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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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جزئیات وام یک میلیون و
 ۲۰۰ هزار تومانی خرید نوروز 

بازنشستگان اعالم شد

علوی: 

مردم قرنطینه خانگی را 
جدی بگیرند

وامازحقوقبازنشستگانطی۴قسطکسرمیشود
مبلغیکمیلیونو۲۰۰هزارتومانبهکارتمشموالنواریزشده

اگرهمکاریوهماهنگیبیندولتومردمنباشدوضعیتبحرانیترخواهدشد
مردمبایدبهصورتقاطعانهبهدستورالعملهایپزشکیعملکنند

اینویروسسالمتوحیاتمردمراتهدیدمیکند
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طبق بخشنامه بانک مرکزی؛

پرداخت و دریافت پول در شعب بانک ها 

ممنوعممنوع شد 

کشورهای جهانی تحریم های 
ظالمانه علیه ایران را لغو کنند

رایزنی های منطقه ای الریجانی 
برای مقابله با کرونا در ایران

اجازه ادامه سرکوب مسلمانان 
هند را ندهیم

شاخص بورس تهران همچنان 
بر مدار ریزش

سرپرســت پلیــس راه آذربایجــان  شــرقی گفــت: در راســتای پیشــگیری 
ــکاری  ــا هم ــی ب ــای غیربوم ــا و خودروه ــا، اتوبوس ه ــروس کرون ــیوع وی از ش
از ســوی  از توقــف در مبــادی ورودی اســتان  پلیــس راه پــس  مامــوران 

کارشناســان بهداشــت و درمــان کنتــرل می شــوند. 
ســرهنگ رضــا کریمــی نــژاد، در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: هــم اکنــون ۴ 
تیــم از مامــوران پلیــس راه بــا اســتقرار در مســیرهای آذرشــهر - تبریــز، تهــران - 
تبریــز )آزادراه(، مشــکین شــهر - اهــر و ســراب - تبریــز در کنتــرل اتوبــوس هــا 
ــا کارشناســان بهداشــت و درمــان  ــه اســتان ب و خودروهــای غیربومــی ورودی ب

همــکاری مــی کننــد.
ــوس  وی اظهــار داشــت: کارشناســان بهداشــت و درمــان پــس از توقــف اتوب
ــب  ــتگاه ت ــتفاده از دس ــا اس ــتان، ب ــه اس ــی ورودی ب ــای غیربوم ــا و خودروه ه

ســنج مســافران را از نظــر بیمــاری کرونــا بررســی و در صــورت مشــکوک شــدن 
ــه بیمارســتان منتقــل مــی کننــد. ــان را ب وضعیــت مســافر ، آن

سرپرســت پلیــس راه آذربایجان شــرقی بــا اعــام آمادگــی بــرای همــکاری بــا 
نهادهــای ذیربــط بــرای پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرنــا، گفــت: ایمــن ســازی 
ــا زمــان عــادی  ــز از ســوی مامــوران پلیــس راه ت مبــادی ورودی اســتان و تبری

شــدن شــرایط ادامــه دارد.
ســرهنگ کریمــی نــژاد، از مــردم خواســت توصیــه هــای کارشناســان 
بهداشــت و درمــان را رعایــت کــرده و در صــورت نداشــتن ضــرورت از ســفرهای 
ــا کارشناســان  ــا ب ــاری کرون ــرل بیم ــرای کنت ــرده و ب ــز ک خــارج اســتانی پرهی

ــد. ــکاری کنن ــط هم ــای ذیرب ــان و نهاده ــت و درم بهداش
۱۴ هــزار کیلومتــر راه مربــوط بــه حــوزه اســتحفاظی پلیــس راه آذربایجــان 

شــرقی اســت.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه فــوت ۱۲ نفــر بــه دلیــل 
ــن  ــه ای ــان ب ــمار مبتای ــرد: ش ــام ک ــرقی اع ــا در آذربایجان ش ــه کرون ــا ب ابت

بیمــاری در ســطح اســتان بــه ۱۴۶ نفــر افزایــش یافتــه اســت.
محمدحســین صومــی دوشــنبه شــب در گفــت وگــوی خبــری بــا بیــان اینکــه 
ــا شــده اند،  ــات مبت ــردد در اجتماع ــر ت ــر اث ــا ب ــه کرون ــان ب ۹۰ درصــد مبتای
گفــت: ارتباطــات خانوادگــی تنهــا علــت ۱۰ درصــد از ابتاهــا بــه کرونــا اســت.

از ابتــدای اســفند مــاه ســال جــاری تاکنــون ۲ هــزار و ۸۲۰ نفــر بــا عایــم 
ــد کــه از  ــه بیمارســتان های آذربایجــان شــرقی مراجعــه کرده ان حــاد تنفســی ب
ایــن تعــداد یــک هــزار و ۱۲۸ نفــر از ایــن تعــداد بســتری و از ۷۵۰ نفــر نمونــه 

گرفتــه شــده اســت.

امیرمحمــود حریرچــی درمــورد میــزان تاثیــر تلویزیــون و ســینما بــر حــال و احوال 
روحــی مــردم معتقــد اســت در زمان جنگ هــای دفــاع مقــدس برنامه هــای تلویزیونی 

نقــش تاثیرگــذاری بــر روحیــه مردم خصوصــا کــودکان و نوجوانــان داشــتند اما... 
ــه  ــورد اینک ــا در م ــو برن ــود حریرچــی جامعه شــناس، در گفت وگ ــر محم امی
ــر باشــد و  ــه موث ــد در حــال عمومــی جامع ــه می توان ــون و ســینما چگون تلویزی
میــزان تاثیــر پذیــری افــراد امــروزه از اخبــار تلویزیــون چــه میزانــی اســت یــا 
برنامه هــای کــودک تــا چــه انــدازه بــر روی ایــن رده ســنی مــی توانــد اثرگــذاری 
داشــته باشــد اظهــار داشــت: پــس از انقــاب انتظــاری کــه از تلویزیــون داشــتیم 
بــه عنــوان دانشــگاه عمومــی قــرار بــود شــناخته شــود یعنــی ایــن کــه مــردم 

ــال در  ــور مث ــه ط ــد ب ــت کنن ــات الزم را از آن دریاف ــانی ها و اطاع ــاع رس اط
طــول زمــان دفــاع مقــدس تلویزیــون بهتریــن نقــش را بــرای کــودکان و نوجوانان 
ایفــا می کــرد امــا تلویزیــون کــم کــم از ایــن نقشــش فاصلــه گرفتــه اســت. آن 
ــد مطــرح و ســرگرم کننــده باشــد  ــای رســانه مــی توان چــه کــه امــروز در دنی
ابتــدا ســینما بــود و جایگزیــن آن چیــزی بــه نــام تلویزیــون شــد کــه فراگیــری 

آن بــه مراتــب بیشــتر از ســینما بــود.
او در ادامــه افــزود: برنامه هــای درســت همدلــی و همبســتگی میــان 
مخاطبــان ایجــاد مــی کنــد زمانــی کــه شــما تلویزیــون را تماشــا میکنیــد ایــن 
حــس را بــا خــود داریــد کــه در همــان زمــان اشــخاص دیگــر از نقــاط گوناگــون 
مشــغول تماشــای آن برنامــه هســتند از ســوی دیگــر نقطــه مقابــل آن مــی توانــد 
اینگونــه نباشــد بدیــن معنــی کــه توجهــی بــه ایــن رســالتی کــه دارد نداشــته 
ــه نســبت ســینما  ــه ایــن دلیــل کــه جنبــه عمومــی تــری ب باشــد. تلویزیــون ب
دارد فکــر مــی کنــم تاثیــر گــذاری آن یــک نــوع همدلــی ایجــاد مــی کنــد بــه 
شــرطی کــه مخاطبــان بــه آن اعتمــاد کننــد و آنــان هــم در تهیــه برنامه هــای 
ــند و  ــی بشناس ــه خوب ــه را ب ــد و جامع ــد کنن ــود کار کارشناســی شــده تولی خ
روابــط عمومــی برنامــه هــای گوناگــون از تماشــاگران بایــد نظرســنجی کنــد و 
چــون ایــن اتفــاق و نظرخواهــی از ســوی روابــط عمومــی رخ نمــی دهــد عمــا 
ایــن اتفــاق رخ مــی دهــد کــه برنامــه هــا و تبلیغاتــی را بــه نمایــش مــی گــذارد 
کــه نشــان مــی دهــد مخاطبانــش را نمــی شناســد. تلویزیــون بایــد هــر آن چــه 

کــه قصــد تولیــدش را دارد از قبــل بــه نظرســنجی بگــذارد.

خودروهای غیربومی در مبادی ورودی 
آذربایجان شرقی کنترل می شوند

امیرمحمود حریرچی: 

تلویزیون از نقشش فاصله گرفته است! 
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مجلــس  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
ــت  ــه وضعی ــد نســبت ب ــات کشــور بای ــت: مقام گف
مســلمانان هنــد حســاس باشــند و اقداماتــی فراتــر 

ــد. ــام دهن ــد انج ــفیر هن ــار س از احض
بــه گــزارش مهــر، عاءالدیــن بروجــردی، در 
واکنــش بــه خشــونت هایی کــه در هنــد علیــه 
ــا  ــت: ب ــار داش ــرد، اظه ــورت می گی ــلمانان ص مس
ــدد  ــا تع ــوأم ب ــه ای ت ــد جامع ــه هن ــه اینک ــه ب توج
ــور از  ــن کش ــت ای ــت، مدیری ــوام اس ــب و اق مذاه

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــیت خاص حساس
ــل ۲۰۰  ــه حداق ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
میلیــون از جمعیــت هنــد مســلمان هســتند، قانــون 
ــوق مســلمانان و  ــت حق ــن کشــور، رعای اساســی ای
ــای  ــوان مبن ــه عن ــت را ب ــوق آحــاد مل تســاوی حق

ــرار داده اســت. ــه ق ــت جامع مدیری
عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت 
ــح  ــامی تصریـ ــورای اسـ ــس شـ ــی مجلـ خارجـ
کـــرد: البتـــه دولـــت فعلـــی هنـــد کـــه دولتـــی 
ــاش  ــت، تـ ــه هندوهاسـ ــته بـ ــدرو و وابسـ تنـ
کـــرد کـــه از طریـــق مجلـــس تغییراتـــی را در 
قانـــون اساســـی ایـــن کشـــور بـــه وجـــود آورد 
و ســـاختار چنـــد ده ســـاله تـــوأم بـــا ثبـــات در 
ـــدام  ـــن اق ـــه ای ـــد ک ـــم زن ـــر ه ـــه را ب ـــن جامع ای

ــاً بـــه ضـــرر امنیـــت ملـــی ایـــن کشـــور  قطعـ
اســـت.

ــنتی  ــاختار س ــد س ــرد: بای ــد ک ــردی تأکی بروج
مبتنــی بــر قانــون اساســی در هنــد همچنــان 
ادامــه داشــته باشــد، چراکــه در غیــر ایــن صــورت، 
مســلمانان هنــد اقدامــات مشــابهی نســبت بــه 
ــن  ــه ای ــد داد ک ــام خواهن ــن انج ــای خش برخورده

ــت. ــد نیس ــه هن ــع جامع ــه نف ــئله ب مس
وی دربــاره نقــش آمریــکا در خشــونت هایــی کــه 

ــت:  ــود، گف ــی ش ــال م ــد اعم ــلمانان هن ــه مس علی
سیاســت آمریــکا در منطقــه و بــه خصــوص دربــاره 
کشــورهای در حــال توســعه ای چــون هنــد، عــدم 
ــام  ــی انج ــر اقدام ــت و ه ــرفت اس ــت و پیش موفقی
ــه موفقیــت دســت  ــا ایــن کشــورها ب مــی دهنــد ت

نیابنــد.
ــات  ــه مقام ــم اینک ــی رغ ــزود: عل ــردی اف بروج
ــد،  ــری دارن ــوق بش ــای حق ــواره ادع ــی هم آمریکای
ــلمانان  ــا مس ــیانه ب ــورد وحش ــر برخ ــاره گ ــا نظ ام

هنــد هســتند و ســکوت کــرده انــد، در حالــی کــه 
ــن  ــخگوی ای ــان، پاس ــه ادعاهایش ــه ب ــا توج ــد ب بای

ــند. ــا باش ــت ه جنای
و سیاســت  ملــی  امنیــت  عضــو کمیســیون 
خارجــی مجلــس شــورای اســامی دربــاره اقداماتــی 
ــاع از حقــوق  ــت جمهــوری اســامی در دف کــه دول
ــرد:  ــح ک ــام داده اســت، تصری ــد انج مســلمانان هن
ــوم  ــده ش ــر پدی ــور درگی ــه کش ــم اینک ــی رغ عل
کروناســت، امــا مقامــات مــا بایــد نســبت بــه 
ــند و  ــاس باش ــم حس ــد ه ــلمانان هن ــت مس وضعی
بایــد اقداماتــی فراتــر از احضــار ســفیر هنــد انجــام 

ــود. ش
وی اظهــار داشــت: الزم اســت ســفیر ایــران 
ــا وی  ــود و ب ــده ش ــران فراخوان ــه ته ــو ب از دهلی ن
دربــاره تصمیمــات بعــدی مشــورت صــورت گیــرد و 
همچنیــن رئیس جمهــور و وزیــر امــور خارجــه بایــد 
ــامی،  ــورهای اس ــکاری کش ــازمان هم ــق س از طری
ــام  ــئله انج ــن مس ــل ای ــرای ح ــدی ب ــرکات ج تح

ــد. دهن
ــه  ــم ک ــد اجــازه دهی ــا نبای ــت: م بروجــردی گف
کشــتار وحشــیانه و ضــرب و شــتم مســلمانان ادامــه 
یابــد، چــرا کــه مســلمانان در اســتقال هنــد از یــوغ 

اســتعمار انگلیــس نقــش اساســی داشــتند.

اجازه ادامه سرکوب مسلمانان هند را ندهیم

نایــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی تاکیــد 
کــرد کــه اگــر همــکاری و هماهنگــی بیــن دولــت و مــردم بــرای مقابلــه 

بــا ویــروس کرونــا نباشــد، وضعیــت بحرانــی تــر خواهــد شــد. 
ــه ضــرورت  ــاره ب ــا اش ــوی ب ــید احســن عل ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
توجــه مــردم بــه توصیه هــای بهداشــتی و مانــدن در خانــه، بیــان کــرد: 
مــردم بایــد بــه صــورت قاطعانــه بــه دســتورالعمل هــای پزشــکی عمــل 
ــن  ــه ای ــد؛ چــرا ک ــه خانگــی را جــدی بگیرن ــد و موضــوع قرنطین کنن
ویــروس ســامت و حیــات مــردم را تهدیــد مــی کنــد. در چیــن کــه 
ــردم  ــا همــکاری  م ــود توانســتند ب ــروس بســیار گســترده تر ب ــن وی ای

و هماهنگــی ایجــاد شــده بیــن دولــت و مــردم آن را کنتــرل کننــد.
وی اظهــار کــرد: اگــر همــکاری و هماهنگــی بیــن دولــت و مــردم 
ــرای  ــد ب ــز بای ــت نی ــد. دول ــد ش ــر خواه ــت بحرانی ت ــد وضعی نباش
کنتــرل ایــن بیمــاری برنامــه اساســی داشــته باشــد. در کــره جنوبــی 
هــر کســی کــه از قرنطینــه خانگــی بیــرون بیایــد بایــد دو هــزار ۵۰۰ 
دالر جریمــه بپــردازد. در خــود چیــن نیــز موضــوع قرنطینــه خانگــی 

ــا جدیــت دنبــال مــی شــود. ب

ــه  ــد برنام ــرد: بای ــح ک ــس تصری ــنندج در مجل ــردم س ــده م نماین
ــروس و پیشــگیری از شــیوع  ــن وی ــرل ای ــرای کنت ــه ای ب هــای قاطعان
ــا رواج  ــه وب ــی ک ــش زمان ــال پی ــود. در ۱۶3 س ــرا ش ــتر آن اج بیش
پیــدا کــرده بــود حــدود یــک ســوم مــردم تهــران جــان باختنــد؛ چــرا 
کــه مــی گفتنــد مــرگ دســت خداســت و توصیــه هــای بهداشــتی را 

جــدی نمــی گرفتنــد. مــردم بایــد موضــوع قرنطینــه خانگــی و کاهــش 
ــد. ــر ضــروری را جــدی بگیرن ــای غی تردده

وی در ادامــه تاکیــد کــرد: زمانــی کــه نمازهــای جمعــه کــه 
ــدارس و  ــود و م ــو می ش ــت لغ ــی اس ــادی و سیاس ــم عب ــک مراس ی
ــش  ــدف کاه ــود، ه ــی ش ــل م ــادی تعطی ــات زی ــگاه ها و اجتماع دانش
ترددهــای دورن شــهری و بــرون شــهری و کنتــرل شــیوع ایــن ویــروس 
اســت. ترافیــک در جــاده هــای منتهــی بــه شــمال کشــور در شــرایط 
کنونــی جــای تعجــب دارد. ایــن بیمــاری هماننــد جنــگ تــن بــه تــن 
ــه و در  ــخت گرفت ــود س ــه خ ــل ۱۰ روز ب ــد حداق ــردم بای ــت و م اس

ــد. ــود بمانن ــای خ خانه ه
ـــرای  ـــردم ب ـــارکت م ـــرورت مش ـــه ض ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــوی در ادام عل
ـــی  ـــئله موضوع ـــن مس ـــرد: ای ـــح ک ـــا، تصری ـــروس کرون ـــا وی ـــه ب مقابل
ـــه  ـــد، بلک ـــه کن ـــا آن مقابل ـــد ب ـــی بتوان ـــه تنهای ـــت ب ـــه دول ـــت ک نیس
ـــد دســـتورالعمل  ـــی اســـت. بای ـــان الزام ـــردم و همـــکاری آن مشـــارکت م
ـــا  ـــد. م ـــه باش ـــاد جامع ـــت آح ـــا در اولوی ـــا کرون ـــه ب ـــتاد مقابل ـــای س ه
ـــورهای  ـــز از کش ـــتی نی ـــات بهداش ـــتانی و امکان ـــت بیمارس ـــر تخ از نظ
نظیـــر ژاپـــن و کـــره و حتـــی ترکیـــه عقـــب تـــر هســـتیم. شـــیوع 
ـــامت  ـــرای س ـــدی ب ـــد ج ـــد تهدی ـــی توان ـــروس م ـــن وی ـــترده ای گس
آحـــاد جامعـــه باشـــد. بایـــد بـــا انجـــام اقدامـــات پیشـــگیرانه ایـــن 

ـــانیم. ـــل برس ـــه حداق ـــد را ب تهدی

علوی: 

مردم قرنطینه خانگی را جدی بگیرند

ــرد:  ــام ک ــران اع ــامی ای ــوری اس ــفیر جمه س
ــت  ــزار کی ــنبه ۵۰ ه ــروز سه ش ــیه ام ــت روس دول
بــه  ویــژه آزمایــش تشــخیص ویــروس کرونــا 

ــرد.  ــدا ک ــران اه ــفارت ای ــده س نماین
بــه گــزارش ایرنــا، کاظــم جالــی بــا بیــان ایــن 
ــه  ــا گفــت: تجهیــزات ارای ــگار ایرن ــه خبرن مطلــب ب
ــان  ــن زم ــت و در کوتاه تری ــوت وق ــدون ف ــده ب ش
ــار  ــا در اختی ــد ت ــد ش ــران خواه ــی ای ــن راه ممک
ــن  ــا ای ــه ب ــدم مقابل ــط مق ــه در خ ــی ک نیروهای

ــد. ــد، برس ــرار دارن ــروس ق وی
ادامــه  ایــران در  ســفیر جمهــوری اســامی 
ــران در  ــا ای ــیه ب ــکاری روس ــر از هم ــن تقدی ضم
ــه عــزم تهــران و مســکو  ــا ایــن ویــروس ب مقابلــه ب
ــای  ــا در حوزه ه ــطح همکاری ه ــش س ــرای افزای ب
مختلــف بخصــوص بهداشــت و درمــان اشــاره کــرد.

وی افــزود: ایــران بــا اتخــاذ تدابیــر الزم در مهــار 
ــری از  ــعی در جلوگی ــا س ــروس کرون ــرل وی و کنت
گســترش ایــن پدیــده  داشــته و در همیــن رابطــه 
ــه اجــراء درآورده  ــه مرحل ــات گســترده ای را ب اقدام

اســت.
ــه  ــه ریش ــی ک ــا از آنجای ــه داد: ام ــی ادام جال
ــای  ــتلزم همکاری ه ــروس مس ــن وی ــردن ای ــن ک ک
گفت وگوهــای  در  اســت  جهانــی  و  ای  منطقــه 
موضــوع  روســیه  مقامــات  بــا  گرفتــه  صــورت 
ــت از  ــدرال حمای ــرویس ف ــطح س ــکاری در س هم

ــا  ــا کرون حقــوق شــهروندان و  نیــز ســتاد مبــارزه ب
در ایــن کشــور مطــرح و در ماقــات بــا خانــم 
ــت از  ــدرال حمای ــوا رئیــس ســرویس ف ــا پوپ یوریون
ــورد  ــورمان م ــا کش ــکاری ب ــهروندان هم ــوق ش حق

ــت. ــرار گرف ــد ق تاکی
بـه گفتـه وی، در همین راسـتا امـروز ۵۰۰ کیت 
تشـخیصی مشـتمل بـر ۵۰ هزار تسـت تشـخیص از 
سـوی روسـیه به ایران داده شـد و تاش بـرای ورود 

محموله هـای جدیـد به کشـور ادامـه دارد.
ــود و  ــر خ ــب تقدی ــام مرات ــن اع ــی ضم جال
دولــت ایــران از مواضــع رییــس جمهــور روســیه در 

ــروس  ــا وی ــه ب ــران در مقابل ــا ای ــکاری ب ــه هم زمین
ــک  ــده نزدی ــرد در آین ــدواری ک ــراز امی ــا اب کرون
ــه  ــتر در زمین ــای بیش ــاهد همکاری ه ــور  ش دوکش

ــی باشــند. ــن الملل ــد بی ــن تهدی ــا ای ــه ب مقابل
ــا در  ــیوع کرون ــس از ش ــیه پ ــی است،روس گفتن
ــود  ــی خ ــای زمین ــتن مرزه ــود بس ــا وج ــن ب چی
ــن  ــه ای ــرای کمــک ب ــا پکــن، از آمادگــی خــود ب ب
کشــور ســخن گفــت و چنــدی پیــش نیــز هــزاران 
ــه کــره شــمالی فرســتاد. ــا ب کیــت تشــخیص کرون

مســکو در شــرایطی در حــال همــکاری بــا تهــران 
بــرای مقابلــه بــا کرونــا اســت کــه تــا دیشــب، اعــام 

ــروس  ــن وی ــه ای ــور ب ــن کش ــر در ای ــد ۲۰ نف ش
ــده اند. ــا ش ــار مبت مرگب

دولــت روســیه بــه تازگــی و در جهــت جلوگیــری 
ــر متوقــف  از شــیوع بیشــتر ایــن ویــروس، عــاوه ب
کــردن اجــازه ورود اتبــاع کشــورهای چیــن، ایــران، 
کــره جنوبــی، ایتالیــا و دیگــر کشــورهایی کــه کرونــا 
در آنهــا شــیوع یافتــه، تدابیــر خــود را بــرای مقابلــه 
ــال  ــور مث ــه ط ــدت بخشــید ب ــروس ش ــن وی ــا ای ب
ــارج  ــه خ ــه از خان ــدت قرنطین ــه در م ــرادی ک اف

ــد. ــدان می افتن ــه زن ــا پنــج ســال ب شــوند ت
در حالــی کــه بســیاری در شــبکه های اجتماعــی 
دولــت روســیه را متهــم بــه پنهانــکاری در خصــوص 
انتشــار آمــار واقعــی دارنــدگان کرونــا در ایــن کشــور 
ــا  ــدت ب ــه ش ــه ب ــرده ک ــام ک ــت اع ــد، دول میکنن
شــایعه ســازان در داخــل جامعــه برخــورد می کنــد.

تازگــی حالــت  بــه  نیــز  شــهرداری مســکو 
آن  طبــق  و  اســت  کــرده  اعــام  فوق العــاده 
برنامه هــای گروهــی و ورزشــی در مــدارس لغــو 
شــده و همایــش اقتصــادی ســن پترزبورگ هــم 

برگــزار نخواهــد شــد.
ســتاد مقابلــه بــا شــیوع کرونــا در روســیه بیــش 
از یــک مــاه پیــش کار خــود را آغــاز کــرد تــا عــاوه 
ــر  ــه والدیمی ــی ب ــی در پ ــای پ ــه گزارش ه ــر ارای ب
ــن کشــور را پــس از ظهــور  پوتیــن، وضعیــت در ای

کرونــا در کنتــرل داشــته باشــد.

وزیــر امــور خارجــه آمریــکا بــا انتشــار بیانیــه ای 
ــران  ــت ایــن کشــور علیــه ای ادعاهــای پیشــین دول
را دربــاره ناپدیــد شــدن یکــی از کارکنــان پیشــین 
ــد  ــران بای ــی.آی مطــرح کــرده و گفــت کــه ای اف.ب
ــا آمریــکا بــرای  بــه تعهــدش در زمینــه همــکاری ب

بازگردانــدن ایــن فــرد پایبنــد باشــد. 
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از پایــگاه اینترنتــی 
ــر  ــو وزی ــک پمپئ ــکا، مای ــه آمری ــور خارج وزارت ام
بــا تکــرار  بیانیــه ای  امــور خارجــه آمریــکا در 
ادعاهــای پیشــین علیــه ایــران در ســیزدهمین 
ــرت لوینســون، یکــی از  ــد شــدن راب ســالگرد ناپدی
ــیزده  ــرد: س ــرح ک ــی.آی مط ــابق اف.ب ــان س کارکن
ــارس،  ــخ ۹ م ــن روزی در تاری ــش در چنی ــال پی س
رابــرت ای. بــاب لوینســون در جزیــره کیــش ایــران 
ــی از  ــتن اطاعات ــران داش ــت ای ــد. دول ــوده ش رب
محــل تقریبــی او یــا شــرایطش را منکــر شــده 

ــدارد. ــاری ن ــه اعتب ــی ک ــت، ادعای اس
ــرد:  ــرح ک ــه مط ــن بیانی ــن در ای ــو همچنی پمپئ
ــه  ــش ک ــه نوه های ــون از جمل ــای لوینس ــواده آق خان
هیــچ گاه آن هــا را ندیــد، متحمــل ســختی های 

ــه  ــد ب ــران بای ــده اند. ای ــدت ش ــن م ــادی در ای زی
ــرای  ــکا ب ــا آمری ــکاری ب ــر هم ــی ب ــدش مبن تعه
بازگشــت آقــای لوینســون پایبنــد باشــد. هنجارهــای 
بین المللــی، احتــرام بــه حقــوق بشــر و اصــول اولیــه 

ــت. ــن نیس ــر از ای ــزی کمت ــر چی ــانی بیانگ انس
او افــزود: بازگردانــدن تمــام آمریکایی هایــی کــه 
ــه  ــا ب ــه شــده  ی ــروگان گرفت در خــارج از کشــور گ
ــد  ــر می برن ــه س ــت ب ــی در بازداش ــور غیرقانون ط
اولویــت برتــر رئیــس جمهــور ترامــپ اســت. مــا تــا 
زمانــی کــه بــاب لوینســون و تمــام آمریکایی هایــی 
کــه گــروگان گرفتــه شــده و یــا بــه طــور غیرقانونــی 
در بازداشــت هســتند بــه خانــه برگردنــد، بــه 

فعالیت مــان ادامــه می دهیــم.
ادعاهــای پمپئــو در حالــی مطــرح می شــود کــه 
ســیدعبای موســوی، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
کشــورمان پیــش از ایــن در آبــان  مــاه ســال جــاری 
در ایــن بــاره گفتــه بــود: براســاس درخواســتی کــه 
از ایــران شــده بــود ایــران بــا حســن نیــت و برخــی 
ــون  ــای لوینس ــوع آق ــتانه موض ــائل انسان دوس مس
ــن  ــار در ای ــن ب ــون چندی ــرد و تاکن ــری ک را پیگی

ــت  ــورد وضعی ــه در م ــت ک ــخ داده اس ــاط پاس ارتب
ــا  ــت م ــر کاری از دس ــی اگ ــدارد ول ــی ن وی اطاع
ــه  ــد البت ــام می ده ــن کار را انج ــران ای ــد ای بربیای
ــتن  ــای داش ــه معن ــن ب ــم ای ــه گفت ــور ک همان ط
ــان در  ــم ایش ــت. اس ــرد نیس ــن ف ــرای ای ــده ب پرون
ــت  ــی از دس ــر کمک ــت و اگ ــن اس ــت مفقودی لیس
ــام  ــت وی انج ــن سرنوش ــورد تعیی ــد در م ــا برآی م

ــم داد. خواهی
موســوی گفــت: براســاس آخریــن اطاعاتــی کــه 
ــون  ــرت لوینس ــم راب ــب کردی ــه کس ــوه قضایی از ق
هیــچ پرونــده قضایــی و کیفــری در محاکــم قضایــی 
ــت  ــوده اس ــرح ب ــی مط ــر بحث ــدارد و اگ ــران ن ای
بحــث مفقــود شــدن ایشــان اســت. وقتــی از ایــران 
ــت وی  ــن وضعی ــورد تعیی ــه در م ــد ک ــته ش خواس
کمــک کنــد ایــران بــه عنــوان یــک مســاله ی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــرای وی ب ــده ای را ب ــانی پرون انس
پرونــده مفقــودی بــاز کــرد و همان طــور کــه اشــاره 
کــردم او دارای پرونــده کیفــری و قضایــی در ایــران 
ــرای وی تشــکیل شــده  ــده ای ب ــر پرون نیســت و اگ

ــود شــدن ایشــان اســت. ــه مفق ــوط ب ــده مرب پرون

سفیر ایران خبر داد:

روسیه ۵۰ هزار کیت تشخیص کرونا به ایران داد

تکرار ادعاهای پمپئو علیه ایران
 در ارتباط با ناپدید شدن رابرت لوینسون

در گفت وگوی تلفنی رئیس مجلس با 
روسای مجالس کویت و عمان انجام شد

رایزنی های منطقه ای الریجانی برای 
مقابله با کرونا در ایران

رئیــس مجلــس شــورای اســامی در گفتگوهــای 
تلفنــی جداگانــه بــا مــرزوق الغانــم رئیــس مجلــس 
ــان  ــس عم ــس مجل ــی رئی ــد المعول ــت و خال کوی
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــه ای بح ــائل منطق ــون مس پیرام

کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا،  علــی الریجانــی در ابتــدا بــا 
تشــریح اقدامــات انجــام گرفتــه از ســوی جمهــوری 
اســامی ایــران در خصــوص مبــارزه بــا انتشــار 
ویــروس کرونــا،  اظهــار کــرد: همــکاری هــای بیشــتر 
ــن بخــش  ــادل تجــارب در ای ــان دو کشــور و تب می
می توانــد از گســترش ایــن ویــروس جلوگیــری 

کنــد.
الریجانــی در بخــش دیگــری، بــا اشــاره بــه 
ــر  ــه، ب ــود در منطق ــای موج ــران ه ــوالت و بح تح
ضــرورت تــداوم گفت وگــو و رایزنــی هــای سیاســی 

ــرد. ــد ک ــامی تاکی ــورهای اس ــان کش می
در  کویــت  مجلــس  رئیــس  الغانــم  مــرزوق 
ــارزه  ــرای مب ــی کشــورش ب ــام آمادگ ــا اع ــه ب ادام
بــا ویــروس کرونــا گفــت:  تأمیــن تجهیــزات و 
ــه  همــکاری گســترده میــان کشــورهای همســایه ب
تســریع در ریشــه کنــی ایــن ویــروس کمــک مــی 

ــد. نمای
خالــد المعولــی رئیــس مجلــس عمــان بــر تــداوم 
رایزنــی مســتمر میــان دو کشــور  در خصــوص 
تحــوالت منطقــه ای، برقــراری امنیــت و ثبــات 
ــای  ــکاری ه ــرورت هم ــر ض ــه و ب ــدار در منطق پای
ــا  ــروس کرون ــا وی ــارزه ب ــوص مب ــن در خص فیمابی

ــرد. ــد ک تأکی

عرف خبر داد؛ 
احتمال برگزاری مرحله دوم 

انتخابات مجلس در شهریور

رئیس سـتاد انتخابات کشـور از احتمـال برگزاری 
یازدهـم در ۱۱  انتخابـات مجلـس  دومیـن مرحلـه 

حـوزه انتخابیـه در شـهریور مـاه خبـر داد.
بـه گزارش مهـر، جمال عرف رئیس سـتاد انتخابات 
کشـور بـا اشـاره به خبـری مبنی بـر احتمـال برگزاری 
دومیـن مرحلـه انتخابـات یازدهمیـن دوره مجلس، به 
دلیـل شـیوع بیمـاری کرونا در کشـور، در شـهریور ماه 
سـال ۱3۹۹ بـه جـای ۲۹ فروردیـن، اظهار داشـت: در 
رابطـه با تغییر زمان انتخابات با شـورای نگهبان رایزنی 
صـورت نگرفته اسـت و این امر مسـتلزم این اسـت که 
در یـک مـاه آینده از سـوی مرجعیت تشـخیص یعنی 

وزارت بهداشـت وضعیـت بـه ما اعام شـود.
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور افــزود: اگــر 
شــرایط بــه ســمت مدیریــت و عــادی ســازی 
ــی  ــی یعن ــان اعام ــان زم ــات در هم ــد، انتخاب باش
۲۹ فروردیــن ســال آینــده و در ۱۱ حــوزه انتخابیــه 
ــا  ــه م ــا اگــر وزارت بهداشــت ب برگــزار می شــود، ام
ــاه  ــک م ــا در ی ــت، م ــاح نیس ــه ص ــه ب ــد ک بگوی
ــه خواهیــم کــرد  ــان مکاتب ــا شــورای نگهب ــده ب آین

و روی زمــان برگــزاری توافــق می کنیــم.
عــرف تصریــح کــرد: یکــی از زمان هایــی کــه مــا 

پیشــنهاد خواهیــم کــرد شــهریور مــاه اســت.
رهبــر«  »فاطمــه  فــوت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
منتخــب مــردم تهــران و »محمدعلــی رمضانــی 
دســتک« در حــوزه انتخابیــه آســتانه و تکلیــف 
انتخــاب منتخــب جایگزیــن در ایــن دو حــوزه 
تصریــح کــرد: بــر اســاس قانــون ایــن انتخــاب بایــد 
در اولیــن انتخابــات میانــدوره ای صــورت گیــرد کــه 
بــه احتمــال قــوی ایــن امــر همزمــان بــا انتخابــات 
ــود. ــد ب ــال ۱۴۰۰ خواه ــوری در س ــت جمه ریاس

سرکنسولگری ایران در میالن:
ایرانیان می توانند تا ۶۰روز بعد از 

پایان روادید در ایتالیا بمانند

ــت ۶۰  ــان از مهل ــران در می ــولگری ای سرکنس
ــور در  ــرای حض ــی ب ــگران ایران ــد گردش روزه روادی

ــر داد. ــا خب ایتالی
بـه گزارش مهـر، سرکنسـولگری ایـران در میان 
برخـی  نگرانـی  بـه  نسـبت  اطاعیـه ای  در  ایتالیـا 
شـهروندان کشـورمان که بـه دلیل لغـو پروازها میان 
دو کشـور و همچنیـن قرنطینـه کل ایتالیـا نگـران 
تمـام شـدن مهلـت روادید خود هسـتند، پاسـخ داد.

ــو  ــال لغ ــت: »به دنب ــده اس ــه آم ــن اطاعی در ای
ــی  ــراز نگران ــران و اب ــه مقصــد ته ــر ب ــران ای ــرواز ای پ
تنــی چنــد از هموطنــان ایرانــی نســبت بــه انقضــای 
ــا  ــه ب ــاند ک ــاع می رس ــه اط ــود ب ــد خ ــت روادی مهل
ــات  ــده و کســب اطــاع از مقام ــری به عمــل آم پیگی
ذی صــاح ایتالیایــی و بــر اســاس مصوبــه اخیــر هیئت 
دولــت ایتالیــا در خصــوص بیمــاری کرونــا، کلیــه اتباع 
خارجــی کــه در حــال حاضــر در ایتالیــا حضــور دارند، 
ــون  ــامل قان ــد، ش ــای روادی ــس از انقض ــا ۶۰ روز پ ت
ــگران  ــن گردش ــوند. بنابرای ــا نمی ش ــراج از ایتالی اخ
ــا ۶۰  ــرم ت ــکاب ج ــدم ارت ــورت ع ــز در ص ــی نی ایران
روز بعــد از اتمــام مهلــت روادیــد خــود مشــکلی بــرای 

حضــور در خــاک ایتالیــا نخواهنــد داشــت«.

کشف محموله سنگین 
مواد محترقه در تبریز 

ــده انتظامــی آذربایجان شــرقی از  جانشــین فرمان
انهــدام کارگاه بــزرگ تولیــد و عرضــه مــواد محترقــه 

در تبریــز خبــرداد. 
ــی  ــوان، عل ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
اســتان  انتظامــی  فرمانــده  جانشــین  محمــدی 
ــی  ــت عموم ــس امنی ــت: پلی ــرقی گف آذربایجان ش
ــدادی  ــت تع ــی از فعالی ــراف اطاعات ــا اش ــتان ب اس
افــراد ســودجو در امــر تولیــد و توزیــع مــواد 
محترقــه مطلــع و رســیدگی بــه موضــوع را در 

دســتور کار خــود قــرار داد.
او افــزود: مامــوران در یــک عملیــات منســجم و 
ــورد نظــر را  ــی، کارگاه م ــام قضائ ــا هماهنگــی مق ب

ــد. شناســایی و منهــدم کردن
محمــدی تصریــح کــرد: در بازرســی از ایــن 
ــواد  ــول م ــدد کپس ــون ع ــش از ۱۰ میلی کارگاه، بی
محترقــه، ۵ تــن مواداولیــه، ۹ دســتگاه پــرس و 
بســته بندی و مقادیــر زیــادی مــواد محترقــه آمــاده 

ــد. ــف ش ــروش کش ف
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی گفــت: در ایــن راســتا 
چهــار متهــم دســتگیر و دو دســتگاه خــودروی 

ــز توقیــف شــد. ــت نی ــکان وان پی
ــی اســتان آذربایجــان   ــده انتظام جانشــین فرمان
شــرقی افــزود: از ابتــدای امســال تاکنــون، بیــش از 
۱۱ میلیــون مــاده محترقــه در اســتان کشــف شــده 
ــج  ــته پن ــال گذش ــه س ــبت ب ــزان نس ــن می ــه ای ک

ــر افزایــش داشــته اســت. براب
بــرای  والدیــن توصیــه کــرد  بــه  محمــدی 
ــن  ــوری ضم ــنبه س ــوادث چهارش ــگیری از ح پیش
همــکاری بــا پلیــس در ایجــاد نظــم و امنیــت 
ــژه در  ــه وی ــود ب ــدان خ ــار فرزن ــر رفت ــی، ب عموم
نظــارت  نوجوانــان  و  دانش آمــوزی  گروه هــای 
داشــته باشــند تــا بــا خاطــره خوشــی بــه اســتقبال 

ــم. ــد بروی ــال جدی س

دلنوشته

مدت ساعت و ایام 
نسبت به شعور آدم ها 

متفاوت است 
مثال !
برای 

بعضی آدم ها 
یک ساعت شصت دقیقه است 

ولی برای بعضی آدم ها
یک ساعت 

چند شصت دقیقه است
بخصوص در قول دادن ها 

به طرف مقابل
مثل بورس یا واحد پول دیگر 

کشورها
باال پائین زیاد داره 

حاال در این میان اگر خواستید 
آدم ها را بشناسید

از قولشان شناخته و پی به شخصیت
درونی آنها ببرید

تا سر در گم 
نباشید  

کسانی که به قولشان 
وفادار هستند 

مثل دالر دوست داشتنی 
وجواهر هستند 

ولی 
بعضی ها  

روم به دیوار 
مثل ریال ایرانی 

حجم دارند ولی بی ارزش 
القصه

 اگر از کسی 
قولی 

گرفتید حتما با قول خود 
مطابقت دهید 

تا هویدا 
شود ارزش زمانی شما 

ریال است 
یا

دالر  !
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همه تاالرها تعطیل شدند

ــز  ــی و تجهی ــای پذیرای ــه تاالره ــس اتحادی رئی
ــم ها  ــه مراس ــدن هم ــل ش ــران از کنس ــس ته مجال
در تاالرهــای تهــران خبــر داد و گفــت: بیشــتر لغــو 
برنامه هــا از ســوی مــردم اتفــاق افتــاده، امــا در 
ــص  ــود را مرخ ــران خ ــا کارگ ــم تاالره ــواردی ه م
ــتند.  ــا را نداش ــزاری برنامه ه ــات برگ ــرده و امکان ک
بــه گــزارش ایســنا، خســرو ابراهیمــی نیــا بــا بیــان 
ــده ای  ــتگی ع ــث ورشکس ــا باع ــروس کرون ــه وی اینک
ــا  ــرد: برخــی از تاالره ــح ک ــاالرداران شــده، تصری از ت
بــرای برگردانــدن پــول میزبانــان دچــار مشــکل بودنــد 
و بــا تعامل هایــی مدتــی بــه آن هــا فرصــت داده شــد.

ــز  ــی و تجهی ــای پذیرای ــه تاالره ــس اتحادی رئی
ــچ  ــه هی ــان اینک ــا بی ــن ب ــران  همچنی ــس ته مجال
کــردن  کنســل  بــرای  شــهروندان  از  خســارتی 
ــه در  ــرد ک ــد ک ــده، تاکی ــت نش ــا دریاف مهمانی ه
ــادی  ــاالن اقتص ــه فع ــد ب ــت بای ــی دول ــرایط فعل ش

ــد. ــک کن کم
ــه  ــج ماه ــل پن ــق حداق ــا تعوی ــیدن ی وی بخش
مالیــات و بدهــی بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی برای 
بخش هــای مختلــف را از جملــه راهکارهــای حمایــت 
ــوان کــرد و گفــت: همچنیــن  از کســب و کارهــا عن
عملیاتــی کــردن صنــدوق مکانیــزه فــروش نیــز بایــد 
ــد  ــت بای از اول ســال آینــده اجرایــی شــود، امــا دول
ــات و  ــول، امکان توجــه کنــد کــه کســب و کارهــا، پ

پرســنل کافــی بــرای ایــن کار ندارنــد.
در پــی شــیوع ویــروس کرونــا و لــزوم لغــو 
ــی  ــای پذیرای ــی تاالره ــم ها تمام ــات و مراس تجمع
ــوارد  ــرای م ــه ب ــغ بیعان ــدن مبل ــه بازگردان موظــف ب

کنســلی مراســم ها شــدند.

جزئیات وام یک میلیون و
 2۰۰ هزار تومانی خرید نوروز 

بازنشستگان اعالم شد 

مدیــرکل امــور اجتماعــی بازنشســتگان صنــدوق 
بازنشســتگی کشــوری از اعطــای تســهیات اعتباری 

بــه بازنشســتگان بــرای خریــد نــوروز خبــر داد. 
ــرا  ــوان، زه ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
ــی  ــی و اجتماع ــور فرهنگ ــر کل ام ــام مدی زاده  غ
کشــوری   بازنشســتگی  صنــدوق  بازنشســتگان 
ــبت  ــه مناس ــاری ب ــهیات اعتب ــه تس ــاره ارائ درب
ــه  ــرد: هم ــار ک ــه بازنشســتگان، اظه ــوروز ب ــد ن عی
بازنشســتگان و وظیفــه بگیــران تــک ورثــه همســر 
ــک  ــاالی ی ــا ب ــص آن ه ــوق خال ــزان حق ــه می ک
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان اســت، مشــمول 

دریافــت تســهیات اعتبــاری می شــوند.
وی بیــان کــرد: مبلــغ یــک میلیــون و ۲۰۰ 
هــزار تومــان بــه کارت مشــموالن واریــز شــده کــه 
ــر اســاس  ــرخ بازپرداخــت آن ۲ درصــد اســت و ب ن
ــوق  ــغ، از حق ــن مبل ــراد از ای ــدی اف ــزان بهره من می

ــود. ــر می ش ــط کس ــی ۴ قس ــتگان ط بازنشس
و  بازنشســتگان  اینکــه  بیــان  بــا  زاده غــام 
ــن  ــا ۷ فروردی ــاه ت ــفند م ــران از ۷ اس ــه بگی وظیف
مــاه می تواننــد خریــد کننــد، افــزود: مشــموالن بــا 
ــت،  ــن مارک ــاه و وی ــگاه های رف ــه فروش ــه ب مراجع
ــروش  ــه ف ــگاه ها ب ــن فروش ــه در ای ــی ک ــر کاالی ه

می رســد را می تواننــد خریــداری کننــد.
مدیــرکل امــور فرهنگــی و اجتماعی بازنشســتگان 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گفــت: بازنشســتگان 
ــتگی  ــامانه بازنشس ــه س ــا ورود ب ــد ب ــل از خری قب
از  می تواننــد  یــاری  طــرح  قســمت  و  کشــوری 

ــوند. ــع ش ــود مطل ــدی خ ــره من ــرایط به ش
ــموالن  ــه مش ــاه ب ــگاه رف ــه داد: فروش وی ادام
ــموالن  ــد از آن مش ــد و بع ــال می کن ــک ارس پیام
ــد،  ــه کنن ــاه مراجع ــه فروشــگاه های رف ــد ب می توانن
ــران  ــه بگی ــتگان و وظیف ــه بازنشس ــک ب ــر پیام اگ
ــل از  ــود، قب ــال نش ــاه ارس ــگاه رف ــوی فروش از س
ــد. ــتعام بگیرن ــا اس ــگاه ها حتم ــه فروش ــه ب مراجع

ــل  ــه دلی ــخ ب ــن تاری ــد ای ــاره تمدی ــام درب زاده غ
شــیوع ویــروس کرونــا، گفــت: مقــرر شــده تــا در طول 
ــه  ــه بازنشســتگان و وظیف ــغ ب ــن مبل ــار ای ســال 3 ب
ــت  ــل بازپرداخ ــد از تکمی ــرد و بع ــق گی ــران تعل بگی
مجــدد آن هــا می تواننــد ایــن مبلــغ را دریافــت کننــد، 

ــد نمی شــود. ــخ تمدی ــن تاری ــن ای بنابرای
مدیــرکل امــور فرهنگــی و اجتماعی بازنشســتگان 
ــرد:  ــان ک ــوری خاطرنش ــتگی کش ــدوق بازنشس صن
بازنشســتگان بعــد از تکمیــل بازپرداخــت تســهیات 
یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومانــی که در اســفند ۹۸ 
دریافــت کردنــد، می تواننــد در مــرداد مــاه ســال ۹۹ 

مجــددا ایــن مبلــغ را دریافــت کننــد.

ــزار و ۴۶۵  ــورس ۱۴ ه ــازار ب ــاخص کل در ب ش
واحــد کاهــش داشــت کــه در نهایــت ایــن شــاخص 

ــه رقــم ۵۱۹ هــزار و ۹۱3 واحــد رســید.  ب
ــروز  ــات ام ــاس معام ــا، براس ــزارش ایرن ــه گ ب
بیــش از پنــج میلیــارد و 3۲3 میلیــون ســهم، حــق 
تقــدم و اوراق بهــادار بــه ارزش ۴۰ هــزار و ۸۵۲ 

ــد. ــتد ش ــال داد و س ــارد ری میلی
همچنیــن شــاخص کل )هــم وزن( بــا دو هــزار و 
ــه ۱۷۸ هــزار و ۴3۴  واحــد  ۵3۵  واحــد کاهــش ب
و شــاخص قیمــت )هــم وزن( بــا یــک هــزار و ۶۸۷ 
واحــد افــت بــه ۱۱۸ هــزار و ۷۴۹ واحــد رســیدند.

ــزار و ۷۶۲  ــا ۱۶ ه ــز ب ــناور نی ــاخص آزاد ش ش
ــد  ــزار و ۱۵۸ واح ــم ۶۵۹ ه ــه رق ــش ب ــد کاه واح
رســید، شــاخص بــازار اول هشــت هــزار و ۲۱۶ 
واحــد و شــاخص بــازار دوم 3۹ هــزار و ۶۶۸ واحــد 

ــتند. ــش داش کاه
ــاد  ــا، نم ــی نماده ــن تمام ــن در بی ــر ای ــاوه ب ع
ــک  ــد، بان ــا ۲۵۶ واح ــارس( ب ــیان )وپ ــک پارس بان
ــدران  ــوش مازن ــد، ن ــا ۲۲3 واح ــت( ب ــت )وبمل مل
)غنــوش( بــا ۱۰۵ واحــد و فروشــگاه هــای زنجیــره 
ای افــق کــوروش )افــق( بیشــترین تأثیــر مثبــت را 

ــتند. ــاخص کل داش ــر ش ب

در مقابـــل نمـــاد صنایـــع پتروشـــیمی خلیـــج 
فـــارس )فـــارس( بـــا دو هـــزار و ۴۰ واحـــد، 
ــا  ــو( بـ ــن )تاپیکـ ــیمی تامیـ ــت و گاز پتروشـ نفـ
ـــس  ـــع م ـــی صنای ـــد،  مل ـــزار و ۱۰۵ واح ـــک ه ی
ـــه  ـــوالد مبارک ـــد، ف ـــا ۷۹۶ واح ـــی(   ب ـــران )فمل ای
اصفهـــان )فـــوالد( بـــا ۷۸۰ واحـــد، پتروشـــیمی 
پـــارس )پـــارس( بـــا ۶۸۹ واحـــد، گـــروه مپنـــا 
)رمپنـــا( بـــا ۵۲۵ واحـــد و معدنـــی و صنعتـــی 
گل گهـــر )کگل( بـــا ۴۷۰ واحـــد از جملـــه 

گروه هایـــی بودنـــد کـــه افـــت شـــاخص بـــورس 
را رقـــم زدنـــد.

برپایــه ایــن گــزارش، امــروز نمــاد بانــک ملــت، 
ســایپا، ایــران خــودرو، بانــک تجارتریــال ملــی 
صنایــع مــس ایــران، پاالیــش نفــت اصفهــان و 
پاالیــش نفــت بندرعبــاس در گــروه نمادهــای 

ــتند. ــرار داش ــده ق پربینن
امــروز  معامــات  در  هــم  شــیمیایی  گــروه 
ــد و در  ــت ش ــای صنع ــن گروه ه ــین برتری صدرنش

ایــن گــروه ۲۸۵ میلیــون و ۶۷۴ هــزار برگــه ســهم 
ــال داد و  ــارد ری ــزار و ۷۶۴ میلی ــار ه ــه ارزش چه ب

ســتد شــد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
ــش از ۱۴۹ واحــد  ــز بی ــورس نی شــاخص فراب
افــت داشــت و بــر روی کانــال ۶ هــزار و ۷۴۴  واحــد 

ثابــت مانــد.
ــارد و ۹3۰  ــک میلی ــازار ی ــن ب ــن در ای همچنی
میلیــون برگــه ســهم بــه ارزش بیــش از ۲۱ هــزار و 

ــال داد و ســتد شــد. ــارد ری ۶۲۹  میلی
بیشــترین تاثیــر مثبــت را در بیــن تمامــی 
نمادهــا، نمــاد پتروشــیمی تندگویــان )شــگویا(، 
بانــک دی )دی(، کلــر پــارس )کلــر( بیمــه ســامان 

ــتند. ــازار داش ــن ب ــاخص ای ــر ش ــامان( ب )س
نمـــاد ســـنگ آهـــن گهرزمیـــن )کگهـــر(، 
ســـهامی ذوب آهـــن اصفهـــان )ذوب(، هلدینگـــی 
ــوالد  ــو(، فـ ــه )میدکـ ــی خاورمیانـ ــع معدنـ صنایـ
ـــای  ـــین ه ـــع ماش ـــز( صنای ـــوب )هرم ـــزگان جن هرم
اداری ایـــران )مادیـــرا( و شـــرکت آهـــن و فـــوالد 
ارفـــع )ارفـــع( هـــم مانـــع از رشـــد بیشـــتر ایـــن 

شـــاخص شـــدند.

شاخص بورس تهران همچنان بر مدار ریزش

قــرارداد 3۰ میلیــون دالری ماشین ســازی تبریــز بــا ســوریه منتظــر 
گشــایش خــط اعتبــاری اســت. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، قــرارداد 3۰ میلیــون دالری 
ماشین ســازی تبریــز بــا ســوریه منتظــر گشــایش خــط اعتبــاری اســت.

قــرارداد  تبریــز  گفــت:  زاده مدیرعامــل ماشین ســازی  فــرج   
ــد شــده اســت و  ــا ســوریه تایی ــی ب ــروه صنعت ــن گ ــان ای ــده می منعق
عملیاتــی شــدن آن در انتظــار گشــایش خــط اعتبــاری یــک میلیــارد 

ــت. ــق اس ــران و دمش ــان ته دالری می
 فــرج زاده افــزود: میــزان تولیــدات گــروه ماشــین ســازی در هشــت 
مــاه گذشــته نســبت بــه مــدت زمــان مشــابه ســال قبــل، ۶۰درصــد و 

میــزان فــروش در ایــن مجموعــه ۲۸۰درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
ــین آالت  ــازی ماش ــه ی بازس ــده در زمین ــام ش ــات انج ــه اقدام او ب
فرســوده ی گــروه صنعتــی ماشــین ســازی تبریــز اشــاره کــرد و افــزود: 
ــار  ــد کن ــط تولی ــتهاک از خ ــل اس ــه دلی ــین آالت ب ــی از ماش برخ
ــاال  ــه ب ــرف هزین ــا ص ــازی ب ــه بازس ــاز ب ــد و نی ــده بودن ــته ش گذاش
داشــتند کــه ایــن کار بــا صــرف حــدود ۲۰۰میلیــون تومــان هزینــه بــه 

ــد. ــام ش ــه انج ــل کارخان ــان داخ ــران و متخصص ــت مدی هم

ــه بدهی هــای  ــا اشــاره ب ــز ب مدیرعامــل گــروه ماشــین ســازی تبری
ــود  ــا وج ــت: ب ــته گف ــال های گذش ــازی در س ــین س ــه ماش مجموع
ــر را  ــنوات اخی ــای س ــی از بدهی ه ــش اعظم ــاری، بخ ــای ج هزینه ه
ــطی  ــور قس ــه ط ــرق و گاز و ... ب ــه آب، ب ــی ادارات از جمل ــه برخ ب

پرداخــت کرده ایــم.
ــز  ــازی تبری ــین س ــه ماش ــر در مجموع ــت: ۷۵۰نف ــرج زاده گف ف

مشــغول بــه کار هســتند و اگــر ایــن مجموعــه حمایــت شــود، عــاوه 
ــرای  ــاد ب ــرای نیرو هــای فعلــی، دارای ظرفیــت زی ــر اشــتغال زایــی ب ب

ــت. ــز اس ــد نی ــای جدی ــذب نیرو ه ج
ـــع  ـــزار مترمرب ـــازی دارای ۴۶۰ه ـــین س ـــه ی ماش ـــت: کارخان او گف
ـــات  ـــودرو و قطع ـــات خ ـــد قطع ـــوزه ی تولی ـــی و در دو ح ـــای فیزیک فض
موتور هـــای هیبریـــدی بـــا دانـــش، تـــوان و تخصـــص کافـــی فعـــال 

ـــت. اس
ــازی  ــین س ــتگان ماش ــدی از تخصــص بازنشس ــزوم بهره من ــه ل او ب
ــرای تولیــد مطلــوب تاکیــد و افــزود: اگــر برخــی مباحــث در مــورد  ب
مجموعــه ماشــین ســازی تعییــن تکلیــف شــود قطعــا روز هــای خوبــی 

در انتظــار مجموعــه ماشــین ســازی خواهــد بــود.
گــروه ماشــین ســازی تبریــز بــا بیــش از ۵۰ســال قدمــت یکــی از 
ــین ابزار،  ــواع ماش ــه ان ــت ک ــز اس ــهر تبری ــای ش ــن کارخانه ه بزرگتری
ــراک،  ــت ت ــور، لیف ــای آب، الکتروموت ــی، پمپ ه ــور های صنعت کمپرس
ــواع موتور هــای دیزلــی، ماشــین آالت نســاجی، ماشــین های تــراش،  ان
ــتگاه های  ــه و دس ــات ریخت ــه، قطع ــرز، ماشــین های مت ماشــین های ف

ــد. ــد می کن ســی ان ســی تولی

ــس از  ــت پـ ــات دولـ ــاره اقدامـ ــرکار دربـ وزیـ
ـــان  ـــرای دستفروش ـــت: ب ـــا گف ـــاری کرون ـــیوع بیم ش
و افـــرادی کـــه قـــرارداد رســـمی ندارنـــد مقـــرر 
ـــه  ـــرمایه ب ـــان س ـــارد توم ـــزار میلی ـــدود 3 ه ـــد ح ش
ــه  ــکاری و ارائـ ــای بیـ ــت بیمه هـ ــور پرداخـ منظـ

تســـهیات بـــه ایـــن افـــراد تخصیـــص یابـــد. 
بـــه گـــزارش تســـنیم، محمـــد شـــریعتمداری 
قبـــال  در  تمهیـــدات  و  اقدامـــات  دربـــاره 
ــه  ــا گفت:دامنـ ــروس کرونـ ــدگان ویـ ــیب دیـ آسـ
ایـــن بـــاره بســـیار  فعالیت هـــای دولـــت در 
ــا  ــه بـ ــتاد مقابلـ ــکیل »سـ ــت. تشـ ــیع اسـ وسـ
ـــت  ـــات دول ـــن اقدام ـــم تری ـــا« از مه ـــران کرون بح
ـــر روز  ـــاً ه ـــه تقریب ـــت ک ـــوده اس ـــاره ب ـــن ب در ای
ـــی  ـــه م ـــکیل جلس ـــوط تش ـــن و وزرای مرب معاونی

دهـــد.
وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی بـــا 
تاکیـــد بـــر اینکـــه نهادســـازی هـــای الزم بـــرای 
تحقـــق هـــدف مبـــارزه بـــا کرونـــا انجـــام شـــده 
ـــت  ـــمی هیئ ـــات رس ـــه جلس ـــت: در هم ـــت گف اس
ـــوع  ـــن موض ـــت ای ـــا محوری ـــه ای ب ـــران، مقدم وزی
ــاهد هماهنگـــی وزرا و  مطـــرح مـــی شـــود و شـ
طـــرح همـــه مســـائل و بیـــان گـــزارش فعالیـــت 
دســـتگاه های اجرایـــی گوناگـــون دربـــاره کرونـــا 

هســـتیم.
ـــی  ـــردم م ـــه م ـــان را ب ـــن اطمین ـــزود: ای وی اف
ـــام  ـــا و تم ـــت و م ـــای کار اس ـــت پ ـــه دول ـــم ک دهی
ـــورای  ـــس ش ـــیما، مجل ـــدا و س ـــا، ص ـــه ه وزارتخان
ــار وزارت بهداشـــت  اســـامی و ... در ایـــن در کنـ
ـــم.  ـــی کنی ـــاش م ـــت، ت ـــن کار اس ـــانی ای ـــه پیش ک

ـــای  ـــت ه ـــتفاده از ظرفی ـــه اس ـــاره ب ـــا اش وی ب
درمانـــی تامیـــن اجتماعـــی گفـــت: مـــا در 33۰ 
ــتان و  ــامل ۸۰ بیمارسـ ــه شـ ــی کـ ــز درمانـ مرکـ
ـــانی  ـــداد رس ـــرای ام ـــر اســـت ب ـــی دیگ ـــز درمان مراک
ـــن  ـــدگان تامی ـــه ش ـــه بیم ـــاص ک ـــان خ ـــه مخاطب ب
اجتماعـــی هســـتند و هـــم مخاطبـــان عـــام کـــه 
ـــتیم و  ـــت هس ـــاده خدم ـــتند آم ـــردم هس ـــایر م س
ـــه  ـــتاد مقابل ـــب س ـــا در قال ـــای م ـــت ه ـــه فعالی هم

ـــت. ـــا اس ـــا کرون ب

وی بـــه موضـــوع سرنوشـــت کارگـــران اشـــاره 
ــون  ــح قانـ ــاس نـــص صریـ ــت:  براسـ ــرد و گفـ کـ
ـــکار  ـــود بی ـــل و اراده خ ـــف می ـــه مخال ـــی ک کارگران
ـــا  ـــاری کرون ـــر بیم ـــه براث ـــانی ک ـــه کس ـــده ، هم ش
ــازمان های  ــا تشـــخیص سـ ــوند بـ ــکار شـ از کار بیـ
ـــه  ـــون بیم ـــتفاده از قان ـــت اس ـــان ظرفی ـــه ش مربوط
ــدی از  ــره منـ ــمول بهـ ــد و مشـ ــکاری را دارنـ بیـ
ظرفیت هـــای حمایتـــی ســـازمان و وزارتخانـــه 

مربوطـــه هســـتند.  

پرداختبیمهبیکاریبهدستفروشان
شـــریعتمداری دربـــاره افـــرادی کـــه دارای 
ـــان  ـــل دستفروش ـــتند مث ـــمی کار نیس ـــرارداد رس ق
گفـــت: مـــا بـــرای ایـــن موضـــوع جلســـات 
ــگران  ــر و پژوهشـ ــئولین امـ ــا مسـ متعـــددی را بـ
ـــزار  ـــدود 3 ه ـــد ح ـــرر ش ـــت مق ـــتیم و در نهای داش
میلیـــارد تومـــان ســـرمایه بـــه منظـــور پرداخـــت 
ـــن  ـــه ای ـــهیات  ب ـــه تس ـــکاری و ارائ ـــای بی بیمه ه

افـــراد تخصیـــص یابـــد.
ـــد  ـــا تاکی ـــی ب ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر تع وزی
بـــر اینکـــه اقدامـــات بســـیار ارزشـــمند و خوبـــی 
در خصـــوص پرســـتاری و درمـــان مبتایـــان بـــه 
کرونـــا در سراســـر کشـــور شـــده اســـت، دربـــاره 
ـــه  ـــرای مقابل ـــت ب ســـایر اقداماتـــی کـــه از ســـوی دول
بـــا بیمـــاری کرونـــا انجـــام شـــده اســـت، گفـــت: 
ـــور  ـــه منظ ـــی ب ـــات اجتماع ـــن تجمع ـــکل نگرفت ش
ــه،  ــطح جامعـ ــا در سـ ــردن کرونـ ــیوع پیدانکـ شـ
ــام  ــافرت در ایـ ــون مسـ ــدود ۴ میلیـ ــذف حـ حـ
ــود در  ــای موجـ ــق پرونده هـ ــال، تعویـ ــی سـ پایانـ
ـــراری  ـــدازی و برق ـــاف، راه ان ـــل اخت ـــورا های ح ش
نظـــام آمـــوزش از راه دور بـــرای دانـــش آمـــوزان 
ـــن  ـــت در ای ـــات دول ـــه اقدام ـــجویان از جمل و دانش

خصـــوص اســـت.

قرارداد صنعتی ماشین سازی تبریز با سوریه 

اختصاص 3هزار میلیارد تومان منابع برای بیمه بیکاری 
و وام به کسب  و کارهای تعطیل 

ـــت: در  ـــور گف ـــن دام کش ـــورای تامی ـــس ش رئی
گذشـــته تنهـــا ۱۰ درصـــد بـــازار گوشـــت قرمـــز 
ــون  ــا اکنـ ــد، امـ ــن می شـ ــق واردات تامیـ از طریـ
بـــه رغـــم افزایـــش تولیـــد داخلـــی ســـهم واردات 
ــد  ــه 3۰ درصـ ــی بـ ــازار داخلـ ــاز بـ ــن نیـ از تامیـ

افزایـــش یافتـــه اســـت. 
ـــان  ـــا بی ـــان ب ـــور پوری ـــا، منص ـــزارش ایلن ـــه گ ب
اینکـــه از اواخـــر ســـال ۹۵ تعـــادل در بـــازار 
ـــرد: از آن  ـــار ک ـــورد، اظه ـــم خ ـــز بره ـــت قرم گوش
ـــت  ـــز نتوانس ـــت قرم ـــازار گوش ـــون ب ـــا کن ـــان ت زم

بـــه ثبـــات گذشـــته خـــود برســـد.
وی ادامـــه داد: تـــا پایـــان ســـال ۹۵ تنهـــا ۱۰ 
ـــق واردات  ـــز از طری ـــازار گوشـــت قرم ـــاز ب درصـــد نی
ـــود. ـــی ب ـــز داخل ـــت قرم ـــد گوش ـــن و ۹۰ درص تامی

بـــه گفتـــه پوریـــان؛ در حـــال حاضـــر 3۰ 
درصـــد ســـهم بـــازار گوشـــت قرمـــز متعلـــق بـــه 
ــار  ــد در اختیـ ــی و ۷۰ درصـ ــت های وارداتـ گوشـ

گوشـــت های داخلـــی اســـت.
ـــر از  ـــد کمت ـــن 3۰ درص ـــرد: از ای ـــه ک وی اضاف
ـــت  ـــی گوش ـــفندی و مابق ـــت گوس ـــد گوش ۱۰ درص

ـــت. ـــاله اس گوس
ـــی  ـــت های واردات ـــه گوش ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
کـــه اکنـــون در بـــازار عرضـــه می شـــود همگـــی 
منجمـــد هســـتند، افـــزود: ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
ـــت های  ـــراغ گوش ـــه س ـــر ب ـــردم کمت ـــته م در گذش
ــتر  ــت ها بیشـ ــن گوشـ ــد و ایـ ــد می رفتنـ منجمـ
ــا و  ــت فودهـ ــتوران ها، فسـ ــتفاده رسـ ــورد اسـ مـ

ـــد. ـــی بودن ـــی و غیردولت ـــای دولت ارگان ه
ـــی  ـــت داخل ـــهم گوش ـــش س ـــل کاه ـــان دلی پوری
ــازار  ــد و بـ ــت تولیـ ــف در مدیریـ ــازار را ضعـ از بـ

عنـــوان کـــرد.
وی گفـــت: بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت تولیـــد در 
کشـــور مســـئوالن بـــه راحتـــی می توانســـتند در 
ـــای  ـــه ج ـــیده و ب ـــی رس ـــه خوداتکای ـــه ب ـــن عرص ای

ـــده  ـــروج ارز، تولیدکنن ـــا خ ـــرای واردات ب ـــه ب هزین
ـــد. ـــت کنن ـــت و حمای ـــی را تقوی داخل

انباشـــت دام در  پوریـــان بـــا اشـــاره بـــه 
دامداری هـــای کشـــور بخشـــی از ایـــن مشـــکل را 

مربـــوط بـــه واردات بی برنامـــه دانســـت.
ـــخ  ـــور در پاس ـــن دام کش ـــورای تامی ـــس ش رئی
ـــش  ـــل افزای ـــت دلی ـــه دول ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ب

داخلـــی  گوشـــت  بـــاالی  قیمـــت  را  واردات 
ــد دام  ــت خریـ ــت: قیمـ ــد، گفـ ــوان می کنـ عنـ
از دامـــداران پاییـــن و میـــزان تولیـــد نیـــز 
ـــش  ـــب افزای ـــه موج ـــت، آنچ ـــب اس ـــیار مناس بس
قیمـــت شـــده حضـــور دالالن و واســـطه های 
اســـت کـــه بایـــد از زنجیـــره عرضـــه تـــا بـــازار 

حـــذف شـــوند.
ـــی  ـــر گران ـــارت دیگ ـــه عب ـــه داد: ب ـــان ادام پوری
ــش  ــه بخـ ــوط بـ ــه مربـ ــود عرضـ ــی کمبـ و گاهـ
ـــر  ـــای دیگ ـــد در ج ـــکل را بای ـــت و مش ـــد نیس تولی

جســـتجو کـــرد.
ــز را  ــازار گوشـــت قرمـ ــم بـ ــکار تنظیـ وی راهـ
نـــه افزایـــش واردات بلکـــه نظـــارت ســـختگیرانه 
بـــر واســـطه های ســـودجو دانســـت کـــه بـــه 
ـــا  ـــا آن ه ـــورد ب ـــرای برخ ـــی ب ـــد همت ـــر می رس نظ

نیســـت.
ــاره  ــور دربـ ــن دام کشـ ــورای تامیـ ــس شـ رئیـ
آخریـــن آمـــار واردات، گفـــت: آخریـــن آمـــار 
وارداتـــی کـــه بـــه مـــا اعـــام شـــده مربـــوط بـــه 
نیمـــه آذرمـــاه ســـالجاری اســـت کـــه ۱۱۷ هـــزار 

تـــن انـــواع گوشـــت قرمـــز بـــوده اســـت.
ـــه  ـــا توج ـــک ب ـــدون ش ـــرد: ب ـــد ک ـــان تاکی پوری
بـــه میـــزان تولیـــد دام در دامداری هـــا و افزایـــش 
زایـــش در بهـــار، کشـــور در تامیـــن گوشـــت 
قرمـــز مشـــکلی نـــدارد و بـــه واردات بی نیـــاز 
اســـت، دولـــت تنهـــا بایـــد بـــازار را بـــا حـــذف 

ــد. ــت کنـ ــودجو مدیریـ ــطه های سـ واسـ

به جای واردات دست واسطه های 
سودجو کوتاه شود 

مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت البرز:
سود سهام عدالت با کمی تأخیر

 واریز می شود

البـرز  مدیرعامـل شـرکت تعاونـی سـهام عدالـت 
گفـت: در کل کشـور بایـد بـرای  بیـش از ۵۰ میلیـون 
نفر سـود سـهام عدالت واریز شـود که قطعا در شـرایط 
غیرعـادی موجـود، اندکی تاخیـر دور از انتظار نیسـت. 
اکبـر حیـدری در گفت وگـو با ایسـنا اظهـار کرد: 
قـرار بـود سـود سـهام عدالـت البـرز نشـینان بـه تـا 
آخـر اسـفندماه بـه حسابشـان واریـز شـود ولـی بـه 
دلیـل شـرایطی کـه پیـش آمـده از جملـه شـیوع 

ویـروس کرونـا ایـن فراینـد بـه تعویـق مـی افتـد.
وی ادامـه داد: واریز سـود سـهام عدالـت از درگاه 
شـرایط  در  و  می شـود  انجـام  مختلـف  بانک هـای 
موجـود فراینـد ایـن واریـز قـدری کند شـده اسـت.

وی اضافـه کـرد: در کل کشـور بایـد بـرای  بیش 
از ۵۰ میلیـون نفـر سـود سـهام عدالـت واریـز شـود 
کـه قطعا در شـرایط غیرعادی موجـود، اندکی تاخیر 

دور از انتظار نیسـت.
وی توضیـح داد: بـا ایـن اوصـاف بنـا شـده سـود 
سـهام عدالـت البرزی هـا نهایـت تـا ۲۰ فروردیـن به 

حسـاب آنهـا واریز شـود.
ایـن مسـئول اضافـه کـرد: اگر بعـد از ایـن تاریخ 
سـود بـه حسـاب برخـی واریـز نشـد، مـی تواننـد به 
سـامانه سـهام عدالـت مراجعـه و علت را جویا شـوند 
ولـی تـا قبـل از ایـن تاریـخ نیـازی بـه مراجعـه بـه 

سـایت سـهام عدالت نیسـت.
حیـدری در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکه تنها سـهام 
اقشـار خاصـی مثـل مددجویـان بهزیسـتی و کمیته 
بقیـه مـردم  تومانـی و سـهام  امـداد یـک میلیـون 
نهایـت ۵۰۰ هـزار تومانـی اسـت، گفـت: بـر اسـاس 
ایـن سـهام سـودی کـه بـه حسـاب آنهـا واریـز مـی 

شـود از ۱۰۰ تـا ۲۰۰ هـزار تومـان متغیـر اسـت.
مدیرعامـل شـرکت تعاونی سـهام عدالـت البرز با 
اشـاره به اینکه هنوز برخی در سـامانه سـهام عدالت 
ثبـت نـام نکـرده انـد، گفـت: در حـال رایزنـی بـرای 
بازگشـایی موقـف سـایت بـرای ثبـت نام باقـی مانده 
هـا هسـتیم ولـی هنـوز زمانـی بـرای ایـن موضـوع 

اعام نشـده اسـت.

طبق بخشنامه بانک مرکزی؛
پرداخت و دریافت پول در شعب 

بانک ها ممنوع شد 

ــیوع  ــری از شـ ــرای جلوگیـ ــزی بـ ــک مرکـ بانـ
ـــت  ـــر ممنوعی ـــی ب ـــا، بخشـــنامه ای مبن ـــروس کرون وی
ــی را  ــعب بانکـ ــول در شـ ــت پـ ــت و دریافـ پرداخـ

صـــادر کـــرد. 
ــک  ــگاران جــوان، بان ــه گــزارش  باشــگاه خبرن ب
مرکــزی بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا، 
بخشــنامه ای مبنــی بــر ممنوعیــت پرداخــت و 

ــرد. ــادر ک ــی را ص ــعب بانک ــول در ش ــت پ دریاف
متن این بخشنامه به شرح زیر است؛

۱- دریافــت و پرداخــت هرگونــه وجــه نقــد اعــم 
از اســکناس، ایــران چــک و مســکوک ممنــوع اســت.

۲- در روز هــای پایانــی ســال اســکناس نــو 
نمی شــود. توزیــع 

3-تعــدادی دســتگاه خودپــرداز فقــط بــرای 
خدمــات الکترونیکــی اختصــاص یابــد.

۴- دستگاه های خودپرداز ضدعفونی شوند.

اقتصاد

کرونا کمر بازار موبایل را خم کرد

ــن  ــازار چی ــمند در ب ــی های هوش ــروش گوش ف
ــمگیر ۴۵  ــش چش ــک کاه ــا ی ــه ۲۰۲۰ ب در فوری
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  درصــدی نســبت ب

ــه شــده اســت.  مواج
بــه گــزارش ایســنا، بــه نظــر می رســد کــه 
رونــد  میــادی  جــاری  ســال  از  مــاه  دومیــن 
کاهشــی فــروش بــازار محصــوالت مختلــف همچــون 
گوشــی های هوشــمند همچنــان ادامــه داشــته 
ــت  ــه ثب ــود ب ــام خ ــه ن ــابقه ای را ب ــی س ــود ب و رک

ــت. ــانده اس رس
ــر اســاس آمارهــای منتشــر شــده در وبســایت  ب
gsmarena، بســیاری از تولیــد کننــدگان موبایل 
همچــون اپــل، هــواوی و شــیائومی شــاهد کاهــش 
گوشــی های  فــروش  میــزان  در  توجهــی  قابــل 
ــه  ــد بگون ــه ۲۰۲۰ بوده ان ــود در فوری ــمند خ هوش
ــل  ــی اپ ــال شــرکت آمریکای ــوان مث ــه عن ــه ب ای ک
تنهــا ۵۰۰ هــزار دســتگاه گوشــی هوشــمند در بــازار 
ــانده  ــروش رس ــه ف ــی ب ــازه زمان ــن ب ــن در ای چی
ــه  اســت ایــن در حالیســت کــه فــروش آن در فوری
بــوده  میلیــون دســتگاه  مبــادی، ۱.۲۷   ۲۰۱۹
ــروش گوشــی  ــزان ف ــر، می ــی دیگ ــه عبارت اســت. ب
ــازار نســبت بــه مــدت مشــابه  هــای اپــل در ایــن ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه ــته ۶۰ درص ــال گذش س
هــم چنیــن در صــورت مقایســه بــا مــاه گذشــته 
ــم  ــت وخی ــن وضعی ــز ای ــه ۲۰۲۰ نی ــی ژانوی یعن
همچنــان مشــهود اســت چــرا کــه فــروش گوشــی 
هــای آیفــون در چیــن بالــغ بــر ۲ میلیــون دســتگاه 

ــود. گــزارش و اعــام شــده ب
ــات و  ــی ارتباط ــه آکادم ــاس گزارشــی ک ــر اس ب
ــه  ــه ب ــا توج ــت، ب ــرده اس ــه ک ــن ارائ ــاوری چی فن
ــا  ــه ه ــیاری از کارخان ــدن بس ــته ش ــی و بس تعطیل
ــوژی در چیــن تحــت  ــر شــرکت هــای تکنول و دفات
ــروس کرونــا، فــروش  تاثیــر شــیوع گســترده وی
تولیدکننــدگان برتــر چینــی همچــون هــواوی، 
شــیائومی و اوپــو نیــز از ۱۲.۷۲ میلیــون دســتگاه در 
فوریــه ســال گذشــته بــه ۵.۸۵ میلیــون دســتگاه در 

ــیده اســت. ــادی رس ــاری می ــال ج ــه س فوری
 IDC همچنیــن موسســات تحقیقاتــی هــم چــون
ــه انتظــار  ــد ک ــرده ان ــرآورد و اعــام ک و کانالیــس ب
مــی رود فــروش و عرضــه گوشــی های هوشــمند 
در بازارهــای جهانــی تحــت تاثیــر کاهــش عرضــه و 
تقاضــا کــه بــه علــت شــیوع گســترده ویــروس کرونــا 
بــه وجــود آمــده اســت، در ســه ماهــه نخســت ســال 

جــاری میــادی ۴۰ درصــد کاهــش یابــد.
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آگهی شرکت اوبا 
انشاعات کیمیا ارس

جهت اطالع رسانی، قبض انبار 
به شماره 134000 به تاریخ 
94/11/28 بنام شرکت اوبا 

انشاعات کیمیا ارس به مدیریت 
یوسف میر یعقوب زاده  به شماره 

موبایل  09145030313
 مفقود گردیده است.   

عروسی های مخفیانه 
در تاالرهای اطراف تهران 

ــهر  ــا در کان ش ــت کرون ــتاد مدیری ــده س فرمان
تهــران گفــت: برخــی در خفــا در تاالرهــای اطــراف 
ــهامت  ــن ش ــد و ای ــی گرفتن ــم عروس ــران مراس ته
نیســت، ایــن اقدامــات جــان پزشــکان، پرســتاران و 

ــد.  ــه خطــر مــی اندازن مــردم را ب
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، علیرضــا 
زالــی فرمانــده ســتاد مدیریــت کرونــا در کان شــهر 
ــه کادر  ــت ک ــن روز اس ــرد: چندی ــار ک ــران اظه ته
ــه  ــا فعالیــت مــی کنــد و هــر نفــر کــه ب درمــان م
ــا کــه  ــی م ــه مــی شــود کادر درمان ــان اضاف مبتای
شــبانه روزی فعالیــت مــی کنــد، خســته تــر و 

فرســوده مــی شــود.
او تاکیــد کــرد: ایــن شــهامت نیســت ســفر 
برویــم، چــرا کــه بــا ایــن کار جــان خــود و دیگــران 
ــی  ــر و غن ــروس فقی ــم، وی ــی اندازی ــر م ــه خط را ب
نمــی شناســند و شــانس ابتــا بیشــتر مــی شــود، 
بایــد ورودی بیمارســتان هــا را کــم کنیــم تــا کادر 
ــدا  ــوا پی ــت ق ــتراحت و تقوی ــت اس ــی فرص درمان

ــد. کن
ــا در کان شــهر  ــت کرون ــده ســتاد مدیری  فرمان
تهــران گفــت: خبــر داریــم برخــی در خفــا در 
تاالرهــای اطــراف تهــران مراســم عروســی گرفتنــد 
ــرادی  ــه طــور حتمــی اف ــن شــهامت نیســت، ب و ای
در ایــن جمــع مبتــا هســتند و بقیــه را مبتــا مــی 
ــل  ــه را تعطی ــاز جمع ــی فریضــه نم ــا حت ــد، م کنن
ــات  ــن اقدام ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج ــم و بای کردی
جــان پزشــکان، پرســتاران و مــردم را بــه خطــر مــی 

ــد. اندازن

ایرج شهین باهر؛
شهرداری تبریز در تولید گل و گیاه 

به خودکفایی رسیده است 

شــهردار تبریــز گفــت: اغلــب گل و گیاهــی 
کــه در ســطح مناطــق شــهر کاشــته می شــود، 
ــت و  ــهرداری اس ــی ش ــای گیاه ــول خزانه ه محص
ــز  ــوان گفــت در ایــن حــوزه شــهرداری تبری مــی ت

ــت.  ــیده اس ــی رس ــه خودکفای ب
ــر در  ــهین باه ــرج ش ــهریار، ای ــزارش ش ــه گ ب
ــهرداری  ــاه ش ــدات گل و گی ــز تولی ــد از مرک بازدی
ــا توجــه بــه  ــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: ب تبریــز ب
ــینی  ــه نش ــور و خان ــا در کش ــروس کرون ــیوع وی ش
همشــهریان مــان، زیباســازی میادیــن و پــارک 
ــم. ــرار دادی ــتور کار ق ــهر را در دس ــای ســطح ش ه

او خاطرنشــان کــرد: تــاش داریــم بــا زیباســازی 
ــهری،  ــان ش ــوب در مبلم ــازی مطل ــهر و فضاس ش
ــه  ــادابی ب ــاط و ش ــه نش ــج  روحی ــر تروی ــاوه ب ع
ــا نیــز  ــی ویــروس کرون شــهروندان، از اســترس روان

ــم. بکاهی
ــرای  ــد ب ــز بای ــادآور شــد: تبری ــز ی شــهردار تبری
ــن  ــاس همی ــر اس ــد و ب ــا باش ــهروندان آن زیب ش
اصــل تــاش مجموعــه شــهرداری تبریــز ایــن اســت 
فضاهــای مطلوبــی را بــرای شــهروندان ایجــاد کننــد.

هیچ یک از دستگاه های دولتی 
اجازه پذیرش مهمان ندارند 

ــرقی  ــان ش ــتاندار آذربایج ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس مع
گفــت: ایــن اســتان پذیــرای مهمانــان نــوروزی نخواهــد بــود و هیچ یــک 

ــد  ــان ندارن ــرش مهم ــازه پذی ــی اج از دســتگاه های دولت
بــه گــزارش فــارس از تبریــز محمدرضــا پورمحمــدی اســتاندار 
ــتان،  ــداران اس ــا فرمان ــری ب ــاط تصوی ــروز در ارتب آذربایجــان شــرقی ام
ــا  ــر شــیوع بیمــاری کرون ــه ای در براب ــد اقدامــات پیشــگیرانه و مقابل رون
را در شهرســتان های اســتان بررســی و توصیه هــای الزم را در ایــن 

ــرد. ــان ک ــداران بی ــه فرمان ــوص ب خص
ــت  ــتفاده از ظرفی ــه اس ــتان را ب ــداران اس ــاط، فرمان ــن ارتب وی در ای
ــای  ــت فض ــرای مدیری ــع ب ــای مرج ــاد و گروه ه ــازمان های مردم نه س
روانــی جامعــه فراخوانــد و تأکیــد کــرد کــه پیشــگیری از شــیوع کرونــا، 

ــات اســتانی و شهرســتانی باشــد. ــد محــور همــه اقدام بای
وی بــا اشــاره بــه تــاش رســانه های معانــد بــرای القــای ناکارآمــدی 
ــا،  ــن تاش ه ــود ای ــا وج ــت: ب ــا، گف ــا کرون ــه ب ــث مقابل ــام در بح نظ
ــه  ــن رابط ــران را در ای ــت ای ــی، مدیری ــت جهان ــازمان بهداش ــس س رئی
ــردم  ــی م ــا همراه ــه ب ــم ک ــان داری ــت و اطمین ــده اس ــر خوان کم نظی
و جدیــت دســتگاه های مســئول، ایــن پدیــده بــه زودی در کشــور 

ــد. ــد ش ــه کن خواه ریش
تأمیــن  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
تمــام  از  اســتفاده  بــر  کنونــی،  شــرایط  در  مــردم  نیازمندی هــای 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــه تأکی ــن زمین ــتان در ای ــدی اس ــای تولی ظرفیت ه
پدیــده کرونــا، یــک مشــکل ملــی اســت و نبایــد در اســتفاده از 

باشــیم  داشــته  محلــی  نــگاه  تولیــدی  ظرفیت هــای 
ــع اقــام  ــر تولیــد و توزی ــداران ب وی همچنیــن نظــارت جــدی فرمان
ــت  ــل از ظرفی ــتفاده کام ــتان، اس ــادی ورودی اس ــرل مب ــی، کنت اساس
ــات و  ــام امکان ــه آوردن تم ــه صحن ــتان ها و ب ــی و بیمارس ــز درمان مراک
ــا  ــا شــیوع بیمــاری کرون ــه ب ــرای مقابل تجهیــزات دولتــی و خصوصــی ب

ــرار داد. ــد ق ــورد تأکی را م
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز 
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اســتان پذیــرای مهمانــان نــوروزی نخواهــد بــود و 
هیچ یــک از دســتگاه های دولتــی اجــازه پذیــرش مهمــان ندارنــد، افــزود: در 
عیــن حــال اقدامــات الزم برای فضاســازی شــهرهای اســتان بــرای تعطیات 

نــوروزی از ســوی دســتگاه های مســئول و شــهرداری ها انجــام شــود.
ــام  ــت در تم ــتان خواس ــداران اس ــن از فرمان ــتگو همچنی ــار راس علی
ــا  ــا کرون ــه ب ــت و مقابل ــتانی مدیری ــتاد اس ــا س ــتانی، ب ــات شهرس اقدام

ــند. ــته باش ــل داش ــی کام هماهنگ
فرمانـداران اسـتان نیـز در این ارتبـاط تصویری، به بیـان اقدامات خود 
در زمینـه پیشـگیری و مقابلـه با شـیوع بیمـاری کرونا در شهرسـتان های 

اسـتان پرداختنـد و مشـکات موجـود در این زمینه را بیـان کردند.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی:
تراز دریاچه ارومیه ۶۱ سانتی متر 

افزایش یافت
مدیرعامــل آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی گفــت: 
ــه هــم ســنجی مــدت  ــراز دریاچــه ارومیــه نســبت ب ت
مشــابه ســال گذشــته ۶۱ ســانتی متــر افزایــش یافتــه و 
تــراز آن بــه حــدود یک هــزار و ۲۷۲ متــر رســیده اســت.

بــه گــزارش مهــر،  یوســف غفــارزاده اظهــار کــرد: 
ــزار و ۹۵۱  ــه ۲ ه ــه ب ــه ارومی ــروز دریاچ ــعت ام وس
ــر رســیده اســت کــه نســبت  ــر و ۹۰ ســانتی مت مت
بــه ســال گذشــته در ایــن روز ۵۲۶ کیلومتــر مربــع 

افزایــش یافتــه اســت.
وی افــزود: ســال گذشــته ایــن وســعت ۲ هــزار و 
۴۲۵ متــر و ۷۰ ســانتی متــر ثبــت شــده کــه امســال 

وضعیــت بهتــری را یافتــه اســت.
ــه  ــم آب دریاچ ــون حج ــه داد: اکن ــارزاده ادام غف
ــارد و  ــک میلی ــته ی ــال گذش ــه س ــه نســبت ب ارومی
۶۵۰ میلیــون مترمکعــب افزایــش یافتــه و بــه حــدود 
ــیده  ــب رس ــون مترمکع ــارد و ۹۰۰ میلی ــه میلی س

اســت.

تمدید پروانه تردد خودروهای ارس 
پالک تا فروردین ۹۹

ســازمان منطقــه آزاد تجاری-صنعتــی ارس طــی 
ــای  ــردد خودروه ــه ت ــد پروان ــه ای از تمدی اطاعی

ــر داد.  ــاک خب ارس پ
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن اطاعیــه آمده اســت:

و  حضــوری  مراجعــات  کاهــش  راســتای  در 
جلوگیــری از انتشــار کرونــا، پروانــه تــردد خودروهای 
ــه  ــخ انقضــای آن هــا منتهــی ب پــاک ارس کــه تاری
اســفند ۹۸ و فروردیــن ۹۹ بــوده نیــازی بــه مراجعــه 
الزم  هماهنگی هــای  و  نداشــته  تمدیــد  جهــت 
ــن  ــف ای ــدم توق ــور اســتان جهــت ع ــا پلیــس راه ب

ــت. ــده اس ــام ش ــا انج خودروه

نانوایان از دریافت پول نقد خودداری کنند
ــا  ــدوق ی ــا نصــب صن ــا ب ــت: مســئوالن نانوایی ه ــز گف ــدار تبری فرمان
کارتخــوان از دریافــت هرگونــه پــول کاغــذی و فلــزی خــودداری کــرده و 

محــل کار خــود را روزانــه ضدعفونــی کننــد. 
ــان  ــروه آرد و ن ــدوی در جلســه کارگ ــروز مه ــزارش ایســنا، به ــه گ ب
تبریــز بــا بیــان این کــه بازرســی ها از نانوایــی هــا بایــد مســتمر و روزانــه 
باشــند، گفــت: مراکــز پخــت و پخــش نــان از محــل هــای تجمــع مــردم 
هســتند کــه در شــرایط فعلــی بایــد نانوایــان و خــود مــردم بــرای تهیــه 

نــان مــوارد بهداشــتی را رعایــت کننــد.
وی اســتفاده از بازرســین افتخــاری شــبکه بهداشــت و ســازمان صمــت در 
محــات بــرای نانوایــان را ضــروری دانســت و افــزود: همشــهریان می تواننــد 
مــوارد اعتراضــی خــود را بــا شــماره تلفن هایــی که شــبکه بهداشــت و اتحادیه 

نانوایی هــا در درب نانوایــی هــا نصــب خواهنــد کــرد در میــان بگذارنــد.
فرماندار تبریز در آخر از مردم خواسـت براسـاس نظر کارشناسـان بهداشت، 

بـرای تهیـه نان از نانوایی ها، پارچه یا سـفره همراه خود داشـته باشـند.

خرید کنید، اما کرونا را به خانه نبرید!
ــده شــهرهایمان شــده، ســعی  ــان ناخوان ــا مهم ــه کرون ــا ک ــن روزه ای
کنیــد در خانــه بمانیــد و فقــط بنابــر ضــرورت از منــزل خــارج شــوید. در 
عیــن حــال توصیــه شــده کــه فقــط یکــی از اعضــای خانــواده کــه نســبت 
ــت  ــد از خــودش مراقب ــوده و می توان ــکات بهداشــتی آگاه ب ــت ن ــه رعای ب
کنــد، بــرای تهیــه مایحتــاج روزانــه یــا هفتگــی بیــرون رود. در عیــن حــال 
ــد  ــم بای ــگاه ها ه ــاج  از فروش ــد مایحت ــگام خری ــه در هن ــد ک ــه کنی توج
یکســری نــکات بهداشــتی را رعایــت کنیــد تــا کرونــا را بــه خانــه نبریــد. 
بــه گــزارش ایســنا و بنابــر اعــام انجمــن آمــوزش بهداشــت و ارتقــاء 
ســامت ایــران، نــکات بهداشــتی کــه بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه کرونــا 

ویــروس جدیــد در هنــگام خریــد بایــد رعایــت شــوند، عبارتنــد از:
- به غیر از موارد ضروری وارد مراکز خرید و فروشگاه ها نشوید.

ــید و  ــته باش ــت داش ــود را در دس ــتکش خ ــد دس ــان خری ــا پای - ت
بافاصلــه پــس از خــارج شــدن از فروشــگاه آن را در یــک پوشــش 

ــد. ــتفاده نکنی ــددا اس ــه و مج ــتیکی انداخت پاس
ــا  ــود ب ــت های خ ــاس دس ــدم  تم ــتکش از ع ــگام درآوردن دس - هن

ــوید. ــن ش ــتکش مطمئ ــی دس ــمت های روی قس
ــای  ــا از ماســک در مکان ه ــرفه حتم ــب و س ــتن ت - در صــورت داش

ــد. ــتفاده کنی ــگاه ها اس ــون فروش ــی چ عموم
- از بردن کودکان به مراکز خرید جدا خوداری کنید.

ــود در  ــودکان خ ــرای ک ــاز  ب ــی ب ــواد غذای ــتنی و م ــد بس - از خری
ــد. ــاع کنی ــد، امتن ــز خری مراک

ــود را  ــت خ ــد دس ــام خری ــد از اتم ــن بع ــت ممک ــن فرص - در اولی
ــویید. ــون بش ــا آب و صاب ــه ب ــل ۴۰ ثانی حداق

- از دست زدن به پله برقی در فروشگاه ها اکیدا خودداری کنید.
ــرای فشــار دادن  ــد ب ــز خری - در صــورت اســتفاده از آسانســور در مراک
دکمه هــای آسانســور از دســتمال کاغــذی اســتفاده و ســپس بــدون تمــاس 

ــا آن قســمت دســتمال،   آن را بــه ســطل آشــغال بیندازیــد. دســت تان ب
- اســتفاده از وســایل بــازی تعبیــه شــده در فروشــگاه ها بــرای 

ــود. ــام نش ــا انج ــودکان مطلق ک
- بـرای پرداخـت وجه، از دریافت کننده وجه بخواهید اجازه دهد خودتان کارت 

را در دستگاه کارتخوان بکشید و آنها نیز خودشان مبلغ و رمز کارت را وارد کنند.
- کارت عابـر بانکـی را کـه اسـتفاده کردیـد، در یـک دسـتمال کاغذی 
را  آن  فرصـت  اولیـن  در  تـا  بگذاریـد  جیب تـان  در  سـپس  و  بپیچیـد 

ضدعفونـی کـرده و سـپس در کیف تـان قـرار دهیـد.
- هرگز به مکان های فروش حیوانات زنده مراجعه نکنید.

شهر و شورا

نماینــده مــردم رودســر و املــش در مجلــس 
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه محــدود بــودن 
ــان از  ــهروندان گی ــرای ش ــان ب ــات درم امکان
ــهرهای  ــه ش ــفر ب ــا س ــت ب ــافران خواس مس
شــمالی ســامت خــود را بــه خطــر نیندازنــد و 
بــرای شــهروندان ایــن مناطــق دردســر ایجــاد 

نکننــد. 
بــه گــزارش ایســنا، اســداهلل عباســی اظهــار 
ــر  ــش ه ــر و امل ــتان های رودس ــرد: شهرس ک
ــت  ــه وضعی ــد ک ــتان دارن ــک بیمارس ــدام ی ک
ــا  ــزات آنه ــات و تجهی ــد و امکان ــی ندارن خوب
بســیار ضعیــف اســت و از امکانــات اولیــه 
ــه  ــش ک ــتان امل ــتند. بیمارس ــوردار نیس برخ
پزشــک معالــج هم نــدارد و هــر دو بیمارســتان 
ــراد  ــی، اف ــود کادر درمان ــا کمب ــواره ب ــم هم ه
خدماتــی و کادر پرســتاری بیمارســتان مواجــه 

ــد. بودن
ــزود: بیمارســتان رودســر کــه محــل  وی اف
بســتری بیمــاران کرونایــی نیــز هســت حتــی 
سی تی اســکن  و  ســاز  اکســیژن  دســتگاه 
ــرش  ــر شــده و پذی ــن بیمارســتان پ ــدارد، ای ن
نــدارد و دســتکش و ماســک آن را هــم مــردم 

ــد. ــدا می کنن ــن اه و خیری
ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه مــردم 
ــه مــواد ضدعفونــی کننــده،  عــادی دسترســی ب

دســتکش و ماســک ندارنــد، گفــت: متاســفانه به 
ــتان های  ــرقی ترین شهرس ــا ش ــه م ــل اینک دلی
ــن دو  ــه ای ــی ب ــه چندان ــتیم توج ــان هس گی
شهرســتان نمی شــود. مــن چنــد بــار گله منــدی 
ــه  ــرده ام ک ــرح ک ــه مط ــن زمین ــود را در ای خ
ــت  ــال اس ــود. دو س ــن ش ــد تامی ــا بای حداقل ه
کــه  سی تی اســکن  دســتگاه  داده انــد  قــول 
خریــداری شــده را بــه بیمارســتان رودســر 
ــا البی هــای صــورت گرفتــه آن را  ــد امــا ب بیاورن

ــد. ــر بردن ــتان های دیگ ــه شهرس ب
ــه  ــاز ب ــردم نی ــروز م ــه داد: ام عباســی ادام
ســرعت عمــل دارنــد و ایــن کمبودهــا نگرانــی 

می کنــد،  چنــدان  دو  را  مــردم  اســترس  و 
بیمارســتان های شــهرهای همجــوار هــم از 
شــهر مــا بیمــاری را پذیــرش نمی کننــد. 
متاســفانه در چنیــن شــرایطی عــده ای از مــردم 
رعایــت نمی کننــد و پنهانــی و بــه هــر بهانــه ای 
ــه شــهرهای شــمالی ســفر می کننــد. برخــی  ب
اهالــی هــم بــه دلیــل نداشــتن درآمــد بــه آنهــا 
ــا دور از  ــن کاره ــد و ای ــاره می دهن ــاق اج ات
ــرد. ــورت می گی ــی ص ــئوالن نظارت ــم مس چش

وی خاطرنشــان کــرد: در واقــع اینطــور 
و  نیســت  مســافری  بگوییــم  کــه  نیســت 
ــی  ــکار اصل ــرد، راه ــورت نمی گی ــافرتی ص مس

ــن بیمــاری  ــد ای ــود کــه وقتــی فهمیدن ــن ب ای
از قــم شــایع شــده، اســتان های شــمالی را 
می رســیدند  مــردم  داد  بــه  و  می بســتند 
ــن بیمــاری در همــه اســتان  ــا گذاشــتند ای ام
گیــان و مازنــدران شــیوع پیــدا کــرد و حــاال 

می بندیــم. را  راه هــا  می گوینــد 
ایــن عضــو هیــات رییســه مجلــس بــا 
بیــان اینکــه »هــر مســافری کــه بــه شــهرهای 
بــه  شــمالی می آیــد ســامتی خــودش را 
ــه  ــرایطی ک ــت: در ش ــدازد«، گف ــر می ان خط
پیشــگیری  تجهیــزات  و  درمانــی  امکانــات 
بــراش شــهروندان گیانــی وجــود نــدارد، ایــن 
مســافران دردســرهایی را ایجــاد می کننــد.

نماینــده مــردم رودســر و املــش در مجلــس 
در پایــان یادآور شــد: متاســفانه ما از شــهرهای 
دیگــر و حتــی قــم مســافرانی را بــه اســتان های 
شــهرها  ایــن  در  کــه  داشــته ایم  شــمالی 
ــی اســت  ــن در حال ــد، ای ــدا کرده ان اســکان پی
ــرایط و  ــم ش ــان ه ــرای شــهروندان گی ــه ب ک
امکانــات درمــان وجــود نــدارد چــه برســد بــه 
ــه  ــه عنــوان مهمــان و مســافر ب کســانی کــه ب
ــر و  ــز دردس ــن ج ــد و ای ــهرها می آین ــن ش ای
ــل کــردن  ــاری و مشــکل مضاعــف تحمی گرفت
ــه اســتان های شــمالی، شــهروندان گیــان و  ب

ــن مناطــق نیســت. ــی ای کادر درمان

رئیـــس ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح گفـــت: هم اکنـــون 
نقاهتگاه هـــا و مراکـــز  ثابـــت و ســـیار،  بیمارســـتان های 
ـــور در  ـــر کش ـــلح در سراس ـــای مس ـــی نیروه ـــتی و درمان بهداش
ـــتند. ـــا هس ـــا کرون ـــه ب ـــرای مقابل ـــی ب ـــل و عملیات ـــی کام آمادگ

ــری رییـــس  ــد باقـ ــکر محمـ ــر، سرلشـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
ـــدان  ـــردم و مجاه ـــی از م ـــلح در پیام ـــای مس ـــتاد کل نیروه س
ـــر  ـــا تقدی ـــروس کرون ـــا وی ـــه ب ـــور در مقابل ـــامت کش ـــه س عرص

ـــرد. ـــکر ک و تش
متن پیام به شـــرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ـــران  ـــم ای ـــریف و فهی ـــردم ش ـــه م ـــی ک ـــرایط و روزهای در ش
اســـامی و بیـــش از ۱۰۰ کشـــور در اقصـــی نقـــاط دنیـــا در 
معـــرض ویـــروس جهانـــی کرونـــا و ایـــن پدیـــده زیســـتی 
هســـتند و مدافعـــان عرصـــه ســـامت در میهـــن عزیزمـــان 
در زمـــره مجاهـــدان فـــی ســـبیل اهلل، صبورانـــه، فداکارانـــه 
ــای  ــاری، صحنه هـ ــن بیمـ ــا ایـ ــاف بـ ــه در مصـ و ایثارگرانـ
شـــگفت انگیز و مانـــدگاری را خلـــق کرده انـــد، بـــر یکایـــک 
و  امیدآفریـــن  حماســـه های  و  می فرســـتم  درود  آنـــان 

افتخـــار آمیزشـــان را پـــاس مـــی دارم.
ایـــن عـــزم، همـــت و درایـــت و جهـــاد عظیـــم کـــه 
پزشـــکان، پرســـتاران، کارکنـــان بیمارســـتان ها و مراکـــز 
ـــز،  ـــان عزی ـــان و هموطن ـــاد داوطلب ـــیجیان و آح ـــی، بس درمان
ــه  ــتند بـ ــین آن هسـ ــنگر نشـ ــدان سـ ــدگان و مجاهـ رزمنـ
ــاری  ــن بیمـ ــی از ایـ ــای ناشـ ــر چالش هـ ــی بـ ــق الهـ توفیـ
فائـــق می آیـــد و بـــا شکســـت کرونـــا و بازگشـــت وضعیـــت 
عـــادی بـــه کشـــور، بـــرگ زرینـــی از شـــکر و ثنـــای ملـــت 
ـــان  ـــخ مردم ـــی در تاری ـــاری تعال ـــرت ب ـــه درگاه حض ـــران ب ای

ایـــن ســـرزمین بـــه ثبـــت خواهـــد رســـید.
ملـــت عظیم الشـــأن ایـــران اســـتحضار دارنـــد، نیروهـــای 
مســـلح جمهـــوری اســـامی ایـــران اعـــم از ارتـــش فـــداکار، 
ــاع  ــی دالور و وزارت دفـ ــروی انتظامـ ــور، نیـ ــپاه سلحشـ سـ
ـــا  ـــن شـــروع کرون توانمنـــد، از همـــان لحظـــات و روزهـــای آغازی
ویـــروس در کشـــور در تعامـــل و هماهنگـــی بـــا دســـتگاه ها 
و مراجـــع مســـئول حـــوزه بهداشـــت و ســـامت، بـــا صفـــا، 
ـــه  ـــای ب ـــدر پ ـــادی و مقت ـــه جه ـــه گون ـــفافیت ب ـــت و ش صداق
ـــن  ـــا ای ـــه ب ـــه مـــردم و مقابل ـــه امـــداد و خدمـــت رســـانی ب صحن
ــا و  ــیل ظرفیت هـ ــیج و گسـ ــا بسـ ــد و بـ ــاری گذارده انـ بیمـ
ــی  ــای بزرگـ ــود، گام هـ ــده خـ ــوده شـ ــای آزمـ توانمندی هـ
برداشـــته اند و هـــم اکنـــون بیمارســـتان های ثابـــت و ســـیار، 

ـــلح  ـــای مس ـــی نیروه ـــتی و درمان ـــز بهداش ـــا و مراک نقاهتگاه ه
ـــتاقانه  ـــی، مش ـــل و عملیات ـــی کام ـــور در آمادگ ـــر کش در سراس
ـــز  ـــان عزی ـــه هموطن ـــانی ب ـــت رس ـــغول خدم ـــه مش و ایثارگران
هســـتند و در کنـــار ســـایر نیروهـــای درمانـــی و بهداشـــتی 
جلوه هـــای زیبـــا، دلنشـــین و آموزنـــده ای از مســـئولیت 

ـــد. ـــم زده ان ـــتی را رق ـــوع دوس ـــی و ن شناس
در  دشـــمن  ســـواری  مـــوج  شـــرایط،  ایـــن  در 
برجسته ســـازی اخبـــار جعلـــی بـــرای تشـــویش افـــکار 
عمومـــی و زایـــل ســـازی اعتمـــاد بیـــن مـــردم و مســـولین 
و ناتـــوان جلـــوه دادن نظـــام مدیریتـــی کشـــور بـــرای 
ـــی  ـــه چالش ـــران ب ـــر از ای ـــه فرات ـــاری ک ـــن بیم ـــا ای ـــه ب مقابل
بین المللـــی از جملـــه بـــرای ســـردمداران دشـــمنی بـــا 
ایـــران و ایرانـــی تبدیـــل شـــده اســـت، معنـــادار و بیانگـــر 
ـــرافت  ـــت و ش ـــان از عظم ـــت آن ـــه ورزی و عصبانی ـــق کین عم
ایـــن ملـــت قـــوی، بیـــدار و مومـــن اســـت کـــه بـــه یـــاری 
ـــد  ـــوایی نخواه ـــز رس ـــی ج ـــیاطین فرجام ـــرای ش ـــد، ب خداون

داشـــت.

اینجانـــب بـــا قدردانـــی و تشـــکر صادقانـــه و متواضعانـــه 
ــز  ــژه مراکـ ــه ویـ ــامت بـ ــه سـ ــدان عرصـ ــاد مجاهـ از آحـ
ــت،  ــداد، بهداشـ ــوزه امـ ــد حـ ــریف و مجاهـ ــای شـ و نیروهـ
درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی نیروهـــای مســـلح و تاکیـــد بـــر 
ــا  ــبانه روزی آنهـ ــه و شـ ــای فداکارانـ ــداوم نقش آفرینی هـ تـ
و درخواســـت از اقشـــار مختلـــف مـــردم عزیـــز در تمکیـــن 
ـــاری  ـــن بیم ـــا ای ـــدال ب ـــرای ج ـــر ب ـــع معتب ـــای مراج توصیه ه
ـــت  ـــه دریاف ـــه ب ـــراب، توج ـــراس و اضط ـــه ه ـــز از هرگون و پرهی
ـــز  ـــی و نی ـــانه مل ـــت از رس ـــای درس ـــح و روایت ه ـــار صحی اخب
ـــتای  ـــکاری در راس ـــیاری و هم ـــه هوشـــمندی و هوش ـــام ب اهتم
ــن  ــا ایـ ــارزه بـ ــت مبـ ــهیل مدیریـ ــات و تسـ ــای اقدامـ ارتقـ
ـــدات زیســـتی؛  ـــر تهدی ـــازی کشـــور در براب ـــده و مصـــون س پدی
بـــا تضـــرع، دعـــا و مناجـــات بـــه درگاه خـــدای ســـبحان و 
تمســـک بـــه قـــرآن و توســـل بـــه اهـــل بیـــت عصمـــت و 
طهـــارت )ع(، یـــاری بخشـــی بـــرای رفـــع بیمـــاری و عبـــور 
ـــه  ـــا ب ـــل ب ـــزرگ و تبدی ـــای ب ـــون و ابت ـــن آزم ـــق از ای موف

نعمـــت را از آســـتان کریـــم و نعیمـــش طلـــب می کنیـــم.

عباسی:

امکانات درمان برای شهروندان گیالن هم فراهم نیست

سرلشکر باقری:

مراکز درمانی نیروهای مسلح برای مقابله با 
کرونا آمادگی کامل دارند

ــه وام ۲۴۰  ــرای تهیـ ــی بـ ــن تهرانـ زوجیـ
ـــون  ـــد ۲۸ میلی ـــه بای ـــکن و جعال ـــی مس میلیون
و ۷۰۴ هـــزار تومـــان پرداخـــت کننـــد. ایـــن 
ـــدود  ـــت در ح ـــن قیم ـــه ای ـــت ک ـــی اس درحال
ـــزار  ـــون و ۷۴۴ ه ـــته ۲۱ میلی ـــاه گذش ـــک م ی
تومـــان بـــود. همچنیـــن مجردهـــای ســـاکن 
تهـــران می تواننـــد تـــا ۱۴۰ میلیـــون تومـــان 
وام بگیرنـــد کـــه هزینـــه آن ۱۶ میلیـــون 
و ۷۴۴ هـــزار تومـــان می شـــود در حالـــی 
ـــزار  ـــون و ۶۸۴ ه ـــن ۱۲ میلی ـــش از ای ـــه پی ک

ـــت.  ـــت داش تومـــان قیم
بـــه گـــزارش ایســـنا، آخریـــن قیمت هـــا 
ـــرگ  ـــر ب ـــت ه ـــه قیم ـــت ک ـــی از آن اس حاک
ــهیات مســـکن بانـــک مســـکن  از اوراق تسـ
ــن ۵3  ــال بیـ ــن  امسـ ــا بهمـ ــن تـ از فروردیـ
ــت  ــان قیمـ ــزار تومـ ــتر از ۵۹ هـ ــا  بیشـ تـ
ـــه )اوراق(  ـــه تس ـــوری ک ـــه ط ـــت؛ ب ـــته اس داش
فروردیـــن، اردیبهشـــت و خـــرداد ســـال 
۱3۹۸ بـــه ترتیـــب۵۷ هـــزار و ۸۸۵ تومـــان، 
۵۷ هـــزار تومـــان و ۵۷ هـــزار و ۱۰۰ تومـــان 
ــرگ از اوراق  ــر بـ ــت هـ ــت دارد و قیمـ قیمـ
تســـهیات مســـکن بانـــک مســـکن در تیـــر، 
ـــب  ـــه ترتی ـــز ب ـــال نی ـــهریور امس ـــرداد و ش م
ــزار و  ــان، ۵۶ هـ ــزار تومـ ــت ۵۷ هـ ــا قیمـ بـ
۲۰۰ و ۵۷ هـــزار و ۷۰۰ تومـــان داد و ســـتد 

می شـــود.
قیمـــت اوراق مهـــر و  آبـــان   امســـال ۵۷ 
هـــزار و 3۰۰ تومـــان و  ۵۷ هـــزار و ۸۴۰ تومـــان 
ـــت  ـــن قیم ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ـــوده ای ب
ـــش  ـــاه کاه ـــان  م ـــه آب ـــبت ب ـــاه نس در دی  م
ـــیده  ـــان رس ـــزار و ۸۶۰ توم ـــه ۵3 ه ـــه و ب یافت
اســـت. ایـــن درحالـــی اســـت کـــه قیمـــت 

ایـــن اوراق در بهمـــن مـــاه ســـال ۱3۹۸ 
نســـبت بـــه دی مـــاه ایـــن ســـال افزایشـــی 
ـــزار و ۷۹۸  ـــه ۵۹ ه ـــته و ب ـــری داش ـــم گی چش

تومـــان رســـیده اســـت.
ــن  ــکن در ایـ ــه وام مسـ ــن هزینـ  بنابرایـ
گـــزارش بـــر اســـاس قیمـــت اوراق  بهمـــن  
ـــبه  ـــان( محاس ـــزار و ۸۰۰ توم ـــال )۵۹ ه امس

شـــده اســـت.
بـــر ایـــن اســـاس بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
ــا  ــد تـ ــران می تواننـ ــاکن تهـ ــای سـ مجردهـ
ــت  ــهیات دریافـ ــان تسـ ــون تومـ ۱۴۰ میلیـ
ــان  ــون تومـ ــامل ۱۰۰ میلیـ ــه شـ ــد کـ کننـ
ــون  ــکن و ۴۰ میلیـ ــد مسـ ــهیات خریـ تسـ
ــرای  ــن بـ ــود؛ بنابرایـ ــه می شـ ــان جعالـ تومـ
۱۰۰ میلیـــون تومـــان تســـهیات بایـــد ۲۰۰ 
برگـــه تســـهیات مســـکن خریـــداری کننـــد 
ـــه ۵۹  ـــا تس ـــداد اوراق ب ـــن تع ـــه ای ـــه هزین ک
هـــزار و ۸۰۰ تومانـــی ۱۱ میلیـــون و ۹۶۰  
ــر  ــا در نظـ ــه بـ ــود کـ ــان می شـ ــزار تومـ هـ

ـــه  ـــه ک ـــان وام جعال ـــون توم ـــن ۴۰ میلی گرفت
بـــرای آن بایـــد ۸۰ ورق  بـــه مبلـــغ چهـــار 
میلیـــون و ۷۸۴ هـــزار تومـــان خریـــداری 
کننـــد، ۱۶ میلیـــون و۷۴۴ هـــزار تومـــان 

می شـــود.
ـــاس  ـــن اس ـــر همی ـــز ب ـــی نی ـــای تهران زوج ه
می تواننـــد تـــا ســـقف ۲۴۰ میلیـــون تومـــان 
شـــامل ۱۰۰ میلیـــون تومـــان تســـهیات 
ـــون  ـــر و ۴۰ میلی ـــر نف ـــرای ه ـــد مســـکن ب خری
ـــن  ـــد؛ بنابرای ـــت کنن ـــه دریاف ـــان وام جعال توم
ـــکن  ـــهیات مس ـــه تس ـــد ۴۰۰ برگ ـــن بای زوجی
ـــون  ـــه آن ۲3 میلی ـــه هزین ـــد ک ـــداری کنن خری
ـــا  ـــراه ب ـــه هم ـــت ک ـــان اس ـــزار توم و ۹۲۰  ه
ـــرای آن  ـــه ب ـــه ک ـــان وام جعال ـــون توم ۴۰ میلی
ـــداری  ـــه تســـهیات مســـکن خری ـــد ۸۰ برگ بای
ـــان  ـــزار توم ـــون و ۷۸۴ ه ـــار میلی ـــد، چه کنن
ـــزار  ـــون و ۷۰۴ه ـــد ۲۸ میلی ـــوع بای و در مجم

ـــد. ـــت کنن ـــان پرداخ توم
ــز  ــرای مراکـ ــهیات بـ ــن تسـ ــقف ایـ سـ

اســـتان و شـــهرهای بـــا جمعیـــت بیـــش از 
ــان  ــون تومـ ــه ۸۰ میلیـ ــر بـ ــزار نفـ ۲۰۰ هـ
ــه  ــد ۱۶۰ برگـ ــرای آن بایـ ــه بـ ــیده کـ رسـ
ـــون  ـــه آن ۹ میلی ـــه هزین ـــود ک ـــداری ش خری
ـــرای  ـــن وام ب ـــت. ای ـــان اس ـــزار توم و ۵۶۸  ه
ســـایر مناطـــق شـــهری ۶۰ میلیـــون تومـــان 
ـــرای  ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت درنظ
ـــه  ـــه هزین ـــود ک ـــداری ش ـــه خری آن ۱۲۰ برگ
آن هفـــت میلیـــون و ۱۷۶ هـــزار تومـــان 

می شـــود.

قیمتاوراقمسکندرسال1397
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، قیمـــت هـــر 
ــک  ــکن بانـ ــهیات مسـ ــرگ از اوراق تسـ بـ
ـــرداد  ـــت و خ ـــن، اردیبهش ـــکن در فروردی مس
ســـال ۱3۹۷ بـــه ترتیـــب ۵۵ هـــزار و ۶۹۰، 
۵۴ هـــزار و ۹۶۰ و ۵۶ هـــزار و ۱۹۰ تومـــان 
قیمـــت دارد. امتیـــاز تســـهیات مســـکن در 
ـــز  ـــته نب ـــال گذش ـــهریور س ـــرداد و ش ـــر، م تی
ــزار و  ــزار و ۶۴۰، ۵۶ هـ ــت ۵۵ هـ ــا قیمـ بـ
ــتد مـــی  ــان داد و سـ ــزار تومـ ۱۷۵ و ۵۶ هـ

ـــود. ش
قیمـــت هـــر بـــرگ از اوراق تســـهیات 
ــال  ــر سـ ــکن در مهـ ــک مسـ ــکن بانـ مسـ
آبـــان  در   ،۴۸۰ و  هـــزار   ۵۶ گذشـــته 
مـــاه ســـال گذشـــته ۵۵ هـــزار و ۷۶۰ 
ــزار  ــز ۵۷ هـ ــته نیـ ــال گذشـ و در آذر سـ
ــت  ــورد و قیمـ ــت خـ ــان قیمـ و ۶۰۰ تومـ
اســـفند  و  بهمـــن  دی،  در  اوراق  ایـــن 
ـــزار و  ـــب ۵۷ ه ـــه ترتی ـــز ب ـــال ۱3۹۷ نی س
۱۰۰، ۵۷هـــزار و ۲۷۰ و ۵۶ هـــزار و ۴۰۰ 

ــت. ــان اسـ تومـ

وام 24۰ میلیونی قیمت اوراق مسکن را تکان داد
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دولـــت ایتالیـــا محـــدوده قرنطینـــه بـــه دلیـــل 
ویـــروس کرونـــا را بـــه تمامـــی کشـــور گســـترش 

داد. 
ــت  ــگاران جــوان، دول ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ایتالیــا محــدوده قرنطینــه بــه دلیــل ویــروس کرونــا 

را بــه تمامــی کشــور گســترش داد.
ـــرد  ـــام ک ـــا اع ـــت ایتالی ـــاس، دول ـــن اس ـــر ای ب
ــد و  ــت و آمـ ــای رفـ ــس محدودیت هـ ــن پـ از ایـ
ــد  ــی خواهـ ــور اجرایـ ــی کشـ ــافرت در تمامـ مسـ
شـــد. شـــهروندان بایـــد تنهـــا بـــرای حضـــور در 
محـــل کار و انجـــام کار هـــای ضـــروری از منـــزل 

خـــارج شـــوند.
ـــام  ـــا اع ـــر ایتالی ـــت وزی ـــه، نخس ـــه کونت جوزپ
ـــای غیرضـــروری از  ـــام کاره ـــرای انج ـــردم ب ـــرد: م ک
ـــهروندان  ـــکار ش ـــن راه ـــوند. بهتری ـــارج نش ـــه خ خان
ــدن در  ــا مانـ ــروس کرونـ ــا ویـ ــارزه بـ ــرای مبـ بـ
ـــی  ـــوی تمام ـــاع ثان ـــا اط ـــن ت ـــه اســـت. همچنی خان
ـــق  ـــال تعلی ـــه ح ـــور ب ـــی در کش ـــای ورزش رویداده

ـــد.  ـــد آم در خواه
ــن  ــمال ای ــا در ش ــا تنه ــت ایتالی ــر دول پیش ت
ــراف  ــهر های اط ــز و ش ــان، ونی ــامل می ــور ش کش
آن کــه بیــش از ۱۶ میلیــون نفــر جمعیــت داشــتند 
ــود. ــرده ب ــی وضــع ک ــه جای ــا ب ــای ج محدودیت ه

ـــراد  ـــمار اف ـــد ش ـــام کردن ـــا اع ـــانه ه ـــتر رس پیش
ــرز  ــا از مـ ــا در ایتالیـ ــروس کرونـ ــه ویـ ــا بـ مبتـ
ــا از  ــب ایتالیـ ــن ترتیـ ــت. بدیـ ــن گذشـ ۹۱۷۲ تـ
ـــور  ـــن کش ـــه دومی ـــت و ب ـــی گرف ـــی پیش ـــره جنوب ک
ـــن  ـــر ای ـــت تأثی ـــه تح ـــده ک ـــل ش ـــان تبدی در جه
ویـــروس قـــرار گرفتـــه اســـت. ایتالیـــا همچنیـــن 
از بیشـــترین نـــرخ مـــرگ و میـــر ناشـــی از ابتـــا 
ـــام  ـــر داد و اع ـــک روز خب ـــروس در ی ـــن وی ـــه ای ب
ـــن کشـــور  ـــن در ای ـــا در روز شـــنبه، ۱33 ت کـــرد تنه
ــا از  ــه کرونـ ــا بـ ــبب ابتـ ــه سـ ــود را بـ ــان خـ جـ
دســـت دادنـــد. همچنیـــن روز دوشـــنبه ۹۷ نفـــر ایـــن 
ـــن  ـــه ای ـــد. ب ـــت دادن ـــود را از دس ـــان خ ـــور ج کش
ـــه  ـــا ب ـــر ابت ـــر اث ـــدگان ب ـــته ش ـــار کش ـــب آم ترتی

ویـــروس کرونـــا در ایتالیـــا بـــه  ۴۶3 رســـید.

مردم از حضور در بازار
 خودداری کنند 

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره 
بــه اینکــه تعــداد مبتایــان بــه کرونــا در آذربایجــان 
ــرای  ــردم ب ــت: م ــید گف ــر رس ــه ۱3۰ نف ــرقی ب ش
کنتــرل بیمــاری از حضــور در بــازار خــودداری 

ــد.  کنن
ــی در  ــین صوم ــنیم، محمدحس ــزارش تس ــه گ ب
گفت وگــو بــا خبرنــگاران، از افزایــش مبتایــان 
بــه کرونــا در آذربایجــان شــرقی خبــر داد و اظهــار 
داشــت: بــا مثبــت شــدن آزمایــش ۲3 بیمــار 
کرونایــی در اســتان آذربایجــان شــرقی، تعــداد 
ــه  ــتان ب ــاری در اس ــن بیم ــه ای ــا ب ــاران مبت بیم

ــید. ــر رس ۱3۰ نف
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه از ایــن تعــداد ۱۲ 
ــای  ــردم مخاطره ه ــزود: م ــده اند، اف ــوت ش ــر ف نف
کرونــا را جــدی بگیرنــد و از حضــور در مراکــز 

ــد. ــودداری کنن ــی خ ــم جمعیت ــی و پرتراک عموم
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، بــا 
تاکیــد بــر اینکــه وضعیــت تراکــم جمعیــت در 
ــن  ــاد اســت  و ای ــهرداری زی ــا و ش ــک ه ــازار، بان ب
ــوم  ــراز داشــت: عل ــد، اب ــی کن ــر م مشــکل را حادت
پزشــکی پیشــنهادات فنــی خــود را در ایــن زمینــه 
بــه اســتاندار ارائــه می دهــد تــا در جلســه مدیریــت 

ــود. ــری ش ــم گی ــتان تصمی ــای اس ــران کرون بح
صومــی، رعایــت بهداشــت فــردی و شست وشــوی 
ــن راه  ــون را بهتری ــا آب و صاب ــت ها ب ــدد دس متع
ــرد:  ــان ک ــت و خاطرنش ــا دانس ــگیری از کرون پیش
هنــوز در پیــک بیمــاری در آذربایجــان شــرقی 
ــم  ــتان می خواهی ــز اس ــردم عزی ــه از م ــتیم ک هس
تــا حــد امــکان از خــروج از منــزل خــودداری کننــد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی:
تشکیل اکیپ های نامحسوس

 برای کشف احتکار اقالم بهداشتی

اکیپ هــای  تشــکیل  از  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده  جانشــین 
نامحســوس بــرای شناســایی و کشــف انبارهــای احتــکار کاالهــای 
بهداشــتی و پزشــکی بــا محوریــت پلیــس امنیــت اقتصــادی در سراســر 

ــر داد.  ــور خب کش
بــه گــزارش ایرنــا، ســردار ایــوب ســلیمانی در چهــل و یکمیــن جلســه 
ــت  ــس امنی ــزود: پلی ــاق کاال و ارز اف ــا قاچ ــارزه ب ــزی مب ــرارگاه مرک ق
اقتصــادی بــدون هیــچ مماشــاتی بــا هیــچ نهــاد و شــخصی بــه تــاش و 
مبــارزه جــدی بــا پدیــده شــوم احتــکار لــوازم بهداشــتی ادامــه می دهــد 
ــاق  ــی و قاچ ــکار، گران فروش ــا احت ــارزه ب ــود را در مب ــای خ و ظرفیت ه

کاالهــای بهداشــتی و پزشــکی بســیج کــرده اســت.
ــتی  ــوازم بهداش ــکار ل ــا احت ــارزه ب ــتای مب ــرد: در راس ــه ک وی اضاف
چندیــن محمولــه حــاوی تعــداد قابــل توجهــی ماســک و انــواع کاالهــای 
بهداشــتی در اســتان های تهــران، قــم، بوشــهر، گیــان، آذربایجــان 

ــان کشــف شــده اســت. ــل و کرم ــی، اردبی غرب
ــا  ــن از رصــد فضــای مجــازی و برخــورد ب ســردار ســلیمانی همچنی
ــی، تشــویش  ــی روان ــه ایجــاد ناامن ــدام ب ــق اق ــن طری ــه از ای ــرادی ک اف
ــر داد و از  ــد، خب ــی کنن ــت م ــب و وحش ــاد رع ــی و ایج ــان عموم اذه
شــهروندان خواســت هرگونــه مــورد مشــکوکی مشــاهده کردنــد آن را بــه 

ــد. ــس ۱۱۰ اطــاع دهن ــای پلی ــت ه ــز فوری مرک
ــکار،  ــا احت ــارزه ب ــت: مب ــی گف ــروی انتظام ــده نی ــین فرمان جانش
گرانفروشــی و قاچــاق کاالهــای بهداشــتی و پزشــکی بــه صــورت جــدی 

ــت. ــرا اس ــال اج ــور در ح ــر کش ــتمر در سراس و مس
ــی  ــای فرع ــرارگاه ه ــکیل ق ــا تش ــه داد: ب ــلیمانی ادام ــردار س  س
ــت لحظــه ای رده هــای انتظامــی  ــرل و هدای اســتانی ضمــن رصــد، کنت
ــا  ــیوع کرون ــی ش ــرات منف ــری تاثی ــوص جلوگی ــور در خص ــر کش سراس
طــرح تشــدید مبــارزه بــا احتــکار، گرانفروشــی و قاچــاق کاالی بهداشــتی 

ــاغ شــد. ــی سراســر کشــور اب ــای انتظام ــه تمــام رده ه و پزشــکی ب
ــانی  ــاع رس ــی و اط ــط عموم ــز رواب ــس مرک ــور رئی ــوش جهانپ کیان
وزارت بهداشــت اعــام کــرد: تاکنــون ۷ هــزار و ۱۶۱ نفــر در کشــور بــه 
ویــروس کرونــا مبتــا شــده و ۲3۷ نفــر بــه علــت ابتــا بــه ایــن ویــروس 
ــه دو هــزار و 3۹۴  فــوت کرده انــد و همچنیــن تعــداد بهبــود یافتــگان ب

نفــر رســیده اســت.

درخواست نمکی از رهبر معظم انقالب؛
جانباختگان کادر درمانی مقابله با کرونا 

شهید معرفی شوند

ــرد: پزشــک،  ــری درخواســت ک ــام معظــم رهب ــر بهداشــت از مق وزی
پرســتار، کادر بهداشــتی و خدماتــی کــه در مراکــز درمــان بیمــاران مبتــا 

بــه ویــروس کرونــا جانشــان را نثــار کردنــد، شــهید معرفــی شــوند. 
بــه گــزارش مهــر، ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی در نامــه ای خطــاب بــه مقــام معظــم رهبــری از ایشــان 
درخواســت کــرد کــه پزشــک، پرســتار، کادر بهداشــتی و خدماتــی کــه 
 )۱۹-COVID( ــا ــروس کرون ــه وی ــا ب ــاران مبت ــان بیم ــز درم در مراک
ــهید  ــوان ش ــه عن ــد ب ــاران می کنن ــه بیم ــت ب ــار خدم ــان را نث جانش

ــر اســت: ــرح زی ــه ش ــه ب ــن نام ــن ای ــد. مت ــی کنن ــت معرف خدم
بسمه تعالی

ــک،  ــزان پزش ــت دادن عزی ــه در از دس ــی ک ــا داغ ــل ب ــد روز قب چن
ــاران  ــان بیم ــز درم ــه در مراک ــی ک ــتی و خدمات ــتار، کادر بهداش پرس
مبتــا بــه ویــروس کرونــا )COVID-۱۹( جانشــان را نثــار خدمــت بــه 
بیمــاران کــرده بودنــد در ســینه داشــتم، عریضــه ای تقدیــم مقــام معظــم 
رهبــری کــردم کــه موافقــت فرماینــد ایــن بربــاد رفتــگان در یــاد مانــده 
ــداز  ــوز جانگ ــه س ــوند گرچ ــوب ش ــت محس ــهدای خدم ــوان ش ــه عن ب
شــهادت ایــن عزیــزان همــواره مغــز اســتخوانم را خواهــد گداخــت، مــع 
الوصــف موافقــت محبــت آمیــز ایشــان کــه مدافعــان ســامت همچــون 
مدافعــان حریــم مرزهایمــان در دفــاع مقــدس و مدافعــان حــرم ســتارگان 
ــت  ــاری اس ــند، افتخ ــد و می درخش ــهادت می مانن ــمان و ش ــاک آس تابن
ــاع از  ــبانه روز در دف ــه ش ــور ک ــان کش ــت و درم ــه بهداش ــرای جامع ب

ــد. ــانی می کنن ــان جانفش ــردم سرزمینش ــامت م ــم س حری
ــهیدان  ــاالر ش ــین س ــزان همنش ــن عزی ــد ای ــت روح بلن ــد اس امی

حضــرت اباعبــداهلل الحســین )ع( باشــد.
ایــن ابــراز لطــف و قدرشناســی محبــت آمیــز رهبــر فرزانــه انقــاب، 
ــوزانه در  ــش و دلس ــش از پی ــامت را بی ــام س ــق نظ ــزاران صدی خدمتگ
عرصــه خدمــت نــگاه خواهــد داشــت. بــرای ایــن عزیــزان علــو درجــات 
ــروزی  ــتی و به ــور تندرس ــر کش ــدم در سراس ــکاران ارجمن ــرای هم و ب

ــئلت دارم. مس
دکترسعیدنمکی

در  ارتباطــات  وزیــر  رایــگان  اینترنــت 
ــه  ــه شــده ک ــت ارائ ــات ثاب ــرای خدم ــی ب حال
ــر  ــت براب ــیار هش ــت س ــوذ اینترن ــب نف ضری
ــل  ــه دلی ــاید ب ــه ش ــی ک ــت، اتفاق ــت اس ثاب
ــور رخ  ــت در کش ــت ثاب ــعه نیافتگی اینترن توس
داده امــا اکنــون ۶۶ میلیــون مشــترک همــراه 
ــگان  ــت رای ــگ اینترن ــه از ۱۰۰ گی هســتند ک

مانده انــد.  بی نصیــب  
بــه گــزارش ایســنا،   شــیوع ویــروس کرونــا 
ــه قرنطینــه اختیــاری در  در کشــور، افــراد را ب
ــش ۴۰ درصــدی  ــرده و افزای ــه تشــویق ک خان
مصــرف دیتــای کشــور در مــدت یــک هفتــه، 
اتفاقــی کــه اپراتورهــا خــود را بــرای آن آمــاده 
کیفیــت  کاهــش  منجربــه  بودنــد،  نکــرده 
ــران  ــی بســیاری از کارب ــت شــد. از طرف اینترن
خواســتار امکاناتــی از جملــه اینترنــت رایــگان 
بــرای گذرانــدن ایــن اوقــات در منــازل بودنــد؛ 
موضوعــی کــه وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات بــا آن موافقــت کــرد و از ارائــه ۱۰۰ 

ــر داد. ــت خب ــگان ثاب ــت رای ــگ اینترن گی
ــان  ــا پای ــخ ۱۸ اســفند ت ــرر شــد از تاری مق
ســال، اپراتورهــای ارائه دهنــده خدمــات ثابــت، 
ــی را در  ــگان ۱۰۰ گیگابایت ــت رای ــن اینترن ای
ــش  ــد. پی ــرار دهن ــود ق ــترکان خ ــار مش اختی
ــز  ــد مراک ــام ش ــه اع ــی ک ــز زمان ــن نی از ای
آموزشــی تعطیــل هســتند،   وزیــر ارتباطــات از 
ــی  ــای اینترنت ــران تلویزیون ه ــا مدی ــت ب صحب

ــه  ــه پخــش مخصــوص ب ــرای اینک ــر داد ب خب
ــا  ــی فیلم ه ــا تمام ــودکان و در برخــی از آنه ک
حالی کــه  در  شــود،  رایــگان  ســریال ها  و 
نیــز  تلویزیون هــا  ایــن  مصرفــی   ترافیــک 

ــد. ــد ش ــبه خواه ــا محاس نیم به
امــا یکــی دیگــر از مــواردی کــه بــرای 
اســتفاده  کــرده،  ایجــاد  ســوال  کاربــران 
اینترنــت موبایــل و  از  حداکثــری کاربــران 
عــدم برخــورداری خطــوط همــراه از اینترنــت 
ــور  ــه همان ط ــت. البت ــر اس ــای وزی ــگان آق رای
کــه وزیــر ارتباطــات هــم اشــاره کــرده، علــت 
ــت، تشــویق  ــگ اینترن ــن ۱۰۰ گی ــق گرفت تعل
ــن موضــوع  ــه خانه نشــینی اســت و ای ــردم ب م
ــیم کارت های  ــه س ــت ب ــه اینترن ــا ارائ ــاید ب ش

ــد. ــض باش ــراه در تناق هم

بــا وجــود ایــن در حــال حاضــر آمــار 
اینترنــت در کشــور حاکــی از ضریــب نفــوذ ۱۰ 
ــوذ ۸۰  ــب نف ــت و ضری ــد ثاب درصــدی پهن بان
ــد ســیار در کشــور اســت. در  درصــدی پهن بان
واقــع طبــق آخریــن آمــار منتشرشــده توســط 
ــه  ــت ب ــد ثاب ــترکان پهن بان ــوری، مش رگوالت
بیــش از هشــت میلیــون نفــر رســیده اند و 
مشــترکان پهن بانــد ســیار بــه بیــش از ۶۶ 

ــتند. ــر هس ــون نف میلی
ــه معمــوال  ــه اینکــه در هــر خان ــا توجــه ب ب
یــک خــط اینترنــت ثابــت وجــود دارد، حتــی 
ــر در  ــار نف ــوار را چه ــر خان ــن ه ــر میانگی اگ
 3۶ حــدود  بدین ترتیــب  و  بگیریــم  نظــر 
ــی را  ــت خانگ ــرای اینترن ــترک ب ــون مش میلی
ــدودا  ــدد ح ــن ع ــم ای ــاز ه ــویم، ب ــور ش متص

ــت و  ــیار اس ــت س ــترکان اینترن ــی از مش نیم
اگرچــه البتــه فلســفه بســته ۱۰۰ گیگابایتــی، 
ــا  ــوده، ام ــردم ب ــینی م ــه خانه نش ــویق ب تش
ــی  ــط ثابت ــان خ ــراد در منازلش ــیاری از اف بس

ــد. ــتفاده کنن ــکان اس ــن ام ــه از ای ــد ک ندارن
بــه  همــراه  خطــوط  گرفتــن  پیشــی 
ــط  ــت توس ــت، مدت هاس ــت اینترن ــوط ثاب خط
اینترنــت  خدمــات  ارائه دهنــده  شــرکت های 
ــت )FCP هــا( مطــرح می شــود و البتــه در  ثاب
حالــی کــه آنهــا معتقدنــد هزینــه پاییــن اینترنت 
در ســیم کارت های همــراه، افــراد را بــه اســتفاده 
ــووالن  ــد، مس ــب می کن ــات ترغی ــن خدم از ای
معتقدنــد ســرعت بــاال و کیفیــت مناســب 
اینترنــت همــراه اســت کــه باعــث شــده اینترنت 
همــراه از اینترنــت ثابتــی کــه روند توســعه اش رو 

ــرد. ــدی گذاشــته، ســبقت بگی ــه کن ب
ــت  ــه اینترن ــه اینک ــه ب ــا توج ــت ب در نهای
ــت  ــات ثاب ــران خدم ــرای کارب ــا ب ــگان تنه رای
ارائــه شــده اســت و دراصــل فلســفه ایــن بســته 
ــینی  ــه خانه نش ــویق ب ــگان، تش ــی رای اینترنت
مــردم بــوده و بــه همیــن دلیــل تاکنــون 
ــرای  ــگان ب ــت رای ــه اینترن ــرای ارائ برنامــه ای ب
ــراد  ــده، اف ــام نش ــراه اع ــیم کارت های هم س
ــات  ــن خدم ــت ای ــه دریاف ــد نســبت ب می توانن
ــرات،  ــرکت های مخاب ــت ش ــامل اینترن ــه ش ک
ــل  ــای TD-LTE ایرانس ــا و مودم ه FCP ه

و مبین نــت می شــود، اقــدام کننــد.

ویــروس کرونــا در کمیــن پمــپ بنزین هــا نشســته و آن 
ــر بهداشــت اعــام کــرده جایــگاه هــای ســوخت  طــور کــه وزی
می تواننــد ۸۰۰۰ نفــر را بــه ایــن ویــروس مرمــوز مبتــا کننــد، 
ــر  ــی در نظ ــه های ــوع برنام ــن موض ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــه ب البت

ــه اجــرا نشــده اســت.  ــدان وارد مرحل ــا چن ــه شــده ام گرفت
بــه گــزارش ایســنا، پمــپ بنزین هــا می تواننــد یکــی از 
ــه  ــرا ک ــند؛ چ ــد باش ــروس جدی ــا وی ــور کرون ــای حض مکان ه
ــول  ــازل، پ ــه ن ــرده و ب ــه ک ــه آن مراجع ــادی در روز ب ــراد زی اف
ــع  ــل تجم ــد مح ــا می توان ــه این ه ــه هم ــد ک و... دســت می زنن

ــا باشــد. ــروس کرون وی
ـــکان  ـــن م ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــد ت ـــب ش ـــوع موج ـــن موض همی
ـــا  ـــد ام ـــدا کن ـــای بهداشـــتی پی ـــادی از ســـوی نهاده ـــت زی اهمی
ـــتی  ـــکات بهداش ـــت ن ـــاهد رعای ـــد ش ـــه بای ـــور ک ـــفانه آنط متاس
در پمـــپ بنزیـــن هـــا نیســـتیم. علـــت ایـــن موضـــوع ایـــن 
ـــرکت  ـــتی و ش ـــای بهداش ـــاد ه ـــوی نه ـــا از س ـــه تنه ـــت ک اس
ـــاغ  ـــداران اب ـــه جایگاه ـــی ب ـــای نفت ـــراورده ه ـــش ف ـــی پخ مل
شـــده کـــه تمـــام جایـــگاه هـــا موظـــف بـــه تجهیـــز مـــواد 
ضدعفونـــی و دســـتکش هـــای یکبـــار مصـــرف هســـتند امـــا  
ـــتی  ـــایل بهداش ـــن وس ـــه تامی ـــف ب ـــود را موظ ـــادی خ ـــچ نه هی
ـــرای  ـــا ب ـــگاه ه ـــت و جای ـــرده اس ـــا نک ـــگاه ه ـــاز جای ـــورد نی م
ـــار  ـــای یکب ـــتکش ه ـــی و دس ـــد عفون ـــواد ض ـــه م ـــی ب دسترس

ـــتند. ـــه هس ـــش مواج ـــا چال ـــرف ب مص
از ســوی دیگــر وزیــر بهداشــت اعــام کــرد کــه بایــد تعــداد 
ــرای ایــن  ــا کنــون ب ــد امــا ت ــگاه هــا افزایــش یاب کارکنــان جای
ــود  ــر کمب ــاوه ب ــا ع ــگاه ه ــده و جای ــری نش ــز فک ــاله نی مس
ــود  ــا کمب ــار مصــرف ب ــی و دســتکش هــای یکب ــواد ضدعفون م

اپراتــور هــم مواجــه هســتند موضوعــی کــه طبــق گفتــه هــای 
ــا و  ــکان جایگاه ه ــن مال ــی انجم ــاور عال ــور، مش ــد عطاپ محم
ــن کار  ــرای ای ــی اج ــی و بین راه ــی، رفاه ــای خدمات مجتمع ه

ــن نیســت. ــدت  ممک ــاه م ــن کار در کوت ای
ــتی در  ــات بهداش ــود امکان ــه نب ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
پمــپ بنزیــن هــا گفــت: در حــال حاضــر همــه جایــگاه هــا بــه 
ایــن امکانــات دسترســی ندارنــد و تنهــا ۱۰ درصــد جایــگاه هــا 
ــن  ــه ای ــرایط ب ــن ش ــا در ای ــت ت ــد و الزم اس ــده ان ــز ش تجهی
موضــوع توجــه بیشــتری شــود تــا تمــام جایــگاه هــا بــه امکانــات 

بهداشــتی مجهــز شــوند.
در همیــن راســتا فاطمــه کاهــی - ســخنگوی شــرکت ملــی 
ــی  ــت: تمام ــاره گف ــن ب ــی - در ای ــای نفت ــراورده ه ــش ف پخ

جایــگاه هــا را موظــف کــرده ایــم کــه  تجهیــزات بهداشــتی را 
در اختیــار مراجعــه کننــدگان قــرار دهنــد و خــود جایــگاه هــا را 

نیــز ضدعفونــی کننــد.
ــا  ــه اپراتوره ــم ک ــام کرده ای ــه اع ــر اینک ــد ب ــا تاکی و ی ب
ــه  ــت ارائ ــه ای باب ــند و هزین ــته باش ــکاری را داش ــت هم نهای
ــت  ــرار اس ــرد:  ق ــار ک ــد، اظه ــت نکنن ــراد دریاف ــات از اف خدم
امــروز جلســه ای در خصــوص چالــش هــای موجــود در پمــپ 
بنزیــن هــا بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا برگــزار شــود کــه در 
ــری  ــم گی ــز تصمی ــا نی ــش اپراتوره ــورد افزای ــن جلســه در م ای

خواهــد شــد.
ــی در  ــای نفت ــراورده ه ــش ف ــی پخ ــرکت مل ــخنگوی ش س
ــی  ــق م ــه طری ــا از چ ــگاه ه ــه جای ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب پاس
تواننــد بــه مــواد ضدعفونــی و دســتکش هــای یــک بــار مصــرف 
دسترســی پیــدا کننــد، گفــت: قــرار نیســت کــه شــرکت  ملــی 
پخــش مــواد ضــد عفونــی را در اختیــار جایــگاه هــا قــرار دهــد 
ــتان  ــای بهداشــت اس ــازمان ه ــا س ــی بایســت ب ــا م ــگاه ه جای

ــد. خــود مذاکــره کنن
ــا  ــه آی ــت ک ــخص نیس ــوز مش ــه هن ــان اینک ــا بی ــی ب کاه
ــی  ــواد ضدعفون ــی م ــازمان بیرون ــک س ــق ی ــوان از طری ــی ت م
ودســتکش را در اختیــار جایــگاه هــا قــرار داد، تاکیــد کــرد: ایــن 
مســاله نیــز یکــی از چالــش هــای موجــود اســت کــه در جلســه 

ــرد. ــم ک ــت خواهی ــاره آن صحب ــروز درب ام

آذربایجان شــرقی  در  ولی فقیــه  نماینــده 
گفــت: کشــتار بی رحمانــه مســلمانان جــای 
ســکوت را بــرای کســی باقــی نمی گــذارد، 
ــلمانان  ــا مس ــدردی ب ــا هم ــروز م ــه ام وظیف
ــت کشــتار مســلمانان  ــد و محکومی ــوم هن مظل

ــت.  ــور اس ــن کش ای
حجت االســـام   فـــارس،  گـــزارش  بـــه 
والمســـلمین ســـید محمدعلـــی آل هاشـــم در 
ــلمانان  ــه مسـ ــتار بی رحمانـ ــا کشـ ــاط بـ ارتبـ
ــار  ــی، اظهـ ــای افراطـ ــط هندوهـ ــد توسـ هنـ
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ـــان ک ـــت: همچن داش
ــد  ــلمانان در هنـ ــتار مسـ ــا کشـ ــه بـ در رابطـ
مســـلمانان  قلـــب  کردنـــد،  موضع گیـــری 
هنـــد  در  مســـلمانان  کشـــتار  از  جهـــان 
ـــد  ـــد بای ـــت هن ـــت و دول ـــده اس ـــه دار ش جریح
در مقابـــل هندوهـــای افراطـــی و احـــزاب 
طرفـــدار آنهـــا بایســـتد و بـــا توقـــف کشـــتار 

ـــام  ـــان اس ـــود در جه ـــزوای خ ـــلمانان، از ان مس
ــد. ــری کنـ جلوگیـ

وی بــا اشــاره بــه حمایــت نخســت وزیر 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــتان از فرمایش پاکس
ــری  ــون نف ــت ۲۰۰ میلی ــرد: جمعی ــه ک اضاف
هنــد کــه پیش بینــی می شــود در ســال ۲۰۵۰ 
ــی  ــد،موجب نگران ــر برس ــون نف ــه 3۵۰ میلی ب
گروه هــای نژادپرســت و برخــی احــزاب افراطــی 

ــد شــده اســت. در هن
آذربایجان شــرقی  در  ولی فقیــه  نماینــده 
جناح هــای  و  احــزاب  بیــن  در  داد:  ادامــه 
موجــود در هنــد، حــزب کنگــره روابــط خوبــی 
بــا مســلمانان دارد امــا نخســت وزیر کنونــی 
هنــد جــزو گروه هــای افراطــی هنــدو بــوده کــه 

ــدارد. ــلمانان ن ــا مس ــی ب ــه خوب میان
ــزب  ــر ح ــال های اخی ــرد: در س ــان ک وی بی
حاکــم بــر هنــد قانونــی را بــه تصویــب رســاند 
ــت  ــد اصال ــه نتوانن ــه براســاس آن  کســانی ک ک
ــد از  ــانند، بای ــات برس ــه اثب ــود را ب ــدی خ هن
هنــد خــارج شــوند امــا برخــاف میــل و تصــور 
دولــت هنــد مشــخص شــد از مجمــوع جمعیــت 
غیرهنــدی  نفــر  هــزار   ۹۰۰ و  یک میلیــون 
ــدو  ــر هن ــزار نف ــون و 3۰۰ ه ــش از یک میلی بی

هســتند.
آل هاشــم ادامــه داد: از ایــن رو برخــی در 
هنــد بــا خباثــت تمــام دســت بــه اصــاح قانــون 
ــای  ــر مبن ــد و ب ــل خودشــان زدن ــق می ــر طب ب
ــب  ــه دارای مذه ــانی ک ــد کس ــرر کردن آن مق

ــی، مســیحی و زرتشــتی هســتند،  هنــدو، بودای
می تواننــد بــا شــرایطی در هنــد بماننــد در 
ایــن قانــون جمعیــت مســلمانان اســتثناء نشــد 
ــد  ــد از هن ــلمان بای ــت مس ــزار جمعی و 3۰۰ ه
ــه در نتیجــه اعتراضــات از  ــراج می شــدند ک اخ

ــد. ــاز ش ــی آغ ــامی دهل ــه اس ــگاه جامع دانش
ــن حــوادث  ــه مهــم ای ــد کــرد: نکت وی تأکی
ــای  ــم درگیری ه ــام حاک ــه، نظ ــت ک ــن اس ای
ــال های  ــه س ــرد ک ــی ب ــان مردم ــود را می موج
ســال باهــم زیســته و زندگــی کــرده بودنــد در 
عیــن حــال دولــت هنــد در وهلــه اول تماشــاگر 
و بی اعتنــا بــوده و در مراحــل حســاس حمایــت 

ــت. ــش گرف ــی را در پی ــای افراط از گروه ه
ــرایط  ــه ش ــان اینک ــا بی ــز ب ــه تبری امام جمع

ــت  ــوم سیاس ــتاورد ش ــلمانان دس ــی مس کنون
ــن  ــن« همچنی ــت ک ــداز و حکوم ــه بیان »تفرق
شــرایط  برابــر  در  موضع گیــری  چگونگــی 
کنونــی مســلمانان اســت، ادامــه داد: البتــه 
ــد و  ــه هن ــتار الحــاق کشــمیر ب ــی خواس گروه
گروهــی هــم خواســتار الحــاق آن بــه پاکســتان 
ــد و  ــزاع از هن ــتار انت ــی خواس ــتند و گروه هس
ــتقل و  ــور مس ــک کش ــکیل ی ــتان و تش پاکس

ــتند. ــد هس جدی
در  امــروز  آنچــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
هنــد شــاهد هســتیم عملیــات هدفمنــد و 
ــوده  ــلمانان ب ــل مس ــده در مقاب ــازماندهی ش س
و کشــتار بی رحمانــه مســلمان جــای ســکوت را 
ــروز  ــه ام ــذارد، وظیف ــی نمی گ ــرای کســی باق ب
ــد و  ــوم هن ــلمانان مظل ــا مس ــدردی ب ــا هم م
محکومیــت کشــتار مســلمانان ایــن کشــور 

ــت. اس

اینترنت ثابت رایگان و سر کاربران همراه که بی کاله ماند

بمب کرونا در پمپ بنزین ها را دریابید

کشتار بی رحمانه مسلمانان هند جای سکوت ندارد 
کاریکاتور

مسلمانان قربانی حقوق شهروندی جدید هند!

منبع:تسنیم

ــس یازدهــم  ــاده در مجل ــردم آب منتخــب م
آســیب های  کاهــش  زمینــه  در  گفــت: 
اجتماعــی بــرای اولیــن بــار بودجــه ای در ســال 
جــاری تخصیــص یافــت، امــا بایــد در مجلــس 
ــن موضــوع شــود.  ــه ای ــر ب ــی نگاهــی ویژه ت آت
ــب  ــم زارع منتخ ــارس، رحی ــزارش ف ــه گ ب
یازدهــم دربــاره  آبــاده در مجلــس  مــردم 
یازدهــم،  اولویت هــا در مجلــس  مهمتریــن 
ــند  ــه س ــوط ب ــورات مرب ــری ام ــت: پیگی گف
باالدســتی و  انــداز ۱۴۰۴ و اســناد  چشــم 
بیانیــه گام دوم انقــاب از ســوی مجلــس آتــی 
بایــد دارای اولویتــی ویــژه  باشــد، لــذا مجلــس 
یازدهــم بایــد بــرای اصــاح قوانیــن باالدســتی 
اقتصــاد  بــه  مربــوط  امــورات  پیگیــری  و 

ــد. ــام دهن ــات الزم را انج ــی اقدام مقاومت
وی افــزود: مجلــس یازدهــم بایــد نــگاه 
ــی  ــت بازآفرین ــط زیس ــه آب و محی ــژه ای ب وی
ــهرها و  ــوده در ش ــد و فرس ــای ناکارآم بافت ه
همچنیــن توســعه صنایــع معدنــی، گردشــگری 
و کشــاورزی و رفــع خاء هــای قانونــی آن 
ــته  ــا داش ــن بخش ه ــن ای ــت از فعالی و حمای

ــد. ــرار ده ــتور کار ق ــد و آن را در دس باش

زیرساختهایحملونقلرابرای
افزایشدرآمدبهبودببخشیم

ــس یازدهــم  ــاده در مجل ــردم آب منتخــب م

ــت سوق الجیشــی  ــه موقعی ــا توجــه ب ــزود: ب اف
و اســتراتژی جمهــوری اســامی در منطقــه 
ــرق و  ــه ش ــرب ب ــدور غ ــه کری ــیا ک ــرب آس غ
ــد  ــود بای ــوب می ش ــوب محس ــه جن ــمال ب ش
ــل و  ــاخت های حم ــعه زیرس ــا توس ــم ب بتوانی
نقــل و کریدورهــای هوایــی حداکثــر اســتفاده 

ــم.  ــت ببری را از ترانزی
محیــط  بهبــود  کــرد:  خاطرنشــان  زارع 
کســب و کار و تولیــد و توزیــع اقــام و کاالهــا 
ــام  ــردن نظ ــه ک ــازی و عادالن ــای مج در فض
ــن  ــرا و محرومی ــازی فق ــا، توانمندس پرداخت ه
ــد  ــعه در آن تاکی ــم توس ــه شش ــه در برنام ک
شــده اســت، از دیگــر موضوعــات مهمــی اســت 

ــم در دســتور  ــس یازده ــد در مجل ــه می توان ک
ــرد. ــرار گی کار ق

آســـیب های  کاهـــش  گفـــت:  وی 
ـــه ای  ـــار بودج ـــن ب ـــرای اولی ـــه ب ـــی ک اجتماع
ـــد  ـــص داده ش ـــه آن تخصی ـــاری ب ـــال ج در س
می توانـــد منجـــر بـــه بهبـــود ایـــن وضعیـــت 
ــارد  ــزار میلیـ ــه ۲ هـ ــد کـ ــر چنـ ــود هـ شـ
ـــم  ـــه آن داده شـــد رق ـــه ســـال ۹۸ ب ـــی ک تومان

کمـــی بـــود.
ــس یازدهــم  ــاده در مجل ــردم آب منتخــب م
اظهــار داشــت:  اصــاح قوانیــن و مقــررات 
خصوصــی ســازی و ســالم ســازی قوانیــن 
تولیــد و اشــتغال و شــفاف ســازی بیشــتر 

ــس  ــای مجل ــر اولویت ه ــا از دیگ ــن حوزه ه ای
نظــارت مجلــس  افزایــش  اســت.  یازدهــم 
ــد  ــژه خری ــه وی ــه ب ــوه مجری ــات ق ــر اقدام ب
ــروری  تضمینــی محصــوالت کشــاورزی و دامپ
می توانــد التهابــات ایــن حــوزه را بکاهــد. 
ــرد  ــریع تر در راهب ــد س ــم بای ــس یازده مجل
ــرا  ــد، چ ــری کن ــور بازنگ ــدن کش ــی ش صنعت
ــده و  ــرا نش ــی اج ــه خوب ــرد ب ــن راهب ــه ای ک
ــن بخــش وجــود نداشــته  ــر ای ــی هــم ب نظارت

ــت.  اس
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــرد: مب ــان ک زارع خاطرنش
ــن  ــه همی ــود ب ــوب می ش ــز محس ــط قرم خ
دلیــل مجلــس یازدهــم و دولــت در ایــن بــاره 
ــن در  ــد ای ــام دهن ــی انج ــات عمل ــد اقدام بای
ــای  ــه تاش ه ــوه قضائی ــه ق ــت ک ــی اس حال
خوبــی در ایــن زمینــه انجــام داده اســت. ولــی 
ــرای یکپارچــه  ــی الزم را ب ــوا هــم افزای ــد ق بای
ســازی اقدامــات در ایــن بخــش انجــام دهنــد. 
ــی در  ــکار عموم ــه اف ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه  ــته و دغدغ ــام داش ــؤال و ابه ــاره س ــن ب ای

دارد. 
ــد  ــم بای ــس یازده ــرد: مجل ــد ک وی تاکی
ــا  ــا آنه ــوا و همــکاری ب در راســتای وحــدت ق
بــرای رفــع مشــکات و بــه ویــژه دغدغه هــای 
معیشــتی و تولیــد و اشــتغال گام هــای اساســی 

ــردارد. ب

اعتبارات کاهش آسیب های اجتماعی در مجلس یازدهم افزایش یابد 

مفقودی
ــب  ــی اینجان ــارغ التحصیل ــدرک ف م
ــد ودود  ــدی فرزن ــی امج ــن صادق امی
بــه شــماره شناســنامه 763 صــادره 
ــته  ــی پیوس ــع کاردان ــه در مقط از مراغ
رشــته نقشــه کشــی معمــاری صــادره از 
ــماره  ــا ش ــی ب ــگاهی ایلخچ ــد دانش واح
و  اســت  گردیــده  مفقــود   0976506
ــده  ــد. از یابن ــی باش ــار م ــد اعتب فاق
ــه  ــدرک را ب ــل م ــود اص ــی ش ــا م تقاض
ــی  ــد ایلخچ ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
بــه نشــانی ایلخچــی خیابــان امــام 

ــد.  ــال نمای ارس



روزنامه سراسری عجب شیر  چهارشنبه 21 اسفند ماه 98- سال ششم - شماره 695 فرهنگ و هنر۶
آشپزی

نان بربری خانگی

موادالزم:
آرد                                      3 پیمانـه
شکر                                     ۱ قاشق غذاخوری
نمک                                        ۲ قاشق چایخوری
روغن                                       3 قاشق غذاخوری
خمیر مایه                                     ۲ قاشق چایخوری
آب ولرم                                       ۲/۱ پیمانه
سبوس گندم                                     به مقدار الزم

برایرومال:
آرد                                           ۱ قاشق غذاخوری
آب                                            ۵ قاشق غذاخوری
کنجد                                        به مقدار الزم

نـان سـنتی در کشـور مـا وجـود داره.  انـواع 
هـا مخصـوص شـهرهای مختلـف  اون  از  بعضـی 
ایـران هسـتن. مثـل نان کشـتا که در شـهر گیان 
درسـت میشـه و یـا نان خرمایـی در جنـوب ایران 
طـور  بـه  دارن.  زیـادی  طرفدارهـای  همـه  کـه 
معمـول هـم ما نـان های زیـادی داریم از سـنگک 
و لـواش گرفتـه تـا تافتـون که هـر کدوم شـکل و 
مـزه ی خـاص خودشـون رو دارن. بـه طـوری کـه 
در کشـور عثمانـی یکـی از غذاهای اصلی سـربازها 
همیـن نـان بربـری بـوده اسـت. اون هـا فکـر می 
کـردن کـه این نان بهشـون نیروی ماورای انسـانی 
میـده! انقـدر بـاور عثمانـی هـا بـه قـدرت بخشـی 
نـان بربـری زیـاد بـوده کـه عـاوه بـر جشـن هـا، 
پهلـوان هـای عثمانـی هم قبـل از به میـدان رفتن 
نـان بربـری مـی خـوردن. بـا مـا همـراه بشـید تـا 

دسـتور اون رو بهتـون آمـوزش بدیـم:
  

طرزتهیه:
 ۱- ابتـدا خمیـر مایـه را در آب ولـرم )یا شـیر 
ولـرم( بریزیـد و هـم بزنیـد و روی آن را بپوشـانید 
و کنـار بگذاریـد تـا عمل بیایـد. آرد، نمـک، بهبود 
دهنـده نـان )در صـورت تمایـل( و شـکر را داخل 
ظـرف بـا هـم مخلـوط کنیـد. خمیـر مایـه عمـل 
آمـده و سـپس آب و روغـن را کـم کـم بـه آن هـا 

اضافـه کنیـد تـا خمیر شـود.
بـه مـدت حـدود ۵ دقیقـه خمیـر را ورز   -۲
دهیـد. سـپس آن را بـه مـدت ۱ سـاعت و نیـم 
حجیـم  تـا  دهیـد  اسـتراحت  محیـط  دمـای  در 
شـود. بعـد از ایـن مـدت، خمیـر را مجـددا کمـی 
ورز دهیـد و چونـه گیـری کنیـد، روی آن هـا را با 
سـلفون بپوشـانید و یـک پارچـه یا حولـه ی تمیز 
بیندازیـد و مجـددا ۲۰ دقیقـه به آن ها اسـتراحت 

دهیـد تـا حجـم آن دو برابـر شـود.
3- خمیـر را بـه صـورت بیضی پهـن کنید و به 
آن شـکل دهیـد. سـپس مواد رومـال را کـه آماده 
کـرده ایـد، روی خمیـر نان بربـری بمالیـد و روی 

آن کنجد بپاشـید.
۴- فـر را با دمای ۱۸۰ درجه سـانتی گـراد از ۲۰ 
دقیقـه قبل گرم کنید. روی سـینی فـر کاغذ روغنی 
بیندازیـد. بـه دلخـواه روی کاغـذ روغنـی سـبوس 
گندم بپاشـید، خمیر را روی سـبوس ها قـرار دهید، 
سـینی فـر را داخـل فـر قـرار دهیـد و کنـار آن یک 

کاسـه ی آب جـوش داخـل فـر بگذارید.
۵- بعـد از حـدود ۱۵ دقیقـه کـه نـان پخـت، 
گریـل فـر را روشـن کنید تـا روی نان نیـز طایی 

رنگ و برشـته شـود.

برایرومالنان:
آرد را در آب حـل کنیـد و روی حـرارت قـرار 
دهیـد. آن را مرتـب هـم بزنیـد تا به غلظـت فرنی 
برسـد. زمانـی کـه خمیـر را پهـن کردیـد، روی 

خمیـر را رومـال کنیـد و کنجـد بپاشـید.

نکاتکلیدی:
- آب را کـم کـم بـه مواد خشـک اضافـه کنید 

تـا خمیر خیلی چسـبنده نشـود.
بـه هـر شـکلی کـه  را  بربـری  نـان  - خمیـر 

دهیـد. فـرم  توانیـد  مـی  خواسـتید 
- بـرای رومـال کردن خمیر می توانیـد از ۱ عدد 

زرده تخـم مـرغ نیز به همراه مواد اسـتفاده کنید.
- بـرای بهتـر شـدن طعم نان بربـری خانگی می 
توانیـد از نصف پیمانه شـیر ولرم نیز اسـتفاده کنید.

- در بعضـی دسـتورها از ماسـت نیـز در مـواد 
اولیـه نـان بربـری اسـتفاده مـی کننـد. حـدود ۲ 
قاشـق غذاخـوری ماسـت را بـه همـراه روغـن و 
مخمـر عمل آمـده به سـایر مواد خمیـر اضافه می 

کننـد و ورز مـی دهنـد.
- بعـد خـارج کردن نان از فـر، آن را داخل پارچه 
بپیچیـد تا سـرد شـود. اضافـه ی نـان را مـی توانید 

داخـل کیسـه فریزر داخـل فریزر نگهـداری کنید.
- بـرای آرد نـان مـی توانیـد از ترکیـب ۱ پیمانه 
آرد سـفید و ۱ پیمانه آرد سـبوس دار استفاده کنید.

- اسـتفاده از بهبـود دهنـده ی نـان اختیـاری 
اسـت و مـی توانیـد آن را حذف کنید. اما اسـتفاده 

از آن کیفیـت نـان شـما را افزایـش خواهد داد.
- بـرای آن کـه نان بهتر بپزد، قبـل از قرار دادن 

آن در فـر، با انگشـت و یا با چنـگال خط بیندازید.
- اگـر خمیـر مایـه ای کـه اسـتفاده مـی کنید 
از نـوع خمیـر مایـه فـوری اسـت، نیـازی بـه ولرم 

نیسـت. آب  بودن 
مایـه  بـوی خمیـر  هـا  نـان  کـه  آن  بـرای   -
نگیرنـد، آن هـا را در جـای گـرم اسـتراحت دهید. 

دمـای محیـط بـرای آن کافـی اسـت.
- بـرای روی نـان بربری خانگی مـی توانید عاوه 

بـر کنجـد از دانه های خرفه نیز اسـتفاده کنید.
- میزان آرد بسـته به جنس آرد متغیر اسـت. در 
نتیجه شـاید الزم باشـد مقدار آن را کم و زیاد کنید
منبع:ایرنازندگی

لغو تمام جشنواره ها 
و نوروزگاه های آذربایجان شرقی 

معــاون گردشــگری و ســرمایه گــذاری آذربایجــان شــرقی از لغــو تمــام 
جشــنواره هــا و نــوروزگاه هــای اســتان خبــر داد. 

ــظ  ــه حف ــان اینک ــا بی ــزه زاده ب ــد حم ــهریار، احم ــزارش ش ــه گ ب
ــن  ــت ای ــن اولوی ــور مهم تری ــی کش ــرایط کنون ــه در ش ــامتی جامع س
ــاری  ــیوع بیم ــترش ش ــال گس ــه دنب ــرد: ب ــار ک ــت، اظه اداره کل اس
کرونــا، اداره کل میــراث فرهنگــی کشــور تمهیــدات الزم را جهــت 
ــی  ــای تلفیق ــا نظارت ه ــوده و ب ــاذ نم ــاری اتخ ــن بیم ــا ای ــه ب مقابل
ــور  ــه ط ــگری ب ــات گردش ــرد تاسیس ــر عملک ــه ب ــای مربوط کمیته ه

مســتمر نظــارت دارد.
او ادامــه داد: در همیــن راســتا بــه جهــت جلوگیــری از حضــور 
هموطنــان در مجامــع عمومــی و قرارگیــری در معــرض ابتــا بــه 
بیمــاری، برگــزاری تمــام جشــنواره هــای نــوروزی و آیین هــای نــوروزگاه 

ــد. ــو ش ــتان لغ اس
ــفرهای  ــا س ــتاریم ت ــز خواس ــان عزی ــام هموطن ــرد: از تم ــان ک او بی
غیــر ضــروری خــود را لغــو کــرده و از حضــور در مجامــع عمومــی امتنــاع 
کننــد تــا بتوانیــم بــا ســامتی کامــل ایــن شــرایط خــاص را نیــز پشــت 

ســر بگذاریــم.

ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری
 فوق تخصصی اعالم شد

رییــس مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی وزارت بهداشــت بــا تاکیــد 
ــوق تخصصــی  ــون دســتیاری ف ــب در آزم ــداد ۴3۴ داوطل ــر اینکــه تع ب
ــن آزمــون نیمــه  ــی ای ــج نهای ــه می شــوند، گفــت: نتای ســال ۹۹ پذیرفت

دوم اردیبهشــت مــاه ۹۹ برگــزار مــی شــود. 
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر آبتیــن حیــدرزاده ضمــن بیــان ایــن مطلــب 
اظهــار کــرد: تعــداد ۵۶۷ داوطلــب در آزمــون دســتیاری فــوق تخصصــی 
ــه  ــد ک ــام کردن ــت ن ــور ثب ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل ــال ۹۹ دانش س

تعــداد ۴۸۷ داوطلــب در جلســه آزمــون کتبــی حاضــر شــدند.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: آزمــون دســتیاری فــوق تخصصــی ســال 
ــه صــورت الکترونیــک برگــزار شــده اســت کــه  ۹۹ ســوم بهمــن مــاه ب
تعــداد 3۹3 داوطلــب در مرحلــه کتبــی و تعــداد 3۹۱ نفــر از ایــن 

ــون مجــاز شــدند. ــن آزم ــه شــفاهی ای ــز در مرحل ــان نی داوطلب
ــان  ــا بی ــوزش پزشــکی وزارت بهداشــت ب رییــس مرکــز ســنجش آم
ــه دوم  ــی نیم ــوق تخصص ــتیاری ف ــون دس ــی آزم ــج نهای ــه نتای اینک
ــی  ــور کل ــه ط ــرد: ب ــد ک ــود، تاکی ــی ش ــزار م ــاه ۹۹ برگ ــت م اردیبهش
تعــداد 3۹۱ داوطلــب در آزمــون فــوق اجــازه انتخــاب رشــته داشــتند و 

ــه صــادر شــد. ــان کارنام ــه داوطلب ــه هم ب
حیــدرزاده در پایــان گفــت: مــاک قبولــی در آزمــون دســتیاری فــوق 
ــت و در  ــد اس ــره ۶۰ از ص ــی نم ــه کتب ــال ۹۹ در مرحل ــی س تخصص

ــدارد. ــه شــفاهی نیــز حدنصــاب وجــود ن مرحل

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در نامــه ای بــه 
رؤســای دانشــگاه ها ضمــن تأکیــد بــر لــزوم حمایــت 
ــم  ــای عل ــگاه ها و پارک ه ــاور دانش ــای فن از واحده
و فنــاوری در تولیــد محصــول یــا خدمــت مؤثــر در 
ــی  ــی مهندس ــگاه مل ــه پژوهش ــا، ب ــا کرون ــه ب مقابل
ژنتیــک و زیســت فنــاوری مأموریــت داد بــر تامیــن 
نیازهــای مرتبــط بــا همــکاری متخصصــان سراســر 

کشــور اهتمــام ورزد. 
ــن  ــرای تامی ــه پژوهشــگاه ژنتیــک ب ــت ب ماموری
نیازهــای مرتبــط بــا همــکاری متخصصــان سراســر 

کشــور
بــه گــزارش ایســنا، متــن بخشــنامه دکتــر منصور 
ــی« و  ــات عموم ــش »اقدام ــه در دو بخ ــی ک غام
»اقدامــات تخصصــی« بــه تشــریح دقیــق هــر یک از 
ــات الزم در خصــوص پیشــگیری  ــا و اقدام فعالیت ه
و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا پرداختــه، بــه شــرح زیــر 

اســت:
آمــوزش  مؤسســات  و  دانشــگاه ها  »رؤســای 

عالــی و پژوهشــی و فنــاوری
ــت  ــه دس ــده ب ــات انجام ش ــیله از اقدام بدین وس
خانــواده بــزرگ آمــوزش عالــی در مواجهــه بــا 
ــد -۱۹  ــاری کووی ــیوع بیم ــل از ش ــکات حاص مش
ــا حفاظــت از ســامت دانشــجویان، اســتادان  کــه ب
و کارکنــان از طریــق تمهیــدات اتخاذشــده بــه 
الکترونیــک  آموزش هــای  از  بهره گیــری  منظــور 
ــش  ــج دان ــانی و تروی ــازی، اطاع رس ــز آگاه س و نی
ــاز  ــروس آغ ــیوع وی ــگیری از ش ــای پیش و مهارت ه

ــم. ــی می کن ــکر و قدردان ــد، تش ش
ــئولیت وزارت  ــه مس ــه ب ــا توج ــت ب ــی اس بدیه
ــم و  ــروه عل ــاوری در »کارگ ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــاری  ــن بیم ــه ای ــرایطی ک ــز در ش ــاوری« و نی فن
تمامــی عرصه هــای زندگــی اجتماعــی مــردم را 
ــش  ــه و کاه ــت، مواجه ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی تح
هزینه هــا و پیامدهــای آن عــزم ملّــی و تــاش 
مضاعفــی را می طلبــد و الزم اســت تمامــی رؤســا و 
همــکاران بــا ورود عالمانــه و مؤثــر در ایــن عرصه هــا 

ــد: ــه اجــرا درآورن ــر را ب ــات زی اقدام

الف(اقداماتعمومی
ــای  ــه نهاده ــبت ب ــازی نس ــت اعتمادس ۱- تقوی

متخصــص و دســت اندرکار موضــوع
۲- ترویج گفتمان همدلی و همبستگی ملّی

ــگران  ــئولیت پذیری کنش ــازی مس 3- برجسته س
ایــن عرصــه، تقویــت روحیــه ازخودگذشــتگی، 

فــداکاری و نوع دوســتی
۴- کمــک بــه بــاال بــردن ایمنــی، ذهنــی و 

روانــی و اجتماعــی جامعــه و پرهیــز از ایجــاد 
گســترش ناامنــی و هــراس فــردی و جمعــی

ــی  ــام ارتباطـ ــی نظـ ــه اثربخشـ ــک بـ ۵- کمـ
ــات و  ــیما، مطبوعـ ــدا و سـ ــه صـ ــه از جملـ جامعـ
رســـانه های محلـــی و تخصصـــی، حرفـــه ای و 
اســـتان ها،  در  اجتماعـــی  معتبـــر  شـــبکه های 
ـــی  ـــبک زندگ ـــی و س ـــوزش همگان ـــور آم ـــه منظ ب

مناســـب بـــا شـــرایط بحـــران
ــتادان،  ــا اسـ ــی بـ ــال ارتباطـ ــراری کانـ ۶- برقـ
ــت  ــور تقویـ ــه منظـ ــان بـ ــجویان و کارکنـ دانشـ
ـــوزه  ـــا در ح ـــردن آنه ـــال ک ـــازی و فع ـــد آگاه س فراین
ــا و  ــاری در خانواده هـ ــال بیمـ ــگیری از انتقـ پیشـ

فضاهـــای عمومـــی
ـــه  ـــتن ب ـــرای پیوس ـــجویان ب ـــوت از دانش ۷- دع
پویـــش اجتماعـــی مقابلـــه بـــا بیمـــاری کوویـــد 
ــه  ــه بـ ــا مراجعـ ــد بـ ــجویان می تواننـ -۱۹ )دانشـ
http://itmfd.behdasht.gov.ir/ لینـــک 

page/corona نســـبت بـــه ثبت نـــام در ایـــن 
پویـــش ملّـــی اقـــدام کننـــد(.

۸- تســـهیل شـــرکت اســـتادان و دانشـــجویان 
فعالیت هـــای  و  پویش هـــا  بـــه  پیوســـتن  در 

خیرخواهانـــه
ـــا  ـــی عرصه ه ـــگاه در تمام ـــودن دانش ـــال ب ۹- فع
بـــه غیـــر از حـــوزه آمـــوزش حضـــوری و پرهیـــز 
از هرگونـــه تصمیم گیـــری خـــارج از ضوابـــط 
فعالیت هـــای  بـــرای  ملّـــی  چارچوب هـــای  و 

دانشـــگاه.

ب(اقداماتتخصصی
ــکاری و  ــازی، همـ ــتاد آگاه سـ ــکیل سـ ۱- تشـ
ــا  ــد -۱۹ بـ ــاری کوویـ ــیوع بیمـ ــگیری از شـ پیشـ

همـــکاری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی در دانشـــگاه 
معیـــن اســـتان ها

۲- ارتبـــاط مســـتقیم بـــا دانشـــگاه های علـــوم 
ـــع  ـــه رف ـــک ب ـــور کم ـــه منظ ـــتان ب ـــکی در اس پزش
ــن  ــا. در ایـ ــی آنهـ ــی و عملیاتـ ــای پژوهشـ نیازهـ
ـــده  ـــا نماین ـــس دانشـــگاه ی خصـــوص الزم اســـت رئی
تام االختیـــار وی در ســـتاد کرونـــای اســـتان و 
ــته  ــی داشـ ــور دائمـ ــای تخصصـــی حضـ کمیته هـ
ـــت دانشـــگاه  ـــا مدیری ـــوارد را ب ـــد م ـــا بتوانن باشـــند ت

و اعضـــای هیئـــت علمـــی هماهنـــگ کننـــد.
3- استمرار فعالیت های آموزشی غیرحضوری.

۴- بـــا توجـــه بـــه توانمندی هـــای موجـــود در 
ــاوری در  ــت فنـ ــه و زیسـ ــوم پایـ ــای علـ حوزه هـ
دانشـــگاه ها، به ویـــژه در دانشـــکده های علـــوم 
پایـــه، کشـــاورزی و دامپزشـــکی و ضـــرورت همـــکاری 
ــای  ــه کیت هـ ــت در تهیـ ــا وزارت بهداشـ ــا بـ آنهـ
ـــات  ـــایر عملی ـــا و س ـــی نمونه ه ـــخیصی و بررس تش
ــی  ــگاه ملّـ ــا پژوهشـ ــد تـ ــرر شـ ــتیبانی مقـ پشـ
ـــئولیت  ـــاوری مس ـــت فن ـــک و زیس ـــی ژنتی مهندس
هماهنگی هـــای الزم را بـــه عهـــده داشـــته باشـــد.

ـــی  ـــان پژوهش ـــه معاون ـــت ک ـــن رو، الزم اس از ای
مؤسســـات بـــا هماهنگـــی پژوهشـــگاه ملّـــی 
ــبت  ــاوری نسـ ــت فنـ ــک و زیسـ ــی ژنتیـ مهندسـ
ـــکاران  ـــت هم ـــه دس ـــر ب ـــای زی ـــن نیازه ـــه تأمی ب

متخصـــص اقـــدام کننـــد:
ـــاس  ـــر اس ـــوع ب ـــن های متن ـــاخت واکس ۱-۴ س

ـــن ـــای نوی روش ه
ـــگیری  ـــت پیش ـــر جه ـــای مؤث ـــد داروه ۲-۴ تولی

ـــد -۱۹ ـــروس کووی ـــان وی و درم
3-۴ تولیـــد کیت هـــای تشـــخیصی و مـــواد 

اولیـــه مـــورد نیـــاز آنهـــا

۴-۴ انجـــام مطالعـــات ژنومـــی ســـویه های 
ــران ــایع در ایـ ــد -۱۹ شـ کوویـ

۵-۴ انجـــام مطالعـــات مربـــوط بـــه تأثیـــر 
فاکتورهـــای مهارکننـــده ویـــروس و تقویت کننـــده 

سیســـتم ایمنـــی بـــرای مقابلـــه بـــا ویـــروس
ـــی  ـــان داروی ـــی گیاه ـــرات درمان ـــه اث ۶-۴ مطالع

ـــا ـــر آنه ـــواد مؤث و م
شـــناختی  همه گیـــری   مطالعـــات   ۴-۷
ــار ویـــروس در  )اپیدمیولوژیـــک( گســـترش و مهـ

جمعیـــت ایـــران و جهـــان
ــر و  ــده مؤثـ ــواد ضدعفونی کننـ ــد مـ ۸-۴ تولیـ

روش هـــای نویـــن ضدعفونـــی کـــردن
ــتقر در  ــاور مسـ ــای فنـ ــت از واحدهـ ۵- حمایـ
مراکـــز رشـــد دانشـــگاهی و پارک هـــای علـــم 
و فنـــاوری کـــه در زمینـــه تولیـــد محصـــول یـــا 
ــش  ــدف کاهـ ــا هـ ــتفاده بـ ــورد اسـ ــت مـ خدمـ
ــت  ــد -۱۹ فعالیـ ــروس کوییـ ــارت ویـ ــار خسـ بـ
می دانـــم  الزم  ارتبـــاط  ایـــن  در  می کننـــد. 
از پارک هـــای علـــم و فنـــاوری کـــه حســـب 
ـــاور  ـــد فن ـــش از ۶۰ واح ـــی بی ـــای دریافت گزارش ه
را جهـــت  خـــود  دانش بنیـــان  شـــرکت های  و 
ــی  ــواد ضدعفونـ ــک و مـ ــتکش، ماسـ ــد دسـ تولیـ

پشـــتیبانی و فعـــال کرده انـــد، تشـــکر کنـــم.
ــاوری و  ــم و فنـ ــای علـ ــی پارک هـ ۶- از تمامـ
ـــات  ـــگاه ها و مؤسس ـــگاهی دانش ـــد دانش ـــز رش مراک
ـــی  ـــگاه های تخصص ـــن، آزمایش ـــی و همچنی پژوهش
ـــد  ـــرای تولی ـــزات الزم ب ـــات و تجهی ـــه دارای امکان ک
در هـــر ســـطح و مقیاســـی هســـتند، انتظـــار 
ــا  ــاز را بـ ــورد نیـ ــد اقـــام مـ ــه تولیـ مـــی رود کـ
پشـــتیبانی مؤسســـه در دســـتور کار خـــود قـــرار 

دهنـــد.
۷- الزم اســـت کـــه معاونـــان فرهنگـــی و 
دانشـــجویی مؤسســـات نســـبت بـــه فعال ســـازی 
شـــبکه های  قالـــب  در  فکـــری  هســـته های 
ـــر  ـــرح زی ـــه ش ـــر ب ـــاق فک ـــا ات ـــگاه ی ـــه و دانش جامع

اقـــدام کننـــد:
۷-۱- هســـته اجتماعی-اقتصـــادی بـــا حضـــور 
اســـتادان رشـــته های جامعه شناســـی، اقتصـــاد، 
ـــل  ـــدف تحلی ـــا ه ـــی و … ب ـــوم سیاس ـــت، عل مدیری
ــای  ــی راهکارهـ ــادی و اجتماعـ ــای اقتصـ پیامدهـ
اقتصـــادی  و  اجتماعـــی  هزینه هـــای  کاهـــش 

حاصـــل از معضـــل کرونـــا
ــاوره اجتماعـــی– ــته مشـ ــکیل هسـ ۷-۲- تشـ

ــی،  ــتادان روان شناسـ ــور اسـ ــا حضـ ــی بـ فرهنگـ
ــدف: ــا هـ ــی و… بـ ــوم تربیتـ ــاوره، علـ مشـ

ـــای  ـــوص تاکتیک ه ـــث در خص ـــوزش و بح - آم

مربـــوط بـــه شـــیوه های پیشـــگیری )از خـــود 
ــازمانی( ــای سـ ــا برنامه هـ ــی تـ مراقبتـ

ـــب  ـــه موج ـــی ک ـــی برنامه های ـــزاری و معرف - برگ
ســـرخوردگی  درماندگـــی،  احســـاس  کاهـــش 
و ناامیـــدی، یـــأس و اضطـــراب، بی پناهـــی و 

بی اثـــری و انفعـــال مـــردم می شـــود.
- معرفـــی برنامه هـــا و راهکارهایـــی جهـــت 
کاهـــش تنش هـــای روانـــی و بیـــم و نگرانـــی در 

جامعـــه
۷-3- تشـــکیل هســـته بررســـی های محیطـــی 
و بوم شـــناختی بـــا حضـــور اســـتادان رشـــته های 
برنامه ریـــزی  جغرافیـــا،  محیط شناســـی، 
منطقـــه ای، شـــهری، روســـتایی و … بـــا هـــدف 
ــی  ــیوع محیطـ ــای شـ ــون و برنامه هـ ــی فنـ معرفـ
پیشـــگیرانه  و  آگاهی دهنـــده  راهکارهـــای  و 
و معرفـــی خطـــرات محیطـــی و منطقـــه ای و 

پیشـــگیرانه و  آگاهی دهنـــده  راهکارهـــای 
۸- هماهنگـــی بـــا صـــدا و ســـیما و ســـایر 
اســـتان ها  محلـــی  و  تخصصـــی  رســـانه های 
بـــرای حضـــور اســـتادان در برنامه هـــا بـــرای 
هـــدف  بـــا  واقع بینانـــه  تحلیل هـــای  ارائـــه 
آرامش بخشـــی و کمـــک بـــه کاهـــش آالم مـــردم

۹- از آنجایـــی کـــه بررســـی تأثیـــر تحـــوالت 
ـــه اقتصـــاد،  ـــد -۱۹ ب ناشـــی از شـــیوع بیمـــاری کووی
ـــه راهکارهـــای الزم  صنعـــت و تجـــارت جامعـــه و ارائ
از اهمیـــت زیـــادی برخـــوردار اســـت، الزم اســـت 
ــای  ــکیل کارگروه هـ ــا تشـ ــی بـ ــان پژوهشـ معاونـ
ــه  ــی و ارائـ ــه آسیب شناسـ ــبت بـ ــی نسـ تخصصـ
ـــوء  ـــرات س ـــا اث ـــه ب ـــرای مقابل ـــی ب ـــای عمل راهکاره
ــرای  ــل اجـ ــنهادات قابـ ــد و پیشـ ــدام کننـ آن اقـ

ـــد. ـــام کنن ـــود را اع خ
علمـــی،  انجمن هـــای  کـــه  آنجـــا  از   -۱۰
ــی های  ــن کرسـ ــی و همچنیـ ــه ای و تخصصـ حرفـ
پژوهشـــی  مراکـــز  و  دانشـــگاه ها  در  یونســـکو 
بـــرای  مؤثـــری  ظرفیت هـــای  می تواننـــد 
باالبـــردن تـــاب آوری جامعـــه در شـــرایط دشـــوار 
ــای  ــبختانه گام هـ ــد و خوشـ ــاد کننـ ــی ایجـ فعلـ
ــم  ــته اند در فراهـ ــه داشـ ــن زمینـ ــی در ایـ مثبتـ
ــتادان و  ــارکت اسـ ــور و مشـ ــکان حضـ آوردن امـ

ــت. ــد اسـ ــورد تأکیـ ــا مـ ــا آن هـ ــجویان بـ دانشـ
ــا  ــاوری بـ ــات و فنـ ــوم، تحقیقـ ۱۱- وزارت علـ
مســـئولیت انجـــام هماهنگی هـــای الزم در حـــوزه 
ــه  ــا همـ ــی بـ ــرایط فعلـ ــاوری در شـ ــم وفنـ علـ
ــات  ــدورات و امکانـ ــطح مقـ ــود، در سـ ــوان خـ تـ
ـــتیبانی  ـــوق پش ـــات ف ـــام اقدام ـــف، از انج وزارت عت

. می کنـــد

بــا شــیوع ویــروس کوویــد-۱۹ دانشــگاه هــا و مــدارس 
ــرم  ــدن ت ــی ش ــر طوالن ــی ب ــی مبن ــد و زمزمه های ــل ش تعطی
تحصیلــی دانشــگاه هــا و تغییــر برنامــه آموزشــی مــدارس 
شــنیده مــی شــد. در نهایــت تصمیــم گرفتــه شــد کاس هــای 
دانشــگاه هــا بــه صــورت مجــازی برگــزار شــوند و دانش آمــوزان 
هــم دروس خــود را از صداوســیما دنبــال کننــد. حــاال پــس از 
گذشــت دو هفتــه از تعطیلــی دانشــگاه هــا بــه نظــر مــی رســد 
ــتاد و  ــه داد اس ــه ب ــتر از آن ک ــازی بیش ــوزش مج ــارت آم عب
ــوده اســت.  ــود موسســات خصوصــی ب ــه س ــد ب دانشــجو برس

بــه گــزارش ایســنا، دانشــگاه های دولتــی چنــد ســالی اســت 
ــده اند.  ــریک ش ــی ش ــش خصوص ــا بخ ــات را ب ــه خدم ــه ارائ ک
ــه آشــپزخانه هــای تهیــه غــذا  از اجــاره دادن ســلف دانشــگاه ب
ــات  ــه موسس ــی ب ــاعات آموزش ــس از س ــا پ ــاره کاس ه ــا اج ت
ــا و شــروع آمــوزش  ــا شــیوع ویــروس کرون خصوصــی. حــاال و ب
ــرکت  ــور از ش ــرح کش ــای مط ــگاه ه ــدادی از دانش ــازی تع مج
ــای مجــازی  ــزاری کاس ه ــای خصوصــی خواســته اند در برگ ه

بــه آن هــا کمــک کننــد.
ــا ســرور ســامانه  یکــی از وب ســایت های معروفــی کــه اتفاق
آمــوزش مجــازی برخــی از دانشــگاه های سراســری را هــم 
تامیــن کــرده بــا تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه ها تبلیغــات 
گســترده ای بــرای ارائــه خدمــات برگــزاری کاس هــای آنایــن 

ــرده اســت. ــاز ک آغ
براســاس اطاعاتــی کــه در وب ســایت ایــن ارائه کننــده 
ــک  ــه ی ــت، هزین ــده اس ــن آم ــزاری کاس آنای ــات برگ خدم
کاس دو ســاعته کــه در آن ۲۰ تــا ۴۰ کاربــر بتواننــد همزمــان 
آنایــن باشــند، ۵۰ هــزار تومــان اســت. اگــر دانشــگاه هایی کــه 
از ایــن وب ســایت خدمــات دریافــت می کننــد روزانــه بــه طــور 
ــره را  ــا ۴۰ نف ــزاری ۲۰ کاس دو ســاعته ی ۲۰ ت متوســط برگ
در مقاطــع مختلــف را بــه ایــن وب ســایت بســپارند یعنــی هــر 
ــی  ــن در حال ــد.  ای ــه کنن ــان هزین ــون توم ــک میلی ــد ی روز بای
اســت کــه زمــان بازگشــایی دانشــگاه هــا هنــوز دقیقــا مشــخص 

نیســت.
بهشــتی  شــهید  دانشــگاه  مجــازی  آموزش هــای  مدیــر 
چنــدی پیــش اعــام کــرده بــود ایــن دانشــگاه قــرار اســت بیــش 
از ۶3 هــزار کاس مجــازی برگــزار کنــد، اگــر ایــن آمــار را بــه 
ــن  ــای آنای ــه کاس ه ــم ک ــم دهی ــری تعمی ــگاهی سراس دانش
خــود را قــرار اســت بــه کمــک وب ســایت ارائه دهنــده خدمــات 
ــزار  ــم ۵۰ ه ــر کاس ه ــت ه ــد و باب ــزار کن ــن برگ کاس آنای
ــه طــور کلــی هزینــه ای بیــش از ســه  تومــان بپــردازد یعنــی ب

ــود. ــرف می ش ــا ص ــن کاس ه ــرای ای ــان ب ــارد توم میلی
ــایت  ــد وب س ــه مانن ــایت ها ک ــن وب س ــر از ای ــی دیگ یک
قبلــی ارائه دهنــده خدمــات بــه یکــی از دانشــگاه های سراســری 
ــا  ــا زمــان نامحــدود ب تهــران اســت، هــر کاس ســی نفــره را ب
ــغ  ــن مبل ــد و ای ــزار می کن ــان برگ ــه ۱۹۵ هزارتوم قیمــت ماهان
ــد. ــان می رس ــزار توم ــه 3۰۰ ه ــره ب ــای ۶۰ نف ــرای کاس ه ب

ــش  ــس و همای ــادی کنفران ــداد زی ــال تع ــر س ــگاه ها ه دانش
برگــزار می کننــد کــه بخشــی از تامیــن بودجــه آن هــا از 
ــای  ــن هزینه ه ــم در تامی ــگاه ها ه ــی دانش ــت ول اسپانسرهاس
آن مشــارکت دارنــد. برنامه هایــی کــه شــاید اگــر بخشــی 
از بودجــه ی برنامه هایــی کــه طــی چنــد ســال اخیــر در 
دانشــگاه های مختلــف برگــزار می شــد و خروجــی مناســبی 
ندارنــد بــه توســعه زیرســاخت های آمــوزش مجــازی اختصــاص 
پیــدا می کــرد هــم می توانســت بــرای دانشــگاه ها درآمــدزا 
باشــد و هــم هزینه هــای حــال حاضــر آن هــا کاهــش می یافــت.

ــود.  ــدود نمی ش ــگاه مح ــه دانش ــط ب ــرا فق ــن ماج ــا ای ام
تعطیلــی مــدارس هــم باعــث رونــق کســب وکار گروهــی شــده 
اســت کــه بــا تبلیغاتــی همچــون رفــع اشــکال آنایــن و تدریــس 

ــد. ــر کرده ان ــازی را پ ــای مج ــتان فض ــن دروس دبیرس آنای
ــد  ــرادی می گردانن ــی را اف ــای تلگرام ــن گروه ه ــی از ای یک
کــه خــود را دانشــجویان دانشــگاه های تهــران و شــریف معرفــی 
ــل  ــی و تعطی ــت فعل ــه وضعی ــا توجــه ب ــد ب ــد و می گوین کرده ان
شــدن مــدارس می خواهنــد بــا کمتریــن قیمــت اشــکاالت 

ــت  ــد. دو تس ــع کنن ــری را رف ــور سراس ــان کنک ــتی داوطلب تس
اول رایــگان اســت و پــس از آن هــر ســوال پانصــد تومــان بــرای 
ــک  ــک ی ــب وکار کوچ ــن کس ــه دارد. در ای ــوال کننده هزین س
ــت  ــکال ۲۰ تس ــع اش ــرای رف ــه ب ــده ک ــف ش ــم تعری ــج ه پکی
ــزی  پنــج هــزار تومــان پرداخــت می شــود و مشــاوره و برنامه ری

ــگان هــم دارد. رای
ــی را  ــای آموزش ــن ویدئوه ــش از ای ــه پی ــم ک ــاتی ه موسس
ــدارس  ــی م ــا تعطیل ــد ب ــرار می دادن ــود ق ــایت خ ــر روی س ب
ایــن  از  یکــی  در  شــده اند.  پرطرفدارتــر  دانشــگاه ها  و 
وب ســایت ها، فیلم هــای آموزشــی معلمــان یــک دبیرســتان 
ــح آن  ــت و در توضی ــده اس ــذاری ش ــی بارگ ــه غیردولت دختران
ذکــر شــده کــه آمــوزش آنایــن در حکــم کاس درســی بــوده 
ــق  ــوزان تعل ــش آم ــه دان ــتمر ب ــره مس ــاب و نم ــور و غی و حض

ــت. ــد گرف خواه
ــه  ــه ب ــد ک ــم بودن ــایت هایی ه ــان، وب س ــن می ــه در ای البت
دلیــل شــرایطی کــه پیــش آمــده فیلم هــای آموزشــی خــود را 
ــا نگرانی هــا  ــد ت ــگان اعــام کرده ان ــان کنکــور رای ــرای داوطلب ب
بابــت وقفــه  تحصیلــی بــه وجــود آمــده تــا حــدودی رفــع شــود.

ــش  ــابقه پی ــم س ــرایط ک ــه ش ــا توجــه ب ــد ب ــد دی ــال بای ح
آمــده در کشــور و بــه تبــع آن در زمینــه آمــوزش و امــکان ادامــه 
ایــن شــرایط در آغــاز ســال جدیــد و ادامــه ســال تحصیلــی بــه 
شــکل کنونــی) ارائــه آمــوزش مجــازی( متولیــان امــر و در راس 
ــع  ــت مناب ــرای مدیری آن مســئوالن دانشــگاه ها چــه تدابیــری ب

مالــی خــود درایــن زمینــه خواهنــد اندیشــید.

وزیر علوم در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها مطرح کرد:

حمایت از واحدهای فناور فعال در حوزه مقابله با کرونا

به نام آموزش مجازی، به کام دیگران

کاسبی کرونایی برخی موسسات آموزشی

در فرهنــگ و ســنن هــر قــوم و ملّتــی 
روزهایــی وجــود دارد کــه ریشــه تاریخــی 
وفرهنگــی داشــته و جلــوه ای از باورهایــی 
اســت کــه حتــی تــا مقدســات دینــی و مذهبی 
آنهــا پیــش رفتــه و هویــت فرهنگــی و تاریخــی 

ــت. ــته اس ــش گذاش ــه نمای ــه را ب آن جامع
نــو  ســال  آغــاز  روزهــا  ایــن  از  یکــی 
ــن  ــن آیی ــایع تری ــه از ش ــت ک ــیدی اس خورش
هــای جهانــی بــه شــمار مــی رود و کمتــر 
تمدنــی را خواهیــم یافــت کــه از آن تهــی باشــد. 
هرقومــی بــر اســاس تاریــخ و فرهنــگ و مذهــب 
خــود آغــاز ســال نــو را در قالــب برپایــی مراســم 
و جشــن هــای ملــی و مذهبی پــاس مــی دارد و 
عیــد نــوروز و جشــن هــای ســال نــودر نــزد مــا 
ایرانیــان بــا برخــورداری از یــک فرهنــگ اصیــل 
و طوالنــی و همچنیــن همزمانــی آن بــا حیــات 

ــاص  ــاز خ ــن امتی ــن، ای ــدد زمی ــن مج گرفت
ــه  ــتانی آن ک ــن باس ــیده و آیی ــه آن بخش را ب
 ازاعیــاد ســال نــوی اقــوام و ملــل دیگــر متمایــز 
مــی باشــد و آییــن باســتانی آن فراتــر ازخاطــره 
یــک تمــدن، بلکــه حلقــه پیونــد گذشــته، حــال 

و آینــده اســت.
ــور  ــس از ظه ــه پ ــن ســبب اســت ک ــه ای  ب
ــتری  ــت بیش ــرزمین فضیل ــن س ــام در ای اس
ــن و مراســم آن  ــد و در بزرگداشــت آیی ــی یاب م
ــر  ــش آدم ب ــود. آفرین ــی ش ــده م ــد ورزی تأکی
ــرم )ص(  ــر اک ــت پیامب ــن بعث ــن وهمچنی زمی

ــن روز  ــز در ای ــی ) ع( نی ــرت عل ــت حض و امام
آغازگشــت و ایرانیــان باســتان نیــز اعتقاد بــر این 
داشــتند کــه بــا شــروع مجــّدد حیــات طبیعــت 
ــد روزی را  ــد و چن ــی گردن ــاز م ــگان ب روح رفت
در ســرای دنیــوی بــا بستگانشــان مــی گذراننــد  
ــه  ــد ک ــل باعــث گردی ــن عوام ــه ای ــذا مجموع ل
علــی رغــم گــذر ســالیان بســیارو ســیرپرفراز  و 
نشــیب تاریــخ، نــوروز نــه تنهــا در ایــران، بلکــه 
هــر آنجایــی کــه فرهنــگ و تمــدن کهــن ایرانــی 
اثــری دارد همچنــان پایــدار و اســتوار باقــی بماند.

بــرگ بــرگ صفحــات تاریــخ ایــران گواهــی 

مــی دهــد کــه نــوروز باســتانی همــواره کهــن 
تریــن ســنت و عزیزتریــن روز ســال نــوی 
ایرانیــان بــوده اســت. نــوروز برجــای مانــده از 
ــال و  ــا کمــک خی ــز ب ــه ج روزگاری اســت ک
ــه  ــی ب ــطوره راه ــانه و اس ــدد افس ــه م ــز ب ج
ــرار،  ــاالنه تک ــه س ــت. در گردون ــار نیس آن دی
ــاط  ــک انبس ــی و ی ــوع روح ــک تن ــوروز ی ن
روانــی اســت کــه قــوم ایرانــی دوام خویــش را 
در فــراز و نشــیب تاریــخ، مدیــون ایــن ســّنت 
دیرینــه و خردمندانــه اســت. بــا طلــوع اســام 
در ایــن ســرزمین، نــوروز زیباتــر گشــت 
وصاحــب جایــگاه شــد و تشــّیع از همــان ابتــدا 
ــه  ــد ن ــن ش ــان عجی ــگ ایرانی ــا فرهن ــه ب ک
ــوروز صــورت نگرفــت  ــه ن ــی مهــری ب تنهــا ب
ــرار داده شــد چــرا کــه  ــر ق بلکــه مــورد تقدی
هــر جزئــی از آییــن نــوروز نمــادی از ســتایش 
زیبایــی و اخــاق انســانی و مهــرورزی اســت.

عیدی به وسعت آسمان
فیروز صفری

مقاله
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انقالبی دیگر در راه است؟
 ارسال محموله سلول های بنیادین انسان 

به فضا

ــروژه  ناســا و شــرکت اســپیس ایکــس طــی پ
مشــترک خــود یــک فضاپیمــای تحقیقاتــی را بــا 
سرنشــین بــه فضــا پرتــاب کردنــد. ایــن فضاپیمــا 

ــی ناســا می رســد.  ــه ایســتگاه فضای دوشــنبه ب
فضاپیمــای »اســپیس ایکــس دراگــون« امــروز 
ــاب شــد و حــاال در حــال  ــه آســمان پرت صبــح ب
ــه ســمت ایســتگاه فضایــی بین المللــی  حرکــت ب
پونــد  از ۴3۰۰  بیــش  ایــن فضاپیمــا  اســت. 
محمولــه بــاری و تجهیــزات پژوهشــی ناســا را بــا 
خــود حمــل می کنــد. پژوهشــگاه علمــی جدیــدی 
کــه قــرار اســت خــارج از ایســتگاه، هنــگام یــک 
ــار نصــب شــود  ــی در فصــل به ــاده روی فضای پی

ــا اســت. ــن فضاپیم ــه ای بخشــی از محمول
ایــن فضاپیمــا بــا موشــک »فالکــون ۹« از 
ــاورال« نیــروی هوایــی ارتــش  پایــگاه »کیــپ کان
آمریــکا در فلوریــدا پرتــاب شــد و قــرار اســت تــا 
ــه ایســتگاه مــداری  روز دوشــنبه همیــن هفتــه ب

تعییــن شــده برســد.
ــه ســه فضاپیمــای دیگــر  فضاپیمــا دراگــون ب
ــتند  ــی هس ــتگاه فضای ــون در ایس ــم اکن ــه ه ک
خواهــد پیوســت. ایــن فضاپیمــا هنگامــی کــه بــه 
ــدرو  ــا، »ان ــرواز ناس ــدس پ ــد؛ مهن ــتگاه برس ایس
مــورگان« بــا کمــک و پشــتیبانی »جســیکا میــر« 
بــازوی رباتیــک فضاپیمــا را وصــل خواهــد کــرد. 
ــه  ــی ک ــل، زمان ــا ۹ آوری ــت ت ــرار اس ــون ق دراگ
ــه  ــه ب ــات و محمول ــج تحقیق ــا نتای ــا ب فضاپیم
زمیــن بازگــردد در ایســتگاه فضایــی باقــی بمانــد.

جــای گیــری ایــن فضاپیمــا در ایســتگاه، 
ــه  ــرواز شــرکت »اســپیس ایکــس« ب بیســتمین پ
ــرار  ــروژه ق ــن پ ــت. ای ــا اس ــی ناس ــتگاه فضای ایس
اســت تــا چندیــن تحقیــق علمــی جدیــد را در این 
ــعه  ــق و توس ــروژه تحقی ــد. پ ــام ده ــتگاه انج ایس
ــافات  ــه اکتش ــی ب ــتگاه فضای ــل ایس ــا در داخ ناس
ــای  ــت ه ــه ماموری ــس، از جمل ــن آژان ــی ای فضای

ــد. ــی کن ــخ کمــک م ــاه و مری ــدی م بع

تاسیساتجدیدخارجازایستگاهفضایی
تاسیســات »بارتولومئــو« کــه بــا همــکاری 
ایربــاس  شــرکت  و  اروپــا  فضایــی  آژانــس 
ســاخته شــده اســت بــه قســمت بیرونــی کابیــن 
ــل  ــی متص ــتگاه فضای ــا« در ایس ــوس اروپ »کلمب
خواهــد شــد. ایــن مرکــز بــا هــدف ارائــه فرصــت 
هــای علمــی جدیــد در خــارج از ایســتگاه فضایــی 
بــرای محققــان و شــرکت هــا ســاخته شــده 
اســت. تاسیســات بارتولومئــو چشــم انــدازی بــی 
ــوردان  ــار فضان ــن و فضــا را در اختی ــر از زمی نظی
ــن تاسیســات شــامل  ــه ای ــد. برنام ــی ده ــرار م ق
ــی  ــک، بررس ــات روباتی ــن، تحقیق ــاهده زمی مش

ــت. ــوم اس ــات نج ــواد و تحقیق ــم م عل

مطالعهرودهیانسانبرروییکتراشه
ــانی درون  ــک روده ی انس ــات ی ــن عملی در ای
ــت  ــت و جه ــه اس ــرار گرفت ــک ق ــه ای ارگانی تراش
تحقیقــات همــراه بــا فضاپیمــا بــه ایســتگاه فضایــی 
مــی رود. تراشــه هــای ارگانیــک بــه عنــوان بســتری 
ــوژی روده  ــر فیزیول ــرات فضــا ب ــرای بررســی تأثی ب
انســان، اثــر میکرو گرانشــی و ســایر عوامل اســترس 
زا مربــوط بــه فضــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرند. 
ــدام  ــوژی ان ــه فیزیول ــک مطالع ــه ارگانی ــن تراش ای
هــا و بیماری هــا را در آزمایشــگاه های فضایــی 
ــردازش  ــکان پ ــر ام ــن ام ــد. ای ــر می کن ــکان پذی ام
و نگهــداری خــودکار اعمالــی ماننــد تصویربــرداری، 
ــرداری، ذخیــره ســازی در مــدار و ارســال  ــه ب نمون
داده هــا جهــت تجزیــه و تحلیــل مولکولــی بــه زمین 

ــد. ــم می کن را فراه

رشدسلولهایقلبانسان
بخــش دیگــری از ایــن تحقیقــات دربــاره 
ســلول های  بــا  بنیــادی  ســلول های  رابطــه 
ــرای  ــا پاســخی ب ــب انســان اســت ت ماهیچــه قل
ــی  ــا غبارهــای فضای ــد کــه آی ــن پرســش بیابن ای
از  قلبــی  ســلول های  تولیــد  افزایــش  باعــث 
ــر؟ ــا خی ــود ی ــان می ش ــادی انس ــلول های بنی س

ایــن تحقیقــات تاثیــر ســلول های بنیــادی 
و  قلــب  ماهیچــه ای  ســلول های  تولیــد  بــر 
ایســتگاه  در  موجــود  اســتخوانی  ســلول های 
فضایــی را بررســی می کنــد و بــه مقایســه و 
ــی  ــد. اتفاق ــک می کن ــا کم ــل آنه ــه و تحلی تجزی
ــک  ــوردان کم ــه فضان ــده ب ــد در آین ــه می توان ک
ــی  ــرای زندگ ــی ب ــه عطف ــن نقط ــد و همچنی کن

ــد. ــن باش ــان در زمی ــر انس بهت
ایــن تحقیقــات فضایــی مشــترک ناســا و 
ــای  ــش ه ــام پژوه ــکان انج ــس ام ــپیس ایک اس
ــرای دانشــمندان، آزمایشــگاه ها و  گســترده تر را ب
دانشــگاه ها فراهــم می کنــد کــه منجــر بــه رشــد 
فن آوری هــای جدیــد ، درمان هــای پزشــکی و 
ــا در  ــی م ــطح زندگ ــا س ــود ت ــی می ش محصوالت
زمیــن را بهبــود بخشــد. انجــام تحقیقــات علمــی 
ــی  ــه بررس ــی ب ــگاه های فضای ــل آزمایش در داخ
ــی  ــوردان ط ــتن فضان ــه داش ــالم نگ ــی س چگونگ

ــد. ــک می کن ــی کم ــی طوالن ــفرهای فضای س
در  انســان ها  کــه  اســت  تقریبــاً ۲۰ ســال 
ــد و  ــی مســتقر شــده ان ــی بین الملل ایســتگاه فضای
ــد کمــک  ــم و فن آوری هــای جدی ــه پیشــرفت عل ب
ــه  ــات را ک ــی از تحقیق ــگران برخ ــد. کاوش می کنن
ــکان  ــن ام ــی روی زمی ــرایط محیط ــل ش ــه دلی ب
پذیــر نیســت، همچون بررســی بیولــوژی انســان در 
فضــا و فنــاوری روباتیــک را در اعمــاق فضــا انجــام 
می دهنــد و بــه پیشــرفت هایی نیــز رســیده اند.
منبع:ایرنازندگی

با دستور وزیر ورزش؛
اجاره بها از مستاجرین اماکن ورزشی 

گرفته نمی شود

ــران کل  ــه مدی ــه ای ب ــی نام ــان ط ــر ورزش و جوان ــا- وزی ــران- ایرن ته
ــان ســال جــاری، اجاره بهــا  ــا پای اســتان های سراســر کشــور دســتور داد، ت

ــه نشــود.  ــن ورزشــی گرفت از مســتاجرین اماک
ــران کل  ــه مدی ــه ای ب ــا، »مســعود ســلطانی فر« در نام ــزارش ایرن ــه گ ب
ــا توجــه بــه شــیوع ویــروس  اســتان های سراســر کشــور دســتور داد کــه ب
کرونــا و تعطیلــی تمامــی اماکــن ورزشــی تــا پایــان ســال، ترتیبــی اتخــاذ 

ــان ســال جــاری از مســتاجرین اخــذ نشــود.  ــا پای ــا اجاره بهــا ت شــود ت
ــه  ــه اطاعی ــه ب ــا توج ــت :ب ــده اس ــان آم ــر ورزش و جوان ــه وزی در نام
شــماره ۵ ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در ورزش در خصــوص تعطیلــی تمامــی 
ــه  ــه اباغی ــا توجــه ب ــان امســال و ب ــا پای ــن و باشــگاه های ورزشــی ت اماک
ــر  ــع در خصــوص تاثیــر حــوادث قهــری ب معــاون توســعه مدیریــت و مناب
ــا اجــاره بهــا اماکــن و باشــگاه های  قــرارداد اجــاره، ترتیبــی اتخــاذ شــود ت
ــا  ــا ت ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــی باشــگاه ها ب ــخ تعطیل ورزش از تاری

ــان ســال جــاری از مســتاجرین اخــذ نشــود. پای
ــت  ــورت درخواس ــت در ص ــده اس ــوان ش ــه عن ــن نام ــن در ای همچنی
ــر  ــاه آخ ــذ م ــه ماخ ــا ب ــت اجاره به ــا دریاف ــی ب ــام تعطیل ــتاجرین، ای مس

ــد. ــد ش ــه خواه ــرارداد اضاف ــدت ق ــه م ــرارداد ب ق
وزیــر ورزش و جوانــان در ایــن نامــه تاکیــد کــرده اســت: بدیهــی اســت 
در صــورت تــداوم شــرایط موجــود پــس از بررســی شــرایط و مقتضیــات روز 
و هماهنگــی بــا مراجــع مربوطــه، تصمیمــات الزم اتخــاذ و نتایــج حاصلــه 

ــود. ــاغ می ش اب

انصاری فرد از پرسپولیس استعفا کرد 

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از سمتش استعفا کرد. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، محمـد حسـن انصـاری فـرد 
مدیرعامـل باشـگاه پرسـپولیس در برنامـه فوتبال برتر اعام کرد از سـمت 

خـود در ایـن باشـگاه  اسـتعفا کرده اسـت.
او در برنامـه فوتبـال برتـر بیـان کـرد: مـن در چنـد مـاه گذشـته بـا 
سـیلی صـورت خـود را سـرخ نگه داشـتم. با هیئت مدیره مشـکل داشـتم 

و اسـتعفا دادم.

فیفا رسما اعالم کرد: 
تعویق بازی های انتخابی جام جهانی در آسیا

ــابقات  ــادن مسـ ــق افتـ ــه تعویـ ــال از بـ ــی فوتبـ ــیون جهانـ فدراسـ
ــر داد.  ــیا خبـ ــاره آسـ ــی در قـ ــام جهانـ ــی جـ انتخابـ

ــا( در  ــال )فیفـ ــی فوتبـ ــیون جهانـ ــنا، فدراسـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــیایی،  ـــورهای آس ـــا کش ـــورت ب ـــس از مش ـــرد: پ ـــام ک ـــه ای اع اطاعی
فیفـــا و کنفدراســـیون فوتبـــال آســـیا )AFC( موافقـــت کردنـــد کـــه 
مســـابقات مقدماتـــی انتخابـــی آینـــده آســـیا بـــرای حضـــور در جـــام 

جهانـــی فیفـــا قطـــر ۲۰۲۲ را بـــه تعویـــق بیندازنـــد:
ـــزار  ـــی برگ ـــن الملل ـــره بی ـــول پنج ـــود در ط ـــرار ب ـــدا ق ـــابقات ابت مس
ـــه تاریخ هـــای  ـــن ۲۰۲۰ ب ـــارس ۲۰۲۰ و ۱-۹ ژوئ ـــه از ۲3-3۱ م شـــود ک
بعـــدی موکـــول می شـــوند و فیفـــا و کنفدراســـیون فوتبـــال آســـیا در 
ـــاتی  ـــاده، جلس ـــق افت ـــه تعوی ـــابقات ب ـــن مس ـــتر ای ـــات بیش ـــورد جزئی م

ـــرد. ـــد ک ـــزار خواهن را برگ
اگرچـــه، بـــه منظـــور حمایـــت از فدراســـیون های عضـــو فیفـــا و 
ـــتانداردهای  ـــق اس ـــل طب ـــراد دخی ـــام اف ـــت تم ـــه امنی ـــرطی ک ـــه ش ب
ـــر  ـــرف درگی ـــق دو ط ـــورت تواف ـــز در ص ـــود و نی ـــن ش ـــوط تامی مرب
یـــک مســـابقه و AFC، بـــازی )بازی هـــا( می توانـــد در همـــان 
ــد  ــود. تاکیـ ــزار شـ ــن ۲۰۲۰( برگـ ــارس و ژوئـ ــی )مـ ــره قبلـ پنجـ
ــا و  ــد فیفـ ــه تاییـ ــد بـ ــاله بایـ ــن مسـ ــواره ایـ ــه همـ ــود کـ می شـ

ــد. AFC برسـ
ـــد  ـــت کرده ان ـــن موافق ـــیا همچنی ـــال آس ـــیون فوتب ـــا و کنفدراس فیف
ـــه  ـــه ب ـــز ک ـــان نی ـــیا در ترکمنس ـــی آس ـــال قهرمان ـــابقات فوتس ـــه مس ک
ـــوب  ـــی محس ـــال در لیتوان ـــی فوتس ـــام جهان ـــی ج ـــه انتخاب ـــوان مرحل عن

ـــد. ـــق بیفت ـــه تعوی ـــادی ب ـــت می ـــاه آگوس ـــا م ـــود، ت می ش
ـــود  ـــت موج ـــی وضعی ـــه ارزیاب ـــیا ب ـــال آس ـــیون فوتب ـــا و کنفدراس فیف
ـــه خواهنـــد داد و تصمیمـــات  ـــد-۱۹ ادام ـــروس کووی ـــه بـــا وی در رابط
الزم اتخـــاذ خواهـــد شـــد کـــه آیـــا نیـــاز بـــه تغییـــرات بیشـــتر در 
ـــا  ـــدف ب ـــا ه ـــیا ب ـــی ۲۰۲۲ آس ـــام جهان ـــی ج ـــات انتخاب ـــه مقدم برنام
هـــدف محافظـــت از ایمنـــی و ســـامتی همـــه افـــراد درگیـــر وجـــود 

ـــر. ـــا خی دارد ی

ــاه  ــان م ــا پای کنفدراســیون فوتبــال آســیا ت
ــت داد  ــتان مهل ــه ترکمنس ــادی ب ــاری می ج
ــای  ــام ملت ه ــی ج ــا میزبان ــش را ب ــا تکلیف ت

ــد.  ــخص کن ــیا مش ــال آس فوتس
گســترش  و  شــیوع  مهــر،  گــزارش  بــه 
ــا  ــث شــد ت ــاره آســیا باع ــا در ق ــروس کرون وی
ــن  ــای ای ــت ه ــای فوتســال جــام مل ــت ه رقاب
ــا  ــرانجام فیف ــد. س ــق بیافت ــه تعوی ــم ب ــاره ه ق
ــرد  ــام ک ــمی اع ــورت رس ــه ص ــته ب روز گذش
کــه فوتســال جــام ملــت هــای آســیا مردادمــاه 

ــود. ــی ش ــزار م برگ
ایــن بــه عنــوان  از  ترکمنســتان پیــش 
ــن دوره از مســابقات انتخــاب شــده  ــان ای میزب

ــن  ــی ای ــر امنیت ــر تدابی ــه خاط ــی ب ــود ول ب
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــری از ش ــور و جلوگی کش
ــی  ــا قطع ــت ه ــام مل ــی اش در ج ــوز میزبان هن

ــت. نیس
شــود  مــی  گفتــه  دیگــر  ســوی  از 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا هــم تمایــل زیــادی 
ــن  ــر قوانی ــه خاط ــتان ب ــی ترکمنس ــه میزبان ب
خــاص ایــن کشــور و بعضــی از مشــکات 
ســخت افــزاری نــدارد امــا بــرای گرفتــن پاســخ 
ــن  ــا تعیی ــن ه ــرای ترکم ــی را ب ــی مهلت نهای

ــت. ــرده اس ک
ســـایت »bolalob« اندونـــزی بـــا اشـــاره 
بـــه تعویـــق در مســـابقات جـــام ملـــت هـــای 

فوتســـال آســـیا نوشـــت: » AFC مهلتـــی را 
ـــر(  ـــدود ۲۰ روز دیگ ـــی )ح ـــاه م ـــای م ـــا انته ت
ــت  ــرده اسـ ــن کـ ــتان تعییـ ــرای ترکمنسـ بـ
ـــا  ـــا قطع ـــور آی ـــن کش ـــود ای ـــخص ش ـــا مش ت
میزبانـــی را قبـــول مـــی کنـــد و یـــا خیـــر. 

ـــیا  ـــیون آس ـــد کنفدراس ـــی باش ـــخ منف ـــر پاس اگ
ـــرکت  ـــم ش ـــان ۱۶ تی ـــری را از می ـــان دیگ میزب

کننـــده انتخـــاب مـــی کنـــد.«
ایـن در حالـی اسـت کـه از تایلند بـه عنوان 
یکـی از کشـورهای خواهـان میزبانـی بـه جـای 
ترکمنسـتان یـاد می شـود و باتوجه بـه امکانات 
سـخت افـزاری تایلنـد بعیـد نیسـت این کشـور 

میزبانـی را از آن خـود کنـد.
ـــن  ـــیا در ای ـــال آس ـــای فوتس ـــت ه ـــام مل ج
ـــی  ـــام جهان ـــی ج ـــابقات انتخاب ـــم مس دوره حک
ــن  ــر ایـ ــم برتـ ــم دارد و ۵ تیـ ــال را هـ فوتسـ
رقابـــت هـــا راهـــی مســـابقات جهانـــی مـــی 

ـــوند. ش

بررســی جزئیــات مذاکــرات نماینــدگان 
در  برانکــو  وکیــل  و  پرســپولیس  باشــگاه 
اســتانبول نشــان می دهــد، در ایــن جلســه 
موضــوع تخفیــف ۵۰ درصــدی مطالبــات مربــی 
کــروات مطــرح شــده بــود کــه در نهایــت 

پرسپولیســی ها دســت رد بــه آن زدنــد. 
ــه گــزارش ایســنا، در دوره ای کــه برانکــو  ب
جــدا  پرسپولیســی ها  جمــع  از  ایوانکوویــچ 
ــران  ــب مدی ــادی از جان ــاش زی ــود ت ــده ب ش
وقــت باشــگاه و البتــه ســرمربی کــروات انجــام 
ــات ســرمربی پیشــین  ــا موضــوع مطالب شــد ت
پرســپولیس از راه مذاکــره حــل و فصــل شــود 
و کار بــه شــکایت بــه فیفــا نکشــد امــا اتفاقاتــی 
کــه در مذاکــرات اســتانبول میــان نماینــدگان 
باشــگاه پرســپولیس و وکیــل برانکــو ایوانکوویچ 
رخ داد، اجــازه نــداد ایــن پرونــده بــا کمتریــن 

خســارت مالــی ممکــن حــل شــود.
وکیــل  شــده  انجــام  هماهنگــی  طبــق 
از  یکــی  همــراه  بــه  پرســپولیس  باشــگاه 
کارمندانــش راهــی اســتانبول شــد تــا در 
جلســه ای بــا دارو گوشــیچ وکیــل برانکــو 
ایوانکوویــچ شــرکت کنــد. از قــرار معلــوم 
وکیــل باشــگاه اســتدالل های حقوقــی الزم 
ــرف  ــد و از ط ــه می کن ــه ارائ ــن جلس را در ای
ــا یــک  ــن موضــوع ب ــل می خواهــد کــه ای مقاب
ــد. در  ــا نکش ــه فیف ــود و کار ب ــل ش ــق ح تواف
آن جلســه نماینــدگان باشــگاه پرســپولیس 
بــا توجــه بــه اینکــه برانکــو یــک طرفــه 
قــراردادش را فســخ کــرده بــود از طــرف 
ــش را  ــام مطالبات ــه تم ــد ک ــل می خواهن مقاب
ــه  ــا هــم ب ــل پرسپولیســی ه ببخشــد. در مقاب
ــا  ــه فیف ــرارداد ب ــه ق ــک طرف ــخ ی ــر فس خاط

ــکایت نکننــد. ش
دارو گوشــیچ هــم در مقابــل می گویــد: 
ــات  ــت مطالب ــدون دریاف ــه ب ــود ک ــی ش »نم
ــر اســت شــما  ــه توافــق برســیم. بهت ــم ب موکل
ــا  روی تخفیــف ۵۰ درصــدی حســاب کنیــد ت

ــم.« ــه بدهی ــرات را ادام ــم مذاک بتوانی
همیــن اظهــارات وکیــل ســرمربی پیشــین 
ــن  ــدگان ای ــب نماین ــث تعج ــپولیس باع پرس
باشــگاه می شــود چــرا کــه آن هــا اصــا 
ــف  ــه تخفی ــر ب ــو حاض ــتند برانک ــار نداش انتظ
ــات خــود شــود.  ــال مطالب ۵۰ درصــدی در قب
بــه همیــن خاطــر از جلســه خــارج مــی شــوند 
تــا در تمــاس بــا تهــران نظــر مدیــران باشــگاه 

ــوند. ــا ش را جوی
گویــا در تماســی کــه بــا تهــران برقــرار 
مــی وشــد یکــی از اعضــای هیــات مدیــره 

ــر  ــه زودت ــه هرچ ــد ک ــا می گوی ــدا صراحت ابت
ــه  ــود و کار ب ــل ش ــق ح ــا تواف ــده ب ــن پرون ای
فیفــا نکشــد امــا در ادامــه پــس از مشــورت بــا 
مســووالن ذی ربــط پاســخ باشــگاه پرســپولیس 
بــه نمایندگانــش ایــن مــی شــود کــه آنهــا فقط 
ــد روی عــدد »صفــر« توافــق کننــد. یعنــی  بای
ــی  ــن م ــر ای ــپولیس ب ــگاه پرس ــم باش تصمی
ــه فیفــا  شــود کــه در قبــال شــکایت نکــردن ب
ــود. ــت نش ــه او پرداخ ــم ب ــو ه ــات برانک مطالب

پاســخ پرســپولیس از ســوی نماینــدگان 
ایــن باشــگاه بــه وکیــل برانکــو اعــام می شــود 
ــا ایــن  و در نهایــت وکیــل او اعــام می کنــد ب
ــه دســت  ــی ب ــوان توافق ــچ عن ــه هی شــرایط ب
ــب دیگــری  ــار نظــر جال ــد. او در اظه نمــی آی
می گویــد: » برایــم جالــب اســت کــه شــما روی 
عــدد صفــر تاکیــد داریــد در حالــی کــه پیــش 

از ســفر مــن بــه اســتانبول بــه اطاعــم رســانده 
ــد و  ــد آم ــه جلســه خواهی ــه شــما ب ــد ک بودن
ســعی می کنیــد روی عــدد صفــر مذاکــره 

ــد.« کنی
ایــن جلســه  اتفاقاتــی کــه در  بررســی 
ــزار شــد  ــاه برگ ــخ شــانزدهم تیرم ــه در تاری ک
نشــان مــی دهــد ســرمربی پیشــین ســرخ هــا 
ــات  ــادی از مطالب ــش زی ــه بخ ــود اینک ــا وج ب
ــود،  یــک فصلــش را از ایــن باشــگاه طلبــکار ب
ــود ۵۰  ــر ب ــق حاض ــه تواف ــیدن ب ــرای رس ب
درصــد از مطالبــات خــود را ببخشــد امــا اصــرار 
ــداد  ــازه ن ــر« اج ــدد »صف ــپولیس روی ع پرس

ــرد. ــکل بگی ــن ش ــان طرفی ــی می توافق
در آن مقطــع زمانــی برانکــو و دســتیارانش 
ــت فصــل  ــورو باب ــزی حــدود ۹۰۰ هــزار ی چی
ــه  ــر در جلس ــه اگ ــد ک ــکار بودن ۹۸-۹۷ طلب
اســتانبول روی پیشــنهاد ۵۰ درصــدی وکیــل 
باشــگاه  احتمــاال  می شــد  توافــق  برانکــو 
ــدود ۴۵۰  ــت ح ــا پرداخ ــی ب ــدار تهران پرطرف
ــت ســرمربی ســابق خــود را  ــورو رضای هــزار ی
جلــب مــی کــرد امــا حــاال بــا توجــه بــه آرای 
صــادر شــده از ســوی کمیتــه تعییــن وضعیــت 
ــون و ۲۱۷  ــک میلی ــد ی ــا، پرســپولیس بای فیف
هــزار و ۴۸۰ یــورو بــه برانکــو و ایگــور پانادیــچ 
بپــردازد. بــه ایــن مبالــغ بایــد مطالبــات 
زالتکــو ایوانکوویــچ و مارکــو اســتیلینوویچ کــه 
ــی شــود  ــه زودی صــادر م ــم ب ــا ه آرای آن ه

ــرد. ــه ک را اضاف

سرپرســت کمیتــه مســابقات فدراســیون 
ــو مســابقات  ــه لغ ــا توجــه ب ــت: ب ــدو گف تکوان
اخیــر در قــاره آســیا لغــو ســه تورنمنــت کیــش 

ــود.  ــی ب ــل پیش بین ــا قاب ــرای م ب
بــه گــزارش تســنیم، علــی اشــرف قنبــری، 
در خصــوص لغــو مســابقات جــام فجــر، جــام 
ــدو  ــت آزاد تکوان ــیا و تورنمن ــگاه های آس باش
کیــش اظهــار داشــت: ایــن ســه رویــداد بنــا بــر 
بحــث اولویــت ســامت ورزشــکاران و نگرانــی 
فدراســیون جهانــی تکوانــدو، اتحادیــه تکوانــدو 
کشــورمان  تکوانــدو  فدراســیون  و  آســیا 
ــو  ــه لغ ــه ب ــا توج ــه ب ــاد. البت ــق افت ــه تعوی ب
مســابقات قهرمانــی آســیا در لبنــان ایــن 

ــود. ــی ب ــل پیش بین ــوع قاب موض
وی تصریــح کــرد: مــا آمادگــی ذهنــی ایــن 
موضــوع را داشــتیم و لغــو مســابقات بــرای مــا 
غیــر منتظــره نبــود. همانگونــه کــه فدراســیون 
ــا  ــه اردوه ــابقات و ورود ب ــه مس ــدو کلی تکوان
ــن  ــدی ای ــخ بع ــت. تاری ــرده اس ــل ک را کنس
ــدن  ــادی ش ــه ع ــه ب ــا توج ــز ب ــابقات نی مس
ــا اعــام خواهــد شــد و  ــروس کرون شــرایط وی
ــک،  ــابقات المپی ــن مس ــر گرفت ــا در نظ ــا ب م
ویــروس کرونــا و وضعیــت آب و هوایــی جزیــره 

کیــش اقــدام بــه برگــزاری آن خواهیــم کــرد.
سرپرســـت کمیتـــه مســـابقات فدراســـیون 
اول  اولویـــت  کـــرد:  تصریـــح  تکوانـــدو 
برگـــزاری مـــا جزیـــره کیـــش اســـت و مـــا 
ــن  ــای ایـ ــوا و گرمـ ــد وضعیـــت آب و هـ بایـ
فصـــل را نیـــز در نظـــر بگیریـــم و در یـــک 
تاریـــخ خـــوب و در بهتریـــن زمـــان ممکـــن 

ــم. ــنهاد بدهیـ ــابقات را پیشـ مسـ
قنبــری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــازات  ــب امتی ــی روی کس ــان المپیک ملی پوش

ــا  ــد و ب ــرده بودن ــاب ک ــش حس ــابقات کی مس
ــی، احتمــال  ــت زمان لغــو مســابقات و محدودی
عــدم برگــزاری ایــن مســابقات وجــود خواهــد 
داشــت، گفــت: البتــه ایــن اتفــاق در سرتاســر 
دنیــا افتــاده اســت و بســیاری از مســابقات 
اروپایــی نیــز لغــو شــده اســت، امــا چــون قــاره 
ــر اســت  ــن موضــوع بیشــتر درگی ــا ای ــیا ب آس
مســابقات بیشــتری در ایــن قــاره تعطیــل 

شــده اســت.
ــز  ــا نیـ ــرای مـ ــرد: بـ ــان کـ وی خاطرنشـ

مهـــم اســـت کـــه ملی پوشـــان کشـــورمان از 
میزبانـــی ایـــن ســـه رویـــداد اســـتفاده و ۲۰ 
امتیـــاز را کســـب کننـــد، امـــا شـــرایط ســـامتی 
در اهمیـــت باالتـــری قـــرار دارد و بایـــد بـــا 
رعایـــت اولویـــت مســـائل در ایـــن خصـــوص 
تصمیم گیـــری شـــود. ایـــن ۲۰ امتیـــاز قبـــل 
از رویـــداد المپیکـــی می توانســـت کمـــک 
زیـــادی بـــه بچه هـــا کنـــد، امـــا متاســـفانه 
بـــا شـــرایط پیـــش آمـــده در حـــال حاضـــر 
از دســـت رفتـــه اســـت. امیـــدوارم هـــر چـــه 
زودتـــر بـــا بازگشـــت بـــه شـــرایط طبیعـــی، 
ـــا  ـــم ت ـــزار کنی ـــابقات را برگ ـــیم مس ـــر توانس اگ

ایـــن امتیـــاز از دســـت نـــرود.
سرپرســت کمیتــه مســابقات فدراســیون 
تکوانــدو تصریــح کــرد: نکتــه ایــن اســت که در 
اردیبهشــت مــاه، مــاه مبــارک رمضــان را نیز در 
پیــش داریــم کــه باعــث می شــود در ایــن مــاه 
ــم.  ــزار کنی ــابقات را برگ ــم مس ــز نمی توانی نی
ــخ  ــن تاری ــادی در تعیی ــل زی ــوع عوام در مجم
ــود و  ــد ب ــذار خواه ــابقات تاثیرگ ــد مس جدی
بــا توجــه بــه جمع بنــدی جمیــع جهــات 
ــت  ــز اولوی ــش نی ــابقات در کی ــزاری مس برگ

ــا اســت. نخســت م

ــا  ــودم باره ــت: خ ــی گف ــابق دوومیدان ــان س ــی و قهرم مرب
ــا  ــی ب ــاق کیهان ــادی از ات ــان زی ــکاران و مربی ــه ورزش ــدم ک دی
قهــر و اشــک رفتــه بودنــد و حــاال همیــن اتفــاق بــرای خــودش 

هــم افتــاد. 
بــه گــزارش فــارس، محســن ربانــی در مــورد برگــزاری 
ــار  ــی و حضــور افشــین داوری اظه ــی دوومیدان ــع انتخابات مجم
داشــت: بــا همــه مشــکاتی کــه وجــود داشــت و شــیوع ویــروس 
ــن  ــش از ای ــی بی ــا دو و میدان ــد ت ــزار ش ــات برگ ــا انتخاب کرون
ــف نباشــد. از وزارت ورزش و همــه روســای  ســردرگم و باتکلی
ــد  ــد تشــکر می کنــم. آنهایــی کــه آمدن هیات هــا هــم کــه آمدن
نشــان دادنــد کــه دوومیدانــی برایشــان اهمیــت دارد و غایبیــن  
ــن  ــه ای ــکاران ب ــده ورزش ــون آین ــد. چ ــم کاری کردن ــم ک ه
انتخابــات بســتگی داشــت. حتــی حــدادی اردوی خارجــی خــود 

ــود. ــه ب ــات عقــب انداخت ــه خاطــر انتخاب را ب
وی بــا اشــاره بــه کنــار رفتــن مجیــد کیهانــی از دوومیدانــی 
ــگاه می کــرد و  ــن رشــته  ن ــه ای ــزاری ب ــه صــورت اب گفــت: او ب
ــا  ــا مــی خواســتیم کــه ب ــه هیــچ صراطــی مســتقیم نبــود. م ب
ــن فرصــت را نمــی  ــی کــه مــی کــرد، ای ــا کارهای ــم ام کار کنی
داد. بــه نظــر مــن ایــن فــرد آدرس را اشــتباهی آمــده بــود و بــه 
خاطــر رفتارهــا و برخــورد زننــده اش خیلــی از دوومیدانــی کنــار 
ــد طــول بکشــد  ــال بای ــد س ــد. چن ــد و خداحافظــی کردن رفتن
دوومیدانــی بــه روزهــای خوبــش بازگــردد. خیلــی از ورزشــکاران 
ــود، ناامیــد  ــه وجــود آورده ب ــی ب ــه خاطــر شــرایط کــه کیهان ب
ــار  ــوری دچ ــدال  مح ــر م ــه خاط ــته ب ــن رش ــد و ای ــده بودن ش

ــود. ــده ب ــدی ش ــیب های ج آس
مربـی و پیشکسـوت دوومیدانـی عنـوان کـرد: مـدال خریدنی 

نیسـت و باید مسـیر را درسـت بروید و تاش کنید. سـال ۲۰۰3 
کـه مـا وارد تیم ملی شـدیم دائـم در اردو بودیم کـه پس از  چند 
سـال توانسـتیم در مسـابقات مختلـف مـدال آور شـویم. اینطـور 

نیسـت شـما بخواهیـد یک سـاله مـدال بیاورید.
ــی  ــارج از دوومیدان ــی خ ــت قبل ــر مدیری ــه داد: تفک وی ادام
ــد  ــی بین ــون م ــته را از تلویزی ــن رش ــه ای ــون کســی ک ــود چ ب
ــد. ــا هــم فــرق دارن ــا کســی کــه در پیســت کار مــی کنــد، ب ب

ربانــی بــا اشــاره بــه قهــر کیهانــی در مجمــع گفــت: کیهانــی 
خــودش ایــن اتفــاق را بارهــا و بارهــا برای مربیــان و ورزشــکاران 
رقــم زد خــودم دیــدم مربیانــی کــه بــا قهــر و ورزشــکارانی کــه 

ــز  ــدند. می ــارج می ش ــاق او خ ــود از ات ــک آل ــمانی اش ــا چش ب
ــن صاحیــت را  ــود و اینکــه ای ــی مهــم ب ــرای او خیل ریاســت ب

داشــت یــا خیــر نمــی دانــم.
وی ادامـه داد: دوومیدانـی رشـته کم حاشـیه ای اسـت و نمی 
طلبـد کـه کسـی بـه دنبال ریاسـت باشـد. البتـه حضـور کیهانی 
و رفتنـش باعـث شـد، همبسـتگی خوبـی در جامعـه دوومیدانـی 
بـه وجـود بیایـد. او بـه شـغل قبلـی اش کـه در بانـک بـوده بـاز 
مـی گـردد امـا مـا مـی مانیـم چـون زندگـی مـان دوومیدانـی 
اسـت. کیهانـی در دوران حضـورش بـه دنبـال جـاه طلبـی بود و 
آسـیب های جـدی بـه این رشـته وارد کـرد. به نظر مـن خدماتی 
کـه دوومیدانـی به کیهانی داد، بسـیار بیشـتر از خدماتـی بود که 
او بـه میدانـی داد واقعـا  نمی دانـم دوسـتانی که بـه او رای دادند 

چگونـه بـه این فـرد اعتمـاد کردند.
ــی را  ــده دوومیدان ــه آین ــورد اینک ــی در م ــی دو میدان مرب
ــا  ــرد م ــادی صــورت بگی ــد کار زی ــت: بای ــد گف ــه می بینن چگون
ــم و  ــی داری ــروی انســانی، ورزشــکار و مرب ــی نی ــدازه کاف ــه ان ب
همــه هــم بــا عاقــه کار می کننــد. افشــین  داوری هــم تجربــه 
ــن  ــی از ای ــناخت کاف ــته و ش ــی را داش ــت در دوومیدان مدیری
رشــته دارد. بــا صحبــت هایــی کــه قبــل از انتخابــات مــی شــد 
ــطح  ــد. س ــی باش ــش روی دوومیدان ــی پی ــق خوب ــدوارم اف امی
ــدوارم  ــه و امی ــاال رفت ــل ب ــالهای قب ــه س ــبت ب ــی نس دوومیدان

ــود. ــتر ش ــک بیش ــهمیه های المپی ــداد س تع

دست رد به تخفیف ۵۰ درصدی برانکو!

قنبری: 

لغو سه تورنمنت بین المللی کیش قابل پیش بینی بود

ربانی:

 کیهانی به هیچ صراطی مستقیم نبود

اولتیماتوم AFC به ترکمنستان برای میزبانی در جام ملت های آسیا

مقاله

ـــزول  ـــزان کورتی ـــن می ـــاال رفت ـــل ب ـــه دلی ـــترس ب ـــراب و اس اضط
ـــرس  ـــد ت ـــمی مانن ـــجاد مـــی شـــود کـــه عایـ ـــدن ایـ ـــن در ب و آدرنالی
ـــردن را  ـــرق ک ـــس، ع ـــی نف ـــب، تنگ ـــان قل ـــش ضرب ـــی، افزای و نگران

دارد.
شـــامل  اســـترس  و  اضطـــراب  بـــرای  اصلـــی  درمانهـــای 
ــا  ــاص بـ ــوارد خـ ــی از مـ ــی و در برخـ ــای روانشناسـ ــاوره هـ مشـ
تجویـــز دارو مـــی باشـــد امـــا نبایـــد نقـــش ورزش را در درمـــان 
ایـــن موضـــوع نادیـــده گرفـــت طبـــق مطالعـــات انجامـــی 
انجـــام ورزش  داده  نشـــان  آمریـــکا  و  آلمـــان  در کشـــورهای 
ــاده روی ســـریع(  منظـــم بـــه مـــدت 3۰ دقیقـــه )بخصـــوص پیـ
ــذارد ــی گـ ــرد مـ ــاب و روان فـ ــرل اعصـ ــی در کنتـ ــش مهمـ  نقـ

ـــی  ـــز ورزش ـــی مراک ـــا و تعطیل ـــروس کرون ـــیوع وی ـــه ش ـــه ب ـــا توج و ب
مـــی توانیـــم بـــرای در امـــــان مانـــدن از اســـترس و اضطـــراب ناشـــی 
از ایـــن بیمـــاری ورزش هایـــی از قبیـــل ایروبیـــک، دراز نشســـت، 
اســـکوات و ورزش هـــای فکـــری از قبیـــل شـــطرنج را در منـــزل 
ــا  ــام داد تـ ــاعت انجـ ــم سـ ــل نیـ ــه حداقـ ــورت روزانـ ــود بصـ خـ
بدینوســـیله هـــم از اســـترس و اضطـــراب دوری کنیـــم و هـــم از 
لحـــاظ بدنـــی بتوانیـــم خودمـــان را در شـــرایط مناســـبی حفـــظ 

کنیـــم.

امیر مطلق آذری

درمان استرس و اضطراب 
 با ورزش
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اوقات شرعی شهر تهران

ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
ــر  ــد ب ــا تاکی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــی مجل خارج
ــت:  ــد گف ــد می کن ــریت را تهدی ــا بش ــه کرون اینک
در ایــن شــرایط انتظــار مــی رود کشــورهای جهانــی 
یــک طرفــه تحریم هــای ظالمانــه علیــه ایــران 
ــن دارو و  ــا تأمی ــم ب ــا بتوانی ــا م ــد ت ــو کنن را لغ

ــم.  ــارزه کنی ــا مب ــا کرون ــزات ب تجهی
بــه گــزارش ایســنا، ســید حســین نقوی حســینی 
بــا اشــاره بــه نامــه رئیــس مجلــس شــورای اســامی 
بــه اتحادیــه بین المجالــس و روســای مجالــس 
ــرای مداخلــه جهانــی جهــت  کشــورهای مختلــف ب
لغــو تحریــم هــای ضــد انســانی آمریــکا علیــه 
ــزرگ  ــه ب ــا ضایع ــارات کرون ــت: خس ــورمان گف کش
ــت،  ــش ملی ــه برای ــود ک ــوب می ش ــانی محس انس
ــی  ــی تفاوت ــاح خاص ــروه و جن ــزب ، گ ــور، ح کش
نــدارد، خســارتی کــه مربــوط بــه همــه دنیــا بــوده و 
بایــد همــه جوامــع جوامــع انســانی بــرای مقابلــه بــا 

ــه کمــک هــم آینــد. آن ب
ــن یکســری کشــورها  ــن بی ــه داد: در ای وی ادام
ــن  ــه ای ــد ک ــرار دارن ــه ق ــای ظالمان تحــت تحریم ه

ــت. از  ــا اس ــران کرون ــا بح ــه ب ــرای مقابل ــی ب مانع
ــران  ــامی ای ــوری اس ــورها جمه ــن کش ــه ای جمل
ــم  ــول ه ــتن پ ــورت داش ــی در ص ــه حت ــوده ک ب
ــرده  ــتفاده ک ــش اس ــه ظرفیت های ــد از هم نمی توان
و امــکان تامیــن امکانــات مــورد نیــاز از جملــه دارو 
و مــواد شــوینده و ضدعفونــی کننــده را نــدارد حــال 
ــا  ــی شــود ت ــع م ــا مان ــم ه ــه بخشــی از تحری اینک

ــول داشــته باشــد. کشــور پ
ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
ــه  ــرایطی ک ــرد: در ش ــد ک ــس  تاکی ــی مجل خارج
کرونــا بــه عنــوان یــک فاجعــه انســانی نســل بشــر 
ظالمانــه  تحریم هــای  بایــد  می کنــد  تهدیــد  را 
ــه  ــا آن مقابل ــا کشــورها بتواننــد ب برداشــته شــود ت

ــد. کنن
نقــوی حســینی همچنیــن بــا بیــان اینکه مســائل 
ــدارد  ــی ن ــی اهمیت ــات آمریکای ــرای مقام انســانی ب
ــی  ــا صحبت های ــاره کرون ــا درب ــن روزه ــزود: ای اف
مبنــی بــر جنــگ بیولوژیــک مطــرح می شــود 
ــا  ــه نشــده ام ــرای آن ارائ ــتناداتی ب ــوز اس ــه  هن ک
ــن شــرایط  ــکا در همی ــه آمری ــت آن اســت ک واقعی

بــه دنبــال فشــارهای بیشــتر و ایجاد شــرایط ســخت 
ــی  ــرایط تحریم ــه ش ــس ادام ــران اســت پ ــه ای علی
و افزایــش فشــارها از ســوی مقامــات آمریکایــی 

ــت . ــخص اس مش
وی در پایــان و در جمــع بنــدی گفــت: بــا توجــه 
بــه چنیــن شــرایطی مــا از کشــورهای جهانــی 
ــه  ــای ظالمان ــک طــرف تحریم ه ــه ی ــم ک می خواهی
و غیرانســانی علیــه ایــران را لغــو کننــد تــا بتوانیــم 
ــا مبــارزه کنیــم. ــا کرون ــات ب ــا تامیــن دارو  امکان ب

رییــس مجلــس شــورای اســامی امــروز در 
ــی  ــه جهان ــه رئیــس اتحادی ــه ای ب نامه هــای جداگان
مجالــس  اتحادیــه  دبیــرکل  المجالــس،  بیــن 
کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اســامی، 
ــز  ــیا و نی ــی آس ــس پارلمان ــه مجال ــرکل اتحادی دبی
ــیایی  ــامی و آس ــورهای اس ــس کش ــای مجال روس
ضمــن ابــراز تاســف از تحریم هــای ضدانســانی 
ــاالت  ــات ای ــن اقدام ــورمان، ای ــه کش ــکا علی آمری
ــی  ــکی، داروی ــای پزش ــه تحریم ه ــده از جمل متح
ــار  و وســایل آزمایشــگاهی را موانعــی در مســیر مه

ــرد. ــوان ک ــا عن ــیوع کرون ش

دادســـتان عمومـــی و انقـــاب مراغـــه از آزادی 
ـــتان  ـــن شهرس ـــاص در ای ـــه قص ـــوم ب ـــی محک زندان

ـــرداد. خب
ـــزود:  ـــا ایرنـــا اف ـــو ب ـــت و گ ـــد در گف ـــادر نج ن
ایـــن زندانـــی محکـــوم بـــه قصـــاص بـــا حمایـــت 
خیـــران و فرهنگیـــان ایـــن شهرســـتان بـــا اخـــذ 
ـــود  ـــواده خ ـــوش خان ـــه آغ ـــای دم ب ـــت از اولی رضای

بازگشـــت.
وی ادامـــه داد: ایـــن جـــوان کـــه بـــه دلیـــل 

ــال در  ــار سـ ــش از چهـ ــال ۹۴ و بیـ ــل از سـ قتـ
ـــران و  ـــت خی ـــا حمای ـــرد، ب ـــی ب ـــر م ـــه س ـــدان ب زن
ـــه  ـــان مراغ ـــت از زندانی ـــن حمای ـــای انجم ـــاش ه ت

آزاد شـــد.
ـــی  ـــن زندان ـــرای آزادی ای ـــرد: ب ـــه ک ـــد اضاف نج
ــط  ــان توسـ ــون تومـ ــدود ۲۰۰ میلیـ ــد، حـ در بنـ
خیـــران نیـــک اندیـــش ایـــن شهرســـتان جمـــع 
ـــت  ـــای دم پرداخ ـــه اولی ـــه ب ـــد ک ـــن ش آوری و تامی
ــون  ــاس قانـ ــز براسـ ــس وی نیـ ــده حبـ و باقیمانـ

ــواده  ــوش خانـ ــه آغـ ــا بـ ــد تـ ــی داده شـ مرخصـ
بازگـــردد.

وی بـــا اشـــاره بـــه آزادی 3۸ زندانـــی از 
ســـوی خیـــران و انجمـــن حمایـــت از زندانیـــان 
ـــدت،  ـــن م ـــت: در ای ـــاری گف ـــال ج ـــه در س مراغ
ـــا  ـــل ب ـــاص و قت ـــه قص ـــوم ب ـــی محک ـــار زندان چه
تـــاش ایـــن خیـــران و ایـــن انجمـــن از زنـــدان 

آزاد شـــده انـــد.
ـــی  ـــرای رهای ـــران ب ـــاش خی ـــر از ت ـــا تقدی وی ب
ـــه  ـــتان ک ـــن شهرس ـــران ای ـــت: از خی ـــان گف زندانی
بـــه ایـــن انجمـــن اعتمـــاد کـــرده و زمینـــه ســـاز 
آزادی زندانیـــان را فراهـــم ســـاخته انـــد، کمـــال 

ـــم. ـــر را داری تقدی
ـــه  ـــان و زمین ـــت از زندانی ـــرد: حمای ـــه ک وی اضاف
ســـازی بـــرای ازادی آنـــان، موجـــب کاهـــش 
ــواده  ــش روی خانـ ــی پیـ ــای اجتماعـ ــیب هـ آسـ

هـــای آنـــان خواهـــد بـــود.

نقوی حسینی:

کشورهای جهانی تحریم های ظالمانه علیه ایران را لغو کنند

به همت انجمن حمایت از زندانیان مراغه: 

جوان محکوم به قصاص در مراغه از زندان آزاد شد

ــیوع  ــه ش ــاره ب ــا اش ــران ب ــردم ته ــده م نماین
ــن  ــور را بزرگتری ــی کش ــا، عادی نمای ــروس کرون وی

ــت.  ــی دانس ــای مدیریت خط
ــن  ــی ضم ــا نجف ــنا، محمدرض ــزارش ایس ــه گ ب
ــار  ــت فش ــرای تح ــت ب ــر بهداش ــه وزی ــه ب توصی
ــت:  ــی، گف ــای غیرعلم ــا توصیه ه ــن ب ــرار نگرفت ق
ــن خطــای مدیریتــی  ــی کشــور بزرگتری »عادی نمای
ــر  ــه ه ــی ک ــت. در حال ــه اس ــن بره ــن در ای ممک
ــویم،  ــه می ش ــازه ای از بحــران مواج ــاد ت ــا ابع روز ب
ــره  ــاعات کار ادارات و غی ــردن س ــادی ک ــه ع توصی

ــط اســت«. ــا غل کام
عضــو فراکســیون امیــد مجلــس ادامــه داد: 
ــدون تعطیــل کــردن ادارات از مــردم  »چــه طــور ب
می خواهیــم در خانــه بماننــد؟ ایــن نــه تنهــا غلــط 
اســت، بلکــه مرجعیــت و اقتــدار ســتاد ملــی را هــم 
ــا و  ــت دادگاه ه ــن وضعی ــد؛ همچنی ــش می ده کاه

ــم«. محاک
ــه  ــد قاطعان ــر نمکــی بای ــای دکت ــزود: »آق وی اف
ــی، در  ــه ای و وجدان ــق تکالیــف حرف و اســتوار مطاب
ــه  ــد و ب ــتادگی کن ــارها ایس ــل فش ــن قبی ــر ای براب
ــی و  ــان روحان ــه آقای ــی ب ــتاد مل ــر س ــوان دبی عن
ــم و ادارات را  در  ــی محاک ــتور تعطیل ــی دس رئیس
ــز  ــامت مراک ــظ س ــد؛ حف ــاغ کن ــت اب ــرع وق اس
نیروهــای  مقــر  و  پادگان هــا  ماننــد  تجمعــی 
امنیتــی- انتظامــی بســیار مهــم اســت، ایزولــه 

ســازی یــا چــاره اندیشــی بــرای جلوگیــری از 
ــت«. ــت اس ــا اهمی ــیار ب ــز بس ــن مراک ــی ای آلودگ

ــاره  ــا اش ــس ب ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
ــز  ــاره خی ــت درب ــر بهداش ــر وزی ــخنان اخی ــه س ب
ــا  ــن خیزه ــد منتظــر ای ــت: »بای ــا، گف ــاره کرون دوب
بــود؛ وقتــی  مبتایــان را قرنطینــه نکنیــم، آزادانــه 
می چرخنــد و ویــروس را منتشــر می کننــد. در 
چنیــن شــرایطی معلــوم اســت کــه مــا هــر لحظــه 
ــه،  ــیم، دو هفت ــا باش ــترِش ابت ــر گس ــد منتظ بای
ــه  ــا نقش ــر م ــد، مگ ــاه بع ــک م ــا ی ــه، ی ــه هفت س
شــیوع بیمــاری را داریــم کــه بتوانیــم پیــش بینــی 

ــم؟«. کنی
ــه  ــد قرنطین ــی معتقدن ــه برخ ــاره این ک وی درب
اســتان ها  تمــام  چــون  نــدارد،  فایــده  دیگــر 
درگیــر مســاله شــده اند، گفــت: »ایــن حــرف 
ــای  ــک ب ــاره ی ــا درب ــت، م ــی اس ــیار بی اساس بس
ــن  ــم. ای ــت می کنی ــترش صحب ــیوع و گس ــل ش قاب
ــورد  ــتانمان ۵ م ــر در شهرس ــه اگ ــت ک ــه نیس گون
ــام؛ در  ــد و تم ــوده ش ــهر آل ــم ش ــد بگویی ــدا ش پی
اینجــا فــرد فــرِد افــراد و خانواده هــا بــرای مــا مهــم 
هســتند، نــه تقســیمات کشــوری و جغرافیایــی 
ــرد و  ــوان شــهرها، اینجــا واحــد ســنجش، ف ــا عن ب

ــهر«. ــه ش ــت ن ــواده اس خان
نجفـــی ادامـــه داد: »اگـــر مـــِن مبتـــا بـــرای 
ـــروم،  ـــوده ای ب ـــتاِن آل ـــه شهرس ـــد ب ـــات عی تعطی

مـــن هـــم زنجیـــره ارتباطـــی بـــا خـــود را آلـــوده 
ـــوده  ـــان آل ـــا آن زم ـــت ت ـــن اس ـــه ممک ـــم ک می کن
ـــران  ـــن بح ـــه ای از ای ـــر لحظ ـــند. در ه ـــده باش نش
مبتایـــان قرنطینـــه شـــوند مانـــع گســـترش 

بیشـــتر بیمـــاری اســـت«.
وی ادامــه داد: »مثــل جنــگ نیســت کــه بگوییــم 
مثــا فــان شــهر ســقوط کــرد، االن پرریســک های 
آن شــهر مهم انــد، ببینیــد ایــن بــا خطــرش بیــش 
ــد،  ــر می کن ــا را درگی ــه پرریســک م از همــه، جامع
مــا حــدودا ۱۰ درصــد جمعیتمــان بــاالی ۶۰ 
ــار  ــم بیم ــدود ه ــن ح ــا همی ــت و تقریب ــال اس س
ــن  ــانی ای ــاب همپوش ــا احتس ــم، ب ــه ای داری زمین
آمارهــا مــا دســت کــم ۱۰ میلیــون نفــر در ریســک 
بــاال داریــم. اول بایــد از ابتــای ایــن هــا و ابتــای 
ــک های  ــد پرریس ــون می توانن ــک ها -چ ــم ریس ک
ــم،  ــری کنی ــا کنند-جلوگی ــود را مبت ــون خ پیرام
ــا  ــان مهی ــرای آن ــی را ب ــات درمان ــان امکان و همزم

ــم«. کنی
ــی  ــنهاد عل ــاره پیش ــس درب ــده مجل ــن نماین ای
ــتیبانی  ــتاد پش ــکیل س ــر تش ــی ب ــی مبن الریجان
هــم گفــت: »هــر پیشــنهادی کــه بــه اقتــدار 
بیشــتر ســتاد کمــک کنــد مفیــد اســت، مــا در فــاز 

ــتیم«. ــران هس ــاعتِی بح ــِت س مدیری
ــم  ــس مه ــع مجل ــیون صنای ــو کمیس ــن عض ای
را  شــود  انجــام  بایــد  کــه  را  اقداماتــی  تریــن 
ــاد  ــدار و اعتم ــای اقت ــت: »اول ارتق ــمرد و گف برش
عمومــی بــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا اســت کــه 
ســتادی فرابخشــی و حاکمیتــی بــا محوریــت دولــت 
ــو  ــان عض ــت و درم ــد، وزارت بهداش ــتی باش بایس
ــتاد اســت در  ــن س ــری در ای ــده و موث ــن کنن تعیی
)چارچــوب ماموریت هــای وزارتخانــه(؛ اعضــای ایــن 
ــی  ــتگاه های مرتبط ــر دس ــاوه ب ــتی ع ــتاد بایس س
همچــون وزارت صمــت کــه البتــه در انجــام وظایــف 
خــود غائــب  و بســیار ضعیــف عمــل کــرده اســت، از 
مدیــران مجــرِب ملــی تشــکیل شــود«. او ادامــه داد: 
ــتور  ــدور دس ــران و ص ــناختن بح ــمیت ش ــه رس »ب
تعطیلــی از دیگــر مــوارد بــا اهمیــت هســتند. 
بخشــی از الزامــات و ضرورت هــا را نیــز در دو نامــه 

ــرده ام«. ــرض ک ــر خــود ع منتشــر شــده اخی

با اشاره به شیوع کرونا؛

چه طور بدون تعطیل کردن ادارات
 از مردم می خواهیم در خانه بمانند؟


