و از
زحمات و تالشهای پزشکان ،کادر درمانی این
بیمارستان و مدافعان سالمت در سراسر کشور
تقدیر کرد.
در این دیدار سردار مهماندار ضمن اهدای لوح
تقدیر ،از تالشهای دکتر والیتی و متخصصان و
کادرپزشکی بیمارستان مسیح دانشوری بهعنوان
خط مقدم مبارزه با ویــروس کرونا قدردانی به
عمل آورد.
درمتن این تقدیرنامه خطــاب به دکتر والیتی
آمده اســت :ایثارگران جامعه عظیم پزشکی،
درمانی و بهداشــتی ،بیتردید در این شــرایط
حساس هر قدمی که برای تأمین ،حفظ و ارتقای
سالمت جامعه برداشته میشود بر ذهن بیدار و
قاموس ماندگار تاریخ نگاشته خواهد شد.
مهماندار ،در بخش دیگری از این لوح نوشــت:
بر خود فــرض میدانــم در عمل بــه «من لم
یشــکرالمخلوق لم یشــکرالخالق» از زحمات
و تالشهــای مســتمر شــما افتخارآفرینان
حوزه درمــان و ســامت که مــدال پرافتخار
«مدافعانسالمت» را بر سینه دارید قدرانی کنم
که از زمان شیوع ویروس منحوس و مهاجم کرونا
در کشــور بدون هیچ چشمداشتی ،ایثارگرانه و
مجاهدانه خوش درخشیدید.
وی بیان داشته است :درود بیپایان بر شما که در
این ایام محنت و ســختی از آسایش خود چشم
پوشیدید و امید که در پرتو الطاف خداوندی به
یمن غیرت و همیت دینی و ملی عزیزانی ایثارگر
چونان شما خوش غیرتان سالمت ،شاهد به ثمر
نشستن کامل این تالشهای بیوقفه و بازگشت
آرامش و آسایش و سالمت جامعه باشیم.
والیتی نیــز در این دیــدار از زحمــات نیروی
انتظامی بــه ویژه راهنمایــی و رانندگی تهران
بزرگ و نیروهای نظامی در مبارزه با این ویروس
و برقراری آرامــش ،امنیت و نظم در کشــور با
تالشها و مجاهدتهای دلسوزانه تقدیر و اظهار
امیدواری کرد که هر چه زودتر شاهد از بین رفتن
این ویروس از ایران و سراسر جهان باشیم.

جزئیات تفاوت کنکور سراسری سال ۹۹با سالهای قبل

تسنیم :سخنگوی سازمان سنجش با اشاره به اینکه ممکن است شروع سال تحصیلی پذیرفتهشدگان در آزمونها از بهمنماه باشد ،درباره تفاوت آزمونسراسری
امسال با سالهای گذشته توضیحاتی داد .زرینآمیزی اظهار کرد :سازمان سنجش به دنبال تقاضای داوطلبان برای تغییر زمان آزمونها پیشنهادی را به ستاد ملی
کرونا ارسال کرد که در جلسه  14اردیبهشت تصویب شد .وی افزود :بر این اساس آزمون دکتری روز پنجشنبه  26تیرماه ،کارشناسیارشد روزهای پنجشنبه و جمعه
دوم و سوم مردادماه ،آزمون سراسری روزهای پنجشنبه و جمعه  30و  31مردادماه و آزمونهای فنیوحرفهای و کارشناسی ناپیوسته در تاریخ  14شهریورماه  99برگزار
میشود .وی درباره زمان اعالم نتایج ،آغاز ثبتنام و اینکه آیا شروع ســال تحصیلی با تأخیر خواهد بود ،مطرح کرد :براساس زمانبندی اعالم نتایج ،پس از برگزاری
آزمون پروسه انتخاب رشته و اعالم نتایج را انجام میدهیم.

عکس خبر

ایران همدل؛ اطعام مهدوی
رزمایش مواسات و همدلی با شعار «ایرانهمدل»
با آمادهسازی صدها بسته معیشتی و پویش
«اطعاممهدوی» با طبخ و توزیع روزانه هزار
پرس غذای گرم در بین آسیبدیدگان کرونا و
قشر کمبرخوردار با همراهمی کمیته امداد امام
خمینی(ره) در امامزاده سلطان سیدمحمدقزوین،
برگزار شد.
فرهاد صفری
خبرگزاری مهر
آگهی مزایده مال غیر منقول اسناد رهنی پرونده کالسه 9801690
شماره مزایده 139904326033000001:تاریخ ثبت 1399/01/17:به موجب
پرونده اجرایی کالسه فوق له بانک سامان و علیه اقدس کردی فرزند محمدتقی
وانسیه صمدزاده فرزند احمد و محمدمهدی صمدزاده فرزند احمد و فرح شفیعی
ورزنه فرزند اسمعیل و محمدجواد صمدزاده فرزند احمد و مصطفی صمدزاده فرزند
احمد شش دانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی به مساحت  59/75متر مربع پالک
ثبتی نه هزار و سیصد و هفتاد و دو فرعی از نه اصلی مفروز و مجزی شده از نه هزار
و دویست و پنجاه فرعی واقع در حومه بخش  1همدان به نشانی همدان خیابان
صدف خیابان برزگر پالک  31ساختمان آریانا طبقه ششم با حدود و مشخصات:
شماال :دیواریست به طول  7/61متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک
مجاور شماره  1028فرعی قرار دارد شرقا :در پنج قسمت که قسمتهای سوم و
چهارم آن جنوبی است اول دیوار و پنجره است به طول  4/73متر به فضای حیاط
مشاعی دوم دیورایســت به طول  0/18متر به آسانسور سوم دیواریست به طول
 1/40متر به آسانسور چهارم دیواریست به طول  1/58متر براه پله مشاعی پنجم
درب و دیوار به طول  4/59متر براه پله مشــاعی جنوبا :دیواریست به طول 4/30
متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن ملک مجاور شماره  1032فرعی قرار
دارد غربا :در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیوار و پنجره است
به طول  4/22متر به فضای پشت بام طبقه چهارم دوم دیورایست به طول 0/98
متر به فضای پشت بام طبقه چهارم سوم دیوار و پنجره است به طول  5/69متر به
فضای پشت بام طبقه چهارم.
مالکین اقدس کردی فرزن محمدتقی به مقدار شش دانگ برابر مستند مالکیت
 34619ثبت گردیده است.
برابر ســند رهنی  34619و  34636دفترخانه  32همدان در رهن بانک سامان
همدان قرار گرفته و طبق نظر مورخه  1398/11/05کارشناس رسمی به مبلغ
دومیلیارد و ششصد و هشتاد و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ارزیابی

شده و ملک مذکور مسکونی در یک مجتمع  6/5طبقه قرار دارد که در  6واحد با
قدمتی حدود 6سال و با نمای سنگ احداث گردیده و دارای آسانسور ،آشپزخانه
اوپن ،پوشش کف ســرامیک1 ،خواب و هال و پذیرایی و سویس کامل ،گرمایش
بخاری گازی و سرمایش کولر آبی و با امتیازات چهارگانه شعری می باشد و ملک
فاقد پارکینگ و انباری است ضمنا بیمه تا پایان آذر ماه  1399دارد که به علت عدم
انجام تعهد پالک فوق از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه  1399/03/07در اداره
اجرای اسناد رسمی همدان واقع در همدان سعیدیه اداره کل ثبت اسناد و امالک
از طریق مزایده به فروش می رسد.
مزایده از مبلغ دو میلیارد و ششصد و هشتاد و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .شرکت در مزایده
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است ،برنده مزایده مکلف است ما به
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت
تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت
واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد ،الزم
به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های
مالیاتی و عوارض شهرداری غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه
پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی
گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد
شد .شماره م الف187:
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