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بنیادی:

وزیر صمت نسبت به نحوه توزیع 
اقالم بهداشتی کشف شده 

احتکاری توضیح دهد

محمدی:

سیستم نظارت بر توزیع  کال های 
سالمت محور کارایی الزم را ندارد

مردم گرانفروشی کاالهای بهداشتی را گزارش کنند
وزیر صمت نسبت به نحوه توزیع اقالم احتکاری کشف شده توضیح دهد

کرونا و نیاز پیش بینی نشده  برای استفاده از اقالم بهداشتی 
سیستم نظارت بر توزیع  کال های سالمت محور کارایی الزم را ندارد

مردم در شرایط بحرانی به همدیگر کمک کنند
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پزشکیان:

وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا 
با کمبود منابع مواجه است

بخشودگی سود و جرایم وام های کمتر 
از ۱۰۰میلیون تا سررسید انتهای۹۷

آمادگی ترکیه در تامین تجهیزات مورد 
نیاز ایران برای غلبه بر کرونا

تمهیدات ویژه برای سفر بعد از 
مهار کرونا در نظر داریم

خراسان رضوی در نوروز پذیرای 
هیچ مسافری نیست

ـــور  ـــن در ام ـــه چی ـــژه وزارت خارج ـــده وی نماین
حقـــوق بشـــر در چهـــل و ســـومین اجـــاس 
ــو  ــل در ژنـ ــازمان ملـ ــر سـ ــوق بشـ ــورای حقـ شـ
ــه  ــا بـ ــت تـ ــر خواسـ ــای درگیـ ــام طرف هـ از تمـ
ـــر  ـــوق بش ـــتر حق ـــض بیش ـــری از نق ـــور جلوگی منظ
ـــه  ـــای یکجانب ـــورا تحریم ه ـــران، ف ـــردم ای ـــرای م ب

علیـــه ایـــن کشـــور را لغـــو کننـــد.
ــات  ــوآ« دیپلمـ ــو هـ ــا، »لیـ ــزارش ایرنـ بـــه گـ
ــن  ــران در ایـ ــه حاضـ ــاب بـ ــی خطـ ــد چینـ ارشـ
ـــازوکارهای  ـــل س ـــه تحمی ـــرد ک ـــوان ک ـــت عن نشس
ــه،  ــورهای مربوطـ ــدون رضایـــت کشـ ــی بـ خارجـ
بـــه گفـــت وگـــو و همـــکاری منجـــر نمی شـــود 
ــر  ــوق بشـ ــت از حقـ ــا و حفاظـ ــی در ارتقـ و نقشـ

نـــدارد.
ـــور  ـــن در ام ـــه چی ـــژه وزارت خارج ـــده وی نماین
ـــی  ـــه جهان ـــه جامع ـــه گفـــت ک ـــوق بشـــر در ادام حق
ـــه صـــورت  ـــران ب ـــوق بشـــر ای ـــت حق ـــا وضعی ـــد ب بای
ـــه  ـــی ک ـــد، چالش های ـــورد کن ـــه برخ ـــی و عادالن عین
ـــه عنـــوان یـــک کشـــور در حـــال توســـعه در  ایـــران ب
ـــا آن هـــا  مســـیر ترویـــج و حمایـــت از حقـــوق بشـــر ب
روبه روســـت را درک کنـــد و بیـــش از پیـــش بـــه 
ـــور  ـــن کش ـــردم ای ـــته های م ـــران و خواس ـــت ای دول

ـــد. ـــرا ده ـــوش ف گ
ارشـــد،  دیپلمـــات  ایـــن  گفتـــه  بـــه 
تحریم هـــای یکجانبـــه ای کـــه علیـــه ایـــران 
اعمـــال شـــده اند نـــه تنهـــا تأثیـــر منفـــی قابـــل 
ـــته،  ـــران داش ـــردم ای ـــر م ـــوق بش ـــر حق ـــی ب توجه
ـــازمان ها  ـــر س ـــل و دیگ ـــازمان مل ـــت س ـــه دس بلک
ـــران  ـــه ای ـــتانه ب ـــای بشردوس ـــک ه ـــه کم را در ارائ

نیـــز بســـته اســـت.

هـــوا بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن نکتـــه کـــه زمـــان 
حاضـــر برهـــه حساســـی در مبـــارزه دولـــت و 
ـــت،  ـــد-۱۹ اس ـــری کووی ـــا همه گی ـــران ب ـــردم ای م
گفـــت: »چیـــن در حـــد تـــوان خـــود بـــا تامیـــن 
کیت هـــای تســـت و دیگـــر ابزارهـــای موردنیـــاز و 
اعـــزام تیمـــی از کارشناســـان داوطلـــب بـــرای کمـــک 
ـــن  ـــران در ای ـــری، از ای ـــن همه گی ـــا ای ـــه ب ـــه مقابل ب
راه حمایـــت و پشـــتیبانی می کنـــد و از همـــه 
طرف هـــا می خواهـــد تـــا همکاری هـــا خـــود 
ـــران  ـــا ای ـــا ب ـــی کرون ـــگیری از اپیدم ـــرای پیش را ب

تقویـــت کننـــد.«
ایـــن دیپلمـــات چینـــی در بخـــش دیگـــری از 
ـــه  ـــرد ک ـــح ک ـــاره تصری ـــن ب ـــود در ای ـــارات خ اظه
ـــد  ـــورها بای ـــه کش ـــه هم ـــن ک ـــواره از ای ـــن هم چی
از طریـــق گفـــت وگـــو و همـــکاری ســـازنده بـــه 
ــیدگی  ــر رسـ ــوق بشـ ــه حقـ ــوط بـ ــائل مربـ مسـ
ــردن،  ــی کـ ــا سیاسـ ــرده و بـ ــد حمایـــت کـ کننـ
گزینش گـــری، اعمـــال اســـتانداردهای دوگانـــه 
و اقدامـــات متخاصمانـــه در ایـــن زمینـــه مخالـــف 

اســـت.

چین خواستار لغو فوری تحریم های 
یکجانبه علیه ایران شد

ــا انتقــاد از  عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس ب
کســر اقســاط بــدون اجــازه مشــتری در شــرایط فعلی 
ــه  ــک مصوب ــرای اجــرای ی ــد ب گفــت: مشــتریان نبای
خــود را بــا یــک بانــک درگیــر کننــد بنابرایــن بانــک 

مرکــزی بــا متخلفــان برخــورد جــدی کنــد. 
در  موســوی الرگانی  ســیدناصر  حجت االســام 
گفت وگــو بــا خانــه ملــت، بــا اشــاره بــه شــانه خالــی 
کــردن بانک هــا از مصوبــات حمایتــی بانــک مرکــزی 
در شــرایط کرونایــی کشــور گفــت: یکــی از دالیلــی 
ــرا  ــتی اج ــه درس ــزی ب ــک مرک ــات بان ــه مصوب ک

ــات  ــئوالنی در جلس ــور مس ــدم حض ــود، ع نمی ش
ــته  ــایل ورود داش ــه مس ــبت ب ــد نس ــه بای ــت ک اس

و اعــام نظــر کننــد.
ــان  ــا بی ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
اینکــه البتــه مصوبــات بیشــتری در بحــث حمایــت 
از مــردم در شــرایط کرونایــی وجــود داشــته کــه بــه 
درســتی اجــرا نشــده اســت، افــزود: مصوبــه ای دیگــر 
دربــاره ممنوعیــت زدن بنزیــن توســط راننــدگان در 
جایگاه هــای پمــپ بنزیــن وجــود داشــت کــه اکثــر 
ــن  ــار ای ــر ب ــوخت زی ــای س ــئوالن در جایگاه ه مس

ــان  ــد ج ــرا بای ــد چ ــام کردن ــد و اع ــه نرفتن مصوب
راننــدگان از مــا مهمتــر باشــد.

نماینــده مــردم فاورجــان در مجلــس بــا تاکیــد 
ــک  ــه بان ــود مصوب ــا وج ــد ب ــا نبای ــه بانک ه براینک
مرکــزی مبنــی بــر ارائــه مهلــت بــه وام گیرنــدگان، 
اقســاط تســهیات را از حســاب مــردم بــدون اجــازه 
ــکل  ــفانه مش ــرد: متاس ــح ک ــد، تصری ــم می کردن ک
اصلــی در ایــن میــان قاطــع نبــودن مســئوالن 
اجــرای  بــر  جــدی  نظــارت  و  تصمیم گیرنــده 
مصوبــات اســت، اگــر بانــک مرکــزی و شــورای پــول 
و اعتبــار قاطعانــه مصوبــه ای دارنــد چــرا بایــد یــک 

ــد؟ ــه را اجــرا نکن ــن مصوب ــک ای بان
وی ادامــه داد: بانــک مرکــزی بایــد در ایــن 
شــرایط از حیثیــت خــود دفــاع کنــد زیــرا مشــتری 
ــا  ــه خــود را ب ــرای اجــرای یــک مصوب ــد ب کــه نبای
یــک بانــک درگیــر کنــد بنابرایــن بانــک مرکــزی بــا 

ــد. ــان برخــورد جــدی کن متخلف
ــدم  ــون ع ــت: اکن ــار داش ــوی الرگانی اظه موس
اجــرای بســیاری از مصوبــات ادارات هــم در شــرایط 
فعلــی کشــور صــدای مــردم را درآورده اســت، اکثــر 
ــن کشــاورز هســتند و  ــه م ــوزه انتخابی ــراد در ح اف
طــی تماس هــای متعــددی شــاکی بودنــد، چــرا بــا 
وجــود آنکــه اعــام شــده بــرق منــازل و شــرکت ها 
در صــورت اخطــار بــرای بدهــی اســفند و فروردیــن 

مــاه قطــع نمی شــود امــا قطــع شــده اســت.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس تاکیــد کــرد: 
متاســفانه ایــن مســایل ناشــی از خانه نشــینی برخــی 
ــده  ــام مســئولیت ها را برعه ــه تم مســئوالن اســت ک
ــوان  ــر بهداشــت قــرار داده و آقــای نمکــی هــم ت وزی

مدیریــت همــه مســایل را ندارنــد.

ــی  ــق شــدند دوربین هــای هوشــمند حرارت متخصصــان صنعــت دفاعــی  موف
ویــژه غربالگــری بیمــاران ویــروس کرونــا را تولیــد و پــس از تســت موفقیت آمیــز 

در ده هــا مرکــز پرتــردد بــه مرحلــه تولیــد انبــوه برســانند.
ــان  ــور، متخصص ــا در کش ــروس کرون ــیوع وی ــس از ش ــر، پ ــزارش مه ــه گ ب
ــدند از  ــق ش ــداوم موف ــات م ــبانه روزی و تحقیق ــاش ش ــا ت ــی ب ــت دفاع صنع
ســرریز فن آوری هــای دفاعــی دوربین هــای هوشــمند حرارتــی ویــژه غربالگــری 
ــز  ــز در مراک ــت موفقیت آمی ــس از تس ــد و پ ــا را تولی ــروس کرون ــاران وی بیم
ــه تولیــد انبــوه  ــه مرحل ــردد و رفــت و آمــد نظیــر فرودگاه هــای کشــور، ب ــر ت پ
برســانند و برابــر اعــام نیــاز بــرای نصــب در ســایر اماکــن و مراکــز مــورد نظــر 

ــع خواهــد شــد. در تمــام کشــور توزی
ـــران  ـــک ای ـــع الکترونی ـــرکت صنای ـــل ش ـــر عام ـــهرام مدی ـــرتیپ ش ـــر س امی
)صاایـــران( در مراســـم رونمایـــی و تحویل دهـــی دوربین هـــای هوشـــمند 
ـــوده و  ـــردم ب ـــار م ـــواره در کن ـــاع هم ـــه وزارت دف ـــان اینک ـــا بی ـــژه ب ـــی وی حرارت
ـــیوع  ـــا ش ـــان ب ـــت: همزم ـــار داش ـــد، اظه ـــود می دان ـــردم را از خ ـــج م درد و رن
بیمـــاری کرونـــا و اقدامـــات دســـتگاه های مســـئول در کنتـــرل و پیشـــگیری 
ایـــن بیمـــاری، متخصصـــان صنعـــت دفاعـــی بـــا بســـیج تمـــام ظرفیت هـــای 
علمـــی و بهره گیـــری از ســـرریز فناوری هـــای دفاعـــی موفـــق بـــه طراحـــی 
ــی و  ــًا بومـ ــن آوری کامـ ــا فـ ــمند بـ ــرفته و هوشـ ــن پیشـ ــد دوربیـ و تولیـ

ــدند. ــی شـ ــای داخلـ نرم افزارهـ
وی دقــت بــاالی انــدازه گیــری بهتــر از نیــم درجــه ســانتی گراد را از 
مزیت هــای ایــن ســامانه بومــی عنــوان کــرد و افــزود: ســرعت عمــل در 
تشــخیص درجــه دمــای بــدن افــراد بــه صــورت آنــی و تشــخیص و شناســایی 

همزمــان چنــد نفــر از ویژگی هــای ایــن دوربیــن بــه شــمار مــی رود بــه گونــه ای 
ــی باشــد را  ــر از حــد طبیع ــش باالت ــای بدن ــه دم ــردی ک ــن دســتگاه ف ــه ای ک
شناســایی می کنــد و بــرای شناســایی افــرادی کــه احتمــاالً بــه بیمــاری کرونــا 

ــه مناســب اســت ــش اولی ــک پای ــوان ی ــه عن ــا باشــند ب مبت
مدیــر عامــل شــرکت صنایــع الکترونیــک ایــران بــا بیــان اینکــه ایــن محصــول 
از نظــر کیفیــت بــا محصــوالت خارجــی مشــابه قابــل رقابــت اســت، تصریــح کرد: 

ــی  ــای خارج ــر از نمونه ه ــیار پایین ت ــای بس ــا قیمت ه ــول ب ــن محص ــد ای تولی
موجــب صرفه جویــی بــاالی ارزی در کشــور شــده اســت.

ـــار  ـــون در انحص ـــا تاکن ـــن دوربین ه ـــد ای ـــه تولی ـــان اینک ـــا بی ـــهرام ب ـــر ش امی
چنـــد کشـــور از جملـــه آمریـــکا، ژاپـــن، چیـــن و ... بـــوده اســـت، گفـــت: 
ـــران  ـــک ای ـــع الکترونی ـــرکت صنای ـــی در ش ـــت دفاع ـــد صنع ـــان توانمن متخصص
ــه  ــق بـ ــراوان موفـ ــات فـ ــبانه روزی و تحقیقـ ــای شـ ــا تاش هـ ــران( بـ )صاایـ
طراحـــی و تولیـــد ایـــن دوربین هـــا شـــدند و پـــس از تســـت موفقیت آمیـــز 
ـــوه  ـــد انب ـــه تولی ـــه زودی ب ـــردد ب ـــاس و پرت ـــز حس ـــرودگاه و مراک ـــن ف در چندی

ـــید. ـــد رس خواه
ــع  ــرکت صنای ــول در ش ــن محص ــوه ای ــد انب ــط تولی ــه خ ــان اینک ــا بی وی ب
الکترواپتیــک وزارت دفــاع راه انــدازی شــده اســت، تاکیــد کــرد: بــه زودی برابــر 
ــا  ــادی ورودی کشــور و فرودگاه ه ــف کشــور، مب ــاز دســتگاه های مختل اعــام نی

و اماکــن حســاس بــه ایــن ســامانه مجهــز خواهــد شــد.
ــا بیــان اینکــه هم اکنــون  ــران ب ــع الکترونیــک ای ــر عامــل شــرکت صنای مدی
ــن  ــرد ای ــده و عملک ــدازی ش ــب و راه ان ــرودگاه نص ــد ف ــا در چن ــن دوربین ه ای
ــز  ــن نی ــش از ای ــرد: پی ــان ک ــت، خاطرنش ــوده اس ــز ب ــا موفقیت آمی دوربین ه
وزارت دفــاع گام هــای ارزشــمندی در تولیــد کیت هــای تشــخیص کرونــا، تولیــد 
ــار  ــای فش ــد لباس ه ــردار، تولی ــک های فیلت ــده، ماس ــواد ضدعفونی کنن ــوه م انب
ــروس  ــن وی ــه ای ــا ب ــاران مبت ــژه بیم ــکارد و تخــت وی ــس، بران ــت، آمبوالن مثب
ــه مــردم عزیزمــان می دهیــم کــه دانشــمندان  برداشــته اســت و ایــن قــول را ب
ــن  ــبانه روزی در ای ــورت ش ــه ص ــتاران ب ــکان و پرس ــار پزش ــاع در کن وزارت دف

عرصــه در حــال تــاش و فعالیــت هســتند.

انتقاد از کسر اقساط وام بدون 
اجازه مشتری در ایام کرونایی

با هدف کنترل شیوع کرونا؛

وزارت دفاع دوربین های هوشمند تعیین دمای بدن تولید کرد
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رییــس جمهــوری بــا صــدور احکامــی، ســه 
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی را بــه عنــوان 
ــامی  ــای اس ــکل ه ــورا در تش ــن ش ــدگان ای نماین
دانشــگاهیان و عضویــت در هیــأت عالــی تجدیدنظــر 
ــرد.  ــن ک ــاوری تعیی ــات و فن ــوم، تحقیق وزارت عل

بــه گــزارش ایرنــا، حجــت االســام و المســلمین 
ــی  ــورای عال ــده ش ــاب نماین ــی، انتخ ــن روحان حس
ــر  ــارت ب ــزی نظ ــأت مرک ــی در هی ــاب فرهنگ انق
تشــکل های اســامی دانشــگاهیان وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری« مصــوب جلســه ۸۱۷ شــورای 
ــرای  عالــی انقــاب فرهنگــی مــورخ ۷/۳/۱۳۹۸ را ب

ــاغ کــرد. ــه نهادهــای مســوول اب اجــرا ب
متن کامل این مصوبه به شرح ذیل است:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ــاب  ــی انق ــورای عال ــده ش ــاب نماین ــه »انتخ مصوب
ــکل های  ــر تش ــارت ب ــزی نظ ــأت مرک ــی در هی فرهنگ
اســامی دانشــگاهیان وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوری« 
ــی  ــورای عال ــورخ ۱۳۹۸/۳/۷ ش ــه ۸۱۷ م ــه در جلس ک
انقــاب فرهنگــی و بنابــه پیشــنهاد مــورخ ۱۳۹6/۱۱/۱۷ 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فناوری به تصویب رســیده اســت 

ــاغ می شــود: ــرای اجــرا، اب ــل، ب ــه شــرح ذی ب
»-بــه اســتناد قســمت »ه« بنــد اول مــاده ۵ 

دانشــگاهیان  اســامی  تشــکل های  آیین نامــه 
ــی(،  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال )مصوب۹/6/۱۳۷۸ش
محمدیــان  محمــد  والمســلمین  حجت االســام 
ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــده ش ــوان نماین به عن
ــر تشــکل های اســامی  در هیــأت مرکــزی نظــارت ب
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری انتخــاب می شــود«.

جزئیات ۲ حکم دیگر
فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  رییــس 

ــرای  ــن شــورا را ب ــه دیگــر ای همچنیــن یــک مصوب
اجــرا بــه نهادهــای مســوول ابــاغ کــرد.

ــدگان  ــن نماین ــه »تعیی ــاس، مصوب ــن اس ــر ای ب
ــی  ــأت عال ــی در هی ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
تجدیدنظــر انتظامــی وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری« مصــوب جلســه ۸۲۷ شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی مــورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ را بــرای 
اجــراء بــه نهادهــای مســئول ابــاغ شــد کــه متــن 

ــت: ــل اس ــرح ذی ــه ش ــه ب ــن مصوب ــل ای کام
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیرخانه شورای عالی انقاب فرهنگی
مصوبــه »تعییــن نماینــدگان شــورای عالــی 
ــی  ــأت عال ــت در هی ــرای عضوی ــاب فرهنگــی ب انق
تجدیدنظــر وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری« 
ــورای  ــورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ش ــه ۸۲۷ م ــه در جلس ک
ــه پیشــنهاد مــورخ  عالــی انقــاب فرهنگــی و بنــا ب
ــه  ــاوری ب ــوم، تحقیقــات و فن ــر عل ۱۳۹۸/6/۱۲ وزی
تصویــب رســیده اســت، بــه شــرح ذیــل بــرای اجــرا 

ابــاغ می شــود:
»در اجــرای بنــد ۵ مصوبــه تشــکیل هیــأت 
ــده  ــاده واح ــره م ــوع تبص ــر موض ــی تجدیدنظ عال
مصــوب جلســه 6۳۰ مــورخ ۲/6/۱۳۸۷شــورای 
ــان دکتــر محمدعلــی  ــی انقــاب فرهنگــی، آقای عال
کی نــژاد و دکتــر محمدرضــا مخبردزفولــی بــه 
عنــوان نماینــدگان شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
ــی تجدیدنظــر وزارت  ــت در هیــأت عال ــرای عضوی ب
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری تعییــن می شــوند«.

ــی  ــی ک ــان، محمدعل ــام محمدی ــت االس  حج
نــژاد و محمدرضــا مخبــر دزفولــی ســه عضــو 
ــی انقــاب فرهنگــی هســتند. حقیقــی شــورای عال

احکام رییس جمهوری برای 3 عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 

زیســت  محیــط   حفاظــت  کل  اداره  طبیعــی  محیــط  معــاون 
ــف  ــای مختل ــام گونه ه ــروش تم ــد و ف ــت: خری ــرقی گف آذربایجان ش
جانــوری حیــات وحــش ممنــوع اســت و برابرقوانیــن و مقــررات 

محیط زیســت بــا متخلفــان بــه شــدت برخــورد خواهــد شــد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، داود غنـــی پـــور بـــا اعـــام ایـــن خبـــر، 
ـــال  ـــی س ـــام پایان ـــه ای ـــدن ب ـــک ش ـــه نزدی ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک اظه
و تجربیـــات ســـال های گذشـــته، برخـــی افـــراد فرصت طلـــب و 
ـــوری  ـــف جان ـــای مختل ـــروش گونه ه ـــد و ف ـــه خری ـــدام ب ـــودجو اق س
ـــمندرها در  ـــا س ـــه ای و ی ـــت برک ـــا، الک پش ـــا، ماره ـــر مارمولک ه نظی

ــد. ــی می کننـ ــن عمومـ اماکـ
 وی گفــت: ایــن امــر خــاف قوانیــن و مقــررات محیــط  زیســت اســت 
و عــاوه بــر تشــکیل پرونــده قضائــی، ضــرر و زیــان ناشــی از زنده گیــری 
جانــوران وحشــی از آنهــا نیــز اخــذ می شــود همچنیــن  خریــد و فــروش 
گونه هــای غیربومــی بــدون مجــوز ســازمان محیــط  زیســت نیــز تخلــف 

محســوب می شــود ودر مراجــع قضائــی قابــل پیگیــری اســت.
ــط  ــت محیـ ــی اداره کل حفاظـ ــت طبیعـ ــط  زیسـ ــاون محیـ  معـ

ـــده و  ـــل آم ـــه عم ـــای ب ـــه هماهنگی ه ـــر ب ـــزود: نظ ـــتان اف ـــت اس زیس
ـــروی  ـــی و نی ـــتگاه قضای ـــکاری دس ـــا هم ـــه ب ـــات مربوط ـــکیل جلس تش
ـــی  ـــا متخلفان ـــات ب ـــام تعطی ـــوروز و ای ـــد ن ـــتانه عی ـــی در آس انتظام
کـــه اقـــدام بـــه خریـــد و فـــروش گونه هـــای جانـــوری وحشـــی در 
ـــورد  ـــدت برخ ـــه ش ـــد، ب ـــا کنن ـــا بازاره ـــن ی ـــی و میادی ـــن عموم اماک
خواهـــد شـــد و بـــه همیـــن منظـــور گشـــت های ویـــژه ای جهـــت 
کنتـــرل ایـــن قبیـــل فعالیت هـــای غیرمجـــاز در ســـطح اســـتان و 

کلیـــه شهرســـتان های تابعـــه تشـــکیل شـــده اســـت.
ــتگاه های  ــه زیسـ ــی بـ ــای غیربومـ ــوص ورود گونه هـ  وی در خصـ
ــدار داد و  ــای بومـــی هشـ ــر روی گونه هـ ــا بـ ــر آن هـ ــتان و تاثیـ اسـ
ــه  ــی بـ ــوری غیربومـ ــی و جانـ ــه گیاهـ ــرد:  از ورود هرگونـ ــان کـ بیـ
زیســـتگاه های اســـتان جلوگیـــری می کنیـــم و برابـــر قوانیـــن و 

ــود. ــورد می شـ ــان برخـ ــا متخلفـ ــررات بـ مقـ
کــه  می خواهیــم  عزیــز  هموطنــان  از  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــی در  ــر بوم ــاه و جانورغی ــوع گی ــر ن ــی ه ــردن و جابه جائ ــا ک از ره
ــان  ــازی ماهی ــژه از رهاس ــد، به وی ــاب کنن ــی اجتن زیســتگاه های طبیع

ــه عــاوه  قرمــز عیــد در رودخانه هــا خــودداری کننــد؛ چراکــه این گون
بــر انتقــال بیمــاری بــه ماهیــان وحشــی بومــی بــه راحتــی جایگزیــن 

ــد. ــن می برن ــا را از بی ــده و آنه ــی ش ــای بوم گونه ه
ــط   ــت محیـ ــی اداره کل حفاظـ ــت طبیعـ ــط  زیسـ ــاون محیـ  معـ
زیســـت اســـتان یـــادآور شـــد: بـــه منظـــور جلوگیـــری از هرگونـــه 
ــب  ــوری و تخریـ ــی و جانـ ــای گیاهـ ــاز از گونه هـ ــت غیرمجـ برداشـ
عرصه هـــای طبیعـــی، در طـــول ایـــام تعطیـــات نـــوروز مامـــوران و 
محیـــط  بانـــان یـــگان حفاظـــت محیـــط  زیســـت اســـتان به صـــورت 
ـــد  ـــارت خواهن ـــت نظ ـــتان را تح ـــی اس ـــای طبیع ـــبانه روزی عرصه ه ش
ــان  ــا متخلفـ ــف بـ ــه تخلـ ــاهده هرگونـ ــورت مشـ ــت و در صـ داشـ

ــرد. ــد کـ ــی خواهنـ ــورد قانونـ ــت محیطی برخـ زیسـ
وی از مســافران، مهمانــان نــوروزی، گردشــگران و هموطنــان 
درخواســت کــرد در صــورت مشــاهده هرگونــه تخریــب زیســت محیطی، 
ــه اداره  ــره را ب ــی و غی ــوران وحش ــداری جان ــروش و نگه ــد و ف خری
کل حفاظــت محیــط  زیســت اســتان و یــا ادارات محیــط  زیســت 

شهرســتان ها اطــاع دهنــد.

ممنوعیت خرید و فروش گونه های جانوری حیات وحش در ایام نوروز

ــدام  ــن اق ــس بهتری ــه مجل ــات رئیس ــو هی عض
بــرای اثبــات حســن نیــت آمریــکا در ارســال کمــک 
ــاز کــردن مســیرهای  ــران را ب ــه ای ــی ب هــای داروی
مبــادالت مالــی ایــران تــا فروکــش کــردن ویــروس 

ــا عنــوان کــرد.  کرون
بــه گــزارش خانــه ملــت، اکبــر رنجبــرزاده درباره 
ادعاهــای اخیــر مقامــات آمریــکا مبنــی بــر آمادگــی 
ــه  ــی ب ــی و درمان ــای داروی ــرای ارســال کمــک ه ب
ایــران گفــت: واقعیــت آن اســت کــه ارســال کمــک 
ــروس  ــا وی ــه ب ــرای مقابل ــتانه ب ــان دوس ــای انس ه
کرونــا مســیر مشــخصی دارد کــه آمریکایــی هــا هــم 
مــی توانــد از همــان مســیرها یعنــی جمعیــت هــای 
ــی  ــی و ســازمان بهداشــت جهان هــال احمــر جهان
کمک هــای خــود را ارســال کننــد، بــر ایــن اســاس 
کمــک رســانی در زمینــه اقــام دارویــی بــه ایــران 

نیــازی بــه بــوق و کرنــا نــدارد.
ــورای  ــس ش ــدآباد در مجل ــردم اس ــده م نماین
اســامی بــا بیــان اینکــه حجــم زیــادی از فشــارهای 
ــی از  ــامی ناش ــوری اس ــر جمه ــده ب ــل ش تحمی
ــه داد:  ــت ادام ــکا اس ــه آمری ــای ظالمان ــم ه تحری
اینکــه در چنیــن شــرایطی آمریکایی هــا ادعــای 
کمــک هــای بشردوســتانه بــه ایــران را مطــرح 
می کننــد بــا واقعیــت رفتــاری آنهــا همخوانــی 
نــدارد، آمریکایــی هــا اگــر حداقــل صداقتــی دارنــد 
مســیرهای مبــادالت مالــی ایــران را حداقــل در 

مقطــع کوتاهــی تــا فروکــش کــردن ویــروس کرونــا 
ــی و  ــیرهای قانون ــدام مس ــن اق ــا ای ــد، ب ــاز کنن ب
پشــتیانی های مالــی کشــور بــاز خواهــد شــد  
ــش  ــی، بخ ــش دولت ــر بخ ــاوه ب ــه ع ــه طوریک ب
هــای  کمــک  ارســال  امــکان  هــم  خصوصــی 
ــه ایــران خواهنــد داشــت. بهداشــتی و دارویــی را ب

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان در مجلــس 
ــودن مســیرهای  ــه دلیــل مســدود ب ــزود: ب دهــم اف
مالــی امــروز در شــرایطی هســتیم کــه امــکان 
ــدارد  ــود ن ــم وج ــن ه ــای خیری ــک ه ــال کم ارس
ــرای  ــا ب ــی ه ــه آمریکای ــاهدیم ک ــال ش ــن ح ــا ای ب

ــه  ــانه ای ب ــغ رس ــا تبلی ــی ب ــان عموم ــب اذه تخری
دنبــال القــای ایــن ذهنیــت هســتند کــه مــا قصــد 
ــن  ــتند ای ــا نگذاش ــتیم ام ــران داش ــه ای ــک ب کم
ــودن  ــته ب ــر بس ــت ام ــه واقعی ــت ک ــی اس در حال

ــت. ــی اس ــیرهای مال مس
رنجبــرزاده بــا بیــان اینکــه همــه گرفتــاری 
ــا تامیــن اقــام دارویــی، درمانــی و  هــای مرتبــط ب
ــای  ــه در تحریم ه ــور ریش ــاز کش ــتی موردنی بهداش
ــم اگــر  ــد می کن ــکا دارد گفــت:  تاکی ــه آمری ظالمان
آمریکایــی هــا قصــد کمــک بــه ایــران دارنــد بــرای 
ــادالت  ــیرهای مب ــود مس ــت خ ــن نی ــات حس اثب

ــاز  ــاه ب ــی کوت ــرای مقطع ــل ب ــران را حداق ــی ای مال
ــاز  ــن نی ــای ممک ــد از راه ه ــران بتوان ــا ای ــد ت کنن

ــد. ــن کن ــود را تامی خ
ــدون  وی تاکیــد کــرد: چنانچــه آمریکایــی هــا ب
هیــچ اقدامــی تنهــا بــه شــعار کمــک رســانی اکتفــا 
ــای  ــازی ه ــا ب ــه ب ــت ک ــر آن اس ــات گ ــد اثب کنن
سیاســی بــه دنبــال جهــت دهــی بــه افــکار عمومــی 
جهــان و ایــران هســتند کــه نتیجــه ای هــم در بــر 

نخواهــد داشــت.
ــس شــورای اســامی  ــات رئیســه مجل عضــو هی
ــه  ــر حمل ــاره شــائبه های مطــرح شــده مبنــی ب درب
بیولوژیکــی ویــروس کرونــا گفــت: اینکــه آیــا 
ــوز  ــد هن ــم باش ــی بیوتروریس ــا نوع ــروس کرون وی
ــور  ــس جمه ــارات رئی ــا اظه ــات نرســیده ام ــه اثب ب
آمریــکا از روز نخســت شــائبه برانگیــز بــود، ترامــپ 
ــه  ــرد ک ــی ک ــام م ــی اع ــای ابتدای ــان روزه از هم
آمریــکا درمــان بیمــاری ناشــی از ویــروس کرونــا را 
ــی  ــار دارد کــه همیــن موضــوع شــائبه های در اختی
ایجــاد کــرد زیــرا تولیــد واکســن یــک الــی دو ســال 
زمــان مــی بــرد بنابرایــن ایــن احتمــال وجــود دارد 
ــن آن  ــروس، واکس ــن وی ــد ای ــان تولی ــه در زم ک
ــات  ــال اثب ــن ح ــا ای ــند ب ــرده باش ــد ک ــز تولی را نی
چنیــن ادعایــی نیازمنــد مســتنداتی اســت کــه اگــر 
ــان  ــای پای ــه معن ــد ب ــی توان ــد م ــات برس ــه اثب ب

ــی شــود. ــا تلق ــی ه ــت آمریکای حکوم

ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــا بیان 
ــت  ــرای مدیری ــده ب ــه ش ــای ارائ ــه ه ــه »برنام اینک
زمــان در خانــه مانــدن مــردم در ایــن شــرایط بایــد 
ســریع و بــا اطــاع رســانی درســت اجرایــی شــود« 
گفــت: بــرای حــال خــوب مــردم ارزش قائــل شــویم 
و اقدامــات الزم را جهــت برقــراری نشــاط اجتماعــی 
یــا حداقــل در ایــن ایــام جهــت جلوگیــری از 
آســیب روحــی روانــی هموطنانمــان فراهــم کنیــم.  
ــا  ــه گــزارش ایســنا، ســیده فاطمــه ذوالقــدر، ب ب
ــفر  ــردد و س ــه ت ــز از هرگون ــزوم پرهی ــه ل ــاره ب اش
غیــر ضــرور توســط مــردم، دربــاره چگونگــی 
ــردم  ــدن م ــه مان ــان در خان ــردن زم ــت ک مدیری
اظهــار داشــت: در ایــن روزهــا کــه دغدغــه ســامت 
ــت  ــرح اس ــان مط ــان عزیزم ــم و روح هموطن جس
بــرای جلوگیــری از گســترش ایــن بیمــاری مســری، 
ــان  ــدن جهــت در ام ــه مان ــه خان ــب مــردم را ب مرت
بــودن از بیمــاری فــرا مــی خوانیــم کــه بــرای ایــن 

ــرد. ــزی ک ــه ری ــد برنام موضــوع بای
وی افــزود: دانــش آمــوزان از اوایــل اســفند 
ــد و یادگیــری از طریــق  ــه مدرســه نمی رون دیگــر ب
تلویزیــون و شــبکه های مجــازی صــورت مــی گیــرد، 
ــد ســوال مطــرح اســت،  ــاره چن ــه در این ب کــه البت
ــی  ــد خروج ــی توان ــا م ــری واقع ــن یادگی ــا ای آی
ــای  ــر مبن ــا ب ــد؟ آی ــته باش ــوب داش ــه مطل و نتیج
برنامــه ریــزی صحیــح صــورت گرفتــه اســت 

یــا خیــر؟ و  آیــا دانش آمــوزان، آمــوزش الزم را 
جهــت اســتقبال از ایــن نحــوه یادگیــری دیده انــد؟ 
بنابرایــن الزم اســت بــرای درســت اســتفاده کــردن 
ــوزش الزم  ــرایط، آم ــور ش ــه فراخ ــام، ب ــن ای از ای

ــرد.  ــورت گی ص
ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجلــس عنــوان 
ــی  ــل توجه ــدت قاب ــرای م ــردم ب ــه م ــرد: اینک ک
ــا موجــب تنــگ شــدن  ــه قطع ــد، ک ــه بمانن در خان
ــی  ــن م ــرار گرفت ــی ق ــار روح ــت فش ــه و تح عرص
ــزی از ســوی مســئولین  ــه ری شــود، مســتلزم برنام
ــه  ــت. البت ــام اس ــن ای ــردن ای ــر ک ــه پ ــرای چگون ب

ــام فراغــت بنامیــم، چــرا کــه  اگــر بتوانیــم آن را ای
شــهروندان، ایــن روزهــا، دغدغــه بســیاری دارنــد و 

ــارغ از مســائل نمــی باشــند.  ف
ــتگاه های  ــن دس ــرد: بنابرای ــح ک ــدر تصری ذوالق
ــا وزارت  اجرایــی مربوطــه از صــدا و ســیما گرفتــه ت
بهداشــت و وزارت گردشــگری و وزارت جوانــان و 
ــهرداری  ــواده و ش ــان و خان ــت زن ــات و معاون ارتباط
هــا و... موظــف هســتند جهــت بهبــود اوضــاع روحــی 
ــه مانــدن، برنامــه  ــه خان - روانــی مــردم و ترغیــب ب
هــای مشــاوره ای جهــت خویشــتن داری و دوری از 
تــرس و اضطــراب، ارائــه بــازی و تفریحــات آنایــن و 

انــواع آمــوزش هــای الزم -بــرای ایــام خــوش بعــد از 
ایــن بحــران- و لــذت بــردن از کنــار خانــواده بــودن و 

مــوارد بســیار دیگــری را برنامــه ریــزی کننــد. 
ــاره  ــس در این ب ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
اضافــه کــرد: وزارت ارتباطــات از در اختیــار گــذاردن 
۱۰۰ گیــگ اینترنــت رایــگان ســخن مــی گویــد کــه 
ــوزش  ــانی و آم ــاع رس ــی و اط ــر اجرای ــد زودت بای
درســت بــرای اســتفاده عمــوم مــردم صــورت بگیــرد.   
ــا تاکیــد  ایــن عضــو فراکســیون زنــان مجلــس ب
بــر این کــه »برنامــه هــای ارائــه شــده در ایــن 
ــت  ــانی درس ــاع رس ــا اط ــریع و ب ــد س ــه بای زمین
اجرایــی شــود و جنبــه تبلیغاتــی و شــعاری نداشــته 
باشــد« عنــوان کــرد: بــرای حال خــوب مــردم ارزش 
ــراری  ــت برق ــات الزم را جه ــویم و اقدام ــل ش قائ
ــام جهــت  ــن ای ــل در ای ــا حداق ــی ی نشــاط اجتماع
جلوگیــری از آســیب روحــی روانــی هــم وطنانمــان  

ــم.  ــم کنی فراهی
ذوالقــدر در پایــان بیــان کــرد: البتــه اینکــه افــراد 
ــوص در  ــود بخص ــت خ ــات فراغ ــرای اوق ــد ب بتوانن
چنیــن شــرایطی کــه اوقاتــی طوالنــی و غیرمعمــول 
ــارت  ــک مه ــود، ی ــد، خ ــزی کنن ــه ری ــت، برنام اس
ــن  ــد و ای ــی باش ــوزش م ــد آم ــه نیازمن ــت ک اس
آمــوزش بایــد در مــدارس و از ســنین پاییــن آغــاز 
شــود؛ بنابرایــن لحــاظ چنیــن آموزشــی در مــدارس 
توســط وزارت آمــوزش و پــرورش نیــز ضــرورت دارد. 

رنجبرزاده با رد ادعای آمریکا در ارسال کمک های دارویی به ایران:

آمریکا راه های مبادالت مالی ایران را تا فروکش کردن ویروس کرونا باز کند

ذوالقدر:

 مسئوالن برای برقراری نشاط مردم در ایام در خانه ماندن برنامه ریزی کنند

رئیس جمهور چین:
کارکنان خط مقدم مبارزه با کرونا 

ستودنی ترین انسان های
 عصر حاضر هستند 

ــکان و  ــا پزش ــدار ب ــن در دی ــور چی رئیس جمه
پرســتاران بیمارســتان ویــژه افــراد مبتــا بــه کرونــا 
در شــهر ووهــان، آنهــا را ســتودنی ترین انســان های 

قــرن حاضــر خوانــد. 
جین پینــگ«  »شــی  تســنیم،  گــزارش  بــه 
کارکنــان  بــا  سه شــنبه  چیــن  رئیس جمهــور 
ــان  ــهر ووه ــان« ش ــتان »هوشنش ــی بیمارس درمان
کــه بیمــاران مبتــا بــه ویــروس کرونــا در آن 

بســتری هســتند، دیــدار کــرد.
رئیس جمهــور چیــن در ایــن دیــدار خطــاب 
ــه در  ــان ک ــتان هوشنش ــی بیمارس ــه کادر درمان ب
ــت:  ــتند، گف ــا هس ــا کرون ــارزه ب ــدم مب ــط مق خ
ــت  ــما را از پش ــره ش ــم چه ــن نمی توان ــه م »اگرچ
ماســک هایتان ببینــم امــا شــما در قلــب مــن 
ــتید.« ــر هس ــر حاض ــان های عص ــتودنی ترین انس س

چیــن نخســتین کشــوری بــود کــه شــیوع 
ویــروس کرونــا در آن اعــام شــد و از ابتــدای ســال 
ــر از  ــش از ۳۱۰۰ نف ــون بی ــادی تاکن ــاری می ج
شــهروندان ایــن کشــور ــــ کــه اغلــب آنهــا ســاکن 
شــهر ووهــان بوده انــد ــــ بــر اثــر ابتــا بــه ویــروس 

ــد. ــت داده ان ــود را از دس ــان خ ــا ج کرون
ــان  ــه مبتای ــار روزان ــر آم ــای اخی ــا در روزه ام
به طــور  چیــن  در  کرونــا  ویــروس  قربانیــان  و 
ــه کاهــش نهــاده و ایــن امیــدواری  محسوســی رو ب
ایجــاد شــده اســت کــه در آینــده نزدیــک ویــروس 

ــود. ــار ش ــًا مه ــن کام ــا در چی کرون

میرتاجدینی:
 مردم هشدارهای پزشکی

 وزارت بهداشت را جدی بگیرند 

ــا  ــم ب ــس یازده ــز در مجل ــردم تبری ــب م منتخ
ــان اینکــه مــردم هشــدارهای وزارت بهداشــت را  بی
جــدی بگیرنــد، گفــت: بهتریــن کار برای پیشــگیری 

ــه اســت.  ــدن در خان ــا مان ــاری کرون از بیم
بـه گـزارش فـارس، محمدرضـا میرتـاج الدینـی 
منتخـب مـردم تبریـز در مجلس یازدهـم گفت: الزم 
اسـت مـردم توصیه های پزشـکی وزارت بهداشـت را 
جـدی بگیرنـد و مـوارد پیشـگیرانه را رعایـت کنند. 
وی افــزود: بهتریــن پیشــگیری بــرای جلوگیــری 
از ابتــا بــه بیمــاری کرونــا مانــدن در خانــه اســت و 

مــردم حتی االمــکان بایــد از خانــه بیــرون نیاینــد.
منتخـب مـردم تبریـز در مجلـس یازدهـم اظهار 
ارتباطـی،  وسـایل  پیشـرفت  بـه  توجـه  بـا  داشـت:  
امـکان دور کاری بـرای بسـیاری از مشـاغل فراهـم 
شـده و می تـوان بـرای جلوگیـری از تـردد در شـهر، 
ایـن شـیوه کاری را در دسـتورکار روزمـره قـرار داد. 
میرتــاج الدینــی خاطرنشــان کــرد: امــروز پزشــکان 
و پرســتاران ســربازان خــط مقدمنــد. مبــارزه بــا 
ویــروس کرونــا هســتند کــه بایــد بــه آنهــا خداقــوت 

ــد. ــژه دارن ــر وی ــا تقدی ــن از زحمــات آنه گفــت و م
ــن انتظــار مــی رود  ــان گفــت: از خیری وی در پای
بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده و ناتوانــی مناطــق 
محــروم بــرای تهیــه لــوازم بهداشــتی همانطــور کــه 
ــاس و  ــروم لب ــق مح ــرای مناط ــد ب ــتانه عی در آس
مــواد خوراکــی می برنــد، در کنــار ایــن اقداماتشــان 
یــک پــک بهداشــتی حــاوی ماســک و دســتکش و 
ــن  ــا آنهــا نیــز از اســتفاده از ای ــد ت ... درنظــر بگیرن
ــن  ــرای ای ــوازم محــروم نباشــند کــه البتــه مــن ب ل
منظــور مذاکراتــی را نیــز بــا خیریــن داشــته ام کــه 

ــه نتیجــه نیــز خواهــد رســید. ان شــاءاهلل ب

پورمختار:
دولت از محل هدفمندی یارانه ها 

تسهیالتی برای تولید کنندگان
 در نظر بگیرد 

ــا  ــت: ب ــس گف ــی مجل ــیون قضای ــو کمیس عض
توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده در کشــور  و آســیب 
ــت  ــا دول ــه بخــش تولیــد الزم اســت ت وارد شــده ب
ــرای  ــهیاتی را ب ــا تس ــدی یارانه ه ــل هدفمن از مح

ــرد.  ــدگان در نظــر بگی ــد کنن تولی
پورمختــار  فــارس، محمدعلــی  گــزارش  بــه 
ــس  ــگ در مجل ــار و کبودرآهن ــردم به ــده م نماین
شــرایطی  بــا  امــروز  گفــت:  اســامی  شــورای 
بخش هــای  در  کرونــا  ویــروس  کــه  مواجهیــم 
مختلــف و از جملــه بخــش اقتصــادی و تولیــد ســایه 
ــرده  ــان ک ــرر و زی ــل ض ــا را متحم ــده و آنه افکن

ــت. اس
ــه  ــک ب ــرای کم ــی ب ــه اقدامات ــزود: اگرچ وی اف
ــدار  ــن مق ــا ای ــده ام ــروع ش ــدگان ش ــد کنن تولی
ــری  ــه درگی ــه ادام ــه ب ــا توج ــت و ب ــی نیس کاف
کشــور بــا ویــروس کرونــا الزم اســت تــا ایــن 

شــود. گســترده تر  و  بیشــتر  حمایت هــا 
اظهــار  مجلــس  قضایــی  کمیســیون  عضــو 
ــه دارد  ــی ک ــه اختیارات ــه ب ــا توج ــت ب داشــت: دول
الزم اســت تــا در قالــب قانــون هدفمنــدی یارانه هــا 
ــد. ــته باش ــدگان داش ــد کنن ــی از تولی حمایت های

ــون هدفمنــدی  ــار خاطرنشــان کــرد: قان پورمخت
ــا  ــد ت ــت می ده ــه دول ــازه را ب ــن اج ــا ای یارانه ه
۳۰ درصــد از درآمــد حاصــل از اجــرای هدفمنــدی 
ــد  ــه بخــش تولی ــف ب ــه اشــکال مختل ــا را ب یارانه ه

ــد. اختصــاص ده
ـــب  ـــد در قال ـــت می توان ـــت: دول ـــان گف وی در پای
ـــی  وام هـــای باعـــوض و وام هـــای کـــم بهـــره و طوالن
ـــا  ـــدی یارانه ه ـــب هدفمن ـــدت تســـهیاتی را در قال م
ـــرایط  ـــا ش ـــد ت ـــدگان اختصـــاص ده ـــد کنن ـــه تولی ب

ـــد. ـــود یاب ـــا بهب آنه

شهریاری:
 رئیس جمهور، 

رئیس ستاد مبارزه با کرونا شود

ــان  ــت و درم ــیون بهداش ــابق کمیس ــس س رئی
ــتاد  ــت س ــر ریاس ــامی تغیی ــورای اس ــس ش مجل
ــد و گفــت: اگــر  ــا را ضــروری خوان ــا کرون ــازره ب مب
ــا  ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــس س ــور، ریی ــس حمه ریی
شــود تمــام وزرا از او حــرف شــنوی خواهند داشــت. 
ـــا  ـــهریاری، ب ـــینعلی ش ـــنا، حس ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــس  ـــس مجل ـــی ریی ـــی الریجان ـــه عل ـــه نام ـــاره ب اش
ــری  ــم رهبـ ــام معظـ ــه مقـ ــامی بـ ــورای اسـ شـ
بـــرای تغییـــر ریاســـت ســـتاد مقابلـــه بـــا کرونـــا 
ـــه  ـــور رییـــس ســـتاد مقابل ـــر رییـــس جمه گفـــت: اگ
بـــا کرونـــا شـــود تمـــام وزرا از او حـــرف شـــنوی 
ـــر  ـــه اینکـــه همـــه مســـوولیت را گـــردن وزی ـــد ن دارن
ـــم  ـــا ه ـــه ه ـــایر وزارت خان ـــه و س ـــت انداخت بهداش

ـــد. ـــی دهن ـــام نم ـــی انج اقدام
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  داد:  توضیــح  وی 
تجــارت مســئول تامیــن ماســک و مــواد ضدعفونــی 
ــازمان  ــت، س ــاز اس ــورد نی ــزات م ــده و تجهی کنن
برنامــه بایــد منابــع مالــی مــورد نیــاز را تامیــن کنــد 
و وزارت کشــور بایــد بــه اســتانداران دســتورات الزم 
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــد. اقدامات ــه را بده ــرای قرنطین ب

ــم نیســت. ــر بهداشــت ه ــارات وزی اختی
ایــن عضــو کمســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
تاکیــد کــرد: در ایــن شــرایط بایــد رییــس جمهــور 
مســوول ســتاد مبــازره بــا کرونــا شــود البتــه 
ــار در روز جلســه گذاشــته و  ــه دوب ــه اینک ــوط ب من
هماهنگــی هــای الزم را انجــام دهــد؛ لــذا ضــرورت 
ــا  ــر ســتاد ملــی مقابلــه ب ریاســت آقــای روحانــی ب

ــا بدیهــی اســت. کرون
شــب گذشــته مســعود پزشــکیان نایــب رییــس 
ــس  ــه رییــس مجل ــس شــورای اســامی از نام مجل
بــه رهبــری بــرای تغییــر ریاســت ســتاد مقابلــه بــا 
کرونــا خبــر داد و گفــت کــه رهبــری خواســتار ایــن 
ــئولیت را  ــور مس ــس جمه ــود ریی ــه خ ــدند ک ش

ــد. ــده بگیرن برعه

مقابله با کرونا نیازمند همراهی و 
همکاری مردم است

اسـتاندار آذربایجان شـرقی گفـت: کنتـرل، ریشـه 
نیازمنـد  ویـروس کرونـا  بـا شـیوع  مقابلـه  و  کنـی 

همراهـی و همـکاری مـردم اسـت. 
در  پورمحمـدی،  محمدرضـا  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
جلسـه کمیسـیون هماهنگـی، برنامه ریـزی و نظـارت 
بـر مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز اسـتان افـزود: ایـن 
اسـتان از نظر تعداد مبتایان و فوت شـدگان ناشـی از 
ایـن بیماری در رتبه چهاردهم کشـوری قـرار دارد و با 
همراهـی مـردم می تـوان این پدیـده را کنتـرل کرد.

وی بـا بیان اینکه تولید مواد بهداشـتی و ضدعفونی  
کننـده از سـوی واحدهـای تولیدی اسـتان بـه صورت 
اظهـار داشـت:  اسـت،  انجـام  شـبانه روزی در حـال 
برخـورد جـدی بـا فرصـت  طلبانی کـه در این شـرایط 
بحرانـی، دسـت بـه احتـکار و گـران  فروشـی می زننـد 
ضـروری بـوده و دسـتگاه های نظارتـی به دقت بـازار را 
رصـد و بـا هنجارشـکنان و افـرادی کـه از این شـرایط 

سوءاسـتفاده مـی کننـد، برخـورد مـی کنند.
تشـدید  خواسـتار  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 
نظـارت بـر رونـد تولیـد و توزیـع مـواد بهداشـتی و 
هرگونـه  از  جلوگیـری  بـرای  اسـتان  در  خوراکـی 
سوءاسـتفاده و اتفـاق ناخوشـایند شـد و گفـت: تمام 
مسـئوالن اسـتان در کنـار دانشـگاه علـوم پزشـکی 
تبریـز پـای کار بـوده و امید اسـت با همراهـی مردم 
و رعایـت توصیـه هـای بهداشـتی در کمتریـن زمان 

ممکـن ایـن بیمـاری ریشـه کـن شـود.
تمـام  تاش هـای  از  قدردانـی  بـا  پورمحمـدی، 
مسـئوالن و کادر درمانـی بـرای مبـارزه بـا بیمـاری 
کرونـا، ادامه داد: مـردم باید توصیه های بهداشـتی را 
رعایـت کـرده و بـه جز در مـوارد ضـروری از هرگونه 
سـفر درون شـهری و برون شـهری خـودداری کنند.

در ایـن جلسـه موضوعـات جلوگیـری از واردات، 
تولیـد، عرضه و فروش مواد بهداشـتی غیراسـتاندارد، 
سـوخت  تامیـن  بـه  مربـوط  مشـکات  بررسـی 
واحدهـای تولیـدی و صنعتی مسـتقر در منطقه آزاد 
ارس، ضـرورت اصـاح برخی قوانین مـوازی در حوزه 
مبـارزه بـا قاچـاق و اهـدای لبـاس، کیـف و کفش به 
برخـی خانـواده هـای نیازمنـد اسـتان بـا همـکاری 
سـازمان اموال تملیکی در جلسـه کمیسـیون مبارزه 

بـا قاچـاق کاال و ارز بـه تصویـب رسـید.
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بخشودگی سود و جرایم وام های کمتر 
از ۱۰۰میلیون تا سررسید انتهای۹۷ 

در حالــی کــه بانــک مرکــزی تســهیات تا ســقف 
۱۰۰ میلیــون تومــان بــا سررســید نهایــی ســال ۹۷ 
ــم  ــود و جرای ــش س ــمول بخش ــل از آن را مش و قب
ــم  ــید ۹۷ را ه ــا سررس ــهیات ب ــود، تس ــته ب دانس

ــون اعــام شــد. مشــمول ایــن قان
بـه گـزارش مهـر، بانـک مرکـزی در بخشـنامه ای، 
تسـهیات بـا سررسـید ۹۷ را هـم مشـمول بخشـش 
سـود و جرایم دانسـت. تا پیش از این، تنها تسـهیات 
تا سـقف ۱۰۰ میلیون تومان با سررسـید نهایی سـال 

۹۷ و قبـل از آن مشـمول ایـن بخشـنامه بودند.
بانــک مرکــزی در بخشــنامه جدیــد خــود، اعــام 
کــرده اســت: تســهیات گیرندگانــی کــه حتــی یــک 
ــید  ــل از آن سررس ــا قب ــال ۹۷ ی ــا در س ــط آنه قس
ــودگی  ــن بخش ــای ای ــمول مزای ــد، مش ــده باش ش

ــود. ــد ب ــی خواهن قانون
ــود و  ــش س ــمول بخش ــهیات مش ــید تس سررس
جرایــم از محــل اجــرای بنــد )ل( تبصــره ۱6 قانــون 
ــا پایــان  بودجــه ســال ۱۳۹۸ پیــش از ایــن صرفــاً ت
ــه  ــه اول ب ــود کــه در مرحل ســال ۹۵ اعــام شــده ب
ــال ۹۷  ــا س ــده ت ــید ش ــمول سررس ــهیات مش تس
ــر  ــاری و غی ــهیات ج ــم از تس ــش از آن و اع و پی
جــاری تــا ســقف ۱۰۰ میلیــون تومــان تعمیــم یافت. 
ــید  ــزی سررس ــک مرک ــه دوم بان ــون و در مرحل اکن
ــای  ــرای اســتفاده از مزای یــک قســط در ســال ۹۷ ب

ــون را کافــی دانســته اســت. ــن قان ای

ملکی تشریح کرد:
بررسی واردات خودروهای لوکس

 بر قیمت چارچرخ ها

عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن مجلـــس 
می گویـــد از آنجایـــی کـــه در تجـــارت، عرضـــه و 
تقاضـــا قیمـــت را تعییـــن می کنـــد و در شـــرایط 
ـــنوات  ـــه س ـــبت ب ـــا نس ـــرخ ه ـــه چارچ ـــی عرض کنون
ـــازار  ـــورم در ب ـــته، ت ـــت داش ـــد اُف ـــته ۴۰ درص گذش

ـــت.  ـــاری نیس ـــوع دور از انتظ ـــودرو موض خ
ـــو  ـــی عض ـــی ملک ـــت، ول ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ــاره  ــس دربـ ــادن مجلـ ــع و معـ ــیون صنایـ کمیسـ
ــای  ــودرو در هفته هـ ــت خـ ــش قیمـ ــت افزایـ علـ
گذشـــته، گفـــت: از آنجایـــی کـــه در تجـــارت، عرضـــه 
ـــرایط  ـــد و در ش ـــن می کن ـــت را تعیی ـــا قیم و تقاض
ـــنوات  ـــه س ـــبت ب ـــا نس ـــرخ ه ـــه چارچ ـــی عرض کنون
ـــازار  ـــورم در ب ـــته، ت ـــت داش ـــد اُف ـــته ۴۰ درص گذش

خـــودرو موضـــوع دور از انتظـــاری نیســـت.

سرازیر شدن نقدینگی موجود در جامعه 
به سمت بازار یکی از دالیل گرانی خودرو

نماینــده مــردم مشــکین شــهر در مجلــس 
شــورای اســامی، ســرازیر شــدن نقدینگــی موجــود 
ــازار خــودرو را یکــی دیگــر  در جامعــه بــه ســمت ب
از دالیــل گرانــی ایــن کاال دانســت و افــزود: از 
ــازان در  ــاز قطعه س ــی موردنی ــه نقدینگ ــی ک آنجای
موعــد مقــرر بــه آنهــا پرداخــت نشــد، شــرکت هــای 
خودروســازی نتوانســتند میــزان تولیــد و در نتیجــه 

ــد. ــش دهن ــازار را افزای ــه ب عرضــه خــودرو ب
ـــورد  ـــی م ـــع نقدینگ ـــه موق ـــن ب ـــدم تامی وی ع
نیـــاز قطعه ســـازان را یکـــی دیگـــر از دالیـــل 
ــر  ــای اخیـ ــودرو در هفته هـ ــت خـ ــش قیمـ افزایـ
برشـــمرد و اظهـــار کـــرد: در جلســـات متعـــددی 
ـــدن  ـــت، مع ـــر صنع ـــور وزی ـــا حض ـــکل ب ـــن مش ای
ــدگان بانـــک  ــازان و نماینـ ــه سـ ــارت، قطعـ و تجـ
ـــرر شـــد  ـــت و مق ـــرار گرف ـــورد بررســـی ق ـــزی م مرک
ـــش آن،  ـــد و افزای ـــی تولی ـــراژ کنون ـــظ تی ـــرای حف ب
بـــه خودروســـازان تســـهیات پرداخـــت شـــود در 

حالـــی کـــه ایـــن اتفـــاق نیافتـــاد.

واردات خودروهای لوکس تاثیری بر قیمت 
چارچرخ ها ندارد

ـــاره  ـــم درب ـــس ده ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
تاثیـــر واردات خـــودرو بـــا ارز منشـــا خارجـــی بـــر 
بـــازار، اضافـــه کـــرد: براســـاس تجربـــه، منظـــور از 
ــه  ــس بـ ــای لوکـ ــودرو، واردات خودروهـ واردات خـ
ــری در  ــر تاثیـ ــن امـ ــن ایـ ــت، بنابرایـ ــور اسـ کشـ
ـــع واردات  ـــدارد در واق ـــراژ ن ـــای پرتی قیمـــت خودروه
ـــد  ـــاز تولی ـــات موردنی ـــا قطع ـــراژ ی ـــای پرتی خودروه
ســـراتو، ال ۹۰ و... مـــی توانـــد در کاهـــش قیمـــت 

ـــد. ـــذار باش ـــا اثرگ ه

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس ب ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــغ  ــدارد، گفــت: طبــق گــزارش تفری ــی ن ــا متول ســامانه حقــوق و مزای
بودجــه ۱۷۰۰ میلیــارد تومــان خــارج از ضوابــط بــه کارمنــدان 

ــت.  ــف اس ــه تخل ــده ک ــت ش پرداخ
ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــینی ب ــد حس ــارس، محم ــزارش ف ــه گ ب
ســامانه حقــوق و مزایــا طبــق مــاده ۲۹ قانــون برنامــه ششــم توســعه، 
ــون آمــده  ــا آنطــور کــه طبــق قان اظهارداشــت: ســامانه حقــوق و مزای
اجــرا نشــده چــون دولــت نخواســته اســت و هــر بــار توجیــه می کننــد.

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس افــزود: بــرای انجــام یــک 
ــام  ــس آن را انج ــچ ک ــا هی ــود ام ــن می ش ــئول تعیی ــر مس کار 6۰ نف

نمی دهــد.
ــه  ــون برنام ــح در قان ــم صری ــه حک ــه البت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ششــم در رابطــه بــا متولــی ســامانه هــم وجــود نــدارد و متولــی دقیــق 
ــازمان  ــی، س ــان داشــت: وزارت دارای ــرده اســت، بی آن را مشــخص نک
اداری اســتخدامی ســازمان برنامــه و بودجــه هــر کــدام چیــزی در ایــن 
بــاره مــی گوینــد. بارهــا بــرای تعییــن تکلیــف ایــن موضــوع جلســات 
کارشناســی گذاشــتند امــا آن شــفافیت و چیــزی کــه مــد نظــر قانــون 
گــذار باشــد بدســت نیامــد. یــک ســامانه و قســمت هایــی از آن ایجــاد 

شــده امــا نتیجــه نداشــته اســت.

ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه حقــوق هــای نجومــی طبــق 
ــا  ــوق مزای ــامانه حق ــا س ــی ب ــوده و ارتباط ــه ب ــغ بودج ــزارش تفری گ
ــه  ــد ب ــس بای ــی و مجل ــای نظارت ــتگاه ه ــت: دس ــار داش ــدارد، اظه ن
ــق  ــر طب ــال حاض ــد. در ح ــی ورود کنن ــای نجوم ــوق ه ــوع حق موض
گــزارش تفریــغ بودجــه ســال ۹۷ برخــی مدیــران نســبت بــه افزایــش 

حقــوق ســاالنه، رقــم بیشــتری دریافــت کرده انــد کــه گــزارش آن بــه 
دادســرا ارســال شــده اســت.

ـــوق  ـــی  حق ـــران دولت ـــر از مدی ـــه ۲۴۱ نف ـــن رابط ـــه داد: در ای ادام
ـــوی  ـــده از س ـــن ش ـــان تعیی ـــون توم ـــدود ۲۴ میلی ـــقف ح ـــش از س بی
ــا ۵۳  ــد تـ ــان می دهـ ــا نشـ ــد و گزارش هـ ــت کردنـ ــت،  دریافـ دولـ
میلیـــون تومـــان در مـــاه نیـــز حقـــوق گرفتـــه انـــد. بالـــغ بـــر ۱۱ 
میلیـــارد و ۳۵۰ میلیـــون تومـــان در ســـال ۹۷ بـــه ایـــن مدیـــران 

ـــت. ـــده اس ـــت ش پرداخ
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس یکــی دیگــر از تخلفــات 
ــت  ــدان دانس ــه کارمن ــون ب ــارج از قان ــای خ ــه پرداخت ه ــوط ب را مرب
ــون و  ــارج از قان ــان خ ــارد توم ــه ۱۷۰۰ میلی ــن رابط ــت: در ای و گف
پرداخــت شــده اســت کــه قالــب ماموریــت، کارت هدیــه، بــن خریــد و 

یــا نظایــر آن باشــد.
وی ادامــه داد: اضافــه پرداختــی بــه کلیــه کارکنــان دولــت در قالــب 

۳6۰ پرونــده بــه دادســرای دیــوان محاســبات رفتــه اســت.

بــا ادامــه پرداخــت یارانــه نقــدی و اضافــه شــدن کمک هــای 
معیشــتی بــه توزیــع نقــدی دولــت بــرای خانوارهــا، در مجمــوع حــدود 
۷۳ هــزار میلیــارد تومــان بــرای تامیــن هزینــه ایــن یارانه هــا در ســال 
آینــده کنــار گذاشــته شــد تــا بــه حســاب جمــع ۷۸ میلیــون ایرانــی 

ــز شــود.  نیازمنــد و ثروتمنــد واری
بـــه گـــزارش ایســـنا، دولـــت ســـاالنه حـــدود ۴۲ هـــزار میلیـــارد 
ـــدود  ـــع ح ـــه جم ـــی ب ـــزار و ۵۰۰ تومان ـــدی ۴۵ ه ـــه نق ـــان یاران توم
۷۸ میلیـــون نفـــر ایرانـــی پرداخـــت می کنـــد کـــه ایـــن رونـــد از 
ـــته  ـــه داش ـــده و ادام ـــروع ش ـــه ش ـــت ک ـــه اس ـــک ده ـــه ی ـــک ب نزدی
اســـت. از ســـوی دیگـــر در آبان مـــاه امســـال و بـــا اصـــاح قیمـــت 
ـــه  ـــر از یاران ـــی دیگ ـــه نوع ـــتی ک ـــای معیش ـــت کمک ه ـــن پرداخ بنزی
ــری از  ــون نفـ ــدود 6۰ میلیـ ــی حـ ــه جمعـ ــود بـ ــوب می شـ محسـ
ـــت  ـــط دول ـــران توس ـــه بگی ـــن یاران ـــده از بی ـــش ش ـــای گزین خانواره

آغـــاز شـــد؛ بـــه نحـــوی کـــه هـــر مـــاه از محـــل درآمـــد ناشـــی از 
ـــه  ـــوار ب ـــای خان ـــب اعض ـــه تناس ـــی ب ـــن مبلغ ـــت بنزی ـــش قیم افزای

حســـاب سرپرســـتان آنهـــا واریـــز می شـــود.
گرچــه بحث هایــی در رابطــه بــا یکــی شــدن یارانــه نقــدی و 
ــی مطــرح  ــغ یکســان ۷۲ هــزار تومان ــده و مبل معیشــتی در ســال آین
ــرار نگرفــت و همچنــان پرداخــت  ــود، امــا در نهایــت مــورد تاییــد ق ب
ــن در  ــد شــد. ای ــه انجــام خواه ــه صــورت جداگان ــا ب ــک از آنه ــر ی ه
ــه  ــده ک ــق ش ــس تواف ــق مجل ــیون تلفی ــه در کمیس ــت ک ــی اس حال
ــدی و ۳۱  ــه نق ــرای یاران ــان ب ــارد توم ــزار و ۸۰۰ میلی ــدود ۴۲ ه ح
هــزار میلیــارد تومــان بــرای کمک هــای معیشــتی تصویــب و دولــت در 

ــد. ــت کن ــده آن را پرداخ ــال آین س
برایــن اســاس مجمــوع یارانــه ای کــه بــه صــورت نقــد هــر مــاه بــه 
حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز خواهــد شــد بــه حــدود ۷۳ هــزار و 

ــد  ــا رون ــه تنه ــرایط ن ــن ش ــه در ای ــد ک ــان می رس ــارد توم ۸۰۰ میلی
پرداخــت یارانــه نقــدی اصــاح و از هزینــه آن کــم نشــد بلکــه مبلــغ 
ــه نقــدی دیگــری اســت  ــه عنــوان کمــک معیشــتی کــه یاران دیگــر ب

بــه آن اضافــه شــد.
امـــا یارانه هـــای نقـــدی تنهـــا بخشـــی از آن چیـــزی اســـت کـــه 
دولـــت در ســـال بـــه عنـــوان یارانـــه پرداخـــت می کنـــد و حجـــم 
ـــوری  ـــه ط ـــد؛ ب ـــی کن ـــع م ـــت توزی ـــاالنه دول ـــان س ـــه پنه ـــی یاران باالی
ـــان در  ـــارد توم ـــزار میلی ـــدود ۱۳۰۰ ه ـــت ح ـــام دول ـــق اع ـــه طب ک
ــای  ــه ای از یارانه هـ ــه مجموعـ ــود کـ ــه پرداخـــت می شـ ــال یارانـ سـ

ـــت. ـــان اس ـــکار و پنه آش
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در کنـــار یارانه هـــای آشـــکار کـــه 
یارانـــه نقـــدی بخشـــی از آن اســـت،  یارانه هـــای پنهـــان قـــرار دارد 
ـــزار  ـــش از ۱۰۰۰ ه ـــی بی ـــته و رقم ـــز داش ـــش تمرک ـــد بخ ـــه در چن ک
ـــی،  ـــای اساس ـــه در کااله ـــی ک ـــرد، مبلغ ـــان را دربرمی گی ـــارد توم میلی
ـــان آن  ـــارد توم ـــزار میلی ـــش از 6۰۰ ه ســـوخت و دارو وجـــود دارد و بی
ـــد. ـــدا می کن ـــاص پی ـــتقات آن اختص ـــت و مش ـــرژی، نف ـــوزه ان ـــه ح ب

سامانه حقوق و مزایا متولی ندارد 

۷3 هزار میلیارد تومان به نام یارانه شد!

ــهید  ــدر ش ــادی بن ــژه اقتص ــه وی ــر منطق مدی
رجایــی گفــت: تجــارت فرآورده هــای نفتــی در 
ــته  ــمگیری داش ــد چش ــال رش ــه امس ــازده ماه ی

ــت.  اس
ــه  ــوان، ال ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــوردی  ــادر و دریان ــرکل بن ــور مدی ــی پ ــراد عفیف م
ــا بیــان اینکــه میــزان تجــارت  اســتان هرمــزگان  ب
ــق  ــازده ماهــه امســال رون فرآورده هــای نفتــی در ی
چشــمگیری داشــته اســت، گفــت: کشــتی های 
ــته  ــدی داش ــد ۱6 درص ــدر رش ــن بن ــه ای ورودی ب

اســت.
ــه  ــازده ماه ــی ی ــی دوره زمان ــح داد: ط او توضی
ــون و ۹6۱  ــر ۷۰ میلی ــغ ب ــی بال ــال ۹۸، حجم س
ــه  ــی در منطق ــر نفت ــی و غی ــن کاالی نفت ــزار ت ه
ویــژه اقتصــادی بنــدر شــهید رجایــی جابه جــا شــد 
ــد )۳.۷(  ــش، رش ــال پی ــا س ــنجی ب ــه در همس ک

ــت. ــته اس ــدی داش درص
جابه جایــی  عملیــات  حجــم  پــور  عفیفــی 
میلیــون  را ۴6  تجــاری غیرنفتــی  محموله هــای 
و ۷۹۳ هــزار و ۳۸۳ تــن اعــام کــرد و گفــت: 
ــن  ــزار و ۸۰۸ ت ــون و ۱6۷ ه ــن، ۲۴ میلی همچنی
ــا افزایــش ۵.۵ درصــدی تخلیــه و  فــرآورده نفتــی ب

ــد. ــری ش بارگی
مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان هرمــزگان 
بــا بیــان اینکــه صــادرات غیرنفتــی بــه ۳۱ میلیــون 
تــن رســید، اظهــار کــرد: حجــم صــادرات غیرنفتــی 
ــم ۳۱  ــه رق ــران ب ــی ای ــدر بازرگان ــن بن در بزرگتری

میلیــون و ۱۸۴ هــزار و ۲6۲ تــن رســید.
ــون و ۳۵۴  ــه میلی ــیپ س ــور از ترانش ــی پ عفیف

هــزار و 6۰۸ تــن کاالی غیرنفتــی از ایــن بنــدر 
بــه بنــادر دیگــر منطقــه خبــر داد و افــزود: میــزان 
ترانشــیپ در ۱۱ ماهــه امســال رشــد ۲۱ درصــدی 

داشــته اســت.
مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان هرمــزگان 
بــا اشــاره بــه اینکــه ترانزیــت غیرنفتــی از ۳ میلیــون 
ــران  ــاژ )ک ــزود: کابوت ــت، اف ــه اس ــر رفت ــن فرات ت
ــی  ــن کاالی غیرنفت ــزار ت ــش از ۲۴۸ ه ــری( بی ب

ــاه رشــد داشــته اســت. ــازده م طــی ی

ــن  ــزار ت ــون و ۲۹۸ ه ــه میلی ــرد: س ــان ک او بی
ــن از  ــزار و ۷۹۴ ت ــون و ۸۸۷ ه ــت و ۷ میلی ترانزی

ــد. ــی ش ــهید رجای ــدر ش ــا وارد بن ــه کاال ه اینگون

رونق تجارت دریایی فرآورده های نفتی 
روی موج صعودی

او از افزایــش ۲6 درصــدی صــادرات نفتــی هــم 
خبــر داد و گفــت: حجــم صــادرات اینگونــه کاال هــا 
بــه خــارج از کشــور بــا ثبــت رشــد ۲6.۷ درصــدی، 

ــر  ــن فرات ــزار و ۴۷۰ ت ــون و ۵6۵ ه ــم ۸ میلی از رق
رفــت.

عفیفــی پــور در بخــش دیگــری از گــزارش 
عملکــرد منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر شــهید 
رجایــی در زمینــه تجــارت دریایــی فــرآورده نفتــی، 
افــزود: ترانزیــت ۷۷ هــزار تــن فــرآورده نفتــی 
ــد ۱۰۰  ــه و رش ــورت گرفت ــال ص ــاه امس در ۱۱ م

ــت. ــته اس ــدی داش درص
ــزگان گفــت:  ــوردی هرم ــادر و دریان ــرکل بن مدی
ــزار و  ــون و ۵۲۴ ه ــدت ۱۵ میلی ــن م ــی ای در ط
ــا رشــد ۲.۴ درصــدی و  ۳۵۷ تــن فــرآورده نفتــی ب
کابوتــاژ ۷۷ هــزار و ۹۱۹ تــن نیــز ترانزیــت شــد کــه 

رشــد ۱۰۰ درصــدی داشــته اســت.

ورود ۳۹۰۰ کشتی به بندر و ثبت رشد 
۱۶ درصدی

عفیفــی پــور توضیــح داد: از فروردیــن ســال 
۹۸ تــا ابتــدای اســفند امســال، ۳ هــزار و ۹۳۹ 
ــدر تجــاری کشــور  ــن بن ــد شــناور در بزرگتری فرون
ــردد  ــن حجــم از ت ــت کــه همســنجی ای ــو گرف پهل
ســال  مشــابه  مــدت  بــا  دریایــی  شــناور های 
ــت. ــدی اس ــش ۱6.۴ درص ــانگر افزای ــته، نش گذش

ــهید  ــدر ش ــادی بن ــژه اقتص ــه وی ــر منطق مدی
رجایــی بیــان کــرد: از مجمــوع کل شــناور های 
ورودی بــه ایــن بنــدر، ســه هــزار و ۹۹ فرونــد 
ــن  ــاالی هــزار ت ــاژ ب ــا تن ــه کشــتی های ب ــوط ب مرب
ــه  ــوط ب ــد مرب ــدی( و ۸۴۰ فرون ــد ۹.۴ درص )رش
ــدی(  ــد ۵۲ درص ــن )رش ــزار ت ــر ه ــناور های زی ش

ــت. ــوده اس ب

آخرین وضعیت بارگیری کاال در بندر شهید رجایی اعالم شد؛

صادرات 3۱ میلیون تنی انواع 
کاال های غیر نفتی

اعطای تسهیالت کم بهره به فرهنگیان 

وزیرآمـوزش و پـرورش گفـت: تسـهیات احداث 
مسـکن بـرای زوجیـن فرهنگـی در تهـران تا سـقف 
۱6۰ میلیـون تومـان، در مراکز اسـتان ها و شـهرهای 
 ۱۲۰ سـقف  تـا  جمعیـت  نفـر  هـزار   ۲۰۰ بـاالی 
میلیـون تومـان و نیز در سـایر شـهرها بـرای زوجین 
فرهنگـی تـا سـقف ۱۰۰ میلیـون تومـان بـا کارمـزد 

۱۲ درصـد پیش بینـی شـده اسـت. 
بـه گزارش فـارس، محسـن حاجـی میرزایی وزیر 
آمـوزش و پـرورش در آییـن انعقـاد تفاهم نامـه بیـن 
وزارت آمـوزش و پـرورش و بانـک ملـی، اظهـار کرد: 
در اقدامـی بی نظیـر تفاهم نامـه ای بـا بانـک ملـی در 
خصـوص اعطـای تسـهیات کم بهـره بـه فرهنگیـان 

منعقد شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از سیاسـت های آموزش 
و پـرورش سـازماندهی و سـاماندهی نظام نامه رفاهی 
افـزود: پرداخـت تسـهیات کـم  فرهنگیـان اسـت، 
بهـره در دو سـرفصل مرابحه و مسـکن بدون سـپرده 
گـذاری، تحـت عنـوان وام هـای ثانویـه  حمایتـی بـا 
بازپرداخـت بلنـد مـدت از ابتـدای سـال جدیـد در 

سراسـر کشـور انجـام خواهـد گرفت.
پرداخـت  کـرد:  خاطرنشـان  میرزایـی  حاجـی 
تسـهیات احداث مسـکن را بـرای زوجیـن فرهنگی 
در کان شـهر تهـران تـا سـقف ۱6۰ میلیـون تومان، 
در مراکـز اسـتان ها و شـهرهای بـاالی ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیـت تـا سـقف ۱۲۰ میلیـون تومـان و نیـز در 
سـایر شـهرها بـرای زوجیـن فرهنگی تا سـقف ۱۰۰ 
میلیـون تومـان بـا کارمـزد ۱۲ درصـد خواهـد بود.

وی ادامـه داد: پرداخـت وام احـداث مسـکن در 
ایـن تفاهم نامـه، به صـورت انفـرادی در شـهر تهران 
۱۰۰ میلیـون تومـان، در مراکز اسـتان ها ۸۰ میلیون 
میلیـون   6۰ شـهرها  سـایر  در  همچنیـن  و  تومـان 

تومـان بـا بازپرداخت ۱۲ سـاله، اسـت.
وزیـر آمـوزش و پـرورش تصریـح کـرد: پرداخـت 
تومـان،  میلیـون   6۰ تـا سـقف  مرابحـه  تسـهیات 
بـه ازای هـر فرهنگـی واجـد شـرایط بـا بازپرداخـت 
۵ سـاله )6۰ ماهـه( از دیگـر مـواردی اسـت کـه در 
مفـاد ایـن تفاهم نامـه، در راسـتای منزلـت اجتماعی 
فرهنگیـان، بـه خوبـی تبیین و تشـریح شـده اسـت.

وی در ادامـه اضافـه کرد: سـقف تسـهیات خرید 
در  و  تومـان  میلیـون  تهـران 6۰  در شـهر  مسـکن 

مراکـز اسـتان ها ۵۰ میلیـون تومـان خواهـد بـود.

تصویب طرح دو فوریتی  تعطیلی 
مراکز تجاری تا پنجم فروردین 

طــرح دو فوریتــی پیشــنهاد تعطیلــی مراکــز 
ــه در  ــی ک ــاژها و مکان های ــی، پاس ــاری، تفریح تج
ــم  ــا پنج ــتند، ت ــافر هس ــذب مس ــل ج ــز مح تبری
ــد.  ــب ش ــز تصوی ــهر تبری ــورای ش ــن در ش فروردی
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــنیم، ش ــزارش تس ــه گ ب
تبریــز طــرح دو فوریتــی پیشــنهادی شــهرداری 
تبریــز مبنــی بــر اینکــه »نظــر بــه وضعیــت ویــژه ای 
کــه در شــهر تبریــز بــه وجــود آمــده و بــا توجــه بــه 
اینکــه مراکــز تجــاری و بــازار و مجتمــع هــای تجاری 
ــی  ــه نمایندگ ــه محــل جــذب مســافر هســتند، ب ک
ــت  ــوری درخواس ــتانی و کش ــد اس ــران ارش از مدی
می کنیــم کــه بــازار قدیمــی و کلیــه پاســاژها و 
ــان  ــا پای ــل ت ــور کام ــی بط ــاری و تفریح ــز تج مراک
ــق اعضــا  ــا تواف ــردد« ب ــل گ ــن تعطی پنجــم فروردی

ــد. ــب ش ــز تصوی ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ش
بــا اختصــاص ۱۰  شــورای شــهر همچنیــن 
ــه  ــا ب ــاری کرون ــرل بیم ــرای کنت ــان ب ــارد توم میلی

ــرد. ــت ک ــز موافق ــهرداری تبری ش
ــاس  ــهر و براس ــورای ش ــای ش ــم اعض ــا تصمی ب
ــژه  ــت وی ــه وضعی ــه ب ــا توج ــهرداری و ب ــه ش الیح
ــط و  ــه ضواب ــا کلی ــروس کرون ــیوع وی ــور در ش کش
تخفیفــات الزم الرعایــه در اســفند مــاه ۹۸ تــا آخــر  

ــت. ــاً تســری یاف ــاه عین ــن م فروردی
در  هــم  تبریــز  شــهردار  دیگــر،  ســوی  از 
ــت اعضــای  ــا موافق ــه ب ــرد ک ــام ک ــه ای اع مصاحب
شــورای شــهر تبریــز، اجــاره امــاک شــهرداری اعــم 
بــرای  و...  مغازه هــا  کیوســک ها،  ســرقفلی ها،  از 

ماه هــای اســفند و فروردیــن بخشــیده شــد.

اقتصاد

بورس به روند صعودی بازگشت

بـــازار ســـرمایه  نخســـتین دقایـــق معامـــات 
ـــر  ـــرور تغیی ـــه م ـــا ب ـــرد ام ـــاز ک ـــی آغ ـــود را منف خ
ــه روز  ــد از سـ ــورس بعـ ــاخص بـ ــیر داد و شـ مسـ

افـــت در مســـیر افزایشـــی قـــرار گرفـــت. 
ـــتین  ـــرمایه از نخس ـــازار س ـــا، ب ـــزارش ایرن ـــه گ ب
روز هفتـــه جـــاری بـــه دلیـــل کاهـــش بـــی 
ســـابقه قیمـــت نفـــت و تـــرس فعـــاالن بـــازار از 
اباغیه هـــای جدیـــد ســـازمان بـــورس در مســـیر 
نزولـــی قـــرار گرفـــت، ایـــن دو عامـــل در کنـــار 
ـــورس  ـــاخص ب ـــتاب ش ـــت پرش ـــه اف ـــر زمین یکدیگ
ـــاه  ـــفند م ـــوم اس ـــه س ـــی هفت ـــه روز معامات در س

را فراهـــم کـــرد.
جلســـه روز گذشـــته شـــورای عالـــی بـــورس و 
ـــوص  ـــی درخص ـــاد و دارای ـــر اقتص ـــای وزی صحبت ه
ـــن  ـــت از ای ـــت دول ـــورس و حمای ـــان ب ـــه نوس دامن
ـــاخص  ـــر داد و ش ـــازار را تغیی ـــروز ب ـــیر ام ـــازار مس ب

ـــرد. ـــودی ک ـــاز صع ـــورس را وارد ف ب
ـــر  ـــن خب ـــم ای ـــه تنظی ـــا لحظ ـــورس ت ـــاخص ب ش
)۱۱:۰۹( بـــا یـــک هـــزار و ۸6۷ واحـــد افزایـــش، 

ـــید. ـــد رس ـــزار و ۷۱۴ واح ـــدد ۵۲۱ ه ـــه ع ب
ـــه  ـــه هم ـــن لحظ ـــا ای ـــزارش ت ـــن گ ـــاس ای براس
ــاخص  ــد شـ ــورس ماننـ ــی بـ ــاخص های اصلـ شـ
قیمـــت )وزنـــی - ارزشـــی(، شـــاخص کل )هـــم 
وزن(، شـــاخص قیمـــت )هـــم وزن(، شـــاخص آزاد 
شـــناور، شـــاخص بـــازار اول بـــه جـــز شـــاخص 
ــش  ــا افزایـ ــاخص کل بـ ــار شـ ــازار دوم در کنـ بـ

همـــراه شـــده اند.
تاکنـــون نمـــاد فـــوالد مبارکـــه اصفهـــان 
)فـــوالد(، ملـــی صنایـــع مـــس ایـــران )فملـــی(، 
بانـــک ملـــت )وبملـــت(، معدنـــی و صنعتـــی گل 
ــک  ــودرو(، بانـ ــودرو )خـ ــران خـ ــر )کگل(، ایـ گهـ
ـــران  ـــادار ته ـــورس اوراق به ـــار( و ب ـــارگاد )وپاس پاس
ــک  ــارس( وبانـ ــیان )وپـ ــک پارسـ ــورس(، بانـ )بـ
ـــر  ـــت را ب ـــر مثب ـــترین تاثی ـــارت( بیش ـــارت )وتج تج

ــتند. ــاخص کل داشـ شـ

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه مراغــه بــا تاکید 
ــا  ــا کرون ــه ب ــی در مقابل ــکاری عموم ــزوم هم ــر ل ب
گفــت: بــازار ایــن شهرســتان در راســتای پیشــگیری 
از شــیوع ایــن ویــروس و بــا مصوبــه شــورای تامیــن 

تــا عیــد نــوروز تعطیــل خواهــد بــود. 
ــت  ــکری در نشس ــد ش ــا، حمی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــا اصحــاب رســانه مراغــه افــزود: همــه واحدهــای  ب
صنفــی ایــن شهرســتان بــه جــز نانوایــی هــا، 
و  فروشــی  میــوه  فروشــی،  مــرغ  هــا،  قصابــی 
ســوپرمارکت هــا و نیــز لــوازم بهداشــتی و داروخانــه 

ــود. ــد ب ــل خواه تعطی
ــود  ــا وج ــم ب ــن تصمی ــرای ای ــه داد: اج وی ادام
تشــدید مشــکات اقتصــادی و معیشــتی بــرای قشــر 
کــم درآمــد جامعــه، در وضعیــت کنونــی کــه جامعه 
ــا دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد،  ــا بیمــاری کرون ب

اجتنــاب ناپذیــر اســت.
ــازار  ــی ب ــا وجــود تعطیل ــرد: ب ــه ک شــکری اضاف
ــودی  ــکل و کمب ــه مش ــچ گون ــتان، هی ــن شهرس ای
در زمینــه تامیــن آرد و نــان و نیــز ارزاق و کاالهــای 
عمومــی وجــود نداشــته و ایــن مایحتــاج در اختیــار 

عمــوم شــهروندان قــرار مــی گیــرد.

مبادی ورودی و خروجی مراغه پایش و 
کنترل می شود

فرمانــدار مراغــه بــا اشــاره بــه لــزوم نظــارت بــر 
ترددهــا در ایــن شهرســتان گفــت: در ایــن راســتا، 
تمامــی خودروهــای عمومــی و شــخصی در مبــادی 
ورودی شــامل میــدان بســیج و پلیــس راه مراغــه- 
ــش  ــژه پای ــای وی ــتگاه ه ــوی ایس ــترود از س هش
ســامتی از نظــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری بــه صــورت 

۲۴ ســاعته غربالگــری مــی شــوند.
شــکری افــزود: همچنیــن در ترمینــال مســافری، 
ایســتگاه راه آهــن و فــرودگاه ایــن شهرســتان نیــز 

تدابیــر ویــژه ای انجــام مــی شــود.
وی اضافــه کــرد: پرهیــز از ترددهــای غیــر ضــروری 

در روزهــای آینــده مــی توانــد زمینه ســاز کاهــش روند 
شــیوع ابتــا بــه ایــن بیمــاری در این شهرســتان شــود.

آمادگی مراکز درمانی مراغه برای بستری 
و درمان بیماران

رییــس دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات 
ــون ۴۷  ــم اکن ــت: ه ــه گف ــی مراغ ــتی درمان بهداش
ــتان  ــان در بیمارس ــردان و زن ــش م ــر در ۲ بخ نف
امیرالمومنیــن )ع( بســتری هســتند کــه از ایــن 
ــتند. ــا هس ــه کرون ــت ب ــورد مثب ــط ۲ م ــداد فق تع

ــوع  ــون از مجم ــم اکن ــزود: ه ــد اف ــر تنومن اصغ
۱۳ بیمــار کرونایــی در ایــن شهرســتان، ۱۰ بیمــار 
ــود،  ــتری خ ــان  و بس ــدن دوره درم ــس از گذران پ
ــت  ــازل خــود تحــت مراقب ــص شــده و در من ترخی

ــد. ــرار دارن ــز بهداشــتی ق ــای مراک ه
ــه  ــکوک ب ــار مش ــون ۹۸ بیم ــه داد: تاکن وی ادام
ــتان  ــن شهرس ــی ای ــز درمان ــا در مراک ــاری کرون بیم
مــورد مراقبــت قــرار گرفتــه کــه بیشــتر آنهــا بــا منفی 

ــد. شــدن نتیجــه آزمایشــات،  ترخیــص شــده ان
ــون ۲ بخــش  ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی ــد ب تنومن

مــردان وزنــان در بیمارســتان امیرالمومنیــن )ع( 
ــی  ــاران کرونای ــرش بیم ــرای پذی ــن شهرســتان ب ای
ــرای  ــز ب ــر نی ــش دیگ ــت: ۲ بخ ــت گف ــاده اس آم
مواقــع ضــروری در ایــن مرکــز درمانــی آمــاده 
ــدود ۱۲۰  ــرش ح ــه پذی ــادر ب ــه ق ــده ک ــازی ش س

ــود. ــد ب ــی خواه ــار احتمال بیم
ــن  ــز ای ــدی نی ــای بع ــرد: در فازه ــه ک وی اضاف
ــه  ــه خدمــات ب ــرش و ارائ ــه پذی ــادر ب شهرســتان ق
ــز  ــی مراک ــیج تمام ــا بس ــی و ب ــار احتمال ۲۰۰ بیم
درمانــی قــادر بــه پذیــرش بیــش از ۳۵۰ بیمــار بــا 
ــود. ــی خواهــد ب ــات مراقبتــی و درمان تمامــی امکان

موردی از ابتالی کارکنان درمانی مراغه به 
کرونا وجود ندارد

ــوم پزشــکی مراغــه گفــت:  رییــس دانشــکده عل
خوشــبختانه و بــا رعایــت موازیــن بهداشــتی و 
تامیــن لــوازم مــورد نیــاز، تاکنــون مــوردی از ابتای 
کارکنــان بخــش هــای درمانــی ایــن شهرســتان بــه 

ــا مشــاهده نشــده اســت. بیمــاری کرون
ایمنــی  افــزود: در راســتای تامیــن  تنومنــد 

ــن  ــی ای ــای درمان ــش ه ــان بخ ــاه کارکن الزم و رف
ــاده  ــان آم ــرای آن ــی ب ــز اقامت ــتان ۲ مرک شهرس
ــات  ــاده خدم ــزوم آم ــا در صــورت ل ســازی شــده ت
رســانی شــبانه روزی بــه بیمــاران احتمالــی باشــند.

وی بــا بیــان اینکــه نتیجــه نمونــه هــای ارســالی 
ــا در مرکــز  ــه کرون آزمایشــات بیمــاران مشــکوک ب
اســتان ۴۸ ســاعته آمــاده مــی شــود ادامــه داد: هــم 
ــات  ــن دانشــکده از امکان ــز آزمایشــگاه ای ــون نی اکن
ــی در  ــای احتمال ــه ه ــی نمون ــرای بررس ــب ب مناس
ــاز  ــت و نی ــد وزارت بهداش ــت و تایی ــورت موافق ص

ــه برخــوردار اســت. شهرســتان و منطق
ــای تشــخیصی، بســتری و  ــه ه ــزود: هزین وی اف
درمــان بیمــاران کرونایــی براســاس مصوبــات وزارت 

بهداشــت رایــگان خواهــد بــود.

مواد ضد عفونی کننده و بهداشتی مورد 
نیاز تامین شده است

ــه تامیــن کاالهــای  ــا اشــاره ب ــدار مراغــه ب فرمان
بهداشــتی ایــن شهرســتان در روزهــای اخیــر گفــت: 
ــی  ــواد ضدعفون ــر م ــزار لیت ــش از ۳۵ ه ــون بی تاکن
کننــده و الــکل در بیــن مراکــز فــروش و داروخانــه 
هــا بــرای اســتفاده شــهروندان توزیــع شــده اســت.

ــکل  ــه ال ــود کارخان ــل وج ــه دلی ــزود: ب ــکری اف ش
ســازی در ایــن شهرســتان تاکنــون بیــش از ۲۴ هــزار 
لیتــر الــکل در ایــن واحد تولیــد و در اختیار شهرســتان 
ــرای تولیــد  ــه هــای بخــش خصوصــی ب و نیــز کارخان

مــواد ضدعفونــی کننــده قــرار گرفتــه اســت.
لیتــر  پنــج هــزار  داد: همچنیــن  ادامــه  وی 
مــواد شــوینده بهداشــتی اســتاندارد توســط مراکــز 
فــروش و نیــز ســه هــزار لیتــر نیــز توســط ارتــش در 
مناطــق مختلــف ایــن شهرســتان بــرای پیشــگیری 

ــع و عرضــه شــده اســت. ــا توزی ــه کرون ــا ب از ابت
ــر  ــزار نف ــدود ۲6۸ ه ــا ح ــه ب ــتان مراغ شهرس
مرکــز  تبریــز،  کیلومتــری   ۱۲۷ در  جمعیــت 

دارد. قــرار  شــرقی  آذربایجــان 

بازار مراغه در راستای پیشگیری از کرونا تعطیل شد
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پرداخت ۱۹هزار میلیارد ریال غرامت 
سیل به خسارت دیدگان بخش کشاورزی 
مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران و کاهــش 
ــون ۱۹  ــت: تاکن ــاورزی گف ــش کش ــرات بخ مخاط
ــارت  ــه خس ــیل ب ــت س ــال غرام ــارد ری ــزار میلی ه
ــدگان بخــش کشــاورزی پرداخــت شــده اســت.  دی
مهــر، ســید محمــد موســوی  بــه گــزارش 
ــت  ــرای پرداخ ــت ب ــات دول ــرای مصوب ــاره اج درب
ــیل  ــدگان از س ــارت دی ــه خس ــوض ب ــک باع کم
ــاس  ــر اس ــت: ب ــار داش ــاورزی، اظه ــش کش در بخ
جهــاد  ســازمان های  از  دریافتــی  گزارش هــای 
ــیل،  ــده از س ــارت دی ــتان های خس ــاورزی اس کش
تــا تاریــخ بیســتم اســفندماه ســال جــاری، از تعــداد 
میلیــارد   ۱۵,۲۹۴ مبلــغ  بــه  پرونــده   ۲۵۸۷۱۷
ریــال در کمیته هــای تخصصــی شهرســتان های 
از  پــس  ســیل  از  دیــده  خســارت  اســتان های 
ــداد  ــد و تع ــد ش ــی و تأیی ــی، بررس ــد میدان بازدی
۲۳۹6۱۲ پرونــده بــه مبلــغ ۱۱,6۴۴ میلیــارد ریــال 
ــه  ــه مرحل ــتانی ب ــروه اس ــب در کارگ ــن تصوی ضم

ــت. ــیده اس ــت رس پرداخ
ــغ ۱۰,۳۲۳  ــزان، مبل ــن می ــه داد: از ای وی ادام
میلیــارد ریــال بــرای ۲۲۹6۴۰ پرونــده بــه حســاب 

ــز شــده اســت. ــدگان واری خســارت دی
مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران و کاهــش 
مخاطــرات بخــش کشــاورزی دربــاره پرداخــت 
خســارت  بــه  بانکــی  قرض الحســنه  تســهیات 
دیــدگان از ســیل در بخــش کشــاورزی، اظهــار 
داشــت: تاکنــون، تعــداد ۱۷۵۵۹۰ پرونــده بــه مبلــغ 
ــاد  ــازمان جه ــق س ــال از طری ــارد ری ۱6,۴۲۰ میلی
کشــاورزی اســتان های خســارت دیــده از ســیل بــه 
ــده  بانک هــای عامــل معرفــی و تعــداد ۸۴6۱۰ پرون
بــه مبلــغ ۸,6۷۳ میلیــارد ریــال بــه خســارت 

ــت. ــده اس ــت ش ــدگان پرداخ دی

»مرد نقاب دار« میانه به دار 
مجازات آویخته شد 

فــرد ملقــب بــه مــرد نقــاب دار کــه بارهــا تجــاوز 
ــتگیر  ــته دس ــال گذش ــام داده و س ــف انج ــه عن ب
ــروز حکــم وی بــه اتهــام افســاد  شــده بــود، ام

ــد.  ــدام ش ــرا و اع ــی االرض اج ف
بــه گــزارش تســنیم، حکــم اعــدام مــرد نقــاب دار 
بــه اتهــام افســاد فــی االرض و ایجــاد مزاحمــت و آزار 
و اذیــت بــرای نوامیــس مــردم شهرســتان میانــه بــا 
جریحــه دار کــردن عفــت عمومــی و امنیــت جامعــه، 

صبــح امــروز در زنــدان تبریــز اجــرا شــد.
ایــن فــرد در ســال ۹6 بــا ایجــاد رعب و وحشــت 
ــرای نوامیــس  در ســطح شــهر و ایجــاد مزاحمــت ب
مــردم میانــه توســط نیروهــای اطاعاتــی و انتظامــی 
دســتگیر شــد کــه درنهایــت دســتگاه قضایــی بــرای 
ــه  ــم ب ــن حک ــرده و ای ــادر ک ــدام ص ــم اع وی حک

تأییــد دیــوان عالــی کشــور رســید.
وی بــه اتهــام افســاد فــی االرض و ایجــاد ناامنــی 
گســترده در شهرســتان میانــه از طریــق تجــاوز 
ــدام  ــه اع ــس ب ــت نوامی ــک حرم ــف و هت ــه عن ب
محکوم شــده و حکــم وی ســرانجام امــروز اجــرا 

ــد. ش

احتمال اخذ مالیات خانه های خالی در تابستان ۹۹

یــک کارشــناس حــوزه مســکن ضمــن تاکیــد بــر لــزوم افزایــش نــرخ 
ــت:  ــی، گف ــای خال ــر خانه ه ــات ب ــرای مالی ــده ب ــی ش ــش بین ــای پی ه

ــود دارد. ــی در تابســتان ۹۹ وج ــای خال ــات خانه ه ــذ مالی ــال اخ احتم
ــر  ــات ب ــرا مالی ــاره اج ــی، درب ــا چراغ ــر، حمیدرض ــزارش مه ــه گ ب
ــن  ــق ای ــرای دقی ــار داشــت: اج ــده، اظه ــال آین ــی در س ــای خال خانه ه
ــاده  ــکان آم ــاک و اس ــامانه ام ــه س ــن دارد ک ــه ای ــتگی ب ــات، بس مالی
شــود؛ در حــال حاضــر ســامانه فقــط رونمایــی شــده و اطاعاتــی نــدارد. 
اگــر بتواننــد اطاعــات را در ســامانه بارگــذاری کننــد و از آن خروجــی 
بگیرنــد احتمــال اجرایــی دارد، ولــی هنــوز اقدامــی انجــام نشــده اســت.

ــی  ــده اجرای ــال آین ــزود: در س ــکن اف ــوزه مس ــناس ح ــن کارش ای
می شــود ولــی امــکان اجرایــی شــدن در ســه مــاه نخســت نیســت بلکــه 
بــه احتمــال زیــاد از ۳ ماهــه دوم ســال، طــرح اخــذ مالیــات از خانه هــای 

خالــی اجرایــی شــود.
ــرای  ــه اینکــه نرخ هــای پیــش بینــی شــده ب ــا توجــه ب وی گفــت: ب
مالیــات خانه هــای خالــی، نرخ هــای مؤثــری نیســت، چنــدان تأثیــری در 
بــازار نخواهــد داشــت البتــه بــه لحــاظ روانــی اثرگــذار اســت امــا اینکــه 

روی متغیرهــای حقیقــی اثرگــذار باشــد چنــدان امــکان پذیــر نیســت.
چراغــی تاکیــد کــرد: بایــد نرخ هــای مالیاتــی در ایــن حــوزه مؤثرتــر 
ــدارد؛  ــه ن ــی نگ ــه را خال ــرد خان ــا ف ــد ت ــته باش ــت داش ــود و جذابی ش
همچنیــن شــرایط اقتصــاد کان بایــد باثبــات تــر و قابــل پیــش بینــی تــر 
باشــد تــا افــرادی کــه بــه ســمت ســرمایه گــذاری ملــک می رونــد تــوان 
تصمیــم گیــری داشــته باشــند. در حــال حاضــر شــرایط بــازار مســکن و 
اقتصــاد کان چنــدان امیدبخــش نیســت و از آن طــرف، بازارهــای دیگــر 

هــم ســود بیشــتری و هــم نقدشــوندگی باالتــری دارنــد.
ــل  ــوع عوام ــه مجم ــان اینک ــا بی ــکن ب ــوزه مس ــناس ح ــن کارش ای
ــادآور  ــر دارد، ی ــی تأثی ــای خال ــر خانه ه ــات ب ــوزه مالی ــف روی ح مختل
ــی  ــای خال ــات خانه ه ــرای مالی ــده ب ــی ش ــش بین ــای پی ــد: نرخ ه ش
بایــد اصــاح شــوند و همچنیــن فضــای کســب و کار و ســرمایه گــذاری 
ــه  ــن اســت ک ــوده ای ــه آنچــه کــه ضــروری ب ــد. البت ــود یاب مســکن بهب
ــر  ــورت ه ــن ص ــر ای ــرا در غی ــود زی ــوب ش ــاد کان مطل ــرایط اقتص ش

ــت. ــد داش ــی نخواه ــه چندان ــد نتیج ــه کنی ــی ک اقدام

برزگر: 
واکسن کرونا ماندن در خانه است

ــس  ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس ــک عض ی
شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه »مانــدن در خانــه بهتریــن راه برای 
ــا  ــاری کرون ــن بیم ــت: واکس ــت« گف ــا اس ــه کرون ــا ب ــری از ابت جلوگی

ــه اســت.  ــدن در خان مان
بــه گــزارش ایســنا، شــهروز برزگــر، بــا بیــان اینکــه »کرونــا ویروســی 
بســیار هوشــمند اســت« اظهــار داشــت: ایــن ویــروس بــا انتقــال بــه فــرد 
دیگــر حالــت جهشــی پیــدا کــرده و ســاختار آن هــم بــا ســایر ویــروس هــا 
متفــاوت اســت. امــروز زنــگ خطــر زده شــده یعنــی بایــد تــردد به شــهرها 
بخصــوص از شــهرهای آلــوده کنتــرل شــود و قرنطینــه صــورت گیــرد نــه 
اینکــه مــردم بــه شــهرهای دیگــر ســفر کــرده و ویــروس را منتقــل کننــد.

ــاری  ــن بیم ــه »واکس ــان اینک ــا بی ــس ب ــلماس در مجل ــده س نماین
ــلماس  ــل س ــهرهایی مث ــت: در ش ــت« گف ــه اس ــدن در خان ــا مان کرون
ــتان ۲۸۰  ــک بیمارس ــا ی ــود تنه ــت و وج ــر جمعی ــزار نف ــا ۲۰۰ ه ب
ــرای  ــذا ب ــی شــود ل ــه انســانی م ــث فاجع ــا باع ــی شــیوع کرون تختخواب
پیشــگیری از مــردم می خواهیــم بــا رعایــت مســائل بهداشــتی در خانــه 
ــرد دیگــری نشــده و خودشــان  ــه ف ــروس ب ــال وی ــل انتق ــا عام ــده ت مان

ــا نشــوند. ــم مبت ه
وی توضیــح داد: ممکــن اســت فــردی مبتــا بــه کرونــا شــده امــا بــه 
دلیــل مقاومــت بدنــش حتــی واکنشــی بــه ایــن ویــروس نداشــته باشــد 
امــا ویــروس را بــه فــرد دیگــری انتقــال داده و باعــث مــرگ او شــود. اگــر 
فــردی بــا علــم بــه ایــن موضوعــات ناقــل ویــروس بــوده و منجــر بــه مــرگ 
کســی شــود قاتــل اســت. بایــد همــه ایــن مــوارد بــه مــردم توضیــح داده 

شــود تــا بداننــد دلیــل اصــرار بــر مانــدن در خانه هایشــان چیســت.
برزگــر در پایــان بــا یــادآوری اینکــه »میــزان فوتــی آنفلوآنــزا از کرونــا 
کمتــر اســت« گفــت: البتــه در مقابــل ســرعت انتقــال کرونا بیشــتر اســت 
کــه بــرای مهــار آن هــم بایــد در خانــه هــا مانــد و بــه مســافرت نرفــت 
ــره  ــوی زنجی ــم جل ــرد و ه ــاد نک ــی را زی ــم مشــکات کادر درمان ــا ه ت

انتقــال را گرفــت.

شهر و شورا
پزشکیان:

وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا 
با کمبود منابع مواجه است

نایــب رئیــس مجلــس بــا انتقــاد از اینکــه وزارت بهداشــت بــرای مقابله 
بــا کرونــا بــا کمبــود منابــع مواجــه اســت از دولــت خواســت کــه منابــع 

مالــی و پشــتیبانی کافــی در اختیــار ایــن وزارتخانــه قــرار دهــد. 
ــه نشســت  ــا اشــاره ب ــت، مســعود پزشــکیان ب ــه مل ــه گــزارش خان ب
نماینــدگان مجلــس بــا مســئوالن وزارت بهداشــت دربــاره آخریــن 
ــن نشســت  ــا در کشــور، گفــت: در ای ــروس کرون ــا وی ــه ب وضعیــت مقابل
نماینــدگان اســتان هایی کــه کرونــا در آنهــا شــیوع بیشــتری دارد ماننــد 
گلســتان، مازنــدران و تهــران حضــور داشــتند و در مــورد اقدامــات انجــام 

شــده و مشــکات موجــود بحــث و گفــت و گــو شــد.
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه نبایــد وزارت 
ــح کــرد:  ــا گذاشــت، تصری ــی تنه بهداشــت را در شــرایط حســاس کنون
متاســفانه وزارت بهداشــت در شــرایط فعلــی تنهــا بــوده و کمــک ســایر 

دســتگاه هــا آنطــور کــه بایــد و شــاید کافــی نیســت.
ــا  ــا ب ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــه وزارت بهداشــت ب ــاد از اینک ــا انتق وی ب
ــادی  ــت اقتص ــد حمای ــت بای ــت: دول ــت، گف ــه اس ــع مواج ــود مناب کمب
مناســب را از وزارت بهداشــت داشــته باشــد؛ وزارت بهداشــت همچنین از 
نظــر خدمــات پشــتیبانی بــا مشــکل مواجــه اســت و هــر چنــد اختیاراتــی 
ــه  ــبت ب ــی نس ــفانه برخ ــا متاس ــده ام ــه داده ش ــن وزارت خان ــه ای ب
سیاســت های اعمــال شــده بــی توجــه هســتند و حــرف شــنوی ندارنــد.

وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت هماهنگــی بیشــتر میــان دســتگاه ها بــرای 
ــت  ــا حمای ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــن گام ب ــت: اولی ــا، گف ــا کرون ــه ب مقابل
مالــی از وزارت بهداشــت اســت؛ شــرایط فعلــی حتــی بــه مراتــب بدتــر از 
جنــگ  اســت و بــدون اینکــه بمبــی منفجــر شــود عــده ای جــان خــود را 
ــف کشــور  ــتگاه های مختل ــاز اســت دس ــن نی ــد بنابرای از دســت می دهن
بــا هــم همــکاری بیشــتری داشــته باشــند و بودجــه کافــی بــرای مقابلــه 

بــا کرونــا در اختیــار وزارت بهداشــت قــرار گیــرد.

نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای 
اسـامی با اشـاره بـه لـزوم تعطیلی گسـترده تر 
در شـهرهای درگیـر با ویروس کرونـا، گفت: در 
صحبت هایـی کـه بـا کادر درمـان داریـم موکدا 
درخواسـت دارنـد کـه تعطیلی جهت شکسـتن 

چرخـه انتقـال ویـروس صـورت بگیرد. 
فاطمــه  ســیده  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــر ضــرورت شکســته  حســینی ضمــن تاکیــد ب
کرونــا  ویــروس  انتقــال  زنجیــره  شــدن 
ــر  ــد زودت ــاره آن بای ــه درب گفــت:  مســاله ای ک
مســاله  شــود  قاطعانــه ای  تصمیم گیــری 
ــه ادارات و  ــی کلی ــد و تعطیل ــت  و آم ــع رف من
ســازمانها و همچنیــن بخــش خصوصــی اســت 

ــود. ــته ش ــا شکس ــال کرون ــه انتق ــا چرخ ت
نماینـده مـردم تهـران در مجلـس بـا بیـان 
کشـورهای  و  ایـران  حاضـر  حـال  »در  اینکـه 
درگیـر، چالـش جدی بـرای درمان ایـن ویروس 
دارنـد«، افـزود: مسـاله ای کـه خیلی مهم اسـت 
پیشـگیری اسـت. شـبکه درمان ما هم ظرفیتش 
بـه شـکلی اسـت کـه در صـورت تـداوم شـیب 

صعـودی بـاالی شـیوع، پاسـخگو نخواهـد بـود
وی ادامـه داد: در تهران شـاهد این هسـتیم 
کـه وقتـی برخـی بیمـاران بـه بیمارسـتان های 
معرفـی شـده مراجعه می کننـد به دلیـل اینکه 
امـکان بسـتری شدنشـان وجـود نـدارد آنهـا را 

مـداوای سـرپایی می کننـد و به درمان سـرپایی 
اکتفـا می شـود و فـرد راهـی منزل می شـود.

حسـینی اضافه کـرد: در صحبت با پزشـکان 
متوجـه شـدیم برخـی از فوتی هـا بنـا بـه ایـن 
دلیـل اسـت کـه فـرد یـا دیـر مراجعه کـرده یا 
بـه دلیـل نبود امـکان بسـتری در مراحـل اولیه 

در مراحـل آخـر بیماری بسـتری شـده اسـت.
نماینـده مـردم تهـران در مجلـس بـا بیـان 
اینکـه »نبایـد اجـازه دهنـد کـه دیـر شـود و 
هرچـه سـریعتر ایـن تصمیـم را بگیرنـد«، ادامه 
داد: تصمیـم تعطیلـی مـدارس هم با فشـارهای 
مجلـس عملـی شـد و خواهش ما این اسـت که 

تعطیلـی به شـکل گسـترده تر در شـهرهایی که 
درگیـر ویـروس کرونا هسـتند صـورت بگیرد تا 
ظرفیـت کادر درمانـی و پزشـکی و تجهیـزات 

پاسـخگوی مبتایان باشـد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت نقــش کادر 
ــت:  ــا گف ــا کرون ــارزه ب ــان مب ــی در جری درمان
ایــن افــراد هــم بــه دلیــل نبــود امکانــات و هــم 
ــروس  ــاال و گســتردگی وی ــیوع ب ــل ش ــه دلی ب
جانشــان در خطــر اســت. در صحبت هایــی 
کــه بــا کادر درمــان داریــم موکــدا درخواســت 

ــرد. ــورت بگی ــی ص ــه تعطیل ــد ک دارن
گزارش هایـی  در  داد:  ادامـه  حسـینی 

افـرادی کـه مبتـا  بعضـا  آمـده  کـه داشـتیم 
شـده اند از تـردد در محل هـای شـلوغ ویـروس 
اسـتخرها،  در  باشـگاه ها،  بعضـا  گرفته انـد؛  را 

. آرایشـگاه ها
ایــن عضــو فراکســیون امیــد افزود: مــواردی 
کــه هنــوز تعطیــل نشــده اند و فعالیــت دارنــد 
ــردم  ــه از م ــم نیســتند و درخواســت عاجزان ک
صــورت می گیــرد کــه در خانه هــا بماننــد 
و خــارج نشــوند ولــی در کشــور دیگــری 
ــردد غیرضــرور  می بینیــم کــه در کل کشــور ت
ــر  ــم اگ ــن تصمی ــه ای ــع جــدی می شــود ک من
دیرتــر صــورت بگیــرد جــان افــراد بیشــتری در 
خطــر خواهــد بــود و هزینه هــای بیشــتری 
ــل  ــان تحمی ــردم و کادر درم ــور، م ــه کش را ب
خواهــد کــرد لــذا بایــد دســتور قاطعانــه بــرای 

ــرد. ــن موضــوع ســریعتر صــورت بگی ای
جبــران  »جهــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خانوارهــا  بــر  اقتصــادی  فشــار  حداقلــی 
درآمــد  کــم  دهک هــای  علی الخصــوص 
جامعــه، پرداخــت کمــک هزینــه جبرانــی 
ــت«،  ــروری اس ــاه ض ــا دو م ــک ی ــطح ی در س
تاکیــد کــرد: تنهــا راه شکســتن ایــن چرخــه، 
ــد  ــد و ش ــع آم ــازل و من ــراد در من ــدن اف مان
ــت،  ــار اعمــال محدودی ــد در کن ــه بای اســت ک
ــرد.  ــز صــورت پذی ــردم نی ــی از م ــت مال حمای

رئیــس اداره بهداشــت، امــداد و درمــان نیــروی زمینــی ارتش 
گفــت: تمــام ۲۸ بیمارســتان نیــروی زمینــی ارتــش در اقصــی 
ــای  ــا بیماری ه ــارزه ب ــه ســتاد مب ــاط کشــور، به محــض اینک نق
وزارت بهداشــت اعــام نیــاز کنــد، ایــن آمادگــی را دارد کــه بــه 

کمــک وزارت بهداشــت بیایــد. 
بــه گــزارش تســنیم، امیــر ســرتیپ دوم بهــزاد مؤذنــی 
راه انــدازی  بــه  اشــاره  بــا  خبرنــگاران،  بــا  گفت وگــو  در 
ــا  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــتان های صحرای بیمارس
ــاز وزارت  ــام نی ــت اع ــای نخس ــان روزه ــت: از هم ــار داش اظه
ــاران  ــار بیم ــش بیمارســتان های خــود را در اختی بهداشــت، ارت

ــت. ــار اس ــرش بیم ــال پذی ــرار داد و در ح ــی ق کرونای
رئیــس اداره بهداشــت، امــداد و درمــان نیــروی زمینــی ارتش 
بــا اشــاره بــه نیــاز اســتان قــم بــه بیمارســتان صحرایــی بــرای 
ــا گفــت: ایــن بیمارســتان در شــهرک  ــا بیمــاری کرون مبــارزه ب

پردیســان در اختیــار ایــن بیمــاران قــرار داده شــد.
وی ادامـه داد: دیشـب حـدود ۷۰۰ نفـر مراجعه کننـده به این 
بیمارسـتان داشـتیم کـه اگـر می خواسـتند بـه بیمارسـتان های 

سـطح شـهر مراجعـه کنند خـود ناقلیـن بیمـاری بودند.
مؤذنــی بــا بیــان اینکــه اکثــر کادر پرســتاری به صــورت 
داوطلبانــه در حــال خدمت رســانی بــه بیمــاران کرونایــی هســتند، 
خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر، صحنــه آفنــدی و جنگــی در 
کشــور بــه وجــود آمــده و نیــروی نظامــی ارتــش ایــن افتخــار را 

ــد. ــت کن ــاران خدم ــه بیم ــه ب ــورت داوطلبان ــه به ص دارد ک
رئیــس اداره بهداشــت، امــداد و درمــان نیــروی زمینــی 
ارتــش تأکیــد کــرد: نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی 
ایــران افتخــار می کنــد کــه در ایــن راه یــا شــهید شــده و یــا بــر 

ــق آمــده و پیــروز خواهنــد شــد. ایــن بیمــاری فائ
ــش  ــی ارت ــروی زمین ــتان نی ــام ۲۸ بیمارس ــت: تم وی گف

ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــه س ــض اینک ــور، به مح ــاط کش ــی نق در اقص
بیماری هــای وزارت بهداشــت اعــام نیــاز کنــد، ایــن آمادگــی را 

ــد. ــت بیای ــک وزارت بهداش ــه کم ــه ب دارد ک
ــه ســمت ایجــاد  ــده ب ــه آین ــزود: احتمــاالً در هفت ــی اف مؤذن
ــم کــه مــردم بعــد از ترخیــص شــدن از  ــی بروی نقاهــت گاه های
بیمارســتان بــا خیــال راحت تــری بــه جمــع خانواده هــای خــود 

ــد. برگردن
رئیــس اداره بهداشــت، امــداد و درمــان نیــروی زمینــی 
ــد  ــرای تولی ــش ب ــی ارت ــات تحقیقات ــه اقدام ــا اشــاره ب ــش ب ارت
دارو گفــت: از همــان روز اول متخصصــان نیــروی زمینــی ارتــش 
ــان  ــم و از هم ــکی قراردادی ــوم پزش ــگاه عل ــار دانش را در اختی
ــت تشــخیص شــدیم و  ــد کی ــه تولی ــق ب ــای نخســت موف روزه

ــم. ــل کردی ــه فرصــت تبدی ــد را ب تهدی
ـــواد  ـــتیم م ـــال آن هس ـــه دنب ـــن ب ـــرد: همچنی ـــرح ک وی مط
ـــد  ـــته  باش ـــتری داش ـــدگاری بیش ـــه مان ـــده ای ک ضدعفونی کنن
را تولیـــد و در اختیـــار مـــردم قـــرار دهیـــم کـــه در روزهـــای 
ــورت  ــای صـ ــه پژوهش هـ ــتری را در زمینـ ــار بیشـ ــی اخبـ آتـ
ـــرار  ـــردم عزیزمـــان ق ـــار م ـــه را در اختی ـــن زمین ـــه در ای گرفت

خواهیـــم داد.

فاطمه حسینی تاکید کرد:

تصمیم قاطعانه درباره تعطیلی گسترده و منع رفت و آمد اتخاذ شود

28 بیمارستان نیروی زمینی ارتش آمادگی الزم
 برای خدمت رسانی به بیماران کرونایی را دارد 

یــک نماینــده مجلــس بــه ایلنــا گفــت: اگــر 
ــه دلیــل  ــاز باشــد، مــردم ب ادارات و بانک هــا ب
شــرایط اقتصــادی و مشــکاتی کــه دارنــد، در 

خانــه نخواهنــد مانــد. 
ــب  ــم نس ــواد کاظ ــا، ج ــزارش ایلن ــه گ ب
ــه و  ــاوی، حمیدی ــواز، ب ــده اه ــی نماین الباج
ــده در  ــام ش ــات انج ــوص اقدام کارون، درخص
ــروس  ــا وی ــه ب ــه  مقابل ــتان در زمین ــن اس ای
کرونــا، گفــت: در حــال حاضــر برخــی اقدامــات 
و تمهیــدات ضــروری ماننــد آنچــه کــه در 
ــه  ــورت گرفت ــده، ص ــام ش ــور انج ــر کش سراس
ــزان شــیوع  ــوز می ــا خوشــبختانه هن اســت، ام
بــه شــدت شــهرهای  اســتان  بیمــاری در 
دیگــر نیســت امــا چنــد بیمارســتان قرنطینــه 
شــده اند و همچنیــن تجهیــزات  و امکانــات 
ــت. ــده اس ــاده ش ــروری آم ــرایط ض ــرای ش ب

وی ادامــه داد: همچنیــن همه عزیــزان کادر 
پزشــکی اســتان در حــال کار و تــاش هســتند 
تــا بــه خوبــی خدمــات رســانی صــورت گرفتــه 
ــد شــده اند  ــون تایی ــه تاکن ــی ک ــوارد مثبت و م

نیــز درمــان شــوند.
نماینــده مــردم اهــواز در ادامــه درخصــوص 
ــی  ــه مناطــق جنوب هجــوم برخــی مســافران ب
ــت  ــار درس ــن اخب ــت: ای ــار داش ــور، اظه کش
نیســت و پزشــکان در روزهــای اخیــر ایــن 
نقــاط  در  کرونــا  ویــروس  کــه  ســخنان 
گرمســیری و آب و هــوای گــرم ضعیف تــر 
ــذا حضــور ایــن  اســت را منتفــی دانســته اند. ل
افــراد و ســفر بــه اســتان های گرمســیری تنهــا 

ــباب  ــا و اس ــود آن ه ــت خ ــاف وق ــب ات موج
ــود  ــتان ها می ش ــایر اس ــت س ــر و زحم دردس
بهتریــن کار ایــن اســت کــه مــردم در منــازل 
خــود بماننــد و از رفــت و آمدهــای غیرضــروری 
ــراد  ــزل اف ــن من ــده  م ــه عقی ــد. ب ــز کنن پرهی
ــن  ــرای ای ــا و ب ــن فض ــکان در ای ــن م امن تری

ــت. ــرایط اس ش
کاظــم نســب الباجــی همچنیــن درخصوص 
»عــادی« اعــام شــدن وضعیــت از ســوی 
بــه  ادارات  کار  ســاعت  بازگشــت  و  دولــت 
شــرایط معمــول، اظهــار داشــت: حــرف مــن بــا 
مســئوالن ایــن اســت کــه اگــر واقعــا می داننــد 
ــه  کــه ایــن ویــروس مرگبــار و شــیوع آن رو ب
گســترش اســت، همچنیــن واکســن آن هنــوز 
تولیــد نشــده اســت، عــادی اعــام کــردن 
شــرایط اشــتباه بــوده و موجــب خســارت هــای 

ــود. ــر می ش ــران ناپذی جب

ــان ادارات و  ــه همزمـ ــه داد: اینکـ وی ادامـ
بانک هـــا را بـــاز نگـــه داریـــم و افـــراد را بـــه 
محـــل کار بیاوریـــم یـــا مجبـــور کنیـــم کـــه 
ـــه مـــردم بگوییـــم  ـــد و همزمـــان ب ســـر کار برون
ـــر  ـــردم ب ـــاً م ـــد، طبیعت ـــا بمانن ـــه در خانه ه ک
ــود و  ــورم موجـ ــادی تـ ــار اقتصـ ــاس فشـ اسـ
ـــه  ـــتند ک ـــور هس ـــد مجب ـــه دارن ـــکات ک مش
بـــه دنبـــال کارهـــای روزمـــره خـــود برونـــد، 
همچنیـــن دولـــت بایـــد درخصـــوص اســـتان 
ـــده و حـــادی  ـــران کنن ـــت نگ ـــه وضعی ـــی ک های
ـــدات الزم  ـــرده و تمهی ـــزی ک ـــه ری ـــد برنام دارن
ـــن  ـــر ای ـــیوع و خط ـــزان ش ـــا می ـــب ب را متناس

ویـــروس در هـــر اســـتان بیاندیشـــد.
نماینــده اهــواز ادامــه داد: اکنــون کارکنــان 
دلیــل  بــه  اجرایــی  و  اداری  دســتگاه های 
بــاز بــودن ادارات ســرکار می آینــد و ایــن 
ــه  ــا ب ــدن آنه ــوده ش ــاز آل ــد زمینه س می توان

ــا باشــد کــه در زمــان بازگشــت  ویــروس کرون
بــه خانــه می توانــد زمینــه بیمــاری ســایر 

ــد. ــم کن ــواده را فراه ــای خان اعض
خطرنــاک  شــرایط  ایــن  در  افــزود:  وی 
ــه  ــت ادارات را نیم ــت دول ــی الزم اس و بحران
تعطیــل و بــا ســاعت کاری کــم و یــا افــرادی را 
بــه صــورت کشــیک بگــذارد تــا از رشــد بیشــتر 

ــود. ــری ش ــروس جلوگی وی
کاظــم نســب الباجــی همچنیــن درخصوص 
رفــت و آمدهــای نــوروزی مــردم، گفــت: مــردم 
ــد  ــی برخوردارن ــی باالی ــا از فرهنــگ اجتماع م
در  نهنــد،  م   ارج  بســیار  را  رحــم  صلــه  و 
ــرایط  ــی ش ــه در برخ ــال دارد ک ــه احتم نتیج
ــا  ــد. تقاضــای م ــده بگیرن ــروس را نادی ــن وی ای
از مــردم بــه ویــژه جنوبی هــای عزیــز کــه 
ــاش  ــال کار و ت ــزارع در ح ــا در م ــن روزه ای
هســتند، ایــن اســت کــه بــرای مدتــی از رفت و 
آمدهــا و مهمانی هــا پرهیــز کننــد و در منــازل 
خــود بماننــد، حتــی تــا نــکات بهداشــتی را بــه 

ــد. ــر دهن ــرده و تذک ــادآوری ک ــر ی یکدیگ
ــت  ــت: الزم اس ــار داش ــن اظه وی همچنی
مــردم بــه صــدا و ســیما و رســانه هــای رســمی 
توصیه هــای  آخریــن  از  تــا  کننــد  توجــه 
ــن  ــدرکار در ای ــت ان ــران دس ــکان و مدی پزش
ــه می شــود  ــی توصی ــد، حت حــوزه اطــاع یابن
در صــورت امــکان خریدهــای روزانــه را هــم از 
طریــق غیرحضــوری انجــام دهنــد و از خــروج 

ــد. ــدا بپرهیزن ــزل اکی ــر ضــروری از من غی
ابــراز  پایــان  در  اهــوار  مــردم  نماینــده 
امیــدواری کــرد تــا با برنامــه و تاش مســئوالن 
و همچنیــن رعایــت توصیــه و نــکات ایمنــی و 
بهداشــتی از ســوی مــردم شــاهد کاهش شــیوع 

ــیم. ــروس باش ــن وی ــودی ای و ناب

کاظم نسب: 

 دولت باید ادارات را نیمه تعطیل کند

دادنامه
کاسه پرونده: ۹۸/۹۹۱/۲

شماره دادنامه: ۹۸/۱۱/۲-۱۱۹۴
خواهــان: علــی میرهاشــمی آقاملکــی بــادرس: 
منــزل  ابــوذر ۱۱   6 ارشــاد  موزیــرج  بابــل- 

۴۷۱۷۷۴۷۴۱۷ پ  ک  شــخصی 
خوانده: رضا نجف زاده - مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه 
رای قاضی شورا

ــی میرهاشــمی  ــای عل در خصــوص دعــوی آق
آقاملکــی بطرفیــت رضــا نجــف زاده بــه خواســته 
مطالبــه وجــه بــا توجــه بــه اینکــه مســتند دعــوی 
ــت  ــان و پرین ــارات گواه ــارت از اظه ــان عب خواه
ــی و  ــاغ قانون ــف اب ــده باوص ــوده وخوان ــی ب بانک
ــز  ــی نی ــه والیحــه ای ــی حضــور نیافت انتظــار کاف
ارســال نکــرده ودفاعــی بعمــل نیــاورده اســت و در 
نتیجــه مســتند دعــوی مصــون از هرگونــه تعــرض 
ــتند  ــود مس ــت ووج ــده اس ــع ش ــب واق و تکذی
دعــوا در یــد خواهــان داللــت بــر مدیونیــت 
خوانــده و اســتقرار دیــن برذمــه وی اســت و 
ــن  ــا ادای دی ــقاط ی ــا اس ــراء ی ــاب اب ــی در ب دلیل
ارائــه نشــده اســت فلــذا دعــوا محمــول بــر صحت 
تشــخیص و مســتندا بــه مــواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ 
و۵۲۲ قانــون آییــن دادرســی در امــور مدنــی 
ــده  ــت خوان ــر محکومی ــم ب ــوب ۱۳۷۹ حک مص
ــل  ــال اص ــغ 6۴/۰۰۰/۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ب
خواســته ۸۸۰/۰۰۰ ریــال هزینــه دادرســی و 
احتســاب خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم 
ــه  ــوم الوصــول ک ــت ی دادخواســت ۹۸/۹/۱۹ لغای
بــر اســاس نــرخ شــاخص اعامــی از ســوی بانــک 
مرکــزی محاســبه خواهــد شــد در حــق خواهــان 
صــادر و اعــام مــی گــردد. رای صــادره غیابــی و 
ــل  ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل ظ
واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس ظــرف مهلــت 
ــی در دادگاه  ــد نظرخواه ــل تجدی ــت روز قاب بیس

ــل مــی باشــد. ــی باب حقوق
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف 

بابل-سیدغالمحسین اصغری

ــه افزایــش روز افــزون جمعیــت  ــا توجــه ب ب
ــرز۵۰  ــهری از م ــت ش ــور جمعی ــهری و عب ش
درصــد در هــزاره ســوم میــادی ایــن هــزاره بــه 
هــزاره شهرنشــینی لقــب گرفــت. روند پرشــتاب 
ــه  ــت ک ــی اس ــدازه ای ــه ان ــهری ب ــت ش جمعی
پیــش بینــی مــی شــود تــا ســال۲۰۵۰ جمعیت 
شــهری بــه بیــش از ۷۰ درصــد جمعیــت جهان 
افزایــش یابــد. ایــن رونــد افزایشــی برنامــه ریزان 
شــهری را در سراســر جهــان بــا مشــکات 
عدیــده ایــی روبــرو ســاخته اســت. ایــن برنامــه 
ــا  ــا ب ــیدند ت ــان کوش ــر جه ــزان در سراس ری
نگاهــی یکپارچــه بــه تمامــی ابعاد شهرنشــینی، 
ــه  ــهرها ارای ــعه ش ــرای توس ــی را ب ــدل های م
دهنــد. شــهرها از مراکــز صرفــا تجــاری تغییــر 
بــه محیــط هــای  ماهیــت داده و تبدیــل 

هوشــمند شــهری شــدند.
بــه   )Smart City( هوشــمند  شــهر 
شــهری گفتــه می شــود کــه بــر اســاس آخریــن 
ــهری  ــت ش ــه مدیری ــل یافت ــای تکام نظریه ه
بــر پایــه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، داری 

ــل باشــد: ــی ذی ــار اصل شــش معی
 Smart( حکمروایی هوشمند

)Governance
)Smart Citizen( شهروند هوشمند

 )Smart Environment( محیط زندگی
 )Smart Home( محل زندگی هوشمند
)Smart Economy( اقتصاد هوشمند

)Smart Mobility( حمل و نقل هوشمند
)Smart Energy( انرژی هوشمند

ادبیــات  در  تعاریــف  تاثیرگذارتریــن  از  یکــی 
دانشــگاهی توســط دانشــگاه صنعتــی ویــن در 
ــمند،  ــهر هوش ــت. »ش ــده اس ــه ش ــال ۲۰۰۷ ارائ س
ــرای  ــال اج ــی در ح ــه خوب ــه ب ــت ک ــهری اس ش
ــه  ــش گان ــات ش ــو در خصوصی ــه جل ــای رو ب راه ه
ــی  ــمند، حکمروای ــرک هوش ــمند، تح ــردم هوش )م

هوشــمند، زندگــی هوشــمند، اقتصــاد هوشــمند 
ترکیبــی  در  کــه  اســت،  هوشــمند(  محیــط  و 
ــی هــا و فعالیــت هــای سرنوشــت  هوشــمند از دارای
ســاز، مســتقل و آگاه شــهروندان ســاخته مــی شــود. 
)۲۰۱۴,Mosannenzadeh & Vettoratob(

ــوب شــهر هوشــمند را  مســنن زاده و ویتروت
اینگونــه تعریــف می کنند: »شــهر هوشــمند یک 
شــهر پایــدار و کارآمــد بــا کیفیــت بــاالی زندگی 
ــای  ــش ه ــا چال ــه ب ــدف آن مقابل ــه ه اســت ک
شــهری )بهبــود تحــرک، بهینــه ســازی اســتفاده 
ــود  ــت، بهب ــت و امنی ــود بهداش ــع، بهب از مناب
ــت از رشــد اقتصــادی  ــی، حمای توســعه اجتماع
ــتفاده از  ــق اس ــارکتی( از طری ــی مش و حکمروای
فنــاوری هــای اطاعاتــی و ارتباطــی در خدمــات 
ــان و  ــن ذینفع ــکاری بی ــا، هم ــاخت ه و زیرس

ســهامداران کلیــدی )شــهروندان، دانشــگاه هــا، 
دولــت و صنعــت( و ســرمایه گــذاری در ســرمایه 
 Mosannenzadeh( هــای اجتماعــی اســت

.)۲۰۱۴,& Vettoratob
فنــاوری  ادغــام  هوشــمند،  شــهر  ایــده 
اطاعــات و ارتباطــات و دســتگاه هــای مختلــف 
ــرای بهینــه ســازی  ــه شــبکه اســت. ب متصــل ب
ــری هــای شــهری  ــات و کارب ــره وری از خدم به
ــوژی  ــت. تکنول ــهروندان اس ــه ش ــال آن ب و اتص
ــات  ــا مقام ــد ت ــی ده شــهر هوشــمند اجــازه م
یــک شــهر بــا جامعــه و زیرســاخت های شــهری 
و نظــارت بــر آنچــه اتفــاق مــی افتــد و آنچــه در 
حــال تحــول اســت، تعامل مســتقیم پیــدا کنند.

در نتیجــه شــهر هوشــمند شــهری خاقانــه 
و  اطاعاتــی  هــای  تکنولــوژی  کــه  اســت 
ــرای  ارتباطــی )ICT( و دیگــر وســیله هــا را ب
بهبــود کیفیــت زندگــی، کارایــی ســرویس هــا 
ــا  ــرد ت ــه کار میگی ــهری ب ــای ش و عملکرده
نیازهــای فعلــی و آینــده ی نســل هــا را بــا در 
نظــر گرفتــن جنبــه هــای اقتصــادی، اجتماعی 

ــد. ــرآورده کن ــان ب ــا اطمین و محیطــی ب

شهر هوشمند
دکتر سجاد رجبی

مقاله
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چینی ها بیمارستان رباتیک برای 

مبتالیان به کرونا ساختند

بیمارســتان جداگانــه  یــک  اخیــرا چینی هــا 
و خاصــی را بــرای بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری 
ــه در  ــد ک ــاح کرده ان ــان افتت ــد-۱۹« در ووه »کووی
ــیدگی می کننــد.  آنجــا ربات هــا بــه بیمــاران رس
بـه گـزارش ایسـنا، حـدود دو مـاه اسـت کـه افراد 
برخـی کشـورهای جهـان بـه کروناویروس کـه اکنون 
بیمـاری »کوویـد-COVID( »۱۹-۱۹( نـام گرفته، 
مبتـا شـده اند و تاکنون این ویروس جـان هزاران نفر 
را در سراسـر جهان گرفته اسـت. شـیوع ایـن بیماری 
در شـهر ووهـان چیـن بـوده اسـت. حـال طـی ایـن 
خبـر قصـد داریـم برایتـان از عملکـرد چینی هـا طی 
شـیوع کرونا در کشورشـان بگوییـم و فناوری هایی که 
چینی هـا در ایـن بـازه زمانـی از آنهـا بـرای مقابلـه با 
ایـن ویـروس مرگبار اسـتفاده کرده انـد، معرفی کنیم.

 چیــن نخســتین بیمارســتان تمــام رباتیــک 
مجهــز بــه فنــاوری ۵جــی را بــرای درمــان بیمــاران 

ــرد. ــاح ک ــد ۱۹ افتت ــه کووی ــا ب مبت
ایـن ربات هـا قـادر بـه انجـام وظایفـی از جملـه 
گرفتـن درجـه حرارت بـدن بیماران، دادن غـذا و دارو 
بـه بیمـاران و ضد عفونی کردن بیمارسـتان هسـتند.

ایـن ربات هـا بـه پزشـکان ایـن امـکان را می دهند 
تـا از راه دور از حـال بیمـاران باخبـر باشـند و بـر آنها 
نظـارت کننـد و خودشـان بـه صـورت مسـتقیم بـا 

بیمـاران در تعامـل نباشـند.
از زمـان ظاهر شـدن ویروس کرونا بـرای اولین بار در 
ووهـان در اواسـط ماه دسـامبر ، بیش از ۳۰۰۰ پزشـک 
در سراسـر اسـتان هوبی بـه این ویروس مبتا شـده اند.

افتتـاح ایـن بخـش حاصـل همـکاری بیمارسـتان 
ووچانـگ و مقامـات هوبـی و آکادمی علـوم چین بود.

ایـن ربات ها عاوه بـر کمک به پزشـکان، می توانند 
محیـط بیمارسـتان را ضـد عفونـی کننـد، مافه هـا و 

زباله هـای بیمارسـتان را نیـز جمـع آوری کنند.
آنهــا همچنیــن بــا کمــک فنــاوری ناوبــری قــادر 
ــه  ــورد ب ــدون برخ ــات ب ــام جه ــه تم ــت ب ــه حرک ب

ــع هســتند. موان

نمایندگان سازمان بهداشت جهانی:
 اطمینان کامل داریم کرونا در ایران 

کنترل می  شود 

نمایندگان سازمان جهانی بهداشت از نحوه درمان 
بیماران در استراحتگاه  های بیمارستانی سازمان بسیج 
جامعه پزشکی بازدید و تأکید کردند: ایران به منظور 
پیشگیری از ویروس کرونا در آمادگی کامل قرار دارد 

و اطمینان کامل داریم این ویروس کنترل می  شود. 
بــه گــزارش تســنیم؛ نماینــدگان ســازمان جهانــی 
بهداشــت صبــح امــروز به همــراه تیمی از کارشناســان 
خــود در ایــران، از یکــی از اســتراحتگاه  های ســازمان 
بســیج جامعــه پزشــکی بازدیــد کردنــد تــا اطمینــان 
ــرل  ــات و کنت ــه خدم ــد ارائ ــه رون ــد ک حاصــل کنن
ایــن ویــروس در باالتریــن ســطح در حــال اجراســت.

از  بازدید  نماینده سازمان جهانی بهداشت به هنگام 
استراحتگاه بسیج جامعه پزشکی کشور با بیان این که 
»ایران به منظور پیشگیری از ویروس کرونا در آمادگی 
کامل قرار دارد و اطمینان کامل داریم این ویروس کنترل 
می  شود«، تصریح کرد: مهمترین ستون  مهار و کنترل 
بیماری  های واگیردار به خصوص ویروس کرونا همکاری 
قوی میان سازمان  های متولی و مردم است که خوشبختانه 

چنین چیزی در ایران به وضوح قابل مشاهده است.
نماینـدگان WHO ضمـن قدردانی از تاش های 
کادر درمـان سـازمان بسـیج جامعـه پزشـکی بـرای 
کنتـرل و مهـار ویـروس کرونـا اذعـان کردنـد: ایران 
در زمینـه مهـار انـواع بیماری ها به ویـژه بیماری های 
ماحظـه ای  قابـل  توانمنـدی  و  قـدرت  از  واگیـر 
برخـوردار اسـت و ایـن توانایـی را به خوبـی در زمـان 
وقـوع بحران هـا و بایـای مختلف نشـان داده اسـت.

گفتنــی اســت در جریــان ایــن بازدیــد دکتــر ابراهیم 
ــکی  ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس ــس س ــان، رئی متولی
کشــور، ســردار محمدرضــا یــزدی، فرمانده ســپاه محمد 
رســول اهلل)ص( تهــران و دکتــر علیرضــا زالــی مســئول 
عملیــات و مدیریــت بیمــاری کرونــا نیز حضور داشــتند.

و  گردشــگری  میــراث  فرهنگــی،  وزیــر 
دعــوت  ضمــن  بیانیــه ای  در  صنایع دســتی 
ــدن  ــه مان ــن و در خان ــرای ســفر نرفت ــردم ب م
ــژه  ــدات وی ــا، از تمهی ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ب
فروکــش  از  بعــد  هم وطنــان  بــرای  ســفر 

کــردن شــیوع ایــن بیمــاری خبــر داد. 
ــر  ــه علی اصغ ــن بیانی ــا، مت ــزارش  ایرن به گ
مونســان خطــاب بــه هموطنــان بــه  شــرح زیــر 
انگیــزه ســفر  مهم تریــن  بی تردیــد  اســت: 
و گردشــگری کمــک بــه ارتقــای ســامت 
جســمی و روحــی انســان ها اســت و در جایــی 
ــود دارد  ــی وج ــا امن ــر و ن ــاس خط ــه احس ک
ــرار  ــفر تحت الشــعاع ق ــود موضــوع س خودبه خ
ــروس  ــیوع وی ــیاق ش ــن س ــر همی ــرد. ب می گی
ــفر  ــی حــذف س ــش و حت ــا موجــب کاه کرون
بــه صــورت مقطعــی شــده تــا ســامت جوامــع 

حفــظ شــود.
 در بخــش دیگــر ایــن بیانیــه آمــده اســت: 
ــی،  ــر میراث فرهنگ ــوان وزی ــه  عن ــب ب اینجان
ــی  ــن قدردان ــتی ضم ــگری و صنایع دس گردش
از همراهــی روزافــزون مــردم فهیــم کشــورمان، 
ــودداری از  ــا خ ــم ب ــردم می خواه ــوم م از عم
ــواده  ــار اعضــای خان ــوروز ۹۹ را در کن ســفر، ن
در منــزل بــا صحــت و ســامتی ســپری کننــد. 
ــا  ــران ب ــن بح ــامی از ای ــران اس ــد ای بی تردی

ــول  ــن ق ــد و ای ــد آم ــرون خواه ــربلندی بی س
ــه  ــم ک ــورمان می ده ــور کش ــردم صب ــه م را ب
پــس از شکســت کرونــا شــرایط خوبــی در 
ــی از  ــرای موج ــران ب ــوار ای ــت بزرگ ــان مل ش
ــرد. ــم ک ــم خواهی ــاط انگیز فراه ــفرهای نش س

رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع 
رســانی وزارت بهداشــت اعــام کــرد: تاکنــون 
ــه  ــی ب ــور قطع ــه ط ــور ب ــر در کش ۸۰۴۲ نف
ــه  ــر ب ــده و ۲۹۱ نف ــا ش ــا مبت ــروس کرون وی
علــت ابتــا بــه ایــن ویــروس فــوت کرده انــد و 

همچنیــن ۲۷۳۱ نفــر بهبــود یافته انــد.
آخریــن  دربــاره  جهانپــور  کیانــوش 

ــا و  ــروس کرون ــه وی ــی ب ــای قطع ــار ابت آم
ــرد: از  ــان ک ــور بی ــی از آن در کش ــوت ناش ف
ــج  ــاس نتای ــر اس ــروز و ب ــا ام ــروز ت ــر دی ظه
آزمایشــگاهی، ۸۸۱ مــورد بیمــار جدیــد مبتــا 
بــه کوویــد ۱۹ در کشــور شناســایی شــد و کل 
ــه  ــه ایــن بیمــاری در کل کشــور ب مبتایــان ب

ــید. ــر رس ۸۰۴۲ نف
 ۲۴ طــول  در  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 
ــد  ــان جدی ــر از مبتای ســاعت گذشــته، ۵۴ نف
ــد و  ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــد ۱۹ ج کووی
مجمــوع جــان باختــگان ایــن بیمــاری در 

ــید. ــورد رس ــه ۲۹۱ م ــور ب کش

رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع 
ــبختانه  ــت: خوش ــت گف ــانی وزارت بهداش رس
بیمــاران بهبــود  از  نفــر  تــا کنــون ۲۷۳۱ 
ــد بهبــودی  ــد و رون یافتــه و ترخیــص شــده ان
قابــل  افزایــش  بیمــاران  ایــن  ترخیــص  و 

ماحظــه ای داشــته اســت.
بیمــاران  کل  تعــداد  دربــاره  جهانپــور 
ــک  ــه تفکی ــد ۱۹ در کشــور ب ــه کووی ــا ب مبت
اســتان ها گفــت: تهــران ۲۱۱۴ نفــر، قــم ۷۵۱ 
ــر،  ــان 6۱۸ نف ــر، اصفه ــان ۵۲۴ نف ــر، گی نف
البــرز ۳۳۹ نفــر، مازنــدران ۸۸6 نفــر، مرکــزی 
۴۱6 نفــر، قزویــن ۲۵۷ نفــر، ســمنان ۲۲۱ 
ــوی  ــان رض ــر، خراس ــتان ۱۷۹ نف ــر، گلس نف
۲۲۲ نفــر، فــارس ۱۵۱ نفــر، لرســتان ۱۷6 
نفــر، آذربایجــان شــرقی ۱۴6 نفــر، خوزســتان 
ــر،  ــان ۷۹ نف ــر، زنج ــزد ۱۲۷ نف ــر، ی ۱۱۰ نف
کردســتان ۷۸ نفــر، اردبیــل ۹۱ نفــر، کرمانشــاه 
ــر،  ــدان ۷۷ نف ــر، هم ــان ۴۰ نف ــر، کرم ۵۱ نف
سیســتان و بلوچســتان ۴۰ نفــر، هرمــزگان 
ــی ۵۱ نفــر، خراســان  6۹ نفــر، خراســان جنوب
ــاری ۳۷  ــر، چهارمحــال و بختی شــمالی ۳۴ نف
ــی ۷۳  ــان غرب ــر، آذربایج ــام ۵6 نف ــر، ای نف
نفــر، کهگیلویــه و بویراحمــد ۱۱ نفــر و بوشــهر 
۱۸ نفــر از ابتــدا تاکنــون بــه طــور قطعــی بــه 

ــده اند. ــا ش ــا مبت ــروس کرون وی

ــه  ــا اشــاره ب عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس ب
ــط  ــده توس ــکار ش ــتی احت ــام بهداش ــادی اق ــداد زی ــف تع کش
ــه نحــوه  ــد نســبت ب ــر صمــت بای نیــروی انتظامــی، گفــت: وزی

ــح دهــد.  ــکاری توضی ــام کشــف شــده احت ــع اق توزی
بــه گــزارش خانــه ملــت، بهــروز بنیــادی بــا اشــاره بــه افزایــش 
نــرخ اقــام بهداشــتی پیشــگیری از ابتــا بــه کرونــا، علــی رغــم 
تعییــن نــرخ مصــوب، گفــت: نــرخ اقــام بایــد در بــازار و بر اســاس 
ــن رو دســتگاه های مســئول،  عرضــه و تقاضــا تعییــن شــود از ای
وزارت خانه هــا و دســتگاه هــای نظارتــی بایــد مراقــب باشــند کــه 
اقــام مــورد نیــاز مــردم بــا قیمــت مناســب و متناســب بــا هزینــه 

تولیــد بــه دســت مصــرف کننــده برســد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه تولیـــدات بهداشـــتی ماننـــد ماســـک 
و مـــواد ضدعفونـــی کننـــده بایـــد از مســـیر همیشـــگی و بـــا 
ـــح  ـــود، تصری ـــع ش ـــی  توزی ـــتی و درمان ـــز بهداش ـــت مراک اولوی
کـــرد: در حـــال حاضـــر در حـــوزه فـــروش اقـــام بهداشـــتی 

کـــه نـــرخ مصـــوب دارنـــد نابســـامانی هایی وجـــود دارد کـــه 
ـــئله  ـــن مس ـــه ای ـــدی ب ـــورت ج ـــه ص ـــد ب ـــرات بای ـــازمان تعزی س

ـــد. ـــارت کن نظ

مردم گرانفروشی کاالهای بهداشتی را گزارش کنند
ــک در  ــد ماس ــای تولی ــداد کارخانه ه ــه داد: تع ــادی ادام بنی
ــخص  ــا مش ــان کام ــده محصوالتش ــام ش ــت تم ــور و قیم کش
بــوده و وزارت صنعــت، معــدن تجــارت از آن اطــاع دارد. 
ــده  ــرف کنن ــت از مص ــورای حمای ــت و ش ــن وزارت صم بنابرای
بایــد قیمــت نهایــی کاالهــا را بــه مــردم اطــاع رســانی کننــد و 
اگــر در جایــی غیــر از ایــن مبالــغ عرضــه شــود مــردم بــا شــماره 
ــور را  ــف مذک ــه و تخل ــاس گرفت ــده تم ــن ش ــای تعیی تلفن ه
گــزارش کننــد. ایــن بهتریــن حالــت اســت کــه هــم نظــارت را 
بــه نوعــی بــه دســت خــود مــردم بدهیــم و هــم عرضــه و تقاضــا 

ــازار بســپاریم. ــه ب را ب

وزیر صمت نسبت به نحوه توزیع اقالم احتکاری 
کشف شده توضیح دهد

ــتی  ــام بهداش ــادی اق ــداد زی ــف تع ــه کش ــاره ب ــا اش وی، ب
ــمت  ــزود: وزارت س ــی، اف ــروی انتظام ــده توســط نی ــکار ش احت
ــکاری  ــده احت ــف ش ــای کش ــع کااله ــوه توزی ــبت نح ــد نس بای
ــز  ــس نی ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــد، کمیس ــح ده توضی
ــه ایــن مســئله ورود کــرده و از معاونیــن وزارتخانــه در  حتمــا ب
خصــوص نحــوه توزیــع کاال گــزارش می خواهــد. چــرا کــه علــی 
رغــم پتانســیل بــاالی کشــور در زمینــه تولیــد اقــام بهداشــتی، 
نارضایتی هــا عمومــی وجــود دارد. مســئوالن مربوطــه بایــد 

ــن موضــوع پاســخگو باشــند. ــه ای نســبت ب

عضـــو هیئـــت رئیســـه مجلـــس گفـــت: ســـتاد پشـــتیبانی 
مقابلـــه بـــا کرونـــا بایـــد هـــر چـــه ســـریعتر بـــا مســـئولیت 

رئیـــس جمهـــور یـــا معـــاون اول وی تشـــکیل شـــود.
ــه  ــت رئیس ــو هیئ ــرزاده عض ــر رنجب ــر، اکب ــزارش مه ــه گ ب
ــتلزم  ــا مس ــروس کرون ــا وی ــه ب ــه مقابل ــان اینک ــا بی ــس ب مجل
ــد  ــردم بای ــت: م ــت، گف ــردم اس ــه م ــاری هم ــارکت و همی مش
اصــول بهداشــت فــردی و اجتماعــی را رعایــت کننــد و بــا توجــه 
بــه اینکــه فعــًا درمــان ایــن بیمــاری از طریــق واکســن و دارو 
ــت  ــتی را رعای ــول بهداش ــد اص ــردم بای ــت، م ــر نیس امکانپذی

ــد. ــره ببرن ــگیری به ــای پیش ــد و از راه ه کنن
ـــردم  ـــی از م ـــل برخ ـــث تمای ـــا بح ـــن روزه ـــه داد: ای وی ادام
بـــه مســـافرت مطـــرح می شـــود کـــه مـــردم بایـــد بـــه ایـــن 
ـــهری  ـــروس از ش ـــال وی ـــل و انتق ـــه نق ـــند ک ـــف باش ـــه واق نکت
ـــی  ـــد حت ـــردم بای ـــت و م ـــاز اس ـــیار خطرس ـــر بس ـــهر دیگ ـــه ش ب
ـــد و در  ـــودداری کنن ـــروری خ ـــافرت های غیرض ـــدور از مس المق

خانه هـــای خـــود بماننـــد.

عضـــو هیئـــت رئیســـه مجلـــس شـــورای اســـامی تأکیـــد 
ــد در  ــه نبایـ ــچ وجـ ــه هیـ ــا بـ ــن روزهـ ــردم در ایـ ــرد: مـ کـ
ــا  ــه بـ ــتاد مقابلـ ــن سـ ــد و همچنیـ ــور یابنـ ــات حضـ اجتماعـ
کرونـــا بایـــد کســـانی را کـــه مشـــکوک بـــه ایـــن ویـــروس 
ـــال  ـــل و انتق ـــا نق ـــد ت ـــرار ده ـــل ق ـــت کام ـــتند، در مراقب هس

بیمـــاری صـــورت نگیـــرد.
رنجبــرزاده بــا تأکیــد بــر اینکــه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا بایــد 
ــروس  ــگیری از وی ــت پیش ــتی جه ــات الزم بهداش ــام امکان تم
کرونــا را در اختیــار مــردم قــرار دهــد، اظهــار داشــت: الزم اســت 
دولــت تجهیــزات و امکانــات الزم را در اختیــار ســتاد مقابلــه بــا 

کرونــا قــرار دهــد و از آنــان پشــتیبانی کنــد.
ـــع  ـــرد: در واق ـــان ک ـــا بی ـــا کرون ـــه ب ـــتاد مقابل ـــو س ـــن عض ای
ـــان  ـــتاد درم ـــد از س ـــتیبانی بای ـــتاد پش ـــه س ـــدم ک ـــده معتق بن
و پزشـــکی جـــدا شـــود امـــا در حـــال حاضـــر ســـتاد مقابلـــه 
بـــا کرونـــا تهیـــه و توزیـــع اقـــام بهداشـــتی را هـــم انجـــام 
می دهـــد کـــه هـــر چـــه ســـریع تر ایـــن دو بایـــد از یکدیگـــر 

ـــوند. ـــدا ش ج
وی ادامـــه داد: ســـتاد پشـــتیبانی مقابلـــه بـــا کرونـــا بایـــد 
توســـط دولـــت انجـــام شـــود، بـــه ایـــن معنـــا کـــه دولـــت 
تأمیـــن و توزیـــع اقـــام بهداشـــتی را در دســـتور کار خـــود 
ـــار  ـــتی را در اختی ـــزات بهداش ـــام و تجهی ـــن اق ـــد و ای ـــرار ده ق

ـــد. ـــرار ده ـــا ق ـــا کرون ـــه ب ـــتاد مقابل س
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــراد دول ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــرزاده ب رنجب
ـــدا  ـــم ج ـــا را از ه ـــا کرون ـــه ب ـــتاد مقابل ـــتیبانی و س ـــتاد پش س
نکـــرده اســـت، تصریـــح کـــرد: بـــرای حـــل ایـــن مشـــکل و 
ـــه  ـــر چ ـــد ه ـــا بای ـــروس کرون ـــا وی ـــدی ب ـــه ج ـــن مقابل همچنی
ـــئولیت  ـــا مس ـــا ب ـــا کرون ـــه ب ـــتیبانی مقابل ـــتاد پش ـــریع تر س س
رئیـــس جمهـــور یـــا معـــاون اول رئیـــس جمهـــور تشـــکیل 
ـــت  ـــر بهداش ـــخص وزی ـــا و ش ـــا کرون ـــه ب ـــتاد مقابل ـــا س ـــود ت ش
صرفـــاً مســـائل درمانـــی و پزشـــکی را در ســـتاد مقابلـــه بـــا 
کرونـــا پیگیـــری کننـــد، نـــه آنکـــه درگیـــر تهیـــه و توزیـــع 

اقـــام بهداشـــتی باشـــند.

بیانیه وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

تمهیدات ویژه برای سفر بعد از مهار کرونا در نظر داریم

بنیادی:

وزیر صمت نسبت به نحوه توزیع اقالم 
بهداشتی کشف شده احتکاری توضیح دهد

روحانی ستاد »پشتیبانی« مقابله با کرونا را تشکیل دهد

عضـو کمیسـیون آمـوزش مجلـس بـا بیـان 
اینکه سیسـتم نظـارت بر توزیع  کا های سـامت 
محـور کارایـی الزم را نـدارد، گفـت: دولـت بایـد 
در درون خـود هماهنگـی جـدی و عملـی بـرای 

سـاماندهی بـه ایـن اوضـاع بـه وجود بیـاورد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، داود محمــدی بــا 
اشــاره بــه وضعیــت نامناســب توزیــع کاالهــای 
ســامت محــور در پایتخــت کشــور، گفــت: در 
ایــن روزهــا مــردم مرتــب بــه داروخانه هــا 
مراجعــه مــی کننــد امــا اقــام بهداشــتی 
مــورد نیــاز بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه 
ــرد چــرا  ــرار نمــی گی ــا در اختیارشــان ق کرون
کــه در توزیــع ایــن کاال هــا مدیریــت مناســب و 
ــن رو  ــدارد از ای ــود ن ــی وج ــامان دهی دقیق س
ــرده و  ــن شــرایط سوءاســتفاده ک ــده ای از ای ع

ــد. ــه راه می افت ــیاه ب ــازار س ب

سیستم نظارت بر توزیع  کاالهای 
سالمت محور کارایی الزم را ندارد

نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 
ــع  و  ــتم توزی ــه سیس ــان اینک ــا بی ــامی، ب اس
نظــارت کا هــای ســامت محــور کارایــی الزم 
ــی  ــی دقیق ــفانه نظارت ــزود: متاس ــدارد، اف را ن
بــر توزیــع کاال هــا پــس از تولیــد صــورت 
ــی  ــیر اصل ــام از مس ــن رو اق ــرد از ای نمی گی
ــه  ــردم خــارج شــده و ب ــع و دسترســی م توزی

دســت دالالن در بــازار ســیاه می رســد.

ــر اینکــه سیســتم نظــارت  ــد ب ــا تاکی وی ب
ــار  ــدارد، اظه ــی الزم را ن ــع کاال کارای ــر توزی ب
کــرد:  عــدم هماهنگــی بیــن مســئولین و 
وزارت بهداشــت و وزارت صمــت مشــکات 
ــه وجــود آورده اســت  ــرای مــردم ب بســیاری ب
ــروری  ــام ض ــه اق ــی ب ــردم را از دسترس و م
پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری کرونــا محــروم 

ــت. ــرده اس ک

کرونا و نیاز پیش بینی نشده  برای 
استفاده از اقالم بهداشتی 

ــا  ــم ب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــران  ــا در ای ــان اینکــه شــیوع بیمــاری کرون بی
ــرای  ــاز جــدی و پیــش بینــی نشــده ای را ب نی
اســتفاده از برخــی اقــام بهداشــتی ایجــاد 
ــه  ــام ب ــی اق ــود برخ ــه داد: کمب ــرد، ادام ک

ــی و  ــری طبیع ــه ام ــدید جامع ــاز ش ــل نی دلی
قابــل تامــل اســت امــا در همــان اوایــل بارهــا 
ــدان  ــه می ــدگان ب ــه تولیدکنن ــد ک ــام ش اع
ــداد  ــاز را در تع ــورد نی ــوالت م ــده و محص آم
ــاال تولیــد می کننــد. در حالــی کــه علی رغــم  ب
ــده در  ــد عفونی کنن ــواد ض ــک و م ــد ماس تولی
ــان دچــار مشــکل هســتیم  ــاال همچن حجــم ب
کــه یقینــاً بــه نحــوه مدیریتمــان مربــوط 
ــوده  ــی نب ــت کارای ــه مدیری ــرا ک ــد چ می ش
صــورت  جــدی  صــورت  بــه  نظارت هــا  و 
ــوان الزم  ــه ت ــن زمین ــت در ای ــرد. دول نمی گی

ــدارد. ــرل را ن ــرای کنت ب

مردم در شرایط بحرانی به 
همدیگر کمک کنند

محمــدی بــا بیــان اینکــه مــردم بایــد 

در شــرایط خــاص و بحرانــی بــه همدیگــر 
ــادی  ــراد زی ــرد: اف ــح ک ــد، تصری ــک کنن کم
بــه گونه هــای مختلــف احســاس تکلیــف و 
ــی انجــام  ــای خوب ــرده و حرکــت ه ــه ک وظیف
مــی دهنــد امــا تعــداد اندکــی از ایــن شــرایط 

ــد. ــی کنن ــتفاده م سوءاس
ــی  ــر اینکــه دســتگاه نظارت ــا تاکیــد ب وی ب
بایــد نظــارت خــود را دقیــق و حســاب شــده و 
علمــی اعمــال کننــد، اظهــار کــرد: در شــرایط 
ــا  ــتم های م ــم سیس ــاس می کنی ــی احس فعل
ــیاری  ــه در بس ــوزه، بلک ــن ح ــا در ای ــه تنه ن
از حوزه هــا کارایــی الزم را نداشــته و باهــم 
همپوشــانی ندارنــد چــرا کــه بــه یکدیگــر 
قــرار  هــم  کنــار  در  و  نــداده  ســرویس 

نــد. نمی گیر
عضـــو کمیســـیون آمـــوزش، تحقیقـــات و 
ـــیب  ـــی و آس ـــان بررس ـــس در پای ـــاوری مجل فن
ــده در  ــود آمـ ــه وجـ ــکات بـ ــی مشـ شناسـ
ـــت:  ـــت و گف ـــرروی دانس ـــر را ض ـــران اخی بح
در چنـــد روز اخیـــر خبرهایـــی از کشـــف 
انبارهـــای احتـــکار دســـتکس و ماســـک منتشـــر 
ـــد  ـــردم انتظـــار دارن ـــن اســـاس م ـــر همی شـــد ب
ـــا  ـــام بهداشـــتی ت ـــن حجـــم از اق ـــا کشـــف ای ب
ـــا  ـــد ام ـــدا کن ـــش پی ـــا کاه ـــدودی کمبوده ح
ـــدم  ـــده معتق ـــد. بن ـــور نش ـــن ط ـــفانه ای متاس
دولـــت بایـــد در درون خـــود هماهنگـــی 
ـــن  ـــه ای ـــاماندهی ب ـــرای س ـــی ب ـــدی و عمل ج

اوضـــاع بـــه وجـــود بیـــاورد.

محمدی:

سیستم نظارت بر توزیع  کاالهای سالمت محور کارایی الزم را ندارد

کاریکاتور

 افزایش قیمت کاالهای اساسی؛ 
دولت بازار را دریابد!

منبع: تسنیم

 م الف: 5۲7/454۱  
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی

ــمی ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
آگهی اصالحی

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آییـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مورخـــه   ۱۳۹۸6۰۳۰۴۰۲۳۰۰۲۳۳۴ شـــماره  رای  برابـــر 
ـــت  ـــن تکلیـــف وضعی ـــون تعیی ـــات اول موضـــوع قان ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ هی
ـــتقر در  ـــمی مس ـــند رس ـــد س ـــای فاق ـــاختمان ه ـــی و س ـــی اراض ثبت
ـــا  ـــه ب ـــات مالکان ـــهر تصرف ـــک آذرش ـــت مل ـــوزه ثب ـــی ح ـــد ثبت واح
ـــین  ـــد حس ـــدم فرزن ـــی اق ـــهین کاظم ـــم ش ـــی خان ـــارض متقاض مع
ــهر در  ــادره از آذرشـ ــنامه ۱6۹۰۱۳۹۸۹۷ صـ ــماره شناسـ ــه شـ بـ
ـــاحت  ـــه مس ـــن ب ـــه زمی ـــک قطع ـــدانگ ی ـــاع از شش ـــگ مت ـــه دان س
ـــی  ـــاک ۱۳۹ فرع ـــده ازپ ـــری ش ـــروز و مج ـــع مف ـــر مرب ۱۴۳/۷۵ مت
ـــمی  ـــک رس ـــداری از مال ـــز خری ـــع در ۱۲ تبری ـــی واق از 6۲۸۰  اصل
ـــه  ـــذا ب ـــت ل ـــده اس ـــرز گردی ـــاد مح ـــرزاده مهاب ـــین باق ـــای حس آق
منظـــور اطـــاع عمـــوم مراتـــب در دو نوبـــت بـــه فاصلـــه ۱۵ روز 
ـــدور  ـــه ص ـــبت ب ـــخاص نس ـــه اش ـــی ک ـــود در صورت ـــی ش ـــی م آگه
ـــد از  ـــی توانن ـــند م ـــته باش ـــی داش ـــی اعتراض ـــت متقاض ـــند مالکی س
ـــود را  ـــراض خ ـــاه اعت ـــدت دو م ـــه م ـــی ب ـــن آگه ـــار اولی ـــخ انتش تاری
ـــک  ـــدت ی ـــرف م ـــید، ظ ـــذ رس ـــس از اخ ـــلیم و پ ـــن اداره تس ـــه ای ب
ـــع  ـــه مراج ـــود را ب ـــت خ ـــراض، دادخواس ـــلیم اعت ـــخ تس ـــاه از تاری م
ـــدت  ـــی اســـت در صـــورت انقضـــای م ـــد. بدیه ـــم نماین ـــی تقدی قضای
ـــت  ـــند مالکی ـــررات س ـــق مق ـــراض طب ـــول اعت ـــدم وص ـــور و ع مذک

ـــد. ـــد ش ـــادر خواه ص
کالسه:    1398114404023000122

تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1398/12/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1398/12/22

محمد حسین خلیل نژاد صغایش 
رئیس ثبت اسناد و امالک آذرشهر

م الف: 5۲7/454۳
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی اصالحی

آگهـی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آییـن نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مورخــه   139860304023001333 شــماره  رای  برابــر 
1398/11/13 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر تصرفــات مالکانــه بــا 
معــارض متقاضــی آقــای محمــد خشــمان فرزندخالــد بــه شــماره 
شناســنامه 604 صــادره از قطــور در ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
ــروز و  ــع مف ــر مرب ــه مســاحت 143/75 مت ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
ــع در  ــی واق ــی از 6280 اصل ــاک - 139 فرع ــده از پ ــزی ش مج
ــین  ــای  حس ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــز خری ــش 12 تبری بخ
ــاع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــاد مح ــرزاده مهاب باق
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم  و پــس 
از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از  تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
کالسه           ۱۳۹8۱۱44۰4۰۲۳۰۰۰۱۲۱  

تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱۳۹8/۱۲/۰7
تاریخ انتشار نوبت دوم : پنج شنبه ۱۳۹8/۱۲/۲۲

محمد حسین خلیل نژاد صغایش 
رئیس ثبت اسناد و امالک آذرشهر

م. الف۳44
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده۱۳ آیی ــاده ۳ و م ــوع م ــي موض آگه
تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي

مورخـــه   ۱۳۹۸6۰۳۰۴۰۰۹۰۰۱۱۴۷ شـــماره  راي  برابـــر 
ـــت  ـــف وضعی ـــن تکلی ـــون تعیی ـــوع قان ـــت اول موض ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ هیئ
ـــد  ـــتقر در واح ـــمي مس ـــند رس ـــد س ـــاي فاق ـــاختمان ه ـــي و س اراض
ـــارض  ـــه و بامع ـــات مالکان ـــس و تصرف ـــک هری ـــت مل ـــي حـــوزه ثب ثبت
ـــه شـــماره ملـــي ۱۳۸۲۷۷۱۱۹۳  آقـــاي عیســـی ابراهیـــم زاده طـــرف ب
ـــاحت ۳۹6۱  ـــه مس ـــور ب ـــن محص ـــه زمی ـــک قطع ـــگ ی ـــش دان در ش
ـــرف  ـــتاي ط ـــي روس ـــع در اراض ـــي واق ـــاک ۴ اصل ـــت پ ـــع تح مترمرب
ـــي از  ـــورد ابتباع ـــس م ـــک هری ـــت مل ـــوزه ثب ـــز ح ـــش ۲۴ تبری بخ
آقـــاي کرمعلـــی ابراهیـــم زاده برابـــر قولنامـــه عـــادی بـــه شـــماره 
ـــی  ـــده، عیس ـــي پرون ـــه متقاض ـــه ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ب ۱۷۵۵۵۵۷۷ مورخ
ابراهیـــم زاده انتقـــال یافتـــه و مالکیـــت ایشـــان محـــرز گردیـــده 
اســـت. لـــذا بـــه منظـــور اطـــاع عمـــوم مراتـــب در دو نوبـــت بـــه 
ـــه اشـــخاص نســـبت  ـــي ک ـــي شـــود در صورت ـــي م ـــه ۱۵ روز اگه فاصل
ـــي  ـــند م ـــته باش ـــت متقاضـــي اعتراضـــي داش ـــند مالکی ـــدور س ـــه ص ب
ـــراض خـــود را  ـــاه اعت ـــه مـــدت دو م ـــخ الصـــاق آگهـــي ب ـــد از تاری توانن
ـــاه  ـــدت یکم ـــرف م ـــید، ظ ـــذ رس ـــس از اخ ـــلیم و پ ـــن اداره تس ـــه ای ب
ـــي  ـــه مرجـــع قضای ـــراض، دادخواســـت خـــود را ب ـــخ تســـلیم اعت از تاری
ـــور  ـــدت مذک ـــاي م ـــورت انقض ـــت در ص ـــي اس ـــد. بدیه ـــم نماین تقدی
و عـــدم صـــدور وصـــول اعتـــراض طبـــق مقـــررات ســـند مالکیـــت 

ـــد. ـــد ش ـــادر خواه ص
تاریخ انتشار نوبت اول:    ۱۳۹8/۱۲/۰7

تاریخ انتشار نوبت دوم:    ۱۳۹8/۱۲/۲۲   
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان هریس

حسین نصیر زاده

دستگیری رمال مدعی
 درمان بیماری کرونا در میانه

فرمانــده انتظامــی شهرســتان میانــه گفــت: رمــال 
حرفــه ای بــا ادعــای درمــان بیمــاری کرونــا در میانــه 

دســتگیر شــد. 
بـه گـزارش ایرنـا، سـرهنگ رمضـان الهوردیـان در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگاران اظهـار کـرد: در پـی وصول 
گزارشـی مبنـی بـر این کـه خانمـی در منـزل خویش، 
اقـدام بـه رمالـی، دعانویسـی با ادعـای درمـان بیماری 
کرونـا مـی کنـد، این فرد با اقدام پلیس دسـتگیر شـد.

وی افــزود: متهــم در اعترافــات خــود اظهــار 
ــا و  ــاری ه ــواع بیم ــان ان ــده  درم ــا وع ــه ب داشــت ک
ــاز کــردن درهــای  ــا، بخــت گشــایی و ب حتــی کرون
خوشــبختی، حــل مشــکات و بــرآورده کــردن 
ــهروندان را  ــت، ش ــر و محب ــش مه ــات و افزای حاج
اغفــال و اقــدام بــه رمالــی و فالگیــری کــرده اســت.

تاکنــون نتیجــه تســت کرونــای ۱۷۵ نفــر در 
آذربایجــان شــرقی مثبــت اعــام شــده اســت و ۱۷ 
نفــر از ایــن تعــداد جــان خــود را از دســت داده انــد 
و ۵۴ نفــر از مبتایــان بــه ایــن ویــروس نیــز بهبــود 

ــده اند. ــص ش ــتان ترخی ــه و از بیمارس یافت
بنـا بـر اعـام دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز علت 
در  کرونـا  ویـروس  بـه  مبتایـان  درصـد  اصلـی ۹۰ 
آذربایجان شـرقی حضور در بیرون از خانه و اجتماعات 
اسـت و تنهـا ۱۰ درصـد مبتایـان بـر اثـر ارتباطـات 

خانوادگـی دچـار بیمـاری کوویـد ۱۹ شـده انـد.
ــات  ــا و تلف ــاظ ابت ــه لح ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــف  ــای مختل ــه ۱۴ اســتان ه ــا در رتب ــروس کرون وی

ــرار دارد. ــور ق کش
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مواد الزم برای شیرینی چرخی قزوینی
* آرد قنادی ۱۲۵ گرم

* آرد برنج )الک حریر کرده( ۱۲۵ گرم
* روغن جامد ۹۵ گرم

* پودر قند ۹۰ گرم
* ماست ۳۸ گرم

* زرده تخم مرغ ۲ عدد
* بیکینگ پودر ۴/۱ قاشق چایخوری

* گاب ۱ قاشق غذاخوری
* زعفران غلیظ دم کرده به مقدار الزم

* هل ۴/۱ قاشق سوپ خوری
شــیرینی هــای ســنتی کشــور مــا آن قــدر زیــاده 
کــه نمیشــه اســم همشــون رو بــرد. بــه جــرات مــی 
تونیــم بگیــم کــه هــر شــهر تــو ایــران حداقل یــک یا 
چند شــیرینی ســنتی مخصــوص بــه خــودش رو داره. 
از شــیرینی هــای خوشــمزه ی شــمالی مثــل کوکــی 
الهیجــان گرفتــه تــا شــیرینی هــای ســنتی جنــوب 
مثــل کلوچــه خرمــا همــه طرفدارهــای زیــادی دارن و 
به راحتی نمیشــه از اون ها گذشــت. یکی از شــهرهای 
ایــران کــه شــیرینی هــا و خوراکــی های خوشــمزه ی 
خیلــی زیــادی داره شــهر قزوینــه. از باقلــوای قزوینــی 
ــه شــیرینی هــای  ــت مــی رســه ب ــم، نوب کــه بگذری
ســنتی فــوق العــاده اش کــه بســیار معروفــه. یکــی از 
انــواع شــیرینی های ســنتی قزوین، شــیرینی چرخیه. 
البتــه از اونجایــی که شــیرینی چرخی خیلــی معروفه 
و تــوی اغلــب شــهرهای ایــران درســت میشــه، ایــن 
ــل  ــران مث ــه ی ای ــهرهای دیگ ــه ش ــیرینی رو ب ش
مشــهد هــم نســبت دادن. شــیرینی چرخــی بافــت 
ســبکی داره، طعمــش فــوق العــادس و بهتریــن گزینه 
بــرای شــیرینی نــوروزه. پــس اگــر شــما هم بــه دنبال 
درســت کــردن یــه شــیرینی خوشــمزه و آســون برای 
شــیرینی عیــد هســتید، طرز تهیــه شــیرینی چرخی 

رو یــاد بگیریــد و اون رو درســت کنیــد.
 

طرز تهیه شیرینی چرخی قزوینی
ــن  ــد( و روغ ــودر قن ــکر )پ ــودر ش ــدا پ ۱-  ابت
ــا پفکــی و  ــد ت ــا همــزن بزنی ــه ب را حــدود ۵ دقیق
ســبک شــود و رنــگ آن بــه رنــگ کــرم تغییــر کند.

ــل و  ــران، ه ــرغ، زعف ــم م ــای تخ ۲- زرده ه
گاب را بــه مــواد اضافــه کــرده و حــدود ۱ دقیقــه 

هــم بزنیــد تــا کامــا مخلــوط شــوند.
۳- ماســت و بیکینــگ پــودر را در ظرفــی 
ــا هــم مخلــوط کنیــد و اجــازه دهیــد  جداگانــه ب
ــواد  ــه م ــا را ب ــد. ســپس آن ه ــه بمان ــد دقیق چن

ــد. ــم بزنی ــی ه ــد و کم ــه کنی ــیرینی اضاف ش
ــک  ــرده و ال ــوط ک ــم مخل ــا ه ــا را ب ۴- آرده
ــواد  ــه م ــا را ب ــر آن ه ــه ی آخ ــد. در مرحل کنی
اضافــه کــرده و بــا یــک قاشــق و یــا بــا اســتفاده 
از انگشــتان دســتتان مــواد را هــم بزنیــد تــا 

ــد. ــت آی ــه دس ــری ب خمی
ــه دســت آمــده را بپوشــانید  ۵- روی خمیــر ب
ــدت 6  ــه م ــد، ب ــه بگذاری ــل کیس ــا آن را داخ ی
ســاعت در دمــای محیــط )ترجیحــا خنــک( قــرار 

ــد. ــد اســتراحت کن دهیــد و اجــازه دهی
ــر را  ــید خمی ــوره داش ــرخ و ماس ــر  چ 6- اگ
ــت  ــرخ گوش ــل چ ــر را داخ ــد. خمی از آن رد کنی
بریزیــد، در خروجــی آن یــک تختــه قــرار دهیــد، 
بعــد از خــروج خمیــر آن را بــا اســتفاده از چاقــو 

ــد. ــات مناســب تقســیم کنی ــه قطع ب
ــل آن  ــد و داخ ــرب کنی ــر را چ ــینی ف ۷- س
کاغــذ روغنــی قــرار دهیــد. خمیــر هــا را داخــل 
ــد، روی نیمــی از آن  ــه از هــم بچینی ــا فاصل آن ب
ــه از  ــر ک ــه بپاشــید و داخــل ف ــه ی خرف ــا دان ه
قبــل در دمــای ۱۷۰ درجــه گــرم کــرده ایــد  بــه 

ــد. ــرار دهی ــه ق مــدت ۱۵ دقیق
ــر  ــا را از ف ــیرینی ه ــه ش ــد از ۱۵ دقیق ۸- بع
خــارج کنیــد بعــد از آن کــه کامــا خنــک شــدند، 
روی نیمــه ی دیگــر آن هــا پــودر پســته بپاشــید و 

نــوش جــان کنیــد.
نکات کلیدی طرز تهیه شیرینی چرخی

- از روغــن بــا کیفیــت اســتفاده کنیــد. روغــن 
ــی  ــد. م ــی کن ــراب م ــیرینی را خ ــب ش نامناس
ــای  ــه ج ــز ب ــادی نی ــاف قن ــن ص ــد از روغ توانی

ــد. ــتفاده کنی ــد اس ــن جام روغ
ــد از  ــی توانی ــر م ــردن خمی ــرخ ک ــرای چ - ب
چــرخ گوشــت برقــی و یــا چــرخ گوشــت دســتی 
ــد مــی  اســتفاده کنیــد. اگــر چــرخ گوشــت نداری
ــوره  ــف و ماس ــا قی ــواه و ی ــب دلخ ــد از قال توانی
ــر، آن را  ــب زدن خمی ــرای قال ــد. ب ــتفاده کنی اس
بیــن دو ورق کاغــذ روغنــی بــا اســتفاده از ورنــه باز 
کنیــد و بــا اســتفاده از کاتــر بــرش، قالــب بزنیــد.

ــه شــکل  ــر ب ــات خمی ــدادی از قطع ــر تع - اگ
دلخواهتــان در نمیامــد، مجــددا آن هــا را داخــل 

ــاره چــرخ کنیــد. چــرخ گوشــت بریزیــد و دوب
- بــرای تزییــن شــیرینی چرخــی مــی توانیــد از 
خرفــه، پــودر پســته و پــودر نارگیــل اســتفاده کنید.

- اســتراحت دادن بــه خمیــر بــرای ری کــردن 
ــاعت  ــتر از 6 س ــا آن را بیش ــت. ام ــج اس آرد برن
اســتراحت ندهیــد. چــون بیکینــگ پــودر موجــود 

در آن، خمیــر را خــراب مــی کنــد.
- اضافـه کـردن هل به مـواد اولیه شـیرینی چرخی 
دلخـواه اسـت. اگر مـی خواهید رنگ شـیرینی تان کدر 
نشـود، می توانیـد هل را از مـواد اولیـه آن حذف کنید.

- خمیــر را بیــش از انــدازه ورز ندهیــد چــون 
بــه روغــن مــی افتــد و ســفت مــی شــود.

- حتمــا ۱۵ دقیقــه قبــل از آن کــه شــیرینی 
هــا را داخــل فــر قــرار دهیــد، فــر را گــرم کنیــد.

- حتمــا آرد برنــج و پــودر قنــد را از حریــر، و 
آرد را از الــک رد کنیــد تــا نــرم شــوند و شــیرینی 

لطیــف تــری داشــته باشــید.
- بعــد از اضافــه کــردن ماســت بــه مــواد، آن را 

زیــاد هــم نزنیــد تــا ماســت آب نینــدازد.
منبع: ایران کوک

آمادگی برای بازگرداندن ایرانی ها
 از کشورهای همسایه

درپـی اظهـارات رییـس انجمـن صنفـی دفاتـر خدمـات مسـافرتی و هوایی 
مبنـی بـر اینکه شـهروندان ایرانی در خـارج از کشـور به دلیل تعلیـق پروازهای 
بین المللی سـرگردان و باتکلیف شـده اند، رئیس سـازمان راهداری حمل و نقل 
جـاده ای اعـام کـرد در صورتی که اطاعات این مسـافران از سـوی خودشـان یا 
شـرکت های مسـافرتی داخلـی که آن هـا را در قالـب تور به کشـورهای مختلف 

برده انـد بـه مـا داده شـود، می توانیـم آن هـا را به کشـور برگردانیم. 
بـه گـزارش ایسـنا، درپـی پیشـروی ویـروس کرونـا در ایـران و بسـته 
شـدن مرزهـای کشـورهای مختلـف همسـایه، حرمـت اهلل رفیعـی ـ رییس 
هیات مدیـره انجمـان صنفـی دفاتر خدمـات مسـافرتی و هوایی ایـرانـ   به 
ایسـنا گفت: تقریبا همه راه های ورودی و خروجی کشـور قفل شـده اسـت 
و پـرواز بین المللـی انجام نمی شـود. پروازهای محـدود هواپیمایی جمهوری 
اسـامی ایـران نیـز بـه تازگـی تعلیـق شـده بـود و آخریـن پـرواز آن هفته 
آینـده انجـام می شـود. فقـط هواپیمایی قطر یک پـرواز بین تهـران و دوحه 
دارد کـه قیمـت آن در ایـن شـرایط وحشـتناک و ناجوانمردانـه باال اسـت و 

جـای خالـی هم نـدارد. ضـرورت دارد متولیـان در این بـاره رایزنـی کنند.
البتـه گزارش هایـی از سـرگردانی شـهروندان ایرانـی در فرودگاه هـای 
کشـورهای ترکیـه، امـارات و هندوسـتان وجـود دارد کـه وزارت خارجه در 
روزهـای گذشـته بـرای بازگردانـدن آن هـا بـه کشـور اقداماتـی انجـام داده 
اسـت. اما تعدادی از شـهروندان ایرانی در سـایر کشـورها هسـتند که پیش 
از تایید شـیوع کرونا در ایران، از کشـور خارج شـده و اینک قصد بازگشـت 
دارنـد و درحالی کـه اعتبـار ویزا و پول شـان رو به پایان اسـت، ایـن روزها را 

در سـالن ترانزیـت فرودگاه هـای بین المللـی سـپری می کننـد.
نقـل  و  و حمـل  راهـداری  سـازمان  رئیـس  نیـا،  عبدالهاشـم حسـن 
جـاده ای در ایـن بـاره بـه ایسـنا گفـت: اگـر شـرکت های هواپیمایـی و 
تورهـای مسـافرتی آمار مسـافران ایرانـی باتکلیف در کشـورهای مختلف 
همسـایه را بـه مـا بدهنـد می توانیـم با کشـورهایی کـه مرز زمینـی داریم 
رایزنی هـای مختلـف را انجـام دهیـم تا نـاوگان حمل و نقل و اتوبوسـی ما 

بـه مرزهـای آن کشـورها برونـد و مسـافران را بـه ایـران بازگرداننـد.
وی افـزود: آمادگـی کامـل بـرای بازگردانـدن مسـافران ایرانـی کـه در 
کشـورهای همسـایه کـه می خواهنـد بـه کشورشـان بیاینـد را داریـم امـا 
تنهـا بایـد ایـن اطاعـات را در اختیـار سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای قـرار گیـرد تـا بدانیـم مسـافران ایرانی به چـه تعـداد و در کدام 

کشـور هـای همسـایه و منتظـر بازگشـت بـه ایران هسـتند.
رئیـس سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای گفـت: اگـر ایـن 
اتفـاق بیفتـد و شـرکت های هواپیمایـی یـا تورهـای مسـافرتی بتواننـد 
آمـار مسـافران را بـه مـا بدهنـد، می توانیـم بـا رایزنی های مـرزی مختلف 
هماهنگی هـای الزم را بـرای عبـور ایرانیـان از مرزهـای زمینـی را فراهـم 
کنیـم و حتـی مسـافران را تـا مقصد شـان بـا همـان اتوبوس ها برسـانیم.

حسـن نیـا اعـام کـرد: مسـافران ایرانـی مـی تواننـد از طریق سـامانه 
۱۴۱ سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای مـا را در جریـان قـرار 
دهنـد تـا ببینیـم چنـد نفـر از ایرانیـان در کشـور هـای مختلف بـه خاطر 
مسـائل پیـش آمـده باتکلیـف مانده انـد می خواهند بـه کشـور بازگردند. 

دانشجوی اخراجی نداریم

ــی  ــکیل پرونده های ــش تش ــت از افزای ــر بهداش ــی وزی ــاون فرهنگ مع
ــوم  ــجویان عل ــی دانش ــای انضباط ــی در کمیته ه ــات اخاق ــا موضوع ب
پزشــکی خبــر داد و گفــت: شــدیدترین احــکام ایــن کمیتــه تعلیــق یــا 

ــل اســت.  ــرم از تحصی ــا دو ت ــک ی ــت ی محرومی
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر ســیما ســادات الری ضمــن اعــام ایــن خبر 
بــه شــایع ترین علــت حضــور دانشــجویان علــوم پزشــکی در کمیته هــای 
انضباطــی اشــاره کــرد و افــزود: در حــال حاضــر بیشــترین پرونده هــای 
کمیته هــای انضباطــی دانشــجویان علــوم پزشــکی بــا موضوعاتــی نظیــر 

مســایل اخاقــی، ضــرب و شــتم و تقلــب آموزشــی تشــکیل مــی شــود.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: در حــال حاضــر پرونده هــای دانشــجویان 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی بــا موضوعاتــی مربــوط بــه مســایل اخاقــی 

در کمیته هــای انضباطــی دانشــجویان بیشــتر شــده اســت.
معــاون فرهنگــی دانشــجویی وزیــر بهداشــت خاطرنشــان کــرد: 
ــی در  ــای انضباط ــه کمیته ه ــه ب ــت مراجع ــترین عل ــم بیش ــر بخواه اگ
ــات  ــت »تخلف ــد گف ــم بای ــرح کن ــکی را مط ــوم پزش ــگاه های عل دانش
آموزشــی«، »مســایل اخاقــی« و »ضــرب و شــتم » بــه ترتیــب 
رتبه هــای اول تــا ســوم موضــوع پرونده هــا را تشــکیل داده اســت.

ــه انضباطــی دانشــجویان  ــر الری تاکیــد کــرد: تاکنــون در کمیت دکت
ــجویان  ــراج دانش ــر اخ ــی ب ــی مبن ــکی حکم ــوم پزش ــگاه های عل دانش
ــی  ــای شــفاهی و کتب ــا اخطاره ــای م صــادر نشــده و بیشــترین تنبیه ه
بــه دانشــجویان اســت. البتــه شــدیدترین احــکام ایــن کمیتــه نیــز تعلیــق 
یــا محرومیــت از تحصیــل بــه مــدت یــک یــا دو تــرم  دانشــجویان اســت.

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
صنایــع دســتی آذربایجان شــرقی از تــداوم 
مرمــت مســجد کبــود و احیــای مجموعــه 
ــه عنــوان بخشــی از جــاده ابریشــم  مظفریــه ب

ــر داد.  ــز خب ــان تبری ــه خیاب در کهن
بــه گــزارش ایرنــا، مرتضــی آبــدار در جمــع 
ــار  ــان آث ــه در می ــان اینک ــا بی ــگاران ب خبرن
معمــاری ارزشــمند ایــران ، مســجد کبــود 
ــه( از  ــارت مظفری ــاه )عم ــجد جهانش ــا مس ی
افــزود:  اســت،  برخــوردار  باالیــی  اهمیــت 
ایــن بنــا معمــاری متفاوتــی نســبت بــه ســایر 
ــه  ــدگان را ب ــم بازدیدکنن ــاجد دارد و چش مس

ــد. ــی کن ــره م ــود خی خ
ــورت  ــزی ص ــه ری ــرد: در برنام ــار ک وی اظه
ــن مجموعــه،  ــرای مرمــت و احیــای ای ــه ب گرفت
مرمــت تزئینــات معمــاری و وابســته بــه معماری 
اجــرای ورودی اصلــی آن از ســمت کهنــه خیابان 
ــای قســمتی از جــاده ابریشــم  ــن احی و همچنی
منتهــی بــه کهنــه خیابــان توســط متخصصــان 

میــراث فرهنگــی انجــام خواهــد شــد.

آبــدار ادامــه داد: در راســتای مرمــت و 
تاکنــون  تاریخــی  بنــای  ایــن  از  حفاظــت 
اقداماتــی نظیــر بازســازی و مرمــت بخــش 
هــای تخریــب شــده کالبــدی، مقرنــس کاری، 
ــری،  ــای آج ــزه ه ــرای توی ــد، اج ــت گنب مرم
احــداث ســرویس بهداشــتی در محوطــه جهــت 
رفــاه حــال گردشــگران، اجــرای طــاق و قــوس 

ــت. ــده اس ــام ش ــری انج ــای آج ه
وی تکمیــل نقــش کاشــی هــای معــرق روی 
ــای  ــت ســنگ ه ــداد، مرم ــا م ــدود گچــی ب ان
ایــوان شــمالی، شــوره زدایــی آجرهــا، مرمــت 
ــت و  ــاه، مرم ــات و خانق ــد قن ــت گنب و حفاظ
بازســازی پــان قنــات و خانقــاه ضلــع شــمالی 
ــت  ــه، مرم ــازی کل محوط ــف س ــه، ک محوط

ــی، مرمــت  محــراب و نقاشــی دیوارهــای جانب
هــای  پنجــره  و  درب  کلیــه  از  و حفاظــت 
ــات  ــر اقدام ــی را از دیگ ــه تاریخ ــن مجموع ای
معاونــت میــراث فرهنگــی اســتان در راســتای 
حفاظــت و احیــا ایــن اثــر فاخــر عنــوان کــرد.

ــود  ــه مســجد کب ــه اینک ــا اشــاره ب ــدار ب آب
در منتهــی علیــه عرصــه پایــگاه جهانــی بــازار 
تاریخــی تبریــز قــرار دارد، گفــت: بــا توجــه بــه 
اینکــه ایــن اثــر بــی بدیــل در مجــاورت بــازار 
ــه  ــدی از خان ــن و چن ــر آه ــوزه عص ــز، م تبری
ــم  ــی از مه ــه یک ــرار گرفت ــی ق ــای تاریخ ه
تریــن مقاصــد گردشــگران بافــت تاریخــی 

ــود. ــی ش ــز محســوب م تبری
ــراث فرهنگــی اســتان  ــرد: می ــه ک وی اضاف
در اقدامــات آتــی خــود در نظــر دارد تــا تمــام 
عملیــات مرمتــی و بازســازی را در راســتای 
احیــا ایــن عمــارت تاریخــی بــه طــور کامــل و 
در آینــده ای نزدیــک محقــق ســازد تــا شــاهد 
ــر  ــی معاص ــای زندگ ــخ در رگ ه ــان تاری جری

ــیم. باش

اســتفاده افــراد از اینترنــت ایــن روزهــا به دلیــل خانه نشــینی 
افزایــش یافتــه و ســودجویان از وعــده اینترنــت رایــگان اســتفاده 
ــای  ــردن روی لینک ه ــک ک ــا کلی ــران را ب ــا کارب ــد ت می کنن
ــات  ــرده و اطاع ــت ک ــینگ هدای ــایت های فیش ــه س ــوده، ب آل
ــد.  ــی کنن ــی  را خال ــا حســاب های بانک ــره ی ــا را ذخی مرورگره

ــدازی ســایت های  ــا راه ان ــرداران ب ــزارش ایســنا، کاهب ــه گ ب
ــودن  ــه رب ــت، ب ــی اس ــایت های اصل ــه س ــبیه ب ــه ش ــی ک جعل
ــدام  ــی اق ــتفاده های مال ــرای سوءاس ــب ب ــراد، اغل ــات اف اطاع
می کننــد؛ در ایــن شــیوه کــه اصطاحــاً بــه فیشــینگ معــروف 
از طریــق اطاعــات واردشــده توســط کاربــران در  اســت، 
ــی می شــود  ــان خال ــی حســاب های بانکــی قربانی صفحــات جعل
ــرای فیشــینگ وجــود دارد. و البتــه روش هــای مختلفــی هــم ب

یکــی از جدیدتریــن روش هــای فیشــینگ، فریــب کاربران بــا وعده 
اینترنــت رایــگان اســت. در حالــی کــه ایــن روزهــا بــه دلیــل شــیوع 
ویــروس کرونــا در کشــور و تــاش بــرای جلوگیری از گســترش هرچه 
بیشــتر آن، مــردم تصمیــم بــه خانه نشــینی گرفته انــد، محمدجــواد 
ــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات- از اختصــاص  آذری جهرمــی -وزی
۱۰۰ گیــگ اینترنــت ثابــت رایــگان خبــر داد تا افــراد بتواننــد از منازل 

خــود بــه فعالیت هــای اداری، آموزشــی و تفریحــی خــود بپردازنــد.
ــه خانه نشــینی،  ــه دلیــل تشــویق مــردم ب ــن، ب ــا وجــود ای ب
ــق  ــراه تعل ــای هم ــران اپراتوره ــه کارب ــگان ب ــت رای ــن اینترن ای
ــت،  ــی داش ــی را در پ ــه واکنش های ــوع البت ــن موض ــت. ای نگرف
ــران  ــداد کارب ــر تع ــال حاض ــه در ح ــت ک ــن جه ــا از ای خصوص
اینترنــت همــراه از ثابــت بســیار بیشــتر اســت؛ در مقابــل 
راهــی  به دنبــال  همــواره  کــه  و کاهبــرداران  ســودجویان 
بــرای سوءاســتفاده از ناآگاهــی افــراد هســتند، تصمیــم گرفتنــد 
ــراه،  ــن هم ــای تلف ــرای اپراتوره ــگان ب ــت رای ــده اینترن ــا وع ب

ــد. ــب دهن ــران را فری کارب
ــبکه های  ــای ش ــا و کانال ه ــی در گروه ه ــن روش، پیام در ای
اجتماعــی دســت بــه دســت می شــود کــه بــرای دریافــت 
ــور  ــر اپرات ــرای ه ــدت 6۰ روز ب ــه م ــه ب ــی ک ــت رایگان اینترن
تلفــن همــراه ارائــه شــده، می توانیــد روی لینکــی کــه در پیــام 
هســت، کلیــک کنیــد؛ غافــل از اینکــه ایــن لینــک تنهــا روشــی 
ــه  ــی ک ــود و درصورت ــوب می ش ــینگ محس ــرای فیش ــد ب جدی
اگــر از افزونــه ضدفیشــینگ اســتفاده کنیــد، بــا وارد شــدن بــه 

ــه احتمــال فیشــینگ  ــد ک ــام می کن ــه شــما اع ــن ســایت ب ای
وجــود دارد و بهتــر اســت از وارد شــدن بــه آن خــودداری شــود.

در ایــن راســتا، ابوالفضــل عبدالهــی -کارشــناس فنــاوری 
اطاعــات- در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه فیشــینگ هــر 
روز بــا یــه ترفنــد جدیــد وارد می شــود، گفــت: یــک روز بــا پیــام 
برنــده شــدن بانــک، یــک روز بــا ایــن پیــام کــه شــما از طریــق 
شــرکت در برنامــه تلویزیونــی برنــده جایــزه شــدید و روز دیگــر از 
ــن ترفندهــا  ــگان. ای ــا رای ــد بســته اینترنتــی ارزان ی ــق خری طری
ــه ســواد عمومــی رســانه ای تغییــر می کنــد. ــا توجــه ب هــرروز ب

ــن حمــات فیشــینگ  ــا هــدف ای ــان اینکــه عموم ــا بی وی ب
بــه ســرقت بــردن اطاعــات بانکــی و اطاعــات شــخصی اســت، 
ــدون دادن  ــینگ ب ــات فیش ــن حم ــی از ای ــی برخ ــزود: حت اف
اطاعــات شــخصی و کارت هــای بانکــی، از طریــق بــاگ مرورگــر 
و تنهــا بــا بــاز کــردن لینــک آلــوده، اطاعــات ذخیره شــده روی 
ــتفاده  ــا سوءاس ــرد و از آنه ــرقت می ب ــه س ــما را ب ــر ش مرورگ

ــد. ــی می کن ــاب ها را خال ــا حس ــرده ی ک
ــار  ــز یک ب ــتن رم ــا داش ــی ب ــه حت ــان اینک ــا بی ــی ب عبداله
ــح داد:  ــود دارد، توضی ــه فیشــینگ وج ــکان حمل ــم ام مصــرف ه

ــادی جلــوی حمــات فیشــینگ  ــا حــد زی رمــز یکبــار مصــرف ت
ــا  ــرف ت ــار مص ــز یک ب ــرا رم ــا، زی ــه کام ــا ن ــت، ام ــه اس را گرفت
مــدت کوتاهــی ولــو یــک دقیقــه یــا بیشــتر از آن قابلیــت اســتفاده 
ــد،  ــمند باش ــورت هوش ــات و به ص ــط رب ــات توس ــر حم دارد. اگ
ــد  ــد و ک ــات را وارد می کن ــخص اطاع ــه ش ــی ک ــال زمان در خ
یک بــار مصــرف را می زنــد، چــون بــه سیســتم اصلــی بانــک وصــل 
نیســت کــه کــد باطــل شــود، ایــن کــد می توانــد در همــان لحظــه 

ــات قــرار گیــرد و حســاب را خالــی کنــد. در اختیــار رب
روش هــای  دربــاره  اطاعــات  فنــاوری  کارشــناس  ایــن 
جلوگیــری از اینگونــه حمــات بیــان کــرد: اقدامــات الزم شــامل 
بــاال بــردن ســواد رســانه ای، عمــل بــه توصیه هــای پلیــس فتــا 
و بــاز نکــردن لینک هــای مشــکوک می شــود. در کل بایــد 
نســبت به مــواردی کــه ســعی دارد کاربــر را بــه ســایت دیگــری 
هدایــت کنــد، پیام هایــی ماننــد اینکــه گوشــی شــما ویروســی 
ــا ویروس کشــی صــورت   ــد ت ــه را نصــب کنی ــن برنام شــده و ای
ــده  ــگان اغواکنن ــت رای ــد اینترن ــه مانن ــواردی ک ــا م ــرد، ی بگی
اســت، بااحتیــاط بــود و حتــی از کلیــک روی لینک هــای 

ــرد. ــودداری ک ــده خ داده ش

ــناخته  ــا شـ ــدر کنکوری هـ ــه پـ ــه بـ ــی کـ ــین توکلـ حسـ
ـــوزش  ـــنجش آم ـــازمان س ـــال از س ـــد از ۵۰ س ـــت، بع ـــده اس ش

کشـــور خداحافظـــی کـــرد.
ــنجش  ــازمان سـ ــال در سـ ــدود ۵۰ سـ ــه حـ ــی کـ توکلـ
آمـــوزش کشـــور فعالیـــت مـــی کـــرد و بـــه پـــدر کنکـــوری 
ـــس  ـــی ریی ـــم خدای ـــم ابراهی ـــا حک ـــروز ب ـــود، ام ـــروف ب ـــا مع ه

ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور بازنشســـته شـــد.
وی مشاور ارشد رییس سازمان سنجش آموزش کشور بود.

خدایـــی بـــا صـــدور حکمـــی، فاطمـــه زریـــن آمیـــزی را 
ـــازمان  ـــخنگوی س ـــی و س ـــط عموم ـــرکل رواب ـــوان مدی ـــه عن ب
ســـنجش آمـــوزش کشـــور منصـــوب کـــرد. پیـــش از ایـــن، 
ـــر  ـــازمان را ب ـــن س ـــی ای ـــط عموم ـــت رواب ـــری ریاس ـــدی ناص مه

عهـــده داشـــت.
ــا  ــن ب ــور همچنی ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــس س ریی
صــدور حکــم دیگــری، رضــا محمــدی سیدشــکری را بــه عنــوان 
ــوان  ــه عن ــادمهر را ب ــم ش ــا و عبدالکری ــون ه ــور آزم ــاون ام مع
ــن  ــنجی و تضمی ــیابی، اعتبارس ــات، ارزش ــز تحقیق ــس مرک ریی

ــرد. ــن ســازمان منصــوب ک ــی ای ــوزش عال ــت آم کیفی

یــک عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
بــر  تاکیــد  بــا  مجلــس شــورای اســامی 
ضــرورت توجــه و نــگاه ویــژه دولــت بــه 
ــن  ــوان زیربنایی تری ــه عن ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــار  ــت: انتظ ــی گف ــی و فرهنگ ــتگاه آموزش دس
ــل  ــرای کام ــت اج ــان از دول ــه فرهنگی جامع
نظــام رتبــه بنــدی فرهنگیــان و اضافــه شــدن 
فــوق العــاده شــغل مثــل بقیــه کارکنــان 
ــه  ــی و چ ــه در کادر اداری و آموزش ــت چ دول

ــت.  ــتگان اس بازنشس
ــاد  ــده اوالدقبـ ــنا، فریـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــه  ــت الیحـ ــه دولـ ــی کـ ــرد: زمانـ ــار کـ اظهـ
برنامـــه ششـــم را ارائـــه کـــرد، تنهـــا بنـــدی 
دربـــاره خریـــد خدمـــات آموزشـــی در آن 
ـــیون  ـــا در کمیس ـــود ام ـــده ب ـــی ش ـــش بین پی
ـــاق  ـــتای احق ـــر در راس ـــد دیگ ـــوزش ۲۴ بن آم
حقـــوق فرهنگیـــان و حـــوزه آمـــوزش و 
پـــرورش بـــه آن اضافـــه شـــد کـــه یکـــی از 
ـــوع  ـــن موض ـــود. ای ـــان ب ـــدی معلم ـــا رتبه بن آنه
ــورد  ــم مـ ــه ششـ ــون برنامـ ــاده 6۳ قانـ در مـ
تاکیـــد قـــرار گرفـــت امـــا متاســـفانه دولـــت 
ــد  ــرا می کنـ ــص اجـ ــورت ناقـ ــه صـ آن را بـ
ـــه  ـــود ک ـــن ب ـــا ای ـــنهاد م ـــه پیش ـــی ک در حال
در راســـتای مـــاده 6۳ قانـــون برنامـــه ششـــم 
ـــد  ـــه ای را بده ـــت الیح ـــح دول ـــیون لوای کمیس

ــود. ــی شـ ــان اجرایـ ــدی معلمـ ــا رتبه بنـ تـ
ــان  ــدی معلم ــه رتبه بن ــان اینک ــا بی وی ب
تحــت تاثیــر ۵۰ درصــد فوق العــاده شــغل 
کارمنــدان قــرار مــی گیــرد، افــزود: رتبه بنــدی 

بــه عنــوان یــک مــاده قانونــی بایــد تحولــی در 
آمــوزش و پــرورش ایجــاد می کــرد و در قالــب 
ــا  ــس ارجــاع می شــد ام ــه مجل ــک الیحــه ب ی
ایــن اتفــاق نیفتــاد. عــاوه بــر ایــن ۵۰ درصــد 
فوق العــاده شــغل بایــد مثــل بقیــه کارمنــدان 

دولــت بــه فرهنگیــان نیــز اضافــه شــود.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
ــه  ــتگان ب ــه بازنشس ــان اینک ــا بی ــامی ب اس
دلیــل عــدم اعمــال ۵۰ درصــد فوق العــاده 
شــغل در بدتریــن شــرایط نظاره گــر ایــن 
تبعیــض هســتند، ادامــه داد: همچنیــن تفــاوت 
دریافتــی کادر آموزشــی و اداری در افزایــش 
۵۰ درصــد بایــد لحــاظ شــود، آقــای اللهیــاری 
ــدا و  ــرورش در ص ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی مع
ســیما گفــت کــه ۵۰ درصــد فوق العــاده شــغل 
معلمــان اعمــال شــده در حالــی کــه ایــن 

اتفــاق هنــوز نیفتــاده اســت، ایشــان همچنیــن 
گفــت کــه بیــن یک ونیــم تــا دو میلیــون 
تومــان بــه حقــوق فرهنگیــان اضافــه می شــود 
ــاد و  ــد افت ــاق نخواه ــن اتف ــه ای ــی ک در صورت

ــزان نیســت. ــن می ــه ای ــددش ب ع
اوالدقبــاد ادامــه داد: جامعــه فرهنگیــان 
دو انتظــار از دولــت دارد؛ یکــی اجــرای کامــل 
نظــام رتبــه بنــدی فرهنگیــان و دیگــری اضافــه 
شــدن فــوق العــاده شــغل مثــل بقیــه کارکنــان 
ــه  ــی و چ ــه در کادر اداری و آموزش ــت چ دول
بازنشســتگان کــه نبایــد مــورد بی توجهــی 
ــار  ــن اعتب ــده ای ــر ش ــی اگ ــد، حت ــرار گیرن ق
ــرای  ــرای اج ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــد از صن بای
رتبــه بنــدی معلمــان و همســان ســازی حقــوق 

ــن شــود. شــاغان و بازنشســتگان تأمی
ایــن عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 

اظهاراتــش  از  دیگــری  بخــش  در  مجلــس 
ــا شــاهد  گفــت: در مــورد دانشــجو معلمــان م
ــاه  ــام رف ــه ن ــا ب ــوق آنه کســر ۴۵ درصــد حق
دانشــجویان بودیــم، مگــر آنهــا چقــدر حقــوق 
می گیرنــد؟ خیلــی از آنهــا در شــهرهای دیگــر 
و دور از خانــواده تحصیــل می کننــد، پــس 

ــم. ــی کنی ــار دلزدگ ــا را دچ ــد آنه نبای
وی بــا اشــاره بــه پیش بینــی معافیــت 
مــدارس از پرداخــت هزینــه هــای آب و بــرق و 
گاز در بودجــه ســال های ۹۷ و ۹۸ گفــت: هــم 
ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای ایــن حکــم در 
ــی  ــان پیش بین ــارد توم ــد میلی ــال ۹۸، ص س
ــز  ــرای بودجــه ســال آینــده نی ــود و ب کــرده ب
ــی  ــت، در حال ــده اس ــده ش ــغ دی ــن مبل همی
کــه بیــن ۸۰۰ تــا هــزار میلیــارد تومــان نیــاز 
اســت. همیــن حــاال ایــن قانــون در بســیاری از 
ــران  ــی از مدی ــود و خیل ــرا نمی ش ــدارس اج م
مــی گفتنــد کــه بایــد ایــن مبلــغ را پرداخــت 
ــع  ــان قط ــرق و گازش ــه آب و ب ــم وگرم کنی

می شــود.
اوالدقبــاد بــا بیــان اینکــه ســرانه آموزشــی 
ــت  ــع پرداخ ــه موق ــا ب ــا و ی ــا اص ــدارس ی م
ــش  ــداد دان ــا تع ــب ب ــا متناس ــود و ی نمی ش
و  آمــوزش  کــرد:  تاکیــد  نیســت،  آمــوزان 
پــرورش هــر ســال بــا ۱۰ هــزار میلیــارد 

ــت. ــه اس ــه مواج ــری بودج ــان کس توم
 ایــن عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس در 
پایــان بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه اختصاص 
ــرای  ــرورش ب ــوزش و پ ــه آم ــارات الزم ب اعتب
اجــرای نظــام رتبه بنــدی، همســان ســازی 
ــاده  ــوق بازنشســتگان و ۵۰ درصــد فوق الع حق
شــغل گفــت: انتظــار مــا ایــن اســت کــه دولــت 
ــرورش  ــه آمــوزش و پ ــگاه وشــیژه ب توجــه و ن
بــه عنــوان زیربنایی تریــن دســتگاه آموزشــی و 

فرهنگــی داشــته باشــد. 

مرمت مسجد کبود با هدف احیای مجموعه مظفریه ادامه می یابد

حمله به کاربران با وعده اینترنت رایگان

خداحافظی پدر کنکوری ها با سازمان سنجش

با اشاره به انتظارات جامعه فرهنگیان؛

نظام رتبه بندی فرهنگیان و اضافه شدن فوق 
العاده شغل به طور کامل اجرایی شود

زمان ثبت نام در رشته های بدون آزمون 
دانشگاه ها به تعویق افتاد

ــر اســاس  ــرای پذیــرش در رشــته های تحصیلــی صرفــاً ب ــام ب ثبــت ن
ســوابق تحصیلــی ســال ۹۹ بــه تعویــق افتــاد. 

بــه گــزارش ایســنا، ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور طــی اطاعیــه ای 
ــر  ــاً ب ــی صرف ــرش در رشــته های تحصیل ــرای پذی ــام ب ــت ن ــرد: ثب ــام ک اع
ــور،  ــت دوم )شــبانه(، پیام ن ــه، نوب ــای روزان ــی دوره ه اســاس ســوابق تحصیل
غیرانتفاعــی، مجــازی و پردیــس خودگــردان دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش 
عالــی در آزمــون سراســری ســال ۱۳۹۹ کــه قــرار بــود از دیــروز ۲۰ اســفند 

مــاه جــاری از طریــق ســایت ایــن ســازمان آغــاز شــود، بــه تعویــق افتــاد.
بـر اسـاس اعام ایـن سـازمان، جزییات و زمـان ثبت نام در رشـته های 

فـوق ۱۸ فروردیـن ماه سـال ۹۹ اعام خواهد شـد.
ــوط  ــای مرب ــته محل ه ــدول کدرش ــام و ج ــای ثبت ن ــه راهنم دفترچ
بــه پذیــرش در رشــته های تحصیلــی کــه پذیــرش در آنهــا صرفــا 
ــق  ــم طب ــا کل دیپل ــی و ی ــدل کتب ــی )مع ــوابق تحصیل ــاس س ــر اس ب
ــر روی  توضیحــات منــدرج در دفترچــه راهنمــا( اســت، ۸ بهمــن مــاه ب

ــد. ــر ش ــور منتش ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــایت س س
داوطلبـان و متقاضیـان می تواننـد بـر اسـاس ضوابـط و شـرایط مندرج 
دفترچـه راهنمـای مربـوط بـرای پذیرش دانشـجو صرفا بر اسـاس سـوابق 
تحصیلـی )معـدل کتبـی و یـا کل دیپلـم طبـق توضیحـات منـدرج در 
دفترچـه راهنمـا( در دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالـی در روزهایـی 
که اعام خواهد شـد، به پایگاه اطاع رسـانی سـازمان سـنجش به نشـانی 
www.sanjesh.org مراجعـه و نسـبت بـه ثبـت نـام و تکمیـل فـرم 
انتخـاب رشـته )حداکثـر ۱۰۰ کدرشـته( بـه روش اینترنتـی اقـدام کنند.
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در خرید تلویزیون به این نکات
 توجه کنید

ــد  ــون جدی ــک تلویزی ــد ی ــاده خری ــما آم ش
هســتید و می خواهیــد یــک تلویزیــون خــوب 
داشــته باشــید. اگــر زمــان زیــادی از خریــد 
آخریــن تلویزیــون شــما می گــذرد، بــه ایــن 

ــد.  ــه کنی ــکات توج ن

اندازه و کیفیت
یــک  خریــد  در  کــه  چیــزی  نخســتین 
ــت.  ــدازه اس ــرد ان ــرار می گی ــاک ق ــون م تلویزی
یــک  اگــر  نیســت.  انــدازه همــه چیــز  امــا 
ــر  ــه دو براب ــد ک ــون ۵۵ اینچــی را می بینی تلویزی
تلویزیــون 6۵ اینچــی بــه نظــر می آیــد، احتمــاالً 
پنــل تصویــر قــوی تــری دارد. پــس همــان قــدری 
ــدازه توجــه داریــد، کیفیــت را هــم در  ــه ان کــه ب
گران تریــن  حاضــر   حــال  در  بگیریــد.  نظــر 
نمایــش  صفحــه  دارای  بــازار  تلویزیون هــای 

هســتند.  OLED
جدیــد  تلویزیــون  یــک  دنبــال  بــه  اگــر 
هســتید، ۴K را پیشــنهاد مــی کنیــم. مــدل 
بــا  تلویزیون هــای  بــه  نســبت   ۴K هــای 
ــل های  ــر پیکس ــار براب ــش HD چه ــه نمای صفح
بزرگ تریــن  می دهنــد.  پوشــش  را  بیشــتری 
ــام  ــان دادن اجس ــای ۴K  نش ــت تلویزیون ه مزی
ــت  ــات و کیفی ــا جزئی ــش ب ــه نمای ــل صفح داخ
  ۴K ــای ــه نمایش ه ــت، در کل صفح ــتر اس بیش
ــه  ــبت ب ــری نس ــی و زنده ت ــی، غن ــر واقع تصاوی

می دهنــد. نشــان   HD تلویزیون هــای 

نسبت کنتراست
تاریک تریــن  و  روشــن ترین  بیــن  تفــاوت 
ــان  ــد نش ــون می توان ــک تلویزی ــه ی ــری ک تصوی
بــا  می گوینــد.  کنتراســت  نســبت  را  بدهــد 
توجــه بــه اینکــه اســتاندارد خاصــی بــرای نســبت 
بــرای  راه  بهتریــن  نــدارد،  وجــود  کنتراســت 
ــد  ــنده بخواهی ــه از فروش ــت ک ــن اس ــاب ای انتخ
ــر  ــورد نظ ــای م ــانی را در تلویزیون ه ــپ یکس کلی
ــه از  ــی ک ــد تلویزیون ــا بتوانی ــد ت شــما پخــش کن
نظــر شــما تصویــر و نــور بهتــری دارد را برگزینیــد.

ورودی ها
دو  حداقــل  مــدرن  تلویزیون هــای  بیشــتر 
در  آنهــا  تعــداد  کــه  دارنــد   HDMI ورودی 
ورودی  چهــار  بــه  گران تــر  تلویزیون هــای 
همــه  کــه  باشــید  داشــته  توجــه  می رســد. 
درگاه هــای HDMI وضــوح K۴ را ندارنــد و اگــر 
قصــد اســتفاده بیــش از یــک ورودی K۴ را داریــد 
هنــگام خریــد بــه آن توجــه داشــته باشــید. 
ــات  ــیاری از امکان ــا و بس ــازی، بانده ــول ب کنس
ــه تلویزیــون متصــل  دیگــر از طریــق ورودی هــا ب
می شــوند پــس تــا حــد امــکان، تلویزیونــی 
ــتری دارد. ــای بیش ــه ورودی ه ــد ک ــاب کنی انتخ

اگـر اهل بازی هسـتید، به تاخیـر ورودی ها توجه 
داشـته باشـید. گرفتن تصویـر از پردازنـده تلویزیون 
بـه صفحـه نمایش عمومـاً در حدود یک صـدم ثانیه 
زمـان می گیـرد، اگـر قصـد داریـد بازی هـای رقابتی 
زیـادی را انجـام دهید، این موضـوع برای تان اهمیت 
دارد. مـورد قابـل توجـه دیگر بـرای عاقه منـدان به 
بـازی، سـرعت رفـرش تلویزیون اسـت. پیشـنهاد ما 
ایـن اسـت تلویزیونی که سـرعت رفـرش آن کمتر از 

۱۲۰ هرتـز اسـت را نخرید.

تلویزیون هوشمند
زندگــی  هوشــمند  دنیــای  یــک  در  شــما 
ــر روز  ــمند ه ــایل هوش ــه وس ــاز ب ــد و نی می کنی
بیــش از پیــش احســاس می شــود. در حــال حاضــر 
ــتند.  ــمند هس ــد هوش ــای جدی ــتر تلویزیون ه بیش
تلویزیون هایــی کــه شــباهت زیــادی بــه کامپیوترهــا 
دارنــد و بســیاری از امکانــات یــک کامپیوتــر را 
ــای  ــه بازی ه ــی ب ــت. دسترس ــا یاف ــوان در آنه می ت
متنــوع از امکانــات ایــن تلویزیون هاســت. البتــه 
ــی،  ــون هواشناس ــر همچ ــذاب دیگ ــای ج قابلیت ه
ــا  ــیعی از قابلیت ه ــف وس ــزی و طی ــکان برنامه ری ام
در هوشــمندها بــه چشــم می خــورد. بــا ایــن وجــود، 
ــبیه  ــمند ش ــای هوش ــه تلویزیون ه ــای هم برنامه ه
بــه هــم نیســتند. پــس بــه برنامه هــای مــورد نیازتان 

ــد. ــد توجــه کنی ــگام خری در هن

زیبایی شناسی
آخریــن مــوردی کــه بایــد در نظــر بگیریــد 
ــن  ــون اســت، شــاید هــم ای ــوه تلویزی ــی و جل زیبای
ــتگی  ــن بس ــد - ای ــد باش ــه در خری ــتین نکت نخس
بــه ســلیقه شــما دارد. البتــه زیبایــی تلویزیــون و هــر 
وســیله خانگــی دیگــری بســته بــه نــوع دکوراســیون 
و فضــا، نســبی اســت. فقــط توجه داشــته باشــید که 
اگــر مــوردی را پیــدا کنیــد کــه بســیار زیبا و شــیک 
بــه نظــر می آمــد، احتمــاالً  کمــی گران تــر از ســایر 

ــا همــان مشــخصات فنــی اســت. تلویزیون هــا ب

منبع:  ایرنا زندگی

برگزاری هر گونه مسابقه ورزشی ممنوع است 

مدیـــر کل ورزش و جوانـــان آذربایجان شـــرقی گفـــت: برگـــزاری هـــر 
ـــا  ـــوده و ب ـــوع ب ـــی ممن ـــالن های ورزش ـــن در س ـــا تمری ـــابقه و ی ـــوع مس ن

ـــد.  ـــد ش ـــورد خواه ـــان برخ خاطی
ــار داشــت: اداره کل ورزش و  ــاج اظه ــوب بهت ــارس، ای ــزارش ف ــه گ ب
جوانــان اســتان تابــع دســتورات وزارت ورزش و ســتاد مبــارزه بــا کرونــا 
ــا  ــه مســابقه و ی ــر گون ــزاری ه ــاغ شــده برگ ــم اب ــق تصمی ــوده و طب ب
تمریــن در ســالن های اداره کل ورزش و جوانــان ممنــوع بــوده و در 

ــان برخــورد خواهــد شــد. ــا خاطی صــورت مشــاهده ب
مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان آذربایجان شــرقی گفــت: جــا دارد 
ــا اداره کل ورزش و  ــه دلیــل همــکاری ب از ادارات دولتــی و ســازمان ها ب
جوانــان در ایــن خصــوص تشــکر نمایــم و از شــهروندان نیــز درخواســت 
دارم در صــورت مشــاهده هــر گونــه مســابقه و یــا تمریــن در ســالن های 

ورزشــی، اداره کل ورزش و جوانــان را جریــان قــرار دهنــد.
ــا همــت و عــزم ملــی  ــرای شکســت دادن ویــروس کرون وی گفــت: ب
ــت  ــده نهای ــه ش ــات گرفت ــت تصمیم ــا رعای ــد ب ــه بای ــت و هم الزم اس
همــکاری را نماییــم و مــن امیــدوارم هــر چــه زودتــر شــرایط برگــزاری 

ــد گذشــته فراهــم شــود. مســابقات ورزشــی همانن

برانکو راهی قطر شد
سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال عمان بـرای زیر نظـر گرفتن چنـد بازیکن 

لژیرنـو عمانـی راهی قطر شـد. 
بـه گـزارش ایسـنا و به نقـل از اسـتاد الدوحـه، برانکـو ایوانکوویچ چند 
هفتـه ای اسـت که هدایـت تیم ملی فوتبـال عمان را برعهده گرفته اسـت.

برانکـو بـرای زیـر نظر قـرار دادن بازیکنان عمانی که در لیگ سـتارگان 
قطـر بازی مـی کند راهی قطر شـد.

سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال عمـان ابتـدا بـه تمریـن المرخیـه رفت تا 
احمـد کانـو بازیکـن ملـی پـوش عمانـی را از نزدیـک زیـر نظـر بگیـرد و 
قـرار اسـت کـه دیـدار المرخیـه بـا الریـان را هـم در ورزشـگاه از نزدیـک 

کند. دنبـال 
برانکـو روزهـای درخشـانی را بـا پرسـپولیس تجربه کرد امـا در االهلی 
عربسـتان بدتریـن دوران تاریـخ مربیگـری خـود را تجربه کـرد و تنها بعد 

از چنـد هفتـه از کار برکنار شـد.

اسبقیان با 22 رای رئیس شد 
ــازان و  ــیون جانب ــس فدراس ــال رئی ــرای ۴ س ــا ۲۲ رای ب ــبقیان ب اس

ــن شــد.  معلولی
بــه گــزارش فــارس، مجمــع انتخاباتــی فدراســیون جانبــازان و 
معلولیــن پــس از پخــش آیاتــی از قــرآن کریــم و ســرود ملــی جمهــوری 

ــد. ــزار ش ــک برگ ــی المپی ــی مل ــران در آکادم ــامی ای اس
ایــن جلســه بــه ریاســت مهــدی علــی نــژاد معــاون ورزش قهرمانــی 
ــد و  ــزار ش ــع برگ ــای مجم ــور اعض ــا حض ــان و ب وزارت ورزش و جوان
ــده  ــوان نماین ــه عن ــه ب ــی کمیت ــعیدی سرپرســت دبیرکل ــکاووس س کی
ــی  ــه مل ــس کمیت ــوان رئی ــه عن ــا ب ــروی وف ــود خس ــه و محم کمیت

ــتند. ــور داش ــات حض ــن انتخاب ــز در ای ــک نی پارالمپی
ــام  ــه ن ــدا ب ــازان و معلولیــن، 6 کاندی ــرای ریاســت فدراســیون جانب ب
هــای سیدمحمدشــروین اســبقیان، کــرم اهلل علیمــرادی، مجیــد قدمــی، 
غفــور کارگــری، امیــر ماندگارفــرد و بهمــن نیکخــو  بــا یکدیگــر رقابــت 

مــی کردنــد.
پیــش از انتخابــات ۳ نامــزد انصــراف دادنــد. سیدمحمدشــروین 
ــر  ــری، امی ــور کارگ ــی، غف ــد قدم ــرادی، مجی ــرم اهلل علیم ــبقیان، ک اس
ماندگارفــرد نامــزد بودنــد و در نهایــت انتخابــات بیــن اســبقیان و 

ــد.  ــزار ش ــرادی برگ علیم
ــه دلیــل  ــد و ب ــد، ۳۵ نفــر بودن ــرادی کــه در مجمــع رای دادن کل اف

رعایــت شــرایط بهداشــتی هــر کــس ســر جــای خــودش رای داد.
ــا ۲۲ رای  ــبقیان ب ــروین اس ــری، محمدش ــس از رای گی ــت پ در نهای
بــه عنــوان رئیــس جدیــد فدراســیون جانبــازان و معلولیــن بــرای ۴ ســال 

آتــی انتخــاب شــد. علیمــرادی نیــز ۱۳ رای آورد.

ــوز  ــورمان هن ــرداری کش ــان وزنه ب ملی پوش
قطعــی  را  توکیــو  در  حضورشــان  ســهمیه 
ــس  ــی پ ــای گزینشــی یک ــد و رقابت ه نکرده ان

ــود.  ــو می ش ــری لغ از دیگ
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، امروز 
ــوت  ــا دع ــران، ب ــه ورزشــی آزادی ته در مجموع
ــی  ــم مل ــرمربی تی ــواه س ــین برخ ــد حس محم
ــود  ــری خ ــوش رکوردگی ــرداری، ۱۸ ملی پ وزنه ب
را بــرای حضــور در رقابت هــای وزنه بــرداری 
ــا  ــد، ام ــام می دهن ــیا  ۲۰۲۰ انج ــی آس قهرمان
ــا مشــخص  ــن بازی ه ــزاری ای ــخ برگ ــوز تاری هن
ــار انصــراف  ــا، ۲ ب ــروس کرون نیســت. شــیوع وی
ــی  ــتان از میزبان ــتان و ازبکس ــور های قزاقس کش
ایــن رقابت هــا را در پــی داشــت و کنفدراســیون 
وزنه بــرداری آســیا، هنــوز زمــان و مــکان جدیــد 
بــرای انجــام ایــن دوره از بازی هــا را اعــام 
نکــرده اســت. رقابت هایــی کــه بــه واســطه 
داشــتن ســطح طایــی، از اهمیــت باالیــی بــرای 
مدعیــان حضــور در المپیــک توکیــو ۲۰۲۰  

ــود. برخــوردار ب
ــر  ــرای ۱۴ نف ــیا ب ــی آس ــای قهرمان رقابت ه
ــری  ــه رکوردگی ــده ب ــوت ش ــرداران دع از وزنه ب
مهــم بــود، امــا بــرای کیانوش رســتمی، ســهراب 
مــرادی، علــی هاشــمی و علــی داودی مثــل 
امضــای حکــم کســب ســهمیه توکیــو ۲۰۲۰ را 
ــاع  ــا اط ــان م ــی ملی پوش ــاال وقت ــت و ح داش
دقیقــی از نحــوه دریافــت ســهمیه المپیــک 

ــده شــده اســت.  ــی اوضــاع پیچی ــد، کم ندارن
ایــران  وزنه بــرداری  مدعــی   ۴ بیــن  در 
بــرای رســیدن بــه توکیــو، اوضــاع علــی داودی 

ــت.  ــر اس ــدودی بهت ــا ح ــمی ت ــی هاش و عل
ــب در اوزان ۱۰۹+  ــه ترتی ــمی ب داودی و هاش
ــن  ــی، بی ــگ جهان ــرم در رنکین و ۱۰۹ کیلوگ
۸ نفــر برتــر قــرار دارنــد و تنهــا وضعیــت 
ــم  ــتمی مبه ــوش رس ــرادی و کیان ــهراب م س
ــرداری  ــوش وزنه ب ــر ۲ ملی پ ــت. ه ــده اس ش
کشــورمان کــه در المپیــک ۲۰۱6 ریــو، موفــق 
ــاال از در  ــدند، ح ــا ش ــدال ط ــب م ــه کس ب
و  می بــارد  بدشانســی  برای شــان  دیــوار  و 
ــه  ــیدن ب ــر روز از رس ــی، ه ــه نوع ــک ب ــر ی ه
آینــده،  ســال  ورزشــی  آوردگاه  بزرگتریــن 
مــرادی  مصدومیت هــای  می شــوند.  دورتــر 
در تابســتان امســال و ارســال نشــدن نــام 
رســتمی بــرای رقابت هــای گزینشــی المپیــک 

در ســوئیس یکــی از نمونه هــای بدشانســی 
ــوده  ــته ب ــای گذش ــوش در ماه ه ــن ۲ ملی پ ای

ــت. اس
برگــزار نشــدن رقابت هــای وزنه بــرداری 
قهرمانــی آســیا، چنــد راه را بــرای ملی پوشــان 
ــی گذاشــته اســت.  ــرداری کشــورمان باق وزنه ب
جهانــی  فدراســیون  دســتورالعمل  طبــق 
رقابــت  یــک  اگــر   )IWF( وزنه بــرداری 
گزینشــی المپیــک برگــزار نشــود، ورزشــکاران 
می تواننــد بــرای شــرکت در یــک رقابــت دیگــر 
درخواســت خــود را ارائــه دهنــد. بــا توجــه بــه 
لغــو رقابت هــای گزینشــی  المپیــک )قهرمانــی 
ــه  ــی ک ــاال وزنه برداران ــتان( ح ــیا در ازبکس آس
در سراســر قــاره کهــن بــه دنبــال کســب 

ــای  ــد در رقابت ه ــتند،  می توانن ــهمیه هس س
ــرکت  ــا ش ــایر قاره ه ــک در س ــی المپی گزینش

ــد. کنن
ــای  ــی، رقابت ه ــیون جهان ــم فدراس در تقوی
قهرمانــی قاره هــای اروپــا، آفریقــا، اقیانوســیه و 
آمریــکا باقــی مانــده اســت. البتــه روز گذشــته 
دلیــل  بــه  آفریقــا هــم  قــاره  رقابت هــای 
ــا لغــو شــد  جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرون
و بایــد دیــد در جلســه کنگــره فدراســیون 
ــود  ــزار می ش ــفند برگ ــر اس ــه اواخ ــی ک جهان
ــه  ــق ب ــوز موف ــه هن ــکارانی ک ــف ورزش تکلی

کســب ســهمیه نشــده اند، چــه می شــود.
پیشــبینی  کــه  همانطــور  طرفــی،  از 
ــرداری  ــه ب ــای وزن ــزام نماینده ه ــد، اع می ش
ــک  ــی المپی ــای انتخاب ــه رقابت ه ــورمان ب کش
در کلمبیــا هــم بــا مشــکل روبــرو شــده و بایــد 
دیــد، در نهایــت کــدام رقابــت بین المللــی 
ــو  ــهمیه توکی ــت س ــاز دریاف ــد زمینه س می توان

ــد.   ــی باش ــردان ایران ــرای پوالد م ب
بــه هــر حــال، رکوردگیــری از وزنه بــرداران 
ــه  ــی ک ــور در رقابت های ــرای حض ــورمان ب کش
هیــچ نشــانه ای از برگــزاری آن در آســیا دیــده 
ــی آزادی  ــه ورزش ــروز در مجموع ــود ام نمی ش
صــورت می گیــرد. هــر چنــد کــه طبــق 
وزنه بــرداران  وجــه  به هیــچ  شــنیده ها 
ــی طــی  ــوردی خوب ــرایط رک ــی در ش ــم مل تی

هفته هــای گذشــته قــرار ندارنــد.

ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــور می گوی ــینا غامپ س
در  حضــور  بــرای  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
ــا مشــکاتی رو  ــک ب ــی المپی مســابقات انتخاب

ــتند.  ــه رو هس ب
ــنا، در  ــوش ش ــی پ ــنا، مل ــزارش ایس ــه گ ب
مــورد لغــو مســابقات انتخابــی المپیــک شــنا در 
شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا گفــت: مــا قــرار 
بــود در شــش مســابقه کســب انتخابــی المپیک 
شــرکت کنیــم کــه اولیــن آن مجارســتان 
ــرای  ــی ب ــت ماه ــود. هش ــفند ب ــر اس و اواخ
ــه  ــر ب ــال حاض ــا در ح ــم ام ــن کردی آن تمری
خاطــر شــرایط کرونــا اعــام کردنــد کــه 
نمــی توانیــم در آن مســابقات شــرکت کنیــم. 
گویــا مجارســتان هیــچ کشــور خارجــی را بــه 
مســابقه راه نمــی دهــد و فقــط مــی خواهنــد 

ــد. ــزار کنن ــی برگ ــابقات را داخل مس
ــدم و  ــر ش ــودم پیگی ــن خ ــه داد: م وی ادام
ــرار  ــی و ترکیــه هــم کــه ق ــا مســابقات دوب گوی
ــه همیــن  ــا شــود ب ــود بعــد از مجارســتان برپ ب
دلیــل فعــا لغــو شــده اســت. در حــال حاضــر 
هیــچ مســابقه ای نیســت کــه بتوانیــم شــرکت 

کنیــم حتــی مســابقاتی هــم کــه در آمریــکا در 
حــال برگــزاری بــود بــه صــورت تعلیــق درآمــد و 
ادامــه مســابقات بــه ســه مــاه دیگــر موکول شــد.

ــرار  ــت: ق ــه گف ــنا در ادام ــوش ش ــی پ مل
شــده کــه در مســابقات انتخابــی المپیــک 

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــم ام ــرکت کنی ــاه ش خردادم
شــرایط، احتمــال مــی دهــم کــه حتــی بــه آن 
مســابقات هــم نرســیم. اگــر یــک درصــد هــم 
ایــن ویــروس در خــرداد هنــوز وجــود داشــته 
باشــد نمــی توانیــم در مســابقات شــرکت 

ــرایط  ــود ش ــن وج ــا ای ــم ب ــی دان ــم. نم کنی
بــرای المپیــک چــه مــی شــود. بــه نظــرم بایــد 
ــه  ــم ب ــک ه ــابقات المپی ــرایط مس ــن ش ــا ای ب
تعویــق بیفتــد. اگــر المپیــک بــه تعویــق بیفتــد 
مــی توانیــم مســابقات ورودی المپیــک بعــد از 

ــم. ــرکت کنی ــاه را ش ــرداد م خ
وی گفــت: شــناگران در ســال تنهــا یــک یــا 
دوبــار بــه اوج تمرینــی خــود مــی رســند و مــی 
تواننــد در مســابقات شــرکت کننــد. برنامــه مــا 
بــرای اســفند بــود کــه حــال نمــی توانیــم در 
ــی از  ــم. شــناگران خیل مســابقات شــرکت کنی

نظــر روحــی بهــم ریختــه انــد.
غامپــور بــه برگــزاری یــک کمپ در کشــور 
خارجــی اشــاره کــرد و گفــت: اگــر مســابقات 
المپیــک عقــب نیفتــد بایــد کمیتــه ملــی 
المپیــک برنامــه ای بریــزد تــا ورزشــکارانی کــه 
ــا ورودی  مســتعد ســهمیه المپیــک هســتند ی
ــد در یــک کمــپ خارجــی اردو داشــته  را دارن
باشــند و در مســابقات انتخابــی شــرکت کننــد. 
یــک مــاه دومــاه تمریــن کننــد و بعــد از آن بــه 

مســابقه المپیــک برونــد. 

معـــاون توســـعه ورزش قهرمانـــی وزارت ورزش و جوانـــان، 
گفـــت: تغییـــرات در پرســـپولیس بـــه تصمیـــم اعضـــای 
ـــر  ـــان وزی ـــه و در ش ـــورت گرفت ـــگاه ص ـــن باش ـــره ای هیات مدی
ـــد.  ـــت کن ـــگاه دخال ـــن باش ـــات ای ـــه در جزیی ـــت ک ورزش نیس
ایرنــا، مهــدی علی نــژاد پــس از انتخــاب  بــه گــزارش 
ــد فدراســیون  ــوان رییــس جدی ــه عن محمدشــروین اســبقیان ب
جانبــازان و معلولیــن، گفــت: از همــه اعضــای مجمــع کــه 
ــروس  ــن وی ــی ای ــا و باتکلیف ــروس کرون ــیوع وی ــرایط ش در ش
ــکر  ــد، تش ــاری کردن ــا را ی ــی م ــع اتتخابات ــزاری مجم در برگ

. می کنــم
ــاب  ــد از انق ــال های بع ــازان در س ــزود: ورزش جانب وی اف
شــکوفا شــده اســت و پیشــرفت در ایــن زمینــه متوقــف 
ــم  ــن ه ــر از ای ــرایط بهت ــه ش ــم ک ــد کاری کنی ــود. بای نمی ش

ــود. ش
ــد  ــرد: رییــس جدی ــه ک ــان اضاف ــر ورزش و جوان ــاون وزی مع
فدراســیون هــم بــا توجــه بــه در پیــش بــودن پارالمپیــک توکیــو 
ــت  ــن نهای ــازان و معلولی ــواده جانب ــی خان ــت همگرای در تقوی

تــاش را داشــته باشــد تــا موفقیت هــای ورزشــکاران را در 
ــیم. ــاهد باش ــی ش ــای جهان رویداده

ــیوع  ــرایط ش ــع در ش ــن مجم ــزاری ای ــاره برگ ــژاد درب علی ن
ــا، گفــت: فدراســیون جانبــازان درگیــر پارالمپیــک توکیــو  کرون
اســت و بــه همیــن دلیــل تــاش کردیــم تــا مجمــع بــا رعایــت 
ــبی در  ــات نس ــا ثب ــود ت ــزار ش ــتی برگ ــایل بهداش ــب مس جوان

ــد. ایــن فدراســیون تــداوم یاب
ــاره بحــران باشــگاه پرســپولیس و اســتعفای محمــد  وی درب
ــری  ــم گی ــره تصی ــات مدی ــح داد: هی ــرد توضی حســن انصاری ف

کــرده و شــان وزیــر ایــن نیســت کــه در جزییــات ورود کنــد.
معــاون وزیــر ادامــه داد: ایــن موصــوع داخلــی باشــگاه اســت 
و ارتباطــی بــه وزارت ورزش نــدارد و انصــاری فــر اســتعفا داد و 

خــود هیــات مدیــره تصمیــم گیــری مــی کنــد.
ــی  ــای دوومیدان ــی اعض ــراص برخ ــاره اعت ــژاد درب ــی ن عل
مجمــع انتخابــات دو روز گذشــته، گفــت: ایــن موضــوع در حــال 

ــال بررســی اســت. حاضــر در ح
وی دربـــاره آماده ســـازی تیم هـــای اعزامـــی بـــه المپیـــک 
توکیـــو گفـــت: بیـــش از المپیـــک موضـــوع کســـب ســـهمیه 
اســـت و ای او ســـی هـــم بـــه ســـامت ورزشـــکاران توجـــه 

دارد.
ــم  ــاش داری ــت: ت ــس گف ــات تنی ــاره انتخاب ــژاد درب ــی ن عل
ــم کــه اگــر  ــن ۹۹ برگــزار کنی ــا آخــر فروردی ــن مجمــع را ت ای

تاییــد صاحیت هــا می آمــد، زودتــر برگــزار می کردیــم.

برنامـــه جدیـــد مســـابقات لیـــگ برتـــر از ســـوی ســـازمان 
لیـــگ اعـــام شـــد و ایـــن رقابت هـــا از ۱۴ فروردیـــن ســـال 
ـــران  ـــتقال ته ـــتان و اس ـــوالد خوزس ـــه ف ـــدار معوق ـــا دی ۱۳۹۹ ب

از ســـر گرفتـــه می شـــود.
ـــگ  ـــابقات لی ـــران مس ـــال ای ـــگ فوتب ـــازمان لی ـــام س ـــا اع ب
ـــق  ـــاال تعلی ـــه ح ـــا ب ـــروس کرون ـــیوع وی ـــل ش ـــه دلی ـــه ب ـــر ک برت
درآمـــده بـــود قـــرار اســـت مجـــددا از ۱۴ فروردیـــن ســـال 
ـــای  ـــه بازی ه ـــن برنام ـــش از ای ـــود. پی ـــه ش ـــر گرفت ۱۳۹۹ از س
ـــگ  ـــابقات لی ـــه مس ـــود. برنام ـــده ب ـــام ش ـــز اع ـــگ آزادگان نی لی

ـــت: ـــر اس ـــرح زی ـــه ش ـــر ب برت

معوقه هفته هفدهم لیگ برتر

پنجشنبه  14 فروردین 99
ــاعت ۱۷:۳۰ -   ــران  - سـ ــتقال تهـ ــتان- اسـ فوالدخوزسـ

ورزشـــگاه شـــهداء فـــوالد اهـــواز
ـــر  ـــی اکب ـــرت عل ـــت والدت حض ـــت و دوم؛ گرامیداش ـــه بیس هفت

ـــوان و روز ج
جمعه ۱۵ فروردین ۹۹

ــاعت  ــان- سـ ــن اصفهـ ــهد- ذوب آهـ ــودرو مشـ ــهر خـ شـ
ــهد ــا)ع( مشـ ــام رضـ ــگاه امـ ۱6:۳۰ - ورزشـ

پیـــکان تهـــران- پرســـپولیس تهـــران- ســـاعت ۱۷ -  
ــدس ــهر قـ ــهداء شـ ــگاه شـ ورزشـ

شنبه 1۶ فروردین 99
ـــاعت ۱۷  ـــدران- س ـــاجی مازن ـــز- نس ـــازی تبری ـــور س تراکت

ـــز ـــام تبری ـــادگار ام ـــگاه ی -  ورزش

ــلیمان-  ــجد سـ ــهر- نفـــت مسـ ــهرداری بوشـ ــاهین شـ شـ
ــهر ــدوی بوشـ ــهید مهـ ــگاه شـ ــاعت ۱۷:۳۰ -  ورزشـ سـ

صنعـــت نفـــت آبـــادان- پـــارس جنوبـــی جـــم- ســـاعت 
ــادان ــی آبـ ــگاه  تختـ ۱۷:۳۰ -  ورزشـ

ــاعت  ــیرجان - سـ ــپاهان- گل گهرسـ ــه سـ ــوالد مبارکـ فـ
ــان ــان اصفهـ ــش جهـ ــگاه نقـ ۱۷:۳۰ - ورزشـ

دوشنبه 18 فروردین 99
فوالدخوزســـتان- ماشـــین ســـازی تبریـــز- ســـاعت ۱۷:۳۰ 

ـــواز ـــوالد    اه ـــهداء ف ـــگاه ش -  ورزش
اســـتقال تهـــران- ســـایپا تهـــران- ســـاعت ۱۷:۳۰ -  

ورزشـــگاه آزادی تهـــران
ـــم  ـــرت قائ ـــت والدت حض ـــوم؛ گرامیداش ـــت و س ـــه بیس هفت

ـــعبان ـــه ش ـــن نیم ـــج(- جش )ع
پنجشنبه 21 فروردین 99

ذوب آهـــن اصفهـــان- پیـــکان تهـــران- ســـاعت ۱۷ -  
ــهر ــهر فوالدشـ ــوالد شـ ــگاه فـ ورزشـ

گل گهرســـیرجان- شـــهر خـــودرو مشـــهد- ســـاعت ۱۷ -  
ورزشـــگاه امـــام علـــی )ع( ســـیرجان

تراکتورســـازی  تبریـــز- صنعـــت نفـــت آبـــادان- ســـاعت 
ــز ــادگار امامتبریـ ــگاه یـ ۱۷:۳۰ -  ورزشـ

ـــاعت  ـــهر - س ـــهرداری بوش ـــاهین ش ـــران- ش ـــپولیس ته پرس
ـــران ـــگاه آزادی ته ۱۹ -  ورزش

جمعه 22 فروردین 99
پـــارس جنوبـــی جـــم- اســـتقال تهـــران- ســـاعت ۱۷ -  

ورزشـــگاه تختـــی جـــم
ــاعت ۱۷ -   ــتان- سـ ــوالد خوزسـ ــدران- فـ ــاجی مازنـ نسـ

ــهر ــی قائمشـ ــهید وطنـ ــگاه شـ ورزشـ
ـــاعت ۱۷:۳۰  ـــپاهان- س ـــه س ـــوالد مبارک ـــران- ف ـــایپا ته س

ـــران ـــن ته ـــاس قوامی ـــگاه پ -  ورزش
ـــاعت  ـــز- س ـــازی تبری ـــین س ـــلیمان- ماش ـــجد س ـــت مس نف
۱۷:۳۰ -  ورزشـــگاه  شـــهید بهنـــام محمـــدی مســـجد 

ســـلیمان
ـــروی  ـــش و نی ـــت  روز ارت ـــارم؛ بزرگداش ـــت و چه ـــه بیس هفت

ـــی زمین
سه شنبه 2۶ فروردین 99

ـــکان تهـــران- گل گهرســـیرجان- ســـاعت ۱۷ -  ورزشـــگاه  پی
ـــدس ـــهر ق ـــهداء ش ش

ـــاعت  ـــان- س ـــن اصفه ـــهر- ذوب آه ـــهرداری بوش ـــاهین ش ش
ـــهر ـــدوی بوش ـــهید مه ـــگاه ش ۱۷:۴۵ -  ورزش

چهارشنبه 27 فروردین 99
ـــاعت ۱۷  ـــران- س ـــپولیس ته ـــز- پرس ـــازی تبری ـــین س ماش

ـــز ـــلیمانی تبری ـــردار س ـــگاه س -  ورزش
شـــهر خودرومشـــهد- ســـایپا تهـــران- ســـاعت ۱۷ -  

ورزشـــگاه امـــام رضـــا )ع( مشـــهد
ـــاعت  ـــم- س ـــی ج ـــارس جنوب ـــپاهان- پ ـــه س ـــوالد مبارک ف

۱۷:۳۰ -  ورزشـــگاه نقـــش جهـــان اصفهـــان
صنعـــت نفـــت آبـــادان- نســـاجی مازنـــدران- ســـاعت ۱۸ 

-  ورزشـــگاه تختـــی آبـــادان
ــاعت ۱۹ -   ــز- سـ ــازی تبریـ ــران- تراکتورسـ ــتقال تهـ اسـ

ــران  ــگاه آزادی تهـ ورزشـ
ــاعت  ــلیمان- سـ ــجد سـ ــت مسـ ــتان- نفـ ــوالد خوزسـ فـ

۱۹:۰۵ -  ورزشـــگاه شـــهداء فـــوالد اهـــواز

دردسر جدید در مسیر سهمیه وزنه برداری 

ملی پوش شنا: 

نیاز به کمپ خارجی است

علی نژاد:

 وزیر ورزش دخالتی در جزئیات باشگاه پرسپولیس ندارد

رونمایی از زمان آغاز مجدد لیگ برتر فوتبال؛ افتتاحیه با استقالل

دادنامه

کالسه پرونده: ۹8/۹۹۱/۲
شماره دادنامه: ۹8/۱۱/۲-۱۱۹4

بــه آدرس:  آقــا ملکــی  علــی میرهاشــمی  خواهــان: 
ــخصی ک پ   ــزل ش ــوذر 11 من ــاد 6 اب ــرج ارش ــل - موزی باب

4717747417
خوانده: رضا نجف زاده - مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه 
رای قاضی شورا

ـــی  ـــا ملک ـــمی آق ـــی میرهاش ـــای عل ـــوی آق ـــوص دع در خص
ـــا  ـــه ب ـــه وج ـــته مطالب ـــه خواس ـــف زاده ب ـــا نج ـــت رض بطرفی
ــارت از  ــان عبـ ــوی خواهـ ــتند دعـ ــه مسـ ــه اینکـ ــه بـ توجـ
ـــف  ـــده باوص ـــوده وخوان ـــی ب ـــت بانک ـــان و پرین ـــارات گواه اظه
ـــز  ـــی نی ـــی وانتظـــار کافـــی حضورنیافتـــه والیحـــه ای ـــاغ قانون اب
ـــه  ـــت و در نتیج ـــاورده اس ـــل نی ـــی بعم ـــرده و دفاع ـــال نک ارس
ـــع  ـــب واق ـــرض وتکذی ـــه تع ـــون از هرگون ـــوی مص ـــتند دع مس
ـــت  ـــان دالل ـــد خواه ـــوا در ی ـــتند دع ـــود مس ـــت ووج ـــده اس ش
ـــت و  ـــه وی اس ـــن برذم ـــتقرار دی ـــده واس ـــت خوان ـــر مدیونی ب
ـــه نشـــده  ـــن ارائ ـــا ادای دی ـــا اســـقاط ی ـــراء ی ـــاب اب ـــی در ب دلیل
ـــتندا  ـــخیص ومس ـــت تش ـــر صح ـــول ب ـــوا محم ـــذا دع ـــت فل اس
ـــون آییـــن دادرســـی در  ـــه مـــواد 198 و 515 و519 و522 قان ب
ـــده  ـــت خوان ـــر محکومی ـــم ب ـــوب 1379 حک ـــی مص ـــور مدن ام
بـــه پرداخـــت مبلـــغ 64/000/000 ریـــال اصـــل خواســـته 
ــارت  ــاب خسـ ــی و احتسـ ــه دادرسـ ــال هزینـ 880/000 ریـ
ـــت  ـــم دادخواســـت 98/9/19 لغای ـــخ تقدی ـــه از تاری ـــر تادی تاخی
یـــوم الوصـــول کـــه بـــر اســـاس نـــرخ شـــاخص اعامـــی از 
ــق  ــد در حـ ــد شـ ــبه خواهـ ــزی محاسـ ــوی بانـــک مرکـ سـ
ـــی و  ـــادره غیاب ـــردد.رای ص ـــی گ ـــام م ـــادر و اع ـــان ص خواه
ظـــرف مهلـــت بیســـت روز پـــس از ابـــاغ قابـــل واخواهـــی 
در ایـــن شـــورا و ســـپس ظـــرف مهلـــت بیســـت روز قابـــل 

ـــد. ـــی باش ـــل م ـــی باب ـــی در دادگاه حقوق ـــد نظرخواه تجدی
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل

سید غالمحسین اصغری
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اوقات شرعی شهر تهران

ـــدید  ـــوارد ش ـــی م ـــم برخ ـــبی عای ـــود نس ـــت از بهب ـــخنگوی وزارت بهداش س
ـــا در  ـــی ه ـــد بررس ـــه رون ـــی و ادام ـــا داروی ایران ـــد-۱۹( ب ـــروس )کووی ـــا وی کرون

ـــر داد.  ـــه خب ـــن زمین ای
ـــی  ـــه برخ ـــخ ب ـــور، در پاس ـــوش جهان پ ـــر کیان ـــنا، دکت ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــی داروی  ـــز نوع ـــر تجوی ـــی ب ـــازی مبن ـــای مج ـــده در فض ـــر ش ـــب منتش مطال
ــاران  ــرا« در بیمـ ــام »اکتمـ ــه نـ ــدن بـ ــی بـ ــتم ایمنـ ــده سیسـ تنظیم کننـ
ـــبی  ـــودی نس ـــان و بهب ـــتان های اصفه ـــی از بیمارس ـــا در یک ـــه کرون ـــا ب مبت
ــوع  ــن موضـ ــد ایـ ــا تاییـ ــده، بـ ــام شـ ــای انجـ ــار در گرافی هـ ــم بیمـ عائـ
ــی  ــیمیار ایرانـ ــال داروی بیوسـ ــس ترایـ ــن کیـ ــورد اولیـ ــن مـ ــت: ایـ گفـ
توســـیلیزومب بـــوده و عائـــم بیمـــاری در ۴۸ ســـاعت پـــس از تجویـــز آن 
تخفیـــف نســـبی یافتـــه اســـت، امـــا هنـــوز بـــرای قضـــاوت و ارزیابـــی در 

ایـــن زمینـــه زود اســـت.
ـــح بیشـــتر  ـــوزش پزشـــکی در توضی ـــان و آم ســـخنگوی وزارت بهداشـــت، درم

ـــخ  ـــه پاس ـــق اولی ـــس از تزری ـــاعت پ ـــرف ۲۴ س ـــن دارو ظ ـــه ای ـــان این ک ـــا بی ب
ـــر  ـــا بهت ـــه فع ـــی ری ـــای گراف ـــار و نم ـــیون بیم ـــان داده و اکسیژناس ـــبی نش نس
ـــروز و  ـــی ام ـــرد: ط ـــه ک ـــت، اضاف ـــه اس ـــار اینتوب ـــان بیم ـــا همچن ـــده اســـت ام ش
ـــا تشـــخیص  ـــاران ب ـــری از بیم ـــوارد دیگ ـــال در م ـــن ترای ـــز ای ـــده نی ـــای آین روزه
ـــوارد  ـــبی در م ـــی نس ـــر اثربخش ـــت و اگ ـــد داش ـــه خواه ـــج ادام ـــکان معال پزش
داشـــته باشـــد قاعدتـــاً وارد فهرســـت دارویـــی کشـــور نیـــز خواهـــد شـــد و 
گـــزارش هـــای مـــوردی در چیـــن نیـــز از ســـودمندی نســـبی آن در برخـــی 

ـــت دارد. ـــد۱۹ حکای ـــه کووی ـــا ب ـــدید ابت ـــوارد ش م
جهان پـــور تاکیـــد کـــرد: البتـــه تولیـــد انبـــوه ایـــن دارو بـــا توجـــه بـــه 
ـــور  ـــازار کش ـــد وارد ب ـــه می توان ـــه هفت ـــدود س ـــی ح ـــاوری ط ـــدن فن ـــی  ش بوم

ـــود. ش
ـــام  ـــرد ع ـــا کارب ـــن دارو قاعدت ـــه ای ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــال ب ـــن ح وی در عی
در درمـــان کرونـــا نـــدارد، اظهـــار کـــرد: تنهـــا بـــه شـــرط اثربخشـــی بـــرای 
ـــی  ـــاظ برخ ـــا لح ـــه ب ـــتند و البت ـــه در CRS هس ـــی ک ـــی بیماران ـــل پایان مراح

ـــت. ـــز اس ـــل تجوی ـــرایط قاب ش
ـــت:  ـــن گف ـــکی همچنی ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم ـــخنگوی وزارت بهداش س
همزمـــان ســـودمندی احتمالـــی دو داروی بیوســـیمیار دیگـــر کـــه تولیـــد 
ـــا  ـــرون آلف ـــامل اینترف ـــا ش ـــن داروه ـــت. ای ـــرح اس ـــز مط ـــتند نی ـــی هس داخل
ـــش  ـــتند و پی ـــور هس ـــی کش ـــت داروی ـــه در فهرس ـــت ک ـــا اس ـــرون بت و اینترف
ازیـــن نیـــز اســـتفاده مـــی شـــده انـــد.  دو داروی اول در فهرســـت دارویـــی 
ـــا داروی  ـــد. ام ـــم دارن ـــی ه ـــده داخل ـــد تولیدکنن ـــته و چن ـــود داش ـــور وج کش
ـــه  ـــاز ب ـــت و نی ـــور نیس ـــی کش ـــمی داروی ـــت رس ـــوز در فهرس ـــیلیزومب هن توس
ـــده  ـــاز ش ـــه آغ ـــن زمین ـــی در ای ـــات اثربخش ـــه مطالع ـــتری دارد ک ـــی بیش بررس

ـــت. اس

ــه  ــس ترکی ــس مجل ــا ریی ــی ب ــامی در تماس ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی
ــرد.  ــی ک ــا او رایزن ــا ب ــا کرون ــه ب ــرات مقابل ــن تجهی ــاره تامی درب

ــورای  ــس ش ــس مجل ــی، ریی ــی الریجان ــر  عل ــت، دکت ــه مل ــزارش خان ــه گ ب

ــس  ــنتوپ، ریی ــی ش ــا مصطف ــی ب ــوی تلفن ــت و گ ــفند در گف ــامی، ، ۱۵ اس اس
ــه بحــث و  ــه ب ــه و اوضــاع منطق ــه در خصــوص مناســبات دو جانب ــس ترکی مجل

ــد. ــر پرداختن ــادل نظ تب
در ابتــدای ایــن گفــت و گــوی تلفنــی آخریــن وضعیــت مبــارزه بــا ویــروس کرونا 
در ایــران و کشــورهای منطقــه مــورد تبــادل نظــر دو طــرف قــرار گرفــت و ترکیــه 
ــر ایــن بیمــاری و تامیــن  ــرای غلبــه ب ــران ب ــه ای ــرای کمــک ب آمادگــی خــود را ب

تجهیــزات مــورد نیــاز اعــام کــرد.
در ادامـه ایـن گفـت و گـوی تلفنـی، دو طـرف پیرامـون وضعیـت مسـلمانان در 

هندوسـتان بـه رایزنـی و مشـورت پرداختنـد.
بازگشـت بـه رونـد آسـتانه و کمک به مردم سـوریه نیـز محور دیگر گفـت و گوی 
تلفنـی دو رییـس مجلـس ایـران و ترکیـه بـود. هر دو طـرف در این خصوص نسـبت 
بـه لـزوم اتخاذ راهکار سیاسـی برای حل مشـکل ادلـب و پرهیز از گسـترش جنگ و 

وخامـت اوضاع در این شـهر تاکیـد کردند.

مســئوالن گردشــگری اســتان خراســان رضــوی اعــام کردنــد: ایــن اســتان در 
نــوروز ۹۹ پذیــرای مســافران نخواهــد بــود و درحــال حاضــر نیــز ضریــب اقامــت 

هتل هــای مشــهد بــه زیــر ۱۰ درصــد رســیده اســت. 
بــه گــزارش ایلنــا، رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی خراســان رضــوی 
ــتان  ــن اس ــای ای ــردد جاده ه ــی در ت ــال محدودیت های ــش از اعم ــدی پی چن
ــی  ــیر اصل ــار مس ــه و در چه ــا در ۱۴ نقط ــن محدودیت ه ــت:  ای ــر داد و گف خب
ــر  ــوی در نظ ــان رض ــتان خراس ــطح اس ــرق در س ــوب و ش ــمال، جن ــرب، ش غ

ــه شــده اســت.   گرفت
در مســیر غــرب کاهــک داورزن، نیشــابور در محــل پلیــس راه، عوارضــی ملک آبــاد، 
ایســت بازرســی درونــه بردســکن و پلیــس راه جغتــای- جاجــرم ازجملــه ایــن نقــاط 
چهارده گانــه اســت کــه بــرای کنتــرل درنظــر گرفتــه شــده اســت. همچنین در مســیر 
ــاد،  جنــوب، در پلیــس راه بجســتان، ایســتگاه ایســت بازرســی شــهید ســاالری گناب
ایســتگاه ایســت بازرســی کامــه تربــت حیدریــه و نشــتیفان در خــواف از دیگــر نقاطی 
اســت کــه در ایــن طــرح در نظــر گرفته شــده اســت. در مســیر شــرق ایســت بازرســی 
مالکــی، ایســت بازرســی اســماعیل آباد، محــور ســرخس و بــرای مســیر شــمال نیــز در 
محــور کات بــه مشــهد پاســگاه گوجگــی و در مســیر قوچــان- چنــاران- مشــهد هــم 

مقابــل پلیــس راه قوچــان کنترل هــا اعمــال می شــود.
ــوی  ــان رض ــتان خراس ــه اس ــفر ب ــا در س ــن محدودیت ه ــال همی ــاید اعم ش

ــن  ــی ای ــز اقامت ــب اشــغال مراک ــرا ســبب شــده ضری ــه باشــد زی صــورت گرفت
ــر از ۱۰ درصــد برســد.  ــه کمت اســتان ب

یوســف بیدخــوری )معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی خراســان رضــوی( بــا اشــاره بــه آنکــه درحــال حاضــر ضریــب 
ــت:  ــت، گف ــن اس ــطح ممک ــن س ــتان در  کمتری ــن اس ــای ای ــت هتل ه اقام
درحــال حاضــر ضریــب اقامــت در اســتان بــه کمتــر از ۱۰ درصد رســیده اســت و 
تقریبــا تمــام مســافرانی کــه بــرای نــوروز هتــل رزرو کــرده بودنــد بــدون جریمــه 
کنســل کردنــد و امســال هتلــداری در مشــهد رونقــی نــدارد. البتــه بســیاری از 

ــد. هتل هــا نیــز خودخواســته درخواســت تعطیلــی داده ان
او ادامــه داد: باتوجــه بــه آنکــه مشــهد بیشــترین تعــداد مراکــز اقامتــی کشــور 
را در خــود جــای داده حتــا یــک شــب خالــی مانــدن اتاق هــا خســارت ســنگینی 
را متوجــه حــوزه گردشــگری و بخصــوص هتلــداری ایــن اســتان می کنــد. البتــه 

تمــام ایــن خســارات در حــال بررســی اســت.
ــهد  ــاز در مش ــی غیرمج ــت واحدهــای اقامت ــوص فعالی ــوری درخص بیدخ
ــکان  ــا ام ــه هتل ه ــی ک ــوی در ایام ــان رض ــتان خراس ــهرهای اس ــایر ش و س
ارائــه خدمــات اقامتــی را ندارنــد، گفــت: از آنجایــی کــه درحــال حاضــر تعــداد 
ــافری  ــت، مس ــوان گف ــا می ت ــت و حت ــده اس ــم ش ــیار ک ــهد بس ــافران مش مس
نیســت؛ و درحالی کــه همــه ســاکنان ایــن شــهر همچــون دیگــر نقــاط کشــور 

ــر  ــن رو دیگ ــوند از ای ــا ش ــا مبت ــروس کرون ــه وی ــه ب ــد ک ــی را دارن ــن نگران ای
ــد.  ــه نمی کن ــاز مراجع ــای غیرمج ــه واحده ــت ب ــرای اقام ــی ب کس

او تصریــح کــرد: مهمانســراهای دولتــی، حســینیه ها، زائرســراها، مــدارس و 
واحدهــای آمــوزش و پــرورش و... هیچیــک اجــازه فعالیــت ندارنــد و نظارت هــا در ایــن 
خصــوص شــدید اســت. البتــه ســتاد خدمــات ســفر خراســان رضــوی در نــوروز دایــر 
اســت و عمــوم جامعــه می تواننــد بــا دیــدن فعالیــت هریــک از ایــن مراکز، تخلفــات را 
گــزارش دهنــد. پذیــرش مســافر در اماکــن غیررســمی ممنوع شــده اســت و درصورت 
فعالیــت، اداره اماکــن آن را پلمــپ خواهــد کــرد. طــی ایــن مــدت شــاهد فعالیت چند 
حســینیه بودیــم کــه بافاصلــه وارد عمــل شــدیم و از فعالیــت آنهــا جلوگیــری شــد.

به خراسان رضوی سفر نکنید
ــع  ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می ــر )مدی ــی ف ــل مکرم ابوالفض
ــه صــورت  ــت: ب ــا گف ــه ایلن ــن خصــوص ب ــز درای دســتی خراســان رضــوی( نی
ــرای  ــوروز پذی ــان رضــوی در ن ــتان خراس ــه اس ــده اســت ک ــام ش ــز اع متمرک
مســافران نخواهــد بــود. البتــه جلســات ســتاد کرونــا در اســتان مرتــب تشــکیل 

می شــود و تصمیمــات آن اعــام می شــود. 
او ادامــه داد: تصمیم گیــری درخصــوص تعطیلــی مراکــز گردشــگری، زیارتــی 
و ورزشــی تابــع تصیمــات ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا و کمیتــه تخصصــی آن که 
ــت  ــع دســتی فعالی ــراث  فرهنگــی، گردشــگری و صنای ــه می ــر نظــر وزارتخان زی
ــر  ــدات الزم را درنظ ــی تمهی ــتادهای اجرای ــن رو س ــود. از ای ــذ می ش دارد، اخ
ــه شــرایط موجــود درخصــوص شــیوع  ــا توجــه ب ــن تصمیمــات ب می گیــرد و ای

ــود. ــه می ش ــا گرفت ــروس کرون وی
بــه گفتــه مکرمی فــر، از فعالیــت تمــام واحدهــای اقامتــی غیررســمی ماننــد 
زائرســراها، حســینیه ها و... جلوگیــری بــه عمــل می آیــد و هیچیــک حــق 
پذیــرش مســافر ندارنــد. واحدهــای اقامتــی رســمی نیــز تابــع دســتورات ســتاد 
ملــی کرونــا هســتند. ضمــن آنکــه اکنــون مســافری در اســتان نیســت کــه شــاهد 

ــرش او توســط هتل هــا و مراکــز اقامتــی رســمی باشــیم.  پذی
او یــادآور شــد: مــوج ســفرهایی کــه ســال گذشــته در چنیــن روزهایــی شــاهد 
ــب اقامــت  ــون ضری ــع اکن ــدارد. درواق ــچ وجــه وجــود ن ــه هی ــم، امســال ب بودی
ــر آن  ــم ب ــن وجــود تصمی ــا ای ــا کاهــش چشــمگیری روبه روســت و ب ــا ب هتل ه

اســت تــا در نــوروز پذیــرش مســافر نداشــته باشــند. 
ــوی  ــان رض ــتی خراس ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می  مدی
ــا  ــه مشــهد ب ــه برخــی مســافران درخصــوص ســفر ب ــی ک درخصــوص چالش های
آن روبــه رو هســتند و ایــن مهــم کــه برخــی افــراد هتل هــای خــود را بــرای هفتــه 
ــه  ــا ب ــد و عاقمنــد هســتند ت ــوروز در فروردیــن مــاه رزرو کرده ان دوم تعطیــات ن
ایــن ســفر برونــد، گفــت: از آنجــا کــه تصمیمــات درخصــوص وضعیــت شــیوع کرونا 
روزانــه و هفتگــی اعــام می شــود از ایــن رو بــا وجــود آنکــه تصمیماتــی درخصــوص 
عــدم پذیــرش مســافران اخــذ شــده و همــواره تاکیــد بــر لغــو ســفرها و عــدم انجــام 
ســفرهای غیرضــروری اســت، امــا بازهــم مســافران می تواننــد درخصــوص کنســل 
ــی کــه در آن  ــر اســاس تصمیمات ــد و ب ــر کنن کــردن اتاق هــای اقامتــی خــود صب

زمــان گرفتــه می شــود، تصمیــم نهایــی خــود را بگیرنــد.
او گفــت: فعالیــت یــا عــدم فعالیــت مراکــز اقامتــی اســتان بنابــر صاحدیــد 
ــه نیــز  و ابــاغ وزارتخانــه میــراث و گردشــگری محقــق می شــود، ایــن وزارتخان

ــا اعــام  ــی و هتل ه ــز اقامت ــی مراک ــر تعطیل ــی ب ــه ای مبن ــچ اباغی ــون هی تاکن
ــا درخصــوص جــذب مســافران در  ــه ت ــم گرفت ــا اســتان تصمی نکــرده اســت ام
ــات  ــر تصمیم ــع بناب ــد. درواق ــام ده ــگیری انج ــری و پیش ــوروز جلوگی ــام ن ای

ــد.  ــافر ندارن ــرش مس ــا پذی ــر هتل ه ــال حاض ــتان، درح اس
او درخصــوص چگونگــی نظــارت بــر فعالیــت خانه هــای اســتیجاری در 
ــا  ــعی دارد ت ــن س ــق اماک ــفر از طری ــرای س ــات اج ــتاد خدم ــت: س ــهد گف مش
ــا را  ــن نظارت ه ــر ای ــاه جلوت ــک م ــد و امســال ی ــای الزم را انجــام ده نظارت ه
آغــاز کردیــم. درحــال حاضــر ۵6۰ خانــه دارای مجــوز هســتند کــه نظارت هــای 
ــر از ســایر خانه هــای اســتیجاری  ــا اگ ــا انجــام می شــود ام الزم درخصــوص آنه
غیرمجــاز گزارش هایــی بــه مــا منتقــل شــود، اقدامــات الزم را انجــام می دهیــم.

تعطیلی مراکز اقامتی خراسان رضوی تا پایان نوروز 
محمــد قانعــی )رئیــس اتحادیــه هتلــداران خراســان رضــوی( بــا تاکیــد بــر 
ــل شــده اند،  ــا تعطی ــا، تقریب ــروس کرون ــر شــیوع وی ــا تحــت تاثی ــه هتل ه آنک
گفــت: هتل هــای ارگان هــا و نهادهــا تقریبــا از همــان ابتــدای اســفند مــاه و بــا 
ــه تدریــج  ــد و ســایر هتل هــا نیــز ب ــا تعطیــل کردن آغــاز شــیوع ویــروس کرون
خــود بــه خــود بــه تعطیلــی کشــانده شــدند. قطعــا تــا پایــان تعطیــات نــوروز 

نیــز ایــن تعطیلــی ادامــه خواهــد داشــت.
او بــا اشــاره بــه اطاعیــه دفتــر مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر عــدم حضــور 
ــر رضــوی،  ــو در حــرم مطه ــری در روز اول ســال ن ــام معظــم رهب حضــرت مق
ــارت ســفر  ــا هــدف زی ــد ب ــه مشــهد ســفر می کنن ــه ب ــرادی ک ــرد: اف ــار ک اظه
ــارت اســت  ــرای ســفر و زی ــان ب ــن زم ــوروز بهتری ــه ن ــی ک ــد و از آنجای می کنن
ــهد  ــادی در مش ــران زی ــافران و زائ ــور مس ــاهد حض ــام ش ــن ای ــوال در ای معم
ــام  ــه مق ــا، همانطــور ک ــروس کرون ــه شــیوع وی ــا امســال باتوجــه ب هســتیم ام
ــرای  ــه علــت توصیه هــای بهداشــتی و ب ــد کــه ب معظــم رهبــری مطــرح کرده ان
ــدس  ــه مشــهد مق ــا ب ــروس کرون ــاری ناشــی از وی ــری از گســترش بیم جلوگی
ســفر نخواهنــد کــرد. ایــن اطاعیــه پیام هــای متعــددی بــه همــراه دارد و عمــوم 

جامعــه آن را درک می کننــد.
ــدت  ــن م ــی ای ــه داد: ط ــوی ادام ــان رض ــداران خراس ــه هتل ــس اتحادی رئی
ــایر  ــا س ــداری ب ــم. هتل ــا بودی ــه هتل ه ــددی ب ــارت های متع ــروز خس ــاهد ب ش
ــات  ــایر موسس ــر س ــاید اگ ــاوت دارد. ش ــگری تف ــوزه گردش ــا در ح فعالیت ه
ــه رو نشــوند  ــا مشــکل خاصــی روب ــی مجموعــه خــود برآینــد ب درصــدد تعطیل
ــر  ــت تاثی ــواده تح ــد و ۱۰۰ خان ــل ۱۰۰ کارمن ــا حداق ــی هتل ه ــا تعطیل ــا ب ام
ــد  ــب عی ــوق ش ــد حق ــود. بای ــا نب ــخگوی آنه ــوان پاس ــد و نمی ت ــرار می گیرن ق
ــا وجــود تعطیلــی، بســیاری از هزینه هــای  آنهــا پرداخــت شــود. ضمــن آنکــه ب
تعطیلــی بــرای هتل هــا باقــی اســت. از آن جملــه می تــوان بــه تامیــن 
ســرمایش و گرمایــش، تاسیســات و نیروهــا و نیــز انتظامــات هتــل اشــاره کــرد. 
ــفرها و...  ــو س ــا و لغ ــروس کرون ــیوع وی ــی ش ــن رو بیشــترین آســیب در پ از ای

ــت. ــده اس ــا ش ــه هتل ه متوج
ــهد  ــای مش ــدودی از هتل ه ــداد مع ــر تع ــال حاض ــرد: درح ــان ک او خاطرنش
مســافر دارنــد کــه مســافران کاری هســتند و بــرای انجــام ماموریــت بــه مشــهد 
ســفر کرده انــد. ضمــن آنکــه هیــچ گردشــگر خارجــی در مشــهد باقــی نمانــده. 

تمــام ســفرها و رزروهــا لغــو شــده اســت.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد:

امید تازه در درمان برخی موارد شدید کرونا

در گفت و گوی تلفنی دکتر الریجانی و مصطفی شنتوپ، رییس مجلس ترکیه عنوان شد:

آمادگی ترکیه در تامین تجهیزات مورد نیاز ایران برای غلبه بر کرونا

خراسان رضوی در نوروز پذیرای هیچ مسافری نیست

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه
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