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کوتاه از کرونا

مشموالن درخواست حمایت جبرانی معیشت خانوارها
در محدودیتها اعالم شد

روش درخواست وام
یکمیلیون تومانی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ندارنــد ،میتواننــد متقاضــی دریافــت وام
درخصــوص چگونگــی حمایــت یــک میلیــون تومانــی باشــند ،امــا افــراد
جامعه
جبرانــی معیشــت خانوارهــا در دارای درآمــد ثابــت از جملــه کارمنــدان
محدودیتهــا اطالعیـهای صــادر دولــت ،شــرکتهای دولتــی یــا نهادهــای
کــرد .بنــا بــر ایــن اطالعیــه ،کمــک بالعوض عمومــی غیردولتــی ،بازنشســتگان،
(ماهانــه مبلــغ یــک میلیــون ریــال بــه ازای بیمهپــرداز ســازمان تأمیــن اجتماعــی
هــر یــک از اعضــای خانــوار) از آذرمــاه تــا یــا ســایر صندوقهــای بازنشســتگی
پایــان ســالجاری بهمــدت چهــار مــاه ،بــه شــامل ایــن طــرح نمیشــوند .متقاضیــان
سرپرســت خانــوار پرداخــت میشــود و بایــد کــد ملــی خــود را از تلفــن همــراه
تعــداد اعضــای خانــواده نیــز بــا توجــه بــه ثبــت شــده بهنــام سرپرســت خانــوار بــه
زمــان پرداخــت وام اول یعنــی فروردیــن سرشــماره  ۶۳۶۹ارســال کننــد .پیامــک
سرپرســت خانوارهــا از روز سهشــنبه  ۴آذر
ســال  ۱۳۹۹درنظــر گرفتــه میشــود.
خانوارهــای مشــمول دریافــت یارانــه تــا سهشــنبه  ۱۱آذر بهمــدت یــک هفتــه
کمــک معیشــتی کــه منبــع درآمــد ثابــت دریافــت میشــود و پــس از پایــان مهلــت
ارســال پیامــک توســط
ماهانــه ندارنــد و در
سرپرســت خانوارهــا،
مرحلــه قبــل متقاضــی شرایط بازپرداخت
یــک هفتــه از  ۱۲آذر
تســهیالت کرونایــی
وام یک میلیون تومانی تــا  ۱۹آذر ،دادههــای
بودهانــد
خانوارهــا
پایــش
اطالعاتــی
یعنــی حــدود ۲۹.۷
بازپرداخت تسهیالت
خواهــد شــد.
میلیــون نفــر ( ۱۱میلیــون
قرضالحسنه یک
در مرحلــه ســوم در
خانــوار) تحــت پوشــش
میلیون تومانی با نرخ
هفتــه ســوم از ۲۰
ایــن طــرح حمایتــی قــرار
کارمزد  ۴درصد با
آذر الــی  ۲۷آذر بــه
میگیر نــد .
اقساط  ۳۰ماهه و از
پیامکهــای دریافتــی
تمامــی افــرادی کــه در
معیشتی
یارانه
منابع
مشــمول بــا سرشــماره
نوبــت قبــل ،وام کرونــای
معیشــتی دریافــت ماهانه خانوار خواهد
 v.refahپاســخ داده
کردهانــد و درآمــد ثابــت بود.
میشــو د .

داریــوش باقرجــوان ،مدیــرکل دفتــر
حملونقــل مســافر ســازمان راهــداری و
حمــل ونقــل جــادهای از محرومیــت یکســاله
راننــدگان اتوبــوس بینشــهری در صــورت
ی خبــر داد و
ســوارکردن مســافران کرونایــ 
گفــت :بــا توجــه بــه آنکــه بســیاری از مســافران
اتوبوسهــای بیــن شــهری در طــول مســیر ســوار
میشــوند ،بنابرایــن بایــد راننــده اتوبــوس در
هنــگام سوارشــدن کــد ملــی مســافر را دریافــت
و بالفاصلــه اســتعالم کنــد و در صورتــی کــه
تســت کرونــا مســافر منفــی باشــد و در ســامانه
بــه عنــوان بیمــار شــناخته نشــده باشــد ،راننــده
میتوانــد اجــازه دهــد کــه مســافر ســوار اتوبــوس
شــود /.میــزان
طاهــر موهبتــی ،معــاون حقوقــی مجلــس و
امور اســتانهای وزارت بهداشــت درباره ادعای
محمــود احمدینــژاد رئیــس دولتهــای نهــم
و دهــم دربــاره تخلــف در آزمایــش یــک دارو
روی مــردم در حــوزه کرونــا ،گفــت :اگــر نســبت
بــه دولــت یــا وزارت بهداشــت ادعایــی مطــرح
شــده بایــد مســتندات آن ارائــه شــود و ســپس
تصمیمگیــری شــود .مــا مســتنداتی دربــاره
ایــن اظهــارات نداریــم و بایــد مســتندات ارائــه
دهنــد /.ایســنا
دکتــر منصــف ســائویی ،مشــاور علمی ارشــد
برنامــه واکســن دولــت امریــکا گفــت :از  20روز
دیگــر شــرایط بــرای دریافــت واکســن کوویــد۱۹
بــرای مــردم امریــکا آمــاده میشــود /.اســکای
نیــوز
سیماســادات الری ،ســخنگوی وزارت
بهداشــت ضمــن تشــریح رونــد بیمــاری کرونــا
در اســتان اردبیــل گفــت :برگــزاری میهمانــی
و دورهمــی خانوادگــی از مشــکالت اصلــی
مدیریــت اپیدمــی بیمــاری در اســتان اردبیــل
اســت .بــه گفتــه وی ،در هفتــه قبل بــروز هفتگی
مــوارد مثبــت بســتری در ایــن اســتان  ۳۵نفــر به
ازای هــر  ۱۰۰هــزار نفــر جمعیــت و همچنیــن
بــروز هفتگــی مــوارد مــرگ و میــر حــدود ۶۰.۵

نفــر در ازای هــر یــک میلیــون نفــر جمعیــت
گــزارش شــده اســت کــه میــزان بــروز در هــر دو
شــاخص باالتــر از میانگیــن کشــوری اســت/.
ایســنا
مقامــات پاکســتانی بــا توجــه بــه شــروع مــوج
دوم ویــروس کرونــا و افزایــش مبتالیــان در
شــهرهای مختلــف ایــن کشــور و همچنیــن
کاهــش دمــا ،مجبــور بــه اعمــال تعطیلــی
مــدارس ،دانشــگاهها و لغــو تمامــی امتحانــات
تــا اواخــر دیمــاه شــدند /.ایرنــا
وزارت بهداشــت فلســطین در نــوار غــزه،
امــروز (دوشــنبه) از ابتــای  ۶۸۹فلســطینی
دیگــر در ایــن باریکــه بــه ویــروس کرونا خبــر داد.
همچنیــن در  ۲۴ســاعت گذشــته ۴ ،نفــر دیگــر از
مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در ایــن منطقــه کــه
مــورد محاصــره همهجانبــه رژیم صهیونیســتی
قــرار دارد ،فــوت کردهانــد و شــمار قربانیان کرونا
در ایــن باریکــه به  69نفر رســید /.فلســطین االن
فرنــوش نوبخــت ،مدیرعامــل شــرکت
بهرهبــرداری متــرو تهــران از کاهــش ۳۱
درصــدی مســافران متــرو همزمــان بــا شــروع
اجــرای طــرح محدودیتهــای کرونایــی خبــر
داد /.ایســنا
پــوران درخشــنده ،کارگــردان ســینمای
کشــورمان ،محدودیتهــای اعمــال شــده از
ســوی ســتاد ملــی کرونــا را یــک امــر واجــب
بــرای شــرایط کنونــی کشــور دانســت و تأکیــد
کــرد« :وقتــی خانــواده و یــا افــراد ســالمند را نــگاه
میکنیــم ،خیلــی بیگنــاه وارد پروســه بیمــاری
چ کاری نمیشــود بــرای
کرونــا میشــوند کــه هیـ 
آنهــا کــرد/ ».خبرآنالیــن
علیرضــا زالــی ،رئیــس ســتاد مقابلــه بــا کرونــا
در کالنشــهر تهــران بــا بیــان اینکــه مــوج جدیــد
بیمــاری کوویــد  19در کل دنیــا آغاز شــده و کشــور
مــا نیــز از تنشهــای ایــن مــوج جدیــد مصــون
نخواهــد بــود ،بــر پرهیــز از دورهمیهــای
خانوادگــی بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن
کانونهــای ابتــا تأکیــد کــرد /.ایســنا
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