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روزنامه سراسری عجب شیر  سه شنبه 13اسفند ماه 98- سال ششم - شماره 690 سیاست2
بـــه  خطـــاب  قضاییـــه  قـــوه  رئیـــس 
بـــه  دادســـتان های سراســـر کشـــور گفـــت: 
احتـــکار کننـــدگان اقـــام بهداشـــتی و دارویـــی 

رحـــم نکنیـــد. 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ــم  ــید ابراهیـ ــلمین سـ ــام و المسـ ــت االسـ حجـ
ـــورای  ـــه ش ـــه در جلس ـــوه قضایی ـــس ق ـــی رئی رئیس
ـــات  ــر از زحم ـــا تقدیـ ــه ب ــوه قضائیـ ــی قـ عالـ
دســـت اندرکاران حـــوزه بهداشـــت و درمـــان 
در مقابلـــه بـــا ویـــروس کرونـــا، اظهـــار داشـــت: 
ــا  ــورد بـ ــت در برخـ ــه بهداشـ ــه مقولـ ــه بـ توجـ
ـــا  ـــراد مبت ـــان اف ـــا و درم ـــوس کرون ـــروس منح وی
ــرورت اســـت و  ــور یـــک ضـ ــرای کشـ ــه آن بـ بـ
ـــت  ـــکان تبعی ـــی پزش ـــر کارشناس ـــد از نظ ـــه بای هم

کننـــد.
رئیـــس قـــوه قضائیـــه بـــا بیـــان این کـــه 
دســـت اندرکاران حـــوزه بهداشـــت و درمـــان بـــا 
مجاهـــدت و ازخودگذشـــتگی شـــبانه روز بـــرای 
ـــامت  ـــن س ـــا و تضمی ـــروس کرون ـــا وی ـــورد ب برخ
ـــم  ـــا ه ـــرد: م ـــح ک ـــد، تصری ـــاش می کنن ـــه ت جامع
ــم  ــود می دانیـ ــه خـ ــی وظیفـ ــتگاه قضایـ در دسـ
کـــه در همـــه بخش هـــا بـــا مجاهـــدان عرصـــه 
ــیم  ــته باشـ ــکاری داشـ ــان همـ ــت و درمـ بهداشـ
ـــی  ـــی جمع ـــک همدل ـــا ی ـــر ب ـــه زودت ـــر چ ـــا ه ت
ـــاه  ـــروس و رف ـــن وی ـــکات ای ـــش مش ـــاهد کاه ش

و ســـامت جامعـــه باشـــیم.
حجـــت االســـام و المســـلمین رئیســـی در 
ــته بندی جریانـــات و گروه هایـــی  ــا دسـ ــه بـ ادامـ
ـــود  ـــه وج ـــت ب ـــتفاده از وضعی ـــال سوءاس ـــه دنب ک
ـــاش  ـــمنان ت ـــرد: دش ـــح ک ـــتند، تصری ـــده هس آم
کردنـــد بـــا بحرانـــی جلـــوه دادن جامعـــه و 
ــت  ــان نهایـ ــیج رسانه هایشـ ــردازی و بسـ دروغ پـ
ــرای  ــا بـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــتفاده را از شـ اسـ
التهاب آفرینـــی در کشـــورمان ببرنـــد و بـــا ایـــن 
ــان  ــش نشـ ــش از پیـ ــود را بیـ ــمنی خـ کار دشـ

دادنـــد.
رئیـــس قـــوه قضائیـــه خاطرنشـــان کـــرد: 
ــرای  ــانه ها بـ ــن رسـ ــه ایـ ــم کـ ــی می بینیـ گاهـ
ــار  ــار انتشـ ــه، در کنـ ــی در جامعـ اضطراب آفرینـ
ــه  ــر کـ ــور های دیگـ ــر از کشـ ــا دو خبـ ــک یـ یـ
ـــتند،  ـــر آن هس ـــا درگی ـــروس ی ـــیوع وی ـــون ش کان
ـــاره  ـــر درب ـــه ۳۰ خب ـــب ب ـــع و انتشـــار قری ـــا تجمی ب
ـــد  ـــاش می کنن ـــری ت ـــع خب ـــک مقط ـــران در ی ای

نوعـــی دلهـــره بیـــن مـــردم مـــا ایجـــاد کننـــد.
ـــروه  ـــی گ ـــلمین رئیس ـــام و المس ـــت االس حج
دوم را شایعه ســـازان و شـــایعه پراکنان دانســـت 
ـــازی کاذب،  ـــار و خبرس ـــی اخب ـــا بزرگ نمای ـــه ب ک
می خواهنـــد مـــردم را دچـــار اضطـــراب و دلهـــره 
کننـــد و ادامـــه داد: دســـته ســـوم ســـودجویان و 
محتکـــران هســـتند کـــه کاالی پزشـــکی مـــورد 
ــدام  ــه اقـ ــد کـ ــکار می کننـ ــردم را احتـ ــاز مـ نیـ
آن هـــا بـــا هیـــچ منطـــق اخاقـــی و اســـامی و 
ـــل  ـــم قاب ـــا ه ـــرای م ـــت و ب ـــازگار نیس ـــانی س انس

قبـــول نیســـت.
ـــکار  ـــرد: احت ـــح ک ـــا تصری ـــتگاه قض ـــس دس رئی
اقـــام بهداشـــتی در شـــرایط فعلـــی بـــازی بـــا 
جـــان مـــردم اســـت و نمی تـــوان از ایـــن مســـأله 
جنـــگ  دوران  در  کـــه  همان طـــور  گذشـــت، 

تحمیلـــی کـــه مـــردم فرزنـــدان خـــود را بـــرای 
مقابلـــه بـــا دشـــمن بـــه جبهـــه می فرســـتادند، 
ـــکار  ـــردم را احت ـــاز م ـــورد نی ـــای م ـــده ای کاال ه ع
ـــردم  ـــی م ـــا زندگ ـــده ای ب ـــم ع ـــد، اآلن ه می کردن

ســـوداگری می کننـــد.
ــا  ــی بـ ــلمین رئیسـ ــام و المسـ ــت االسـ حجـ
تأکیـــد بـــر لـــزوم برخـــورد مســـئوالن ذی ربـــط 
ــبختانه  ــرد: خوشـ ــد کـ ــاله تأکیـ ــن مسـ ــا ایـ بـ
ـــران  ـــر از محتک ـــش از ۲۰ نف ـــران بی ـــتانی ته دادس
انبار هـــای  و  را دســـتگیر  پزشـــکی  کاال هـــای 
ـــل وزارت بهداشـــت  ـــرده و تحوی ـــا را کشـــف ک آن ه
ــرعت در  ــه سـ ــم بـ ــه امیدواریـ ــرده اســـت کـ کـ

بـــازار توزیـــع شـــود.
ـــش  ـــه افزای ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــوه قضائی ـــس ق رئی
ـــورد  ـــتی م ـــای بهداش ـــد کاال ه ـــر تولی ـــا ۱۰ براب ۵ ت
ــن  ــت اندرکاران ایـ ــر از دسـ ــردم و تقدیـ ــاز مـ نیـ
ــد،  ــر تولیـ ــار امـ ــد: در کنـ ــر شـ ــوزه متذکـ حـ
ــع  ــبکه توزیـ ــر شـ ــارت بـ ــع و نظـ ــاله توزیـ مسـ
هـــم ضـــروری اســـت و بایـــد ســـازوکار آن را در 
وزارتخانـــه و ســـازمان های مســـئول افزایـــش 

دهیـــم.
ــا  ــی بـ ــلمین رئیسـ ــام و المسـ ــت االسـ حجـ
ــر  ــارت بـ ــام نظـ ــزوم اصـــاح نظـ ــر لـ ــد بـ تأکیـ
ـــکی  ـــود ماس ـــوم ش ـــد معل ـــزود: بای ـــع کاال، اف توزی
کـــه تولیـــد می شـــود، چگونـــه توزیـــع می شـــود 
ــا  ــا توزیـــع در داروخانه هـ ــد تـ ــه تولیـ و از مرحلـ
ـــت  ـــه دس ـــا ب ـــد ت ـــی می کن ـــدی را ط ـــه فراین چ
فرصـــت  ســـودجویان  تـــا  می رســـد  مـــردم 

ــد. ــدا نکننـ ــوداگری پیـ سـ
ـــن  ـــا متخلفی ـــورد ب ـــه، برخ ـــوه قضائی ـــس ق رئی
ـــم  ـــیار مه ـــری بس ـــون را ام ـــه قان ـــرین ب و متجاس
دانســـت و بـــه دادســـتان ها دســـتور داد بـــه 
ــران در  ــران و اخالگـ ــه محتکـ ــوان بـ ــچ عنـ هیـ
نظـــام عرضـــه کاال هـــای پزشـــکی رحـــم نکننـــد 
ـــند  ـــته باش ـــوز داش ـــورد عبرت آم ـــا برخ ـــا آن ه و ب
ـــردم  ـــاز م ـــت و نی ـــامت، امنی ـــد س ـــه بدانن ـــا هم ت

ـــچ  ـــا هی ـــت دارد و ب ـــی اهمی ـــتگاه قضای ـــرای دس ب
چیـــزی قابـــل معاملـــه نیســـت.

حجـــت االســـام و المســـلمین رئیســـی در 
ـــی  ـــای اساس ـــن کاال ه ـــر تأمی ـــر ب ـــار دیگ ـــه، ب ادام
مـــردم در آســـتانه عیـــد نـــوروز تأکیـــد کـــرد و 
ـــام  ـــد در ای ـــردم از مســـئوالن انتظـــار دارن ـــت: م گف
ــه  ــوه عرضـ ــا و نحـ ــر قیمت هـ ــال بـ ــی سـ پایانـ
ـــه  ـــد ک ـــارت کنن ـــا نظ ـــاز آن ه ـــورد نی ـــای م کاال ه
قبـــًا هـــم در ایـــن بـــاره بـــه مســـئوالن وزارت 
ـــازمان  ـــی و س ـــرات حکومت ـــازمان تعزی ـــت، س صم

حمایـــت از مصرف کننـــدگان تذکـــر داده ام.
ــای  ــزود: گزارش هـ ــه افـ ــوه قضائیـ ــس قـ رئیـ
ــد  ــم تأکیـ ــاز هـ ــد و بـ ــازار نمی رسـ ــی از بـ خوبـ
می کنـــم نظـــارت بـــر قیمـــت و کیفیـــت کاال هـــا 
امـــری ضـــروری اســـت و دســـتگاه های مســـئول 
بایـــد وارد میـــدان شـــوند و هرجـــا نیـــاز باشـــد، 
ـــردم  ـــا م ـــد ت ـــک می کن ـــم کم ـــی ه ـــتگاه قضای دس
ـــد. ـــش بگذرانن ـــا آرام ـــال را ب ـــی س ـــای پایان روز ه

حجـــت االســـام و المســـلمین رئیســـی در 
ــد  ــا تأکیـ ــود بـ ــخنان خـ ــری از سـ ــش دیگـ بخـ
بـــرای حفـــظ  قضائیـــه  قـــوه  بـــر جدیـــت 
ــن  ــت: از اولیـ ــار داشـ ــان اظهـ ــامت زندانیـ سـ
روز هـــای شـــیوع ایـــن بیمـــاری، همـــکاران مـــا 
در زندان هـــا اقدامـــات و تمهیـــدات الزم را در 
ـــکاران  ـــم هم ـــروز ه ـــد. ام ـــرار دادن ـــتور کار ق دس
مـــا در زندان هـــا خـــود را موظـــف بـــه تأمیـــن 
ـــد  ـــان می دانن ـــامت زندانی ـــدان و س ـــت زن بهداش
و همکاری هـــای خوبـــی هـــم در ایـــن خصـــوص 

ــت. ــه اسـ ــورت گرفتـ ــت صـ ــا وزارت بهداشـ بـ
رئیـــس دســـتگاه قضـــا افـــزود: هـــر ســـاله در 
ـــا  ـــی اعط ـــان مرخص ـــه زندانی ـــو ب ـــال ن ـــتانه س آس
می شـــد، امـــا امســـال بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
ــنامه ای  ــد بخشـ ــر از موعـ ــده، زودتـ ــش آمـ پیـ
ـــد از  ـــتری بتوانن ـــان بیش ـــا زندانی ـــم ت ـــادر کردی ص
ـــروز  ـــا ام ـــه ت ـــوند ک ـــد ش ـــی بهره من ـــن مرخص ای
هـــزاران نفـــر از آن هـــا مشـــمول ایـــن مرخصـــی 

شـــده اند.
رئیســـی  المســـلمین  و  االســـام  حجـــت 
ــکاران  ــبانه روزی همـ ــاش شـ ــر از تـ ــا تقدیـ بـ
ـــان،  ـــادی از زندانی ـــع زی ـــص جم ـــی در ترخی قضائ
گفـــت: خبـــر داریـــم کـــه در برخـــی محاکـــم، 
ـــه  ـــرش وثیق ـــرای پذی ـــبانه روزی ب ـــیفت های ش ش
و تســـریع در فرآینـــد اعطـــای مرخصـــی برقـــرار 
شـــده اســـت. الزم اســـت از همـــه ظرفیت هـــای 
ــری  ــای حداکثـ ــرای اعطـ ــادره بـ ــنامه صـ بخشـ
ـــت  ـــه امنی ـــی ک ـــا جای ـــان ت ـــه زندانی ـــی ب مرخص

جامعـــه را مخـــدوش نکنـــد، اســـتفاده شـــود.
امیـــدواری  ابـــراز  قضائیـــه  قـــوه  رئیـــس 
کـــرد کـــه ایـــن اقـــدام در بازاجتماعـــی شـــدن 
ـــته  ـــت آندس ـــن بهداش ـــن تأمی ـــان و همچنی زندانی
ــاً امـــکان بهره منـــدی از  از زندانیانـــی کـــه قانونـ

ــد. ــذار باشـ ــد، تاثیرگـ ــی ندارنـ مرخصـ
حجـــت االســـام و المســـلمین رئیســـی در 
ـــود  ـــکاران خ ـــخنانش از هم ـــری از س ـــش دیگ بخ
در بخش هـــای مختلـــف قضایـــی در سراســـر 
ــه  ــیدگی بـ ــریع در رسـ ــل تسـ ــه دلیـ ــور بـ کشـ
پرونده هـــای معوقـــه تقدیـــر کـــرد و گفـــت: 
پـــس از بخشـــنامه ای کـــه در ماه هـــای گذشـــته 
بـــرای رســـیدگی بـــه پرونده هـــای معوقـــه بـــه 
ـــا در همـــه  ـــاغ شـــد، همـــکاران م دســـتگاه قضـــا اب
ـــی  ـــاش مضاعف ـــه ت ـــوه قضائی ـــا و ارکان ق بخش ه
کردنـــد تـــا پرونده هـــای معوقـــه بـــه روز شـــوند 
ــام در  ــربازان گمنـ ــمند سـ ــاش ارزشـ ــن تـ و ایـ
عرصـــه قضـــا و اجـــرای عدالـــت، حقیقتـــٌا قابـــل 

تقدیـــر اســـت.
رئیـــس قـــوه قضائیـــه همچنیـــن بـــا اشـــاره 
بـــه برخورد هـــای صورت گرفتـــه بـــا برخـــی 
ـــرد:  ـــح ک ـــا تصری ـــتگاه قض ـــف در دس ـــراد متخل اف
ــا  ــتگاه قضـ ــف در دسـ ــک تخلـ ــا یـ ــورد بـ برخـ
ـــّدر  ـــا را مک ـــکاران م ـــتان و هم ـــر دوس ـــد خاط نبای
ـــی و  ـــی عدالت خواه ـــفید و نوران ـــه س ـــد. صفح کن
عدالت گســـتری و تـــاش و مجاهـــدت همـــکاران 
ــیاه  ــه سـ ــک نقطـ ــا یـ ــد بـ ــا نبایـ ــتگاه قضـ دسـ
ـــل از  ـــیاه قب ـــه س ـــن نقط ـــی ای ـــود و مدع ـــوده ش آل
ـــا در سراســـر  ـــز م ـــکاران عزی ـــاً هم ـــر کســـی قطع ه
کشـــور هســـتند کـــه صمیمانـــه از کار و تـــاش 

آن هـــا تشـــکر می کنـــم.
در ایـــن جلســـه رئیـــس ســـازمان زندان هـــا، 
بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات بهداشـــتی و درمانـــی 
ـــان،  ـــامت زندانی ـــظ س ـــرای حف ـــه ب ـــورت گرفت ص
از  جلوگیـــری  خـــرج،  و  ورود  ممنوعیـــت  از 
ـــی  ـــی دائم ـــان و بررس ـــال زندانی ـــی و انتق جابجای
وضعیـــت ســـامت زندانیـــان در روز هـــای اخیـــر 
ــای  ــد اعطـ ــز از فرآینـ ــی نیـ ــر داد و گزارشـ خبـ
مرخصـــی بـــه زندانیـــان مطابـــق بـــا بخشـــنامه 

رئیـــس قـــوه قضائیـــه ارائـــه کـــرد.

حجت االسالم و المسلمین رئیسی مطرح کرد؛

دادستان ها به احتکار کنندگان
 اقالم بهداشتی و دارویی رحم نکنند

ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــیه بـ ــوری روسـ ــس جمهـ رئیـ
تجهیـــز ارتـــش ایـــن کشـــور بـــه پیشـــرفته ترین 
تســـلیحات گفـــت: وضعیتـــی را ایجـــاد کرده ایـــم 
ــیه  ــا روسـ ــگ بـ ــر جنـ ــه فکـ ــس بـ ــه هیچکـ کـ
ـــد  ـــرات نده ـــود ج ـــه خ ـــی ب ـــر کس ـــد و دیگ نباش

کـــه مـــا را تهدیـــد کنـــد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، والدیمیـــر پوتیـــن در 
ــوب  ــاس در چارچـ ــزاری تـ ــا خبرگـ ــه بـ مصاحبـ
ــه  ــن« بـ ــر پوتیـ ــوال از والدیمیـ ــرح »۲۰ سـ طـ
مناســـبت بیســـتمین ســـالگرد حکومـــت وی کـــه 
ـــیه  ـــت: روس ـــد، گف ـــر ش ـــروز منتش ـــی از ان ام بخش
قصـــد نـــدارد بـــا هیـــچ کشـــوری بجنگـــد امـــا 
ـــم  ـــران ه ـــه دیگ ـــد ک ـــی کن ـــاد م ـــی را ایج وضعیت

بـــه فکـــر حملـــه بـــه مـــا نیفتنـــد.
ــه  ــت: بودجـ ــیه گفـ ــوری روسـ ــس جمهـ رئیـ
ــکان  ــزان آن، در مـ ــر میـ ــیه ازنظـ ــی روسـ دفاعـ
ــن  ــه ایـ ــه بـ ــرار دارد و باتوجـ ــی قـ ــم جهانـ هفتـ
شـــاخص، روســـیه پـــس از آمریـــکا، چیـــن، 
عربســـتان ســـعودی، انگلیـــس، فرانســـه و ژاپـــن 

ــت.  ــه اسـ ــرار گرفتـ قـ
ـــای  ـــه ه ـــن هزین ـــر ای ـــاوه ب ـــه داد: ع وی ادام
ـــد  ـــی یاب ـــش م ـــال کاه ـــه س ـــال ب ـــا س ـــی م نظام

ـــی  ـــش م ـــر افزای ـــورهای دیگ ـــی کش ـــه نظام و بودج
ـــد.    یاب

بــه گفتــه پوتیــن، وضعیــت بــی ســابقه ای بوجود 
آمــده اســت و روســیه در عرصــه دفاعــی دیگــر مانند 
ســابق نقــش کشــوری کــه می خواهــد بــه دیگــران 
برســد را بــازی نمیکنــد بلکــه ایــن دیگــران هســتند 

کــه می خواننــد بــه روســیه برســند. 
وی افـــزود: مـــا بـــرای نخســـتین بـــار چنـــد 

نمونـــه تســـلیحات تهاجمـــی پیشـــرفته ســـاخته 
ــدارد  ــم آن را نـ ــوری علـ ــچ کشـ ــه هیـ ــم کـ ایـ
ـــود. ـــداده ب ـــان رخ ن ـــگاه در جه ـــه هیچ ـــی ک اتفاق

پوتیـــن خاطرنشـــان کـــرد کـــه منظـــورش در 
ــکی  ــای موشـ ــه هـ ــاخت مجموعـ ــه اول سـ وهلـ
ــاره  ــای قـ ــک هـ ــه موشـ ــوت ازجملـ ــوق صـ مافـ

پیمـــا اســـت.
 وی یـــادآوری کـــرد کـــه در ســـال ۲۰۰۰ 

ـــون و  ـــک میلی ـــش از ی ـــیه بی ـــش روس ـــادی ارت می
ـــک  ـــا همین ـــت ام ـــی داش ـــروی نظام ـــزار نی ۳۰۰ ه
ــر  ــون نفـ ــک میلیـ ــدود یـ ــه حـ ــا بـ ــداد آنهـ تعـ
رســـیده اســـت و ســـهم تســـلیحات پیشـــرفته در 
ـــدود  ـــه ح ـــد ب ـــیه از ۶ درص ـــلح روس ـــای مس نیروه

۷۰ درصـــد رســـیده اســـت.
ـــه  ـــرد ک ـــح ک ـــیه تصری ـــوری روس ـــس جمه  رئی
تســـلیحات مافـــوق صـــوت امـــکان حفـــظ ثبـــات 

ـــد.  ـــی کن ـــم م ـــان را فراه ـــردی در جه راهب
ــد  ــتم پدافنـ ــکا سیسـ ــت: آمریـ ــن گفـ  پوتیـ
ـــردی  ـــات راهب ـــن ثب ـــا ای ـــرد ت ـــاد ک ـــکی ایج موش

ــرد. ــن ببـ ــتراتژیک را از بیـ ــه اسـ و موازنـ
وی افـــزود: آنهـــا )مقامهـــای امریکایـــی( فکـــر 
کردنـــد کـــه ســـپر موشـــکی بـــه طـــرف مقابـــل 
ــا در صـــورت بکارگیـــری  ــازه نمـــی دهـــد تـ اجـ

ســـاح هســـته ای پاســـخ دهـــد. 
ـــکی  ـــای موش ـــه ه ـــا مجموع ـــه داد: ام  وی ادام
بـــا ســـرعت مافـــوق صـــوت کـــه روســـیه ایجـــاد 
کـــرده اســـت از هـــر سیســـتم پدافنـــد موشـــکی 
عبـــور مـــی کنـــد. ایـــن تســـلیحات ثبـــات 
ـــرای  ـــه ب ـــیه بلک ـــرای روس ـــط ب ـــه فق ـــردی را ن راهب

امنیـــت بیـــن المللـــی حفـــظ مـــی کننـــد.    

رئیـــس دفتـــر رئیـــس جمهـــور گفـــت: رئیـــس جمهـــور نامـــه 
ارســـالی از ســـوی وزیـــر بهداشـــت درمـــورد تخلفـــات صـــورت 
گرفتـــه درمـــورد اقـــام بهداشـــتی بـــرای محافظـــت در مقابـــل 
کرونـــا را بـــرای پیگیـــری بـــه وزارت اطاعـــات ارجـــاع کـــرده 
و دســـتور دادنـــد کـــه ایـــن موضـــوع در اســـرع وقـــت پیگیـــری 

شـــود. 
ـــر  ـــه وزی ـــوص نام ـــی، درخص ـــود واعظ ـــنیم، محم ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــودجویان  ـــی س ـــدام برخ ـــورد اق ـــی درم ـــر روحان ـــه دکت ـــت ب بهداش
ــروری  ــاز ضـ ــه نیـ ــه بـ ــا توجـ ــا بـ ــک  در انبارهـ ــکار ماسـ در احتـ
ــن  ــوع ایـ ــت موضـ ــروز دولـ ــه امـ ــرد: در جلسـ ــد کـ ــردم، تاکیـ مـ
نامـــه و مـــوارد مطـــرح شـــده از ســـوی وزیـــر صنعـــت، معـــدن و 
تجـــارت و همچنیـــن رفـــع کمبـــود ایـــن کاال در بـــازار و مقابلـــه 
ـــازمان  ـــه، س ـــوه قضائی ـــی ق ـــا هماهنگ ـــان ب ـــودجویان و متخلف ـــا س ب
تعزیـــزات حکومتـــی ، وزارت اطاعـــات، وزارت صنعـــت ، معـــدن و 
تجـــارت و ســـایر دســـتگاه هـــای ذیربـــط مـــورد بحـــث و بررســـی 

قـــرار گرفـــت.

ـــت   ـــات دول ـــه امروزهی ـــور در جلس ـــس جمه ـــزود: رئی ـــی اف واعظ
تاکیـــد کـــرد کـــه همـــه دســـتگاه هـــا موظـــف بـــه همـــکاری بـــا 

ـــتند. ـــا هس ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــتاد مل س
ـــی در  ـــر روحان ـــرد: دکت ـــد ک ـــور تاکی ـــس جمه ـــر رئی ـــس دفت رئی
ارجـــاع نامـــه وزیـــر بهداشـــت و رئیـــس ســـتاد ملـــی مبـــارزه بـــا 

کرونـــا، بـــه وزیـــر اطاعـــات دســـتور دادنـــد کـــه مـــوارد مطـــرح 
شـــده در ایـــن نامـــه بـــه ســـرعت رســـیدگی و در کوتـــاه تریـــن 

زمـــان ممکـــن گـــزارش بررســـی هـــا ارائـــه شـــود.
ـــا  ـــتگاه ه ـــه دس ـــکاری هم ـــرورت هم ـــر ض ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب واعظ
ـــوان رئیـــس  ـــه عن ـــوزش پزشـــکی ب ـــان و آم ـــا وزارت بهداشـــت ، درم ب
ـــع  ـــان رف ـــا زم ـــت ت ـــرد: دول ـــد ک ـــا، تاکی ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ســـتاد مل
ـــت و  ـــر بهداش ـــردم و وزی ـــار م ـــوان در کن ـــام ت ـــا تم ـــران ب ـــن بح ای
ـــن  ـــکاری در ای ـــاعدت و هم ـــه مس ـــود و از هرگون ـــد ب ـــان خواه درم

ـــرد. ـــد ک ـــغ نخواه ـــه دری زمین
ســـعید نمکـــی وزیـــر بهداشـــت ، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی 
ــکاری  ــور ضمـــن درخواســـت همـ ــه رییـــس جمهـ ــه ای بـ در نامـ
همـــه دســـتگاهها بـــا ایـــن وزارت خانـــه در مقابلـــه بـــا ویـــروس 
ـــی  ـــوداگرانه برخ ـــند و س ـــات ناپس ـــی اقدام ـــور، از برخ ـــا در کش کرون
ـــردم  ـــاز م ـــورد نی ـــک م ـــکار ماس ـــودجو در احت ـــف و س ـــراد متخل اف
ـــا  ـــریع ب ـــع و س ـــورد قاط ـــتار برخ ـــرده و خواس ـــه ک ـــا گای در انباره

اینگونـــه اقدامـــات شـــد.

پوتین:

 دیگر هیچ کشوری جسارت حمله به روسیه را ندارد

رئیس جمهور وزارت اطالعات را مامور پیگیری موارد مطرح شده از سوی وزیر بهداشت کرد 

کوچکی نژاد خبر داد:
پیشنهاد برخی اعضای کمیسیون تلفیق 
به دولت برای پرداخت »یارانه کرونا«

عضـــو کمیســـیون تلفیـــق الیحـــه بودجـــه ۹۹ 
ــن  ــای ایـ ــی از اعضـ ــنهاد برخـ ــس از پیشـ مجلـ
کمیســـیون بـــه دولـــت بـــرای پرداخـــت یارانـــه 

ــر داد.  ــتان ها خبـ ــی اسـ ــه برخـ ــا بـ کرونـ
ـــژاد  ـــی ن ـــار کوچک ـــت، جب ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــادآوری پیشـــنهاد برخـــی اعضـــای کمیســـیون  ـــا ی ب
تلفیـــق بـــه دولـــت بـــرای پرداخـــت یارانـــه بـــه 
اســـتان های درگیـــر بـــا کرونـــا، گفـــت: نزدیـــک 
ـــات  ـــکار و کارخانج ـــران بی ـــت کارگ ـــاه اس ـــک م ی
ـــر  ـــت تاثی ـــادی تح ـــاغل زی ـــده اند و مش ـــل ش تعطی

ـــد. ـــرار گرفتن ـــروس ق ـــن وی ای
ــه  ــه بودجـ ــق الیحـ ــیون تلفیـ ــو کمیسـ عضـ
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــن بـ ــزود: بنابرایـ ــال ۹۹، افـ سـ
شـــیوع بیمـــاری کرونـــا در برخـــی شـــهرها 
ــر  ــت تاثیـ ــران و تحـ ــت و تهـ ــم، رشـ ــد قـ ماننـ
ــهرهایی  ــاغل در شـ ــی مشـ ــن برخـ ــرار گرفتـ قـ
کـــه بـــه عنـــوان کانـــون اصلـــی ایـــن ویـــروس 
ـــنهاد  ـــق پیش ـــیون تلفی ـــت کمیس ـــد در نشس بودن
ــی  ــی  پیش بینـ ــه  حمایتـ ــت یارانـ ــم دولـ دادیـ

کنـــد.
 8 مـــاده  اســـاس  بـــر  داد:  ادامـــه  وی 
ــد  ــت می توانـ ــا دولـ ــدی یارانه هـ ــون هدفمنـ قانـ
بســـته های حمایتـــی را بـــه واحدهـــای تولیـــدی، 
ـــل  ـــه ای عم ـــه گون ـــه و  ب ـــی ارائ ـــی و خدمات صنعت
کنـــد کـــه بتوانـــد بـــه افـــرادی کـــه بـــا مشـــکل 
ـــت  ـــه پرداخ ـــاه یاران ـــه م ـــا س ـــدند دو ت ـــه ش مواج

ــا از ایـــن بحـــران رد شـــوند. کنـــد تـ
نماینـــده مـــردم رشـــت در مجلـــس شـــورای 
ـــد از محـــل  ـــی توان ـــت م ـــد: دول ـــادآور ش اســـامی ی
ـــه  ـــاردی ک ـــزار میلی ـــن ۱۵ ه ـــره ۱4 و همچنی تبص
بـــه منظـــور حمایـــت از افـــراد نیازمنـــد غیـــر از 
ــرده  ــی کـ ــتی پیش بینـ ــداد و بهزیسـ ــه امـ کمیتـ
ــر  ــه تحـــت تاثیـ ــاغلی کـ ــرای حمایـــت از مشـ بـ

قـــرار گرفتنـــد اســـتفاده کنـــد.

بروجردی:
 کمک آمریکا به ایران برای مقابله با 

کرونا یاوه گویی سیاسی است

یــک عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــی مجل خارج
این کــه »صحبت هــای رییــس جمهــور آمریــکا 
ــا  ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــران ب ــه ای ــک ب ــاره کم درب
ــت:  ــت«، گف ــی اس ــی سیاس ــک یاوه گوی ــا ی صرف
ــت  ــرای مل ــوزی ب ــپ دلس ــد ترام ــا دونال ــر واقع اگ
ایــران دارد تحریم هــای ظالمانــه را بــردارد تــا 
ــان را  ــورد نیازش ــای م ــه داروه ــی ب ــردم دسترس م

ــند.  ــته باش داش
ــردی، در  ــن بروج ــنا، عاء الدی ــزارش ایس ــه گ ب
ــکا  ــه ادعــای اخیــر رییــس جمهــور آمری واکنــش ب
مبنــی بــر کمــک بــه ایــران بــرای مقابلــه بــا کرونــا، 
ــاد  ــض و متض ــخصیت متناق ــا ش ــه دنی ــت: هم گف
ترامــپ را در گفتــار، رفتــار و تصمیماتــش دیده انــد. 
ــن  ــه ای ــه ب ــد و هم ــان می کن ــت را کتم او واقعی

ــد. ــی برده ان ــت پ حقیق
بیشــتر  در  »کرونــا  این کــه  بیــان  بــا  وی 
کشــورهای دنیــا شــیوع پیــدا کــرده اســت«، ادامــه 
ــه  ــا مقابل ــا کرون ــفاف ب ــورت ش ــه ص ــران ب داد: ای
ــکا  ــا در آمری ــد، ام ــام می کن ــا را اع ــرده و آماره ک
ــا  ــاره  کرون ــا درب ــا و موضع گیری ه ــی بیانیه ه تمام
بایــد صرفــا از طریــق معــاون دونالــد ترامــپ کنتــرل 
و تاییــد شــود ایــن یعنــی مقامــات آمریکایــی، 
ــه  ــا را کتمــان کــرده و آن گاه ادعــای کمــک ب کرون
جمهــوری اســامی را دارنــد کــه در اوج شــفافیت بــا 

ــد. ــارزه می کنن ــا مب کرون
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی بــا 
ــود  ــور و وج ــات کش ــن امکان ــر  بکارگرفت ــد ب تاکی
ــرد:  ــار ک ــا اظه ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــزم مل ع
ــا  ــران صرف ــه ای ــک ب ــرای کم ــپ ب ــارات ترام اظه
اگــر  نیســت،  بیــش  یاوه گویــی سیاســی  یــک 
ــت  ــت، مل ــران اس ــت ای ــوز مل ــپ دلس ــد ترام دونال
ــل  ــرفانه عم ــدر بی ش ــرد و آنق ــم نمی ک ــا را تحری م
نمی کــرد کــه مــردم دسترســی بــه داروهــای مــورد 
ــان  ــه نش ــا هم ــند. این ه ــته باش ــان را نداش نیازش
ــه  ــد هرگون ــپ فاق ــای ترام ــه صحبت ه ــد ک می دهن

ــرد. ــی ک ــه آن اعتنای ــد ب ــت و نبای ــی اس ارزش
ــکا  ــور آمری ــس جمه ــپ ریی ــد ترام ــرا دونال اخی
در اظهاراتــی غیرواقعــی اعــام کــرد کــه اگــر ایــران 
ــرای  ــران ب ــه ای ــکا ب ــد آمری ــک کن ــت کم درخواس

ــا کمــک خواهــد کــرد. ــا کرون ــه ب مقابل

برای حل مشکالت با افغانستان 
نیازی به آمریکا نداریم 

گفـــت:  پاکســـتان  خارجـــه  امـــور  وزیـــر 
ــا  ــود بـ ــکات موجـ ــل مشـ ــرای حـ ــام آباد بـ اسـ

افغانســـتان نیـــازی بـــه آمریـــکا نـــدارد. 
ــه  ــور خارجـ ــر امـ ــارس، وزیـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
حـــل  بـــرای  اســـام آباد  گفـــت:  پاکســـتان 
ــه  ــازی بـ ــتان نیـ ــا افغانسـ ــود بـ ــکات موجـ مشـ

ــدارد. ــکا نـ آمریـ
شـــاه محمـــود قریشـــی وزیـــر امـــور خارجـــه 
پاکســـتان در مصاحبـــه بـــا رویتـــرز گفـــت: 
پاکســـتان و افغانســـتان بـــرای حـــل مســـائل 

ــد. ــکا ندارنـ ــه آمریـ ــازی بـ ــه نیـ دوطرفـ
ــا  ــتقیماً بـ ــد مسـ ــتان بایـ ــزود: افغانسـ وی افـ
پاکســـتان ارتبـــاط برقـــرار کنـــد زیـــرا آمریـــکا 
قصـــد تـــرک ایـــن کشـــور را دارد امـــا مـــا 
همیشـــه بـــه عنـــوان همســـایه باقـــی خواهیـــم 

مانـــد.
بـــه گفتـــه وی، بنابرایـــن افغانســـتان بـــه 
جـــای آنکـــه بـــه ســـمت آمریـــکا بچرخـــد بـــه 
ـــکات  ـــل مش ـــرای ح ـــاز و کاری ب ـــن س ـــر یافت فک
بـــا  مســـتقیم  ارتبـــاط  طریـــق  از  دوجانبـــه 

ــد. ــتان باشـ پاکسـ

کدخدایی:
صحت انتخابات در 5۰ حوزه انتخابیه 

دیگر تایید شد 

ـــه  ـــت: در ادام ـــان گف ـــورای نگهب ـــخنگوی ش س
ـــت 4۵  ـــه صح ـــای انتخابی ـــت حوزه ه ـــی صح بررس
حـــوزه و پنـــج حـــوزه اقلیت هـــای دینـــی تاییـــد 

ـــد.  ش
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان،  
ـــان  ـــی  ســـخنگوی شـــورای نگهب عباســـعلی کدخدای
ـــرد:  ـــار ک ـــود اظه ـــر خ ـــخصی توئیت ـــه ش در صفح
در ادامـــه بررســـی صحـــت حوزه هـــای انتخابیـــه 
ــای  ــوزه اقلیت هـ ــج حـ ــوزه و پنـ ــت 4۵ حـ صحـ
دینـــی تاییـــد شـــد و مـــا اســـامی ایـــن حوزه هـــا 
ـــم. ـــال کردی ـــور ارس ـــکاران وزارت کش ـــرای هم را ب

ـــات  ـــاره انتخاب ـــان درب ـــورای نگهب ـــخنگوی ش س
آســـتانه اشـــرفیه و فـــوت منتخـــب ایـــن شـــهر 
گفـــت: بـــرای انتخـــاب نماینـــده ایـــن شـــهر در 

ــود. ــزار می شـ ــان دوره ای برگـ ــات میـ انتخابـ
ـــاب  ـــم در حس ـــفندماه ه ـــم اس ـــی هفت کدخدای
ــات ۳4  ــد صحـــت انتخابـ ــود از تاییـ ــری خـ کاربـ

حـــوزه انتخابیـــه  خبـــر داده بـــود.
مجلـــس  انتخابـــات  دوره  یازدهمیـــن 
میـــان دوره ای مجلـــس  و  اســـامی  شـــورای 
ــفندماه  ــه دوم اسـ ــری روز جمعـ ــرگان رهبـ خبـ
بـــا مشـــارکت  ۲4 میلیـــون و ۵۱۲ هـــزار و 
ــهروندان  ــد از شـ ــادل 4۲ درصـ ــر  معـ 4۰4نفـ

ــد. ــزار شـ ــی برگـ ایرانـ

نقوی حسینی: 
مقابله با کرونا 

به انسجام ملی نیاز دارد

نماینــده ورامیــن در مجلــس شــورای اســامی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه »مقابلــه بــا کرونــا بــه انســجام ملی 
و مشــارکت آحــاد مــردم نیــاز دارد« گفــت: همــه بــا 
کمــک یکدیگــر می توانیــم کرونــا را شکســت دهیــم. 
نقــوی  حســین  ســید  ایســنا،  گــزارش  بــه 
حســینی، دربــاره تاثیــر اعتمــاد عمومــی، همبســتگی 
ــا  ــه ب ــردم در مقابل ــی م ــارکت اجتماع ــی و مش مل
ــک  ــا ی ــروس کرون ــر اینکــه »وی ــد ب ــا تاکی ــا، ب کرون
ــرد:  ــار ک ــاً جــدی اســت« اظه ــد واقع خطــر و تهدی
ــر و جــوان  همــه شــهروندان اعــم از زن و مــرد و پی
ــد البتــه ایــن  ــا را جــدی بگیرن ــد کرون و کــودک بای
بــه معنــای داشــتن تــرس و وحشــت نیســت چــون 
می تــوان بــا رعایــت اصــول پنجگانــه بهداشــتی 

ــت داد. ــا را شکس کرون
وی افــزود: انتظــار مــی رود همــه مــردم ویــروس 
کرونــا را جــدی بگیرنــد و نگرانــی و وحشــت نداشــته 
باشــند. چــون بــا رعایــت اصــول بهداشــتی، نداشــتن 
ــب  ــتن مرت ــه و شس ــردن فاصل ــت ک ــاس، رعای تم
ــذا  ــد ل ــی کن ــرایت نم ــروس س ــن وی ــا ای ــت ه دس
رعایــت مــواردی همچــون حضــور نیافتــن در مجامــع 

ــدارس ضــروری اســت. ــه خصــوص م ــی ب عموم
ایــن نماینــده مجلــس بــا انتقــاد از مصاحبــه های 
صوتــی و تصویــری برخــی از مســئوالن و اعــام ابتــا 
بــه کرونــا گفــت: آن دســته از مســئوالنی کــه مثبــت 
شــدن تســت کرونــای خــود را اعــام می کننــد، بــه 
ــه  ــن کار چ ــا ای ــی هســتند و اص ــه هدف ــال چ دنب
ــار  ــکیک در آم ــر تش ــوع دیگ ــده ای دارد؟ موض فای
مبتایــان و فوتی هــا اســت. وقتــی مســئوالن در 
ــا آمــاری را اعــام مــی  ــا کرون ســتاد ملــی مبــارزه ب
ــات  ــئوالن اطاع ــری از مس ــده دیگ ــرا ع ــد چ کنن
ــی  ــردم م ــی م ــث نگران ــد و باع ــی دهن ــری م دیگ
شــوند؟به آمارهــا اعتمــاد کــرده و بیــش از ایــن 

ــد. ــردم ایجــاد نکنی ــی در م وحشــت و نگران
نقــوی حســینی در پایــان و در جمــع بنــدی 
ــی  ــجام مل ــه انس ــا ب ــا کرون ــه ب ــرد: مقابل ــد ک تاکی
ــردم  ــه م ــاز دارد هم ــردم نی ــاد م ــارکت آح و مش
ــد  ــودک، جــوان، میانســال و کهنســال بای ــم از ک اع
بــرای ایجــاد آرامــش در جامعــه کمــک کــرده تــا بــا 
جدیــت کرونــا را شکســت داده و بــا آن مقابلــه کنیم.

دلنوشته
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 ایران به عراق باز است 

ــت:  ــراق گف ــران و ع ــترک ای ــاق مش ــس ات رئی
صــادرات بــه عــراق بــه غیــر از مــرز مهــران، در بقیــه 

ــود.  ــام می ش ــا انج مرزه
ــی  ــوان، یحی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
آل اســحاق رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق درباره 
آخریــن وضعیــت صــادرات به کشــور عــراق در شــرایط 
حــال حاضــر اظهــار کــرد: صــادرات بــه عــراق به غیــر از 
مــرز مهــران، در بقیــه مرز هــا انجــام می شــود و ممکــن 

اســت ایــن مــرز هــم بــه زودی بازگشــایی شــود.
ــه  ــا اشــاره ب ــران و عــراق ب ــاق مشــترک ای رئیــس ات
ــای  ــت کامیون ه ــکلی در حرک ــچ مش ــران هی ــه ای اینک
خــود بــه عــراق نــدارد، گفــت:  بــا توجه بــه شــیوع ویروس 
کرونــا طبیعــی اســت کــه دولــت عــراق ماحظاتــی را در 

مــورد ورود مســافران و گردشــگران داشــته باشــد.
ــراق  ــه ع ــران ب ــادرات ای ــزان ص ــحاق می آل اس
ــرد  ــام ک ــارد دالر اع ــته را ۱۳ میلی ــال گذش در س
و گفــت: در ۱۰ ماهــه امســال ۹ میلیــارد دالر کاال از 

ــراق صــادر شــده اســت. ــه ع کشــورمان ب
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عــراق در پاســخ به 
ایــن پرســش کــه اخبــاری نادرســت مبنــی بــر بســته 
ــازی  ــای مج ــراق در فض ــران و ع ــای ای ــودن مرزه ب
ــت  ــوع صح ــن موض ــا ای ــت و آی ــده اس ــر ش منتش
دارد یــا خیــر؟ بیــان کــرد: اخبــار نادرســت منتشــر 
شــده مبنــی بــر بســته بــودن مرز هــای بیــن ایــران 
ــه  ــران ب ــراق، بیانگــر آن اســت کــه دشــمنان ای و ع

ــی هســتند. دنبــال ایجــاد جنــگ روان

کرونا مصرف بنزین را
۱۰ درصد کاهش داد

پخــش  ملــی  شــرکت  برنامه ریــزی  مدیــر 
ــاه  ــن م ــای بهم ــت: از انته ــی گف ــای نفت فرآورده ه
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و کاهــش رفــت و 
ــن در کشــور  ــزان مصــرف بنزی ــد شــهروندان می آم

ــت.  ــش یاف ــد کاه ۱۰ درص
ــان  ــا بی ــی ب ــهرام رضای ــنا، ش ــزارش ایس ــه گ ب
ــن در  ــرف بنزی ــزان مص ــر می ــال حاض ــه در ح اینک
کشــور ۷۵ تــا ۷۶ میلیــون لیتــر در روز اســت، 
اظهــار کــرد: در ابتــدا تغییــر قیمــت بنزیــن میــزان 
مصــرف بــه ۹۵ تــا ۹۶ میلیــون لیتــر در روز رســید.

وی افــزود: در انتهــای بهمــن مــاه ایــن عــدد بــه 
ــیوع  ــان ش ــت و از زم ــش یاف ــر کاه ــا 8۶ لیت 8۵ ت
ویــروس کرونــا میــزان مصــرف بنزیــن مجــدد 
ــای  ــاهد تقاض ــون ش ــت و اکن ــه اس ــش یافت کاه
ــتیم. ــوخت هس ــرای س ــودرو ب ــکان خ ــر مال کمت

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کاهــش مصــرف بنزیــن 
متاثــر از ویــروس کرونــا بــوده اســت، تصریــح کــرد: 
ــرایط  ــذر از ش ــس از گ ــه پ ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب

فعلــی میــزان مصــرف کمــی افزایــش یابــد.
ــا در  ــروس کرون ــترش وی ــا گس ــان ب ــن می در ای
ــری  ــور جلوگی ــه منظ ــور ب ــف کش ــهرهای مختل ش
ــوخت  ــای س ــروس در جایگاه ه ــن وی ــار ای از انتش
ــه براســاس  ــدی صــادر شــده ک دســتورالعمل جدی
آن رونــد ســوختگیری بایــد توســط اپراتورهــا انجــام 

شــود.
ــش  ــش و پخ ــرکت پاالی ــام ش ــاس اع ــر اس ب
فرآورده هــای نفتــی و پیــرو اطاعیه هــای وزارت 
بهداشــت درخصــوص همــکاری در جلوگیــری از 
شــیوع ویــروس کرونــا بــه کلیــه جایگاهــداران 
ــد  ــرر ش ــی ان جی مق ــع و س ــرآورده مای ــع ف توزی
تــا فرآینــد ســوختگیری و پرداخــت در تمامــی 
اپراتــور  توســط  ســوخت  عرضــه  جایگاه هــای 
جایــگاه انجــام یــا دســتکش یکبــار مصــرف جهــت 
ــرار  ــراد ق ــترس اف ــردم در دس ــوم م ــتفاده عم اس
ــدون  ــت ب ــوختگیری و پرداخ ــد س ــه و فراین گرفت

ــود. ــام نش ــرف انج ــار مص ــتکش یکب دس
ــه  ــت ک ــده اس ــه آم ــن اطاعی ــن در ای همچنی
نازل هــا و صفحــه رمــز کارت ســوخت دیسپنســرها 
و همچنیــن اماکــن عمومــی جایــگاه )ســرویس 
بهداشــتی و...( مســتمراً بــا مــواد مناســب ضدعفونــی 
ــاع  ــا اط ــرح ت ــن ط ــود. ای ــتی ش ــش بهداش و پای
ــرا  ــور الزم االج ــای کش ــی جایگاه ه ــوی در تمام ثان

اســت.

ــان  ــا بی ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
اینکــه بودجــه ۹۹ در بخش هــای مهمــی شــفافیت 
الزم را نــدارد گفــت: دولــت از اصــاح کلــی و 
ســاختاری در الیحــه بودجــه ۹۹ شــانه خالــی کــرد. 
بــه گــزارش تســنیم، علی اکبــر کریمــی، بــا 
اشــاره بــه رد کــردن بودجــه دولــت توســط مجلــس 
ــه  ــه بودج ــت: الیح ــار داش ــامی اظه ــورای اس ش
ســال ۹۹ ایــرادات جــدی داشــت و مهم تریــن 
ــاختاری در  ــات س ــرای اصاح ــدم اج ــراد آن ع ای
بودجــه بــود کــه علی رغــم  تأکیــدات مقــام معظــم 
رهبــری و انتظــارات مجلــس بــرای انجــام اصاحــات 
ــت  ــال  ۹8 دول ــت در س ــه دول ــاختاری در بودج س
ــال  ــده س ــرد و وع ــی ک ــانه خال ــف ش ــن تکلی از ای

ــد. ۹۹ داده ش
وی افــزود: در ســال ۹۹ هــم متأســفانه ایــن 
کار انجــام نشــد و بودجــه را بــا شــاکله کلــی ارائــه 
داد بنابرایــن در کمیســیون تلفیــق هنــگام بررســی 
الیحــه بودجــه اکثریــت اعضــا اصــرار بــه رد کــردن 
کلیــات بودجــه و برگردانــدن آن بــه دولــت داشــتند 
بــه همیــن ســبب متأســفانه فضایــی در کمیســیون 
ــاف  ــازی و دو رأی اخت ــا فضاس ــد و ب ــاد کردن ایج
ــید و وارد  ــب رس ــه تصوی ــه ب ــه بودج ــات الیح کلی

صحــن شــد.
نماینــده مــردم اراک، خنــداب و کمیجــان در 
مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: در صحــن 
هــم ایــرادات مطــرح شــد و محورهــای عمــده 
مــورد مخالفــت عــدم شــفافیت بودجــه، عــدم انجــام 
اصاحــات ســاختاری در آن، وضعیــت انتشــار اوراق 
در بودجــه، ایجــاد تعهــد بــرای دولت هــای آینــده و 
درآمــد آینــده کشــور توســط دولــت، لــزوم تقویــت 
نظــام  در  به ویــژه  بودجــه  در  عدالت محــوری 

پرداخت هــا و بازنگــری اساســی آن بــود.

عدم شفافیت بودجه شرکت های دولتی در 
الیحه بودجه99

کریمــی تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از مخالفت هــا 
ــه  ــه ب ــه باتوج ــود ک ــی ب ــه شــرکت های دولت بودج
رشــد بــاال از دقــت و شــفافیت الزم برخــوردار نبــود 
ــه  ــک ب ــه نزدی ــری بودج ــه کس ــن در زمین همچنی
۲۰۰ هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد کســری بودجــه 
ــه همیــن ســبب مخالفــت در صحــن زیــاد  اســت ب
ــه  ــن ب ــه در صح ــات بودج ــت کلی ــد و در نهای ش

ــب نرســید. تصوی
ــا توجــه  وی بیــان کــرد: علی رغــم مشــکات و ب
ــی ســال در آن  ــه شــرایطی کــه در روزهــای پایان ب
ــب  ــردن تصوی ــول ک ــوع موک ــم و موض ــرار داری ق
ــادی  ــه مجلــس آینــده هــم مشــکات زی بودجــه ب
ــه  ــا توجــه ب می توانســت به همــراه داشــته باشــد، ب

ــود  ــکیل می ش ــاه تش ــرداد م ــس در خ ــه مجل اینک
ــب  ــا زمــان شــکل گیری ســاختار مجلــس و تصوی ت
ــی  ــیون های تخصص ــکیل کمیس ــا، تش اعتبارنامه ه
ــس  ــیون ها مجل ــس و کمیس ــه مجل ــت رئیس و هیئ

ــی ســرگرم تشــکیل ســاختار خــود اســت. مدت

الیجه بودجه برای اصالح به دولت برگشت نخورد
نماینــده مــردم اراک، خنــداب و کمیجــان در 
ــا اواســط  مجلــس شــورای اســامی عنــوان کــرد: ت
ســال آینــده مجلــس نمی توانــد بــه کار جــدی 
ــه مجلــس آینــده واگــذار  بپــردازد و اگــر بودجــه ب
شــود قطعــاً در مــدت زمانــی بــا خــأ قانــون بودجــه 
مواجــه می شــویم بــه همیــن ســبب به همــراه 
تعــدادی از نماینــدگان علی رغــم میــل باطنــی 
بــه کلیــات بودجــه امســال رأی موافــق دادیــم 

ولــی متأســفانه تعــدادی از نماینــدگان عمدتــاً رأی 
ــود. ــندیده ای نب ــه کار پس ــد ک ــف دادن مخال

ــدگان  ــن کار برخــی نماین ــه داد: ای کریمــی ادام
ــه  ــرار داد ب ــژه ق ــس و کشــور را در شــرایط وی مجل
همیــن ســبب در جلســه غیرعلنــی مجلــس شــرایط 
ــا  ــت ب ــد و در نهای ــته ش ــث گذاش ــه بح ــه ب بودج
توجــه بــه توضیحــات نماینــدگان و رئیــس مجلــس 
ــس در  ــی مجل ــه داخل ــوای آیین نام ــه محت در زمین
مــورد نحــوه بررســی الیحــه بودجــه در نهایــت بــر 
اســاس جمع بندی هــا ایــن موضــوع در مجلــس 
ــف  ــه رأی مخال ــات بودج ــه کلی ــه ب ــم اینک علی رغ
ــد  ــه بای ــده بلک ــت برگردان ــه دول ــد ب داده شــد نبای

ــه کمیســیون تلفیــق داده شــود. ب

آمارها و ارقام در این الیحه امکان تغییر دارد
وی افــزود: در کمیســیون تلفیــق مجــدداً بررســی 
و نقطــه نظــرات مخالفــان بررســی می شــود و بــرای 
بــه صحــن مجلــس آورده  رأی گیــری  مجــدد 
ــری انجــام شــد و رأی آورد،  ــن رأی گی ــه ای شــد ک
براســاس گــزارش کمیســیون تلفیــق مجــدداً عــودت 
داده شــد تــا در ایــن هفتــه گــزارش آمــاده و مجــدداً 

در صحــن مجلــس آورده شــود.
نماینــده مــردم اراک، خنــداب و کمیجــان در 
مجلــس شــورای اســامی بیــان کــرد: آمارهــا 
ــر دارد و در  ــکان تغیی ــه ام ــن الیح ــام در ای و ارق
کمیســیون تلفیــق هــم تغییراتــی داده شــده امــا بــا 
توجــه بــه نقطــه نظــرات مخالفــان گزارشــی دوبــاره 

می شــود. داده 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

 الیحه بودجه سال ۹۹ ایرادات جدی داشت

ســخنگوی کمیســیون عمــران مجلــس گفت: برخــی از فروشــندگان 
و دالالن علــت افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی را افزایــش نــرخ دالر 
و ارز اعــام مــی کننــد، ایــن در حالــی کــه محصولــی ماننــد میلگــرد 
تولیــد داخــل بــوده و طبعــا افزایــش نــرخ ارز نبایــد هیــچ تأثیــری در 

قیمــت ایــن محصــول داشــته باشــد. 
بـه گـزارش خانـه ملـت، صدیـف بـدری سـخنگوی کمیسـیون عمران 
مجلـس، بـا انتقـاد از افزایـش چشـمگیر قیمـت مصالح سـاختمانی، گفت: 
متأسـفانه بـه دلیـل خـاء هـای نظارتـی در حـوزه مصالـح و تجهیـزات 
سـاختمانی، قیمـت تجهیـزات ایـن حـوزه در چنـد هفتـه اخیـر افزایـش 
چشـمگیری داشـته که قطعا علت اصلی این موضوع، فعالیت دالالن اسـت.

نماینــده مــردم اردبیــل، نمیــن، نیــر و ســرعین در مجلــس شــورای 
ــا، قیمــت محصــول میلگــرد در  ــر اســاس آماره ــه داد: ب اســامی ادام
هــر کیلــو بــه بیــش از ۷ هــزار تومــان رســیده اســت، همچنیــن قیمــت 
تیرآهــن نیــز افزایــش چشــمگیری داشــته، از ایــن رو بــه طــور حتــم 
ــاز مســکن را  ــازار ســاخت و س ــح ســاختمانی ب ــش قیمــت مصال افزای

دچــار تنــش و تاطــم خواهــد کــرد.

افزایش نرخ ارز نباید هیچ تأثیری در قیمت مصالح 
ساختمانی تولید داخل داشته باشد

ــت  ــش قیم ــت افزای ــندگان و دالالن عل ــی از فروش ــت: برخ وی گف
مصالــح ســاختمانی را افزایــش نــرخ دالر و ارز اعــام مــی کننــد، ایــن در 
حالــی کــه محصولــی ماننــد میلگــرد تولیــد داخــل بــوده و طبعــا افزایش 

نــرخ ارز نبایــد هیــچ تأثیــری در قیمــت ایــن محصــول داشــته باشــد.

دولت کامال بازار مسکن به ویژه بازار مصالح و تجهیزات 
ساختمانی را رها کرده است

داد:  ادامـــه  دهـــم  مجلـــس  در  مـــردم  نماینـــده  ایـــن 
متأســـفانه دولـــت کامـــا بـــازار مســـکن بـــه ویـــژه بـــازار 
مصالـــح و تجهیـــزات ســـاختمانی را رهـــا کـــرده اســـت و ایـــن 
ـــت، از  ـــده اس ـــوزه ش ـــن ح ـــوالن دالالن در ای ـــب ج ـــئله موج مس

ـــرر  ـــه ض ـــاختمانی، ب ـــح س ـــت مصال ـــش قیم ـــداوم افزای ـــن رو ت ای
ـــد  ـــام خواه ـــکن تم ـــداران مس ـــرر خری ـــه ض ـــا ب ـــازندگان و تبع س
شـــد. بنابـــر ایـــن دولـــت بایـــد از منافـــع اقتصـــادی مـــردم در 

ایـــن حـــوزه دفـــاع کنـــد.

دولت باید هر چه سریع تر چاره ای برای مدیریت 
بازارهای اقتصادی به ویژه بازار مسکن بیاندیشد

ـــاره  ـــر چ ـــریع ت ـــه س ـــر چ ـــد ه ـــت بای ـــرد: دول ـــح ک ـــدری تصری ب
ای بـــرای مدیریـــت بازارهـــای اقتصـــادی بـــه ویـــژه بـــازار مســـکن 
ـــورت  ـــه ص ـــن عرص ـــی در ای ـــل قبول ـــدام قاب ـــر اق ـــا اگ ـــد، قطع بیاندیش
نگیـــرد، بایـــد بـــار دیگـــر شـــاهد بـــروز تاطـــم در بـــازار مســـکن 

ـــیم. باش

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی تهــران گفــت:  فــروش 
ــه  ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــر ش ــر اث ــی ب ــواز خانگ ــی ل ــای صنف واحده
حداقــل رســیده و ایــن بنگاه هــا دچــار ضــرر و زیــان فراوانــی شــده اند. 
بــه گــزارش فــارس، مرتضــی میــری  در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
شــیوع ویــروس کرونــا چــه تاثیــری بــر کســب و کار واحدهــای صنفــی 
ــی از  ــوازم خانگ ــازار ل ــت: ب ــت، گف ــته اس ــی داش ــوازم خانگ ــروش ل ف
ــا اوضــاع پیــش آمــده ایــن بــازار دچــار  قبــل دچــار رکــود بــود امــا ب

رکــود شــدیدتری شــده اســت. 

ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــوازم خانگــی ب ــه فروشــندگان ل رئیــس اتحادی
صنــف فروشــندگان لــوازم خانگــی در طــول ســال همــواره بــرای رونــق 
ــاله  ــر س ــت: ه ــت، گف ــال اس ــی س ــام پایان ــار ای ــب و کار در انتظ کس
وضعیــت فــروش در ماه هــای آخــر ســال نســبت بــه ســایر ماه هــا بهتــر 
ــود را در  ــاالنه خ ــد س ــی از درآم ــل توجه ــش قاب ــبه بخ ــت و کس اس

ــد.  ــت می آورن ــه دس ــاه ب ــفند م اس
میــری گفــت:  متاســفانه در ۱۰ روز اخیــر بــا شــیوع ویــروس کرونــا 
بــه شــدت فــروش در واحدهــای صنفــی لــوازم خانگــی افــت کــرده و 

اغلــب فروشــندگان مشــتری ندارنــد.
ــن  ــر تامی ــه فک ــب ب ــا اغل ــن روزه ــردم در ای ــار داشــت: م وی اظه
کاالهــای اساســی و مــواد شــوینده و ضــد عفونــی کننــده هســتند و بــا 
ــا بــرای خریــد  توجــه بــه نگرانی هــای حاصــل از شــیوع ویــروس کرون

ــد.  ــدام می کنن ــر اق ــوازم خانگــی کمت ــد ل ــام غیرضــروری مانن اق
ــای  ــت: در روزه ــی گف ــوازم خانگ ــندگان ل ــه فروش ــس اتحادی رئی

اخیــر واحدهــای صنفــی فــروش لــوازم خانگــی از مــا خواســته انــد تــا 
ــه نبــود مشــتری تعطیلــی چنــد روزه اعــام کنیــم.  ــا توجــه ب ب

ــرای  ــت ب ــه ایــن ســؤال کــه چــه انتظــاری از دول میــری در پاســخ ب
حــل بخشــی از ایــن مشــکات داریــد، گفــت: یکــی از دغدغه هــای اصلــی 
ــی  ــور اقتصــادی و دارای ــت و وزارت ام ــذا از دول ــات اســت؛ ل کســبه مالی
می خواهیــم در شــرایط فعلــی نســبت بــه اخــذ مالیــات تمیهداتــی را در 

نظــر بگیــرد و حداقــل از اخــذ مالیــات اســفند ۹8 صــرف نظــر کنــد.
ــی  ــت و برخ ــیار باالس ــی بس ــای صنف ــه واحده ــزود: هزین وی اف
مجبــور بــه پرداخــت اجــاره بهــا هســتند بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد 
ــا در نظــر گرفتــن اوضــاع اقتصــادی مســائل  در ایــن شــرایط مــردم ب
ــکان در  ــورت ام ــد و در ص ــتر درک کنن ــر را بیش ــکات یکدیگ و مش
ــای  ــای واحده ــاره به ــذ اج ــر اخ ــه یکدیگ ــاندن ب ــاری رس ــتای ی راس
ــا ایــن بحــران فراگیــر  ــه تاخیــر بیفتــد ت صنفــی حداقــل یــک مــاه ب

ــردد. ــادی بازگ ــت ع ــه حال ســپری شــود و اوضــاع ب

بدری:

افزایش قیمت مصالح ساختمانی؛ افزایش نرخ 
ارز نباید تأثیری در قیمت مصالح داشته باشد

 درخواست برای به تعویق افتادن اخذ مالیات 

دربــاره  کارفرمایــان  کانون عالــی  دبیــرکل 
ــت:  ــران گف ــده کارگ ــال آین ــتمزد س ــش دس افزای
بــرای افزایــش دســتمزد اصــل بقــای بنــگاه اســت. 
دســتمزد بایــد به انــدازه ای افزایــش یابــد کــه باعــث 

ــود.  ــران نش ــکاری کارگ بی
ســیفی،  حمیدرضــا  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــاره دســتمزد  دبیــرکل کانون عالــی کارفرمایــان، درب
کارگــران گفــت: در جلســاتی کــه تــا کنــون برگــزار 
ــری  ــبد معیشــت تصمیم گی ــاره س شــده اســت درب
ــاش  ــی ت ــری و کارفرمای ــروه کارگ ــم. دو گ کردی
ــک نقطــه معقــول  ــه ی ــن شــرایط ب ــد در ای می کنن

ــند. برس
تمام عیــار  جنــگ  »در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــرایطی  ــن ش ــت: در چنی ــتیم« گف ــادی هس اقتص
ــتمزد  ــی دس ــرای بررس ــا ب ــم ورودی ه ــد ببینی بای

ــت. ــدر اس چق
ســیفی بــا بیــان اینکــه جامعــه کارفرمایــی قبــول 
دارد کــه خــط فقــر بــرای یــک خانــوار ۳نفــره کمتــر 
از ۵.۵ میلیــون نیســت ادامــه داد: هزینــه ســبد 
معیشــت هــم حــدود ۵میلیــون تومــان  اســت. امــا 
ــای  ــا بنگاه ه ــد آی ــد دی ــه بای ــت ک ــئله اینجاس مس
اقتصــادی کشــش پرداخــت ایــن میــزان حقــوق را 

دارنــد یــا خیــر.

ــرد:  ــه ک ــان اضاف ــی کارفرمای ــرکل کانون عال دبی
صنایــع در کشــور بــه ســه صنعــت مــادر و تبدیلــی، 
ــع  متوســط و کوچــک تقســیم می شــوند کــه صنای
ــت  ــن دول ــی هســتند، بنابرای ــی دولت ــادر و تبدیل م
ــتمزد را  ــوق و دس ــی حق ــد عموم ــد از درآم می توان
پرداخــت کنــد. در زمــان حاضــر مســئله بنگاه هــای 
کوچــک و متوســط اســت. ۹۲ درصــد بنگاه هــا 
ــه  ــی ک ــن تصمیم ــت، بنابرای ــک اس ــع کوچ صنای
ــه ای  ــد به گون ــه می شــود بای ــاره دســتمزد گرفت درب
ــد. در  ــه نزن ــک لطم ــع کوچ ــه صنای ــه ب ــد ک باش

شــرایط فعلــی کشــور بایــد به گونــه ای تصمیــم 
ــود. در  ــل نش ــادی تعطی ــگاه اقتص ــه بن ــم ک بگیری
ایــن تصمیــم بایــد حداکثــر ســقفی در نظــر گرفتــه 
ــود را  ــورات خ ــد ام ــم بتوان ــر ه ــه کارگ ــود ک ش

ــد. بگذران
بــا  دبیــرکل کانون عالــی کارفرمایــی کشــور 
ابــراز اینکــه »در قانــون کار دنیــا پنــج پارامتــر 
ــد  ــط درآم ــوار، متوس ــه خان ــورم، هزین ــه ت ازجمل
و دســتمزدی کــه در یــک کشــور وجــود دارد، 
ــذار  ــوق اثرگ ــاخص حق ــتغال در ش ــره وری و اش به

ــل  ــاخص های حداق ــن ش ــا در تعیی ــه م ــت ک اس
نداریــم«  بهــره وری  به نــام  شــاخصی  دســتمزد 
ــراد توســط  ــرای اف ــا ب ــه حداقل ه ــی ک ــت: زمان گف
ــی  ــای عموم ــود و درآمده ــم نمی ش ــا فراه دولت ه
ــال خــود  ــام آم ــر تم ــد کارگ ــه وجــود نمی آورن را ب
ــک از  ــه هری ــر ب ــد و اگ ــب می کن ــا طل را از کارفرم
ــد در  ــدا نکن ــی دســت پی ــردی و اجتماع ــوق ف حق

اینجــا کارفرمــا را مقصــر می دانــد.
ــت  ــدم پرداخ ــل ع ــرد: به دلی ــان ک وی خاطرنش
ســهم دولــت در مســائل کاری ایــن قانــون ۳۰ ســال 
نتوانســته تغییــر پیــدا کنــد، زمانــی کــه ایــن ســهم 
ــادی  ــای اقتص ــزان بنگاه ه ــود می ــت نمی ش پرداخ
ــد،  ــدا می کن ــزل پی ــز تن ــر نی کاهــش و ارزش کارگ
ــداد  ــد و تع ــش می یاب ــده افزای ــداد کارکنن ــذا تع ل
کارفرمــا بیشــتر اســت بــه همیــن دلیــل کارگــر بــا 

ــود. ــام کار می ش ــه انج ــی ب ــت راض ــر قیم ه
کشــور  کارفرمایــی  کانون عالــی  دبیــرکل 
ــدی  ــد فرآین ــر بای ــه کارگ ــت ب ــرای خدم ــت: ب گف
ــداد  ــه تع ــم ک ــود بیاوری ــه وج ــب وکار ب را در کس
بنگاه هــای اقتصــادی افزایــش پیــدا کنــد و توســعه 
اقتصــادی را ســرعت دهیــم کــه در ســایه آن کارگــر 
و  بهره منــد شــوند  از حقــوق خــود  کارفرمــا  و 

ــود. ــن ش ــان تأمی نیازهایش
ــرای تعییــن دســتمزد  ــا بیــان اینکــه ب ســیفی ب
ــن  ــت: م ــد گف ــگاه باش ــای بن ــر بق ــد ب ــل بای اص
بشــخصه بــه ایــن اعتقــاد دارم به جــای اینکــه 
حقــوق و دســتمزد به انــدازه ای زیــاد شــود کــه 
ــتمزد  ــد دس ــد، بای ــر بیفت ــه خط ــگاه ب ــات بن حی
ــران  ــای کار کارگ ــه بق ــد ک ــش یاب ــدازه ای افزای به ان

ــود. ــظ ش حف

دبیر کانون کارفرمایان:

 خط فقر 5.5میلیون تومانی کارگران را قبول دارم، 
ولی اصل بر بقای بنگاه است 

2 هزار تن پرتقال در 
آذربایجان شرقی ذخیره شد

تجـارت  و  معـدن  صنعـت  سـازمان  رییـس 
آذربایجان شـرقی گفـت: در راسـتای تـدارک میـوه 
تـن  هـزار   ۲ از  بیـش  تاکنـون  امسـال  عیـد  شـب 
اسـت.  شـده  سـازی  ذخیـره  اسـتان  در  پرتقـال 

بـه گـزارش ایرنـا، حبیـب امیـن زاده در حاشـیه 
بازدیـد از یـک سـردخانه در جمع خبرنـگاران افزود: 
ایـن میـزان پرتقال در شـهرهای تبریز، مرنـد، مراغه، 
اهـر و میانـه ذخیـره سـازی شـده و عـاوه بـر آن 
بارگیـری و حمـل دوبـاره ۵۰۰ تـن میـوه به اسـتان 

نیـز در در حـال انجام اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تامیـن و ذخیـره سـازی میـوه 
شـب عیـد در آذربایجـان شـرقی اظهـار داشـت: در 
طـرح توزیـع میـوه تنظیـم بـازار، پیـش بینـی های 
الزم بـرای ذخیـره سـازی ۷۰۰ تن سـیب ویـژه ایام 
نـوروز بـرای شـهروندان تامیـن و در سـردخانه های 

اسـتان ذخیره سـازی شـده اسـت.
امیـن زاده، بـا بیـان اینکـه توزیع میوه شـب عید 
در هفتـه پایانی اسـفند آغاز می شـود، ادامـه داد: به 
منظور سـرعت بخشـی و تسـهیل امر توزیـع در تمام 
نقـاط اسـتان، در ۵ شهرسـتان تمهیـدات انبـار میوه 

شـب عید انجام شـده اسـت. 

استقرار اکیپ های کنترل و 
نمونه گیری در ورودی های شهر تبریز

ــام  ــات انج ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــز ب فرماندارتبری
ــروس،  ــا وی ــیوع کرون ــا ش ــه ب ــرای مقابل ــده ب ش
در  نمونه گیــری  و  کنتــرل  اکیپ هــای  گفــت: 

ورودی هــای شــهر تبریــز مســتقر هســتند. 
جلسـه  در  مهـدوی  بهـروز  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
مقابلـه بـا ویـروس کرونـای تبریـز بـا بیـان این کـه، 
مراکـز سـامت و خانه هـای بهداشـت سـطح شـهر 
در آمـاده بـاش هسـتند، اظهـار کـرد: در راسـتای 
بـاال بـردن اقدامـات ایمنـی در بحث سـامت مردم، 
کنتـرل و نمونـه گیـری تصادفـی در نقـاط مختلـف 
شـهر توسـط تیم هـای بهداشـتی انجـام خواهد شـد.

هتل هـا  ادارات،  تمامـی  افـزود:  ادامـه  در  وی 
بـه  بهداشـت  رابـط  نفـر  یـک  بایـد  رسـتوران ها  و 
شـبکه بهداشـت شهرسـتان بـرای آمـوزش اقدامـات 

کننـد. معرفـی  پیشـگیرانه 
فرمانـدار تبریـز همچنین از شـهرداری ها خواسـت تا 
نسـبت به تنظیف سطح شـهر و بازار فعال تر عمل کنند.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور: 
رفت آمد تجاری در شرق و غرب 

کشور به جز ترکیه در حال انجام است

بــود  بــاز  از  وزارت کشــور  مــرزی  مدیــرکل 
مرزهــای غربــی و شــرقی کشــور بــا انجــام تمهیدات 

ــر داد.  ــدگان خب ــرای رانن الزم ب
ــر کل  ــمی مدی ــین قاس ــا، حس ــزارش ایلن ــه گ ب
ــای  ــاز شــدن مرزه ــاره ب ــرزی وزارت کشــور، درب م
ــراق  ــور ع ــا کش ــون ب ــادل کامی ــور و تب ــی کش غرب
گفــت: تــردد مســافران در مرزهــای عــراق متوقــف 
شــده و غیرفعــال اســت، مگــر اینکــه اتبــاع دو 
ــوند؛ از  ــان ش ــور خودش ــد وارد کش ــور بخواهن کش
ــا  منظــر فعالیــت تجــاری نیــز اکثــر مرزهــای مــا ب
ــای  ــق مرزه ــارت از طری ــتند و تج ــاز هس ــراق ب ع
»پرویزخــان«، »خســروی«، »مهــران«، »شــلمچه«، 

ــت. ــام اس ــال انج ــماق« در ح ــه« و »باش »چزاب
شــدن  بــدل  و  رد  ایــن  کــرد:  تصریــح  وی 
ــرد و  ــورت می گی ــی ص ــر خاص ــا تدابی ــا ب کامیون ه
راننــدگان آنهــا در مــرز تســت می شــوند و همچنیــن 
ــازه  ــا اج ــد و محموله ه ــن باش ــه ممک ــی ک ــا جای ت

ــوند. ــام می ش ــی انج ــد گندزدای بده
ــاره مرزهــای  ــر کل مــرزی وزارت کشــور درب مدی
شــرقی و شــرایط رفــت و آمــدی آنهــا گفــت: در مــرز 
دوغــارون خراســان رضــوی و همچنیــن مــرز ماهیرود 
و میلــک رفــت و آمــد مســافر انجــام نمی شــود امــا 

رفــت و آمــد تجــاری در آنهــا صــورت می گیــرد.
قاســمی ادامــه داد: همــه مرزهــای ترکیــه، چــه 

تجــاری و چــه مســافری بســته اســت.

اقتصاد

تولید خودروهای برقی تویوتا با 
همکاری FAW چین

بــه گفتــه مقامــات محلــی، شــرکت خودروســازی 
ــد دارد  ــه قص ــرده ک ــام ک ــن اع ــورز ژاپ تویوتاموت
ــه راه  ــاو )FAW( ب ــا همــکاری شــرکت چینــی ف ب
انــدازی یــک کارخانــه تولیــد خودروهــای برقــی در 

ایــن کشــور بپــردازد. 
بــه گــزارش ایســنا، بســیاری از کشــورهای جهــان 
قصــد دارنــد با هــدف مقابلــه بــا آلودگی هــوا و کاهش 
میــزان انتشــار آالینده هــا و گازهــای گلخانــه ای و 
ــام  ــای تم ــت، خودروه ــط زیس ــتر محی ــظ بیش حف

الکتریکــی و برقــی را بــه تولیــد انبــوه برســانند.
ــوی  ــده از س ــر ش ــتندات منتش ــاس مس ــر اس ب
مقامــات منطقــه اقتصــادی چیــن – ســنگاپور، 
ــکاری  ــا هم ــن ب ــورز ژاپ ــن، تویوتاموت ــهر تیانجی ش
شــریک چینــی خــود شــرکت فــاو )FAW( در یــک 
جوینــت ونچــر جدیــد قصــد دارد 8.۵ میلیــارد یــوان 
ــد  ــذاری کن ــرمایه گ ــارد دالر س ــادل ۱.۲۲ میلی مع
تــا در ایــن پــروژه مشــترک بــا یکدیگــر بتواننــد بــه 
ــتدار  ــاک و دوس ــی، پ ــای الکتریک ــد خودروه تولی

ــد. ــن بپردازن ــط زیســت در چی محی
طبــق اطاعــات منــدرج در ایــن مســتندات ارائــه 
ــد  ــت تولی ــه ظرفی ــن کارخان ــرز، ای ــده در رویت ش
ــال را  ــاک در س ــودروی پ ــتگاه خ ــزار دس ۲۰۰ ه
دارد. ایــن وســایل نقلیــه دوســتدار محیــط زیســت 
پاگیــن  الکتریکــی،  تمــام  شــامل خودروهــای 

ــوند. ــی ش ــوختی م ــل س ــدی و پی هیبری
ــاره  ــر درب ــورز از اظهارنظ ــا موت ــه تویوت ــا اینک ب
ــا  ــرده ام ــودداری ک ــر خ ــن خب ــار ای ــات انتش جزئی
ــن  ــوان یکــی از کلیدی تری ــه عن ــن ب همــواره از چی
بازارهــای تولیــد و فــروش خــودرو یــاد کــرده اســت.  
افزایــش روزافــزون خودروهــای برقــی و محبوبیــت 
ــاک، موجــب  ــای پ ــن خودروه ــتفاده بیشــتر از ای اس
ــر  ــازی در سراس ــرکت های خودروس ــت ش ــده اس ش
جهــان بــه رقابتــی تنگاتنــگ پرداختــه و هــر یــک از 
برنامه هــای خــود بــرای طراحــی و تولیــد خودروهایــی 

بهتــر و بــا تــوان پیمایــش بیشــتر رونمایــی کننــد.
بدیـن ترتیـب شـرکت های خودروسـازی بزرگـی 
تصمیـم گرفته اند که تغییر رویکرد داده و به سـمت و 
سـوی سـاخت و طراحی خودروهای برقی و الکتریکی 
و هیبریـدی بپردازند تا در سـال های آینده، مشـتریان 
خودرو بیشـتر به خریـد این محصـوالت روی بیاورند.
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آغاز ثبت نام مرحله دوم 

طرح ملی مسکن از شنبه آینده 

ــام  ــاز ثبت ن ــازی از آغ ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــام طــرح ملــی مســکن از شــنبه  ــه دوم ثبت ن مرحل
ــه اول  ــان مرحل ــت:  متقاضی ــر داد و گف ــده خب آین

فرصــت تکمیــل مــدارک را خواهنــد داشــت. 
بــه گــزارش تســنیم، محمــود محمــودزاده اظهــار 
ــی مســکن از  ــرح مل ــام ط ــه دوم ثبت ن ــرد: مرحل ک
شــنبه هفتــه آینــده ۱۷ اســفند آغــاز مــی شــود و 
ــود را  ــدارک خ ــته اند م ــه نتوانس ــی ک ــه متقاضیان ب
در مرحلــه اول تکمیــل کننــد، فرصــت ایــن کار داده 

خواهــد شــد.
ــام طــرح  ــه اول ثبت ن ــادآور شــد: در مرحل وی ی
از متقاضیــان واجــد  ملــی مســکن ۵8 درصــد 

ــد. ــرایط بودن ش
شــنبه گذشــته مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن 
ــان  ــراض متقاضی ــت اعت ــه ثب ــام این ک ــا اع ــز ب نی
طــرح ملــی مســکن ســقف زمانــی ندارد،گفت:بــرای 
ــاره  تکمیــل مــدارک توســط متقاضیــان مهلــت دوب

ــود. ــه می ش ــر گرفت در نظ
پروانـــه اصانـــی بـــا اشـــاره بـــه اختـــال 
پیـــش آمـــده بـــرای ثبـــت اعتـــراض متقاضیـــان 
طـــرح ملـــی مســـکن، اظهـــار کـــرد: بـــه دلیـــل 
ـــراض  ـــت اعت ـــایت ثب ـــلوغی س ـــاد و ش ـــه زی مراجع
abad. نشـــانی  بـــه  مســـکن  ملـــی  طـــرح 

ـــال  ـــار اخت bonyadmaskan.ir/#/protest دچ
شـــده بـــود.

وی ادامــه داد:  ثبــت اعتــراض در ســامانه مذکــور 
ــد  ــان فعــا می توانن ــدارد و متقاضی ــی ن ســقف زمان

اعتراضــات خــود را ثبــت کننــد.
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــن در پاس وی همچنی
ــه  ــق ب ــی مســکن موف ــان طــرح مل برخــی متقاضی
بارگــذاری مــدارک خــود نشــده اند، افــزود:  بــه زودی 
ــذاری  ــرای بارگ ــراد ب ــن اف ــه ای ــه ای ب ــی اطاعی ط
ــت داده  ــام مهل ــل ثبت ن ــل مراح ــدارک و تکمی م

خواهــد شــد.

آرایشگاه های تبریز
 تا اطالع ثانوی تعطیل شد

زنانـــه  آرایشـــگاه های  اتحادیـــه  رییـــس 
ــن  ــام ایـ ــرد: تمـ ــام کـ ــز اعـ ــتان تبریـ شهرسـ
ـــیوع  ـــری از ش ـــل جلوگی ـــه دلی ـــی ب ـــای صنف واحده
ـــت.  ـــل اس ـــی تعطی ـــاع ثانون ـــا اط ـــا ت ـــروس کرون وی
بـــه گـــزارش ایرنـــا، فاطمـــه حمـــدی نســـب 
ـــتانی  ـــن و دادس ـــتور اداره اماک ـــه دس ـــا ب ـــزود: بن اف
ــان  عمومـــی و انقـــاب اســـامی مرکـــز آذربایجـ
ــه  ــگاهی زنانـ ــای آرایشـ ــی واحدهـ ــرقی تمامـ شـ
تبریـــز تـــا اطـــاع بعـــدی تعطیـــل اســـت و 

فعالیـــت آنهـــا ممنـــوع اعـــام مـــی شـــود.
ـــاس از  ــن اس ــر همیـ ــت: بـ ــار داشـ وی اظهـ
ـــای  ـــگاه ه ـــک از آرایش ـــچ ی ـــنبه/ هی ـــروز /دوش ام
ـــتریان  ـــه مش ـــی ب ـــت ده ـــت و نوب ـــق فعالی ـــه ح زنان

را نخواهنـــد داشـــت.
حمـــدی نســـب ادامـــه داد: البتـــه بـــر اســـاس 
ـــورت  ـــه ص ـــه ب ـــگرهایی ک ـــه، آرایش ـــم اتحادی تصمی
ـــه صـــورت محـــدود مـــی  ـــد، ب ـــرادی فعالتـــی دارن انف
تواننـــد بـــه فعالیـــت هـــای خـــود ادامـــه دهنـــد 
امـــا مجموعـــه هـــای آرایشـــگری و ســـالن هـــای 
ــن  ــف در ایـ ــای مختلـ ــا کادرهـ ــه بـ ــه کـ مربوطـ
حـــوزه فعـــال هســـتند، بـــه هیـــچ عنـــوان حـــق 

ادامـــه فعالیـــت ندارنـــد.
آرایشـــگاه  صنـــف  اتحادیـــه  گفـــت:  وی 
هـــای زنانـــه تبریـــز بـــا رصـــد کامـــل تعطیلـــی 
ــورد  ــدت برخـ ــه شـ ــان بـ ــا متخلفـ ــا، بـ واحدهـ

ــرد. ــد کـ خواهـ
ـــام  ـــز اع ـــاف تبری ـــاق اصن ـــاط ات ـــن ارتب در همی
ـــی  ـــه، تمام ـــای زنان ـــگاه ه ـــر آرایش ـــاوه ب ـــرد: ع ک
ـــه خاطـــر  ـــه ایـــن شـــهر نیـــز ب آرایشـــگاه هـــای مردان
ــل  ــا تعطیـ ــروس کرونـ ــار ویـ ــری از انتشـ جلوگیـ
اعـــام مـــی شـــود و در صـــورت هرگونـــه ارائـــه 
خدمـــات و مشـــاهده فعالیـــت در آرایشـــگاه هـــا، 
ـــپ و  ـــازه پلم ـــاف،  مغ ـــاق اصن ـــان ات ـــط بازرس توس
ـــی  ـــی معرف ـــع قضای ـــه مراج ـــی ب ـــد صنف ـــر واح مدی

می شـــود.   

معاون سازمان راهداری اعالم کرد:
همچنان احتمال سقوط بهمن وجود دارد

معــاون راهــداری ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای از ورود 
ســامانه جدیــد بارشــی بــه کشــور و بــارش بــرف طــی ۲4 ســاعت آینــده 
ــه  ــت: ب ــر داد و گف ــه شــمالی کشــور خب ــا در نیم ــا و جاده ه در محوره
مــردم توصیــه می کنیــم بــه خاطــر شــرایط جــوی و در راســتای رعایــت 
ــًا  ــا فع ــروس کرون ــیوع وی ــگیری از ش ــرای پیش ــتی ب ــائل بهداش مس

ســفرهای خــود را بــه تاخیــر بیاندازنــد. 
بــه گــزارش ایســنا، حیــدر مطاعــی، دربــاره آخریــن وضعیــت 
ــای  ــن پیش بینی ه ــاس آخری ــر اس ــرد: ب ــار ک ــور اظه ــای کش جاده ه
ســازمان هواشناســی تــا ۲4 ســاعت آینــده ســامانه جدیــدی وارد کشــور 
ــی آن را  ــای مواصات ــه شــمالی کشــور و محوره ــا نیم می شــود و تقریب

ــرد. ــد ک ــفیدپوش خواه س
ــرب کشــور  ــی و غ ــد از شــمال غرب ــامانه بارشــی جدی ــزود: س وی اف
وارد شــده و ابتــدا اســتان هــای کردســتان، لرســتان و آذربایجــان غربــی 
ــا عبــور  ــرف مــی کنــد و نهایتــاً طــی ۲4 ســاعت گذشــته ب را درگیــر ب
از نیمــه شــمالی کشــور همــه محورهــای مواصاتــی را بــا بــارش بــرف و 

بــاران همــراه خواهــد کــرد.

تا پایان امسال همچنان احتمال سقوط بهمن وجود دارد
معــاون راهــداری ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای ادامــه 
ــرایط  ــت و ش ــه و وضعی ــورت گرفت ــای ص ــارش ه ــه ب ــه ب ــا توج داد: ب
جــوی، تــا پایــان امســال احتمــال ســقوط بهمــن در برخــی محورهــای 
ــراز و  ــاده ه ــوس، ج ــاده چال ــد ج ــمالی مانن ــتان های ش ــی اس مواصات
ــت و  ــاال نیس ــدر ب ــال آنق ــن احتم ــا ای ــود دارد ام ــوه وج ــاده فیروزک ج
ســقوط بهمــن ماننــد هفته هــای گذشــته شــدید نیســت از ســوی دیگــر 
ــرف شــدید و کــوالک در جــاده هــای  ــارش ب طــی ۲4 ســاعت آینــده ب
کشــور پیــش بینــی نشــده کــه بخواهیــم محدودیــت ترافیکــی یــا تــردد 

ــم. ــزی کنی ــا برنامه ری ــرای آن ه ب
ــه خاطــر شــرایط  ــه ب ــم ک ــردم می خواهی ــت: از همــه م ــی گف مطاع
جــوی و اینکــه پیــش بینــی مــی شــود در نیمــه شــمالی کشــور بــارش 
بــرف تــا بیــش از ۳۰ ســانتیمتر نیــز اتفــاق بیفتــد و در راســتای 
توصیه هــای مســئوالن وزارت بهداشــت بــرای پیشــگیری از شــیوع 
ویــروس کرونــا، حتــی االمــکان ســفرهای غیــر ضــروری خــود را انجــام 

ــد. ــر بیندازن ــه تاخی ــا ب ــد ی ندهن
ــه  ــداری در نیم ــنل راه ــداران و پرس ــه راه ــه هم ــان اینک ــا بی وی ب
ــورد  ــای م ــل در محوره ــاش کام ــاده ب ــورت آم ــه ص ــور ب ــمالی کش ش
نظــر مســتقر شــده اند، اعــام کــرد: طــی ۲4 ســاعت آینــده بــه تدریــج 
ــه کشــور از شــمال شــرقی خــارج خواهــد  ســامانه بارشــی وارد شــده ب

شــد.

پرونده بررسی بودجه سال ۹۹ 
شهرداری تبریز بسته شد 

ـــورای  ـــی در ش ـــی در پ ـــه پ ـــزاری دو جلس ـــا برگ ب
ـــز، جزئیـــات بودجـــه ســـال ۹۹ شـــهرداری  شـــهر تبری

ـــده بررســـی بودجـــه بســـته شـــد.  ـــب و پرون تصوی
ــنا، بررســـی تبصـــره هـــای  بـــه گـــزارش ایسـ
ـــز دســـتور جلســـه  بودجـــه ســـال ۹۹ شـــهرداری تبری
ـــقف  ـــام س ـــا اتم ـــه ب ـــود ک ـــز ب ـــهر تبری ـــورای ش ش
ـــای  ـــید و اعض ـــام نرس ـــه اتم ـــی ب ـــه، کار بررس جلس
شـــورای شـــهر بـــه برگـــزاری جلســـه فوق العـــاده 

رای دادنـــد.
ـــاده،  ـــه فوق الع ـــن جلس ـــاس در ای ـــن اس ـــر همی ب
ـــال ۹۹  ـــه س ـــده بودج ـــات، پرون ـــب جزئی ـــا تصوی ب

ـــد. ـــته ش ـــز بس ـــهرداری تبری ش
ـــه  ـــن جلس ـــصت و هفتمی ـــد و ش ـــر در ص پیش ت
علنـــی شـــورای اســـامی تبریـــز، کلیـــات بودجـــه 
ـــزار و  ـــغ ســـه ه ـــه مبل ـــز ب ســـال ۹۹ شـــهرداری تبری
ـــیده  ـــب رس ـــه تصوی ـــون ب ـــارد و 4۰۰ میلی ۶۰۹ میلی

ـــود. ب
بـــه گفتـــه ایـــرج شـــهین باهر، شـــهردار تبریـــز 
ـــش  ـــهر، افزای ـــات در ســـطح ش ـــه خدم ـــع عادالن توزی
ســـرانه پارک هـــای محلـــه ای و توجـــه ویـــژه بـــه 
ـــی  ـــت محیط ـــات زیس ـــش معض ـــبز، کاه ـــای س فض
بـــا توســـعه حمـــل و نقـــل ترکیبـــی و نوســـازی 
ــهروندان و  ــنهادات شـ ــای پیشـ ــفالت، محورهـ آسـ
اولویت هـــای بودجـــه ســـال ۹۹ شـــهرداری تبریـــز 

ـــت. اس

ساعت کار کارگران صنایع را 
مانند ادارات و بانک ها کم کنید 

غامرضــا خوالگــر گفــت: ســهم واقعــی کارگــران از رشــادت های آنهــا 
یــک لقمــه نــان و پنیــر بیشــتر نبــوده و امــروز هــم بــا شــیوع ویــروس 
ــش  ــش از پی ــان بی ــتاران و کادر درم ــران، پرس ــت کارگ ــا، مظلومی کرون

مشــهود شــده اســت. 
بــه گــزارش ایلنــا، رئیــس کانــون هماهنگی هــای شــوراهای اســامی 
کار اســتان گیــان، گفــت: در حالــی در روزهــای پیــک شــیوع ویــروس 
کرونــا، شــاهد کاهــش ســاعات کار ادارات و بانک هــا هســتیم کــه 

ــران نیســت. ــه فکــر کاســتن از ســاعت کار کارگ هیچکــس ب
غامرضــا خوالگــر افــزود: ســهم واقعــی کارگــران از رشــادت های آنهــا 
یــک لقمــه نــان و پنیــر بیشــتر نبــوده و امــروز هــم بــا شــیوع ویــروس 
ــش  ــش از پی ــان بی ــتاران و کادر درم ــران، پرس ــت کارگ ــا، مظلومی کرون

مشــهود شــده اســت.
ــرض  ــد در مع ــالن های تولی ــه س ــی اســت ک ــن در حال ــزود: ای وی اف
ــا هســتند و برخــی ناظــران دســتگاه های  ــروس کرون خطــر و شــیوع وی
متولــی بهداشــت کارگاهــی، وظایــف خــود را بــه درســتی انجــام 
ــذا از اســتاندار گیــان و مســئوالن صنعــت اســتان تقاضــا  نمی دهنــد؛ ل
دارم کــه بــه فکــر کارگــران باشــند و حداقــل تــا پایــان خطــر همه گیــری 

ــد.   ــران را کاهــش دهن ــروس، ســاعت کار کارگ وی
 رئیــس کانــون هماهنگی هــای شــوراهای اســامی کار اســتان 
گیــان، در ادامــه، پرســید: اگــر فراگیــری ویــروس کرونــا تــا ایــن انــدازه 
ــرا  ــت، چ ــده اس ــتانی نگران کنن ــی اس ــور و مدیران ــئوالن کش ــرای مس ب
ســاعات کار کارگــران کــه در محــل کار، بــه شــدت در معــرض درگیــری 

ــد؟   ــم نمی کنن ــتند را ک ــاک هس ــروس خطرن ــن وی ــا ای ب
ــت  ــت عدال ــرای رعای ــدات الزم ب ــه تمهی ــت ک ــد اس ــزود: امی وی اف
میــان کارگــران و کارمنــدان اتخــاذ شــود چراکــه کارگــران مــرغ عــزار 
و عروســی نیســتند. خانواده هــای آنهــا نگــران سامت شــان هســتند. در 
روزهــای گذشــته تعــداد زیــادی از کارگــران مراجعــه کردنــد و بــا اعــام 
ــا، گفتنــد کــه خانواده هــای  ــا ویــروس کرون نگرانــی خــود از درگیــری ب

ــف حضورشــان در محــل کار هســتند. ــا مخال آنه

کشف نیم میلیون مواد محترقه
کارگاه تولید مواد محترقه خانوادگی 

در آذربایجان شرقی متالشی شد
رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی اســتان آذربایجان شــرقی از شناســایی 
ــدد  ــون ع ــم میلی ــاز و کشــف نی ــر مج ــه غی ــواد محترق ــد م کارگاه تولی

ترقــه غیــر مجــاز در تبریــز خبــر داد.
بـه گـزارش مهـر، محمدحسـن پاشـا اظهـار داشـت: بـا توجه بـه نزدیک 
شـدن بـه ایـام پایانـی سـال مأمـوران امنیـت عمومـی اسـتان خبـری را در 
خصـوص فعالیـت افرادی در امر تهیـه و توزیع مواد محترقه را کسـب کردند.

مراقبت هــای  و  اطاعاتــی  اشــرافیت  بــا  مأمــوران  افــزود:  وی 
از  پــس  و  شناســایی  را  محترقــه  مــواد  تولیــد  کارگاه  نامحســوس 
هماهنگــی بــا مقــام قضائــی کارگاه مــورد نظــر را پلمــب کردنــد.

ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد: در بازرســی از کارگاه تولیــد 
ــروش کشــف  ــاده ف ــه غیرمجــاز آم ــه 4۹۱ هــزار عــدد ترق ــواد محترق م
و همچنیــن مقادیــری مــواد پیــش ســاز تولیــد مــواد محترقــه و وســایل 

ــط شــد. ــدی ضب بســته بن
رئیـس پلیـس امنیـت عمومـی اسـتان بـا اشـاره بـه طرح هـای پلیـس 
اسـتان در خصـوص مقابلـه و مبارزه بـا تولید و عرضه مـواد محترقه، تصریح 
کـرد: در ایـن راسـتا پنـج نفر کـه به صـورت خانوادگـی فعالیـت می کردند 

دسـتگیر و پـس از تشـکیل پرونـده بـه مرجـع قضائی تحویل شـدند.

شهر و شورا

معــاون شــهردار تهــران دربــاره کاهــش 
ســاعت اداری و دورکاری کارگــران و نیروهــای 
ــی  ــت: تمام ــهرداری گف ــهری ش ــات ش خدم
نیروهــای شــهرداری تهــران از جملــه پرســنل 
خدماتــی و کارگــری عــاوه بــر کاهــش ســاعت 
کاری مطابــق ضوابــط می تواننــد از امــکان 

ــد.  ــتفاده کنن دورکاری اس
بــه گــزارش ایلنــا، »حامــد مظاهریــان« 
ــور  ــهری و ام ــعه ش ــزی، توس ــاون برنامه ری مع
شــوراهای شــهرداری تهــران در گفت وگــو 
ــوالی در  ــه س ــخ ب ــا در پاس ــگار ایلن ــا خبرن ب
خصــوص امــکان اســتفاده نیروهــای خدماتــی 
و کارگــری شــهرداری از دســتورالعمل دورکاری 
گفــت: تمامــی نیروهــای شــهرداری تهــران از 
ــاوه  ــری ع ــی و کارگ ــنل خدمات ــه پرس جمل
ــتور  ــاس دس ــاعت کاری براس ــش س ــر کاه ب
وزارت بهداشــت و ابــاغ اســتاندار تهــران، 
ــکان دورکاری  ــد از ام ــط می توانن ــق ضواب مطاب

ــد. ــتفاده کنن اس
او بــا اشــاره بــه دســتورالعمل اباغــی گفــت: 
ــده و  ــاغ ش ــتورالعمل های اب ــاس دس ــر اس ب
ــای  ــت توصیه ه ــرورت رعای ــه ض ــه ب ــا توج ب
بهداشــتی در طــی مــدت زمانــی کــه ویــروس 
ــای  ــت نیروه ــزان فعالی ــا شــیوع دارد، می کرون
خدماتــی در روز کاهــش پیــدا کــرده و بــا 
برنامه ریــزی مناســب ایــن نیروهــا نیــز بــا 
ــه کاهــش حجــم کارهــای غیرضــرور  توجــه ب
ــع  ــر و مناب ــد مدی ــا صاحدی ــام ب ــن ای در ای
ــمول  ــد مش ــه می توانن ــد مربوط ــانی واح انس

ــوند. ــتورالعمل  ش ــن دس ای
از  داشــت:  اظهــار  ادامــه  در  مظاهریــان 
ــی  ــرم جهان ــاس ن ــر اس ــهرداری ب ــی، ش طرف
ــی رود  ــمار م ــه ش ــان ب ــاد خدمت رس ــک نه ی
و اگــر افــرادی کــه خدمــات مســتقیم بــه 
ــات  ــطح خدم ــد، س ــه می دهن ــهروندان ارائ ش
خــود را کاهــش دهنــد، شــهر بــا معضــل 
و مشــکل مواجــه می شــود. ایــن بخــش از 
ــه  ــته ب ــای وابس ــهرداری و نیروه ــای ش نیروه
ــام  ــهر را انج ــی ش ــات عموم ــهرداری، خدم ش
ــوان  ــرای لحظــه ای هــم نمی ت می دهنــد کــه ب
خدمــات آنهــا را نادیــده گرفتــه و از میــزان آن 
کــم کــرد. بنابرایــن بــا در نظــر گرفتــن رســالت 
ــت خدمت رســانی  ــن بخش هــا و اولوی ــی ای ذات
بــه مــردم، نمی تــوان تعــداد نیروهــای شــیفتی 

ــش داد. ــام را کاه ــن ای ــکاری در ای و پیمان
معـــاون شـــهردار تهـــران دربـــاره اقدامـــات 

شـــهرداری بـــه منظـــور جلوگیـــری از ابتـــای 
نیروهـــای خدماتـــی بـــه ویـــروس کرونـــا 
گفـــت: شـــهرداری تـــا امـــروز تمـــام تـــاش و 
ظرفیت هـــای خـــود را بـــرای فراهم ســـازی 
ـــا  ـــدن نیروه ـــون مان ـــرای مص ـــه ب ـــات اولی امکان
از ابتـــا بـــه ویـــروس کرونـــا بـــه کار گرفتـــه 
ــود  ــای موجـ ــه محدودیت  هـ ــا توجـ ــت. بـ اسـ
ـــر  ـــاز نظی ـــورد نی ـــام م ـــد اق ـــرای خری ـــازار ب در ب
ـــده و  ـــی کنن ـــواد ضدعفون ـــک، م ـــتکش، ماس دس
غیـــره نیازهـــای بخش هـــای مختلـــف تامیـــن 
ـــام  ـــه اق ـــال تهی ـــه دنب ـــز ب ـــان نی ـــد و همچن ش
ـــای  ـــامتی نیروه ـــظ س ـــرای حف ـــاز ب ـــورد نی م
شـــهرداری و همچنیـــن ضدعفونـــی کـــردن شـــهر 

بـــرای افزایـــش بهداشـــت عمومـــی هســـتیم.
او ادامــه داد: آمــوزش و آگاه ســازی پرســنل 
ــت  ــوده اس ــهرداری ب ــای ش ــر اولویت ه از دیگ
ــی  ــای ابتدای ــه در همــان روزه ــه ای ک ــه گون ب

ــی  ــای خدمات ــا، نیروه ــروس کرون ــیوع وی ش
در  مختلــف  بخش هــای  در  کارگــری  و 
ــروس  ــه وی ــا ب ــورد نحــوه پیشــگیری از ابت م
آمادگــی  تــا  دیده انــد  را  آموزش هــای الزم 
از  پیشــگیری  و  ارائــه خدمــات  بــرای  الزم 

ــند. ــته باش ــاری را داش بیم
ــه دســتورالعمل عــدم تفکیــک  مظاهریــان ب
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــر و خشــک اش ــای ت زباله ه
در ایــن ایــام بــرای افزایــش اقدامات پیشــگیرانه 
خدماتــی،  نیروهــای  ســامتی  حفــظ  و 
ــزوم تفکیــک  ــژه ای نظیــر عــدم ل تمهیــدات وی
ــوده  ــواد آل ــا م ــرای کاهــش تمــاس ب زباله هــا ب
بــه ویــروس، محــدود کــردن پذیرایی هــای 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــان و... در نظ کارکن
ــه ایــن  معــاون شــهردار تهــران در پاســخ ب
ــران و  ــرای کارگ ــهرداری ب ــا ش ــه آی ــوال ک س
دورکاری  امــکان  کــه  خدماتــی  نیروهــای 
ــژه ای  ــدام وی ــت، اق ــم نیس ــا فراه ــرای آنه ب
ــی  ــت: نیروهای ــت؟ گف ــرده اس ــی ک پیش بین
ــد و در ایــن روزهــا  کــه امــکان دورکاری ندارن
بــا توجــه بــه نیــاز شــهر در محــل کار حاضــر 
ــهروندان  ــه ش ــانی ب ــا خدمات رس ــوند ت می ش
متوقــف نشــود، عــاوه بــر انجــام وظایــف خود، 
ــهر  ــادا ش ــا مب ــد ت ــار می کنن ــه رفت فداکاران
ــاغل  ــدی مش ــرح طبقه بن ــود. در ط ــل ش مخت
ــه  ــی ک ــرای نیروهای ــری ب ــگام تصمیم گی هن
خدمــات ویــژه  و بــدون تعطیلــی دارنــد، مثــل 
آتش نشــان ها، یــگان حفاظــت، شــهربان و... 
ــوند،  ــر می ش ــل کار حاض ــیفتی در مح ــه ش ک
پیش بینــی چنیــن روزهــای ســختی شــده 
ــن بخــش  ــات ای ــود، زحم ــن وج ــا ای اســت. ب
ــت و در  ــر اس ــل تقدی ــته قاب ــا شایس از نیروه
ــه  ــان در مقابل زمــان مقتضــی از تاش هــای آن
بــا انتشــار ویــروس کرونــا در ایــن مــدت 

ــد. ــد ش ــی خواه قدردان

معـاون برنامـه ریزی و امور اقتصادی سـازمان جهادکشـاورزی 
آذربایجان شـرقی گفت: امسـال حدود ۳۱۰ میلیون دالر صادرات 
محصـوالت کشـاورزی از ایـن اسـتان انجـام شـده کـه نسـبت به 

سـال گذشـته 4۰ درصـد افزایش یافته اسـت. 
بـه گـزارش ایرنا، فیـروز باقـرزاده در جمـع خبرنـگاران اظهار 
کـرد: ۶۷ درصـد از صـادرات محصوالت باغی اسـت که ۵۰ درصد 

آن به کشـمش اختصـاص دارد.
کشـاورزی  محصـوالت  صـادرات  سـهم  کـرد:  یـادآوری  وی 
محصـوالت  صـادرات  سـهم  و  ۱۲.۵درصـد  اسـتان  صـادرات  از 

اسـت.   درصـد   4.۵ کشـور  از  شـرقی  آذربایجـان  کشـاورزی 
تولیـد  در  شـرقی  آذربایجـان  ظرفیـت  افـزود:  باقـرزاده 
محصـوالت کشـاورزی نزدیـک به پنج میلیون تن در سـال اسـت 
کـه در سـال هـای زراعی مختلف بر اسـاس شـاخص های خاصی 

دارای نوسـانات مـی باشـد.
وی ادامه داد: ۷۰ درصد تولیدات سـاالنه محصوالت کشـاورزی در 
آذربایجان شـرقی و ۳۰ درصد بقیه به سـایر اسـتان ها و کشـورهای 

هـدف که حدود ۵۰ کشـور را شـامل می شـود صادر می شـوند.   
معـاون برنامـه ریزی و امور اقتصادی سـازمان جهادکشـاورزی 
اسـتان گفـت: علل افزایش میـزان صادرات محصوالت کشـاورزی 

در اوایـل سـالجاری به دلیـل افزایش صادرات محصـوالت گلخانه 
ای شـامل گوجـه فرنگـی، خیـار، قـارچ، گل هـای زینتـی و رونق 
بـازار کشـمش و رفـع تعهـد ارز حاصـل از صادرات به کشـورهای 

عراق و افغانسـتان می باشـد.  
باقـرزاده همچنیـن گفـت: برای چهـار میلیون تـن از تولیدات 
کشـاورزی آذربایجان شـرقی، صنایـع تبدیلـی و تکمیلی ظرفیت 
ایجاد شـده اسـت کـه در صادرات محصـوالت کشـاورزی و ایجاد 

ارزش افـزوده نقـش بسـزایی ایفـاء می کند.  

وی ادامـه داد: ارزش صـادرات محصوالت کشـاورزی در سـال 
۱۳8۷ بـه ازاء هـر کیلوگـرم ۹۲۰ تومـان بـود کـه خوشـبختانه 
ایـن رقـم در سـال ۹۷ بـه ۵ الـی ۶ برابـر افزایـش یافتـه اسـت، 
ایـن امـر نشـانگر ایجـاد فرصـت هـا و ظرفیـت هایـی اسـت کـه 
در بخـش کشـاورزی اسـتان بوجـود آمده اسـت لذا بایسـتی این 
ظرفیـت هـا و فرصـت هـای ایجـاد شـده در راسـتای حمایـت از 
تولیـد و تولیدکننـدگان محصـوالت کشـاورزی بـا حمایت سـایر 

دسـتگاههای دارای تکالیـف افزایـش یابـد.   
باقـرزاده همچنیـن گفـت: جهادکشـاورزی آذربایجـان شـرقی 
امسـال در پنـج مرحلـه، ۳۷۷ طرح عمرانی و زیربنایی کشـاورزی 
را بـا اعتبـاری بالـغ بـر سـه هـزار میلیـارد تومـان بـا اسـتفاده از 
منابـع تسـهیات بانکـی و دولتی افتتـاح و یا عملیـات اجرایی آن 

را در سـطح اسـتان آغـاز کرده اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا، کل اراضـی کشـاورزی اسـتان آذربایجـان 
شـرقی حـدود یـک میلیـون و ۲۰۰ هـزار هکتار اسـت کـه ۲۵۰ 
هـزار هکتـار جـزو اراضـی آبـی اسـت و ۷4 هکتـار آن به بـاغ ها 

اختصـاص دارد.
آذربایجـان شـرقی سـالیانه نزدیک بـه ۵ میلیون تـن تولیدات 

دارد.  کشاورزی 

معاون شهردار: 

کارگران و نیروهای خدماتی شهرداری از امکان 
دورکاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند

صادرات 3۱۰ میلیون دالری محصوالت کشاورزی از آذربایجان شرقی

سـاماندهی  و  میادیـن  سـازمان  مدیرعامـل 
مشـاغل شـهری شـهرداری تبریـز بـا اشـاره بـه 
علـت افزایش قیمـت زنجبیل، لیموترش و سـیر 
در میادیـن، گفت: در حـال حاضر افزایش قیمت 
ایـن اقـام صرفا بحث روانـی بوده و امیـدوارم به 

زودی قیمـت هـا بـه حالـت واقعـی بازگردد. 
در  محمـدی،  ابراهیـم  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
خصـوص گرانـی سـیر و زنجبیـل و لیموتـرش، 
افزایـش تقاضـا و محدودیـت  بـا  اظهـار کـرد: 
بـازار صیفی جـات  اقـام در  از  عرضـه، برخـی 
قیمـت  افزایـش  بـا  نیـز  اخیـر  روز  چنـد  در 
بی سـابقه ای همـراه شـده اسـت، البتـه در ایـن 
رابطـه بایـد اتحادیه هـای مربوطه نسـبت به این 
موضـوع ورود پیـدا کـرده و مردم نیز بـه میزان 
محصـوالت  تهیـه  بـه  اقـدام  خانـواده  مصـرف 
مذکـور کننـد، تـا کمبودهـا در بازار رفع شـود.

وی بـا بیـان این کـه نهاد هـا و سـازمان های 
ذیربـط قیمـت ها را کنتـرل و با گران فروشـان 
قیمـت  افزایـش  گفـت:  می کننـد،  برخـورد 

زنجبیـل، لیموتـرش و سـیر در بـازار بـه دلیـل 
تقاضـای بیـش از حـد بوده اسـت کـه امیدوارم 

بـا همـکاری مـردم  قیمت هـا واقعـی شـوند.
سـاماندهی  و  میادیـن  سـازمان  مدیرعامـل 
بیـان  بـا  تبریـز  شـهرداری  شـهری  مشـاغل 
این کـه سـازمان میادیـن و سـاماندهی مشـاغل 
شـهری شـهرداری نقشـی در تعییـن و نظـارت 
بـر قیمـت میـوه و مایحتاج عمومی  نـدارد و در 
ایـن برهـه ی  زمانـی سـازمان های ذیربـط باید 
در کنتـرل قیمـت هـا ورود پیـدا کننـد، گفـت: 
قطعـا عوامـل سـازمان میادیـن نیز جهـت رفاه 
حـال شـهروندان در کنتـرل قیمـت هـا بـا نهاد 

هـای ذی ربـط همـکاری خواهـد کـرد.
وی بیـان کـرد: اتحادیـه میـوه فروشـان نیز 
می تواننـد جهـت کنتـرل قیمت زنجبیل، سـیر 

و لیموتـرش در بـازار ورود پیـدا کننـد.
وی بـا بیـان این کـه همچنیـن نظـارت بـر 
صمـت  سـازمان  اصلـی  وظایـف  از  قیمت هـا 
راسـتای  در  را  الزم  مکاتبـات  گفـت:  اسـت، 
تنظیـم بـازار و کمیتـه قیمـت گـذاری انجـام 
داده ایـم و در کمیسـیون تنظیـم بـازار مصـوب 
و بـه سـازمان صمـت ابـاغ شـده ولـی تاکنون 

نتیجـه ای بـه مـا اعـام نشـده اسـت.
محمـدی افـزود: در حال حاضـر غرفه ی میوه 
فروشـان در میادیـن مسـتقر اسـت و بـه فعالیت 
خـود ادامـه می دهنـد ولـی بـا توجـه بـه شـیوع 
ویـروس کرونـا در کشـور، مـرم بـه هیـچ عنوان 
نبایـد در میادیـن و سـبزه تـره بـار  تجمع کنند 
قطعـا غرفـه هـای موقـت عرضـه ی محصـوالت 
کشـاورزی، مایحتـاج عمومـی مـردم را با قیمت 

مناسـب در سـطح شـهر عرضـه می کننـد .
ضـد  و  سمپاشـی  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
عفونـی سـکوهای عرضه سـبزی و صیفـی جات 
و محوطـه بارفروشـان سـبزه میـدان بـه صورت 
از اشـاعه ویـروس  مسـتمر  جهـت جلوگیـری 
انجـام می شـود و همچنین میدان بـزرگ میوه و 
تـره بار نیـز ضدعفونی و سمپاشـی خواهد شـد.

سـاماندهی  و  میادیـن  سـازمان  مدیرعامـل 
مشـاغل شـهری شـهرداری تبریز در بخـش دیگر 
سـخنان خـود بـا بیـان این کـه سـازمان میادیـن 
تامیـن محـل مـورد نیـاز بـرای عرضـه ی میـوه ی 
شـب عید را برعهده دارد، گفت: اقدامات الزم برای 
اسـتقرار ۲۵ غرفـه ی عرضـه ی میوه ی شـب انجام 
شـده اسـت و براسـاس آن میـوه ی شـب عیـده از 
اواخر سـالجاری در سـطح شـهر توزیع خواهد شد. 

رئیــس کمیســیون شهرســازی و معمــاری شــورای اســامی 
ــع شــده  ــل آب تجمی ــده عل ــه عم ــان این ک ــا بی ــز ب ــهر تبری ش
ــوط  ــاران مرب ــرف و ب ــارش ب ــه ب ــداران ب ــان پاس ــر اتوب در زی
اســت، گفــت: ایــن موضــوع توســط کارشناســان ســازمان زمیــن 

شناســی در دســت بررســی اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، فریــدون بابایی اقــدم بــا اشــاره بــه 
ریــزش کــوه در حاشــیه اتوبــان پاســداران، بیــان کــرد: اصــاح 
بخش هایــی از اتوبــان پاســداران در دوره قبلــی شــورا و شــهردار 
ــهرداری در آن  ــت و ش ــرار گرف ــتور کار ق ــز، در دس ــی تبری قبل
ــوذ آب در برخــی  ــل نف ــه دلی ــان را ب ــی از اتوب ــان، بخش های زم

ــرد. ــم ک ــان ترمی ــازی اتوب ــای زیرس الیه ه
وی افــزود: زهکشــی آب در برخــی بخش هایــی از اتوبــان بــه 
خوبــی انجــام نشــده بــود، بــه همیــن دلیــل حتــی در الیه هــای 

زیریــن اتوبــان شــاهد وجــود چشــمه های آب بودیــم.
وی بـا بیـان این که مقاوم سـازی اتوبـان پاسـداران در دوره ی 
قبلـی شـورا انجـام شـد و در حـال حاضـر تنهـا زیرسـازی ایـن 
اتوبان با مشـکل مواجه شـده اسـت، افزود: در دوره ی قبلی شـورا 
زهکشـی قابـل توجهـی در بخش هـای زیریـن اتوبـان پاسـداران 

انجـام و آب هـا بـه خوبـی به بیـرون هدایت شـد.
رئیس کمیسـیون شهرسـازی و معماری شـورای اسامی شهر 
تبریزبـا بیـان این که اتوبان پاسـداران در پهنه ی خطر گسـل قرار 
گرفتـه اسـت، خاطرنشـان کرد: حرکـت دامنه ای در تمـام مناطق 

شـمال شـهر تبریز از باغمیشـه تا انتهـای حیدرآباد وجـود دارد و 
آثـار آن نیـز در ریـزش و رانـش کوه مشـهود اسـت، طـی ۱۱ ماه 
امسـال حـدود چهـار رانش و ریزش کـوه در این منطقـه رخ داده 
کـه هرچنـد بخشـی از ایـن ریزش ها به عـدم اجرای فنـی برخی 

از پروژه هـا در زمـان خـود برمی گردد.
ــژه در فصــل  ــه وی ــه ای ب ــت دامن ــه حرک ــان این ک ــا بی وی ب
ــاک  ــه خ ــه این ک ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــد، ادام ــارش رخ می ده ب
ــه ای  ــز حرکــت دامن ــا تجمــع آب نی ــوده، ب ــه رس ب ــن منطق ای

ــد. ــه رخ می ده ــن منطق ــاک در ای ــوده ی خ ت
بابایـی اقـدم بـا اشـاره به انحـراف دکل های شـرکت ایرانسـل و 
بـرق بـر اثـر ریزش کـوه، افزود: ایـن احتمال وجـود دارد که تجمع 

آبـی موجـب رواندگی و حرکـت دامنه ای شـده، البته بررسـی های 
الزم توسـط سـازمان زمین شناسـی در حال انجام اسـت.

وی افــزود: شــهرداری بعــد از ریــزش کــوه نیــز ماشــین آالت 
ــات الزم  ــرده اســت و اقدام ــه مســتقر ک ــن منطق خــود را در ای
نیــز در ایــن خصــوص انجــام می شــود؛ بــه مــرور زمــان شــاهد 
رفــع خطــر در ایــن منطقــه خواهیــم شــد ولــی معتقدیــم اگــر 
ــان پاســداران وارد شــده باشــد  ــه زیرســاخت های اتوب آســیبی ب

ایــن بحــث قابــل تامــل بــوده و جــای بحــث دارد.
رئیــس کمیســیون شهرســازی و معمــاری شــورای اســامی 
شــهر تبریــز بــا بیــان این کــه در حــال حاضــر تــردد خودروهــا در 
اتوبــان پاســداران برقــرار اســت و مشــکلی وجــود نــدارد، گفــت: 
ــن  ــای زیری ــه الیه ه ــیم ک ــته باش ــر داش ــان خاط ــد اطمین بای
ــا  ــز ب ــر نی ــن ام ــه ای ــد ک ــرار دارن ــی ق ــه وضعیت ــان در چ اتوب

ــود. ــخص می ش ــه مش ــن منطق ــی از ای ــی های میدان بررس
ــیب  ــداران آس ــان پاس ــاخت های اتوب ــر زیرس ــزود: اگ وی اف
ــتور کار  ــان در دس ــازی اتوب ــاوم س ــازی و مق ــد، پایدارس ببین

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــهرداری ق ش
ــان  ــر در اتوب ــد روز اخی ــی چن ــزارش؛ ط ــن گ ــاس ای براس
پاســداران، پــس از تفرجــگاه کــوه عــون بــن علــی، نرســیده بــه 
خروجــی شــهرک ارم بخشــی از کــوه ریــزش کــرده و ایــن امــر 
باعــث تخریــب کانــال جمــع آوری آب هــای ســطحی و گاردریــل 

حاشــیه اتوبــان شــده اســت.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز:

افزایش قیمت برخی اقالم صرفا بحث روانی دارد

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر تبریز:

علل نفوذ آب به زیر اتوبان پاسداران در دست بررسی است
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طی24 ساعت گذشته 
ــه  ــد ب ــورد جدی ــای ۲۰۲ م ــن از ابت ــت چی دول
ــنبه  ــی روز یکش ــور ط ــن کش ــا در ای ــروس کرون وی

ــر داده اســت.  خب
بــه گــزارش فــارس، کمیســیون بهداشــت چیــن از 
ابتــای ۲۰۲ مــورد جدیــد بــه ویــروس کرونــا خبــر داد.

براســاس گــزارش شــبکه الجزیــره، تعــداد تلفــات 
ناشــی از ویــروس کرونــا در ایــن کشــور نیــز 4۲ نفــر 

ــش یافته اشــت. افزای
بــه ایــن ترتیــب در چیــن تــا کنــون ۲۹۱۲ نفــر 
ــود را  ــان خ ــد ۲۰۱۹ ج ــه کووی ــا ب ــل ابت ــه دلی ب
ــان  ــداد قربانی ــاب تع ــا احتس ــد. ب ــت داده ان از دس
ــمار  ــران ش ــا و ای ــر ایتالی ــر نظی در کشــورهای دیگ

ــرده اســت. ــور ک ــر عب ــزار نف ــرز ۳ ه ــات از م تلف
طــی چنــد روز گذشــته شــمار قربانیــان کرونا در 
چیــن بــه زیــر ۵۰ نفــر در روز کاهــش یافتــه اســت 
ــان  ــز نش ــنبه نی ــک ش ــان در روز ی ــار مبتای و آم
می دهــد کــه تعــداد افــرادی کــه بــه ایــن ویــروس 
ــش از 4۰۰-۳۰۰  ــز از روزی بی ــوند نی ــا می ش مبت

نفــر بــه حــدود ۲۰۰ نفــر کاهــش یافتــه اســت.
در حــال حاضــر بیــش از 8۰ هــزار نفــر در چیــن 

بــه ایــن ویــروس مبتــا شــده اند.
مــورد  اولیــن  از  نیــز  آمریکایــی  رســانه های 
مبتــا بــه کرونــا در شــهر نیویــورک خبــر داده انــد.

تخریب محیط زیست شیطانی است
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام 
جمعـه تبریـز گفـت: تخریب محیـط زیسـت، برنامه 
شـیطان و شـیطانی اسـت و باید از این کار به شـدت 

اجتنـاب کنیم. 
به گزارش ایرنا، حجت االسـام والمسـلمین سـید 
محمدعلی آل هاشـم در آسـتانه هفتـه منابع طبیعی 
و روز درختـکاری،  افـزود: در مقابـل منطـق مواجهه 
زیسـت،  محیـط  بـا  اسـام  مبیـن  دیـن  کریمانـه 
تخریـب و بـه تباهی کشـاندن چهره زیبـای آفرینش 

از اهـداف مهـم شـیطان و جنود آن اسـت.
ایـن جهـت هرگونـه تخریـب  از  داد:  ادامـه  وی 
آسـیب  جامعـه  و  انسـان  بـه سـامت  کـه  خلقـت 

اسـت.    ابلیـس  وسوسـه  برسـاند 
حجت االسـام سـید محمدعلـی آل هاشـم، اظهار 
کـرد: قـرآن کریم بـه صراحت تاکید مـی کند که یکی 
از کارهای شـیطان و شـیطانی تخریب سـاختار عالم و 
آدم اسـت، بنابراین گسـتره تقابل حق و باطل صحنه و 

عرصـه زیسـت محیطـی را هم در بر مـی گیرد.  
امـام جمعـه تبریـز گفـت: بـه همیـن دلیل بایـد از 
جنـگل هـا، باغـات، درختـان و شـهرهایمان بـه خوبـی 
محافظت کرده و محیط زیسـت مان را سـالم نگه داریم.

حجـت االسـام آل هاشـم بـا اشـاره بـه نقـش 
محیـط  و  شـهرها  هـوای  تصفیـه  در  درختـکاری 
زیسـت، افـزود: در روایـت آمـده اسـت؛ هرکـس یک 
درخـت بـکارد و در سـایه آن مومنیـن از درخـت و 
نـزد  در  بزرگـی  پـاداش  کننـد  اسـتفاده  آن  میـوه 

دارد. متعـال  خداونـد 
هـر سـاله پانزدهم تا بیسـت و یکم اسـفند ماه به 

عنـوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شـده اسـت. 

 گوشت شناسنامه دار بهداشتی 
در تبریز توزیع می شود

مدیرعامل سـازمان کشـتارگاه صنعتـی تبریز گفت: 
در آسـتانه عیـد نـوروز و دسترسـی بیشـتر مـردم بـه 
گوشـت  شناسـنامه دار بهداشـتی و با قیمت مناسـب با 
حضور خودروهای یخچال دارسـازمان در تمامی مناطق 
شـهرداری تبریز گوشـت گوسـاله نـر توزیع می شـود. 

بـه گزارش ایسـنا، کریـم قدرتـی در این خصوص 
اظهـار کرد: طبـق برنامه زمابندی، از روز چهارشـنبه 
ایـن هفتـه از سـاعت۳۰/ ۱۱ صبـح توزیـع گوشـت 
توسـط خودروهای یخچـال دار کشـتارگاه تبریز و در 

محوطـه شـهرداری ها انجـام خواهد شـد.
وی تشـریح کـرد: بسـته های یک کیلویی گوشـت 
شناسـنامه دار خالـص گوسـاله نـر بـا نـرخ ۷۲۷۵۰۰ 

ریـال عرضه می شـود.
وی ادامـه داد: در صورت اسـتقبال از گوشـت های 
بسـته بنـدی بهداشـتی، ایـن طـرح در سـازمان ها و 
شـرکت های تابعـه شـهرداری نیـز اجرا خواهد شـد.

مدیرعامـل سـازمان کشـتارگاه تبریـز در بخـش 
دیگـر سـخنان خود اضافه کـرد: بعد از شناسـنامه دار 
کردن و بسـته بندی بهداشـتی گوشـت در کشتارگاه 
تبریـز، جهـت اطمینـان خاطـر شـهروندان تمامـی 

گوشـت های اسـتحصالی سـلفن بنـدی می شـود.
وی تشـریح کـرد: گوشـت های اسـتحصالی چندین 
نوبـت در کشـتارگاه معاینـه شـده و بعـد از مراحـل 
مختلف و گذراندن ۲4 سـاعت در سـردخانه، برای ارائه 
به شـهروندان به قصابان سراسـر شـهر توزیع می شـود.

شناسـنامه  دارای  گوشـت های  کـرد:  تاکیـد  وی 
کشـتارگاه تبریـز، در سـامت کامـل بـوده و از همـه 
نظر مورد تایید اسـت و شـهروندان، قبـل از خرید، از 
شناسـنامه دار بودن گوشـت اطمینـان حاصل کنند.

شـهروندان می تواننـد گوشـت مـورد نیـاز خـود 
تبریـز  در کشـتارگاه  واقـع  مرکـزی  فروشـگاه  از  را 
یـا طبـق برنامـه زمانبنـدی زیر بـه صورت مسـتقیم 
از مناطـق شـهرداری تهیـه کننـد. تمامـی اطاعـات 
در   www.ish.tabriz.ir اینترنتـی  نشـانی  در 

دسـترس اسـت.

زمانبندی توزیع گوشت در مناطق 
شهرداری تبریز

گوشـت شناسـنامه دار بهداشـتی، روز چهارشـنبه 
چهـارراه  در  واقـع  مرکـز  شـهرداری  محوطـه  در 
ابوریحان، پنج شـنبه شـهرداری منطقه ۳، شـنبه در 
شـهرداری منطقه 4، یکشـنبه در منطقه ۲، دوشـنبه 
در شـهرداری منطقـه ۵، سـه شـنبه در منطقـه ۶، 
چهارشـنبه در منطقـه 8 و پنجشـنبه در شـهرداری 

منطقـه ۱۰ توزیـع می شـود.

فرمانده مقابله با ویروس کرونا: 
مردم فقط برای تهیه مایحتاج ضروری

 از منزل خارج شوند 

ــردن  ــی ک ــان از ضدعفون ــا در گی ــروس کرون ــا وی ــه ب ــده مقابل فرمان
خیابان هــای ایــن اســتان توســط ســپاه، ارتــش و شــهرداری ها خبــر داد. 
ــا در  ــا کرون ــه ب ــده مقابل ــادنوش فرمان ــدی ش ــا، مه ــزارش ایلن ــه گ ب
ــه دلیــل چرخشــی کــه پیــدا  ــان ب اســتان گیــان گفــت: ویــروس کرون
ــت،  ــحالی اس ــث خوش ــه باع ــه ک ــت. آنچ ــت اس ــال فعالی ــرده، در ح ک
ــات و  ــت و دارای امکان ــجم تر اس ــم منس ــته تی ــای گذش ــروز از روزه ام

ــتیم. ــانی هس ــت رس ــرای خدم ــتر ب ــاخت های بیش زیرس
وی ادامـه داد: ایـن ویـروس مرمـوز و بـا امـکان شـیوع باالیی اسـت و 
نمـی شـود انتظـار داشـت به ایـن سـرعت کاهش مبتا داشـته باشـیم به 
ویـژه زمانـی کـه مردم توجـه زیادی بـه هشـدارها نکنند. یکـی از راههای 
قطـع ویـروس، حضـور مـردم در منـازل و عـدم حضـور در اماکـن عمومی 
اسـت کـه علیرغـم اینکـه ترددهـا کاهش پیـدا کرده اسـت، امـا همچنان 

شـاهد حضـور مردم در سـفرهای درون شـهری هسـتیم. 
ــا در اســتان گیــان خاطرنشــان کــرد: بارهــا  ــا کرون فرمانــده مقابلــه ب
ــان  ــه گی ــفر ب ــام از س ــن ای ــان در ای ــان خوبم ــم هموطن ــا کردی تقاض
خــودداری کننــد، امــا متاســفانه ایــن رونــد تــا ســیر نزولــی پیــدا کنــد، 
طــول کشــید اینجــا یکــی از مراکــز آلــوده کشــور اســت از مــردم گیــان 
ــه  ــد ک ــده بدانن ــام ش ــدات انج ــه تمهی ــم هم ــم علیرغ ــش می کنی خواه
تنهــا راه پیشــگیری رعایــت بهداشــت و عــدم خــروج مــردم از منــزل اســت 
و فقــط بــرای تهیــه مایحتــاج و آن هــم یکــی از اعضــای خانــواده بــا رعایت 
نــکات ایمنــی از منــزل خــارج شــود و پــس از بازگشــت نیــز تمام مــوارد را 

رعایــت کنــد تــا از ورود ویــروس بــه منــازل پیشــگیری شــود.
شــادنوش خاطرنشــان کــرد: بــه لطــف حمایت هــای همــه مــردم بــه 
ســرعت بیمارســتانهایی کــه نیــاز بــوده، تخلیــه شــده اســت و ســایر ارائــه 
خدمــات در آنهــا انجــام نمــی شــود و بیمارســتانهایی مختــص آنفوالنــزا 
قــرار داده شــده اســت آزمایشــگاه تشــخیصی ایــن ویــروس نیــز آمــاده 
شــده اســت و کیــت هــا بــه تهــران دیگــر ارســال نمــی شــود. سیســتم 
ارجــاع از روز گذشــته شــکل گرفتــه اســت و مراکــز بهداشــتی و همچنین 
مراکــزی کــه نیــاز بــود بــه عنــوان گام اول قــرار دادیــم تــا بیمارانــی کــه 
نیــاز دارنــد بــه ایــن مرکــز مراجعــه کــرده و بعــد از آن بــا معرفــی نامــه 
بــه بیمارســتان مراجعــه کننــد. امکانــات و تجهیــزات بــه مــرور وارد مــی 
شــود کمبــود ماســک مــا را نگــران کــرده بــود کــه مــردم در ایــن نواقــص 
ــا  ــری ب ــد ده براب ــل تقاضــای چن ــه دلی ــا ب همراهــی بســیار داشــتند ام

کمبــود مواجــه شــدیم امــا مــی توانیــم آن را برطــرف کنیــم.
وی ادامــه داد: مــا در حــال فرهنــگ ســازی هســتیم. از ســه روز پیــش 
ــر  ــردن معاب ــی ک ــئله ضدعفون ــد مس ــام ش ــه انج ــدی ک ــیم بن ــا تقس ب
توســط ارتــش و ســپاه و شــهرداری در حــال انجــام اســت قطــع شــدن 

ــان اســت.  ــا عــدم حضــور در خیاب چرخــش ایــن ویــروس تنهــا ب

 تعیین تکلیف ماسک های احتکار شده

ــا در اســتان تهــران، گفــت: هنــوز  ــا کرون ــده عملیــات مقابلــه ب فرمان
ترددهــا در ســطح شــهر آن طــور کــه بایــد کــم نشــده اســت.

بـه گـزارش مهـر، علیرضـا زالـی در حاشـیه نشسـت بـا مراجـع قضائی 
و انتظامـی اسـتان تهـران، هـدف از برگـزاری ایـن نشسـت را افزایـش هم 
افزایـی بیـن بخشـی خوانـد و اظهـار کـرد: در برخـی از مصوبه های سـتاد 
فرماندهـی مقابلـه بـا کرونـا نیاز بـه پیوسـت های حقوقـی و انتظامی دیده 
می شـد کـه خوشـبختانه در ایـن دیدار، همـکاران اعـام آمادگـی کردند.

ــن دو مرجــع ظرفیت هــای  ــوان کــرد: همچنیــن مقــرر شــد ای وی عن
بهداشــتی و درمانــی الزم را در اختیــار ســتاد قــرار دهنــد. البتــه تاکنــون 
تعــدادی از تخت هــای بیمارســتان های تابعــه مراجــع قضائــی و انتظامــی، 
عمــًا بــه رســیدگی بــه بیمــاران مبتــا بــه کرونــا اختصــاص یافتــه اســت.

فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در اســتان تهــران، در ادامــه از اعــام 
ــودجویان و  ــا س ــورد ب ــی در برخ ــی و انتظام ــکاران قضائ ــی هم آمادگ
محتکــران اقــام بهداشــتی خبــر داد و افــزود: مقــرر شــد در صــورت نیــاز 
بــه صــدور حکــم، بــه ویــژه احــکام بازدارنــده بــه منظــور برخــورد بــا ایــن 

ســودجویان، بــا دســتور قضائــی اقــدام شــود.
ــی در خصــوص آلودگــی زدایــی حجمــی در ســطح شــهر تهــران  زال
نیــز بیــان کــرد: ایــن اقــدام در بخش هایــی از تهــران بــه ویــژه جنــوب 

اســتان، بــا اســتفاده از دســتگاه مــه پــاش صــورت گرفتــه اســت.
فرمانده سـتاد مقابله با کرونا در اسـتان تهران، از تبیین سـازوکار عملیاتی 
در راسـتای بـاز توزیـع اقـام بهداشـتی کشـف شـده بـه ویـژه ماسـک ها، با 

همـکاری اسـتانداری و فرمانـده انتظامی تهـران در آینده نزدیـک خبر داد.
وی همچنیـن نقـش مـردم در کاهـش فراگیری ویـروس کرونا را بسـیار 
مهـم دانسـت و گفـت: کمـاکان شـاهد تـردد در مناطـق پرترافیـک شـهر 
هسـتیم و هنـوز آن طـور که باید، از حجم ترددهای مردم کم نشـده اسـت.

زالـی از تعطیـل شـدن بازارهـای بهـاره خبـر داد و تصریـح کـرد: بـا 
توجـه بـه اینکه سـبد خانـوار بسـیاری از مردم بـه کمک این نمایشـگاه ها 
تکمیـل می شـد، در همیـن راسـتا پیشـنهاد مـا این اسـت کـه وزارت رفاه 
اقـدام بـه شناسـایی گروه های آسـیب پذیر کرده و سـهمیه هایی از سـوی 

دولـت بـرای دسترسـی این اقشـار بـه کاالهـای مصرفی، تعریف شـود.
فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در اســتان تهــران، در پایــان بــا تاکیــد 
بــر افزایــش اقدامــات حمایتــی شــهرداری از کارتــن خواب هــا و افــرادی 
ــهرداری در  ــا ش ــکاری ب ــد، از هم ــی می کنن ــا زندگ ــه در گرمخانه ه ک

توزیــع اقــام بهداشــتی اعــام آمادگــی کــرد.

بــه گفتــه نایــب رئیــس شــرکت ارتباطــات 
افزایــش4۰  به دلیــل  اپراتورهــا  زیرســاخت، 
درصــدی اســتفاده مصــرف دیتــا در یــک هفتــه 
ــد  ــه ســرویس آمــاده نبودن ــرای ارائ گذشــته، ب
ــت  ــت کیفی ــه اف ــر ب ــوع منج ــن موض ــه ای ک
شــده بــود و اکنــون ظرفیــت شــبکه ارتباطــی 

آنهــا افزایــش یافتــه اســت. 
ــن روز اســفند  ــزارش ایســنا،    از اولی ــه گ ب
ــه  ــا ب ــروس کرون ــمی ورود وی ــر رس ــه خب ک
کشــور منتشــر شــد تاکنــون، شــیوع بیمــاری 
ــروس اســت،  ــن وی ــان ای ــه میزب ــد ۱۹ ک کووی
ــترش  ــال گس ــته و در ح ــودی داش ــد صع رون
اســت. بــه همیــن دلیــل از آنجاکــه حضــور در 
مکان هــای عمومــی از بیشــترین احتمــاالت 
ــه  ــه آن ب ــا ب ــروس و ابت ــن وی ــه ای ــا ب ابت
ــا قــرار گرفتــن در معــرض عطســه ها  آســانی ب
ــا  ــت دادن ب ــا و دس ــک مبت ــرفه های ی و س
وی اســت، مســئوالن ســعی در کاهــش حضــور 

ــد. ــی دارن ــن عموم ــراد در اماک اف
امــا در ایــن روزهــا کــه حضــور افــراد در مراکز 
آموزشــی، اداری و امــکان عمومــی کاهــش یافتــه 
ــد،  ــه را ترجیــح داده ان ــدن در خان و بســیاری مان
برخــی فعالیت هــای کاری خــود را به صــورت 
و  دانش آمــوزان  و  می دهنــد  انجــام  دورکاری 
دانشــجویان هــم از ابزارهــای فنــاوری اطاعــات 
بــرای آمــوزش از راه دور اســتفاده می کننــد، 
اســتفاده از دیتــا افزایــش یافتــه و ایــن موضــوع 
منجربــه کاهــش کیفیــت اینترنــت شــده اســت.

-نایــب  بنابــی  ســجاد  راســتا  ایــن  در 
رئیــس شــرکت ارتباطــات زیرســاخت- در 

مشــکات  دربــاره  ایســنا،  بــا  گفت وگــو 
ــال  ــت: در ح ــر گف ــای اخی ــی در روزه اینترنت
ــی  ــن شــبکه مل ــه دسترســی بی حاضــر در الی
اطاعــات و شــبکه بین الملــل مشــکل خاصــی 
ــه دسترســی  ــت در الی ــم، مشــکل ظرفی نداری
ــات  ــدگان خدم ــل و ارائه دهن اپراتورهــای موبای
ــت و ترافیــک داخــل  FCP اســت کــه اینترن
کشــور بیشــتری را بــه آنهــا تخصیــص دادیــم.

وی دربــاره علــت آمــاده نبــودن اپراتورهــای 
اینترنتــی بــرای افزایــش مصــرف اینترنــت 
ــه  ــک هفت ــح داد: در ی ــران توضی ــط کارب توس
ــد  ــور 4۰ درص ــای کش ــرف دیت ــته مص گذش
ــی و  ــای داخل ــه شــامل دیت ــش داشــته ک افزای
ــن مصــرف  ــه ای ــود ک ــل می ش ــای بین المل دیت
ــه اوج رســیده اســت،    در روزهــای اخیــر هــم ب
امــا اپراتورهــا به دلیــل افزایــش اســتفاده تعــداد 
ــه ی  ــه ســرویس هــم در الی ــرای ارائ ــران ب کارب

شــبکه هــم در الیــه ی فرکانــس آمــاده نبودنــد.
ــاخت  ــد زیرس ــه تمهی ــاره ب ــا اش ــی ب بناب
بــرای افزایــش کیفیــت اینترنــت اظهــار کــرد: 
شــرکت ارتباطــات زیرســاخت طــی دو روز 
گذشــته ظرفیــت شــبکه ی ارتباطــی اپراتورهــا 
را حــدود ۳۰۰ گیگابیــت برثانیــه افزایــش داد. 
همچنیــن بــا کمــک ســازمان تنظیــم مقــررات 
ــه  ــر ک ــن خاط ــه ای ــتیم ب ــا خواس از اپراتوره
مصرفشــان افزایــش یافتــه و کیفیتشــان افــت 
کــرده، ظرفیت هایشــان را نیــز افزایــش دهنــد.

یکــی  گذشــته  هفته هــای  در  همچنیــن 
از مــواردی کــه منجــر بــه افــت کیفیــت در 
خدمــات اینترنتــی شــده بــود، حمــات ســایبری 
ــس  ــب رئی ــود. نای ــور ب ــاخت های کش ــه زیرس ب
شــرکت ارتباطــات زیرســاخت در پاســخ بــه 
اینکــه آیــا در روزهــای گذشــته حملــه ســایبری 
بــه زیرســاخت های کشــور صــورت گرفتــه اســت، 

ــت. ــوده اس ــی نب ــه خاص ــه حمل ــرد ک ــام ک اع

امکانات زیرساختی 
برای آموزش های مجازی

در شــرایطی کــه مراکــز آموزشــی،   مــدارس 
شــیوع  از  جلوگیــری  بــرای  دانشــگاه ها  و 
ــات  ــتفاده از امکان ــدند، اس ــل ش ــا تعطی کرون
فضــای مجــازی یکــی از راهکارهــای وزارت 
ــی  ــود. بناب ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن ارتباط
ــن  ــاخت ها در ای ــردن زیرس ــم ک ــاره فراه درب
ــک  ــا کم ــن ب ــش از ای ــرد: پی ــان ک ــوزه بی ح
ــبکه  ــرورش در ش ــوزش و پ ــوم و آم وزارت عل
علمــی کــه محــل اتصــال دانشــگاه های کشــور 
بــه شــبکه ملــی اطاعــات و اینترنــت اســت و 
ــه شــبکه  ــوط ب ــه مرب هــم در شــبکه رشــد ک
ــرورش و هوشمندســازی مــدارس  آمــوزش و پ
اســت، ارتباطــات را تامیــن کردیــم و ظرفیــت 

ــود دارد.   ــا وج ــن فض ــبی در ای مناس
ــح  ــات توضی ــن خدم ــه ای ــاره تعرف وی درب
داد: وزیــر ارتباطــات بــا هماهنگــی بــا اپراتورهــا 
زیرســاخت  ســرویس های  کــه  کســانی  و 
آنایــن،  کاس هــای  ماننــد  ارتباطــات 
ــش  ــوزش الکترونیکــی و نمای ســرویس های آم
ــد،  ــه می دهن ــن ارائ ــورت آنای ــه ص ــم ب فیل
مذاکــره کردنــد تــا آنهــا پــس از تاییــد وزارت 
تعرفه هــای  پــرورش،  و  آمــوزش  و  علــوم 
و  پلتفرم هــا  بــرای  را  کاربــران  مصــرف 
رایــگان  شــده،  تاییــد  کــه  ســرویس هایی 
ــا  ــه م ــار را ب ــن آم ــه ای ــان ک ــر زم ــد و ه کنن
ــم. ــش را داری ــت اعمال ــا قابلی ــد، م ــام کنن اع

ــا بیــان اینکــه  نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت مجلــس ب
ــدن  ــدار ش ــث بی ــد باع ــت بای ــر بهداش ــز وزی ــه آمی ــه گای نام
برخــی مســئوالن از خــواب غفلــت شــود، گفــت: بایــد بــا افــراد 
ســودجویی کــه در شــرایط بحرانــی فعلــی بــه فکــر مــال اندوزی 

هســتند بــه شــدت و قاطعانــه برخــورد کــرد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــد حســین قربانــی،  در مــورد 
ــوزش  ــان و آم ــر بهداشــت، درم ــز نمکــی، وزی ــه آمی ــه گای نام
ــه رئیــس جمهــور، گفــت: متاســفانه علیرغــم اعــام  پزشــکی ب
وضعیــت فوق العــاده جهانــی توســط ســازمان بهداشــت جهانــی 
ــه  ــی ک ــم در حال ــدی نگرفته ای ــا را ج ــران کرون ــوز بح ــا هن م

ــد. ــای کار آمده ان ــت پ ــام ظرفی ــا تم ــب کشــورها ب اغل
نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای 
ــا مواجــه  ــا بحــران کرون ــزود: وقتــی کشــور چیــن ب اســامی اف
شــد رئیــس جمهــور این کشــور بــه موضــوع ورود کرد و روســای 
ــا مواجــه هســتند هــم  ــا کرون جمهــور ســایر کشــورهایی کــه ب

ــای  ــازمان ها و نهاده ــی س ــفانه برخ ــا متاس ــد ام ــای کار آمدن پ
ــده وزارت  ــر عه ــد ب ــران بای ــن بح ــار ای ــد ب ــور می کنن ــا تص م

بهداشــت باشــد و خودشــان را کنــار کشــیدند.
ــی  ــد تمام ــی بای ــرایط فعل ــه در ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــا مقابل ــا کرون ــند و ب ــای کار باش ــت پ ــتم های حاکمی سیس
کننــد، ادامــه داد: مجلــس، دولــت، قــوه قضائیــه و تمامــی 
ــا  ــران کرون ــا بح ــگ ب ــکاری هماهن ــا هم ــد ب ــتگاه ها بای دس

ــد. ــا بگذارن ــت را تنه ــد وزارت بهداش ــد و نبای ــارزه کنن مب
ــان  ــا بی نماینــده مــردم آســتانه اشــرفیه در مجلــس دهــم ب
ــای کار  ــتری پ ــت بیش ــا جدی ــد ب ــور بای ــس جمه ــه رئی اینک
ــی  ــودجو و فرصت طلب ــراد س ــا اف ــد ب ــرد: بای ــح ک ــد، تصری باش
کــه بــه فکــر صــادرات و قاچــاق اقــام بهداشــتی مقابلــه بــا کرونا 
ــرد؛  ــه برخــورد ک ــه شــدت و قاطعان ــدوزی هســتند ب ــال ان و م
ــان  ــن در جری ــد م ــی بگوین ــه برخ ــت ک ــان آن نیس ــروز زم ام
ــر  ــرض خط ــردم در مع ــامت م ــی س ــرایط فعل ــودم و در ش نب

ــرد. ــرار گی ــت ق ــد در اولوی اســت و بای
ــور  ــه رئیــس جمه ــر بهداشــت ب ــه وزی ــی رود نام  انتظــار م
برخــی را از خــواب غفلــت بیــدار کنــد و موضوع را جــدی بگیرند؛ 
ــا اســت و دســتگاه ها  ــه پیــک بیمــاری کرون ــه جــاری هفت هفت
ــا هــم هماهنــگ باشــند؛  ــرای تامیــن آرامــش جامعــه ب ــد ب بای
متاســفانه هنــوز نتوانســتیم آرامــش را بــه جامعــه بازگردانیــم و 
افــراد نیازمنــد جامعــه حتــی بــرای تهیــه یــک عــدد ماســک در 

بــازار آزاد بــا مشــکل مواجــه هســتند
ــاید  ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم افـــزود: شـ
حتـــی در برخـــی مـــوارد بـــرای پیشـــگیری از شـــیوع کرونـــا 
ــم؛  ــورد کنیـ ــه برخـ ــوه قهریـ ــاس قـ ــر اسـ ــد بـ ــاز باشـ نیـ
متاســـفانه  برخـــی کـــه تســـت کرونایشـــان مثبـــت بـــود در 
ـــدام  ـــن اق ـــه ای ـــی ک ـــد در حال ـــرکت کردن ـــازه ای ش ـــییع جن تش
باعـــث اشـــاعه ویـــروس مـــی شـــود و نیـــاز اســـت دســـتگاه 

قضـــا بـــا چنیـــن افـــرادی بـــه شـــدت برخـــورد کنـــد.

ــان  ــت و درمـ ــیون بهداشـ ــه کمیسـ ــات رئیسـ ــو هیـ عضـ
ــا  ــا مبتـ ــه کرونـ ــودکان بـ ــه کـ ــان اینکـ ــا بیـ ــس، بـ مجلـ
نمی شـــوند امـــا می تواننـــد ناقـــل ایـــن ویـــروس بـــوده و آن را 
ـــم  ـــن مه ـــه ای ـــا ب ـــه بزرگتره ـــد، توج ـــال دهن ـــا انتق ـــه بزرگتره ب

را امـــری ضـــروری دانســـت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، منوچهــر جمالــی سوســفی، بــا بیــان 
ــه  ــبت ب ــتری نس ــیب بیش ــران آس ــا در ای ــروس کرون ــه وی اینک
ــن  ــه ای ــی ک ــت: تغییرات ــت، گف ــرده اس ــورها وارد ک ــایر کش س
ــه  ــد ب ــرد دیگــر ایجــاد می کن ــه ف ــردی ب ــال ف ــروس در انتق وی

ــد. ــدت می بخش ــانی آن ش ــزان آسیب رس می

دیابتی ها و سرطانی ها بیشتر از سایر افراد در معرض 
خطر ابتال به کرونا هستند

نماینــده مــردم رودبــار در مجلس شــورای اســامی، ادامــه داد: 
8۰درصــد افــرادی کــه بــه کورنــا مبتــا می شــوند بــدون نیــاز بــه 
بســتری شــدن در بیمارســتان بهبــود پیــدا می کننــد و تنهــا دو 
ــه ای  ــد، ضمــن اینکــه ســن و بیماری هــای زمین درصــد می میرن
ــه ایــن بیمــاری نقــش دارد،  در میــزان مقاومــت افــراد نســبت ب
ــف  ــی ضعی ــتم ایمن ــا دارای سیس ــی ی ــرد دیابت ــه اف ــا اینک کم
همچــون ســرطانی ها و افــرادی کــه مــدت زمــان طوالنــی کورتــن 

مصــرف کرده انــد بیشــتر در معــرض خطــر قــرار دارنــد.
ــار  ــار اخب ــی از انتش ــترس ناش ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا مشــکاتی را در جامعــه ایجــاد کــرده  پیرامــون ویــروس کورن
ــا  ــا کورن ــر ب ــهرهای درگی ــه ش ــرد: قرنطین ــح ک ــت، تصری اس

بســیار مهــم بــوده و بایــد مراکــز آموزشــی و پادگان هــا کــه در 
آنهــا تعــداد زیــادی افــراد حضــور دارنــد، کنتــرل شــوند تــا در 

ــود. ــت ش ــتی رعای ــول بهداش ــا اص ــن بخش ه ای

فداکاری کادر درمانی کشور ستودنی است
جمالــی سوســفی اظهــار کــرد: ایــن موضــوع نبایــد فرامــوش 
ــه در  ــتاران ک ــکان و پرس ــم از پزش ــی اع ــه کادر درمان ــود ک ش
ــان  ــروز ج ــد، ام ــرو بودن ــیاری روب ــای بس ــا هجمه ه ــته ب گذش
خــود را بــرای نجــات بیمــاران کرونایــی گذاشــته اند، کمــا 
ــده و  ــا ش ــا مبت ــاری کرون ــه بیم ــا ب ــدادی از آنه ــه تع اینک
ــت  ــد پرداخ ــن بای ــد، بنابرای ــت داده ان ــود را از دس ــان خ ــا ج ی
ــرد. ــرار گی ــت ق ــا در اولوی ــگاه آنه ــه جای معوقاتشــان و توجــه ب

مقابله با کرونا نیاز به همبستگی ملی دارد
وی خاطرنشــان کــرد: مراکــز درمانــی اســتان های درگیــر بــا کرونــا 
بایــد تجهیــز شــده و اعتبــارات الزم بــه آنهــا تخصیــص یابــد و بــرای 
ــر  ــد وزی ــوند، هرچن ــخص ش ــی مش ــا گروه ــکات آنه ــری مش پیگی
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه ایــن مهم توجه داشــته اســت.

ــه  ــاز ب ــا نی ــا کرون ــه ب ــرد: مقابل ــوان ک ــفی عن ــی سوس جمال
ــی  ــورای عال ــد در ش ــادی از آن بای ــی دارد و ابع ــتگی مل همبس

امنیــت ملــی بررســی شــود، ضمــن اینکــه وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی تمــام تــاش خــود را بــکار گرفتــه اســت و الزم 
ــد.   ــه کمــک کنن ــن وزارتخان ــه ای ــز ب ــام دســتگاه ها نی اســت تم

ــاد  ــکل ایج ــودکان مش ــرای ک ــا ب ــروس کورن ــزود: وی وی اف
ــوده و آن  ــروس ب ــن وی ــل ای ــد ناق ــا می توانن ــا آنه ــد، ام نمی کن
را بــه بزرگترهــا منتقــل کننــد، بنابرایــن بزرگترهــا در تمــاس بــا 

آنهــا بایــد اصــول بهداشــتی را رعایــت کننــد.

افراد فعال در داروخانه ها انصاف پیشه کنند
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم، یــادآور شــد: افــرادی 
کــه در داروخانه هــا فعــال هســتند انصــاف پیشــه کننــد، چــرا کــه 
در شــرایط کنونــی نبایــد بــه دنبــال سوءاســتفاده مالــی باشــند و 

ماســک، دســتکش و ژل ضدعفونی کننــده را گرانتــر بفروشــند.
عضــو هیــات رئیســه کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
ــت و  ــیون بهداش ــس کمیس ــان از رئی ــامی، در پای ــورای اس ش
درمــان مجلــس بــرای درخواســت وی از ســازمان برنامــه و 
بودجــه جهــت تخصیــص اعتباراتــی بــه وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی در ایــن شــرایط بــه منظــور تامیــن تجهیزات 
الزم و تســریع رونــد ارائــه خدمــات بــه بیمــاران مبتــا بــه کرونــا 

کــه محقــق شــده اســت، قدردانــی کــرد.

علت افت کیفیت اینترنت در روزهای اخیر

قربانی با یادآوری نامه گالیه آمیز وزیر بهداشت به رئیس جمهور:

مقابله با کرونا تنها وظیفه وزارت بهداشت نیست

جمالی سوسفی:

مقابله با کرونا نیاز به همبستگی ملی دارد

ــات  ــکی و خدم ــوم پزش ــکده عل ــس دانش ریی
بهداشــتی درمانــی مراغــه گفــت: جــواب آزمایــش 
ــم  ــا عائ ــه ب ــر ک ــدگان اخی ــر از فوت ش ــه نف س
مشــکوک به کرونا در بیمارســتان امیرالمومنین)ع( 
مراغــه بســتری شــده بودنــد منفــی بــوده و علــت 

ــراد ســایر بیماری هاســت. ــن اف ــوت ای ف
ــار  ــد اظه ــر تنومن ــا، اصغ ــزارش ایرن ــه گ ب
داشــت: تــا بــه امــروز چهــار نفــر بیمار مشــکوک 
بــه کرونــا در مراغــه فــوت شــده انــد کــه نتیجــه 
آزمایــش ســه نفــر از فــوت شــدگان بــرای کرونــا 
ویــروس منفــی بــوده و علــت فــوت آن هــا 
بیمــاری هــای زمینــه ای قلبــی و دیالیزی اســت 
و جــواب آزمایــش نفــر چهــارم فــوت شــده تــا به 

ایــن لحظــه دریافــت نشــده اســت.
ــروز  ــه ام ــا ب ــفند ت ــدای اس ــزود: از ابت وی اف
4۱ مــورد بســتری مشــکوک بــه کرونــا در مراغــه 
ــان  ــار هم ــداد ۱۳ بیم ــن تع ــه از ای ــتیم ک داش

ــان و ترخیــص شــدند. ــدا ســرپایی درم ابت
تنومنــد اضافــه کــرد: همچنین ۱۰ نفــر دیگر 
بــه صــورت متنــاوب بــا وضعیــت رو بــه بهبــود 

ترخیــص شــده و مــورد خاصــی نداشــتند.
ــه  ــکی مراغ ــوم پزش ــکده عل ــس دانش ریی
ــر  ــر ۱۷ نف ــال حاض ــرد: در ح ــان ک خاطرنش
مشــکوک بــه بیمــاری کرونــا ویــروس در 
ــه بســتری  ــن)ع( مراغ ــتان امیرالمومنی بیمارس
هســتند و از ۲۰ نمونــه ارســال شــده بــه 

ــروس، ۱۷  ــا وی ــخیص کرون ــرای تش ــران ب ته
ــت.   ــت اس ــورد مثب ــه م ــی و س ــورد منف م

تنومنــد گفــت: از افــراد مبتــا شــده بــه کرونــا 
کــه در حــال حاضــر در بیمارســتان امیــر المومنین 
مراغــه بســتری هســتند ۲ نفــر خانــم کــه یکــی 
ــت و  ــاله اس ــری ۶۲ س ــاله و دیگ ــا ۳۲ س از آن ه

وضعیــت خانــم ۳۲ ســاله رو بــه بهبــود اســت.
وی ادامــه داد: نفــر ســوم مبتــا شــده مردی 

۷۱ ســاله اســت و ســابقه بیماری قلبــی دارد.
تنومنــد گفــت: اقدامــات شناســایی و معاینات 
بالینــی اعضــا خانــواده افــرادی کــه نتیجــه 

ــت  ــوی معاون ــوده از س ــت ب ــا مثب ــش آنه آزمای
ــری اســت. بهداشــت شهرســتان در حــال پیگی

ــدگان  ــوت ش ــن ف ــط س ــت: متوس وی گف
بــاالی ۷۵ ســال اســت و ایــن افــراد ســابقه ســفر 
بــه شــهرهای آلــوده بــه کرونــا ویــروس را ندارند.

تنومنــد به آخریــن وضعیت تجهیزات پزشــکی 
شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت: وســایل حفاظتی، 
ماســک، عینــک و دســتکش بــه میــزان کافــی در 
اختیــار پرســنل درمانــی قــرار دارد و جــای هیــچ 

گونــه مشــکل و نگرانــی در ایــن ارتبــاط نیســت.
در  مراغــه  فرمانــدار  از  تقدیــر  بــا  وی 

ــن  ــرای تامی ــه ب ــی ک ــکاری های ــوص هم خص
اقــام مــورد نیــاز در خصــوص کرونــا ویــروس 
داشــته، افــزود: بــا همــکاری فرمانــداری لــوازم 
و مــواد شــوینده از امــروز و بــا نظــارت دســتگاه 
هــای متولــی بــه مقــدار کافــی از طریــق 
داروخانــه هــا در اختیــار مــردم قــرار داده شــده 
ــق  ــات از طری ــده خدم ــه دهن ــه ادارات ارائ و ب

ــده اســت. ــوم پزشــکی پخــش ش عل
تنومنــد اضافــه کــرد: بیــش از یکهــزار و ۵۰۰ 
ــش  ــتان پخ ــد در شهرس ــکل ۷۰ درص ــر ال لیت
شــده اســت و در ســطح شهرســتان در خصــوص 

مــواد ضدعفونــی کننــده مشــکلی نداریــم.
ــه پخــش  ــا موظــف ب ــه ه ــت: داروخان وی گف
اقــام مــورد نیــاز مــردم به قیمــت دولتی هســتند 
و مــردم ســواالت و شــکایات خــود در زمینه پخش 
ــروس را مــی  ــا وی ــواد شــوینده و پیرامــون کرون م

تواننــد بــا ســامانه ۱۹۰ تمــاس بگیرنــد.
ــال  ــه هرس ــت ک ــایع اس ــی ش ــا، ویروس کرون
زمســتان بــا عایــم ســرماخوردگی مشــاهده 
می شــد امــا از ســال ۲۰۰۲ ایــن ویــروس جهــش 
ــاری  ــا بیم ــود را ب ــدا خ ــته و ابت ــی داش ژنتیک
ســارس، پــس از آن مــرس و در حــال حاضــر بــه 
شــکل کرونــا ویــروس جدیــد نشــان داده  کــه بــا 
دوره نهفتگــی ۲ تــا ۱4 روز و بــا تظاهراتــی نظیــر 
تــب بــاال، ســرفه، تنگــی نفــس ســردرد  و گاهــی 

ــا  اســهال و اســتفراغ همــراه اســت. ب

فوت شدگان اخیر در بیمارستان 
امیرالمومنین مراغه کرونایی نبودند

کاریکاتور

 واکنش رسانه های منحوس به ویروس منحوس

منبع: تسنیم
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کوکی الهیجان

مواد الزم:
کره یا مارگارین                                  ۱۵۰ گرم
روغن مایع                    ۵۰ گرم )کمتر از ۳/۱ پیمانه(
شیر                                  ۱۲۵ گرم )۲/۱ پیمانه(

آرد سفید قنادی 
4۲۵ گرم )حدود ۳ و 4/۱ پیمانه(
مرغ                                                ۳ عدد
گردو                                ۱۷۰ گرم )حدود ۱ و ۲/۱ پیمانه(
کشمش                          ۱۷۰ گرم )۱ پیمانه پُر(

پودر قند                          ۲۵۰ گرم )۱پیمانه پُر سرصاف( 
پودر کاکائو                                   ۱ قاشق غذاخوری
وانیل                               8/۱ قاشق چایخوری
بیکینگ پودر                           ۱ قاشق چایخوری

اگــر بــه الهیجــان رفتــه باشــید، حتمــا کلوچــه 
هــای مخصــوص ایــن شــهر را دیــده ایــد یــا طعــم 
بــی نظیــرش رو امتحــان کــرده ایــد. امــروز طــرز 
ــما  ــه ش ــمزه رو ب ــان خوش ــی الهیج ــه کوک تهی
یــاد مــی دیــم تــا بــرای خوردنــش نیــاز نداشــته 
باشــید تــا الهیجــان بریــد! ایــن کلوچــه ی 
خوشــمزه بــه مــواد اولیــه ی زیــادی نیــاز نــداره 
و بــا ســاده تریــن مــواد اولیــه مــی تونیــد اون رو 
درســت کنیــد. فقــط نکتــه ای کــه در طــرز تهیــه 
کوکــی الهیجــان وجــود داره اینــه کــه بایــد مــواد 
ــه در دســتور  ــی ک ــه میزان ــا ب ــه اون رو دقیق اولی
وجــود داره اســتفاده کنیــد و نســبت اون هــا 
ــورت  ــه ص ــم ب ــا رو ه ــد. مقداره ــت کنی رو رعای
ــر اســاس وزن برایتــان مشــخص  ــه و هــم ب پیمان
ــر  ــت ت ــه راح ــی ک ــر مقیاس ــا از ه ــم ت ــرده ای ک

ــد. هســتید اســتفاده کنی
 

طرز تهیه:
ــارج کنیــد  ۱- ابتــدا مــواد را از یخچــال خ
ــر را در  ــط شــوند. ســپس ف ــای محی ــم دم ــا ه ت
ــد. ــرم کنی ــراد گ ــانتی گ ــه س ــای ۱8۰ درج دم

۲- مارگاریــن یــا کــره و پــودر قنــد را در 
ظرفــی بریزیــد و بــه مــدت ۷ دقیقــه بــا دور تنــد 
ــبک و روشــن  ــا س ــد ت ــم بزنی ــوب ه ــم زن خ ه

شــود.
ــواد  ــه م ــه ب ــه دان ــا را دان ــرغ ه ــم م ۳- تخ
اضافــه کنیــد و هــر کــدام را ۱ دقیقــه بــا دور تنــد 
هــم زن بزنیــد. بــه همــراه تخــم مــرغ آخــر، وانیل 
را نیــز بــه مــواد کوکــی الهیجــان اضافــه کنیــد. 
روغــن مایــه و شــیر را نیــز داخــل مــواد بریزیــد 

و هــم بزنیــد.
ــواد  ــه م ــرده و ب ــک ک ــو را ال ــودر کاکائ 4- پ
ــد.  ــک کنی ــه ال ــز ۳ مرتب ــد. آرد را نی ــه کنی اضاف
گــردو و کشــمش را داخــل چنــد قاشــق آرد 
بریزیــد و مخلــوط کنیــد. باقــی مانــده ی آرد 
ــج  ــه تدری ــودر ب ــگ پ ــراه بیکین ــه هم ــز ب را نی
ــان،  ــد. در پای ــه کــرده و هــم بزنی ــواد اضاف ــه م ب
کشــمش و گــردوی آردی را نیــز بــه مــواد اضافــه 

ــت. ــاده اس ــان آم ــی الهیج ــه کوک ــد. مای کنی
ــل آن  ــرده و داخ ــرب ک ــر را چ ــینی ف ۵- س
کاغــذ روغنــی بیاندازیــد. مقــداری از مایــه کوکــی 
را بــا اســتفاده از اســکوپ ســاز بســتنی برداریــد و 
بــا فاصلــه از هــم روی ســینی فــر بریزیــد. ســینی 
ــه از  ــر ک ــل ف ــه داخ ــدت ۱۵-۲۰ دقیق ــه م را ب
ــرار دهیــد. بعــد از ایــن  ــد ق قبــل گــرم کــرده ای
مــدت، بــا اســتفاده از یــک خــال دنــدان پختــه 
شــدن کوکــی هــا را چــک کنیــد. ســپس آن را از 
ــا کوکــی  فــر خــارج کنیــد. کمــی صبــر کنیــد ت
ــذ  ــوند. ســپس آن را از کاغ ــک ش ــی خن ــا کم ه

روغنــی جــدا کنیــد.
 

نکات کلیدی:
ــاف  ــن ص ــتورها از روغ ــیاری از دس - در بس
ــان  ــی الهیج ــردن کوک ــت ک ــرای درس ــادی ب قن
اســتفاده مــی کننــد تــا فــرم خــودش را در فــر از 
دســت ندهــد. امــا اســتفاده از مارگاریــن یــا کــره 
ی گیاهــی هــم طعــم کوکــی را بهتــر مــی کنــد و 

هــم ســالم تــر اســت.
- بــا ایــن مقــدار مــواد اولیــه، حــدود ۳۰ عــدد 

کوکــی الهیجــان خواهید داشــت.
ــه  ــد در تاب ــی توانی ــان را م ــی الهیج - کوک

ــد. ــت کنی ــز درس ــه نی ــای دو طرف ه
- مایــه کوکــی را بــه مقــداری هــم بزنیــد کــه 

کــش دار شــود.
کوکــی  در  کشــمش  و  گــردو  مقــدار   -
الهیجــان ســلیقه ای اســت. مــی توانیــد آن را بــه 

ــد. ــاد کنی ــم و زی ــواه ک دلخ
- باقــی مانــده ی کوکــی هــا را حتمــا در 
ــد  ــداری کنی ــال نگه ــته و در یخچ ــرف در بس ظ

ــد. ــته باش ــتری داش ــدگاری بیش ــا مان ت
ــد  ــاوت اســت. بع ــا هــم متف ــا ب ــای فره - دم
ــا  از ۱۵ دقیقــه حتمــا آن هــا را بررســی کنیــد ت
ــدازه در فــر  نســوزند. اگــر کوکــی هــا بیــش از ان

بماننــد، خشــک و ســفت مــی شــوند.
- حتمــا کوکــی هــا را بــا فاصلــه از هــم روی 
ــی بچینیــد. چــون بعــد از پختــه  کاغــذ روغن
ــی  ــاد م ــا زی ــم آن ه ــردن حج ــف ک ــدن و پ ش

ــبند. ــی چس ــم م ــه ه ــود و ب ش
ــد  ــی توانی ــان را م ــی الهیج ــی گردوی - کوک
بــه عنــوان میــان وعــده، دســر و هنــگام افطــار در 

مــاه مبــارک رمضــان نــوش جــان کنیــد.
- بــرای آن کــه رنــگ کوکــی هــا کمــی قهــوه 
ــد  ــی توانی ــر م ــود، در آخ ــر ش ــگ و زیبات ای رن
حــدود ۱- ۲ دقیقــه شــعله ی بــاالی آن )حالــت 
گریــل فــر( را روشــن کنیــد. فقــط مواظــب 

ــته نشــود! ــش از حــد برش ــه بی باشــید ک
منبع: ایران کوک

رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس:
ستادهای اسکان مهمانان نوروزی لغو شود

رئیـس شـورای اسـامی شـهر بندرعبـاس گفـت: از مسـوالن سـتاد 
اسـکان مهمانـان نـوروزی درخواسـت می شـود که این سـتادها لغو شـود 

و مـدارس از پذیـرش مسـافران و مهمانـان نـوروزی خـودداری کننـد.  
بــه گــزارش ایســنا، فاطمــه جــراره در جمــع خبرنــگاران بیــان کــرد: 
بــا توجــه بــه اینکــه اســتان هرمــزگان و شــهر بندرعبــاس از آب و هــوای 
ــت  ــادی جه ــافران زی ــت، مس ــوردار اس ــال برخ ــام س ــن ای ــی در ای خوب
ــزگان ســفر مــی  ــاس و اســتان هرم ــه شــهر بندرعب ــح ب گــردش و تفری
کننــد و هــر ســاله در ایــام تعطیــات نــوروز نیــز شــاهد تعــداد زیــادی از 

مســافران و گردشــگران خواهیــم بــود. 
وی اظهـار کـرد: بـا توجه به شـیوع ویـروس کرونا، امسـال از مسـوالن 
سـتاد اسـکان مهمانـان نوروزی درخواسـت می شـود که این سـتادها لغو 
شـود و همچنین سـتادهای اسـکان آموزش و پرورش نیز تعطیل شـوند و 

مـدارس از پذیـرش مسـافران و مهمانان نوروزی خـودداری کنند. 
رئیـس شـورای اسـامی شـهر بندرعبـاس خاطرنشـان کـرد: باید همه 
دسـت بـه دسـت هـم داده تـا بتوانیـم ایـن بیمـاری را شکسـت دهیم که 
الزمـه اش نیـز کاهـش مسـافرت هـا و ترددهـای غیـر ضروری می باشـد. 
ــر ضــروری خــود  ــان از ســفرهای غی ــان اینکــه هموطن ــا بی جــراره ب
اجتنــاب کننــد تــا شــاهد حفــظ ســامت  مــردم باشــیم، اضافــه کــرد: 
تصمیماتــی مبنــی بــر کاهــش ســاعت ترددهــای دریایــی بــه جزایــر در 
ســتاد اســتانی مدیریــت بیمــاری کرونــا گرفتــه شــده اســت و مقــرر شــده 
کــه از ســاعت ۶ صبــح الــی ۱8 تــردد بــه جزایــر انجــام شــود، ولــی بهتــر 
اســت کــه بــرای حفــظ ســامت مــردم ایــن حجــم ســاعت نیــز کاهــش 

یابــد و بــرای تــردد بــه جزایــر محدودیــت بیشــتری اعمــال شــود.

شهردار تبریز؛ 
فرهنگ سازی کار یک سازمان نیست 

شـهردار تبریـز بر تمرکززدایـی فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشـی 
شـهرداری از یـک سـازمان مشـخص تاکیـد کـرد و گفـت: هـر سـازمان و 
منطقـه ای مشـکات و اقدامـات فرهنگـی خـاص خـود را دارد کـه الزم 

اسـت نسـبت بـه شـرایط و ماموریـت هـای محولـه برنامه ریـزی کند. 
به گزارش شـهریار، ایرج شـهین باهر در جلسـه شـورای اسـامی شهر 
تبریـز اظهـار کـرد: هر سـازمانی در راسـتای اهـداف و در حـوزه تخصصی 
خـود بایـد فرهنگ سـازی کنـد و سـازمان فرهنگـی، اجتماعی و ورزشـی 

شـهرداری بـه تنهایـی تـوان اجـرای همه ایـن برنامه هـا را ندارد.
او ادامـه داد: بـه عنـوان مثـال فرهنـگ سـازی در حـوزه ترافیـک و 
رانندگـی در تخصـص سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری تبریـز 
اسـت و سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی نمـی تواند در این راسـتا 

فرهنـگ سـازی کند.
شـهردار تبریـز عنـوان کـرد: هـر منطقه نیـز مشـکات فرهنگی خاص 
خـود را دارد و در ایـن راسـتا کار فرهنگی صورت می گیـرد و بنابراین اگر 
تمرکـز بر روی یک سـازمان مشـخص باشـد، میزان فعالیت هـای فرهنگی 

بـه شـکل محسـوس کاهش پیدا مـی کند.
او بـا تاکیـد دوبـاره بـر اینکـه تمرکزگرایـی در امـور فرهنگـی کارسـاز 
نخواهـد بـود، افزود: اگـر فعالیت های فرهنگی کل سـازمانهای شـهرداری 
بـه یـک نفر و یا یک سـازمان سـوق پیـدا کنـد، آنموقع کارهـای فرهنگی 

در شـهر تعطیـل می شـود. 

مورد مثبت کرونا در زندان ها و پادگان های 
آذربایجان شرقی وجود ندارد

ــچ  ــون هی ــرد: تاکن ــام ک ــز اع ــوم پزشــکی تبری ــس دانشــگاه عل ریی
ــن  ــی ای ــای نظام ــا و پادگان ه ــا در زندان ه ــروس کرون ــت وی ــورد مثب م

اســتان گــزارش نشــده اســت. 
بـه گـزارش ایرنـا، محمدحسـین صومـی، افـزود: بـا هماهنگـی های به 
عمـل آمـده بین دانشـگاه علوم پزشـکی و مدیریت زندان هـای آذربایجان 
شـرقی، ضدعفونی کردن و سـم پاشـی تمامی زندان های اسـتان به دقت 

و بـا حساسـیت خاصـی به انجام می رسـد.
وی بــا بیــان اینکــه ضدعفونــی کــردن زنــدان هــای اســتان و بــه ویــژه 
زنــدان مرکــزی تبریــز همــه روزه صــورت مــی گیــرد، اظهــار داشــت: بــا 
اقدامــات بهداشــتی و مراقبتــی کــه صــورت مــی گیــرد تاکنــون مــوردی 
ــه  ــا ب ــودن آنه ــکوک ب ــال مش ــه احتم ــانی ک ــت از کس ــش مثب از آزمای

کرونــا مــی رفــت، ثبــت نشــده اســت.
در همیـن زمینـه مدیـرکل زنـدان هـای آذربایجـان شـرقی نیـز بـا 
بیـان اینکـه بافاصلـه پـس از اعـام وجـود ویروس کرونـا در کشـور، این 
مجموعـه وارد عمـل شـده و اقداماتی را انجام داده اسـت، گفـت: بر همین 
اسـاس دوره هـای آموزشـی عمومـی راه هـای پیشـگیری از مبتـا شـدن 
بـه ویـروس کرونـا به طـر مرتـب در زندان هـای اسـتان برگزار می شـود.

محمــد یــاری افــزود: ایــن دوره هــای آموزشــی بــه همــت و 
ــزار شــده و  ــت آذربایجــان شــرقی برگ ــون اصــاح وتربی درخواســت کان
در آن کارشناســان مربوطــه بــه راه هــای پیشــگیری، تشــخیص و درمــان 

ــد. ــی پردازن ــون م ــان کان ــرای مددجوی ــا ب ــروس کرون وی
وی اظهـار داشـت: معرفـی کرونا، راه های پیشـگیری از مبتا شـدن به 
ویـروس کرونـا، موازیـن پیشـگیری و کنتـرل عفونت، احتیاطـات تماس با 
بیمـاران، شستشـو و ضدعفونی جهت پیشـگیری از بیمـاری، عائم بالینی 

بیمـاری و درمـان از اهداف این دوره های آموزشـی اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا، رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مرکـز آذربایجـان 
شـرقی همچنیـن از سـالم بـودن پـادگان هـای نظامـی نیروهـای مسـلح 
مسـتقر در اسـتان خبـر داد و گفـت: تاکنـون هیـچ آزمایـش مثبـت از 

سـربازان و نیروهـای نظامـی مسـتقر در اسـتان گـزارش نشـده اسـت.
صومــی ادامــه داد: تمامــی پــادگان هــای ارتــش، نیــروی انتظامــی و 
ســپاه کــه در تبریــز و ســایر شــهرهای آذربایجــان شــرقی وجــود دارنــد از 
همــان روزهــای اولیــه شــایع شــدن ویــروس کرونــا اقــدام بــه ضدعفونــی 

و مراقبــت هــای ویــژه کــرده انــد. 

ــدد  ــت: درص ــاوری گف ــی و فن ــاون علم مع
ــد  ــای جدی ــذاری ه ــرمایه گ ــا س ــتیم ب هس
ظرفیــت تولیــد ماســک را بــه واســطه شــرکت 
هــای دانــش بنیــان بــه ۳۰۰ هــزار در روز 

ــانیم.  برس
بــه گــزارش مهر، ســورنا ســتاری در نشســت 
ــاخت  ــران س ــای ای ــت ه ــد کی ــری تولی خب
تشــخیص بیمــاری کرونــا، ماســک و داروهــای 
ــت  ــن بیمــاری کــه در محــل معاون ــی ای درمان
ــان  ــد، خاطرنش ــزار ش ــاوری برگ ــی و فن علم
ــا  کــرد: از ابتــدای اتفاقــات ورود ویــروس کرون
بــه کشــور معاونــت علمــی و فنــاوری بــه 
ــذا و  ــازمان غ ــکاری س ــا هم ــدی ب ــورت ج ص
ــت،  ــای ارزی در وزارت بهداش ــات امن دارو، هی
شــرکت هــای دانــش بنیــان و پژوهشــگاه هــا 

ــت.  ــرده اس ــاز ک ــی را آغ اقدامات
وی افــزود: یکــی از بخــش هایــی کــه مــورد 
نیــاز بــه هنــگام شــیوع ویــروس کرونــا بــوده و 
توانســته بــه تولیــد انبــوه برســد تولیــد ماســک 
ــه  ــا ب ــن ماســک ه ــد ای ــوده اســت؛ تولی ــا ب ه
ــان در حــد  ــش بنی ــای دان واســطه شــرکت ه

قابــل توجهــی بــود. 
ــن  ــد ای ــن تولی ــه داد: همچنی ــتاری ادام س
ــد بخــش  ــر خطــوط تولی ــا تغیی ــا ب ماســک ه
ــد  ــای جدی ــای دیگــر و ســاخت دســتگاه ه ه

بــه ظرفیــت ۲۰۰ هــزار ماســک در روز رســیده 
اســت. 

ــا از  ــک ه ــن ماس ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
نــوع N۹۵  و N۹۹ بــرای کادر پزشــکی بــوده 
ــا  ــه ب ــن هفت ــا ای ــم ت ــت: امیدواری ــت گف اس
ــام  ــان ام ــی فرم ــذاری ســتاد اجرای ســرمایه گ
بتوانیــم ظرفیــت تولیــد ایــن ماســک هــا را بــه 
۳۰۰ هــزار ماســک در روز برســانیم کــه میــزان 

ــل توجهــی اســت.  قاب
بــه گفتــه معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت 
تولیــد  کارخانــه  تولیــدات  کل  جمهــوری، 
ماســک و دســتگاه هــای آن و فیلتــر نانــو، 

ــت.  ــوده اس ــل ب ــاخت داخ س
وی بــا بیــان اینکــه ایــن ماســک هــا، 
ــر از  ــن ت ــایز پایی ــی در س ــا را حت ــروس ه وی
ــتگاه  ــه دس ــع ورود آن ب ــرد و مان ــی ب ــن م بی
تنفســی مــی شــود، گفــت: ایــن اتفــاق بزرگــی 
ــه واســطه شــرکت  ــا توانســتیم ب اســت کــه م
ــا  ــی ب ــدت کوتاه ــان در م ــش بنی ــای دان ه

ــانیم.  ــد برس ــه تولی ــاال ب ــت ب ظرفی
ریاســـت  فنـــاوری  و  علمـــی  معـــاون 
هـــای  کیـــت  خصـــوص  در  جمهـــوری 
تشـــخیص ویـــروس کرونـــا و روش هـــای 
تشـــخیصی جدیـــد گفـــت: معاونـــت علمـــی 

ــور  ــه کشـ ــروس بـ ــن ویـ ــدای ورود ایـ از ابتـ
ـــرده  ـــت ک ـــخیصی فعالی ـــای تش ـــت ه روی کی
ـــوزه داروهـــای  و قـــرار اســـت اتفاقاتـــی در ح

ــد.  ــز بیافتـ ــد نیـ جدیـ
ــودن  ــه ناشــناخته ب ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
ــا  ــا ب ــت ه ــن کی ــد ای ــا، تولی ــروس کرون وی
همــکاری وزارت بهداشــت در حــال انجام اســت 
و در ایــن راســتا از تمــام ظرفیــت شــرکت های 
ــرای  ــا ب ــده و آنه ــتفاده ش ــان اس ــش بنی دان

ــد.  ــده ان ــن موضــوع بســیج ش ــق ای تحق
وی در خصــوص نــرم افزارهــا و بخــش 
ــا  ــروس کرون ــا وی ــط ب ــوای مرتب ــد محت تولی
گفــت: بســیاری از شــرکت هــای دانــش بنیــان 
در حــوزه IT و نــرم افــزار، تولیــد محتــوا، ورود 
ــن  ــدی در ای ــی ج ــد و همراه ــرده ان ــدا ک پی

ــد.  ــی دارن ــت علم ــا معاون ــه ب زمین
ســتاری  افــزود: تاکنــون ایــن شــرکت هــا 
ــی را در حــوزه تولیــد  ــازار خوب ــد ب توانســته ان

ــوا پاســخگو باشــند.  محت
ــا تاکیــد بــر اینکــه وزارت بهداشــت و  وی ب
ســازمان غــذا و دارو همراهــی جــدی در زمینــه 
ــان دارد،  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــدات ش تولی
گفــت: امیدواریــم بتوانیــم همــگام بــا حمایــت 
مــردم اتفاقــات خوبــی را در ایــن زمینــه رقــم 

بزنیــم. 

ــراث فرهنگــی، گردشــگری و  ــرکل می  مدی
ــریح  ــرقی، در تش ــان ش ــتی آذربایج صنایع دس
اســتان،  گردشــگری  موجــود  ظرفیت هــای 
شهرســتان جلفــا را مقصــد طایــی گردشــگری 

عنــوان کــرد.
بــه گــزارش مهــر، مرتضــی آبــدار در جمــع 
ــه  ــان اینک ــا بی ــتان ب ــگری اس ــران گردش مدی
ــو از جاذبه هایــی مهــم  آذربایجــان شــرقی ممل
ــت:  ــت، گف ــی اس ــی و فرهنگ ــی، طبیع تاریخ
ــتان  ــن اس ــگری ای ــی گردش ــای غن ظرفیت ه
ــاز  ــلیقه و نی ــخگوی س ــا پاس ــام حوزه ه در تم

ــی و خارجــی اســت. گردشــگر داخل
ظرفیت هــای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
آذربایجــان شــرقی  و گردشــگری  تاریخــی 
ــرای جــذب گردشــگر  بســترهای مناســبی را ب
فراهــم آورده، شهرســتان جلفــا را از جملــه 
ــگری  ــوزه گردش ــب در ح ــر مخاط ــق پ مناط
ــه موقعیــت  ــا توجــه ب عنــوان کــرد و گفــت: ب
از  برخــورداری  و  شهرســتان  ایــن  ویــژه 
ظرفیت هــای متنــوع گردشــگری در اغلــب 
توجــه  قابــل  اســتقبال  شــاهد  فصــول 
گردشــگران از جاذبه هــای گردشــگری ایــن 

منطقــه هســتیم.

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
صنایع دســتی آذربایجــان شــرقی در ادامــه 
ــه نقــش مهــم محــور گردشــگری  ــا اشــاره ب ب
شــمال غــرب اســتان در جــذب گردشــگر و قرار 
گیــری شهرســتان جلفــا در رأس ایــن مســیر، 
اظهــار داشــت: بازارهــای مــرزی ایــن منطقــه 
ــه  ــر اســت ک ــن ام ــق ای ــر در تحق ــی مؤث عامل
ــوان  ــال و ج ــای فع ــورداری از نیروه ــا برخ ب
و همچنیــن ســرمایه گذاری هــای خارجــی، 
ــعه  ــه و توس ــق چرخ ــی را در رون ــش مهم نق

ــد. ــا می کنن ــتان ایف ــادی اس اقتص
آبــدار یکــی از شــاخص ترین جاذبه هــای 
ــن شهرســتان را »کلیســای ســنت  تاریخــی ای
اســتپانوس« عنــوان کــرد و گفــت: ایــن کلیســا 
از پرمخاطب تریــن  تاریخــی و کهــن یکــی 
شهرســتان  ایــن  گردشــگری  جاذبه هــای 
ــگران  ــاالنه گردش ــه س ــود ک ــوب می ش محس
ــرد  ــان گ ــور و جه ــر کش ــیاری را از سراس بس

ــی آورد. ــم م ه
ــید  ــره س ــعیب دوزال، مقب ــزاده ش او »امام

مجموعــه  چوپــان،  نمازخانــه  محمدآقــا، 
ــه،  ــازار مــرزی، هــال تپ تاریخــی کردشــت، ب
حمــام قدیمــی جلفــا، مقبــره نباتــی« را از 
ــتان  ــن شهرس ــی ای ــای تاریخ ــر جاذبه ه دیگ
عنــوان کــرد کــه از مقاصــد مهــم گردشــگران 

ــد. ــمار می آین ــه ش ــی ب ــی و خارج داخل
ــی  ــای طبیع ــه جاذبه ه ــه ب ــدار در ادام آب
ــن شهرســتان  ــه گردشــگری ای و مناطــق نمون
نیــز اشــاره کــرد و گفــت: از دیگــر جاذبه هــای 
ــوان ســاحل  ــن شهرســتان می ت گردشــگری ای
ــارک ارس،  ــه، ژئوپ ــیاب خراب ــار آس ارس، آبش
روســتای تاریخــی طبیعــی اوشــتبین و مناطــق 
هــدف گردشــگری اوشــتبین، کردشــت، نوجــه 

مهــر و ســفیده خــوان اشــاره کــرد.
ـــا در ۱4۰  ـــتان جلف ـــت، شهرس ـــی اس گفتن
کیلومتـــری شـــمال غـــرب تبریـــز و شـــمال 
ــی رود  ــیه جنوبـ ــی و در حاشـ ــوه کیامکـ کـ
ـــری در حاشـــیه رود  ـــع شـــده و قرارگی ارس واق
ارس، همجـــواری بـــا جمهـــوری آذربایجـــان، 
ـــتان  ـــوان و ارمنس ـــار نخج ـــوری خودمخت جمه
ـــاری  ـــم تج ـــای مه ـــی از قطب ه ـــه یک آن را ب
ــرده  ــران تبدیـــل کـ ــوری اســـامی ایـ جمهـ

ـــت. اس

ـــامی  ـــات اس ـــگ و ارتباط ـــازمان فرهن ـــی س ـــاون فرهنگ مع
ـــران و  ـــترک ای ـــینمایی مش ـــم س ـــاخت فیل ـــات س ـــاز عملی از آغ

ـــر داد.  ـــک خب ـــده ای نزدی ـــان در آین عم
ـــمی« در  ـــین هاش ـــد حس ـــید محم ـــا، »س ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــا  ـــو ب ـــت و گ ـــان در گف ـــی عم ـــن الملل ـــگاه بی ـــیه نمایش حاش
ـــان در  ـــران و عم ـــت: ای ـــور گف ـــن کش ـــبیبه » ای ـــه » الش رونام
ـــد و در  ـــاز کرده ان ـــود را آغ ـــای خ ـــکاری ه ـــینما هم ـــت س صنع
ـــه  ـــتر ب ـــترک پیش ـــم مش ـــاخت فیل ـــه س ـــم نام ـــتا تفاه ـــن راس ای

ـــت.  ـــیده اس ـــا رس امض
ـــران و عمـــان از لحـــاظ فرهنگـــی  ـــه اینکـــه ای ـــا اشـــاره ب وی ب
و اجتماعـــی دارای روابـــط دیرینـــه و اشـــتراکات فراوانـــی 
هســـتند، افـــزود: ســـاخت اولیـــن فلیـــم مشـــترک دو کشـــور 
بـــه روابـــط اجتماعـــی و روابـــط متقابـــل خواهـــد پرداخـــت . 
ـــامی  ـــات اس ـــگ و ارتباط ـــازمان فرهن ـــی س ـــاون فرهنگ مع
ـــت  ـــقانه اس ـــتان عاش ـــک داس ـــم ی ـــن فیل ـــوع ای ـــه داد: موض ادام
ـــی  ـــه های اجتماع ـــط و ریش ـــیاری از رواب ـــق آن بس ـــه از طری ک

ـــد. ـــش در می آی ـــه نمای ـــور ب ـــن دو کش ـــی بی و فرهنگ
ـــوب  ـــط خ ـــان رواب ـــران و عم ـــن ای ـــه بی ـــزود: همیش وی اف
ـــته و دارد  ـــود داش ـــی وج ـــه فرهنگ ـــا از جمل ـــه ه ـــه زمین در هم
و بـــه نظـــرم امـــروز ایـــن روابـــط در اوج خـــود و در بهتریـــن 

ـــرار دارد.  ـــرایط ق ش
ـــاب  ـــی کت ـــگاه بین الملل ـــران در نمایش ـــرکت ای ـــمی ش هاش
ـــی  ـــای فرهنگ ـــن همکاری ه ـــای روش ـــه جنبه ه ـــان را از جمل عم
ـــرای مشـــارکت مســـتمر و  ـــا ب ـــزود: م ـــرد و اف ـــان ک دو کشـــور بی
ـــیار  ـــور بس ـــن دو کش ـــی بی ـــط فرهنگ ـــبات و رواب ـــق مناس تعمی
ـــن  ـــران و عمـــان از بهتری ـــن ای ـــه ای ـــدم ک ـــم و معتق ـــه مندی عاق

ـــی برخوردارنـــد. روابـــط و همکاری هـــای فرهنگ
ـــی  ـــای فرهنگ ـــم نامه ه ـــه و تفاه ـــق نام ـــرد: تواف ـــه ک وی اضاف
بیـــن دو کشـــور منعقـــد شـــده و دو طـــرف بـــرای مشـــارکت 
و همـــکاری در بخش هـــای فرهنگـــی و هنـــری از جملـــه 
نمایشـــگاه بین المللـــی کتـــاب و  جشـــنواره هـــای ســـینمایی 

عاقه منـــد هســـتند. 
ـــامی  ـــات اس ـــگ و ارتباط ـــازمان فرهن ـــی س ـــاون فرهنگ مع
اضافـــه کـــرد: بنیـــاد نمایشـــگاه بین المللـــی کتـــاب تهـــران 
همـــراه بـــا برخـــی از ناشـــران خصوصـــی بـــا بیـــش از ۲۰۰ 
ـــر،  ـــی، هن ـــهای فرهنگ ـــی در بخش ـــاب ایران ـــد کت ـــوان جدی عن
ـــی  ـــگاه بین الملل ـــوارد در نمایش ـــایر م ـــاد و س ـــوم، اقتص ادب، عل
کتـــاب مســـقط شـــرکت کـــرده و بـــرای اولیـــن بـــار ایـــن 
ـــه  ـــور ب ـــارج از کش ـــی در خ ـــاب ایران ـــد کت ـــوان جدی ـــداد عن تع

ـــت. ـــده اس ـــش در آم نمای
هاشـــمی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در »موسســـه تقریـــب مذاهـــب 
ـــای  ـــه مکتب ه ـــدن اندیش ـــک ش ـــرای نزدی ـــزی ب ـــامی« مرک اس
ـــک  ـــرای نزدی ـــز ب ـــن مرک ـــزود: ای ـــده، اف ـــکیل ش ـــامی تش اس

کـــردن اندیشـــه هـــا و آموزه هـــای مکتـــب هـــای اســـامی، 
کتاب هـــا، تالیفهـــا و تحقیقـــات بســـیاری را در اختیـــار 

ـــد.  ـــی ده ـــرار م ـــامی ق ـــمندان اس دانش
ــن  ــا ایـ ــران بـ ــامی ایـ ــوری اسـ ــرد: جمهـ ــه کـ وی اضافـ
ـــر  ـــتد و ب ـــام بفرس ـــان اس ـــه جه ـــی ب ـــد پیام ـــدام می خواه اق

وحـــدت، اتحـــاد و پیشـــرفت امـــت اســـامی تاکیـــد دارد. 
ـــامی  ـــات اس ـــگ و ارتباط ـــازمان فرهن ـــی س ـــاون فرهنگ مع
همچنیـــن در بخشـــی از گفـــت و گـــوی خـــود بـــا روزنامـــه 
الشـــبیبه عمـــان بـــه انتشـــار کتابـــی بـــا عنـــوان » ســـلطان 
ــوس  ــت » قابـ ــبت گرامیداشـ ــه مناسـ ــتی » بـ ــح و دوسـ صلـ
ـــان  ـــد عم ـــلطان فقی ـــعیدی » س ـــور البوس ـــن تیم ـــعید ب ـــن س ب
ـــان  ـــاب پای ـــن کت ـــگارش ای ـــزود: ن ـــرد و اف ـــاره ک ـــران اش در ای
یافتـــه و وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی در حـــال فراهـــم 

کـــردن زمینـــه انتشـــار آن اســـت. 
ـــه ۱۰  ـــده ب ـــاد ش ـــاب ی ـــه کت ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــمی ب هاش
ـــی،  ـــی، ایتالیای ـــی، چین ـــی، انگلیس ـــی، عرب ـــه فارس ـــان از جمل زب
ـــد  ـــر خواه ـــپانیایی و ... منتش ـــوی، اس ـــی، فرانس ـــی، آلمان روس
ـــا  ـــه، ام ـــان یافت ـــاب پای ـــن کت ـــگارش ای ـــرد: ن ـــح ک ـــد، تصری ش
ـــا  ـــی ب ـــوای آن در حـــال رایزن ـــرای تاییـــد صحـــت و ســـقم محت ب
ـــه محـــض اینکـــه موافقـــت مســـقط  مقامـــات عمـــان هســـتیم و ب
ـــم  ـــدام خواهی ـــاپ آن اق ـــه چ ـــبت ب ـــم، نس ـــت آوری ـــه دس را ب

ـــرد.  ک
ــاب  ــی کتـ ــن المللـ ــگاه بیـ ــن » نمایشـ ــت و پنجمیـ بیسـ
ـــر  ـــور ۹4۶ ناش ـــا حض ـــته ب ـــه گذش ـــنبه هفت ـــان » از روز ش عم
ـــران در  ـــامی ای ـــوری اس ـــه جمه ـــان از جمل ـــور جه از ۳۲ کش
ـــه کار  ـــارس ( ب ـــنبه دوم م ـــب ) دوش ـــد و امش ـــاز ش ـــقط آغ مس

ـــد داد.  ـــان خواه ـــود پای خ

نمایشـــگاه کتـــاب مســـقط در ســـایه توجـــه بـــه ســـلطان 
فقیـــد ایـــن کشـــور برگـــزار می شـــود و آن گونـــه کـــه وزیـــر 
ـــش  ـــه نق ـــه ب ـــته در 8۶ برنام ـــام داش ـــان اع ـــانی عم اطاع رس

ســـلطان قابـــوس پرداختـــه می شـــود.
موسســـه نمایشـــگاه در ایـــن دوره بـــا مجموعـــه ای از 
کتاب هـــای منتشـــره عربـــی در کشـــورمان بـــه همـــراه 

کتاب هـــای منتخـــب بـــه فارســـی حضـــور دارد.
ــار  ــوص آثـ ــا« در خصـ ــارات »صهبـ ــار انتشـ ــه آثـ مجموعـ
و دیدگاه هـــای مقـــام معظـــم رهبـــری بـــه زبـــان عربـــی از 
جملـــه »مشـــروع الفکـــر االســـامی فـــی القـــرآن«، »انســـان 
بعمـــره ۲۵۰ ســـنه«، »اســـتضافه الفـــردوس«، »االســـره 
لقـــاء مطـــول مـــع ســـماحه االمـــام الخامنئـــی«، »النهضـــه 
الحســـینیه«، »الفجـــر الصـــادق«، »فـــی المنفـــی«، »شـــرح و 
تفســـیر آیة الکرســـی« و »المســـیح فـــی لیلـــه القـــدر« و در 
ــره  ــل »البصیـ ــی از قبیـ ــت کتاب هایـ ــات مقاومـ ــوزه ادبیـ حـ
و االســـتقامه، الهواجـــس الثقافیـــه فـــی مشـــروع الحضـــاری 
المعاصـــر«، بـــه همـــراه مجموعـــه ای از کتاب هـــای ترجمـــه  
ـــوره  ـــارات »س ـــوان انتش ـــودک و نوج ـــدس، ک ـــاع مق ـــده دف ش

مهـــر« در غرفـــه ایـــران عرضـــه  شـــده اســـت.
هم چنیـــن ۱۵۰ عنـــوان کتـــاب کـــودک و نوجـــوان کـــه 
قابلیـــت عرضـــه در بازارهـــای جهانـــی را دارد بـــا همـــکاری 
ـــران  ـــه ای ـــوان در غرف ـــودک و نوج ـــران ک ـــی ناش ـــن فرهنگ انجم

بـــه نمایـــش درآمـــده اســـت.
ــاد  ــگ و ارشـ ــی وزارت فرهنـ ــای حمایتـ ــی طرح هـ معرفـ
ــر  ــای نشـ ــی ظرفیت هـ ــاب و معرفـ ــوزه کتـ ــامی در حـ اسـ
ایـــران از دیگـــر برنامه هـــای غرفـــه کشـــور مـــا در نمایشـــگاه 

کتـــاب مســـقط  اســـت.

ستاری مطرح کرد؛

ورود دانش بنیان ها به تولید داروی کرونا

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی:

جلفا مقصد طالیی گردشگری آذربایجان شرقی است

ایران و عمان فیلم سینمایی مشترک می سازند
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چگونه محیط خانه را ضدعفونی 
کنیم؟ راه های ساده برای پیشگیری 

از کرونا

ـــت  ـــده اس ـــث ش ـــا باع ـــروس کرون ـــیوع وی ش
ــا در مـــورد ضدعفونـــی لـــوازم منـــزل  کـــه مـ
ــل کنیـــم. راه هـــای  حســـاس تر از قبـــل عمـ
ـــواد  ـــه م ـــود دارد ک ـــن کار وج ـــرای ای ـــاده ای ب س
اولیـــه آن در هـــر خانـــه و ســـوپرمارکتی پیـــدا 

می شـــود. 
ـــان  ـــامتی خودم ـــران س ـــا نگ ـــدام از م ـــر ک ه
ــود و  ــه خـ ــی کـ ــال راهـ ــه دنبـ ــتیم و بـ هسـ
قوی تـــر  کرونـــا  برابـــر  در  را  خانواده مـــان 
کنیـــم. شـــیوع ویـــروس کرونـــا باعـــث شـــده 
ــوازم  ــی لـ ــورد ضدعفونـ ــا در مـ ــه مـ ــت کـ اسـ
منـــزل حســـاس تر از قبـــل عمـــل کنیـــم. 
راه هـــای ســـاده ای بـــرای ایـــن کار وجـــود 
دارد کـــه مـــواد اولیـــه آن در هـــر خانـــه و 
ــه  ــن بـ ــود. بنابرایـ ــدا می شـ ــوپرمارکتی پیـ سـ
نکاتـــی جهـــت ضدعفونـــی منـــزل می پردازیـــم:

محلول کلر 1 درصد
ــت  ــا جهـ ــاده ترین روش هـ ــن روش از سـ ایـ
ضدعفونـــی منـــزل شـــما اســـت. یـــک ســـطل 
ـــه  ـــد. یـــک پیمان ـــز را انتخـــاب کنی مناســـب و تمی
ــس و  ــه وایتکـ ــک پیمانـ ــد. یـ ــاب کنیـ را انتخـ
ـــد.  ـــوط کنی ـــطل مخل ـــه آب را در س ـــج پیمان پن
محلـــول ضدعفونـــی ســـاده و موثـــر کلـــر یـــک 
ـــازمان نظـــام پزشـــکی  درصـــد از پیشـــنهادهای س
ــت.  ــه اسـ ــطوح در خانـ ــی سـ ــرای ضدعفونـ بـ
ـــن  ـــد و ای ـــاب کنی ـــی را انتخ ـــپری خال ـــک اس ی
ـــول را  ـــن محل ـــد. ای ـــل آن بریزی ـــول را داخ محل
ـــر  ـــد و ب ـــپری کنی ـــز اس ـــتمال تمی ـــک دس ـــر ی ب

روی ســـطوح بکشـــید.
در این رابطه به نکات زیر توجه کنید:

بـــه علـــت داشـــتن وایتکـــس نبایـــد ایـــن 
ــه ای  ــطوح پارچـ ــوب و سـ ــر چـ ــول را بـ محلـ
ــوب و  ــورت دوام چـ ــد. در اینصـ ــپری کنیـ اسـ

ــد داد. ــت خواهیـ ــه را از دسـ ــگ پارچـ رنـ
ایـــن محلـــول را بـــر روی ســـطوح اســـتیل 
اســـپری نکنیـــد. شـــیرآالت و ســـطوح ســـنگی 
ـــه جـــدی  ـــول صدم ـــن محل ـــا ای پرداخـــت شـــده ب
ـــپری  ـــن اس ـــال از ای ـــوان مث ـــه عن ـــد. ب می خورن
بـــرای روشـــویی هایی ســـنگی و شـــیرآالت 

ســـرویس بهداشـــتی اســـتفاده نکنیـــد.
رطوبـــت ناشـــی از دســـتمال کشـــیدن را 
ـــود  ـــه خ ـــود ب ـــد خ ـــازه بدهی ـــد و اج ـــاک نکنی پ

خشـــک شـــود.
ــرد  ــا از آب سـ ــول حتمـ ــن محلـ ــرای ایـ بـ
اســـتفاده کنیـــد، زیـــرا آب گـــرم کلـــر را بـــه 

ســـرعت از بیـــن می بـــرد.
ـــه  ـــول، ده دقیق ـــن محل ـــردن ای ـــر ک ـــرای اث ب

ـــت. ـــان الزم اس زم

الکل صنعتی
یکـــی از راه هـــای مفیـــد بـــرای ضدعفونـــی 
ـــتفاده  ـــا اس ـــیوع کرون ـــان ش ـــه در زم ـــطوح خان س
الکل هـــای  اســـت.  صنعتـــی  الکل هـــای  از 
ــد.  ــکل را دارنـ ــی از الـ ــد باالیـ ــی درصـ صنعتـ
الـــکل صنعتـــی ۹۰ درصـــد بـــه راحتـــی قابـــل 
تهیـــه هســـتند امـــا شـــما بـــرای اســـتفاده از 
ـــطوح  ـــردن س ـــی ک ـــت ضدعفون ـــکل جه ـــن ال ای
ــرای  ــا بـ ــد. مـ ــق کنیـ ــد آن را رقیـ ــه بایـ خانـ
ــه  ــاز بـ ــه نیـ ــطوح خانـ ــردن سـ ــی کـ ضدعفونـ
الـــکل ۷۰ درصـــد داریـــم. بـــه ایـــن منظـــور 4 
پیمانـــه الـــکل و یـــک پیمانـــه آب را مخلـــوط 
ـــد. ـــپری بریزی ـــل اس ـــول را داخ ـــن محل ـــد. ای کنی

ــت های  ــرای دسـ ــول را بـ ــن محلـ ــر ایـ اگـ
خـــود نیـــز اســـتفاده می کنیـــد بـــه البـــه الی 
انگشـــتان خـــود هـــم دقـــت کنیـــد. می توانیـــد 
ـــی  ـــت هایتان در حال ـــدن دس ـــر ش ـــرای لطیف ت ب
ــد  ــش از حـ ــت ها را بیـ ــوی دسـ ــه شستشـ کـ
معمـــول انجـــام می دهیـــد و از محلول هـــای 
از  می کنیـــد،  اســـتفاده  ضدعفونی کننـــده 
ـــی  ـــکل طب ـــد. ال ـــتفاده کنی ـــم اس ـــیرین ه گلیس
ــاد  ــر هفتـ ــه اگـ ــت کـ ــبی اسـ ــز راه مناسـ نیـ
درصـــد آن را تهیـــه کنیـــد، نیـــازی بـــه رقیـــق 
ـــه  ـــید ک ـــته باش ـــه داش ـــد. توج ـــردن آن نداری ک
ـــن  ـــا ای ـــز ب ـــان را نی ـــخصی خودت ـــوازم ش ـــا ل حتم

محلول هـــا ضدعفونـــی کنیـــد.
منبع: ایرنا زندگی

فخری:
 اصراری به برگزاری اردوها نداریم 

رئیــس مرکــز نظــارت بــر تیم هــای ملــی گفــت: تعطیلــی چنــد هفتــه ای 
تمرینــات مشــکل بحرانــی ایجــاد نمی کنــد. 

بــه گــزارش فــارس، پیمــان فخــری دربــاره شــایعاتی کــه در خصــوص 
لغــو بازی هــای المپیــک شــنیده می شــود، اظهــار داشــت: المپیــک مطمئنــا 
برگــزار می شــود. ژاپــن میلیاردهــا دالر هزینــه کــرده اســت. البتــه کمیتــه 
ــن  ــد تعیی ــرد بع ــر ک ــی صب ــاه م ــا م ــد ت ــه بای ــک گفت ــی المپی بین الملل

تکلیــف شــود. بــا افزایــش دمــا ایــن ویــروس از بیــن مــی رود.
وی افــزود: مشــکل حادی کــه االن وجــود دارد لغو مســابقات انتخابی المپیک 
اســت. تکلیــف حــدود 8۰ تــا ۹۰ درصــد رشــته ها بــرای بازی هــای المپیــک تــا 
فروردیــن مشــخص می شــد و کمتــر رشــته ای بــود کــه بــرای ماه هــای پایانــی 
ــا خردادمــاه مســابقات  ــا ایــن شــرایط فکــر می کنــم ت ــا ب ــد ام باقــی می ماندن
کســب ســهمیه را داشــته باشــیم مخصوصــا کــه حــاال در اروپــا هــم مشــکاتی 
ــه  ــدر ک ــم آنق ــر می کن ــن فک ــت. م ــده اس ــش آم ــروس پی ــوص وی در خص
فدراســیون های جهانــی دچــار مشــکل شــده اند، کمیتــه بین المللــی المپیــک 

ــرای المپیــک انجــام می دهــد. ــدارد و برنامه هــا را ب مشــکلی ن
رئیــس مرکــز نظــارت بــر تیم های ملــی دربــاره اینکه لغــو اردوها مشــکلی 
را بــرای حضــور در المپیــک ایجــاد نمی کنــد، عنــوان کــرد: اولویــت ســامتی 
ــر اردوهــا لغــو  ــم. اکث ــه برگــزاری اردوهــا نداری ــا اصــراری ب بچه هاســت و م

شــده و نفراتــی کــه قــرار اســت بــه المپیــک برونــد در اردو هســتند.
ــا ایــن تعطیلی هــا هیــچ اتفاقــی هــم نمی افتــد.  ــادآور شــد: ب فخــری ی
چنــد هفتــه تمریــن نکــردن ورزشــکاران بحرانــی ایجــاد نمی کنــد. بــرای مــا 
ســامت بچه هــا مهــم اســت تــا مــدال آوری. شــاید در یکــی دو رشــته ماننــد 
دوومیدانــی و شــنا الزم باشــد ورزشــکار در طــول ســال تمرین داشــته باشــد 

امــا در ســایر رشــته ها مشــکلی ایجــاد نخواهــد شــد.

گرشاسبی مدیرعامل پیکان شد

رییـس هیـات مدیـره باشـگاه پیکان بـه عنـوان مدیرعامل این باشـگاه 
انتخاب شـد. 

بـه گـزارش ایرنـا، طی حکمـی از سـوی مدیرعامل گـروه صنعتی ایران 
خـودرو، حمیدرضـا گرشاسـبی بـه صـورت رسـمی بـه عنـوان مدیرعامل 
باشـگاه پیـکان انتخـاب شـد. ایـن در حالـی بـود که جلسـه معارفـه او در 
دفتـر مدیریـت باشـگاه پیـکان و بـا حضـور مدیـران گـروه صنعتـی ایران 
خـودرو، هیـات مدیـره و مدیـران باشـگاه صبح امروز دوشـنبه انجام شـد.

ایـن در حالـی بـود که پیـش از این محمود شـیعی در چند سـال اخیر 
بـه عنـوان مدیرعامـل ایـن باشـگاه فعالیت می کـرد و پس از کسـب نتایج 

ضعیـف در ایـن فصل از مسـئولیت خود اسـتعفا کرد.
گرشاسـبی کـه سـابقه مدیرعاملـی باشـگاه پرسـپولیس را در کارنامـه 

خـود دارد، بـه عنـوان رییـس هیـات مدیـره وارد باشـگاه پیـکان شـد.

شکوری: 
پیشنهاد فدراسیون فوتبال لغو لیگ برتر است

سرپرســت دبیرکلــی فدراســیون فوتبــال بــا بیــان اینکــه پیشــنهاد مــا 
ــر فوتبــال اســت، گفــت: فدراســیون فوتبــال و  لغــو مســابقات لیــگ برت
ســازمان لیــگ فقــط مســئول برگــزاری مســابقات در محــدوده ورزشــگاه 
ــا  ــا نشــدن ی ــزار شــدن ی ــده در خصــوص برگ ــم گیرن ــا تصمی اســت، م

مســائل امنیتــی نیســتیم. 
بــه گــزارش ایســنا، ابراهیــم شــکوری، سرپرســت دبیرکلــی فدراســیون 
ــزاری  ــژه برگ ــرایط وی ــاره ش ــی درب ــوی تلویزیون ــت و گ ــال در گف فوتب
مســابقات لیــگ برتــر بــا مســابقات بــا شــیوع ویــروس کرونــا گفــت: در 
همیــن رابطــه گزارشــی گزارشــی تهیــه کــردم و بــرای حیــدر بهارونــد، 
سرپرســت فدراســیون فوتبــال ارســال کــردم. بــه اعتقــاد مــن مســابقات 
بایــد تعطیــل شــود. در ایــن نامــه مــواردی از قبیــل رفــت و آمــد تیــم 

ــرای همــه خطرنــاک اســت. هــا مطــرح شــده اســت کــه ب
سرپرســت دبیرکلــی فدراســیون فوتبــال یــادآور شــد: موضــوع دیگــر 
بــه زمــان مســابقه بــاز مــی گــردد کــه بازیکنــان ۱۲۰ دقیقــه بــا ضربــان 
ــس از آن سیســتم  ــه پ ــد ک ــا ۲۰۰ فعالیــت می کنن ــاالی ۱۷۰ ت ــب ب قل
ــروس  ــت وی ــاده دریاف ــود و آم ــف می ش ــودآگاه ضعی ــدن ناخ ــی ب ایمن
مــی وشــند. مســائلی ماننــد حضــور در رختکــن، خوشــحالی بعــد از گل، 

یارگیــری در حیــن ضربــات ایســتگاهی مطــرح اســت.
وی ادامــه داد: در حیــن یارگیــری بایــد بازیکــن را بــه خولــی کنتــرل 
کــرد کــه در ایــن زمــان تمــاس هایــی بــه وجــود مــی آیــد. نمــی تــوان 
بازیکــن را رهــا کــرد کــه تــوپ را وارد دروازه کنــد. مــن ایــن مســائل را 
ــرای وزارت ورزش و  ــون ب ــم تاکن ــد فرســتادم و او ه ــای بهارون ــرای آق ب

جوانــان ارســال کــرده اســت.
شــکوری تاکیــد کــرد: فدراســیون فوتبــال و ســازمان لیــگ مســئول 
برگــزاری مســابقه در محــدوده ورزشــگاه هســتند. دربــاره مســائل 
بهداشــتی و امنیتــی مــا تصمیــم گیــر نیســتیم و اگــر نهادهــای 
باالدســتی تصمیــم بــه لغــو بــازی بگیرنــد، تمکیــن مــی کنیــم. خــود مــا 

ــد. ــو کنن ــابقات را لغ ــم مس ــی دهی ــنهاد م ــن پیش ــم ای ه

چه بازی هایی از فوتبال تبریز لغو شد 
مسابقات لیگ های مختلف کشور در فوتبال و فوتسال لغو گردید. 

بـه گـزارش فـارس، تمامـی رقابت هـای فوتبـال باشـگاهی در لیـگ برتر، 
دسـته اول، لیـگ دسـته دوم و لیـگ دسـته سـوم به دلیـل حفـظ سـامت 
بازیکنـان، مربیـان، عوامل برگزاری و نمایندگان رسـانه های گروهی لغو شـد.

در لیـگ برتـر فوتبـال کشـور مسـابقات در هفتـه بیسـت و دوم لغـو 
گردیـده اسـت.

مسـابقات لیگ دسـته یک هم در هفته بیسـت و هفتم که چهارشـنبه 
هفتـه آینـده قرار بود برگزار شـود، هنوز وضعیت آن اعام نشـده اسـت.

در لیـگ دسـته ۳ مسـابقاتی که امروز اسـت طبـق برنامه برگزار شـده 
و از فـردا این مسـابقات هم لغو شـده اسـت.

در فوتسـال هـم دیـدار نهایی لیگ برتر فوتسـال کشـور به بعـد از عید 
موکـول گردید.

بدیـن ترتیـب برنامـه بازی هـای تیم هـای تبریـزی کـه لغـو گردیـده 
اسـت، بـه شـرح زیر اسـت:

تراکتور - نساجی قائم شهر )به تعویق افتاد(
فوالد خوزستان - ماشین سازی تبریز)به تعویق افتاد(

آلومینیوم اراک - علم و ادب تبریز)هنوز اعام نشده است(
مس سـونگون در دیـدار نهایـی لیـگ برتر فوتسـال کشـور)دیدار فینال 

بعـد از عیـد برگزار می شـود(
محتشـم تبریـز - عقـاب تهـران )این بـازی دیروز دوشـنبه ۱۲ اسـفند 

در ورزشـگاه شـهرداری تبریـز برگزار شـد(

مهاجــم کــروات ســابق پرســپولیس درحالــی 
بــا قــرارداد ۵۰۰هــزار یورویــی بــرای یــک 
ــد از آن  ــه بع ــد ک ــم آم ــن تی ــه ای ــم ب فصل ونی
ــت.  ــو رف ــه لوکوموتی ــورو ب ــا ۲۱هــزار و ۶۰۰ی ب
ــم  ــاالت نی ــزارش ایســنا، در نقل وانتق ــه گ ب
فصــل لیــگ هجدهــم، پرســپولیس برانکــو کــه 
ســودای هتریــک در لیــگ برتــر را در ســر 
می پرورانــد، فرصــت راغنیمــت شــمرد تــا 
ــی  ــراز اول، موتورگلزن ــام ت ــک مه ــا جــذب ی ب
تیــم را گــرم تــر کنــد. در آن مقطــع ســرمربی 
کــروات تیــم، ابتــدا نــام رضــا قوچان نــژاد رابــه 
باشــگاه داد تــا مقدمــات جــذب او فراهــم شــود 
ــزار  ــاالنه 8۰۰ه ــتی س ــتمزد درخواس ــا دس ام
ــپولیس  ــت پرس دالر، خــارج از تــوان  پرداخ
ــن بازیکــن از گزینه هــای  ــت ای ــا درنهای ــود ت ب

ــود. ــارج ش ــی خ ــان تهران سرخپوش
ــو  ــام ماری ــچ ن ــو ایوانکووی ــس از آن برانک پ
تــا  کــرد  اعــام  باشــگاه  بــه  را  بودیمیــر 
مقدمــات جــذب ایــن مهاجــم کــروات فراهــم 
شــود. در ابتــدا یکــی ازآنالیزورهــای تیــم، 
ــر را بررســی و اعــام  ــی بودیمی بازی هــای قبل
ــی الزم را  ــی فن ــم توانای ــن مهاج ــد ای می کن
نــدارد امــا برانکــو کــه بــرای جــذب مهاجمهــم 
وطنــش اصــرار داشــت، می گویــد کــه بودیمیــر 
ــم  ــک مهاج ــه ی ــد ب ــت او می توان ــت هدای تح
ــخصا  ــو ش ــود.پس از آن  برانک ــدل ش ــزن ب گل
از  پــس  و  می کنــد  راپیگیــری  مذاکــرات 
ــرب،  ــو زاگ ــگاه دینام ــه از باش ــذ رضایت نام اخ
ــم  ــران فراه ــه ته ــر ب ــفر بودیمی ــات س مقدم
می شــود. از آنجایــی کــه ایــن مهاجــم در 

ــا ایجنتــی ارتبــاط نداشــت، ســرمربی  ــران ب ای
پرســپولیس شــخصا در جلســه نهایــی بــا 
تــا  می شــود  حاضــر  پرســپولیس  باشــگاه 
ــود. ــا ش ــکل امض ــدون مش ــرارداد طرفین،ب ق

مبلــغ قــرارداد ماریــو بودیمیــر با پرســپولیس 
بــرای نیــم فصــل دوم لیــگ هجدهــم ۱8۰هــزار 
امضــا  زمــان  در  و  می شــود  تعییــن  یــورو 
قــرارداد ۳۳هزاریــورو نیــز بــه او پرداخــت 
قــرارداد  توافــق طرفیــن   می شــود. طبــق 
ــود و  ــم می ش ــم تنظی ــل و نی ــک فص ــرای ی ب
ــال  ــرای س ــروات ب ــم ک ــرد مهاج ــرر می گی مق
ــد. ــت کن ــتمزد دریاف ــورو دس ــزار ی بعد۳۲۰ه

پــس از پایــان فصــل، زمانــی کــه برانکــو بــه 
ــه  ــش یکطرف ــدن مطالبات ــت نش ــر پرداخ خاط
قــرارداد خــود را فســخ کرد، ماریــو بودیمیــر 
نیــز کــه چنــد ماهیحقــوق دریافــت نکــرده بود، 
ــرارداد خــود رافســخ کــرد و دیگــر  ــه  ق یکطرف
ــا شــکایت  ــه فیف ــا ب ــد. او بعده ــران نیام ــه ای ب

کــرد تــا عــاوه بــر دریافــت دســتمزدنیم فصــل 
دوم لیــگ هجدهــم، پــول قــرارداد فصــل بعــد 

خــود را نیــز دریافــت  کنــد.
ــپولیس  ــگاه پرس ــا باش ــن فیف ــق قوانی طب
بــرای نیــم فصــل دوم لیــگ هجدهــم محکــوم 
ــر  ــه بودیمی ــورو ب ــزار ی ــت ۱4۷ه ــه پرداخ ب
آنجایــی  از  ســال بعد  بــرای  امــا  می شــود 
کــه ایــن مهاجــم بــا باشــگاه لوکوموتیــو 
قــرارداد بســته بــود، پرسپولیســی ها بایــد 
مابه التفــاوت مبلــغ قــرارداد او بــا باشــگاه 
جدیــد، تاســقف ۳۲۰هــزار یورو)مبلــغ قــرارداد 
ــد. ــت کنن ــپولیس( را پرداخ ــگاه پرس ــا باش ب

طبــق اســنادی کــه توســط فیفــا به باشــگاه 
ــرارداد  ــر ق ــده، بودیمی ــال ش ــپولیس ارس پرس
خــود بــا باشــگاه لوکوموتیــو کــه از قــرار 
ماهیانــه ۱8۰۰یورواســت )۲۱هــزار و ۶۰۰یــورو 
ــرده و  ــه ک ــا ارائ ــه فیف ــال( را ب ــک س ــرای ی ب
ــغ  ــن مبل ــاوت ای ــپولیس ماالت ــته پرس خواس

ــد.  ــورو پرداخت کن ــزار ی ــقف ۳۲۰ه ــا س را ت
ــرد  ــور می ک ــاید تص ــه ش ــی ک ــه از آنجای البت
ــک  ــرارداد ش ــغ ق ــاوت مبل ــن تف ــه ای ــا ب فیف
پرســپولیس  از   پیــش  قــرارداد  می کنــد، 
ــق  ــد. طب ــه می کن ــا ارائ ــه فیف ــز ب ــود را نی خ
ــه  ــر پیــش از پیوســتن ب ــرارداد بودیمی ــن ق ای
پرســپولیس ماهیانــه ۱۲۰۰یــورو از دینامــو 

ــرد. ــت می ک ــوق دریاف ــرب حق زاگ
حــاال طبــق حکــم فیفــا پرســپولیس بــرای 
ــه  ــوم ب ــم محک ــگ هجده ــل دوم لی ــم فص نی
پرداخــت ۱4۷هــزار یــورو و بــرای ســال جدیــد 
محکــوم بــه پرداخت۳۲8هــزار یــورو بــه ماریــو 
ــر  ــد در نظ ــه بای ــت. )البت ــده اس ــر ش بودیمی
گرفــت بــه مبالــغ فــوق، هزینــه دادرســی 

ــه شــده اســت.( اضاف
نشــان  ســاده  کتــاب  و  حســاب  یــک 
ــتن  ــش از پیوس ــر پی ــو بودیمی ــد، ماری می ده
ســالیانه۱4هزار  قــرارداد  پرســپولیس  بــه 
و 4۰۰یــورو منعقــد کــرده بــود و پــس از 
پــس پرســپولیس نیــز، قــرارداد ۲۱هــزار و 
ــن  ــه ای ــال اینک ــد. ح ــورو منعقدمی کن ۶۰۰ی
بازیکــن بــا ایــن ســطح دســتمزد چطــور 
ــی  ــرارداد ۳۲۰هــزار یوروی ــک ســال ق ــرای ی ب
ــوالی اســت  ــد، س ــد می کن ــپولیس منعق باپرس
کــه بایــد مدیــران ایــن باشــگاه پــر هــوادار بــه 
ــش  ــن نق ــن بی ــاید درای ــد. ش ــخ دهن آن  پاس
باشــد؛  نظارتــی می توانــد مهــم  نهادهــای 
ــا  ــد، قطع ــا ورود کنن ــن نهاده ــر ای ــه اگ چراک
کمتــر شــاهدچنین قراردادهایــی در ســطح 

ــود. ــم ب ــران خواهی ــال ای فوتب

عضــو انجمــن تغذیــه ایــران گفــت: تــرس از اضافــه وزن بــه 
ــای ورزشــی باعــث  ــی باشــگاه ه ــا و تعطیل خاطــر شــیوع کرون
شــده تــا برخــی ورزشــکاران اقــدام بــه حــذف وعده هــای 
غذایــی کننــد و ایــن یــک کار غلــط اســت زیــرا بــه جــای حــذف 

بایــد حجــم وعــده غذایــی کــم شــود. 
بـه گـزارش ایرنـا، معصومـه مـرادی اظهـار داشـت:  نخسـتین 
راه پیشـگیری از شـیوع و گسـترش ویـروس کرونـا رعایـت اصـول 
بهداشـتی اسـت که این روزها از طریق رسـانه ملی برای شـهروندان 
ایـران آمـوزش داده می شـود امـا ایـن روش به تنهایی کافی نیسـت 
بلکـه ورزشـکاران بـه مانند سـایر اقشـار جامعـه می توانند بـا تغذیه 

مناسـب و مصـرف ویتامین هـا ایمنـی بـدن را بـاال ببرند.
ــم  ــر روی رژی ــزود: اینکــه ب ــی اف ــی چاق عضــو انجمــن جهان
ــرف  ــا مص ــه ب ــر آن اســت ک ــه خاط ــود ب ــد می ش ــی تاکی غذای
گروه هــای مختلــف مــواد غذایــی، ویتامین هــای مفیــدی ماننــد 
ــه در  ــود ک ــی ش ــدن وارد م ــه ب ــن D ،A ،C و E ب ویتامی
باالبــردن ســطح ایمنــی بــدن بســیار مفیــد هســتند. پــس بــرای 
ــد  ــتی بای ــائل بهداش ــت مس ــار رعای ــا در کن ــگیری از کرون پیش

ــرار گیــرد. ــه مناســب نیــز در دســتور کار ق تغذی
مــرادی در ادامــه بــا اشــاره بــه درگیــر بــودن ورزشــکاران بــا 
تمرینــات آماده ســازی گفــت: تغذیــه ورزشــکاران در ایــن دوران 
ــی  ــه تعطیل ــه ب ــا توج ــان ورزش دارد. ب ــدت زم ــه م ــتگی ب بس
باشــگاه ها و ورزش کــردن احتمــال دارد افــراد دچــار اضافــه وزن 

شــوند بایــد رژیــم غذایــی متناســب بــا تمریــن داشــته باشــند. 
امــا در ایــن زمــان برخــی ورزشــکاران ممکــن اســت یــک ســری 
کارهــا را انجــام داده کــه بــرای ســامتی آنهــا مضــر باشــد. یکــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــای غذای ــی از وعده ه ــذف برخ ــا ح ــن کاره از ای
ــی  ــای غذای ــرا وعده ه ــی رود زی ــمار م ــه ش ــط ب ــده غل ــک ای ی
بایــد بــه طــور مرتــب مصــرف شــود. اگــر ورزشــکاران در زمــان 
تعطیلــی تمرینــات بــه دنبــال پیشــگیری از اضافــه وزن هســتند 
بــه جــای حــذف وعــده غذایــی بایــد میــزان حجــم غــذا را کــم 
ــالم  ــه س ــد تغذی ــر می خواهن ــکاران اگ ــن ورزش ــد. همچنی کنن
داشــته باشــند بهتــری اســت کــه غــذای خانگــی مصــرف کننــد 

ــد. ــا بپرهیزن ــرون و ســرخ کردنی ه ــذای بی و از مصــرف غ
 عضــو انجمــن تغذیــه ایــران تصریــح کــرد: توصیــه می شــود 

ورزشــکاران از تمامــی تغذیه هــای ســالم گروه هــای غذایــی 
ــذف  ــه ح ــه روزان ــد. در برنام ــتفاده کنن ــه اس ــه روزان در برنام

کربوهیدرات هــا و برنــج و نــان هــم توصیــه نمی شــود.
ایــن مــدرس دانشــگاه بــا بیــان اهمیــت ویتامیــن D و مصــرف 
آن بــرای پیشــگیری از مبتــا شــدن بــه کرونــا گفــت: در کشــور 
مــا کمبــود ویتامیــن D بــاال اســت؛ مخصوصــا در خانم هــا، 
ــن  ــل ای ــد. چــون مکم ــه وزن دارن ــه اضاف ــرادی ک ــودکان و اف ک
ــی اســت و ممکــن اســت مســمومیت  ــول در چرب ویتامیــن محل
ــه هیــچ وجــه مصــرف مکمــل توصیــه نمی شــود  ایجــاد بکنــد ب
مگــر کســانی کــه آزمایــش داده باشــند و ایــن کمبــود در آزمایش 
ــدن  ــن D ب ــراد از وضعیــت ویتامی ــر اســت اف ــده شــود و بهت دی

خــود مطلــع باشــند ســپس بــرای مصــرف آن اقــدام کننــد.
ــگام  ــن C هن ــرف ویتامی ــرد: مص ــوان ک ــان عن وی در پای
ورزش توصیــه می شــود امــا اگــر ورزشــکاران در داخــل منــازل 
خــود تمریــن هــم داشــته باشــند بــاز هــم توصیــه بــه مصــرف 
مکمــل ایــن ویتامیــن هســت. بــه ایــن علــت کــه ورزش باعــث 
می شــود متابولیســم بــدن بیشــتر شــود و نیــاز بــدن بــه 
ویتامیــن C  افزایــش پیــدا می کنــد بــه همیــن دلیــل خــوردن 
ــه  ــرایط ک ــن ش ــا در ای ــه تنه ــن ورزش ن ــن در حی ــن ویتامی ای
امــکان ابتــا بــه کرونــا وجــود دارد، در شــرایط عــادی هــم بــه 
ــرف  ــن را مص ــن ویتامی ــه ای ــود ک ــه می ش ــکاران توصی ورزش

کننــد.

جــز  بــه  برتــر  لیــگ  تیم هــای  همــه 
ــه  ــر ب ــگ برت ــزاری لی ــو برگ ــپولیس از لغ پرس
علــت گســترش ویــروس کرونــا راضــی هســتند 
ــت  ــت، وضعی ــای پایتخ ــا در اردوگاه قرمزه ام

ــت.  ــاوت اس متف
بــه گــزارش ایســنا، شــیوع کرونــا در ایــران، 
ــروس  ــن وی ــا ای ــه ب ــتاد مقابل ــکیل س ــا تش ب
در ورزش همــراه بــود و در همــان لحظــات 
نخســت، نگاه هــا بــه برگــزاری رقابت هــای 
ــران منعطــف  ــر ای ــه لیــگ برت ورزشــی از جمل
ــتقبال بیشــتری از  ــواره اس ــه هم ــرا ک شــد چ
ــدان بیشــتری  ــر می شــود و عاقه من ــگ برت لی
نســبت بــه ســایر رشــته ها دارد. بــا ایــن حــال 
ــه دالیــل  فشــردگی مســابقات فصــل جــاری ب
مختلــف، مانــع لغــو رقابت هــا شــد و بــه 
همیــن دلیــل بــا برگــزاری جلســاتی در ســتاد 
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا، بازی هــا بــدون 

ــد. ــری ش ــاگران پیگی ــور تماش حض
ــزاری  ــن سیســتم از برگ ــود ای ــن وج ــا ای ب
مســابقات دوام بســیاری نداشــت و بعــد از 
برگــزاری چنــد دیــدار از هفتــه بیســتم و 
ــگ  ــازمان لی ــر، س ــگ برت ــم لی ــت و یک بیس
شــدید  فشــار  زیــر  فوتبــال  فدراســیون  و 
بازیکنــان، هــواداران و  باشــگاه ها، مربیــان، 
مســئوالن بهداشــتی قــرار گرفتنــد و در نهایــت 
رقابت هــای لیــگ برتــر لغــو و بــه زمــان 
دیگــری موکــول شــد تــا ســامت عوامــل 
ــئوالن  ــا مس ــا ت ــابقات از تیم ه ــزاری مس برگ

بخش هــای مختلــف تامیــن شــود.

 بی تفاوتی پرسپولیس به برگزاری 
لیگ برتر بدون حضور تماشاگران

از همــان هفتــه بیســتم و بــا جنجــال 
ســپاهانی ها بــه علــت برگــزاری بــازی بــا 
حضــور  بــدون  اصفهــان  در  پرســپولیس 
ــامت  ــد س ــر تهدی ــاوه ب ــه ع ــاگران ک تماش
را  تیمشــان، ســپاهان  بازیکنــان و مربیــان 
ــرد،  ــروم ک ــار مح ــام عی ــی تم ــک میزبان از ی
هیــچ  پرســولیس  مربیــان  و  مســئوالن 
اعتراضــی بــه برگــزاری رقابت هــا بــا ایــن 

رویــه نداشــتند.
بــا آمادگــی ســازمان لیــگ بــرای برگــزاری 
ــان  ــا در می ــم، اعتراض ه ــت و یک ــه بیس هفت
تیم هــای لیــگ برتــر بیشــتر شــد. اســتقالی ها 
ــد و  ــه ســیرجان نمی رون ــد کــه ب ــد کردن تهدی
ــه  ــدید علی ــراض ش ــه اعت ــف ب ــای مختل تیم ه
ایــن رویــه کــه خــاف توصیه هــای ســتاد 
ــا بــود، اعتــراض کردنــد  ــا کرون ملــی مبــارزه ب
امــا پرســپولیس ها بــدون توجــه بــه ایــن 
ــه در  ــتراحتی ک ــتفاده از اس ــا اس ــوع و ب موض
ــن  ــد، وارد زمی ــرده بودن ــپاهان ک ــا س ــازی ب ب
شــدند و توانســتند شــهرخودرو را قاطعانــه 

ــد. ــت دهن شکس
بعــد از بــازی، مدیــران، مربیــان و بازیکنــان 
پرســپولیس کــه در ورزشــگاه حضــور داشــتند، 
ــور  ــدون حض ــر ب ــگ برت ــزاری لی ــاره برگ درب
ــف  ــراد مختل ــد ســامت اف تماشــاگران و تهدی
ــد و  ــراض نکردن ــر، اعت ــگ برت ــزاری لی ــا برگ ب
ــامت  ــتند و س ــون هس ــع قان ــه تاب ــد ک گفتن
تماس هــای  وجــود  بــا  را  خــود  شــخصی 
ــا  ــرور ب ــور و م ــازی و عب ــگام ب ــته هن ناخواس

ــد. ــوش کردن ــا فرام ــوس و هواپیم اتوب

 باالخره پرسپولیسی ها هم اعتراض 
کردند

ــی ها  ــراض پرسپولیس ــدای اعت ــره ص باالخ

هــم در آمــد امــا نــه بــه خاطــر برگــزاری لیــگ 
برتــر بــدون حضــور تماشــاگران بلکــه ایــن بــار 
بــه خاطــر لغــو بازی هــای لیــگ برتــر کــه ایــن 

هــم ماجــرای جالبــی اســت.
لغــو  برتــری خواســتار  لیــگ  تیــم   ۱۵
مــرور  و  عبــور  از  تــا  شــدند  مســابقات 
غیرضــروری - بــرای پیشــگیری از ویــروس 
کرونــا - خــودداری کننــد امــا ایــن موضــوع بــه 
ــر خــوش نیامــده  مــذاق صدرنشــین لیــگ برت
اســت. همیــن االن کــه لیــگ لغــو شــده، 
پرســپولیس بــا ۱۰ امتیــاز صدرنشــین اســت و 
شــانس بســیاری بیشــتری نســبت بــه ســایرین 
ــا  ــا ب ــت ام ــوردار اس ــام برخ ــب ج ــرای کس ب
لغــو بازی هــای لیــگ برتــر، نگرانــی در اردوگاه 

ــت. ــه اس ــاال گرفت ــپولیس ب پرس
ــن  ــپولیس اولی ــی پرس ــط عموم ــر رواب مدی
ــراض  ــن موضــوع اعت ــه ای ــه ب ــری اســت ک نف
ــته  ــاق نوش ــن اتف ــد از ای ــت. او بع ــرده اس ک
اســت: »بــرای مــا و دوســتداران میلیونــی 
و همــدل پرســپولیس در صــورت تعطیلــی 
ســوال  ایــن  لیــگ  رقابت هــای  ادامــه دار 
مطــرح خواهــد بــود کــه اگــر ســپاهان و 
ــرای  ــور ب ــا تراکت ــالیان ی ــس از س ــتقال پ اس
ــه  ــگ و ن ــی در لی ــانس قهرمان ــار ش ــن ب اولی
ــد  ــگ چن ــا لی ــتند، آی ــی را داش ــر قهرمان پوک

ــد؟« ــی ش ــل م ــی تعطی ــه متوال هفت

 علت نگرانی پرسپولیسی ها چیست؟
فشـــردگی مســـابقات لیـــگ برتـــر بـــر کســـی 
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــه می دانن ـــت و هم ـــیده نیس پوش
علـــت دیـــر برگـــزار شـــدن ایـــن مســـابقات 
ـــز  ـــه تجهی ـــه بهان ـــاری ب ـــل ج ـــدای فص در ابت
ورزشـــگاه ها، تعطیلـــی مســـابقات بـــه علـــت 
آلودگـــی هـــوا، ناآرامی هـــا در کشـــور در 
ـــابقات  ـــه از مس ـــک هفت ـــو ی ـــز، لغ ـــل پایی فص
بـــه علـــت بازی هـــای تیـــم ملـــی امیـــد و ... 
مســـابقات بســـیار فشـــرده برگـــزار می شـــود 
ــود  ــزی خـ ــه ریـ ــگ از برنامـ ــازمان لیـ و سـ

ــت. ــر اسـ عقب تـ
ــت  ــه عل ــع ب ــی بدموق ــن تعطیل حــاال ای
شــیوع کرونــا کــه مــدت زمــان آن هــم 
مشــخص نیســت، بــا لغــو ســایر بازی هــا ماننــد 
لیــگ قهرمانــان آســیا گــره خــورده و اگــر بنــا 
ــه  ــد، هم ــابقات باش ــه مس ــزاری ادام ــر برگ ب
چیــز بــه هــم خواهــد خــورد چــرا کــه در ایــن 
ــل  ــه فص ــل، ب ــن فص ــکان دارد، ای ــورت ام ص
ــل  ــل نق ــدی فص ــورد و زمان بن ــره بخ ــد گ بع
ــه  ــم ب ــا ه ــازی تیم ه ــاده س ــاالت و آم و انتق

ــزد. ــم بری ه
ــابقات  ــو مس ــال لغ ــوع احتم ــن موض ــه ای ب
ــه  ــه منزل ــه ب ــد ک ــه کنی ــم اضاف ــی را ه مل
ــن  ــه ای ــت و هم ــی اس ــام جهان ــی ج انتخاب
شــرایط زمزمــه لغــو رقابت هایــی ماننــد لیــگ 
ــی  ــرای فصــل جــاری و حت ــان آســیا ب قهرمان
لیــگ برتــر ایــران را هــم افزایــش داده اســت.

ایــن فصــل  ادامــه  اگــر  در هــر حــال 
ــود،  ــزار ش ــر برگ ــا دی ــیوع کرون ــت ش ــه عل ب
ــرای اتمــام آن نیســت و چــه بســا  تضمینــی ب
ــازمان  ــت، س ــام نشــود و در نهای مســابقات تم
لیــگ بی خیــال فصــل جــاری شــود. کمــا 
اینکــه ایــن شــایعه در کشــورهای دیگــری 
ــه  ــود ک ــنیده می ش ــم ش ــس ه ــد انگلی مانن
ماننــد  تیمــی  قهرمانــی  بــرای  تهدیــدی 
لیورپــول اســت کــه بعــد از ســالیان متمــادی 
ــاد صدرنشــین اســت و  ــاف بســیار زی ــا اخت ب
ــب  ــم از کس ــاز ه ــکل ب ــن ش ــه همی ــاید ب ش

ــد. ــام بازبمان ج

مهاجم کروات چطور به ایران آمد؟

کاله 3۰۰هزار یورویی بودیمیر بر سر پرسپولیس!

متخصص تغذیه: 

ورزشکاران از ترس کرونا هیچ وعده غذایی را حذف نکنند

دلیل مخالفت پرسپولیسی ها با لغو دیدارهای لیگ برتر
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اوقات شرعی شهر تهران

ــدون  ــران بـ ــامی ایـ ــوری اسـ ــت جمهـ ــت: دولـ ــت گفـ ــخنگوی دولـ سـ
ـــا  ـــاری کرون ـــورد بیم ـــفاف در م ـــورت ش ـــه ص ـــیه ب ـــه و حاش ـــه ماحظ هرگون

اطـــاع رســـانی کـــرده و مـــی کنـــد. 
ــه  ــن هفتـ ــری ایـ ــت خبـ ــی در نشسـ ــی ربیعـ ــنا، علـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ســـخنگوی دولـــت کـــه بـــه دلیـــل پیشـــگیری از شـــیوع احتمالـــی ویـــروس 
ـــدون  ـــا ب ـــرد: کرون ـــار ک ـــد، اظه ـــزار ش ـــس برگ ـــو کنفران ـــکل ویدئ ـــه ش ـــا ب کرون
ـــر  ـــا را درگی ـــام دنی ـــن موضـــوع تم ـــت اســـت. ای شـــک مســـئله اول کشـــور و دول
ـــا  ـــت. کرون ـــه اس ـــی گرفت ـــا قربانیان ـــاط دنی ـــی نق ـــروس در اقص ـــن وی ـــرده و ای ک
ـــور در  ـــش از ۶۰ کش ـــت. بی ـــی اس ـــد جهان ـــک تهدی ـــدز ی ـــارس و ای ـــل س مث
دنیـــا درگیـــر آن هســـتند. ایـــران یکـــی شـــفاف ترین هـــا بـــوده و از همـــه 
ــه  ــورها کـ ــی کشـ ــاف برخـ ــت، برخـ ــرده اسـ ــتفاده کـ ــش اسـ ظرفیت هایـ

مصلحـــت اندیشـــی کردنـــد.

کرونا بدون شک مسئله اول کشور و دولت است
ـــه  ـــدون هرگون ـــران ب ـــامی ای ـــوری اس ـــت جمه ـــرد: دول ـــان ک وی خاطرنش
ـــد؛  ـــی کن ـــرده و م ـــانی ک ـــاع رس ـــفاف اط ـــورت ش ـــه ص ـــیه ب ـــه و حاش ماحظ
ـــک  ـــا کم ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــاش م ـــت. ت ـــا اس ـــی از بدیهی ه ـــت یک صداق
ـــران  ـــریف ای ـــردم ش ـــی م ـــکاری و همدل ـــامت، هم ـــازمان های س ـــکان و س پزش
ـــران را  ـــامت ای ـــطح س ـــه س ـــم بلک ـــر بگذاری ـــت س ـــا را پش ـــن ب ـــا ای ـــه تنه ن

ـــم. ـــا دهی ارتق

بعد از شوک اولیه به سرعت بر اوضاع مسلط شدیم
ـــه رو  ـــت رو ب ـــن وضعی ـــی در ای ـــز و افت ـــا خی ـــا ب ـــت: م ـــت گف ـــخنگوی دول س
ـــه  ـــه ب ـــد از شـــوک اولی ـــا بع ـــد. م ـــی دادن ـــر بهداشـــت توضیحات ـــویم. وزی ـــی ش م
ـــم  ـــازه نخواهی ـــم اج ـــک ه ـــا کم ـــا ب ـــدیم. قطع ـــلط ش ـــاع مس ـــر اوض ـــرعت ب س

ـــوند. ـــلط ش ـــا مس ـــور م ـــر کش ـــروس ب ـــم و وی ـــد و تحری ـــم، تهدی داد تروریس

مردم با اهتمام بیشتری به توصیه های وزارت بهداشت و 
مسئولین توجه کنند

وی ادامـــه داد: دولـــت بـــه رســـالت اصلـــی خـــود عمـــل کـــرده و عمـــل 
خواهـــد کـــرده اســـت. زندگـــی در کشـــور مـــا بـــر صـــدر سیاســـت نشســـته 
اســـت. دولـــت از همـــه آحـــاد مـــردم اســـتدعا دارد بـــا اهتمـــام بیشـــتری 
ـــه راه  ـــرا ک ـــد؛ چ ـــه کنن ـــئولین توج ـــت و مس ـــای وزارت بهداش ـــه ه ـــه توصی ب
موفقیـــت مـــا همراهـــی و همیـــاری و مشـــارکت گســـترده همگانـــی اســـت.

ـــترش  ـــی از گس ـــادی ناش ـــیب های اقتص ـــی آس ـــه بررس ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ربیع
ـــا  ـــطح درآمده ـــش س ـــردم و کاه ـــب و کار م ـــر کس ـــا ب ـــروس کرون ـــیوع وی و ش
ـــد  ـــی دادن ـــط گزارش های ـــرد: وزرای ذی رب ـــار ک ـــت، اظه ـــت دول ـــه هیئ در جلس
ـــی و  ـــوع را بررس ـــا موض ـــکیل داده ت ـــه تش ـــن زمین ـــتادی را در ای ـــت س و دول

ـــد. ـــه دهن ـــی ارائ راهکارهای

سررسید وام های مرتبط با کسب و کارها و برخی دیگر از وام ها، 
دو ماه به عقب می افتد

ـــای  ـــید وام ه ـــد سررس ـــرر ش ـــردم مق ـــر م ـــار ب ـــش فش ـــرای کاه ـــزود: ب وی اف
مرتبـــط بـــا کســـب و کارهـــا و برخـــی دیگـــر از وام هـــا، دو مـــاه بـــه عقـــب 
ــرح و  ــار مطـ ــول و اعتبـ ــی پـ ــورای عالـ ــردا در شـ ــئله فـ ــن مسـ ــد. ایـ بیفتـ
ــاع   ــزی اطـ ــک مرکـ ــس بانـ ــی رئیـ ــای همتـ ــود و آقـ ــری می شـ تصمیم گیـ

رســـانی های الزم را انجـــام می دهـــد.
ــتمهال  ــرای اسـ ــد بـ ــرر شـ ــه مقـ ــام اینکـ ــا اعـ ــت بـ ــخنگوی دولـ سـ
بدهی هـــای مالیاتـــی تســـهیاتی ارائـــه شـــود، ادامـــه داد: اگـــر الزم بـــود در 
جلســـه ســـران قـــوا مطـــرح می شـــود. هرچنـــد فکـــر می کنیـــم اختیـــارات 
ـــری  ـــاره تصمیم گی ـــن ب ـــه در ای ـــر هفت ـــا آخ ـــت و ت ـــت هس ـــت دول الزم در دس

می شـــود.

بیمه سالمت متوقف نمی شود
ـــع  ـــکیل مجام ـــاره تش ـــا درب ـــده ت ـــرر ش ـــت مق ـــه دول ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ربیع
ـــات  ـــه تصمیم ـــر هفت ـــا آخ ـــه ای ت ـــکات بیم ـــل مش ـــی و ح ـــرکت های بورس ش
حمایتـــی از ســـوی دولـــت اتخـــاذ شـــود، گفـــت: از جملـــه مســـائل دیگـــر 
ـــد  ـــرر ش ـــه مق ـــود ک ـــردم ب ـــرای م ـــاری ب ـــان بیم ـــه درم ـــده هزین ـــرح ش مط
ـــاً  ـــردم خصوص ـــه م ـــم ب ـــوص ه ـــن خص ـــود و در ای ـــف نش ـــامت متوق ـــه س بیم

طبقـــات آســـیب پذیر فشـــاری وارد نخواهـــد شـــد.
ســـخنگوی دولـــت بـــا اشـــاره بـــه رفـــع ممنوعیـــت واردات و لغـــو ســـود 
ـــت  ـــال محدودی ـــرد: اعم ـــد ک ـــا، تاکی ـــا کرون ـــط ب ـــای مرتب ـــرای کااله ـــی ب بازرگان
صـــادرات در ایـــن رابطـــه بـــه وزارت صمـــت واگـــذار شـــد. وزارتخانه هـــای 
ـــتی  ـــام بهداش ـــود اق ـــع کمب ـــرای رف ـــه ب ـــد ک ـــزارش دادن ـــت گ ـــت و بهداش صم
۱۰۷ کارگاه جدیـــد راه انـــدازی و تغییـــر کاربـــری بـــرای تولیـــد مـــواد 

ضدعفونـــی ســـاده داده شـــده اســـت.
ـــاوری  ـــی و فن ـــت علم ـــه معاون ـــی ک ـــق گزارش ـــن طب ـــه داد: همچنی وی ادام
ریاســـت جمهـــوری ارائـــه داد تولیـــد ماســـک هـــای نانـــو n۹۵ مخصـــوص 
پرســـنل بیمارســـتانی نیـــز تـــا پایـــان هفتـــه بـــه روزی ۳۰۰ هـــزار عـــدد 
خواهـــد رســـید و کلیـــه دســـتگاه هـــای تولیـــد ایـــن ماســـک ها در داخـــل 

کشـــور اســـت.
ربیعـــی بـــا بیـــان اینکـــه تمـــام مـــوارد یادشـــده بـــه غیـــر از ظرفیـــت 
تولیـــدات وزارت دفـــاع اســـت، اظهـــار کـــرد: از جملـــه مهمتریـــن تولیـــدات 
وزارت دفـــاع تولیـــد کیـــت تشـــخیص بیمـــاری بـــوده اســـت کـــه توســـط 
متخصصـــان آن مجموعـــه انجـــام شـــده اســـت و در همیـــن زمینـــه دولـــت 
ـــان  ـــش بنی ـــرکت دان ـــا ۵ ش ـــخیص ب ـــای تش ـــت ه ـــد کی ـــعه و تولی ـــرای توس ب

در حـــال انعقـــاد قـــرارداد اســـت.

تمهیدات دولت درباره بسته شدن مرزهای ایران با کشورهای 
همسایه در پی شیوع کرونا

ـــران  ـــاره بســـته شـــدن مرزهـــای ای ـــه پرســـش ایســـنا، درب ربیعـــی در پاســـخ ب
ـــر اقتصـــاد  ـــا و تاثیـــر آن ب ـــروس کرون ـــی شـــیوع وی ـــا کشـــورهای همســـایه در پ ب
ـــادرات  ـــی از ص ـــرد: بخش ـــد ک ـــه تاکی ـــن زمین ـــت در ای ـــدات دول ـــور و تمهی کش
ـــن  ـــت. در عی ـــوده اس ـــایگان ب ـــا همس ـــه ب ـــای ظالمان ـــرایط تحریم ه ـــا در ش م
حـــال وجـــود فرهنـــگ مشـــترک و فاصلـــه کـــم، زمینـــه ای شـــده کـــه مـــا 
ـــایگان  ـــا همس ـــان ب ـــورد نیازم ـــن ارز م ـــرای تامی ـــود را ب ـــراودات خ ـــی از م بخش

ـــم. ـــام دهی انج
ـــاد  ـــرای اقتص ـــان ب ـــایگان م ـــا همس ـــا ب ـــای م ـــدن مرزه ـــته ش ـــزود: بس وی اف
کشـــور زیانبـــار بـــوده، امـــا یکـــی از اولیـــن تصمیمـــات ســـتاد مبـــارزه بـــا 
ـــرای  ـــت ب ـــه و وزارت بهداش ـــور خارج ـــان وزارت ام ـــدن همزم ـــال ش ـــا، فع کرون
ـــراق،  ـــا ع ـــران ب ـــی از ای ـــتا هیئت های ـــن راس ـــه در همی ـــود ک ـــوع ب ـــن موض ای

ـــد. ـــام دادن ـــی انج ـــتان مذاکرات ـــارات و افغانس ـــه، ام ترکی
ســـخنگوی دولـــت بـــا اعـــام اینکـــه هـــم اکنـــون گمـــرکات عـــراق بـــاز 
شـــده اســـت و بـــر اســـاس یـــک پروتـــکل بـــه تفاهـــم رســـیده ایم، اظهـــار 
ـــتی  ـــائل بهداش ـــام مس ـــت تم ـــا و رعای ـــیون کااله ـــه ایزوالس ـــن زمین ـــرد: در ای ک
ـــن  ـــود. همچنی ـــام می ش ـــدگان انج ـــرف کنن ـــودن مص ـــر ب ـــوده خاط ـــرای آس ب
ـــان  ـــرای اطمین ـــه ب ـــت هســـتند ک ـــه ســـمت افغانســـتان در حرک ـــین ب ۲۵۰ ماش
ـــایگان  ـــا همس ـــرز ب ـــم م ـــا ه ـــت در پایانه ه ـــای وزارت بهداش ـــی، کنترل ه بخش

شـــروع شـــده و پروتکل هـــای بهداشـــتی رعایـــت می شـــود.
ـــت.  ـــده اس ـــور ش ـــون وارد کش ـــدادی کامی ـــم تع ـــه ه ـــزود: از ترکی ـــی اف ربیع
عـــاوه بـــر ایـــن مرزهـــای آذربایجـــان فعـــال شـــده و ورودی و خروجی هـــا 
ـــن  ـــا ای ـــه ت ـــورت گرفت ـــی ص ـــم مذاکرات ـــتان ه ـــا پاکس ـــود. ب ـــی ش ـــرل م کنت

ـــدد. ـــا بپیون ـــه م ـــاری ب ـــراودات تج ـــز در م ـــور نی کش

در صورت لزوم مجدد تصمیم گیری خواهیم کرد
ـــق  ـــت: مطاب ـــدارس گف ـــی م ـــاره تعطیل ـــی درب ـــه پرسش ـــخ ب ـــی در پاس ربیع
ـــد  ـــل خواه ـــه تعطی ـــن هفت ـــر ای ـــا آخ ـــدارس ت ـــتم م ـــه داش ـــی ک ـــاس های تم
ـــری  ـــم گی ـــح درجلســـه تصمی ـــه صب ـــا جمع ـــزوم پنجشـــنبه ی ـــود. در صـــورت ل ب
ـــگزاری  ـــیما سپاس ـــدا و س ـــازمان ص ـــت از س ـــرف دول ـــن از ط ـــرد. م ـــم ک خواهی

ـــد. ـــاز کردن ـــری آغ ـــوزش از راه دور تدابی ـــرای آم ـــه ب ـــم ک ـــی کن م

دولت بازار را از گوشت و مرغ اشباع کرده است
ســـخنگوی دولـــت در ارتبـــاط بـــا نگرانی هـــای وزیـــر بهداشـــت دربـــاره 
ـــتای  ـــی در راس ـــا و نگرانی های ـــاری کرون ـــه بیم ـــوط ب ـــام مرب ـــی اق گرانفروش
ــبختانه  ــرد: خوشـ ــار کـ ــک، اظهـ ــل ماسـ ــتی مثـ ــام بهداشـ ــود اقـ کمبـ

ــه قبـــا  ــور هســـت. وارادات هایـــی کـ ــه وفـ ــروز بـ ــی امـ ــای اساسـ کاالهـ
صـــورت دادیـــم بـــه طـــوری هســـت کـــه نگرانـــی نداریـــم. قیمـــت هـــای 
ارزاق عمومـــی از جملـــه گوشـــت کنتـــرل شـــده اســـت. حتـــی در مـــورد 
ـــای  ـــا تقاض ـــا ب ـــه آن ه ـــم و عرض ـــم داری ـــد ه ـــادی تولی ـــاله زی ـــت گوس گوش
ـــرده  ـــباع ک ـــرغ اش ـــت و م ـــازار را از گوش ـــت ب ـــت. دول ـــه روس ـــری رو ب کمت

ـــت. اس

واکنش مردم به خرید یک امر طبیعی است
ـــک در  ـــون ماس ـــم میلی ـــک و نی ـــد ی ـــوی تولی ـــه س ـــت ب ـــه داد: حرک وی ادام
ـــاد  ـــور ایج ـــک در کش ـــد ماس ـــه خری ـــه ک ـــوک اولی ـــا ش ـــم، ام ـــاز کردی روز را آغ
ـــم  ـــیا ه ـــرق آس ـــی و ش ـــورهای اروپای ـــم. در کش ـــر بگیری ـــد در نظ ـــرد را بای ک
ـــی  ـــر طبیع ـــک ام ـــد ی ـــه خری ـــردم ب ـــش م ـــت. واکن ـــود داش ـــوک وج ـــن ش ای
ـــا  ـــا را ب ـــوع کار م ـــن موض ـــد. ای ـــاد ش ـــم ایج ـــرف کاذب ه ـــری مص ـــت. یکس اس

ـــرد. ـــه رو ک ـــکل رو ب مش
ســـخنگوی دولـــت گفـــت: واردات ماســـک هـــم آغـــاز شـــده اســـت و بـــه 
تولیـــد داخلـــی کمـــک می کنـــد. اتحادیه هـــای پوشـــاک را گـــرد هـــم 
ـــی  ـــای خاص ـــه ه ـــا پارچ ـــا ب ـــد ت ـــری داده ش ـــر کارب ـــی تغیی ـــه برخ ـــم و ب آوردی

کـــه بـــه  آن هـــا داده می شـــود، ماســـک تولیـــد کننـــد.

تعرفه واردات ماسک را کاهش دادیم
ربیعـــی گفـــت: تعرفـــه واردات ماســـک را کاهـــش دادیـــم. بیـــش از ۷۰۰ 
ـــام  ـــک اع ـــی و ماس ـــد عفون ـــروش ژل ض ـــرای ف ـــور ب ـــر کش ـــه در سراس داروخان
شـــده اســـت. در کارخانه هایـــی کـــه الـــکل و ماســـک تولیـــد مـــی کننـــد 
ناظریـــن مســـتقر شـــدند. آمارهـــای تولیـــد ایـــن محصـــوالت بـــه وزراتخانـــه 

بهداشـــت و درمـــان  و وزارتخانـــه صمـــت گـــزارش داده مـــی شـــود.
ـــگاه های  ـــم از فروش ـــی خواه ـــریف م ـــردم ش ـــرد: از م ـــان ک ـــر نش وی خاط
ـــل نشـــود. در  ـــب و کار تعطی ـــد کـــه چرخـــه کس ـــتفاده کنن آنایـــن هـــم اس
خصـــوص تولیـــد الـــکل روزانـــه 4۰۰ هـــزار لیتـــر تولیـــد می شـــود. مـــا در 
ـــه  ـــد روز ب ـــط دادن ـــر خ ـــه تغیی ـــی ک ـــم و خطوط ـــودی نداری ـــه کمب ـــن زمین ای
ـــده  ـــر ش ـــترده ت ـــم گس ـــوینده ه ـــواد ش ـــد م ـــوند. تولی ـــی ش ـــر م ـــترده ت روز گس

ـــود. ـــی ش ـــه داده م ـــردم ارائ ـــه م ـــم ب ـــا ه ـــی در متروه و حت

امروز هیچ انباری بدون نظارت نیست
ـــدات  ـــت تمهی ـــم دول ـــکار ه ـــورد احت ـــرد: در م ـــان ک ـــت بی ـــخنگوی دول س
خـــود را افزایـــش داده اســـت. هیـــچ انبـــاری امـــروز بـــدون نظـــارت نیســـت. 
یـــک میلیـــون و دویســـت هـــزار ماســـک بـــه بیمارســـتان ها از ماســـک هایی 
کـــه کشـــف شـــد تحویـــل داده شـــد. همـــه کشـــفیات از انبارهـــا صرفـــا بـــا 
ـــله  ـــل جلس ـــاعت قب ـــک س ـــود. از ی ـــی ش ـــه م ـــان ارائ ـــت و درم ـــوز بهداش مج
ـــدگان  ـــد کنن ـــن تولی ـــیم کار بی ـــه تقس ـــده ک ـــروع ش ـــت ش ای در وزارت بهداش

ـــرد. ـــورت گی ـــک ص ماس
ــت.  ــدم اسـ ــط مقـ ــت در خـ ــا دولـ ــه داد: قطعـ ــت ادامـ ــخنگوی دولـ سـ
ـــه  ـــش ک ـــه پی ـــت. در جلس ـــوده اس ـــه ب ـــی از جامع ـــه در بخش ـــوداگری همیش س
ـــن  ـــنبه اولی ـــح دادم. چهارش ـــاره توضی ـــن ب ـــم در ای ـــی بودی ـــر حریرچ ـــا دکت ب
ـــک  ـــتم ماس ـــی خواس ـــنبه م ـــم. پنجش ـــام کردی ـــا را اع ـــی از کرون ـــرگ ناش م
ـــن  ـــت. م ـــوداگری اس ـــه س ـــن کار آن داروخان ـــود. ای ـــان ب ـــزار توم ـــرم ۲۵ ه بگی

ـــم  ـــی ه ـــتادهای فرع ـــه در س ـــم ک ـــی کن ـــرکت م ـــی ش ـــتاد مل ـــا در س نه تنه
ـــا  ـــد، ام ـــز ش ـــوداگری متمرک ـــر س ـــرات ب ـــم. از روز اول تعزی ـــی کن ـــرکت م ش

ایـــن شـــبکه ها خـــود را گســـترده تر می کننـــد.
ـــت  ـــرد ثب ـــی گی ـــورت م ـــروز ص ـــه ام ـــدی ک ـــر تولی ـــرد: ه ـــان ک وی خاطرنش
مـــی شـــود. گایـــه دکتـــر نمکـــی کـــه فرمودیـــد، درخواســـت مســـاعدت از 
ـــد.   ـــک کنن ـــئله کم ـــن مس ـــه ای ـــه ب ـــوده ک ـــان ب ـــر از خودش ـــوه باالت ـــک ق ی
ـــوده اســـت. وزارت  ـــه الزم ب ـــوه مجری ـــم کمـــک ق ـــه و ه ـــوه قضایی ـــم کمـــک ق ه
ـــاتی  ـــت. گزارش ـــرده اس ـــدا ک ـــری پی ـــه پیگی ـــوص وظیف ـــن خص ـــات در ای اطاع
ـــی  ـــار زیبای ـــفیم در کن ـــم. متاس ـــری کنی ـــت آن را خب ـــاز نیس ـــه نی ـــت ک هس
ـــم  ـــا ه ـــوداگری ه ـــن س ـــم ای ـــی بینی ـــا م ـــران کرون ـــن بح ـــه در حی ـــی ک های
ـــا  ـــن ه ـــد. ای ـــدان آمدن ـــه می ـــا ب ـــم م ـــاد و مه ـــردم نه ـــای م ـــازمان ه ـــت. س هس

ـــد. ـــی کنن ـــک م ـــد کم ـــی گیرن ـــرار م ـــت ق ـــر وزارت بهداش ـــت نظ تح

از کمک همه کشورها به جز دو کشوری که صداقت ندارند،  
استقبال می کنیم

ـــال  ـــاد را فع ـــردم نه ـــازمان های م ـــر س ـــال احم ـــازمان  ه ـــت: س ـــی گف ربیع
ـــاز  ـــود را آغ ـــی خ ـــددکاری اجتماع ـــتی م ـــخص و بهداش ـــورت مش ـــه ص ـــرد؛ ب ک
ــود را در  ــش خـ ــته ایم دانـ ــی خواسـ ــت جهانـ ــازمان بهداشـ ــد. از سـ کرده انـ
ـــه  ـــم. محمول ـــی پذیری ـــم م ـــورها را ه ـــایر کش ـــک س ـــذارد؛ کم ـــا بگ ـــار م اختی
هایـــی هـــم آمـــده و از کمـــک همـــه کشـــورها بـــه جـــز دو کشـــوری کـــه 
صداقـــت ندارنـــد مثـــل رژیـــم غاصـــب اســـتقبال می کنیـــم. کرونـــا مســـئله 
ـــرار  ـــورها ق ـــایر کش ـــار س ـــران در کن ـــرایط بح ـــم در ش ـــا ه ـــت م ـــی اس جهان

ـــتیم. داش
ـــپ  ـــای ترام ـــری آق ـــع گی ـــه موض ـــم ب ـــی دان ـــرد: الزم م ـــان ک وی خاطرنش
ـــه  ـــدن ب ـــق ش ـــرای ملح ـــه ب ـــنهاد صادقان ـــه پیش ـــم. هرگون ـــاره کن ـــو اش و پمپ
ـــک  ـــه ی ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــئله م ـــم. مس ـــی زنی ـــت رد نم ـــکی را دس ـــه پزش جامع
کشـــور نمـــی توانـــد ایـــن مشـــکل را حـــل کنـــد، همـــه کشـــورها درگیـــر 
ـــته  ـــم نداش ـــورد را ه ـــن م ـــت الزم در همی ـــده صداق ـــت متح ـــا ایال ـــتند. ام هس
ـــد  ـــی توان ـــی م ـــور عمل ـــه ط ـــد ب ـــی بکن ـــط اظهارات ـــه فق ـــای اینک ـــت. بج اس
ـــردارد.  ـــخصی را ب ـــای مش ـــم ه ـــد تحری ـــی می توان ـــردارد. حت ـــا را ب ـــم ه تحری
حتـــی وقتـــی نمـــی گذارنـــد پـــول از طریـــق ســـوئیفت بـــه ایـــران برســـد 
ـــا  ـــد م ـــو بیای ـــوری جل ـــر کش ـــه ه ـــر صادقان ـــت. اگ ـــه اس ـــان ریاکاران پیشنهادش

ـــت. ـــم داش ـــورها خواهی ـــا آن کش ـــد را ب ـــن رون همی

تصمیماتی برای اقتصاد کرونازده گرفته شده است
ســـخنگوی دولـــت در ارتبـــاط بـــا تخصیـــص ارز بـــه تولیدکننـــدگان نیـــز 
ـــر  ـــی حاض ـــای رحمان ـــار آق ـــت در کن ـــن در صم ـــه م ـــه ای ک ـــت: در جلس گف
بـــودم تولیـــد کننـــدگان ضـــد عفونـــی اعـــام کردنـــد و متعهـــد شـــدند تـــا 
ـــت  ـــر جه ـــوارد دیگ ـــک و م ـــند. در ماس ـــته باش ـــت نداش ـــش قیم ـــاه افزای ـــه م س
تخصیـــص ارز هـــم صحبت هایـــی شـــده اســـت. تصمیماتـــی بـــرای اقتصـــاد 
ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــه اع ـــر هفت ـــا آخ ـــه ت ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــا زده گرفت کرون

تالش ما برگشت به گفت وگوهاست
ــران در  ــامی ایـ ــوری اسـ ــت جمهـ ــع دولـ ــه موضـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــی  ـــی یک ـــر روحان ـــای دکت ـــاب آق ـــت: جن ـــه ای گف ـــت منطق ـــوزه سیاس ح
ـــتانی از  ـــم دوس ـــروز ه ـــتند. ام ـــلوغی را داش ـــای ش ـــته روزه دو روز گذش
ـــاب  ـــا جن ـــی ب ـــای روحان ـــت. آق ـــد رف ـــوریه خواهن ـــه س ـــه ب وزارت خارج
ــا  ــت. مـ ــرده اسـ ــت کـ ــان صحبـ ــای اردغـ ــاب آقـ ــن و جنـ ــای پوتیـ آقـ
نگـــران هســـتیم. معتقـــد هســـتیم توافـــق آســـتانه مـــی توانـــد خـــوب 
باشـــد. ایـــن پشـــنهاد گفت وگـــو و ســـه جانبـــه جهـــت هماهنگـــی بـــود. 
وقتـــی بحـــران انســـانی جدیـــدی کـــه خـــارج از تحمـــل جامعـــه زخـــم 
خـــورده اســـت رخ می دهـــد مـــا را ناراحـــت می کنـــد. از همـــه طرفیـــن 
ــه  ــت بـ ــا برگشـ ــاش مـ ــم. تـ ــا برگردیـ ــه گفت وگوهـ ــم بـ ــی خواهیـ مـ

گفت وگوهـــا اســـت.
ـــه  ـــدارس ب ـــی م ـــه تعطیل ـــه ادام ـــاره ب ـــا اش ـــر ب ـــار دیگ ـــت ب ـــخنگوی دول س
ـــی  ـــر حاج ـــای دکت ـــا آق ـــت: ب ـــا گف ـــاری کرون ـــیوع بیم ـــری از ش ـــت جلوگی عل
میرزایـــی صحبـــت کـــردم، وزارت آمـــوزش و پـــروش از همـــه توانایی هـــای 
ـــه  ـــث اینک ـــد. بح ـــب نیافت ـــی عق ـــه آموزش ـــا جامع ـــد ت ـــی کن ـــتفاده م ـــود اس خ
ـــت  ـــتراتژی دول ـــت. اس ـــا اس ـــی م ـــد، بحـــث اصل ـــر نیافت ـــوزش تاخی ـــروز در آم ام

ـــود. ـــل نش ـــوزش تعطی ـــا آم ـــود، ام ـــل ش ـــدارس تعطی ـــه م ـــت ک ـــن اس ای

ان شاءاهلل شر این بیماری از سر بشریت برداشته شود
وی ادامـــه داد: تقریبـــا همـــه مـــدارس آنایـــن شـــده انـــد. دبیـــران هـــم 
اعـــام آمادگـــی کردنـــد. مـــا پـــس از دوران بحـــران کرونـــا چنـــد دســـتاورد 
ـــم  ـــامت خواهی ـــا س ـــراه ب ـــی هم ـــبک زندگ ـــن و س ـــوزش آنای ـــل آم ـــوب مث خ
ـــا  ـــم ام ـــوزش می دادی ـــی آم ـــات خیل ـــن موضوع ـــرای ای ـــد ب ـــاید بای ـــت. ش داش
ـــازمان های  ـــم. س ـــی کنی ـــه م ـــامت را تجرب ـــا س ـــت ب ـــوع زیس ـــک ن ـــروز ی ام
ـــتیم. ـــی داش ـــی خوب ـــه خیل ـــدند. تجرب ـــوب وارد ش ـــی خ ـــا خیل ـــاد م ـــردم نه م

ربیعـــی در پایـــان گفـــت: ان شـــاءاهلل شـــر ایـــن بیمـــاری از ســـر بشـــریت 
برداشـــته شـــود.
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