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شهردار مشهد: 

سفر به مشهد در نوروز امسال 
می تواند فاجعه انسانی به بار بیاورد

جزئیات پذیرش دانشجوی 
دکتری بدون آزمون در 

دانشگاه شریف

همراهی شما می تونه جان هزاران مشهدی و غیرمشهدی را نجات بده
سفر نکردن توی این روزهای کرونایی، برای همه شهرهای ایران صدق می کنه

مــدارک دوره هــای مجــازی نیمــه حضــوری یــا غیرحضــوری بــرای ورودی 
بــدون آزمــون مــورد پذیــرش نخواهــد بــود

متقاضیان تا ۲۰ فروردین فرصت دارند
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عضو پژوهشکده پولی و بانکی:

ورشکستگی کسب وکار های کوچک، 
به ضرر کل جامعه است

عزت نفس دوران کودکی عامل سهمیه های بنزین نمی سوزد 
موفقیت و کلید خوشبختی آینده

 همه جای گیالن آلوده است؛
 به این استان سفر نکنید

ایران خواستار تسهیالت ۵ میلیارد 
دالری برای مقابله با کرونا شد

جدیدتریــن گــزارش صنــدوق بیــن المللــی پــول 
ــد  ــان می ده ــاد نش ــر اقتص ــا ب ــر کرون ــاره تاثی درب
ــا  ــا، ب ــروس کرون ــادی وی ــارت های اقتص ــه خس ک

ــل مقایســه نیســت. ــچ بحــران دیگــری قاب هی
بین المللــی  صنــدوق  مهــر،  گــزارش  بــه 
اقتصــاد جهــان  فعلــی  وضعیــت   )IMF( پــول 
را چنیــن توصیــف می کنــد: »بحــران ســامت 
ــه سراشــیبی ســقوط  ــد اقتصــاد را ب ــی، می توان فعل
ــود شــوک های اقتصــادی در عرضــه  بکشــاند. بازنم
و تقاضــا متفــاوت از بحران هــای قبلــی اســت. 
سیاســت های بســیار ضــروری بــرای حمایــت از 
اقتصــاد در شــرایط همه گیــری ویــروس، حفــظ 
روابــط شــبکه اقتصــادی و مالــی بیــن کســب وکارها 

و کارگــران، تســهیات دهندگان و تســهیات گیران، 
در  نهایــی  مصرف کننــدگان  و  عرضه کننــدگان 
ــی،  ــدف اصل ــت. ه ــم اس ــیار مه ــرایط بس ــن ش ای
جلوگیــری از آســیب دائمــی مــردم و کســب وکارها 

ــت.« ــی اس ــران موقت در بح
گــزارش جدیــد صنــدوق بین المللــی پــول، اثبــات 
می کنــد کــه شــیوع بیمــاری کوویــد -۱۹ جهــان را در 
شــرایطی قــرار داده کــه هیچ وقــت تــا کنــون ســابقه 
نداشــته اســت. آســیب های اقتصــادی ایــن ویــروس، 
ــال های  ــی در س ــی جهان ــران مال ــال از بح ــه ح ــا ب ت

۲۰۰۸-۲۰۰۹ نیــز شــدیدتر بــوده اســت.
ــن  ــی از چی ــیب های ناش ــت آس ــون، وضعی ــا کن ت
مشــخص شــده اســت. بــا توجــه بــه ســهم بــاالی چین 

از اقتصــاد جهــان، تعطیلــی فعالیت هــای اقتصــادی در 
ایــن کشــور بــر کل جهــان آثــار زیان باری داشــته اســت.

ــات  ــد کاال و خدم ــزان تولی ــور، می ــن کش در ای
ــش  ــت. بخ ــش یاف ــدت کاه ــه ش ــه ب ــاه فوری در م
خدمــات، آســیب بیشــتری از تولیــد کاالهــای 
صنعتــی دیــد. همیــن مســئله، باعــث افزایــش 

فاصلــه طبقاتــی و اجتماعــی اســت.
ــد را  ــران خری ــاخص مدی ــد ش ــر، رون ــودار زی نم
ــا بررســی عملکــرد  ــن شــاخص، ب ــد. ای نشــان می ده
ــف  ــت مختل ــوع صنع ــه از ۲۰ ن ــد ک ــر خری ۳۰۰ مدی
هســتند، بــه دســت می آیــد. اگــر ایــن شــاخص بــاالی 
۵۰ درصــد باشــد بهبــود شــرایط کســب و کار و کمتــر 
از ۵۰ درصــد رونــد رکــودی اقتصــاد را نشــان می دهــد.

صندوق بین المللی پول اعالم کرد:

خسارت های ویرانگر کرونا برای اقتصاد جهان

رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس از تهیــه 
طرحــی بــرای بــه تعویــق انداختــن تعطیــات 
ــر  ــع خط ــس از رف ــام پ ــه ای ــال ۹۹ ب ــوروزی س ن
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــر داد و گف ــا خب ــروس کرون وی
ــفر در  ــکان س ــردم ام ــا م ــل کرون ــه دلی ــه ب اینک
تعطیــات نــوروزی را ندارنــد درحــال تهیــه طرحــی 
ــت  ــس از شکس ــی پ ــردم تعطیات ــا م ــتیم ت هس

ــند.  ــته باش ــا داش کرون
ــی  ــا رضایی کوچ ــارس، محمدرض ــزارش ف ــه گ ب
عضــو کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ســال ۹۹ 
کل کشــور  از تهیــه طرحــی در مجلــس بــرای 
ــع  ــس از رف ــه پ ــوروزی ب ــات ن ــی تعطی جایگزین
خطــر ویــروس کرونــا خبــر داد و اظهــار داشــت: بــا 
ــه اینکــه اخیــراً کمیســیون تلفیــق الیحــه  توجــه ب
بودجــه ســال ۹۹ کل کشــور در خصــوص تخصیــص 
ســهمیه بنزیــن نــوروزی تصمیماتــی اتخــاذ کــرده و 
مصوبــه ای در ایــن خصــوص داشــت بــر ایــن اســاس 
ــه ازای هــر کارت ســوخت ۱۲۰  ــود ب مقــرر شــده ب

ــد. ــن اختصــاص یاب لیتــر بنزی
ــی کشــور  ــه شــرایط فعل ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
و شــیوع ویــروس کرونــا بیــن مــردم، جامعــه عمــًا 
امــکان اســتفاده از ایــن ســهمیه را نــدارد چــرا کــه 
ــهری  ــرور بین ش ــور و م ــفر و عب ــی س ــور کل ــه ط ب
ممنــوع شــده و حتــی مــا توصیــه می کنیــم مــردم 
در ایــن ایــام تــا حــد امــکان از ســفر پرهیــز کننــد.

ــال  ــه س ــه بودج ــق الیح ــیون تلفی ــو کمیس عض
۹۹ کل کشــور ادامــه داد: بنابــر توضیحــات مذکــور 
در کمیســیون تلفیــق مــا موضــوع اســتفاده از 
ــوخت را در  ــای س ــارژ کارت ه ــن و ش ــهمیه بنزی س
ــوروز مطــرح کردیــم  ــام ن زمــان دیگــری پــس از ای
کــه اعضــای کمیســیون بــه صــورت شــفاهی و 
ــرر  ــن مق ــر ای ــد و بناب ــت کردن ــا آن موافق ــی ب کل
شــد تصمیمــات اساســی در خصــوص زمــان شــارژ 

ــود. ــاذ ش ــا اتخ کارت ه

ــن  ــرد: همچنی ــه ک ــاس اضاف ــن اس ــر همی وی ب
بــا توجــه بــه اینکــه مــردم امــکان اســتفاده از 
تعطیــات نــوروزی را در فروردیــن مــاه ندارنــد 
و بــرای حفــظ سامتی شــان ناچــار در مانــدن 
ــنهاد  ــا پیش ــن م ــر ای ــتند، بناب ــان هس خانه هایش
موکــول کــردن تعطیــات دو هفتــه ای نــوروز را بــه 

ــم. ــرح کردی ــر مط ــان دیگ زم
بــا  شــد:  یــادآور  ادامــه  در  رضایی کوچــی 
ــأت رئیســه و  ــه اینکــه برخــی اعضــای هی توجــه ب
ــنهادمان  ــس از پیش ــرون از مجل ــان در بی کارشناس
درصــدد  اســاس  ایــن  بــر  کرده انــد  اســتقبال 

عملیاتــی شــدن طــرح مذکــور هســتیم.
نماینــده مــردم جهــرم در مجلــس شــورای 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــن تصری ــامی همچنی اس
ــای  ــن خصــوص و موافقت ه نظــر کارشناســی در ای
صــورت گرفتــه بایــد طــرح الزم بــرای موکــول 

ــس  ــر پ ــام دیگ ــه ای ــوروزی ب ــات ن ــردن تعطی ک
ــه  ــرایط ب ــن ش ــام ای ــا و اتم ــروس کرون ــع وی از رف
مجلــس ارائــه شــده تــا ایــن طــرح عملیاتــی شــود، 

ــتیم. ــرح هس ــن ط ــه ای ــال تهی ــذا در ح ل
وی در توضیــح جزئیــات طــرح تأخیــر تعطیــات 
ــا  ــروس کرون ــع وی ــس از رف ــان پ ــه زم ــوروزی ب ن
ــتفاده از  ــق اس ــان دقی ــوز زم ــرد: هن خاطرنشــان ک
ــوروزی  ــهمیه ن ــن س ــوروزی و همچنی ــات ن تعطی
ــه  ــا آنچ ــت ام ــخص نیس ــردم مش ــرای م ــن ب بنزی
ــان  ــام زم ــس از اتم ــم پ ــرح کرده ای ــا مط ــه م ک
ــروس در  ــن وی ــع ای ــاری کرونــا و رف ــیوع بیم ش
ــاه  ــل تیرم ــا اوای ــاه و ی ــرداد م ــی خ ــان احتمال زم
خواهــد بــود؛ یعنــی مــردم عمــًا بتواننــد بــه 
صــورت آزادانــه و بــا خیــال راحــت از طــرح بنزیــن 
و تعطیــات خــود بــه نحــو احســن اســتفاده کــرده 

ــد. ــفر برون ــه س و ب

ــه ســرعت  ــا ویروســی فراگیــر اســت کــه ب کرون
منتشــر شــده و می توانــد طیــف وســیعی از افــراد را 

ظــرف مــدت کوتاهــی مبتــا کنــد. 
ــوان،  واژه  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
ــه  ــرار شــده اســت ک ــدر تک ــا آنق ــن روز ه ــا ای کرون
ــوان  ــند. می ت ــان آن را می شناس ــام جه ــر تم دیگ
ــن  ــا ای ــا ب ــور های دنی ــوم کش ــدود دو س ــت ح گف
ویــروس دســت بــه گریباننــد تــا آنجــا کــه ســرانجام 
ســازمان جهانــی بهداشــت آن را یــک اپیدمــی 
اعــام و ضمــن هشــدار بــه مــردم جهــان، بــر 

ــرد. ــد ک ــتی تاکی ــکات بهداش ــت ن رعای
از آنجــا کــه ایــن ویروس در ســرعت انتشــار و انتقال 
ــت  ــه اســت، اهمی ــا پیشــی گرفت ــایر ویروس ه ــر س ب
ــود؛  ــان می ش ــش نمای ــش از پی ــت بی ــت بهداش رعای
ــا  ــد ت ــال آن می توان ــای انتق ــی از راه ه ــن آگاه بنابرای

حــد قابــل توجهــی مانــع گســترش ویــروس شــود.
ــا از طریــق اشــیاء بی جــان  اگرچــه ویــروس کرون
منتقــل می شــود، امــا بــه گفتــه کارشناســان میــزان 
مانــدگاری ویروســی کــه بــه طــور بالقــوه روی یــک 
شــیء بی جــان می مانــد، بســیار ناچیــز اســت و روی 
انگشــتان دســت نیــز ویــروس زیــادی وجــود نخواهد 
داشــت کــه آن هــم بــا شست وشــو قابــل پاکســازی 
اســت و حتــی در صــورت مانــدگاری، هنــوز هــم باید 
ــد  ــا بتوان ــذارد ت سیســتم تنفســی را پشــت ســر بگ
شــما را آلــوده کنــد کــه طبــق اظهــارات متخصصــان 
دســتگاه تنفســی انســان در حالــت عــادی در فیلتــر 

کــردن ویروس هــا بســیار خــوب اســت.
ــروس  ــدگاری وی ــود مان ــه می ش ــی گفت از طرف
ــا  ــه دم ــتگی دارد، هرچ ــرایط بس ــطح و ش ــه س ب
طوالنی تــر  بقــا  زمــان  مــدت  باشــد،  پایین تــر 
اســت. اگــر دمــا باالتــر باشــد، زمــان زنــده مانــدن 
ویــروس کاهــش یافتــه و خطــر انتقــال کمتر اســت.

اسکناس
اســکناس ها می تواننــد ناقــل کوویــد ۱۹ باشــند، 

امــا ســعی کنیــد خیلــی نگــران نشــوید ایــن  امــر زمانــی 
می توانــد خطرنــاک باشــد کــه کســی از اســکناس بــرای 
عطســه اســتفاده کند؛ و ســکه ها هــم در واقــع محیط های 

بســیار بــدی بــرای زنــده مانــدن ویروس هــا هســتند.
آشپزخانه های اداری

معمــوال در اداره هــا و ســازمان ها دســتگاه های 
قهــوه یــا کتــری توســط چنــد نفــر مدیریت می شــوند، 
ــار  ــر ب ــس از ه ــه پ ــت ک ــی اس ــده خوب ــن ای بنابرای
اســتفاده، از ضدعفونــی کننــده دســت اســتفاده کنیــد.

دستگیره در
لمــس کــردن ایــن مــوارد اغلــب اجتنــاب ناپذیــر 
ــن کار را  ــت ای ــن اس ــی ممک ــراد مختلف ــت و اف اس
ــه دســتگیره ها  ــن حواســتان ب ــد، بنابرای انجــام دهن
ــود  ــت های خ ــس دس ــار لم ــر ب ــس از ه ــد و پ باش
ــد. ــی کنی ــا حتــی االمــکان ضدعفون را بشــویید و ی

دستگاه های خودپرداز یا بلیت
ــیار  ــوارد بس ــه م ــرداز از جمل ــتگاه های خودپ دس
ــه  ــروس هســتند، ب ــال وی ــاک در انتق ــایع و خطرن ش
خاطــر داشــته باشــید کــه روزانــه صد هــا نفــر از ایــن 
ــد  ــتفاده می کنن ــول اس ــت پ ــرای دریاف ــتم ب سیس
بنابرایــن بســیار مراقــب باشــید و تــا آنجــا کــه 
می توانیــد فعالیت هــا و تراکنش هــای خــود را بــه 
ــد. دســتگاه های شــارژ  صــورت اینترنتــی انجــام دهی
بلیــت نیــز در شــرایطی مشــابه قــرار دارنــد پــس برای 
تمدیــد اعتبــار بلیت هــای الکترونیــک ســعی کنیــد از 
ــرای پرداخــت و  ــط ب ــای مرتب ــه نهاد ه ــی ک تمهیدات

ــد. ــتفاده کنی ــد، اس ــر گرفته ان ــن در نظ ــارژ آنای ش
پله های برقی

ــا  ــه ای و دیوار ه ــای لول ــی، نرده ه ــای برق پله ه
بــه طــور بالقــوه روزانــه توســط هــزاران نفــر لمــس 
ــل و  ــه از حم ــد ک ــما مجبوری ــر ش ــوند، اگ می ش
ــه از  ــج وج ــه هی ــد، ب ــتفاده کنی ــی اس ــل عموم نق
ــدن  ــاده ش ــس از پی ــد و پ ــتفاده نکنی ــا اس حصار ه

ــد. ــی کنی ــود را ضدعفون ــت های خ دس

مکان های عمومی مانند گرمابه ها و  استخر ها
ــی  ــای عموم ــه مکان ه ــن ب ــد از رفت ــا می توانی ت
ــگاه های  ــی و باش ــای عموم ــتخرها، حمام ه ــد اس مانن
ورزشــی خــودداری کنیــد. ایــن اماکــن پتانســیل باالیی 
در انتقــال ویــروس دارنــد و افــراد زیــادی بــه آنجــا رفت 
ــات دهــان و  ــد و ممکــن اســت محتوی ــد می کنن و آم

بینــی خــود را در ایــن مکان هــا بشــویند.
بیمارستان ها

مرکــز  می تواننــد  کــه  مکان هایــی  از  یکــی 
ــتند،  ــتان ها هس ــند، بیمارس ــا باش ــیوع ویروس ه ش
چــرا کــه میــزان مراجعــه افــراد بــه مراکــز درمانــی 
ــه  ــا ب ــار و مبت ــراد بیم ــوال اف ــت و معم ــیار اس بس
ــه  ــی و مراجع ــن کادر درمان ــد، بنابرای ــا می رون آنج
کننــدگان بایــد قبــل و بعــد از هــر مراجعتــی 
ــام  ــت تم ــه رعای ــته و ب ــود را شس ــت های خ دس

ــند. ــته باش ــام داش ــتی اهتم ــکات بهداش ن
تلفن

گوشــی تلفــن بــه دلیــل آنکــه تمــاس مســتقیم 
بــا دســت ها و صــورت افــراد دارد، از جملــه وســایل 
ــه گوشــی همــراه خطــر کمتــری  ــل اســت؛ البت ناق
ــد در  ــن بای ــت دارد، بنابرای ــی ثاب ــه گوش ــبت ب نس
دقــت  همگانــی  و  اداری  تلفن هــای  از  اســتفاده 
بیشــتری داشــت و تــا حــد امــکان بــا رعایــت کامــل 

ــد. ــرار بگیرن ــورد اســتفاده ق ــکات بهداشــتی م ن
صندلی های هواپیما

اســت،  شــده  تاکیــد  بار هــا  کــه  همانطــور 
ــای  ــی از راه ه ــد یک ــی می توان ــفر های بین الملل س
ــادی  ــراد زی ــه اف ــروس باشــد. روزان مهــم انتقــال وی
ــرای مســافرت اســتفاده می کننــد کــه  از هواپیمــا ب
ایــن امــر می توانــد یــک زنجیــره محکــم در شــیوع 
ویــروس باشــد. از آنجــا کــه عائــم ایــن بیمــاری در 
ــه  ــا دو هفت ــرد ت ــت و ف ــوش اس ــای اول خام روز ه
ــال  متوجــه بیمــاری خــود نمی شــود، احتمــال انتق
ویــروس از طریــق رفــت و آمــد افــراد مبتای نــاآگاه 
از بیمــاری بســیار اســت، بنابرایــن پرهیز از مســافرت 
یکــی از مهمتریــن راه هــای پیشــگیری اســت. قطعــا 
ــبی  ــتر مناس ــد بس ــا می توانن ــای هواپیم صندلی ه

ــرای تجمــع و انتقــال ویــروس باشــند. ب
مراجعه به پزشکان عمومی

توصیه هـای بهداشـت عمومـی ایـن اسـت کـه اگر 
نگـران ایـن هسـتید کـه مبـادا دچـار ویـروس کرونـا 
شـوید، به جای مراجعه به پزشـک عمومی، بـا اورژانس 
و یـا سـامانه های تعبیه شـده بـرای این منظـور تماس 
بگیریـد. امـا هسـتند افـرادی که بـه رغـم توصیه ها به 
پزشـک عمومـی مراجعه می کننـد بنابراین بیشـتر در 
معرض خطر هسـتند. در این شـرایط پزشـکان عمومی 
هـم همـان راهکار هـای اصلـی را توصیـه خواهند کرد 
پـس چـه بهتـر کـه بـدون مراجعـه، خـود بـه رعایـت 

نکات توجه داشـته باشـید.

طرح مجلس برای جایگزینی تعطیالت 
نوروزی پس از شکست کرونا 

۱۰ راه انتقال سریع ویروس کرونا که باید مراقب آن ها باشید 
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امیــد  فراکســیون  سیاســی  کمیتــه  رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی تاکیــد کــرد کــه در 
ــام  ــز تم ــب، تمرک ــای تخری ــه ج ــی ب شــرایط کنون
ــرای  ــوه اج ــا و نح ــر روی برنامه ه ــد ب ــا بای بخش ه
دســتورالعمل ها بــرای مقابلــه بــا کرونــا باشــد. 
ــا  ــی، بـ ــال میرزایـ ــنا، جـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــای  ـــش ه ـــام بخ ـــز تم ـــرورت تمرک ـــه ض ـــاره ب اش
ــز از  ــا و پرهیـ ــا کرونـ ــه بـ ــرای مقابلـ ــور بـ کشـ
سیاســـی کاری در ایـــن عرصـــه، بیـــان کـــرد: در 
ـــت و وزارت بهداشـــت مســـئول  ـــی دول شـــرایط کنون
تامیـــن ســـامت و بهداشـــت جامعـــه بـــوده و در 
ـــن ویـــروس  ــرل و درمـــان ای ــگیری، کنتـ پیشـ
ـــتان  ـــز اس ـــور و مراک ـــی را در کل کش ـــش اساس نق

هـــا دارنـــد.
ــه امــروز هــر چــه  ــا ب وی اظهــار کــرد: دولــت ت
ــای  ــت ه ــه و حمای ــه کار گرفت ــته ب ــوان داش در ت
مالــی الزم را انجــام داده اســت. در چنیــن شــرایطی 
ــه  ــه هم ــای آنک ــه ج ــتیم ب ــاهد هس ــفانه ش متاس
ــرای پیشــگیری از  ــف ب مســئوالن در ســطوح مختل
شــیوع ایــن ویــروس تمرکــز داشــته باشــند، عــده ای 

ــد. ــی کاری آورده ان ــه سیاس رو ب
نماینــده مــردم ایــام در مجلــس تصریــح کــرد: 
ــا  ــه ب ــتاد مقابل ــات س ــد جلس ــی گوین ــده ای م ع
کرونــا بایــد هــر روز بــا حضــور عالــی تریــن مقامــات 

ــس  ــد رئی ــر می گوین ــده ای دیگ ــود. ع ــزار ش برگ
ســتاد بایــد دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی باشــد. 
ــد  ــور بای ــس جمه ــد ریی ــی گوین ــر م ــی دیگ گروه
ــد  ــی گوین ــر م ــده ای دیگ ــد. ع ــتاد باش ــس س ریی
معــاون اول رئیــس جمهــور بایــد ریاســت ســتاد را 
بــر عهــده بگیــرد. عــده ای دیگــر نیــز جنــگ روانــی 
ــی از  ــا گروه ــر روز از ابت ــد و ه ــه ان ــه راه انداخت ب
مســئوالن خبــر مــی دهنــد. یــک روز مــی گوینــد 
ــی  ــده و حت ــا ش ــور مبت ــس جمه ــاون اول ریی مع
بعــد از تکذیــب خبــر غیبــت ایشــان را در جلســات 

ــه میــان مــی کشــند. دولــت ب
ــن  ــه تاکیــد کــرد: روشــن نیســت ای وی در ادام
افــراد بــه دنبــال چــه هســتند. بــا ایــن رویکــرد اگــر 
ــده  ــه عه ــتاد را ب ــت س ــز ریاس ــور نی ــس جمه رئی
ــر بهداشــت  ــد چــرا وزی ــی گوین ــده ای م ــرد ع بگی
ایــن زمینــه تخصــص دارد در میــدان  کــه در 
ــم  ــب مه ــط تخری ــراد فق ــن اف ــرای ای ــت. ب نیس
ــه  ــی ب ــرایط کنون ــت در ش ــر نیس ــا بهت ــت. آی اس
ــر روی  ــا ب ــش ه ــام بخ ــز تم ــب تمرک ــای تخری ج
برنامــه هــا و نحــوه اجــرای دســتورالعمل هــا بــرای 

ــد. ــا باش ــا کرون ــه ب مقابل
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه ســامت مــردم 
بایــد در اولویــت همــه مســئوالن باشــد، خاطرنشــان 
ــازی هــای سیاســی  ــه جــای ب ــر اســت ب کــرد: بهت
ــیب  ــه آس ــده و ب ــدان آم ــه می ــا ب ــش ه ــه بخ هم
ــتورالعمل  ــر دس ــز ب ــا و تمرک ــه ه ــی برنام شناس
ــه  ــروس پرداخت ــن وی ــرل ای ــر کنت ــر ب ــای موث ه
ــروس  ــن وی ــر ای ــر کشــورها درگی ــروز اکث شــود. ام
هســتند و دارنــد آن را تجربــه مــی کننــد. ســازمان 
بهداشــت جهانــی نیــز هــر روز توصیــه هــا و دســتور 
العمــل هــای خــود را بــا توجــه بــه تجــارب کشــورها 

بــه روز مــی کنــد.
میرزایــی در پایــان افــزود: همــه مســئوالن 
در ســطوح مختلــف بایــد کمــک کننــد تــا بــا 
ــروس  ــن وی ــر ای ــا ب ــت ه ــام ظرفی ــتفاده از تم اس
ــه  ــد ک ــام کردن ــورها اع ــه کش ــم. هم ــه کنی غلب
فعــا ایــن ویــروس درمــان خاصــی نــدارد و تمرکــز 
ــر روی پیشــگیری اســت. دولــت مــا هــم در ایــن  ب
زمینــه کوتاهــی نکــرده اســت. اگــر نمــی توانیــم بــه 
ــای  ــوی پ ــل ســنگ جل ــم حداق ــت کمــک کنی دول
ــات  ــور در انتخاب ــس جمه ــای رئی ــم. آق آن نیندازی
ــا  ــب ه ــد تخری ــس بیایی ــت پ ــدا نیس ۱۴۰۰ کاندی
ــروس  ــن وی ــرل ای ــر روی کنت ــم و ب ــار بگذاری را کن

ــویم. ــز ش متمرک

میرزایی: 

تخریب ها را کنار بگذاریم و بر روی کنترل »کرونا« متمرکز شویم

ــاد  ــم اعتق ــس ده ــان در مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
ــی  ــم هــای داروی ــد تحری ــاش کنن ــد ت ــی بای ــن الملل ــع بی دارد مجام
و پزشــکی علیــه کشــورها از جملــه ایــران لغــو شــود زیــرا کشــورهای 

ــا نیســتند.  ــر مصــون از شــیوع کرون دیگ
ــا اشــاره بــه اهمیــت  بــه گــزارش خانــه ملــت، همایــون هاشــمی ب
ــای  ــس و روس ــن المجال ــه بی ــه اتحادی ــه ب ــوه مقنن ــس ق ــه ریی نام
ــی  ــه جهان ــرورت مداخل ــتای ض ــف در راس ــورهای مختل ــس کش مجال
بــرای لغــو تحریــم هــای ضدانســانی در بحــران کرونــا، گفــت: متاســفانه 
ــنگتن،  ــی واش ــای داروی ــم ه ــال تحری ــا اعم ــته ب ــالیان گذش ــی س ط
ــن موضــوع آســیب  ــه ای ــران شــده ک ــت ای ــی در حــق مل ــم بزرگ ظل

ــم زده اســت. ــای جــدی را رق ه
نماینـده مـردم میانـدوآب، شـاهین دژ و تـکاب در مجلـس شـورای 
اسـامی بـا بیـان اینکـه تمـام مجامـع بیـن المللـی بایـد بداننـد تحریم 
هـای ضدبشردوسـتانه ایاالت متحـده علیه تهران چه آسـیب هایی را در 
برداشـته اسـت، اظهـار کرد: بنابرایـن اقدام رییس قوه مقننه در راسـتای 

بهـره گیـری از ظرفیـت های دیپلماسـی پارلمانی محسـوب می شـود.
ــای  ــه دروغ در رســانه ه ــا ب ــی ه ــه اینکــه آمریکای ــا اشــاره ب وی ب

ــه  ــکی علی ــی و پزش ــم داروی ــچ تحری ــد هی ــی کنن ــام م ــی اع جمع
جمهــوری اســامی ایــران اعمــال نکــرده انــد، ادامــه داد: ایــن مهــم در 
حالیســت کــه حتــی راه هــای نقــل و انتقــال منابــع مالــی بــرای تهیــه 
اقــام پزشــکی و دارویــی بســته اســت، چــه برســد بــه رفــع نیازهــای 

ــکا اســت. ــی کــه بیانگــر خــوی اســتکباری آمری داروی
ــح کــرد: هــم اکنــون  ــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم تصری ای

ــت و  ــف اس ــورهای مختل ــه کش ــرایت ب ــال س ــا در ح ــروس کرون وی
ــا  ــد ام ــاری را ســرکوب کن ــن بیم ــد ای ــاش کن ــد ت ــر کشــوری بای ه
کشــورمان در شــرایط ســختی اقــدام بــه تهیــه برخــی اقــام پزشــکی 
مــورد نیــاز مــی کنــد؛ نبایــد فرامــوش کــرد چنیــن رویــه ای خــاف 

ــت. ــر اس ــوق بش ــتانه و حق ــان دوس ــن انس قوانی
ــد  ــا تاکی ــم ب ــس ده ــان در مجل عضــو کمیســیون بهداشــت و درم
بــر اینکــه ایرانیــان همــواره بــا بهــره گیــری از ظرفیــت هــای داخلــی و 
خارجــی توانســته انــد از ســد مشــکات عبــور کننــد، خاطرنشــان کــرد: 
بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد مجامــع بیــن المللــی بایــد تــاش کننــد 
در عرصــه دارویــی و پزشــکی تحریــم هــا لغــو شــود زیــرا کشــورهای 

دیگــر دنیــا مصــون از شــیوع کرونــا نیســتند.
رییــس مجلــس شــورای اســامی در نامــه هــای جداگانــه خطــاب به  
رئیــس اتحادیــه جهانــی بیــن المجالــس، دبیــر کل اتحادیــه مجالــس 
کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اســامی، دبیــرکل اتحادیــه 
مجالــس پارلمانــی آســیا و نیــز روســای مجالــس کشــورهای اســامی 
ــکا  ــم هــای ضــد انســانی آمری ــراز تاســف از تحری و آســیایی ضمــن اب
علیــه کشــورمان، ایــن  اقدامــات ایــاالت متحــده از جملــه تحریــم هــای  
پزشــکی، دارویــی و وســایل آزمایشــگاهی را موانعــی در  مســیر مهــار 
ــن  ــه بی ــی جامع ــرد و  خواســتار  همصدای ــف ک ــا  توصی شــیوع  کرون
المللــی و مواضــع اصولــی  بــرای لغــو فــوری همــه تحریــم هــا از جملــه 

ــران شــد. تحریــم هــای پزشــکی آمریــکا علیــه مــردم ای

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

کشورهای دنیا مصون از شیوع کرونا نیستند

در حالیکــه آمریــکا بــا تحریــم هــای خصمانــه خــود مانــع از 
ــک  ــود، ی ــی ش ــورمان م ــه کش ــکی ب ــی و پزش ــام داروی ــادرات اق ص
ــرای  ــکا مدعــی شــد کــه واشــنگتن ب مقــام وزارت امــور خارجــه آمری
ــد  ــره شــمالی کمــک خواه ــران و ک ــه ای ــا ب ــروس کرون ــا وی ــه ب مقابل

ــرد.  ک
ــی و  ــش دموکراس ــاون بخ ــترو مع ــرت دس ــنا، راب ــزارش ایس ــه گ ب
ــگاران مدعــی  ــکا در جمــع خبرن حقــوق بشــر وزارت امورخارجــه آمری
پیشــنهاد کشــورش بــرای کمــک بــه ایــران وکــره شــمالی بــرای مقابلــه 

بــا گســترش ویــروس کرونــا شــد.
ــم هــای اقتصــادی اش  ــا تحری ــکا ب ــی اســت کــه آمری ــن در حال ای
علیــه ایــران مانــع از صــادرات اقــام پزشــکی و دارویــی بــه ایــران مــی 
ــم هــا  ــن تحری ــن کاالهــا شــامل ای ــد کــه ای ــا مــی کن ــا ادع شــود ام

نمــی شــود.
ــان  ــاره احتمــال وجــود مبتای ــی درب ــراز نگران ــا اب  وی همچنیــن ب
زیــادی بــه ویــروس کرونــا در کــره شــمالی مدعــی شــد: مــن اطــاع 
دارم کــه دولــت مــا تــاش کــرده اقدامــی بــرای  کــره شــمالی، ایــران و 

چیــن و همــه انجــام دهــد. مــا تــاش خواهیــم کــرد تــا جایــی کــه می 
توانیــم مفیــد واقــع شــویم، تــا کمــک ارائــه دهیــم. ایــن کار را در چنــد 

مــورد نیــز انجــام داده ایــم.

بــه گــزارش ایســنا، ســخنگوی وزارت امورخارجــه کشــورمان دربــاره 
تاثیــر تحریــم هــای خصمانــه واشــنگتن بــر ظرفیــت ایــران بــرای مقابله 
بــا ویــروس کرونــا اظهــار داشــت: آمریکایی هــا ادعــا می کننــد کــه راه 
ــش  ــا راه ــی نیســت آن ه ــر مانع ــی نیســت. اگ ــد و مانع ــاز کرده ان را ب
ــه  ــدام ب ــد اق ــا می توانن ــه و کج ــه چگون ــد ک ــام کنن ــه اع ــه هم را ب

ارســال کمــک کننــد.
ــه،  ــای یکجانب ــم تحریم ه ــام کرده ای ــا اع ــت: م ــن گف وی همچنی
ظالمانــه و غیرقانونــی آمریــکا کــه در راســتای فشــار حداکثــری آن هــا 
ــر  ــران اث ــردم ای ــامت م ــی و س ــاه عموم ــر رف ــت ب ــران اس ــه ای علی

ــته اســت. گذاش
ــی  ــواد غذای ــکی و م ــزات پزش ــه دارو و تجهی ــان اینک ــا بی وی ب
نبایــد جــزو تحریم هــا باشــد و آمریکایی هــا ادعــا می کننــد کــه 
ایــن اقــام تحریــم نیســت، افــزود: ولــی عمــا آمریکایی هــا راه 
ــام  ــن اق ــد ای ــرای خری ــی را ب ــراودات بانک ــادالت و م ــه مب ــر گون ه
ــزو  ــذا ج ــه دارو و غ ــد ک ــا می کنن ــام ادع ــی تم ــا پرروی ــته اند و ب بس

ــت. ــم نیس تحری

آقـــای  گفـــت:  مجلـــس  نماینـــده  یـــک 
رئیس جمهـــور بـــه چـــه دلیلـــی و بـــا راهنمایـــی 
چـــه کســـانی می خواهـــد وضعیـــت را عـــادی 
نشـــان دهـــد در صورتـــی کـــه وضعیـــت عـــادی 

ــت؟  نیسـ
ــدار  ــی مق ــن ب ــهاب الدی ــا، ش ــزارش ایلن ــه گ ب
ــا  ــاره جلســه اخیــر کمیســیون بهداشــت کــه ب درب
ــر بهداشــت تشــکیل  حضــور رئیــس مجلــس و وزی
ــت  ــط ریاس ــراری توس ــه ای اضط ــت: جلس ــد گف ش
کمیســیون بهداشــت و بــا همراهــی و حمایــت 
ــود  ــده ب ــکیل ش ــس تش ــی در مجل ــای الریجان آق
ــاد  ــدود هفت ــد و ح ــاع داده بودن ــک اط ــا پیام و ب
ــوط  ــا و مســئوالن مرب ــر از نماینده ه ــا هشــتاد نف ی
ــر  ــه وزی ــا از جمل ــه حــوزه درمــان و کنتــرل کرون ب
بهداشــت نیــز حضــور داشــتند. در ایــن جلســه وزیــر 
ــور  ــت کش ــورد وضعی ــی در م ــت توضیحات بهداش

ــد. ــا دادن ــاره کرون درب
نماینــدگان  گفــت:  تبریــز  مــردم  نماینــده 
شــهرهای مختلــف وقتــی صحبــت کردنــد، وضعیــت 
ــود،  ــی ب ــد بحران ــح می دادن ــه توضی ــه ک را آنگون
بــا ایــن وجــود وقتــی رئیس جمهــور وضعیــت 
کشــور  وزیــر  و  می دانــد  عــادی  کشــور  در  را 
محلی)دربــاره  اقدامــات  از  را  اســتانداران  هــم 
نمی دانــم  اســت.  کــرده  منــع  مســافران(  ورود 
بــه چــه دیــد نــگاه می کننــد. امــا جمع بنــدی 
ــت  ــه وضعی ــود ک ــن ب ــدگان ای ــای نماین صحبت ه
خیلــی بحرانــی اســت و بایــد حتمــا جدیــت داشــته 

ــیم. باش
ــح  ــس تصریـ ــد مجلـ ــیون امیـ ــو فراکسـ عضـ
ـــت  ـــت گف ـــر بهداش ـــه وزی ـــی ب ـــای الریجان ـــرد: آق ک
ـــی  ـــت مل ـــورای امنی ـــه ش ـــق مصوب ـــما طب ـــه ش ک
ــا  ــار داریـــد و می توانیـــد بـــه همـــه نیروهـ اختیـ
ـــما  ـــون ش ـــد چ ـــه کار کنی ـــه چ ـــد ک ـــتور دهی دس
ـــن  ـــا ای ـــا کرون ـــه ب ـــتاد مقابل ـــس س ـــوان رئی ـــه عن ب

ـــر  ـــه وزی ـــددا ب ـــی مج ـــد. الریجان ـــارات را داری اختی
بهداشـــت گفـــت کـــه شـــما چـــرا تـــا بـــه حـــال 
ـــد  ـــران بیای ـــورای س ـــه ش ـــه ب ـــتید ک ـــه ای ننوش نام
ـــد  ـــد و بخواهی ـــان کنی ـــا بی ـــود را آنج ـــای خ و نیازه

ـــود؟ ـــب ش ـــه تصوی ک
از  دیگــر  برخــی  و  بنــده  داد:  ادامــه  وی 
نماینــدگان پیشــنهاد داشــتیم کــه کشــور قرنطینــه 
ایــن  شــود.  کــم  مســافرت ها  و  شــود  کامــل 
ــتان هایی  ــرای اس ــل ب ــود حداق ــی ب ــنهاد خوب پیش
ــا  ــافرت ها را کام ــر نشــده اند، مس ــوز درگی ــه هن ک
محــدود کنیــم و نگذاریــم کــه ایــن بیمــاری پخــش 
ــه الزم  ــه ک ــد هرآنچ ــی گفتن ــای الریجان ــود. آق ش
ــا  ــا آنج ــه م ــد ک ــران بیاوری ــورای س ــه ش ــت ب اس
ــت  ــن گف ــس همچنی ــس مجل ــم. رئی ــب کنی تصوی
ــم  ــری ه ــای باق ــلح آق ــای مس ــتاد نیروه ــه از س ک
در جلســات شــرکت می کنــد و مقــام رهبــری هــم 
دســتور داده انــد کــه همــکاری الزم در همــه نیروهــا 
و ارگان هایــی کــه تحــت نظــر ایشــان هســتند 

ــرد. ــورت پذی ص
ـــای  ـــد آق ـــت: تاکی ـــم گف ـــس ده ـــده مجل نماین
ــود  ــدگان بـ ــای نماینـ ــر صحبت هـ ــی بـ الریجانـ
و گفتنـــد درمـــورد بودجـــه و لـــوازم و اســـتخدام 
پرســـتار و دکتـــر و هرچـــه می خواهیـــد بیاوریـــد 
تـــا مـــا کامـــل کنیـــم و یـــک مـــورد هـــم کـــه 
خودشـــان اضافـــه کردنـــد ایـــن بـــود کـــه ایـــن 
رزیدنت هایـــی کـــه االن کار می کننـــد بیمـــه 
ــد و  ــه کنیـ ــا بیمـ ــا را حتمـ ــن هـ ــتند، ایـ نیسـ
گفتنـــد بودجـــه و قانونـــش را هـــم بـــه شـــورای 
ســـران بیاوریـــد تـــا تصویـــب کنیـــم کـــه اگـــر 
ـــون  ـــه قان ـــدا ب ـــن را بع ـــت ای ـــود نداش ـــی وج قانون

تبدیـــل می کنیـــم.
نماینـــده اصاح طلـــب مجلـــس دهـــم بـــا 
ـــته  ـــور نوش ـــر کش ـــه وزی ـــه ب ـــه ای ک ـــه نام ـــاره ب اش
اســـت، گفـــت: پیشـــنهاد مشـــخصی کـــه مـــن در آن 
ـــی  ـــر ایران ـــه ه ـــا ب ـــم م ـــه گفت ـــود ک ـــن ب ـــه ای جلس
ـــت را  ـــم و مملک ـــت کنی ـــان پرداخ ـــزار توم ۴۰۰ ه
ـــر از  ـــم غی ـــل کنی ـــفندماه تعطی ـــم اس ـــا پنج کا ت
ــی و  ــوازم اساسـ ــه لـ ــی کـ ــا و جاهایـ داروخانه هـ
ــه  ــپس قرنطینـ ــد، سـ ــد می کننـ ــی را تولیـ غذایـ
را انجـــام دهیـــم و ایـــن رقمـــی هـــم نمی شـــود 
ـــزار  ـــه طـــور تقریبـــی حـــدود ۳۲ ه ـــم آن ب بلکـــه رق
ـــد  ـــورت بای ـــن ص ـــود. در ای ـــان می ش ـــارد توم میلی
ـــا  ـــت و آمده ـــم و رف ـــام دهی ـــم انج ـــه را ه قرنطین
ـــه  ـــی ک ـــوارد ماموریت ـــز در م ـــم ج ـــدود کنی را مح

ــای امنیتـــی  ــای بهداشـــت و نیروهـ ــرای تیم هـ بـ
و... پیـــش می آیـــد کـــه این هـــا هـــم بـــا رعایـــت 
بهداشـــت رفـــت و آمـــد کننـــد. نانوایی هـــا هـــم 
ــت  ــط اداره بهداشـ ــد و توسـ ــاز باشـ ــد بـ می توانـ

ـــوند. ـــارت ش نظ
ــور و  ــی کشـ ــور داخلـ ــیون امـ ــو کمیسـ عضـ
شـــوراها گفـــت: بنـــده نامـــه ای کـــه بـــه وزیـــر 
ــری  ــای امیـ ــرای آقـ ــودم را بـ ــته بـ ــور نوشـ کشـ
معـــاون رئیس جمهـــور هـــم فرســـتادم و ایشـــان 
ـــرح   ـــت مط ـــت دول ـــن در هیئ ـــه م ـــد ک ـــم گفتن ه
می کنـــم. آقـــای رئیس جمهـــور بـــه چـــه دلیلـــی 
می خواهـــد  کســـانی  چـــه  راهنمایـــی  بـــا  و 
ـــه  ـــی ک ـــد در صورت ـــان ده ـــادی نش ـــت را ع وضعی

وضعیـــت عـــادی نیســـت؟

ادعای آمریکا درباره پیشنهاد کمک به ایران در موضوع مقابله با »کرونا«

بی مقدار: 

همه رزیدنت های بیمارستان ها بیمه می شوند 

دستور جهانگیری درباره پیامدهای 
اقتصادی کرونا بر زنان سرپرست خانوار 

معــاون اول رییــس جمهــور در پــی شــیوع 
بــه وزیــر تعــاون، کار و رفــاه  بیمــاری کرونــا 
اجتماعــی دســتور داد کــه ایــن موضــوع بــه عنــوان 

ــود.  ــیدگی ش ــم رس ــاله مه ــک مس ی
ــی  ــوان، در پ ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــر  ــی آن ب ــای منف ــا و پیامده ــاری کرون ــیوع بیم ش
کســب و کارهــای کوچــک، اســحاق جهانگیــری 
معــاون اول رییــس جمهــور بــا هــدف کاهــش آســیب 
ــان سرپرســت  هــای اقتصــادی و اجتماعــی گــروه زن
خانــوار در شــرایط ایــن بیمــاری و نیز در آســتانه ســال 
ــی دســتور  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــه وزی ــو، ب ن
ــه عنــوان یــک مســاله مهــم  داد کــه ایــن موضــوع ب

ــروه کمــک شــود. ــن گ ــه ای رســیدگی و ب

کدخدایی خبر داد: 
تمهیدات شورای نگهبان 

برای تسریع در بررسی بودجه ۹۹ 

ــن  ــدات ای ــان از تمهی ــورای نگهب ــخنگوی ش س
شــورا بــرای تســریع در رونــد بررســی الیحــه 

ــر داد.  ــده خب ــال آین ــه س بودج
عباســعلی کدخدایــی  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا اشــاره بــه جزئیــات 
رونــد بررســی الیحــه بودجــه ســال آینــده در ایــن 
ــور  ــان به ط ــورای نگهب ــات ش ــت: جلس ــورا، گف ش
ــال ۹۹  ــه س ــه بودج ــی الیح ــرای بررس ــداوم ب م
برگــزار می شــود کــه ایــن جلســه امروز)چهارشــنبه، 
۲۱ اســفند( در دو نوبــت صبــح و عصــر نیــز ادامــه 

دارد.
ــی و در  ــای آت ــم طــی روزه ــزود: امیدواری وی اف
اســرع وقــت مراحــل بررســی الیحــه بودجــه ســال 
ــا  ــد، ام ــام برس ــه اتم ــان ب ــورای نگهب ــده در ش آین
ــد مجلــس  ــی وجــود دارد کــه بای ــرادات و ابهامات ای

ــد. ــا را بررســی و برطــرف کن آنه
ــرد: در  ــح ک ــان تصری ــورای نگهب ــخنگوی ش س
ــورای  ــورتی ش ــع مش ــز مجم ــر نی ــه اخی ــک هفت ی
ــم الیحــه بودجــه را بررســی کــرده و  نگهبــان در ق

ــرده اســت. ــام ک ــا اع ــه م ــش را ب نظرات
شــورای  تمهیــدات  از  همچنیــن  کدخدایــی 
ــه  ــی الیح ــد بررس ــریع در رون ــرای تس ــان ب نگهب
بودجــه ۹۹ خبــر داد و گفــت: تــاش می کنیــم 
بــه منظــور تســریع در رونــد بررســی الیحــه بودجــه 
ســال آینــده، اگــر الزم شــد نمایندگانــی از مجلــس 
ــن  ــن بررســی ای ــان، حی در جلســات شــورای نگهب
الیحــه حضــور داشــته باشــند و نظــرات آنهــا را نیــز 

ــم. ــتماع کنی اس
ســخنگوی شــورای نگهبــان در پایان خاطرنشــان 
ــرای رفــت و  ــه اینکــه فرصــت ب ــا توجــه ب کــرد:  ب
برگشــت الیحــه بودجــه ۹۹ بــه منظــور رفــع 
ایــرادات و ابهامــات، بیــن مجلــس و شــورای نگهبــان 
ــال  ــدای س ــت از ابت ــت و دول ــدود اس ــا مح تقریب
ــده را  ــال آین ــه س ــون بودج ــت قان ــده می بایس آین
ــه  ــه شــده ک ــی در نظــر گرفت ــد، تمهیدات اجــرا کن
ــات  ــور در جلس ــن منظ ــه ای ــس ب ــدگان مجل نماین
ــرای بررســی الیحــه بودجــه ۹۹  شــورای نگهبــان ب

ــند. ــته باش ــور داش حض

دولت الیحه »تنفس 6 ماهه دیون 
بانکی« کسب و کارها را ارائه دهد

ــت خواســت  ــس از دول ــت رئیســه مجل عضــو هیئ
الیحــه تنفــس۶ ماهــه دیــون کســب و کارهــای خــرد 
بــه بانــک هــا و شــهرداری هــا را بــه مجلــس ارائــه کند.

ــا بیــان  ــه گــزارش مهــر، محمدعلــی وکیلــی ب ب
ــا  ــه ب ــه اتمســفر مقابل ــی جامع ــش روان ــه آرام اینک
ــق  ــش از طری ــن آرام ــت: ای ــت، اظهارداش کروناس
ــده  ــه آین ــا و توجــه ب توانمندســازی کســب و کاره

ــود. ــم می ش ــردم فراه م
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس ادامــه داد: شــرایط 
کشــور بــه گونه ای اســت کــه خانه نشــینی رمز مبــارزه با 
کروناســت؛ لــذا کســب و کارها دچــار ضرر و زیــان خواهند 
شــد، اگــر چــه دولــت توانایی جبــران ایــن ضــرر و زیان ها 
را نــدارد امــا می توانــد از طریــق سیاســتگذاری های 

حاکمیتــی بــه نفــع مــردم تصمیماتــی را اتخــاذ کند.
ــن  ــریح ای ــس در تش ــه مجل ــت رئیس ــو هیئ عض
ــر درآمــد کســب و کارهــا  موضــوع گفــت: مالیــات ب
بایــد مــورد تجدیــد نظــر قــرار گیــرد. عــاوه بــر ایــن 
سررســید بیمــه تأمیــن اجتماعــی کارگــران مشــمول 

کســب و کارهــا بایــد مــورد بازنگــری قــرار گیــرد.
ــاک  ــاره ام ــوزه اج ــت: در ح ــی اظهارداش وکیل
مربــوط بــه کســب و کارهــا بایــد تصمیماتــی اتخــاذ 
شــود. وزارت راه و شهرســازی می توانــد در راســتای 

تعدیــل اجــاره بهــا اقــدام کنــد.
وی افــزود: دیونــی کــه مــردم بــه بانک هــا و 
ــس در دوره  ــوز مجل ــا مج ــد ب ــد بای ــهرداری ها دارن ش
ــردم مخصوصــاً کســب و  ــز شــود. م ــه فری شــش ماه
کارهــای خــود کــه بــه بانک هــا و شــهرداری ها بدهــی 
ــد در  ــت می توان ــند. دول ــار می باش ــت فش ــد تح دارن
قالــب الیحــه ای از مجلــس تقاضــا کنــد کــه بــه مــدت 
۶ مــاه اجــازه تنفــس برخــی وام هــای بانکــی داده شــود. 
ــرای  ــبی را ب ــش نس ــات آرام ــن اقدام ــا ای ــوان ب می ت

کســب و کارهــا فراهــم کــرد.

ظریف:
بانک مرکزی خواستار دسترسی به 

ابزار سریع مالی برای مقابله کروناست
وزیــر امــور خارجــه گفــت: بانــک مرکــزی ایــران 
خواســتار دسترســی فــوری بــه »ابــزار ســریع 

ــت. ــه کروناس ــرای مقابل ــی« ب مال
بــه گــزارش مهــر، محمدجــواد ظریــف وزیــر امور 
خارجــه کشــورمان در توئیتــی در صفحــه شــخصی 
ــر  ــوا مدی ــتینا گئورگی ــم کریس ــت: خان ــود نوش خ
ــت  ــه اس ــول گفت ــی پ ــدوق بین الملل ــی صن اجرای
کــه کشــورهایی کــه تحــت تأثیــر کوویــد -۱۹ قــرار 
ــورد  ــی« م ــریع مال ــزار س ــق »اب ــد، از طری گرفته ان
پشــتیبانی قــرار خواهنــد گرفــت. بانــک مرکــزی مــا 
خواســتار دسترســی فــوری بــه ایــن امــکان اســت.

وزیــر امــور خارجــه تاکیــد کــرد: صنــدوق 
بین المللــی پــول و هیــأت مدیــره آن بایــد بــه 
وظایــف صنــدوق پایبنــد باشــند، در طــرف درســت 

ــد. ــل کنن ــئوالنه عم ــتند و مس بایس

عباسی خبر داد؛ 
برگزاری صحن علنی مجلس به 

صورت ویدئو کنفراس
ــزاری  ــس از برگ ــه مجل ــأت رئیس ــخنگوی هی س
صحــن مجلــس بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس خبــر 

داد. 
ــوص  ــی  درخص ــداهلل عباس ــا، اس ــزارش ایلن ــه گ ب
برگــزاری جلســات مجلــس شــورای اســامی در هفتــه 
ــه ای را در  ــه جلس ــأت رئیس ــروز هی ــت: ام ــده گف آین
خصــوص برگــزاری جلســات علنــی مجلــس بــه صورت 

ویدئــو کنفــراس خواهــد داشــت.
ســخنگوی هیــأت رئیســه مجلــس شــورای 
اســامی ادامــه داد: ســاز وکارهــای الزم بــرای ایــن 
ــای  ــی از اپراتوره ــا یک ــت و ب ــده اس ــم ش کار فراه
تلفــن همــراه بــرای ایــن کار اقداماتــی صــورت 
ــای الزم را در  ــاوری و نرم افزاه ــا فن ــه اســت ت گرفت

ــد. ــرار ده ــا ق ــار م اختی
وی خاطرنشــان کــرد:  در جلســه هیــأت رئیســه 
بررســی کردیــم کــه آیــا از طریــق ویدئــو کنفــراس 
می شــود جلســات را برگــزار کــرد یــا خیــر چــرا کــه 
ــات  ــزاری جلس ــس برگ ــی مجل ــه داخل در آئین نام
بــه ایــن صــورت نیامــده اســت. در ایــن جلســه کــم 
ــی را  ــا می شــود جلســات علن ــه آی ــن ک ــف ای و کی
در ایــن مــدت برگــزار کــرد بررســی خواهیــم کــرد.

عباســی ادامــه داد: بــه همــکاران اطاعــات الزم 
ــا  ــده ام ــی ش ــم طراح ــزار ه ــرم اف ــم و ن را داده ای
ــاده  ــی نیفت ــن اتفاق ــون چنی ــه تاکن ــل آن ک ــه دلی ب

ــم. ــه بررســی بیشــتر داری ــاز ب اســت، نی
ــس  ــا در مجل ــال م ــه هرح ــرد: ب ــد ک وی تاکی
دســتورات و تصمیمــات مهــم کشــوری داریــم کــه 

ــد. ــه نتیجــه برس ــتان ب ــکاری دوس ــا هم ــد ب بای
ــن  ــد: ای ــادآور ش ــه ی ــأت رئیس ــخنگوی هی س
تصمیــم پــس از آن کــه مجلــس بــا برگــزاری 

جلســات علنــی مخالفــت کــرد گرفتــه شــد.

هماهنگی کامل دستگاه ها در فاز 
جدید مبارزه با کرونا ضروری است

و  کشــور  وزرای  دیــدار  در  مجلــس  رئیــس 
ــی  ــزارش مل ــن گ ــت آخری ــن دریاف ــت، ضم بهداش
از رونــد شــیوع کرونــا، بــر هماهنگــی کامــل و 
ــد  ــاز جدی ــا در ف ــتگاه ه ــه دس ــدی کلی صددرص

ــرد.  ــد ک ــاری تاکی ــن بیم ــا ای ــارزه ب مب
بــه گــزارش مهــر، علــی الریجانــی، رئیــس 
ــور  ــدار وزرای کش ــامی در دی ــورای اس ــس ش مجل
گــزارش  آخریــن  دریافــت  بهداشــت، ضمــن  و 
ــا و اقدامــات پیشــگیرانه  ــد شــیوع کرون ملــی از رون
و  کامــل  هماهنگــی  بــر  آن،  بــا  مقابلــه ای  و 
جدیــد  فــاز  در  دســتگاه ها  کلیــه  صددرصــدی 

ــرد. ــد ک ــاری تاکی ــن بیم ــا ای ــارزه ب مب
ــی  ــرورت هماهنگ ــه ض ــاره ب ــا اش ــی ب الریجان
ــگیری  ــه و پیش ــوع مقابل ــتگاه ها در موض ــه دس هم
ــوان مجموعه هــا در  ــا، گفــت: تمــام ت بیمــاری کرون
دولــت و دیگــر بخش هــا می بایســت هماهنــگ 
شــده و در خدمــت کمــک بــه جلوگیــری از شــیوع 
و ریشــه کنی ایــن بیمــاری در آیــد و گــزارش 

ــود. ــردم داده ش ــه م ــده ب ــام ش ــات انج اقدام
بررسـی های  اسـامی  شـورای  مجلـس  رئیـس 
اطاعـات  بهنـگام  دریافـت  و  اسـتان ها  در  میدانـی 
نیازمندی هـای مـردم و مراکـز درمانـی را  از  دقیـق 
الزمـه تصمیـم گیـری هماهنـگ در مقابلـه بـا کرونـا 
دانسـت و افـزود: تجمیـع همـه ظرفیت هـای کشـور 
بـرای ارائه هـر چه روان تر خدمات بهداشـتی، درمانی 
و دارویـی، نیازمنـد دو اصل هماهنگـی صددرصدی و 
سـرعت عمـل در هـر دو سـطح ملی و اسـتانی اسـت.

رئیــس مجلــس، ترمیــم و جبــران افــت شــماری 
از کســب و کارهــا در کشــور بــه دلیــل شــیوع 
ــا را ضــروری دانســت و تأکیــد کــرد: حمایــت  کرون
از کســب و کارهــا در شــرایط فعلــی بایــد در ســتاد 
اقتصــادی دولــت پیگیــری شــده و تمهیــدات ویــژه 

ــود. ــیده ش ــرای آن اندیش ــدی ب و هدفمن
وی همچنیـن بـا توجه بـه احتمال سـفر برخی از 
شـهروندان در ایـن ایـام از وزرای کشـور و بهداشـت 
خواسـت تا بـا همکاری صداوسـیما هشـدارهای الزم 

را در ایـن خصـوص به مـردم ارائـه دهند.
ــر  ــی، وزی ــی فضل ــا رحمان ــن، عبدالرض همچنی
ــان و  ــر بهداشــت، درم کشــور و ســعید نمکــی، وزی
ــدار، گــزارش  ــن دی ــدای ای آمــوزش پزشــکی در ابت
ــاری  ــورد بیم ــوالت در م ــن تح ــروحی از آخری مش
ــه  ــر انجــام شــده در ســطح کشــور ب ــا و تدابی کرون

ــد. ــه کردن ــورای اســامی ارائ ــس ش ــس مجل رئی
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ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس  عض
شــورای اســامی گفــت: مطالبــه اصلــی مــردم، 
ــده  ــس آین ــت و مجل ــادی اس ــکات اقتص ــل مش ح
ــه دارد.  ــن زمین ــنگینی در ای ــیار س ــئولیت بس مس
ــی  ــر، حســینعلی حاجــی دلیگان ــزارش مه ــه گ ب
ــن دوره  ــات یازدهمی ــه در انتخاب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
مجلــس شــورای اســامی مــردم اغلــب بــه نیروهــای 
ــات  ــام انتخاب ــت: پی ــار داش ــد، اظه ــی رأی دان انقاب
ــه در آن  ــی ک ــت فعل ــردم از وضعی ــه م ــود ک ــن ب ای
ــا انتخــاب  ــد، بســیار ناراضــی هســتند و ب ــرار دارن ق
ــال  ــه دنب ــه ب ــد ک ــان دادن ــی نش ــای انقاب نیروه
رویکــرد جدیــدی در مدیریــت کشــور بــرای خــروج از 

ــتند. ــکات هس مش
وی افــزود: مــردم خواســتار اصاح وضــع موجود و 
بــرون رفــت از مشــکات متعــدد و اساســی اقتصــادی 
هســتند و مجلــس آینده مســئولیت بســیار ســنگینی 

بــرای پیگیــری مطالبــات بــه حــق مــردم دارد.
ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
شــورای اســامی تصریــح کــرد: نماینــدگان مجلــس 
ــرای سروســامان  ــای جــدی ب ــد برنامه ه ــم بای یازده
دادن بــه وضعیــت اقتصــادی و معیشــتی مــردم 
داشــته باشــند چــرا کــه ســفره مــردم بســیار کوچک 
شــده اســت و بســیاری از آنــان مشــکات اقتصــادی 

ــد. ــادی دارن زی
ــل  ــرورت ح ــر ض ــد ب ــا تاکی ــی ب ــی دلیگان حاج
مشــکات فرهنگــی و اجتماعــی کشــور گفــت: 
فضــای مجــازی کشــور هــم بایــد بومــی ســازی شــود 
ــدگان  ــه نماین ــت ک ــتلزم آن اس ــئله مس ــن مس و ای
ــن راســتا  ــس یازدهــم برنامه هــای جــدی در ای مجل
ــاق  ــن اتف ــا ای ــد ت ــری کنن ــند و پیگی ــته باش داش

ــود. ــق ش محق
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
نماینــدگان  اینکــه  بیــان  بــا  اســامی  شــورای 
مجلــس آینــده بایــد طرح هایــی را بــرای حــل 
ــار  ــد، اظه ــاده کنن ــور آم ــادی کش ــکات اقتص مش
ــود از  ــورم موج ــع ت ــی و رف ــرل نقدینگ داشــت: کنت
ــم  ــس یازده ــه در مجل ــی اســت ک ــای اصل اولویت ه

ــود.  ــه ش ــه آن توج ــد ب بای

سهمیه های بنزین نمی سوزد 

ــای  ــش فراورده ه ــی پخ ــرکت مل ــخنگوی ش س
نفتــی گفــت: هیــچ پمــپ بنزینــی در هیــچ نقطــه 
کشــور تعطیــل نشــده و اخبــاری کــه در خصــوص 
ــهرها و  ــی ش ــن در برخ ــپ بنزی ــدن پم ــل ش تعطی
ــاً شــایعه و  ــده تمام اســتانها در فضــای مجــازی آم

کــذب اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، فاطمــه کاهــی، ســخنگوی 
ــران  ــی ای ــای نفت ــش فراورده ه ــی پخ ــرکت مل ش
ــی در  ــپ بنزین ــچ پم ــون هی ــت: تاکن ــار داش اظه
هیــچ نقطــه ای از کشــور بــه علــت شــیوع ویــروس 
ــز  ــده نی ــای آین ــده و در روزه ــل نش ــا تعطی کرون

ــد. ــد ش ــل نخواه ــی تعطی ــچ پمپ بنزین هی
ــازی  ــای مج ــایعه ای در فض ــر ش ــزود: اگ وی اف
شــهر  در  پمپ بنزین هــا  تعطیلــی  خصــوص  در 
ــت و  ــذب اس ــاً ک ــده تمام ــرح ش ــتانی مط ــا اس ی
ــی  ــای نفت ــع فراورده ه ــتم توزی ــون سیس ــم اکن ه
ــدون هیــچ  ــه صــورت عــادی و ب ــی ب ــه بنزن از جمل
ــی در سراســر کشــور در حــال انجــام  ــه اختال گون

ــت. اس
ــای  ــش فراورده ه ــی پخ ــرکت مل ــخنگوی ش س
نفتــی در پاســخ بــه ایــن کــه خبــری غیررســمی و 
بــدون منبــع بیــن مــردم مطــرح شــده کــه ممکــن 
اســت بــرای جلوگیــری از تــردد مــردم ســهمیه های 
ــد  ــه مــاه  آینــده انتقــال نیاب ســوخت مــاه اســفند ب
ــهمیه ها در  ــه س ــش ماه ــره ش ــه ذخی ــا مصوب و ی
ــر  ــن خب ــت: ای ــو شــود، گف ــای ســوخت لغ کارت ه
نیــز شــایعه اســت و هیــچ تصمیمــی یــا اباغیــه ای 
مبنــی بــر منتقــل نشــدن ســهمیه اســفند بــه مــاه 
بعــد وجــود نــدارد و همانطــور کــه از گذشــته 
ــاه  ــا شــش م مطــرح شــده ســهمیه های ســوخت ت

ــود. ــره می ش ــخصی ذخی ــای ش در کارت ه
ــوی  ــازی از س ــای مج ــایعاتی در فض ــب ش امش
برخــی افــراد مطــرح شــده بــود کــه ممکــن اســت 
پمپ هــای بنزیــن در طــی روز هــای آینــده تعطیــل 
شــود و یــا ایــن کــه ســهمیه های بنزیــن در پایــان 
اســفندماه خواهــد ســوخت کــه طبــق گفتــه 
فراورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت  ســخنگوی 
ــدون منبــع  نفتــی تمامــی ایــن گفت هــا و اخبــار ب
انتشــار یافتــه در فضــای مجــازی تنهــا یــک شــایعه 
ــدون  ــان ب ــن همچن ــع بنزی بی اســاس اســت و توزی
ــد  ــه خواه ــال در سراســر کشــور ادام ــه و اخت وقف

ــت. یاف

معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور گفــت: فضــای 
ــادی  ــمت ع ــه س ــد ب ــور بای ــاد کش ــی اقتص عموم
شــدن تدریجــی فعالیت هــای اقتصــادی ســوق 

ــد.  ــدا کن پی
ــگاران جــوان، محمــد  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــور در  ــس جمه ــادی رئی ــاون اقتص ــان مع نهاوندی
ــه  ــان اینکــه ب ــا بی ــت ب حاشــیه جلســه هیــأت دول
ــا الزم  ــروس کرون ــیوع وی ــدن ش ــرح ش ــال مط دنب
بــود کــه نســبت بــه تبعــات اقتصــادی آن بررســی ها 
و تدابیــر الزم بــا فوریــت اتخــاذ شــود، اظهــار کــرد: 
ــت شــکل  ــار دول ــی در کن ــتا کارگروه ــن راس در ای
دســتگاه های  مســئوالن  حضــور  بــا  و  گرفــت 
ــا  ــز ب ــی و نی ــای بازرگان ــای اتاق ه ــف و روس مختل
مشــورت بخــش خصوصــی و کارشناســان اقتصــادی 
ــی  ــورد بررس ــع م ــن موض ــف ای ــای مختل جنبه ه

ــت. ــرار گرف ق
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور خاطــر نشــان 
ــه  ــنهاد هایی در رابط ــروه پیش ــن کارگ ــرد: در ای ک
ــادی  ــای اقتص ــش از فعالیت ه ــایی آن بخ ــا شناس ب
کــه بیشــترین آســیب را دیــده انــد از جملــه بعضــی 
ــی  ــمی و فصل ــاغل موس ــاً مش ــاغل مخصوص از مش
شــب عیــد کــه کاســبی خــود را از دســت داده انــد، 
ــیوع  ــی از ش ــات ناش ــار و تبع ــد و آث ــاء گردی احص
ــنجش  ــورد س ــاغل م ــن مش ــاری روی ای ــن بیم ای

ــت. ــرار گرف ق
ــایی  ــال شناس ــه دنب ــرد: ب ــه ک ــان اضاف نهاوندی
ــی در رابطــه  ــه مهلت های ــود ک ــن مشــاغل الزم ب ای
ــن  ــه در ای ــردد ک ــه گ ــی ارای ــهیات بانک ــا تس ب
ــی  ــور مهلت ده ــه منظ ــی ب ــات خوب ــه تصمیم رابط
ــا و  ــاط وام ه ــت اقس ــا پرداخ ــه ب ــب در رابط متناس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــات م مالی
ــه اشــتغال  ــزوم توجــه ب او همچنیــن در ادامــه ل
ــد  ــورد تأکی ــت جــدی کشــور م ــوان اولوی ــه عن را ب
ــه  ــبت ب ــوص نس ــن خص ــت: در ای ــرار داد و گف ق
ــه  ــود ک ــاد ش ــرایطی ایج ــا ش ــرای بنگاه ه ــه ب اینک
مجبــور نباشــند نیــروی کار خــود را در پایــان ســال 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــوق های الزم م ــد، مش ــا کنن ره

ــه اســت. گرفت
تصریــح  جمهــور  رئیــس  اقتصــادی  معــاون 
ــه  ــد ب ــی نبای ــای تحمیل ــرایط تحریم ه ــرد: در ش ک

ســبب بیمــاری کرونــا محدودیت هــای دیگــری 
ــا  ــذا ب ــای اقتصــاد ایجــاد شــود و ل ــرای فعالیت ه ب
بــه  الزم  هماهنگی هــای  همســایه  کشــور های 
ــا  ــتی در مرز ه ــای بهداش ــت پروتکل ه ــور رعای منظ
ــول و  ــق معم ــردد کاال طب ــا ت ــرد ت ــورت می گی ص
ــه  ــن رابط ــه در ای ــود، البت ــام ش ــه انج ــدون وقف ب
ــه  ــم ضــرورت داشــت ک ــه ه ــای دوجانب همکاری ه
بــا همــکاری وزارت امــور خارجــه و راه و شهرســازی، 

ــت. ــده اس ــال ش دنب
 نهاوندیــان خاطــر نشــان کــرد: مصوبــات و 

پیشــنهادات کارگــروه در جلســه آینــده ســتاد 
اقتصــادی دولــت بــا حضــور رئیــس جمهــور و 
ــی  ــش خصوص ــی و بخ ــای بازرگان ــای اتاق ه روس
ــات  ــن مصوب ــه ای ــد و مجموع ــد ش ــکیل خواه تش
ــی  ــورد بررســی نهای و پیشــنهادات در آن جلســه م

ــد. ــد ش ــام خواه ــال و اع ــه و اعم ــرار گرفت ق
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر 
ضــرورت حرکــت تدریجــی بــه ســمت عــادی شــدن 
فعالیت هــای اقتصــادی، گفــت: اولویــت اصلــی 
ــامتی  ــظ س ــتی و حف ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای
مــردم اســت، منتهــا باید بــه جــای اینکــه در اقتصاد 
تــرس و هــراس ناشــی از ایــن ویــروس حاکم باشــد، 
بــا تدبیــر و گام هــای حســاب شــده، شــرایط عــادی 

اقتصــادی را در کشــور برقــرار ســازیم.
ــمی  ــروی کار موس ــرای نی ــت: ب ــان گف  نهاوندی
ــا دچــار مشــکل شــده  ــه کاســبی آن ه ــی ک و فصل
اســت و نیــز اقشــار محروم تــر جامعــه بــا پیشــنهاد 
وزارت تعــاون تمهیداتــی در نظــر گرفتــه شــده کــه 

آســیب دیدگــی کمتــری داشــته باشــند.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور خاطــر نشــان 
ــرای  ــا اج ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــرد: پیش بین ک
ــده آرام، آرام  ــاه آین ــتی در ۲ م ــای بهداش پروتکل ه

ــاز گردیــم. ــه شــرایط عــادی اقتصــادی ب ب

نهاوندیان مطرح کرد؛

حرکت فضای عمومی اقتصاد کشور به سمت 
عادی شدن تدریجی فعالیت های اقتصادی

ـــت  ـــت: قیم ـــران گف ـــت ایثارگ ـــر کل جمعی دبی
ـــی  ـــود در حال ـــی ش ـــن م ـــاال و پایی ـــازار ب ـــا در ب ه
ـــدان  ـــه منتق ـــبت ب ـــزا نس ـــا ناس ـــت ی ـــا از دول ـــه م ک
و یـــا توصیـــه بـــه دعـــا و توســـل بـــرای ســـامان 

ـــنویم. ـــی ش ـــادی م ـــع اقتص ـــن وض یافت
بـــه گـــزارش مهـــر، محمـــد جـــواد عامـــری، 
دبیـــرکل جمعیـــت ایثارگـــران انقـــاب اســـامی 
دربـــاره نظـــارت دولـــت بـــر بـــازار شـــب عیـــد، 
اظهارداشـــت: آنطـــور کـــه یکـــی از دوســـتان مـــا 
در چنـــد هفتـــه اخیـــر خبـــر داده اســـت قیمـــت 
ـــته  ـــای گذش ـــد داخـــل در روزه ـــی تولی ـــوازم خانگ ل

حـــدود ۲۰ درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت.
وی افـــزود: چـــرا دولـــت بـــه راحتـــی اجـــازه 
می دهـــد کـــه یـــک شـــرکت داخلـــی کـــه 
ــا  ــد تـ ــد می کنـ ــال تولیـ ــا ریـ ــش را بـ محصوالتـ
ـــن  ـــد؟ ای ـــته باش ـــت داش ـــش قیم ـــد افزای ـــن ح ای
ـــازار اســـت. ـــر ب ـــت ب ـــارت دول ـــدم نظ ـــای ع ـــه معن ب

ـــرکت  ـــک ش ـــی ی ـــت: وقت ـــن گف ـــری همچنی عام
ـــد  ـــده می کن ـــی قاع ـــت ب ـــش قیم ـــه افزای ـــدام ب اق
ــدام  ــن اقـ ــع ایـ ــه تبـ ــم بـ ــرکت ها هـ ــه شـ بقیـ
افزایـــش قیمـــت خواهنـــد داشـــت و در ایـــن 
شـــرایط زندگـــی مـــردم تحـــت فشـــار بیشـــتری 

قـــرار خواهـــد گرفـــت.
ـــامی  ـــاب اس ـــران انق ـــت ایثارگ ـــرکل جمعی دبی
ـــری  ـــدم پیگی ـــت و ع ـــدی دول ـــرد: ناکارآم ـــد ک تاکی
ـــک روال  ـــه ی ـــل ب ـــر تبدی ـــالهای اخی ـــس در س مجل

ـــت. ـــده اس ـــی ش طبیع
ـــه  ـــم ک ـــان ه ـــه آن زم ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ویـــروس کرونـــا در کار نبـــود مجلـــس و دولـــت 
ـــدگان  ـــرد: نماین ـــح ک ـــد، تصری ـــد بودن ـــا ناکارآم م
مجلـــس کـــه وکیـــل الدولـــه هســـتند و در اکثـــر 
ـــم  ـــت ه ـــد و دول ـــوده ان ـــوا ب ـــت همن ـــا دول ـــع ب مواق

ـــری و  ـــرای پیگی ـــدی الزم را ب ـــوالً توانمن ـــه معم ک
ـــدارد. ـــائل ن ـــل مس ح

ـــل  ـــرای ح ـــت را ب ـــزم دول ـــا ع ـــزود: م ـــری اف عام
مشـــکات اقتصـــادی مـــردم و تولیـــد کننـــدگان 
نمی بینیـــم، یعنـــی برخـــی مواقـــع نمی شـــود 
دولـــت تنهـــا بـــا شـــخص یـــا شـــرکت متخلـــف 

ــائل  ــه مسـ ــد مجموعـ ــه بایـ ــد بلکـ ــورد کنـ برخـ
را تدبیـــر کنـــد، امـــا مـــا چنیـــن اقداماتـــی را از 

ــم. ــت نمی بینیـ ــوی دولـ سـ
ـــا  ـــز را ره ـــه چی ـــت هم ـــت: دول ـــه گف وی در ادام
کـــرده و در اختیـــار بازاری هـــا قـــرار داده اســـت، 
قیمت هـــا در بـــازار بـــاال و پاییـــن می شـــود و 
مـــا از دولـــت یـــا ناســـزا نســـبت بـــه منتقـــدان 
و یـــا توصیـــه بـــه دعـــا و توســـل بـــرای ســـامان 
یافتـــن وضـــع اقتصـــادی می شـــنویم، در حالـــی 
کـــه بـــرای چنیـــن موقعیت هایـــی بایـــد پیـــش 

ــرد. ــورت گیـ ــای الزم صـ بینی هـ
دبیـــرکل جمعیـــت ایثارگـــران انقـــاب اســـامی 
بـــا اشـــاره بـــه نوســـانات بـــی قاعـــده قیمت هـــا 
در برهه هـــای مختلـــف گفـــت: ایـــن اوضـــاع 
حاکـــی از آن اســـت کـــه دولـــت نمی توانـــد 
کشـــور را بـــه درســـتی اداره کنـــد، البتـــه مـــن 
ـــه  ـــی در مجموع ـــه برخ ـــتم ک ـــن هس ـــه ای ـــل ب قائ
دولـــت بهتـــر از بقیـــه کار می کننـــد و عملکـــرد 
ـــون رأس  ـــفانه چ ـــا متأس ـــد ام ـــی دارن ـــبتاً خوب نس
ــت  ــل را در دولـ ــی کامـ ــد هماهنگـ کار نمی توانـ
ـــی  ـــن چنین ـــکات ای ـــاهد مش ـــا ش ـــد م ـــاد کن ایج

هســـتیم.

عامری:

دولت بازار را رها کرده است

ــا  ــران بـ ــادرات ایـ ــیون صـ ــس کنفدراسـ رئیـ
ــه مشـــکات روحـــی و روانـــی ناشـــی  ــاره بـ اشـ
از ویـــروس کرونـــا بـــر جامعـــه گفـــت: عملیاتـــی 
شـــدن وعده هـــای دولـــت بـــرای رفـــع مشـــکات 
فعـــاالن اقتصـــادی می توانـــد آرامـــش را بـــه 

ــد.  ــه بازگردانـ جامعـ
ــا  ــی بـ ــد الهوتـ ــارس، محمـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
اشـــاره بـــه شـــیوع ویـــروس کرونـــا و تاثیـــر آن 
ـــته  ـــا بس ـــت: ب ـــور، گف ـــادرات کش ـــاد و ص ـــر اقتص ب
ـــران  ـــه روی ای شـــدن برخـــی  از مرزهـــای تجـــاری ب
ــورمان  ــا در کشـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــس از شـ پـ
متاســـفانه صـــادرات کشـــور هـــم تحـــت تاثیـــر 
ـــا  ـــدگان م ـــت و صادرکنن ـــرار گرف ـــا ق ـــیوع کرون ش

ــده اند.   ــی شـ ــکاتی فراوانـ ــار مشـ دچـ
رئیـــس کنفدراســـیون صـــادرات ایـــران بیـــان 
ـــران  ـــص ای ـــا مخت ـــاق  تنه ـــن  اتف ـــه ای ـــت: البت داش
نبـــوده و اکنـــون کشـــورهای زیـــادی در ســـطح 
ــده اند و  ــر شـ ــوع درگیـ ــن موضـ ــا ایـ ــان بـ جهـ
ـــده  ـــن پدی ـــر ای ـــت تاثی ـــم تح ـــان ه ـــا اقتصادش قطع

ـــت.  ـــه اس ـــرار گرفت ق
ـــا  ـــن میلیارد ه ـــاد چی ـــه اقتص ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــت:  ـــت، گف ـــده اس ـــرر ش ـــوع متض ـــن موض دالر از ای
ـــه  ـــت اینک ـــه عل ـــکا ب ـــای آمری ـــی از کارخانه ه برخ
ـــن  ـــن تامی ـــان از چی ـــورد نیازش ـــی م ـــات یدک قطع
تعطیـــل شـــده اند و حتـــی صنعـــت  نشـــده 

گردشـــگری ایتالیـــا متاثـــر از ایـــن موضـــوع 
ــت.  ــده اسـ ــر شـ زمین گیـ

ـــا بیـــان اینکـــه بســـیاری از کشـــورهای  الهوتـــی ب
ـــف  ـــا متوق ـــت آنه ـــذب توریس ـــان، ج ـــت درم توریس
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت: ای ـــت، گف ـــده اس ش
ــار تحریـــم  هیـــچ کـــدام از ایـــن کشـــورها  دچـ

ـــد.  ـــا را ندارن ـــادی م ـــرایط اقتص ـــتند و ش نیس
وی بـــا بیـــان اینکـــه علیرغـــم ایـــن شـــرایط 
ـــتیم،  ـــخت هس ـــن دوران س ـــدن ای ـــال گذران در ح
ـــته  ـــاز و بس ـــختی ها و ب ـــن س ـــود ای ـــا وج ـــزود: ب اف
ـــف  ـــورهای مختل ـــاری کش ـــا تج ـــرر مرزه ـــدن مک ش
ـــادرات را  ـــته ایم ص ـــران توانس ـــادرات ای ـــه روی ص ب

ـــز  ـــی از آن نی ـــیب های ناش ـــا آس ـــم، ام ـــه دهی ادام
قابـــل چشم پوشـــی و یـــا کتمـــان نیســـت. 

ــی  ــی و روان ــرات روح ــه تاثی ــاره ب ــا اش ــی ب الهوت
ــان  ــه بی ــر جامع ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــی از ش ناش
داشــت: علیرغــم اینکــه برخــی از کشــورها در تجــارت 
بــا ایــران همــکاری  داشــته اند، امــا مشــاهده می شــود 
نابــه  از کشــورها ســخت گیری هایی  کــه برخــی 
جایــی داشــته اند کــه ایــن ســخت گیریها بعضــا 
باعــث بســته شــدن مرزهــا بــه روی ایــران و در نتیجــه 
متضــرر شــدن صادرکننــدگان کشــورمان شــده اســت. 
وی افـــزود: بســـیاری از صادرکننـــدگان بـــا 
ـــادر  ـــته  ق ـــورت ناخواس ـــه ص ـــرایط، ب ـــه ش ـــه ب توج
ـــداران   ـــل خری ـــود در مقاب ـــدات خ ـــه انجـــام تعه ب
ــه  ــا بـ ــل کاالهـ ــکان تحویـ ــی امـ ــتند و حتـ نیسـ

مشـــتریان خـــود را ندارنـــد. 
ــی  ــت قول های ــه اینکــه دول ــا اشــاره ب ــی ب الهوت
ــاالن اقتصــادی  ــع برخــی از مشــکات فع ــرای رف ب
ــا  ــن وعده ه ــدن ای ــی ش ــت: عملیات ــت، گف داده اس
ــه  ــه جامع ــی را ب ــی و روان ــش روح ــد آرام می توان

ــد.  بازگردان
رئیـــس کنفدراســـیون صـــادرات ایـــران بیـــان 
ـــک  ـــه در ی ـــکاتی ک ـــی مش ـــم تمام ـــت: علیرغ داش
ـــوده  ـــم ب ـــور حاک ـــاد کش ـــر اقتص ـــته ب ـــال گذش س
ـــه  ـــی ب ـــر ارزش ـــا از نظ ـــادرات م ـــه ص ـــدم ک معتق

۴۰ میلیـــارد دالر خواهـــد رســـید. 

لزوم تحقق وعده  دولت برای کمک 
به فعاالن اقتصادی

نوبخت افزایش حقوق پرسنل حوزه 
سالمت در مبارزه با کرونا را صادر کرد

رییـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور در 
ـــران  ـــرای جب ـــوری ب ـــس جمه ـــتور ریی ـــرای دس اج
خدمـــات کادر درمانـــی، پرســـتاران و پرســـنل 
ـــتورالعمل  ـــا، دس ـــا کرون ـــارزه ب ـــامت مب ـــوزه س ح

افزایـــش حقـــوق کادر درمانـــی را صـــادر کـــرد. 
ــت  ــر نوبخـ ــد باقـ ــا،  محمـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
در نامـــه ای خطـــاب بـــه معـــاون مالـــی و خزانـــه 
دار کل کشـــور تاکیـــد کـــرد: ایـــن دســـتورالعمل 
در اجـــرای قانـــون بودجـــه ســـال ۱۳۹۸ کل 
ــورخ  ــماره ۶۹۴۰۸۸ مـ ــه شـ ــرو نامـ ــور و پیـ کشـ
هزینـــه  تخصیـــص  افزایـــش   ،۲۹/۱۱/۱۳۹۸
ـــررات  ـــت و مق ـــا رعای ـــی ب ـــتگاه اجرای ـــی دس عموم

اقـــدام شـــود.
ــن  ــور در ایـ ــه کشـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ سـ
ـــور  ـــه داری کل کش ـــرد: خزان ـــح ک ـــنامه تصری بخش
ــت،  ــار وزارت بهداشـ ــش اعتبـ ــه افزایـ ــبت بـ نسـ
ــرای پزشـــک  ــان و آمـــوزش پزشـــکی - اجـ درمـ
ـــرای  ـــان ب ـــارد توم ـــغ ۲۰۰ میلی ـــه مبل ـــواده  ب خان
جبـــران خدمـــات کادر درمانـــی، پرســـتاران و 
پرســـنل حـــوزه ســـامت در مبـــارزه بـــا کرونـــا 

اقـــدام کنـــد.
ــی و  ــای درمانـ ــتاران و کادرهـ ــکان، پرسـ پزشـ
ـــن  ـــور ای ـــکی کش ـــدرکاران پزش ـــت ان ـــه دس مجموع
ـــا  ـــروس کرون ـــا وی ـــارزه ب ـــه و مب ـــا در مواجه روزه
ـــان داده  ـــود نش ـــی از خ ـــا ارزش ـــیار ب ـــات بس زحم
ـــا در  ـــا بحـــران کرون ـــارزه ب ـــدم مب ـــد و درخـــط مق ان

ـــتند. ـــه هس ـــام وظیف ـــال انج ح
حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای در پیامـــی بـــا 
تشـــکر صمیمانـــه از وزارت بهداشـــت و همـــکاران 
ـــی  ـــای درمان ـــتاران و کادره ـــکان، پرس ـــر، پزش وزی
ـــور در  ـــکی کش ـــدرکاران پزش ـــت ان ـــه دس و مجموع
ـــا، خاطرنشـــان  ـــروس کرون ـــا وی ـــارزه ب ـــه و مب مواجه
ـــگاه  ـــا ارزش، جای ـــیار ب ـــات بس ـــن زحم ـــد: ای کردن
جامعـــه پزشـــکی و پرســـتاری را در جامعـــه بـــاال 
ـــی  ـــواب اله ـــر و ث ـــت و اج ـــرده اس ـــه ب ـــرد ک می ب

ـــت. ـــد داش ـــال خواه ـــه دنب را ب
ـــروس  ـــه کرونا«<وی ـــی ب ـــان قطع ـــداد مبتای تع
ـــه  ـــتند ک ـــر هس ـــون ۵۹۳ نف ـــور تاکن ـــا در کش کرون
۱۲۳ نفـــر ترخیـــص شـــده و بهبـــود یافتـــه و ۴۳ 

نفـــر فـــوت کرده انـــد.

اقتصاد

مصادیق کسب و کارهای مشمول سه 
ماه تعویق اقساط وام  اعالم شد 

بانــک مرکــزی مصادیــق کســب و کارهــای 
مشــمول ســه مــاه تعویــق اقســاط وام  را اعــام کــرد. 
ــک مرکــزی جمهــوری  ــزارش تســنیم، بان ــه گ ب
ــه  ــی ک ــب و کارهای ــق کس ــران مصادی ــامی ای اس
مشــمول ســه مــاه تعویــق اقســاط وام هایشــان 

ــرد. ــام ک ــود را اع ــد ب خواهن
اعتبــار در  و  پــول  پــی مصوبــه شــورای  در 
ــی  ــب و کارهای ــان کس ــه صاحب ــک ب ــوص کم خص
ــروس  ــیوع وی ــی از ش ــرایط ناش ــل ش ــه دلی ــه ب ک
ــق  ــده اند، مصادی ــه ش ــکاتی مواج ــا مش ــا ب کرون
کســب و کارهــای مشــمول کــه بــه تصویــب کمیتــه 

ــد. ــام ش ــت اع ــیده اس ــت رس ــب دول منتخ
و  کســب  رســته های  و  بخش هــا  عناویــن 
کارهایــی کــه بــه طــور مســتقیم از بیمــاری کرونــا 
ــکان  ــار بیشــترین آســیب شــده اند و شــامل ام دچ
بهــره منــدی از تعویــق پرداخــت تســهیات در 
اســفند ۹۸ و دو ماهــه اول ســال ۹۹ شــده انــد، بــه 

ــر اســت: شــرح زی
۱. مراکــز تولیــد و توزیــع غذاهــای آمــاده اعــم از 
رســتوران ها، بوفه هــا، طباخــی، تاالرهــای پذیرایــی، 
ــابه  ــوارد مش ــی ها )و م ــه فروش ــا، اغذی قهوه خانه ه

بــه تشــخیص وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت(
۲. مراکــز مربــوط بــه گردشــگری شــامل هتل ها، 
جهانگــردی  مجتمع هــای  هتــل  آپارتمان هــا، 
مهمانســراها،  مهمان پذیرهــا،  گردشــگری،  و 
بوم گــردی،  مراکــز  زائرســراها،  مســافرخانه ها، 
ــی  ــی و خدمات ــی و تفریح ــی و پذیرای ــز اقامت مراک
ــخیص وزارت  ــه تش ــابه ب ــوارد مش ــی )و م بین راه
ــتی( ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ می

۳. حمــل و نقــل عمومــی مســافر درون شــهری 
ــی و  ــی، جــاده ای، ریل ــرون شــهری اعــم از هوای و ب

دریایــی
۴. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

۵. تولید و توزیع پوشاک
۶. تولید و توزیع کیف و کفش

7. مراکــز توزیــع آجیــل، خشــکبار، قنــادی، 
بســتنی و آبمیــوه

۸. مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی
۹. مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی

۱۰. مراکــز تولیــد، توزیــع و فــروش صنایــع 
ــتی دس

ــه  ــت ب ــد فوری ــه قی ــب ب ــت مرات ــی اس گفتن
ــاری  ــه اعتب ــا و مؤسس ــک     ه ــای بان ــی واحده تمام
ــارت  ــرای آن نظ ــن اج ــر حس ــاغ و ب ــی اب غیربانک

ــد. ــی آی ــل م ــه عم ــق ب دقی
یــادآور مــی شــود وام هــای اقســاط قــرض 
ــه  ــرط ب ــد و ش ــدون قی ــخاص ب ــه اش الحســنه کلی
ــه تعویــق خواهــد افتــاد و بانــک  مــدت ســه مــاه ب
ــتند. ــنامه هس ــن بخش ــرای ای ــه اج ــف ب ــا موظ ه
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)اکبر عظیم نیا(

پســـت  در  مرکـــزی  بانـــک  کل  رییـــس 
ـــه  ـــرای مقابل ـــرد: ب ـــام ک ـــود اع ـــتاگرامی خ اینس
بـــا ویـــروس کرونـــا طـــی نامـــه ای بـــه رییـــس 
ـــتفاده  ـــتار اس ـــول خواس ـــی پ ـــن الملل ـــدوق بی صن
ـــارد  ـــدی از ۵ میلی ـــره من ـــرای به ـــران ب ـــق ای از ح
دالر تســـهیات ســـریع از آن صنـــدوق شـــدیم. 
ــر همتـــی«  ــا، »عبدالناصـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــود  ــتاگرامی خـ ــت اینسـ ــل پسـ ــن کامـ در  متـ
ــی  ــن المللـ ــدوق بیـ ــس صنـ ــت: رییـ آورده اسـ
پـــول چنـــد روز پیـــش در بیانیـــه رســـمی 
ــور  ــه طـ ــت، بـ ــه داشـ ــه ای کـ ــز مصاحبـ و نیـ
ـــل  ـــن المل ـــه بی ـــه جامع ـــرد ک ـــام ک ـــح اع صری
ـــا  ـــا ب ـــته ت ـــول خواس ـــی پ ـــن الملل ـــدوق بی از صن
ابزارهـــای مالـــی خـــود بـــه کمـــک کشـــورهای 
درگیـــر بـــا شـــیوع ویـــروس کرونـــا بشـــتابد و 
ـــی  ـــای مال ـــک ه ـــب کم ـــا را در قال ـــتیبانی ه پش
اضطـــرای بـــه میـــزان ۵۰ میلیـــارد دالر اعطـــا 

کنـــد.
وی بیـــان کـــرد کـــه هیـــچ کـــس نبایســـتی 
بدلیـــل کمبـــود منابـــع مالـــی بـــرای تجهیـــزات 
ـــد. ـــت ده ـــش را از دس ـــد آن جان ـــکی و مانن پزش

ــدی  ــره منـ ــرای بهـ ــام و بـ ــن اعـ ــرو ایـ پیـ
ــفند  ــه ۱۶ اسـ ــران، روز جمعـ ــق ایـ ــن حـ از ایـ

مـــاه، نامـــه ای بـــه خانـــم کریســـتالیناگئورگیوا 
ـــته و  ـــول، نوش ـــی پ ـــن الملل ـــدوق بی ـــس صن رئی
اعـــام کـــردم؛ براســـاس اعـــان رســـمی شـــما 
ــران  ــه ایـ ــاء، از جملـ ــتیبانی از اعضـ ــرای پشـ بـ
ــروس  ــترده ویـ ــیوع گسـ ــه شـ ــه بـ ــا توجـ و بـ
ــر  ــداوم پـ ــرورت تـ ــورمان و ضـ ــا در کشـ کرونـ

قـــدرت اقدامـــات پیشـــگیری، درمـــان و مقابلـــه 
بـــا آثـــار اقتصـــادی آن، بـــا توجـــه بـــه میـــزان 
ـــدوق،  ـــران در صن ـــامی ای ـــوری اس ـــهمیه جمه س
خواســـتار بهـــره منـــدی از »تســـهیات تأمیـــن 
ـــارد دالر  ـــی ســـریع، RFI « در حـــدود ۵ میلی مال

مـــی باشـــیم.
ــن  ــدوق بیـ ــی و صنـ ــه جهانـ ــش جامعـ واکنـ
ـــرای  ـــی، ب ـــار خوب ـــد معی ـــی توان ـــول م ـــی پ الملل
ارزیابـــی ادعاهـــای آنهـــا در کمـــک بـــه کنتـــرل 
ــیب  ــردم آسـ ــش آالم مـ ــروس و کاهـ ــن ویـ ایـ

دیـــده، باشـــد.
امیـــدوارم صنـــدوق بیـــن المللـــی پـــول بـــه 
ایـــن مســـئولیت خـــود در حـــوزه وظایفـــش 
ـــزی  ـــک مرک ـــان بان ـــد. همزم ـــل کن ـــرعت عم بس
ـــل،  ـــد قب ـــود، بمانن ـــن خ ـــای ممک ـــه ابزاره از هم
بـــرای پشـــتیبانی از هموطنـــان عزیـــز و غلبـــه 

بـــر مشـــکات اســـتفاده خواهـــد کـــرد.

رییس کل بانک مرکزی:

ایران خواستار تسهیالت 5 میلیارد دالری برای مقابله با کرونا شد
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آگهی مفقودی
ســند مالکیــت ســه دانــگ خانــه بــه 
ــی  ــد مل ــه ک ــازی ب ــد حج ــام احم ن
ــر  ــگ دیگ ــه دان 1377۲5۰48۲ و س
ــه آدرس:  ــواه ب ــی رزم خ ــام عل ــه ن ب
ــان ثقتــه االســام، کــوی دکتــر  خیاب
معــدل، کوچــه شــهید کــوه ســلطانی 
پــاک 1/16 مقــود گردیــده و از درجــه 

ــت. ــاقط اس ــار س اعتب

ارایه خدمات امدادی خودرو در منازل
مدیــر عملیــات امــداد خــودرو ســایپا اعــام کرد: 
گــروه خودروســازی ســایپا در ادامــه اقدامــات خــود 
ــن  ــا ضم ــاری کرون ــیوع بیم ــری از ش ــرای جلوگی ب
پیوســتن بــه طــرح پویــش ملــی »در_خانــه_ 
بمانیــم« میــزان خدمت رســانی امــدادی خــود را در 

ــش داد.  ــازل مشــتریان افزای درب من
بــه گــزارش ایرنــا، عبــاس فخاریــان افــزود: 
ــرایط  ــازی ش ــن فراهم س ــی، ضم ــش مل ــن پوی ای
ــاد  ــانان و ایج ــرای خدمت رس ــب ب ــتی مناس بهداش
اطمینــان در مشــتریان بــه منظــور مقابلــه بــا 
ویــروس کرونــا، ظرفیــت حــوزه خدمــات خــودرو در 
محــل را بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده، افزایــش 

ــم. داده ای
وی ضمــن قدردانــی از هموطنــان بــرای کاهــش 
ــت:  ــه گف ــدن در خان ــروری و مان ــفرهای غیرض س
ــرویس  ــوص س ــی در خص ــع نگران ــور رف ــه منظ ب
هــای اولیــه و ادواری ظرفیــت حــوزه ارائــه خدمــت 
خــودرو در محــل بــه هموطنــان تقویــت مــی شــود.

ــه  ــایپا اضاف ــودرو س ــداد خ ــات ام ــر عملی مدی
کــرد: امــداد خــودرو ســایپا ماننــد همیشــه، همــگام 
بــا ســایر ارگان هــا و ســازمان های امــدادی در کنــار 
مــردم بــوده و ضمــن آرزوی ســامتی بــرای یکایــک 
ــه  ــه خدمــات خــودرو در محــل را ب هموطنــان، ارائ

صــورت شــبانه روزی ادامــه مــی دهــد.
ــد  ــی توانن ــان م ــزارش هموطن ــن گ ــاس ای براس
درخواســت  و  بیشــتر  اطاعــات  کســب  بــرای 
ــری  ــماره سراس ــا ش ــل ب ــودرو در مح ــات خ خدم
۰۹۶۵۵۰ یــا شــماره ۸۴۴۴۴ بــا پیــش شــماره ۰۲۱ 
تمــاس گرفتــه و بــا ســهولت و آســودگی از خدمــات 

ــوند. ــد ش ــره من ــایپا به ــازی س ــروه خودروس گ

درخواست سازمان تاکسیرانی شهرداری 
تبریز از شهروندان 

بیش از دو مسافر در صندلی عقب 
تاکسی ها سوار نشوند 

از  تبریــز  شــهرداری  تاکســیرانی  ســازمان 
ــی  شــهروندان خواســت از ســوار شــدن در خودروی
ــوار  ــب س ــی عق ــافر در صندل ــش از دو مس ــه بی ک

ــد.  ــاب کنن ــد، اجتن ــی کن م
تاکســیرانی  ســازمان  ایســنا،  گــزارش  بــه 
از  اطاعیــه ای  صــدور  بــا  تبریــز  شــهرداری 
شــهروندان خواســت تــا جهــت پیشــگیری از شــیوع 
ویــروس کرونــا، از ســوار شــدن بیــش از دو مســافر 
در صندلــی عقــب تاکســی ها خــودداری کننــد.

ــی  ــا و بنرهای ــروز تابلوه ــاس، از ام ــن اس ــر ای ب
ــا مضمــون  ــز ب در ایســتگاه های تاکســی شــهر تبری
ــت  ــا رعای ــا شــهروندان ب ــی شــود ت ــوق نصــب م ف
ــا تاکســی از شــیوع  ــردد ب ــگام ت ــن موضــوع، هن ای

ــد. ــگیری کنن ــا پیش ــروس کرون وی
ــل  ــری در مح ــک مت ــل ی ــه حداق ــت فاصل رعای
هــای شــلوغ و نشســتن بــا فاصلــه یــک صندلــی در 
ــی  ــا، م ــوص تاکســی ه ــا بخص جلســات و خودروه

ــد. ــا پیشــگیری کن ــروس کرون ــد از شــیوع وی توان
ایــن اقــدام ســازمان تاکســیرانی شــهرداری 
تبریــز مــی توانــد در پیشــگیری از شــیوع کرونــا در 
ــرای ترددهــای ضــروری از  بیــن شــهروندانی کــه ب

ــد. ــر باش ــد، موث ــی کنن ــتفاده م ــی اس تاکس

استاندار:
 همه جای گیالن آلوده است؛

 به این استان سفر نکنید

اســتاندار گیــان بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان از جملــه کانونهــای آلوده 
ــوده  ــن اســتان آل ــا در کشــور اســت و جــای جــای ای ــروس کرون ــه وی ب
ــز  ــدت پرهی ــه ش ــان ب ــه گی ــفر ب ــت : از س ــان خواس ــت از هموطن اس

کننــد. 
 بــه گــزارش ایرنــا، ارســان زارع بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم گیــان 
بنابــر توصیــه متخصصــان و کارشناســان بهداشــتی، قطــع چرخــه 
ویــروس کرونــا را مهمتریــن مولفــه در موفقیــت مبــارزه بــا ایــن بیمــاری 
ــر  مــی داننــد، افــزود: 7۰ درصــد از مــردم گیــان توصیــه هــا مبنــی ب
ــن  ــد و کمتری ــی کنن ــت م ــت رعای ــا جدی ــم را ب ــه بمانی ــه در خان اینک

ــان هســتیم. ــدردان آن ــه ق ــد ک ــرور را دارن ــور و م ــا و عب تردده
 NGO ،ــیما ــدا و س ــی، ص ــانه های جمع ــرد: رس ــان ک  وی خاطرنش
هــا در راســتای افزایــش آگاهــی و اطــاع رســانی تاش هــای گســترده ای 
داشــتند و در ایــن راســتا مــردم نیــز بــا انتشــار مطالــب موثــر و مفیــد در 

فضــای مجــازی همــکاری مضاعفــی کردنــد.
ــا و  ــط ه ــردن محی ــی ک ــرح ضدعفون ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
اماکــن عمومــی و معابــر توســط شــهرداری ها و دهیاری هــا گفــت : 
ــه لحــاظ  ــوده و ب ــات محــدود ب ــزرگ امــا از نظــر امکان گیــان اســتانی ب
زیرســاخت های بهداشــتی و درمانــی از متوســط کشــوری پاییــن تــر اســت.

دکتــر زارع بــا بیــان اینکــه اســتان گیــان بــه عنــوان یکــی از مهمترین 
اهــداف گردشــگری در ایــام آخــر هرســال و نــوروز مدنظــر اســت، گفــت: 
بــه ســبب کمبــود امکانــات و بویــژ[ ه کادر درمانــی و تخــت هــای 
بیمارســتانی و باتوجــه بــه شــیوع ایــن بیمــاری در تمامــی شهرســتان های 
اســتان، صریحــا اعــام مــی کنــم کــه همــه جــای گیــان آلــوده اســت.

 وی بــا بیــان اینکــه هموطنــان بــه خوبــی از میهمــان نــوازی مــردم 
گیــان و شــهرت آنــان بــه ایــن صفــت مطلــع هســتند، گفــت: هرســاله 
در چنیــن ایامــی بــا مهیاکــردن مهمانپذیرهــا، هتــل هــا و اماکــن اقامتــی 
ــور در  ــرای حض ــان ب ــهرداری ها و ادارات، از هموطن ــدات ش ــز تمهی و نی

اســتان گیــان دعــوت مــی کردیــم.
ــی  ــت م ــرر درخواس ــال مک ــه امس ــرد: اینک ــح ک ــر زارع تصری  دکت
ــود و  ــه خ ــه ب ــت ک ــرای آن اس ــد ب ــفر نکنی ــان س ــه گی ــه ب ــم ک کنی

ــود. ــاف روا نش ــتان اجح ــن اس ــردم ای ــز م ــان و نی ــواده آن خان
 وی اظهــار کــرد: بــه ســبب آلودگــی کــه وجــود دارد و امــکان ضدعفونــی 
کــردن همــه اماکــن نیســت، تاکیــد مــی کنیم کــه هموطنــان مســافرت خود 

را بــه ایــام تابســتان موکــول کننــد تــا میزبــان خوبــی بــرای آنــان باشــیم.
ــان  ــا زم ــان ت ــدی گیانی ــارکت ۴۰ درص ــه مش ــان ب ــتاندار گی  اس
حاضــر در طــرح بســیج ملــی مبــارزه بــا کرونــا اشــاره و خاطرنشــان کــرد: 
ایــن طــرح عامــل خوبــی بــرای پایــش و شناســایی افــرادی کــه نیازمنــد 

ارائــه خدمــات بیشــتر از جملــه بســتری هســتند، بــه شــمار مــی رود.

تولید و توزیع روزانه 2۰ هزار محلول 
ضدعفونی کننده در ارس 

مدیرعامــل شــرکت ســاوالن لویــی ارس از تولیــد 
و توزیــع روزانــه ۲۰ هــزار محلــول ضدعفونــی 

ــر داد.  ــه آزاد ارس خب ــده در منطق کنن
علیجانـــی  حامـــد  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
ـــت:  ـــی ارس گف ـــاوالن لوی ـــرکت س ـــل ش مدیرعام
ـــود  ـــا و کمب ـــروس کرون ـــیوع وی ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
ــازار،  ــاز بـ مـــواد ضدعفونـــی کننـــده و رفـــع نیـ
ایـــن شـــرکت ضمـــن تغییـــر کاربـــری دســـتگاه 
هـــای خـــود خـــط تولیـــد ویـــژه محلـــول 
ضدعفونـــی کننـــده بـــا قابلیـــت تولیـــد روزانـــه 
ـــول را راه  ـــن محل ـــدد از ای ـــزار ع ـــه ۲۰ ه ـــک ب نزدی

انـــدازی کـــرده اســـت.
علیجانــی افــزود: ایــن محلول هــا در ظــرف هــای 
ــی  ــای ۱۰۰، ۲۰۰ و ۲۳۰ میل ــدازه ه ــربتی در ان ش
مــی باشــد و از هفتــه دیگــر در انــدازه ۹۰۰ میلــی 

نیــز تولیــد مــی شــود.
ــا  ــن محلول ه ــع ای ــطح توزی ــوص س وی در خص
گفــت: ایــن مــواد در بازارهــای محــدوده شهرســتان 

جلفــا مرنــد و تبریــز توزیــع مــی گــردد.
ــن در  ــش از ای ــی ارس پی ــاوالن لوی ــرکت س ش
ــر  ــتی نظی ــی بهداش ــای آرایش ــرآورده ه ــه ف زمین
ــت  ــط فعالی ــدن و محی ــده ب ــبو کنن ــپری خوش اس

ــود. ــی نم م
ــرح  ــتای طـ ــر  در راسـ ــد روز اخیـ طـــی چنـ
پیشـــگیری از شـــیوع ویـــروس کرونـــا و تســـریع 
در امـــر تولیـــد و تامیـــن ملزومـــات بهداشـــتی، 
بـــرای چهـــار شـــرکت جهـــت تولیـــد ملزومـــات 
ــوی  ــد از سـ ــوز تولیـ ــی و مجـ ــتی گواهـ بهداشـ
مدیریـــت صنایـــع و مجـــوز بهداشـــتی آن از 
ســـوی مدیریـــت غـــذا و داروی ارس صـــادر 

شـــده اســـت.

عجب شیر پذیرای میهمانان نوروزی نخواهد بود

ــفرهای  ــردم از س ــودداری م ــر خ ــد ب ــا تاکی ــیر ب ــدار عجب ش فرمان
غیرضــروری اعــام کــرد: ایــن شهرســتان در راســتای مقابلــه بــا ویــروس 

ــود.  ــان نخواهــد ب ــرای میهمان ــوروز پذی ــام ن ــا، در ای کرون
بــه گــزارش ایرنــا، عــادل اصغرپــور در جلســه بررســی آخریــن وضعیت 
شــیوع ویــروس کرونــا در شهرســتان بــا تقدیــر از خــات شــبکه بهداشــت 
ــات و  ــزود: دســتگاه هــا و مســووالن موضوع ــن راســتا اف ــان در ای و درم
مســائل مربوطــه را در ســطح کمیتــه هــا بــه صــورت تخصصــی بررســی 
کــرده و مصوبــات پیشــنهادی خــود را بــرای تصمیــم گیــری نهایــی بــه 

ســتاد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا شهرســتان ارائــه کننــد.  
ــر  ــه خط ــردم را ب ــمی م ــامت جس ــا س ــاری کرون ــت: بیم وی گف
ــی  انداختــه و آن چــه امــروز مهــم اســت حفــظ ســامت روحــی و روان
جامعــه، افزایــش آمادگــی در برابــر ایــن بیمــاری و محافظــت از ســامت 

آحــاد جامعــه اســت.
فرمانــدار شهرســتان عجــب شــیر بــا تاکید بــر اطاع رســانی بیشــتر در 
خصــوص بیمــاری کرونــا، اســتفاده از بلندگوهــای ســیار در ســطح شــهرها 
و بلندگوهــای مســاجد در روســتاها بــرای اعــان هشــدارهای بهداشــتی و 

درخواســت بــرای عــدم حضــور در اماکــن عمومــی را الزم دانســت.
اصغرپــور فعــال شــدن اکیــپ ســد معبــر شــهرداری هــا را در راســتای 
ــب  ــهر عج ــای ش ــدان در پیاده روه ــاد راه بن ــع و ایج ــری از تجم جلوگی

شــیر را ضــروری برشــمرد.
وی اقدامــات توصیــه ای و فراخــوان هــای الزم از ســوی گــروه هــای 
مرجــع )روحانیــون، ســمن هــا، فعــاالن فضــای مجــازی و عرصــه خبــر و 
هیــات هــای مذهبــی( در خصــوص کاهــش حجــم حضــور مــردم در بــازار 

و ســطح شــهر را مهــم دانســت.
ــب ســنج و  ــه ت ــا تیــم مجهــز ب وی همچنیــن از اســتقرار ۵ چــادر ب
مــواد ضــد عفونــی کننــده در ســطح شــهر و ورودی هــای شــهر عجــب 
شــیر از ســمت تبریــز و بنــاب و مســیر قلعــه چــای و قــوری چــای بــه 

ــی بهداشــتی خبــر داد.    منظــور اقدامــات کنترل
اصغرپــور همچنیــن از ســازمان حمــل و نقل همگانی شــهرداری خواســت 
تــا تدابیــری بــرای ممنوعیــت ســوار شــدن بیــش از ســه نفر به تاکســی هــا را 

اتخــاذ و از ورود خودروهــای غیربومــی بــه شهرســتان جلوگیری کند.
وی بازدیــد مســتمر از قنــادی هــا، اغذیــه فروشــی هــا، پروتئینی هــا، مرغ 
فروشــی هــا و قصابــی هــا و نانوایــی هــا را مهــم برشــمرد و افــزود: توجــه بــه 
رعایــت اصــول پیشــگیرانه از جانب صاحبــان صنــوف و عوامل اجرایــی نانوایی 
هــا از جملــه وضعیــت جســمانی، دارا بودن دســتکش مناســب، ماســک، کاه 
و لبــاس مخصــوص، مــواد ضــد عفونــی کننــده و عــدم دریافــت پــول نقــد و 

تجهیــز بــه دســتگاه کارت خــوان را ضــروری دانســت.
وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر تعطیلــی تمــام قلیــان ســراهای شــهری و 
روســتائی اعــام کــرد: تــا اطــاع ثانــوی تمامــی آرایشــگاه هــای مردانــه 
و زنانــه، کلــوپ هــای ورزشــی و گیــم نــت هــا بــه جهــت رعایــت مــوارد 

بهداشــتی و جلوگیــری از شــیوع بیمــاری کرونــا تعطیــل اســت.  
ویروس کرونا در عجب شیر تاکنون یک قربانی داشته است.

شهر و شورا

معــاون برنامــه ریــزی ســازمان راهــداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای از کاهــش ۵۰ درصــدی 
تــردد انــواع خــودرو در جــاده هــای مواصاتــی 
خبــر داد و گفــت: همــه تمهیــدات الزم و 
ــا  ــه ب ــرای مقابل اقدامــات پیــش بینــی شــده ب
ویــروس کرونــا در حــوزه حمــل و نقــل جــاده 
ــا  ــا هماهنگــی ه ــوده و ب ای در حــال انجــام ب
ــوی وزارت  ــه از س ــورت گرفت ــای ص و رایزنیه
ــه  ــتگاه ها قرنطین ــر دس ــه و دیگ ــور خارج ام
ــه  ــرار گرفت ــتور کار ق ــرزی در دس ــترک م مش

اســت. 
مقبلــی  خــداداد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــد  ــم مانن ــا ه ــد م ــه تاکی ــرد: هم ــار ک اظه
دیگــر مســئوالن ایــن اســت کــه مــردم حتــی 
المقــدور از ســفرهای غیــر ضــروری خــودداری 
ــه ســفر  ــه دالیلــی مجبــور ب کننــد امــا اگــر ب
ــه در  ــل ارائ ــات قاب ــد از خدم ــدند می توانن ش
ــی  ــن راه ــی بی ــات رفاه ــای خدم ــع ه مجتم
ــات و  ــی اقدام ــه تمام ــد؛ چــرا ک اســتفاده کنن
الزامــات بهداشــتی ابــاغ شــده از ســوی ســتاد 
مبــارزه بــا کرونــا در ایــن مجتمــع هــا رعایــت 
شــده و بــر اجــرای صحیــح و دقیــق آن نظــارت 

می شــود.
ــداری  ــازمان راه ــزی س ــه ری ــاون برنام مع
ــاس  ــر اس ــت: ب ــاده ای گف ــل ج ــل و نق و حم
ــردد  ــه ت ــای صــورت گرفت ــی ه ــن ارزیاب آخری
ــی  ــای کشــور ط ــاده ه ــا در ج ــواع خودروه ان
هفتــه هــای گذشــته نســبت بــه مــدت مشــابه 
ــا حــدود ۴۰  ــروس کرون ــل از شــیوع وی آن قب
ــت و  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــد کاه ــا ۵۰ درص ت
ــا را  ــردم توصیه ه ــه م ــد ک ــان می ده ــن نش ای

ــم  ــردم می خواهی ــا از م ــد. م ــه ان جــدی گرفت
کــه همیــن رویــه را ادامــه داده و از ســفرهای 

ــد. خــود بیــش از پیــش بکاهن
مقبلــی دربــاره برخــی اقدامــات انجــام 
شــده در حــوزه حمــل و نقــل جــاده ای اضافــه 
کــرد: در پایانــه هــای مــرزی چنــد ارگان 
از جملــه وزارت راه و شهرســازی،  مختلــف 
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای، 
ــکی،  ــوزش پزش ــان و آم ــت درم وزارت بهداش

وزارت امــور خارجــه و پلیــس مســتقر هســتند 
ــاختمان ها  ــی س ــه تمام ــم ک ــه کردی و توصی
ــارت  ــت نظ ــرزی تح ــای م ــه در پایانه ه و ابنی
قــرار بگیرنــد تــا سیاســتها و مصوبــات اباغــی 
ــه  ــا ب ــا کرون از ســوی ســتاد مرکــزی مقابلــه ب

ــود. ــی ش ــت اجرای دق
وی ادامــه داد: همــه ترددهــا از پایانــه هــای 
ــارج از  ــه از خ ــافرانی ک ــژه مس ــه وی ــرزی ب م
ــری  ــوند غربالگ ــل وارد می ش ــه داخ ــور ب کش
شــده و در صــورت مشــکوک بــودن بــه ویــروس 
ــت  ــوی وزارت بهداش ــرعت از س ــه س ــا ب کرون
درمــان و آمــوزش پزشــکی اقدامــات الزم جهــت 

ــود. ــام می ش ــا انج ــان آن ه ــه و درم قرنطین
ــداری  ــازمان راه ــزی س ــه ری ــاون برنام مع
ــار  ــن اظه ــاده ای همچنی ــل ج ــل و نق و حم
ــترک  ــه مش ــدازی قرنطین ــئله راه ان ــرد: مس ک
در پایانه هــای مــرزی در دســتور کار قــرار 
ــای  ــی ه ــا و رایزن ــی ه ــا هماهنگ ــه ب دارد ک
جملــه  از  مختلــف  متولــی  دســتگاه های 
وزارت امــور خارجــه و پــس از تاییــد از ســوی 
کشــورهای دارای مــرز مشــترک بــا ایــران 

ــد. ــد ش ــام خواه انج

رئیـــس اورژانـــس پیـــش بیمارســـتانی و مدیـــر حـــوادث 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز تاکیـــد کـــرد: کادر درمـــان 
ـــت  ـــغول خدم ـــا مش ـــن روزه ـــس ای ـــای اورژان ـــژه نیروه ـــه وی ب
ـــی  ـــا ب ـــتند، ب ـــا هس ـــه کرون ـــا ب ـــان مبت ـــه هموطن ـــانی ب رس
ـــر  ـــی ب ـــار مضاعف ـــوری، ب ـــنبه س ـــوادث چهارش ـــی و ح احتیاط

ـــد.  ـــرار ندهی ـــا ق دوش آن ه
بــا  گفت وگــو  در  رحمانــی  فــرزاد  ایســنا،  گــزارش  بــه 

ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــگاران ب خبرن
نزدیــک شــدن چهارشــنبه آخــر ســال، هموطنــان بــا یــک تیــر دو 
نشــان زده و بــا عــدم حضــور در تجمعــات هــم کرونــا را شکســت 

ــند. ــان باش ــه در ام ــواد محترق ــرات م ــم از خط ــد و ه دهن
ـــنبه  ـــه در چهارش ـــواد محترق ـــه خطـــرات م ـــاره ب ـــا اش  وی ب
ــدادی از  ــاله تعـ ــه سـ ــفانه همـ ــت: متأسـ ــال ، گفـ ــر سـ آخـ
ــواد محترقـــه، ســـامت و  ــر اثـــر خطـــرات مـ ــان بـ هموطنـ

زیبایی شـــان را از دســـت داده و عابـــران هـــم بیشـــترین 
آســـیب را می بیننـــد.

ـــه  ـــز در خاتم ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــوادث دانش ـــر ح مدی
ـــاهد  ـــده ش ـــای آین ـــم در روز ه ـــرد: امیدواری ـــان ک ـــر نش خاط
حوادثـــی همچـــون انفجـــار مـــواد محترقـــه دســـت ســـاز و 
جـــان باختـــن هموطنانمـــان بـــه دلیـــل یـــک شـــادی زود 

گـــذر و خطرنـــاک نباشـــیم.

شـــهردار مشـــهد ضمـــن درخواســـت از 
مـــردم بـــرای اینکـــه در نـــوروز امســـال بـــه 
ــدون  ــه و بـ ــت: صادقانـ ــد، گفـ ــهد نیاینـ مشـ
ـــه  ـــه مشـــهد فاجع ـــم ســـفر ب ـــد بگوی ـــارف بای تع

انســـانی بـــه بـــار مـــی آورد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمدرضـــا کائـــی، 
شـــهردار مشـــهد، در صفحـــه اینســـتاگرام خـــود 

ـــت: نوش
 »مردم خوب مشهد، سام

همونطـــور کـــه احتمـــاالً مطلـــع هســـتید 
ــروز  ــرم وزارت بهداشـــت امـ ســـخنگوی محتـ
ـــدی  ـــش ج ـــی از افزای ـــن روز متوال ـــرای دومی ب
ـــتان  ـــا در اس ـــروس کرون ـــه وی ـــان ب ـــار مبتای آم
خراســـان رضـــوی ابـــراز نگرانـــی کـــرد و از مـــردم 
ـــد  ـــوان مقص ـــه عن ـــا رو ب ـــهر م ـــا ش ـــت ت خواس
ســـفرهای نـــوروزی انتخـــاب نکننـــد؛ البتـــه 
ـــای  ـــن روزه ـــوی ای ـــردن ت ـــفر نک ـــوع س موض
کرونایـــی، بـــرای همـــه شـــهرهای ایـــران 

ـــه  ـــا ب ـــتان م ـــون اس ـــا چ ـــه، ام ـــدق می کن ص
ـــه  ـــوی همیش ـــور رض ـــارگاه من ـــود ب ـــت وج برک
در نـــوروز مســـافران زیـــادی رو پذیـــرا بـــوده، 
صادقانـــه و بـــدون تعـــارف بایـــد بگـــم ســـفر 
ـــک  ـــه ی ـــال می تون ـــوروز امس ـــهد در ن ـــه مش ب

ـــاره. ـــار بی ـــه ب ـــانی ب ـــه انس فاجع
ــار  ــودی آمـ ــد صعـ ــه رونـ ــه بـ ــا توجـ بـ
مبتایـــان بـــه ویـــروس کرونـــا در مشـــهد و 
در راســـتای قطـــع زنجیـــره  انتقـــال اون، مـــا 
ـــه  ـــی و اتحـــاد هم ـــا یکپارچگ ـــا ب ـــم ت ـــاز داری نی
ـــده  ـــران کنن ـــار نگ ـــن آم ـــه ای ـــهد ب ـــردم مش م
ـــه  ـــه هرگون ـــه این ک ـــه ب ـــا توج ـــم؛ ب ـــان بدی پای
ــو  ــال نـ ــواز سـ ــرای پیشـ ــی بـ ــی حتـ تجمعـ
می تونـــه بـــرای مـــا بـــه معنـــای کمـــک بـــه 

رشـــد آمـــار مبتایـــان باشـــه.
رضـــوی  قـــدس  آســـتان  خداروشـــکر 
هـــم اعـــام کـــرد کـــه برنامه هـــای تحویـــل 
ـــه  ـــا)ع( رو ب ـــرت رض ـــرم حض ـــو در ح ـــال ن س

صـــورت غیرحضـــوری برگـــزار خواهـــد کـــرد 
ـــری از  ـــرای جلوگی ـــگیرانه ب ـــات پیش ـــا اقدام ت
ـــه. ـــام بش ـــروس انج ـــن وی ـــری ای ـــدید فراگی تش

ــه  ــد ک ــت بزاری ــاید االن کامن ــم ش می دون
چــرا شــهر و یــا اســتان مون قرنطینــه نمیشــه؛ 
ایــن مهــم نیازمنــد تصمیمــات کشــوری هســت 
و از دســترس و اختیــار مــن و شــما خــارج، امــا 
ــم  ــا می  تونی ــه م ــم ک ــل می گ ــل قب ــازم مث ب
ــی و  ــا حفــظ همدل ــزرگ و ب ــا یــک پویــش ب ب
یکپارچگــی مثــل کارهــای دیگــه کــه تونســتیم 
ــم، از  ــز کنی ــرآمد و متمای ــهد رو س در اون مش
ایــن بحــران هــم بــا کم تریــن آســیب و تلفــات 

ممکــن بگذریــم.
یـــک  عزیـــزم  همشـــهریان  شـــما  از 
ــک  ــه یـ ــزرگ دارم و اون اینکـ ــت بـ درخواسـ
ــا  ــل و یـ ــدوم از فامیـ ــر کـ ــرای هـ ــام بـ پیـ
ـــد  ـــد دارن ـــد قص ـــر می کنی ـــه فک ـــتانی ک دوس
نـــوروز بـــه مشـــهد ســـفر کننـــد، بفرســـتید 

یـــا باهاشـــون تمـــاس بگیریـــد و ازشـــون 
درخواســـت کنیـــد کـــه ســـفر خودشـــون رو 
ـــد. ـــق بیندازن ـــه تعوی ـــا ب ـــع معضـــل کرون ـــا رف ت

بدیهــی اســت کــه می تونیــد بهشــون بگیــد 
از هــر جایــی کــه چشــممون بــه گنبــد طایــی 
ــه نیابــت از اونایــی کــه نیومــدن  حــرم افتــاد ب
ســام می دیــم. پــس لطفــاً بــا پویــش ســامت 
ــا و  ــا تماس ه ــید و ب ــراه بش ــانم هم را می رس
پیام هــای خودتــون، مــردم رو از ســفر بــه 

ــوروز امســال منصــرف کنیــد. مشــهد در ن
ان شـــاءاهلل بتونیـــم هـــر چـــه زودتـــر بـــا 
بازگشـــت شـــرایط بـــه حالـــت طبیعـــی، بـــه 
حس وحـــال خـــوب میهمان نـــوازی برگردیـــم 
ــیم. ــا)ع( باشـ ــران حضرت رضـ ــان زائـ و میزبـ

ایـــن همراهـــی شـــما می تونـــه جـــان 
ـــه  ـــه ممکن ـــهدی ک ـــهدی و غیرمش ـــزاران مش ه
نزدیک تریـــن عزیـــزان شـــما هـــم در جمـــع 

اون هـــا باشـــند رو نجـــات بـــده«.

کاهش ۵۰ درصدی ترددهای جاده ای

قرنطینه های مشترک مرزی در دستور کار قرار گرفت

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

کار پرسنل اورژانس را با حوادث چهارشنبه سوری دو چندان نکنید

شهردار مشهد: 

سفر به مشهد در نوروز امسال می تواند فاجعه انسانی به بار بیاورد

موضوعــات  زندگــی  نیــز  و  کشــورها 
عنــوان  بــه  امــروزه  شــهری،  تخصصــی 
ــئله  ــی و مس ــی، سیاس ــده اجتماع ــک پدی ی
شــهری نقــش بســیار حســاس و مهمــی در 
کیفیــت و ســاختار اجتماعــی- اقتصــادی 
ــن  ــه همی ــد ب ــی نماین ــا م ــه ایف ــک جامع ی
کــه  هایــی  حــوزه  مهمتریــن  از  دلیــل 
شــهرها  در  ویــژه  بــه  شــهری  مدیریــت 
درگیــر آن اســت حــوزه ترافیک)عبــور و 
ــه  ــن دغدغ ــی از مهمتری ــت. یک ــرور( اس م
هــای مدیــران و برنامــه ریــزان شــهری 
ــوازن  ــعه مت ــدم توس ــه، ع ــتان مراغ شهرس
ــهری  ــر ش ــا معاب ــده ت ــث ش ــه باع ــت ک اس
نباشــند.  ترافیکــی  نیازهــای  پاســخگوی 
رفــع  جهــت  امــروزی  جوامــع  بنابرایــن 
مشــکات ترافیکــی و در پــی آن کاهــش 
ــتم  ــاد سیس ــد ایج ــی نیازمن ــی صوت آلودگ
ــی  ــد م ــر و کارآم ــدار موث ــل پای ــل و نق حم

باشــند. مدیریــت ترافیــک شــهری موضوعــی 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــت اس ــز اهمی حائ
ــی از  ــود یک ــی ش ــه آن م ــادی ب ــه زی توج
بخــش هــای مهــم در مدیریــت ترافیــک 
یافتــن راه حلــی مناســب بــرای رفــع یــا بــه 
ــل  ــل و نق ــات حم ــاندن معض ــل رس حداق
شــهری اســت. از جملــه مــواردی کــه منجــر 
شــهری  ترافیــک  کاهــش  و  کنتــرل  بــه 

ــد از: ــد عبارتن ــی کن ــایانی م ــک ش کم
ــرح  ــی و ط ــای خیابان ــارک ه ــرل پ - کنت

ــا ــگ ه ــه از پارکین ــتفاده بهین اس
ــا  ــون ه ــه کامی ــوط ب ــن مرب - وضــع قوانی
ــای آن ــون رو و پارکینــگ ه ــای کامی " راه ه

- طرح آرام سازی ترافیک

- هماهنگی بین چراغ های راهنمایی
ــرح زوج و  ــور )ط ــت عب ــاد محدودی - ایج

ــرد( ف
- یک طرفه کردن خیابان ها 

ــا خــط کشــی،  ــان ه ــگ کــردن خیاب - رن
آســفالت رنگــی

بــرای  بی ســیم  شــبکه  از  اســتفاده   -
ترافیــک حجــم  کاهــش 

 بــی گمــان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
شــهری نقــش مهمــی در ایجــاد زیــر ســاخت 
هــا و افزایــش کیفیــت بهــره منــدی انســانها 
ــن  ــظ و تامی ــه در حف ــا آنچ ــاه دارد ام از رف
ــگ  ــی دارد فرهن ــش حیات ــش نق ــن آرام ای
و مدیریــت  امکانــات  از  اســتفاده صحیــح 

ــر  ــاوه ب ــوان ع ــا بت ــت ت ــود اس ــع موج وض
ــا، شــرایط  ــل ه ــری از حداق اســتفاده حداکث
زندگــی مطلــوب را بــرای نســل هــای آینــده 
فرآهــم کــرد. بکارگیــری تجهیــزات مختلــف، 
ترافیکــی،  ناهنجــار  رفتارهــای  اصــاح 
ــته،  ــی شایس ــار ترافیک ــوی رفت ــی الگ معرف
ــر اســتفاده  ــذاری و تســریع در ام ســرمایه گ
ــا  ــرل ن ــمند و کنت ــای هوش ــوژی ه از تکنول
ــر  ــی ه ــاد هماهنگ ــک، ایج ــوس ترافی محس
چــه بیشــتر بیــن نهــاد هــا و ســازمان هــای 
اجرایــی و قانونگــذار و متولیــان امــور فرهنگی 
ــا رســانه هــای جمعــی، زمینــه  و آموزشــی ب
ــاری جهــت اســتفاده  ســازی فرهنگــی و رفت
مناســب از تکنولــوژی هــای مختلــف حمــل و 
نقــل، در ترددهای درون شــهری شــده اســت. 
تنهــا زمانــی امیــد بــه حــل معضــل ترافیــک 
وجــود خواهــد داشــت کــه همــکاری ســازنده 
ــت،  ــهر، دول ــورای ش ــهرداری، ش ــن ش ای بی
رانندگــی،  و  راهنمایــی  پلیــس  مجلــس، 
رســانه هــا و شــهروندان بــه وجــود مــی آیــد.

کنترل ترافیک شهری چالش یا راه حل
بهنام کاظمی فام

مقاله

رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان مازندران 
بیمارســتان های  »اکثــر  این کــه  بیــان  بــا 
ــدران مملــو از جمعیــت اســت.« تأســیس  مازن
ــی را ضــروری اعــام کــرد  بیمارســتان صحرای
ــه مهــم در شــمال  ــد منطق ــد چن ــت: بای و گف
ــخگوی  ــا پاس ــود ت ــه ش ــر گرفت ــور در نظ کش
ــن صــورت  ــر ای ــد باشــد. در غی ــاران جدی بیم
ــر در  ــاک و فراگی ــران خطرن ــر بح ــد منتظ بای

ــیم.  ــدران باش مازن
بـه گـزارش ایسـنا، علـی محمد شـاعری در 
مـورد آخریـن وضعیـت شـیوع ویـروس کرونـا 
در شـمال کشـور گفـت: تلفات در مازنـدران در 
حـال افزایـش اسـت. قرنطینـه ۱۰۰ درصـدی 
نیـاز اصلی شـهر اسـت. مـردم بـه انـدازه کافی 
تـاوان قرنطینـه نکـردن را پرداخته انـد؛ لذا غیر 
از شـمال کشـور، سـایر شـهرهای سـیاحتی و 
زیارتـی نیازمنـد قرنطینـه حداکثـری هسـتند.

رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان مازندران 
ــروس  ــان کروناوی ــش شــمار مبتای ــت افزای عل

ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــردن« عن را، »قرنطینه نک
ســوء مدیریتهــا و همــکاری نکــردن مــردم در 
ــورد مهــم  ــت توصیه هــای  بهداشــتی و م رعای
ــاالی تلفــات  قرنطینــه نکــردن، علــت شــمار ب
ــن،  ــت. چی ــروس اس ــه کروناوی ــان ب و مبتای
ایتالیــا، روســیه و آلمــان مدل هــای موفــق 
قرنطینــه هســتند بایــد از ایــن مدل هــای 

ــم. ــتفاده کنی ــی اس جهان
بهشــهر در مجلــس در  نماینــده مــردم 
شــمال  بیمارســتان های  وضعیــت  مــورد 
ــو از  ــتان ها ممل ــر بیمارس ــت: اکث ــور گف کش
جمعیــت اســت. امکانــات بهداشــتی و درمانــی 
اعــم از ماســک، دســتکش، مــواد ضدعفونــی و 
ــت.  ــاب اس ــتان ها کمی ــی در بیمارس دارو حت

ــود  ــا کمب ــهر ب ــاء بهش ــتان خاتم االنبی بیمارس
ــدار دارو  ــت. مق ــده اس ــه ش ــدید دارو مواج ش
مــورد اســتفاده بیمــاران کــم شــده تــا دارو بــه 

ــد. ــه برس هم
تأســیس  ضــرورت  خصــوص  در  وی 
تأســیس  گفــت:  صحرایــی  بیمارســتان 
ــوری و ضــروری  ــاز ف ــی نی بیمارســتان صحرای
ــه  ــد منطق ــد چن ــت. بای ــدران اس ــتان  مازن اس
مهــم در شــمال کشــور در نظــر گرفتــه شــود 
تــا پاســخگوی بیمــاران جدیــد باشــد. در غیــر 
ایــن صــورت بایــد منتظــر بحــران خطرنــاک و 

فراگیــر در مازنــدران باشــیم.
ــادی  ــرل ورودی مب ــورد کنت ــاعری در م ش
ــچ  ــه هی ــی ب ــت: مســافران غیربوم شــهرها گف
وجــه نبایــد وارد اســتان مازنــدران شــوند. 
مــردم نیــز بایــد در خانــه بماننــد و بــرای امــور 
ــن  ــه ای ــر هم ــد. اگ ــرون نیاین ــروری بی غیرض
ــم  ــج می توانی ــه تدری ــود ب ــام ش ــات انج اقدام

ــق شــویم. ــا فائ ــه بحــران کرون ب

بیمارستان صحرایی؛ نیاز فوری استان مازندران
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سازمان جهانی بهداشت: 

کرونا همه گیری جهانی )پاندمی( شده است

ــا بیــان اینکــه ایــن ســازمان  ــی بهداشــت ب ــر کل ســازمان جهان مدی
ــا را »همه گیــر جهانــی« شناســایی می کنــد، از اقدام هــای  ویــروس کرون
ایــران، ایتالیــا و کــره جنوبــی در مقابلــه بــا شــیوع ایــن ویــروس تقدیــر 

کــرد. 
ــی  ــر کل ســازمان جهان ــوم« مدی ــدروس آدهان ــا، »ت ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــی خب ــب در کنفرانس ــت چهارشنبه ش بهداش
واژه »همه گیــر« )pandemic( بــه دلیــل حساســیتی کــه دارد نبایــد 
بــدون دقــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، تاکیــد کــرد کــه ارزیابی هــای 

ــد. ــایی می کن ــر« شناس ــا را »همه گی ــروس کرون ــازمان وی ــن س ای
آدهانــوم گفــت کــه بیــش از ۹۰ درصــد از ۱۱۸ هــزار نفــری کــه در 
سراســر جهــان مبتــا بــه ایــن ویــروس شــده اند، تنهــا در چهــار کشــور 
ــی - شــاهد  ــره جنوب ــن و ک ــن کشــورها - چی ــورد از ای هســتند و دو م

ــد. ــروس بوده ان ــن وی ــیوع ای ــش ش کاه
ــایی،  ــه شناس ــدام ب ــا اق ــه دولت ه ــی ک ــرد، در صورت ــد ک وی تاکی
ــردم  ــیج م ــا و بس ــوارد ابت ــری م ــه، ردگی ــه، قرنطین ــش، معالج آزمای
ــوز  ــد، آن دســته از کشــورها کــه هن ــا کنن ــا کرون ــه ب ــرای مقابل خــود ب
ــه  ــوارد ب ــن م ــل ای ــد از تبدی ــد، می توانن ــان دارن ــن از مبتای ــار پایی آم

خوشــه ها و اجتماع هــای انتقــال ویــروس جلوگیــری کننــد.
ــا  ــران، ایتالی ــورهای ای ــت از کش ــی بهداش ــازمان جهان ــر کل س مدی
ــروس  ــرای کاهــش ســرعت وی ــل اقداماتشــان ب ــه دلی ــی ب ــره جنوب و ک

ــرد. ــی ک ــیوع آن قدردان ــرل ش ــد۱۹ و کنت کوی
ــران  ــک بح ــا ی ــان تنه ــا در جه ــیوع کرون ــه ش ــرد ک ــح ک وی تصری
ــه همــه بخش هــا  ــی اســت کــه ب ســامت عمومــی نیســت، بلکــه بحران
ــد در  ــراد بای ــه اف ــا و هم ــه بخش ه ــن رو، هم ــد و از همی ــیب می زن آس

ــارزه مشــارکت کننــد. ــن مب ای
ــتان  ــاه( از اس ــامبر ۲۰۱۹ )دی م ــاه دس ــا از م ــروس کرون ــیوع وی ش
هوبــی چیــن آغــاز شــد و تاکنــون بیــش از ۱۱۸ هــزار نفــر را در سراســر 
ــر  ــر در سراس ــزار نف ــش از ۴ ه ــون بی ــرده اســت. تاکن ــا ک ــان مبت جه
جهــان جــان خــود را براثــر ابتــا بــه ایــن ویــروس از دســت داده و بیــش 

ــد. ــود یافته ان ــر بهب ــزار نف از ۶7 ه

معاون وزیر کشور:
تدوین دستور العمل سازماندهی 

مشارکت های اجتماعی در مقابله با کرونا

رییــس ســازمان امــور اجتماعــی کشــور بــا تاکیــد بــر اهمیــت نقــش 
ــا،  ــاری کرون ــی بیم ــت اجتماع ــاد در مدیری ــردم نه ــای م ــازمان ه س
از تدویــن دســتورالعمل ســازماندهی مشــارکت هــای اجتماعــی در 

ــر داد.  ــاری خب ــن بیم ــا ای ــه ب ــگیری و مقابل ــت، پیش مدیری
بـه گـزارش ایرنـا، »تقـی رسـتم ونـدی«  با تشـریح اهمیـت و ضرورت 
ملـی بسـیج همـه جانبـه ظرفیـت سـازمان هـای مـردم نهاد و موسسـات 
خیریـه کشـور و نقـش آفرینـی و پشـتیبانی جامعـه خیریـن  کشـور در 
حمایـت از تحقـق و اجـرای برنامـه هـای سـتاد ملـی پیشـگیری و مبارزه 
بـا کرونـا افـزود: در شـرایط کنونـی کـه بحـران شـیوع بیمـاری کرونـا 
سـامت جسـمی و روانـی جامعـه را در معـرض تهدیـد قرارداده و شـیوع 
ایـن بیمـاری در کشـور تبدیـل بـه یـک مسـاله ملـی شـده اسـت، تحقق 
اسـتراتژی پیشـگیرانه و مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا تنهـا در چارچـوب عزم 

ملـی و  همبسـتگی و اعتمـاد اجتماعـی امـکان پذیـر اسـت.
ــی وزارت کشــور  ــد کــرد: در شــرایط کنون ــر کشــور تاکی ــاون وزی مع
ــا  ــا( ب ــد ۱۹ )کرون ــاری کوی ــا بیم ــارزه ب ــی مب ــه مل ــوب برنام در چارچ
همــکاری جمعیــت هــال احمــر و وزارت بهداشــت و درمــان و بــا کمــک 
و یــاری ســازمان هــای مــردم نهــاد و مســاعدت خیریــن کشــور در حــوزه 
اطــاع رســانی و آمــوزش عمومــی و همچنیــن خدمــات رســانی و تامیــن 
نیازهــای حــوزه بهداشــت و درمــان بــرای کادر پزشــکی و بخــش هــای 
ــی را  ــل توجه ــات قاب ــین اقدام ــیه نش ــار حاش ــه و اقش ــروم جامع مح

ســازماندهی کــرده اســت.
ــه عمــق و گســترش بیمــاری  ــا توجــه ب رســتم ونــدی اضافــه کــرد: ب
کرونــا نیــاز جــدی بــه مشــارکت گســترده خیرین، ســازمان ها و موسســات 
مــردم نهــاد و گــروه هــای جهــادی بــرای اطــاع رســانی، تامیــن اقــام و 
ــع مردمــی، آمــوزش و توجیــه عمومــی،  تجهیــزات پزشــکی، جــذب مناب
تقویــت روحیــه عمومــی جامعــه، حمایــت از بخــش هــای آســیب پذیــر و 
اقشــار در معــرض خطــر نظیــر کــودکان کار، بیمــاران و طبقــات محــروم 
جامعــه در چارچــوب برنامــه ملــی ســازماندهی مشــارکت هــای اجتماعــی 
احســاس مــی شــود و بــه ایــن منظــور »دســتورالعمل ســازماندهی 
مشــارکت هــای اجتماعــی در مدیریــت، پیشــگیری و مقابلــه بــا  بیمــاری 
کرونــا بــا تاکیــد بــر نقــش گــروه هــای اجتماعــی« تنظیــم شــده کــه بــر 
ــه مشــارکت همــه اقشــار و گــروه هــای  ــن دســتورالعمل زمین اســاس ای

اجتماعــی در قالــب بســیج ملــی پیــش بینــی شــده اســت.

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور گفــت: بحــث 
تأمیــن کاال هــای اساســی و ضــروری مــردم در 
ــش  ــش، پی ــا پی ــال از مدت ه ــان س ــام پای ای

بینــی شــده اســت. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــور  ــر رئیس جمه ــس دفت ــی رئی ــود واعظ محم
ــنهاد های  ــاره پیش ــوالی درب ــه س ــخ ب در پاس
نماینــدگان  برخــی  ســوی  از  شــده  ارائــه 
ــه  ــر اینک ــی ب ــر مســئوالن مبن ــس و دیگ مجل
عهــده دار  شــخصا  بایــد  جمهــور  رئیــس 
مســئولیت ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا باشــد، 
ــر جلســات و  گفــت: در هفتــه جــاری عــاوه ب
در  جمهــور  رئیــس  متعــدد  پیگیری هــای 
زمینــه موضوعــات مرتبــط بــا مبــارزه بــا 
ــا  ــا در کشــور، دو جلســه ســتاد مبــارزه ب کرون
ــا و شــورای عالــی امنیــت ملــی کــه هــر  کرون
ــد  ــول انجامی ــه ط ــاعت ب ــش از ۳ س ــدام بی ک
نیــز بــه ریاســت رئیــس جمهــور تشــکیل 
ــی رغــم  ــز عل شــد؛ همچنیــن روز یکشــنبه نی
تعطیلــی رئیــس جمهــور در تــاش بــرای 
هماهنگــی اقدامــات و بخش هــای مختلــف 
بودنــد؛ در روز هــای دوشــنبه و ســه شــنبه هــم 
ایشــان در کنــار پیگیــری گــزارش اســتانداران 
و مســئوالن ذیربــط از طریــق تمــاس تلفنــی و 
ــات را  ــا و اقدام ــات حضــوری، برنامه ه ــا ماق ی
مــورد بررســی قــرار داده و بخــش عمــده ای از 
ــوع  ــن موض ــه ای ــز ب ــت نی ــروز دول ــه ام جلس

ــد. ــص داده ش تخصی
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور افزود: شــخص 
ــق  ــداوم از طری ــور م ــه ط ــور ب ــس جمه رئی
ــراد  ــا اف ــوری ب ــات حض ــی، جلس ــاس تلفن تم

گوناگــون و از طریــق ویدئــو کنفرانــس در 
ــوده  ــا اعضــای ســتاد و اســتانداران ب ــاط ب ارتب
و موضوعــات و مســایل گوناگــون را تحــت 
مدیریــت دارد و هــر جــا نیــاز بــه دســتور 
ــوراً  ــد، آن را ف ــور باش ــام ام ــرای انج ــان ب ایش

می کننــد. اعــام 
ــات،  ــی جلس ــه تمام ــان اینک ــا بی ــی ب واعظ
ــور  ــس جمه ــاری کار رئی ــور ج ــا و ام دیدار ه
ــا در  ــا کرون ــارزه ب ــت مب ــا اولوی ــام ب ــن ای در ای
کشــور انجــام می شــود، اظهــار داشــت: موضــوع 
ــت اول رئیــس جمهــور  ــا اولوی ــا کرون ــارزه ب مب
ــده  ــر عم ــال حاض ــد و در ح ــت می باش و دول
فعالیــت روزانــه رئیــس جمهــور ارتبــاط مــداوم 
ــت،  ــر بهداش ــژه وزی ــط بوی ــئوالن ذیرب ــا مس ب
درمــان و آمــوزش پزشــکی در راســتای مقابلــه با 
ایــن بیمــاری و تســهیل سیاســت ها و تصمیمات 
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا بــوده و بســیاری از 
ــی و  ــا هماهنگ ــز ب ــر نی ــات ضــروری دیگ اقدام

ــوند. ــی می ش ــم وی اجرای تصمی

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور گفــت: رئیــس 
اعــام  دولــت  هیــأت  جلســه  در  جمهــور 
ــی  ــه هفتگ ــکیل جلس ــر تش ــاوه ب ــد، ع کردن
ــت  ــه ریاس ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل س
ــتاد  ــن س ــی ای ــات فرع ــور، جلس ــس جمه رئی
نیــز در موضوعــات مختلــف از جملــه اقتصــاد و 
دیپلماســی و لجســتیک و پشــتیبانی تشــکیل 
شــده و خواهــد شــد؛ همچنیــن دکتــر روحانــی 
ــه  ــار ک ــه ای دوب ــا هفت ــیوع کرون ــان ش از زم
جلســات دولــت تشــکیل می شــود، در هــر 
ــه ایــن موضــوع تخصیــص  جلســه ۲ ســاعت ب
ــت. ــد یاف ــه خواه ــد ادام ــن رون ــد و ای داده ان

ــبت  ــد نس ــه بای ــرد: آنچ ــد ک ــی تأکی واعظ
ــه  ــن اســت ک ــه آن توجــه داشــته باشــیم ای ب
ــد  ــا بتوان ــانیم ت ــرا برس ــه اج ــات را ب تصمیم
ــکات را از  ــن مش ــان ممک ــریع ترین زم در س

ــردارد. ــردم ب ــای م ــش پ پی
ــاره  ــوالی درب ــه س ــخ ب ــن در پاس او همچنی
ــب و  ــت از کس ــرای حمای ــت ب ــدات دول تمهی

ــارت هایی  ــران خس ــد و جب ــب عی ــای ش کار ه
ــطه  ــه واس ــا ب ــب و کار ه ــن کس ــه ای ــه ب ک
شــیوع ایــن بیمــاری وارد آمــده، خاطــر نشــان 
ــه ای را  ــدا کمیت ــور از ابت ــس جمه ــرد: رئی ک
بــه ریاســت معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور 
ــی  ــه چگونگ ــن کمیت ــه ای ــد ک ــن کردن تعیی
و  بررســی  را  پشــتیبانی ها  و  حمایت هــا 
تصمیمــات الزم را اتخــاذ کنــد؛ تــا کنــون نیــز 
ــته اند و  ــبی داش ــدات مناس ــه تمهی ــن کمیت ای
تصمیمــات خوبــی در زمینــه جبــران خســارات 
شــب  کار هــای  و  کســب  بــه  آمــده  وارد 
عیــد از جملــه چگونگــی وصــول چک هــا، 
ــر  ــا و دیگ ــاط وام ه ــت اقس ــهیل در پرداخ تس
امــور داشــته اند و روز یکشــنبه بــا حضــور 
ــای  ــای اتاق ه ــت و روس ــادی دول وزرای اقتص
بازرگانــی ـ اصنــاف و تعــاون جلســه در حضــور 
رئیــس جمهــور تصمیــم گیــری خواهــد شــد.

بــه ســوال دیگــری  پاســخ  واعظــی در 
در مــورد تمهیــدات دولــت بــرای تأمیــن 
ــاز  ــورد نی ــواد م ــن م ــد و تأمی ــب عی ــازار ش ب
ــت: بحــث  ــام، گف ــن ای ــردم در ای بهداشــتی م
تأمیــن کاال هــای اساســی و ضــروری مــردم در 
ــش  ــش، پی ــا پی ــال از مدت ه ــان س ــام پای ای
ــم  ــاله، تنظی ــه س ــق هم ــده و مطاب ــی ش بین
بــازار در بخــش تأمیــن کاال هــای اساســی، چــه 
ــه  ــود و چ ــن و وارد ش ــد تأمی ــه بای بخشــی ک
ــی  ــه حوزه های ــل در هم ــدات داخ ــش تولی بخ
ــام ســال وجــود  ــن ای کــه بیشــتر تقاضــا در ای
دارد، ماننــد ارزاق عمومــی، شــوینده ها و حتــی 
بخــش خدمــات مــورد نیــاز آخــر ســال مــردم 

ــت. ــده اس ــدارک دی ت

واعظی:

کاال های اساسی از مدت ها پیش، تدارک دیده شده است

کاریکاتور

سفر حاصلی جز تهدید سالمتی ندارد 
مردم قرنطینه خانگی را جدی بگیرند

بــه عنــوان یــک روان شــناس 
مهــارت هــای ده گانــه زندگــی را لطفــا 

ــد؟ ــان فرمائی بی
ــده ای  ــردن پدی ــی ک ــوب زندگ ــارت خ مه
ــارت  ــت. مه ــر اس ــن و هن ــی ف ــه نوع ــت ک اس
ــی،  ــای روان ــی ه ــه ای از توانای ــی مجموع زندگ
ــت،  ــار مثب ــازگاری، رفت ــه س ــی، زمین اجتماع
ــدن را  ــع ش ــد واق ــردن و مفی ــار ک درســت رفت
بــه مــا آمــوزش مــی دهــد. مهــارت خودآگاهــی 
مهمتریــن مهــارت زندگــی مــی باشــد کــه 
علــی) ع( هــم مــی فرماینــد: خویشــتن شناســی 
ســودمند تریــن دانــش هاســت کــه منجــر 
ــم  ــارت مه ــود. ده مه ــی ش ــی م ــه خداشناس ب
ــی  ــود آگاه ــارت خ ــد از :۱- مه ــی عبارتن زندگ
۲- مهــارت همدلــی ۳- مهــارت ارتباطــی۴- 
مهــارت ارتبــاط موثــر ۵- مهــارت حل مســاله۶- 
مهــارت تصمیــم گیــری7- مهــارت تفکــر خــاق 
۸- مهــارت تفکــر نقادانــه ۹- مهــارت مدیریــت 

ــترس.  ــت اس ــارت مدیری ــان ۱۰- مه هیج

راهکارهــای افزایــش عــزت منــدی و 
اعتمــاد بــه نفــس در کــودک  و نوجوان 

ــح دهید؟ ــا توضی را لطف
عمــده تریــن، بــه روزتریــن اختــال و رفتــار 
شــخصیتی، تحصیلــی مربــوط بــه پاییــن بــودن 
اعتمــاد بــه نفــس و عزتمنــدی مــی باشــد 
ــان  ــار درم ــان از رفت ــاح و درم ــع اص در موض
شــناختی اســتفاده مــی شــود کــه شــناخت در 
مــورد والدیــن و رفتــار در مــورد کــودک انجــام 
ــه  ــس ب ــزت نف ــه ع ــا و ریش ــرد. مبن ــی پذی م
عــدم اعتمــاد بــه نفــس مربــوط مــی باشــد کــه 
ــد  ــده باش ــت نش ــرورش و تقوی ــت پ ــر درس اگ
در مهــارت اجتماعــی نقــش بســیار مهمــی 
ــس در دوران  ــه نف ــاد ب ــد. اعتم ــی کن ــا م ایف
ــبختی  ــد خوش ــت و کلی ــل موفقی ــی عام کودک
ــامت روح  ــث س ــه باع ــت ک ــالی اس در بزرگس
و روان کــودک مــی شــود. از والدیــن عزیــز 
تقاضــا دارم تجــارب خوشــایند و مســتقل بــرای 
ــای  ــه ه ــه جنب ــد. ب ــم کنن ــان فراه کودکانش
مثبــت رفتــار آنهــا بهــاء داده و تقویــت کنیــم و 
اجــازه دهیــم کودکانمــان ابــراز وجــود کــرده و 
نظراتشــان را بیــان کننــد،  نظراتمــان را بــه آنهــا 
ــث  ــوارد باع ــن م ــه ای ــه هم ــم ک ــل نکنی تحمی
ــس  ــزت نف ــس و ع ــه نف ــاد ب ــود اعتم ــی ش م

ــد. ــش یاب ــودک افزای ک

 عــزت نفس چیســت و نداشــتن آن 
در افــراد چــه مشــکاتی را درجامعــه و 

آینــده آنــان ایجــاد مــی کند؟
در بیــن اســاتید روان شناســی مفهــوم عــزت 
نفــس بــه جــای اعتمــاد بــه نفــس اســتفاده مــی 
شــود و دیــدگاه هــای متفاوتــی در ایــن زمینــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــف آن ای ــک تعری ــود دارد، ی وج
مــن چــه دیدگاهــی نســبت بــه توانمنــدی هــای 
ــا  ــم ی ــی دان ــمند م ــود را ارزش ــود دارم و خ خ
خیــر. ارزیابــی کــه از خــود دارم و احســاس مــن 
نســبت بــه خــودم کــه دوســت نــدارم دیگــران از 
آن خبــردار شــوند. کمبــود حــس خــوب نســبت 
بــه خــودم همــان عــدم عــزت نفــس مــی باشــد 
ــد  ــرد بوجــود مــی آی کــه براســاس باورهــا در ف
ــود،  ــه خ ــق ب ــس: عش ــزت نف ــای ع ــانه ه نش
شایســته و ارزشــمند دانســتن خــود و مســئول 
ــورد  ــود در برخ ــی خ ــای زندگ ــه ه ــام جنب تم
صحیــح چالــش هــای زندگــی مــی باشــد. عــزت 
نفــس یــا خــود بــاوری بــر مــی گــردد بــه دوران 
کودکــی کــه شــخصیت فــرد در خانــواده شــکل 
ــم  ــن ه ــی والدی ــای منف ــرد و رفتاره ــی گی م
ــد،  ــمی، تهدی ــه جس ــه، تنبی ــدم توج ــون ع چ
ــش از  ــه بی ــردن، توج ــر ک ــرام، تحقی ــدم احت ع
حــد بــه نــکات منفــی رفتــار کــودک یــا نوجــوان 
ــزت  ــام ع ــه ن ــکلی ب ــا مش ــالی ب ــه در بزرگس ک
ــکات   ــی مش ــردد. تمام ــی گ ــه م ــس مواج نف
اختــاالت یادگیــری و رفتــاری مربــوط بــه پایین 
بــودن عــزت نفــس مــی باشــد. همچنیــن جهــت 
ایجــاد عــزت نفــس در خــود ســه گام را در نظــر 
ــی از شــخصیت  ــی منف ــدم ارزیاب ــم: ۱- ع بگیری
ــردن  ــن ک ــی ۲- تمری ــورت دائم ــه ص ــود ب خ
ــای  ــم. ۳- تقاض ــرورش دهی ــود پ را در درون خ
ــرق  ــی. ف ــورت تعادل ــه ص ــران ب ــک از دیگ کم
عــزت نفــس و اعتمــاد بــه نفــس: ۱- بهبــود حس 
کلــی نســبت بــه خــود عــزت نفــس و اعتمــاد بــه 
ــه توانایــی هــای  نفــس احساســی کــه نســبت ب

ــم.  خــود داری

ــن در  ــه گفت ــارت ن ــورد مه ــا در م لطف
کــودک و نوجوان توضیحاتی بیــان نمایید؟

مهــارت جــرات ورزی یعنــی مهــارت نــه 
گفتــن در مقابــل خواســته معقــول یــا نامعقــول 
ــه شــرایط خــود کــه اگــر  ــا توجــه ب دیگــران ب

ــا پیــش  ــم چــه مشــکل ی ــا نگوی ــم ی ــه بگویی ن
آمــدی خواهــد افتــاد. بزرگتریــن مهــارت فــرد، 
ــد.  ــی باش ــی م ــرات ورزی در زندگ ــارت ج مه
مهــارت جــرات ورزی باعــث ابــراز تقاضــای 
دیگــران  از  را  خــود  معقوالنــه  و  همدلــی 
ــل  ــم مث ــران را رد کنی ــای دیگ ــا تقاض ــده ی ش
ــرات  ــف. ج ــس مخال ــا جن ــت ازدواج ب درخواس
ابــراز خــود و حقــوق خــود  توانایــی  ورزی 
ــی باشــد  ــران م ــوق دیگ ــه حق ــاوز ب ــدون تج ب
ــیم  ــیوه تقس ــه ۹ ش ــن ب ــه گفت ــای ن روش ه
ــه مــی گویــد متشــکرم  مــی شــود : ۱-صرفــا ن
۲-نــه بــه همــراه توضیــح، ممنــون مــن ســیگار 
ــه دارم  ــه آوردن االن عجل ــم۳- بهان ــی کش نم
فرصــت ســیگار کشــیدن ندارم۴-پشــت گــوش 
انداختــن انشــاهلل وقتــی دیگــر ۵- عــوض کــردن 
ــن و دور  ــه گفت ــی 7- ن ــم کن ــوع ۶- روک موض
ــی اعتنایــی ۹- اجتنــاب  شــدن از محیــط ۸- ب

ــت .  از موقعی

ــالم و  ــس س ــزت نف ــان ع ــرق می ف
عــزت نفــس کاذب را لطفــا شــرح دهید؟

ـــود  ـــرد از خ ـــی ف ـــالم ارزیاب ـــس س ـــزت نف ع
ـــه  ـــق توج ـــا آن را از طری ـــه عادت ـــد ک ـــی باش م
ـــانگر  ـــت و نش ـــت آورده اس ـــه دس ـــود ب ـــه خ ب
نگـــرش و دیـــدگاه تاییـــد یـــا عـــدم تاییـــد، 
ــت و  ــت موفقیـ ــی، اهمیـ ــه توانایـ ــاد بـ اعتقـ
ـــالم  ـــس س ـــزت نف ـــد. ع ـــی باش ـــود م ارزش خ
ـــخصیت  ـــه ش ـــبت ب ـــرش نس ـــوع نگ ـــکاس ن انع
ـــادی  ـــت بنی ـــود در حال ـــس خ ـــرد و ح ـــود ف خ
ـــوال  ـــد. اص ـــی باش ـــی م ـــی روان ـــطوح تجرب در س
عـــزت نفـــس ســـالم حـــس ثابـــت، پایـــدار و 
عاطفـــی ارزش شـــخصی براســـاس ادراک از 
ـــالم ارزش  ـــس س ـــزت نف ـــد، ع ـــی باش ـــود م خ
ـــار  ـــئوالنه رفت ـــود و مس ـــه خ ـــت دادن ب و اهمی
ــزت  ــت و عـ ــران اسـ ــل دیگـ ــردن در مقابـ کـ
ــی  ــن توانایـ ــم گرفتـ ــت کـ ــس کاذب دسـ نفـ
ـــی  ـــث م ـــه  باع ـــران اســـت ک ـــردی دیگ ـــای ف ه
شـــود یـــک حـــس برتـــری جویـــی نســـبت 
ــه  ــن گونـ ــد. ایـ ــته باشـ ــران داشـ ــه دیگـ بـ
ـــتند،  ـــیفته هس ـــود ش ـــو و خ ـــت ج ـــراد رقاب اف
ــه  ــبت بـ ــود نسـ ــری خـ ــت و برتـ ــه موفقیـ بـ
دیگـــران بیشـــتر اهمیـــت مـــی دهنـــد، امـــا 
واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه ایـــن نـــوع تفکـــر 
ـــراد  ـــه اف ـــن گون ـــد. ای ـــی آفرین ـــبختی نم خوش
توانایـــی انتقـــاد پذیـــری ندارنـــد و دائمـــا بـــا 

دیگـــران بـــه صـــورت انتقـــادی رفتـــار مـــی 
کننـــد و رفتـــار دیگـــران را کـــم ارزش جلـــوه 
ـــبت  ـــی نس ـــری جوی ـــس برت ـــد و ح ـــی دهن م
بـــه دیگـــران دارنـــد و عـــزت نفـــس کاذب از 
ـــه  ـــود و توج ـــی ش ـــاد م ـــرد ایج ـــی در ف کودک
کـــم یـــا بیـــش از حـــد بـــه کـــودک باعـــث 
ایجـــاد عـــزت نفـــس کاذب در بزرگســـالی 
ـــش  ـــس بی ـــزت نف ـــت ع ـــه حال ـــود و ب ـــی ش م
از حـــد اختـــاالت نارســـیس مـــی گویندکـــه 
خودشـــیفتگی و خـــود بـــزرگ بینـــی باعـــث 
ــر از  ــود را برتـ ــتعدادهای خـ ــود اسـ ــی شـ مـ
دیگـــران بدانـــد کـــه باعـــث ایجـــاد یکســـری 

مشـــکات مـــی گـــردد.

عوامــل و علــل اســترس در کودکان 
و نوجوانــان را بیــان بفرمائید؟ 

اســترس یــا فشــار روانــی مجموعــه واکنــش 
هــای جســمی، ذهنــی، عاطفــی مــی باشــد کــه 
ــی و  ــای بیرون ــا محــرک ه ــی ب ــگام رویاروی هن
ــک  ــات فیزیولوژی ــده ثب ــم زنن ــه بره ــی ک درون
بــدن مــی باشــد انجــام مــی پذیــرد.  براســاس 
ــرفت در  ــه پیش ــترس الزم ــون اس ــودار دالس نم
ــل  ــا مث زندگــی مــی باشــد بعضــی اســترس ه
اســترس کنکــور نیازمنــد زندگــی انســان اســت 
تــا بــا حــس وظیفــه شناســی آن را بــه درســتی 
ــل  ــدازه عام ــش از ان ــم. اســترس بی انجــام دهی
مشــترک میــان تمــام بیمــاری هــا بــه خصــوص 
ــی  ــری م ــی عش ــمی و اثن ــای جس ــاری ه بیم
باشــد.  مراجعــه کننــده ای داشــتیم کــه براثــر 
ــود. اســنرس  ــس شــده ب اســترس عمــل آپاندی
ــر  ــه ب ــد ک ــی دهن ــی رخ م ــی زمان ــای درون ه
اســاس بعضــی نیازهــا و فشــارهای درونــی 
مثــل همیشــه بایــد دانــش آمــوز ممتــاز باشــیم. 
اســترس بیرونــی ناشــی از پیــروی از دســتورات 
و خواســته هــای پــدر و مــادر و اطرافیــان مــی 
باشــد مثــا پــدر از فرزنــد مــی خواهــد کــه در 
رشــته خاصــی تحصیــل کنــد. عوامــل درونــی و 
بیرونــی نقــش تعییــن کننــده در بــروز و میــزان 

ــترس دارد .  اس
اســترس خــوب و بــد داریــم. اســترس 
نوعــی اضطــراب، تنــش،  فشــار روانــی، تــرس 
و وحشــت اســت کــه منجــر بــه واکنــش 
روانــی مــی شــود اســترس مثبــت باعــث 
تــاش و پویایــی فــرد در جهــت رســیدن 
ــن  ــود، همچنی ــی ش ــش م ــته های ــه خواس ب

ــاه مــدت مــی  ــا خــوب کوت اســترس مثبــت ی
ــترس  ــاص آن اس ــر خ ــس از اث ــه پ ــد ک باش
ــک  ــد، ی ــترس ب ــت، اس ــد رف ــن خواه از بی
ــث  ــه باع ــد ک ــی باش ــدت م ــترس بلندم اس
انگیــزه آفریــن  کاهــش موقعیــت تنــش و 
ــر  ــگی و فرات ــترس همیش ــر اس ــود اگ ــی ش م
ــدت  ــاه م ــرد باشــد در کوت ــوان تحمــل ف از ت
اختــاالت  بدخلقــی  خســتگی  بــه  منجــر 
ــاالت  ــواب و اخت ــال در خ ــه ای و اخت تغذی
ــرار  ــرد تک ــد ب ــن خواه ــی عشــری را از بی اثن
ایــن موقعیــت هــای تنــش زا باعــث اســترس 
ــترس  ــم اس ــود و عائ ــی ش ــی م ــای روان ه
ــکی  ــب خش ــان قل ــن ضرب ــاال رفت ــمی ب جس
دهــان تعــرق دســت اســهال ســردرد یبوســت 
و ســاییدن دنــدان بــه هــم و تیــک هــای 
عصبــی مــی باشــد و نشــانه هــای ذهنــی 
در  تمرکــز  و  توجــه  عــدم  مثــل  اســترس 
ــدم  ــری ع ــاالت یادگی ــری، اخت ــم گی تصمی
اعتمــاد بــه نفــس و نشــانه هــای عاطفــی 
انــزوا  عصبانیــت،  و  زودجوشــی  اســترس 
طلبــی، کــم رویــی افــت تحصیلــی مــی باشــد 
ــیار  ــان بس ــن می ــا در ای ــواده ه ــش خان و نق
مهــم مــی باشــد چــرا کــه والدیــن استرســی 
ایــن اســترس را بــه کــودک و نوجــوان خــود 
منتقــل مــی کننــد و کودکانــی استرســی 

ــد. ــی دهن ــه م ــل جامع تحوی

حرف آخر، سخنی با خانواده ها؟ 
بــه عنــوان یــک روان شــناس، مشــاور، 
مــدرس دانشــگاه، آســیب شــناس روانــی و 
ــات  ــور در تجربی ــه وف ــری، ب ــاالت یادگی اخت
خــود دیــده ام کــه اختــاالت رفتــاری، هیجانــی 
ــه  ــر مــی گــردد ب و یادگیــری اکثــر بچــه هــا ب
ــواده هــا، ۵ ســال اول شــکل گیــری  بطــن خان
شــخصیت کــودک بســیار مهــم مــی باشــد لــذا 
از خانــواده هــا خواهشــمندم بــرای کودکانشــان 
وقــت بگذارنــد چــون وقتــی کــودک بــازی مــی 
ــس،  ــه نف ــاد ب ــتقال، اعتم ــاس اس ــد، احس کن
ــه و  ــش یافت ــش افزای ــزت نفس ــری و ع یادگی
تخلیــه هیجانــی رخ مــی دهــد، البتــه والدینــی 
ــاء  ــودک به ــه روح و روان ک ــش ب ــه وقت ــه ب ک
ــا  نمــی دهنــد، ایــن بهــا نــدادن را در آینــده  ب
بهــای بیشــتر پرداخــت مــی کننــد البتــه اگــر 
ــود  ــودکان خ ــرای ک ــس ب ــد پ ــت بیای ــه دس ب

ــم.  ــت بگذاری وق

در گفتگوی اختصاصی با روان شناس کودک و نوجوان مطرح شد: 

عزت نفس دوران کودکی عامل موفقیت و کلید خوشبختی آینده
حامد پورمند

مهمتریــن هــدف علــم روان شناســی کمــک کــردن بــه بهبــود کیفیــت زندگی انســان 
در کلیــه عرصــه هــای زندگــی مــی باشــد کــه بــا کنتــرل اوضــاع و در نهایــت بهبــود 
ــود،  ــی ش ــان م ــی انس ــی در زندگ ــم روان شناس ــت عل ــرات مثب ــبب اث ــرایط س ش
روانشناســی کــودک و نوجــوان از پرکاربــرد تریــن و بــا اهمیــت تریــن شــاخه هــای 
ــی پایــه گــذار رشــد  ــم روانشناســی مــی باشــد. چــون دوران کودکــی و نوجوان عل
ــخصیت  ــن ش ــه در تعیی ــد ک ــی آی ــمار م ــه ش ــودکان ب ــخصیت ک ــری ش ــکل گی و ش
آینــده افــراد تاثیــر بــه ســزایی دارد چــون ســنگ بنــای شــکل گیــری شــخصیت هــر 
فــردی در دوران کودکــی و نوجوانــی شــکل مــی گیــرد کــه عــدم ورود و توجــه بــه 
مشــکالت ایــن دوران مــی توانــد خســارات جبــران ناپذیــری در ســال هــای آینــده 
بــه بــار آورد و نگاهــی بــه دوران کودکــی انســان در مقایســه بــا ســایر موجــودات 

اهمیــت ایــن دوران را آشــکارتر مــی ســازد.
 مریــم صادقــی دانشــجوی دکتــری روانشناســی، مــدرس دانشــگاه میــزان تبریــز، 
پــرورش، روانشــناس مرکــز  آمــوزش و  کــودکان اســتثنایی  مشــاور و مربــی 
ــز و  ــاب تبری ــاوره مهت ــز مش ــناس مرک ــز، روان ش ــه تبری ــش اندیش مشــاوره آرام
ــان  ــکالت و بی ــائل، مش ــریح مس ــه تش ــوان ب ــودک و نوج ــی ک ــناس روان ــیب ش آس
ــه  ــو ب ــن گفتگ ــل ای ــه ماحص ــه ک ــوان پرداخت ــودک و نوج ــوزه ک ــا در ح ــدگاه ه دی

ــردد: ــی گ ــم م ــز تقدی ــدگان عزی خوانن

ــر  ــوکاری مه ــه نیک ــرات موسس ــی تغیی  آگه
رحمــت معیــن موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره 
ــی ۱۴۰۰۸۰۰۴۶۴۲  ــه مل ــت ۴۳۴۹ و شناس ثب
ــوق  ــی ف ــع عموم ــتناد صورتجلســه مجم ــه اس ب
مجــوز  برابــر  و   ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ مــورخ  العــاده 
اداره   ۹۸/۳/7 مــورخ  شــماره 7۱۱/۹۸/۲۶۸۸۶ 
شــرقی  آذربایجــان  اســتان  بهزیســتی  کل 
ــد  ــرر گردی ــد : مق ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
ــه  ــه اهــداف موسســه اضاف ــل ب عنــوان هــای ذی
ــا  ــاط ب ــهری در ارتب ــات ش ــور خدم ــردد: ۱.ام گ
ــم  ــراد ک ــن و اف ــژه معلولی ــازی ویـ ــب س مناس
ــات،  ــه کارخانج ــا کلی ــرار داد ب ــد ق ــوان ۲.عق ت
مراکــز  دانشــگاهها،  مــدارس،  بیمارســتانها، 
جهانگــردی و تفریحــی ، شــهرداری هــا ، بانــک 
ــه موسســات  هــا و ســازمان هــای دولتــی و کلی
غیــر انتفاعــی و شــرکت هــای خصوصــی جهــت 
ــتیبانی  ــات پش ــه خدم ــی ۳. ارائ ــورات تنظیف ام
اداری و دفتــری ۴.تامیــن ســرویس و خودروهــای 
مــورد نیـــاز ســازمان هــا ۵.توانمند ســازی جامعه 
ــازمان از لحــاظ تفریحــی و ورزشــی و  ــدف س ه
ایجــاد برنامــه هــای ورزشــی ۵. اداره رســتوران و 
بوفــه هــای ســازمانی ۶.حمایــت گــری و تامیــن 
ــای  ــیب ه ــگیری از آس ــانی 7. .پیش ــروی انس نی
ــی و  ــای تحقیقات ــروژه ه ــام پ ــی ۸.انج اجتماع
ــه  ــات مشــاوره روانشــناختی در زمین ــه خدم ارائ
 ، روانــی  اجتماعــی  و  فــردی  هــای مســائل 
جســمی ، معنــوی و تکاملــی جامعــه هــدف 
ــای  ــواده ه ــوی از خان ــادی و معن ــت م ۹.حمای
ــام  ــی انج ــرورت قانون ــورت ض ــن -در ص معتادی
موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای 
ــه  ــه منزل ــور ب ــت مذک ــت موضــوع فعالی الزم)ثب

ــد(. ــی باش ــت نم ــه فعالی ــدور پروان ــذ و ص اخ
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تبریز )8۰387۰(
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ساندویچ سیب زمینی به 3 روش

مواد الزم:
سیب زمینی                                       7۵۰ گرم
نمک و فلفل                                   به مقدار الزم
رزماری                                                 به مقدار الزم
پودر سوخاری                                        ۵۰ گرم
تخـم مـرغ                                      ۱ عـدد
ژامبون                                           ۱۰۰ گرم
پنیر پیتزا ورقه ای                                  ۱۰۰ گرم
روغن زیتون                                    به مقدار الزم

حتمـا مـی دونیـد کـه خـواص سـیب زمینـی 
هـم خیلـی زیاده و منبـع ویتامین B6 و C اسـت. 
عـاوه بـر ایـن سرشـار از پتاسـیم و فیبـره و بـرای 
سـامتی مفیده. اگر شـما فشـار خون باالیی دارید، 
حتمـا غذاهایـی کـه با سـیب زمینی درسـت شـده 
رو بیشـتر بخوریـد. چـون سـیب زمینـی هـم بـه 
کاهـش فشـار خـون کمـک می کنـه و هـم از قلب 
شـما مخافظـت می کنـه. از خـواص سـیب زمینی 
کـه بگذریـم، مـی رسـیم بـه انـواع غذاهـا و پیـش 
غذاهایـی کـه میشـه بـا اون درسـت کـرد. سـیب 
زمینـی مـواد اولیه ی خیلـی از پیش غذاهـا، غذاها 
و ساالدهاسـت. در نتیجـه شـما می تونیـد هر دفعه 
یکـی از اون ها رو به لیسـت برنامـه غذاییتون اضافه 
کنیـد و امتحـان کنیـد. امروز چنـد نمونه از سـاده 
ترین دسـتورهای سـاندویچ سـیب زمینی رو بهتون 
یـاد مـی دیـم تـا هـر کـدوم رو که بیشـتر دوسـت 
داشـتید انتخـاب کنیـد و از خوردنـش لـذت ببرید.

 
طرز تهیه:

روش اول: طرز تهیه ساندویچ سیب زمینی ساده
- یک سیب زمینی متوسط را آب پز کنید.

- وسـط دو عـدد نـان صبحانـه را بـاز کنیـد و 
کنید. خالـی 

- سـیب زمینـی هـای پخته شـده را به صورت 
نگینی خـرد کنید.

- ۱ قاشـق جعفری خرد شـده، ۱ قاشـق شوید 
خـرد شـده، نمک و فلفـل به میزان الزم، ۱ قاشـق 
سـس مایونز و ۱ قاشـق ماسـت را با سـیب زمینی 

هـای نگینی شـده مخلـوط کنید و هـم بزنید.
ــد و روی آن  ــا بریزی ــان ه ــواد را داخــل ن - م

ــزان بپاشــید. ــر پارم پنی
ــوره ی  ــا پ ــاندویچ ب ــه س ــرز تهی روش دوم: ط

ــی ســیب زمین
ــد و  ــز کنی ــی را آب پ ــیب زمین ــدد س - ۲ ع

ــد. ــه کنی ــوره ل ــد پ ــد مانن بع
- پنیـر چـدار، فلفـل هالوپینـو و نمـک را بـه 
سـیب زمینـی هـا اضافه کنیـد و خوب هـم بزنید.

- نـان لـواش را بـه صـورت گـرد یا کاتـر برش 
دایـره بـرش بزنیـد، مقـداری از مـواد را وسـط آن 

بریزیـد و نـان را تـا کنید.
داخـل  را  زمینـی  سـیب  هـای  سـاندیچ   -
سـاندویچ سـاز قرار دهید، در آن را ببندید و اجازه 
دهیـد بـه مـدت ۳-۴ دقیقـه کبابی شـود. سـپس 

آن را بـا سـس دلخـواه خـود نـوش جـان کنیـد.
- اگـر از مـواد شـما چیـزی باقـی مانـد، مـی 
توانیـد بـا آن هـا تـوپ های سـیب زمینـی پنیری 
درسـت کنیـد، آن هـا را سـرخ کـرده و بـه همـراه 

سـاندویچ سـیب زمینـی سـرو کنید.
روش ســوم: طــرز تهیــه ســاندویچ ســیب 

زمینــی در تابــه
- سـیب زمینـی هـا را آب پـز کنیـد، آن هـا را 
در ظرفـی ریختـه و کامـا لـه کنیـد تا پوره شـود.

- فلفـل، نمـک، رزمـاری، پـودر سـوخاری،  و 
تخـم مـرغ را بـه سـیب زمینـی هـا اضافـه کنید و 

همـه ی مـواد را بـا هـم خـوب مخلـوط کنیـد.
ــد،  ــن کنی ــی په ــذ روغن ــینی کاغ - روی س
ــد،   ــی برداری ــیب زمین ــوره ی س ــه ای از پ گلول
کــف دســت خــود را کمــی چــرب کنیــد و گلولــه 
ــپس آن را  ــد. س ــن کنی ــی را په ــیب زمین ی س

ــد. ــرار دهی ــی ق ــذ روغن روی کاغ
-  همــه ی پــوره ی ســیب زمینــی را بــه 
ایــن صــورت روی کاغــذ روغنــی قــرار دهیــد. دور 
ــا  ــا دســت صــاف کنیــد ت ســیب زمینــی هــا را ب

ــب شــوند. ــک شــکل و مرت همــه ی
- روی نصــف تعــداد از پــوره هــای ســیب 
ــرار  ــون ق ــه ژامب ــک ورق ــده، ی ــن ش ــی په زمین
دهیــد و روی آن یــک عــدد پنیــر پیتــزای ورقــه 
ای بگذاریــد. ســایر پــوره هــای ســیب زمینــی را 
روی آن هــا قــرار دهیــد. بــه طــوری کــه ژامبــون 
و پنیــر بیــن دو الیــه ســیب زمینــی قــرار بگیــرد. 
گوشــه هــای دو الیــه ســیب زمینــی را بــا 
ــبانید و دور آن را  ــم بچس ــه ه ــود ب ــتان خ انگش

ــد. صــاف کنی
- روی سـاندویچ های سـیب زمینی با اسـتفاده 
از قلمـو کمـی روغن زیتـون بمالید. تابـه ای را روی 
حـرارت قـرار دهید، کف آن را کمـی چرب کنید، و 
بعد از آن که کاما داغ شـد، سـاندویچ  های سـیب 
زمینـی را داخـل آن قرار می دهیم تا سـرخ شـوند.

 
نکات کلیدی:

- بـه جـای ژامبون مـی توانید مـرغ را به روش 
دلخـواه خـود بپزیـد و بـه صـورت ریـش ریـش 

داخـل سـاندویچ سـیب زمینـی قـرار دهید.
ــه  ــری و ادوی ــد جعف ــی توانی ــواه م ــه دلخ - ب
ــه ســاندویچ ســیب  ــز ب هــای دلخــواه خــود را نی

ــد. ــه کنی ــی اضاف زمین
ــی  ــی را م ــان ســاندویچ ســیب زمین ــوع ن - ن
ــد.  ــاب کنی ــان انتخ ــلیقه ت ــه س ــته ب ــد بس توانی
ــیب  ــاندویچ س ــواع س ــرای ان ــه ب ــن گزین بهتری

ــت. ــت اس ــان تس ــی، ن زمین
منبع: ایران کوک

5 موزه در آذربایجان شرقی ایجاد  مجوز 
 صادر شد

ــتی  ــع  دسـ ــگری و صنایـ ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــر کل میـ مدیـ
ــداد ۵  ــیس تعـ ــاد و تاسـ ــوز ایجـ ــدور مجـ ــرقی از صـ آذربایجان شـ

مـــوزه جدیـــد در ایـــن اســـتان در ســـال جـــاری خبـــر داد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، مرتضـــی آبـــدار در جمـــع خبرنـــگاران بـــا 
بیـــان اینکـــه مجوزهـــای فـــوق در راســـتای سیاســـت های وزارت 
میـــراث فرهنگـــی در زمینـــه توســـعه موزه هـــای بخـــش خصوصـــی 
و همچنیـــن ضـــرورت بهره گیـــری از ظرفیت هـــای اســـتان در 
عرصـــه مـــوزه داری صـــادر شـــده اســـت، افـــزود: مـــوزه کبریـــت 
ممتـــاز تبریـــز از جملـــه ایـــن  مـــوزه هـــا اســـت کـــه در ســـپهر 

صنعـــت ایـــن شـــهر جایـــگاه رفیـــع و ویـــژه ای دارد.
وی بـــه جایـــگاه آذربایجـــان شـــرقی در عرصـــه صنعـــت و 
ــی را  ــای صنعتـ ــیس موزه هـ ــرد و تاسـ ــاره کـ ــور اشـ ــاد کشـ اقتصـ
یکـــی از مهم تریـــن اقدامـــات در راســـتای معرفـــی ایـــن ظرفیـــت 

ــمرد. برشـ
ــا تـــاش ســـتودنی  آبـــدار اظهـــار داشـــت: در ایـــن راســـتا بـ
کارخانـــه کبریت ســـازی ممتـــاز تبریـــز بـــه  عنـــوان یکـــی از 
پیشـــگامان صنعـــت آذربایجـــان، مـــوزه کبریـــت ممتـــاز تبریـــز در 

محـــل ایـــن کارخانـــه تشـــکیل  و راه انـــدازی شـــده اســـت.
شـــرکت کبریـــت ســـازی ممتـــاز در ســـال ۱۳۰۰ شمســـی 
بـــه همـــت حـــاج محمدرحیـــم و حـــاج محمدباقـــر خوئـــی 
بنیـــان گـــذاری شـــد و مجلـــس شـــورای ملـــی وقـــت بـــه ســـال 
۱۳۰۲شمســـی برابـــر بـــا ۱۹۲۳ میـــادی، اولیـــن امتیـــاز احـــداث 

کارخانـــه را بـــه نـــام ایـــن دو نفـــر صـــادر کـــرد.
ــک  ــه اتوماتیـ ــین آالت نیمـ ــد ماشـ ــا خریـ ــاز بـ ــرکت ممتـ شـ
ــود  ــه خـ ــز کارخانـ ــه تبریـ ــه باغمیشـ ــان در محلـ ــور آلمـ از کشـ
ــال  ــود و در سـ ــاز نمـ ــت را آغـ ــوه کبریـ ــد انبـ ــداث و تولیـ را احـ
۱۳۴۰ شمســـی بـــه منظـــور اســـتفاده بهینـــه از ضایعـــات چـــوب، 
کارخانـــه نئوپـــان از کشـــور آلمـــان خریـــداری و نصـــب گردیـــد 
کـــه بـــا تکمیـــل و تغییراتـــی در ماشـــین آالت هنـــوز فعـــال و در 

حـــال تولیـــد اســـت.
ـــه  ـــوار کارخان ـــاز در ج ـــتاره ممت ـــت س ـــرکت کبری ـــال ۱۳۵۰ ش در س
ممتـــاز قدیمـــی احـــداث و بـــا خریـــد دو خـــط ماشـــین آالت تمـــام 
ـــد  ـــدازی گردی ـــوئد راه ان ـــو س ـــرکت آرنک ـــدرن از ش ـــیار م ـــک و بس اتوماتی
ـــت  ـــرکت کبری ـــارت ش ـــا نظ ـــه ب ـــاز ک ـــتاره ممت ـــه س ـــوالت کارخان ومحص
ـــود و  ـــی ب ـــای اروپای ـــت ه ـــراز کبری ـــم ط ـــد، ه ـــی ش ـــد م ـــوئد تولی س

ـــرد. ـــاد ک ـــت ایج ـــت کبری ـــی در صنع تحول
در ســـال ۱۳۵7 شمســـی بـــه علـــت افزایـــش مصـــرف کبریـــت 
و نیـــاز بـــازار بـــه ایـــن محصـــول مردمـــی، ســـه خـــط دیگـــر از 
ـــه  ـــداری و کلی ـــوئد خری ـــاخت س ـــک س ـــام اتوماتی ـــین آالت تم ماش
۵خـــط مـــدرن در ســـالن هـــای جدیداالحـــداث در محـــل فعلـــی 
ــن  ــد و ایـ ــب گردیـ ــر نصـ ــاده تبریز-اهـ ــدای جـ ــه در ابتـ کارخانـ
ـــا  ـــران ارتق ـــت در ای ـــده کبری ـــن تولیدکنن ـــه بزرگتری ـــا ب ـــرکت ه ش
یافتنـــد و توانســـتند اولیـــن مهـــر اســـتاندارد را در ایـــن صنعـــت 

کســـب کننـــد.
ــت  ــت محرومیـ ــروی از سیاسـ ــامی در پیـ ــاب اسـ ــد از انقـ بعـ
ـــه ای را  ـــا کارخان ـــرکت ه ـــن ش ـــور ای ـــروم کش ـــق مح ـــی در مناط زدای
ـــوالت آن  ـــون محص ـــه اکن ـــرد ک ـــداث ک ـــهر اح ـــکین ش ـــهر مش در ش
ـــود. ـــی ش ـــه م ـــازار عرض ـــه ب ـــد و ب ـــکین تولی ـــت مش ـــام کبری ـــه ن ب

آبـــدار موزه هـــای چـــاپ و نشـــر و تعلیـــم و تربیـــت،  شـــعر و ادب 
آذربایجـــان، خیمه شـــب  بـــازی تبریـــز و خانـــه مـــوزه شـــیخ محمـــد 
ـــیس از  ـــوز تأس ـــب مج ـــه کس ـــق ب ـــالجاری موف ـــی س ـــز ط ـــی نی خیابان
ـــراث  ـــی وزارت می ـــی - تاریخ ـــول فرهنگ ـــوال منق ـــا و ام اداره کل موزه ه

فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی شـــدند.
ـــز، گفـــت:  ـــم و تربیـــت تبری ـــوزه چـــاپ و نشـــر و تعلی ـــاره م ـــدار درب آب
ـــی  ـــه داران خصوص ـــی از مجموع ـــی یک ـــید کفیل ـــط رش ـــوزه توس ـــن م ای
ـــاد  ـــز ایج ـــی تبری ـــتان فردوس ـــی دبیرس ـــای تاریخ ـــل بن ـــز در مح تبری
خواهـــد شـــد کـــه در ایـــن راســـتا بـــا همـــکاری اداره کل آمـــوزش  
ــن  ــت ایـ ــی و مرمـ ــتحکام  بخشـ ــات اسـ ــتان، عملیـ ــرورش اسـ و پـ
ــگری و  ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــط اداره کل میـ ــی توسـ ــای تاریخـ بنـ

ــت. ــام اسـ ــال انجـ ــتان در حـ ــتی اسـ صنایع دسـ
ـــرد  ـــاره ک ـــز اش ـــان نی ـــعر و ادب آذربایج ـــوزه ش ـــه م ـــه ب وی در ادام
ـــگ و ارشـــاد اســـامی  ـــز توســـط اداره کل فرهن ـــوزه نی ـــن م ـــزود: ای و اف
ـــا  ـــز ب ـــعرای تبری ـــره الش ـــه مقب ـــل مجموع ـــرقی در مح ـــان ش آذربایج

ـــود. ـــی  ش ـــاد م ـــان ایج ـــعر و ادب آذربایج ـــاهیر ش ـــی مش ـــدف معرف ه
صنایع دســـتی  و  گردشـــگری  فرهنگـــی،  میـــراث  مدیـــرکل 
ــه  ــز در زمینـ ــابقه تبریـ ــه سـ ــاره بـ ــا اشـ ــرقی بـ ــان شـ آذربایجـ
هنرهـــای نمایشـــی و لـــزوم اختصـــاص مـــوزه ای در خصـــوص 
ــی  ــه تاریخـ ــه خانـ ــن رابطـ ــت: در ایـ ــر، گفـ ــن هنـ ــینه ایـ پیشـ
ـــس  ـــز پ ـــت تبری ـــاده راه تربی ـــع در پی ـــی( واق ـــه چ ـــو )کلکت صلح ج
ــل  ــز تبدیـ ــب بازی تبریـ ــوزه خیمه شـ ــه مـ ــل بـ ــز و تکمیـ از تجهیـ

خواهـــد شـــد.
آبـــدار در خصـــوص خانـــه مـــوزه شـــیخ محمـــد خیابانـــی نیـــز 
ـــوزه  ـــه م ـــن خان ـــت ای ـــاز نخس ـــدازی ف ـــه راه ان ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف
در محـــل زندگـــی ایـــن شـــخصیت مجاهـــد در مـــاه هـــای اخیـــر، 
ــالگرد  ــن سـ ــا صدمیـ ــان بـ ــم  زمـ ــال ۱۳۹۹ هـ ــل آن در سـ تکمیـ

شـــهادت ایـــن روحانـــی مبـــارز برنامه ریـــزی  شـــده اســـت.

ـــر  ـــرح »ه ـــی ط ـــینمایی در حال ـــازمان س س
ــش  ــبکه نمایـ ــازه در شـ ــم تـ ــک فیلـ روز یـ
خانه نشـــینی  ایـــام  بـــرای  را  خانگـــی« 
ـــای  ـــی فیلم ه ـــه برخ ـــد زده ک ـــان کلی مخاطب
ــار  ــز در صـــف انتظـ ــازه نیـ ــده و تـ اکران نشـ

رونمایـــی در ایـــن طـــرح هســـتند.
ـــری  ـــا اوج گی ـــان ب ـــر، همزم ـــزارش مه ـــه گ ب
ــگ و  ــا، وزارت فرهنـ ــروس کرونـ ــیوع ویـ شـ
ارشـــاد اســـامی در اطاعیـــه ای از تعطیلـــی 
ـــری و  ـــی، هن ـــز فرهنگ ـــا و مراک ـــه برنامه ه کلی
ـــای  ـــگیری از ابت ـــور پیش ـــه منظ ـــینمایی ب س
ـــت از ســـامت  ـــن بیمـــاری و صیان ـــه ای ـــراد ب اف

جامعـــه مخاطبـــان خبـــر داد.
ــی  ــته و ناگهانـ ایـــن تعطیـــات ناخواسـ
در حالـــی ورود بـــه هفتـــه ســـوم را تجربـــه 
صاحبـــان  و  ســـینماداران  کـــه  می کنـــد 
شـــرایط  از  اکـــران  حـــال  در  فیلم هـــای 
پیش آمـــده، به شـــدت متضـــرر شـــده اند؛ 
ـــه  ـــوروز ک ـــران ن ـــل اک ـــتانه فص ـــم در آس آن ه
ــرای  ــت بـ ــن فرصـ ــال جدی تریـ ــر سـ در هـ
ـــاالنه  ـــران س ـــا در اک ـــروش فیلم ه ـــن ف تضمی

محســـوب می شـــود.
تعطیلـــی ســـینماها امـــا ســـویه دیگـــری 
هـــم دارد؛ در روزهـــای کرونایـــی، عمـــده 
تاکیـــد مســـئوالن بهداشـــتی کشـــور اقـــدام 
بـــه »قرنطینـــه خانگـــی« بـــرای جلوگیـــری 
از شـــیوع ایـــن بیمـــاری اســـت. در همیـــن 
ـــرای  ـــتر الزم ب ـــم آوردن بس ـــم فراه ـــتا ه راس
ــه اهمیتـــی دو  ــراد در خانـ ــازی افـ سرگرم سـ
چنـــدان پیـــدا کـــرده اســـت. اقدامـــی کـــه 
ــی از  ــر بازدارندگـ ــد از مظاهـ ــاً می توانـ اتفاقـ
ــطح  ــردم در سـ ــرروی مـ ــای غیرضـ تجمع هـ

جامعـــه باشـــد.

وعده های وزیر ارشاد برای روزهای 
کرونایی

ــیدعباس صالحـــی چنـــدی پیـــش در  سـ
متـــن کوتاهـــی در حســـاب شـــخصی خـــود 
در توئیتـــر از ســـه ایـــده محـــوری ســـازمان 
ـــدن«  ـــه مان ـــرای روزهـــای »در خان ســـینمایی ب
مـــردم رونمایـــی کـــرد؛ در کنـــار دو طـــرح 
ــدگان  ــرای بازدیدکننـ ــهیات بـ ــه تسـ »ارائـ
ســـامانه های برخـــط ویدئویـــی« و »حمایـــت 
ـــی  ـــات کرونای ـــوان در موضوع ـــازان ج از فیلمس
و عرضـــه در فضـــای مجـــازی« یکـــی از 
مهمتریـــن ایـــن طرح هـــا بـــا عنـــوان »هـــر 
ـــه بیشـــتر موردتوجـــه  ـــود ک ـــم« ب ـــک فیل روز ی

ــت. ــرار گرفـ ــانه ها قـ رسـ
ـــریح  ـــور تش ـــن ط ـــده را ای ـــن ای ـــی ای صالح
کـــرده بـــود؛ »اضافـــه شـــدن روزانـــه یـــک 

ـــی.« ـــبکه خانگ ـــه ش ـــد ب ـــم جدی فیل
امـــا جزئیـــات ایـــن طـــرح چیســـت 
چیدمـــان  و  انتخـــاب  مـــاک  اساســـاً  و 
ــرای  ــاد بـ ــر ارشـ ــازه« مدنظـ ــای »تـ فیلم هـ

ــدام  ــی کـ ــش خانگـ ــبکه نمایـ ــه شـ ورود بـ
ـــوم  ـــق روال مرس ـــان و مطاب ـــا همچن اســـت؟ آی
در شـــبکه نمایـــش خانگـــی، فیلم هـــای 
بـــر  رونمایی شـــده  و  اکـــران  پیش تـــر 
پـــرده ســـینماها وارد چرخـــه می شـــوند یـــا 
ــری  ــای ویژه تـ ــه اتفاق هـ ــد بـ ــوان امیـ می تـ

هـــم داشـــت؟

هر روز یک فیلم تازه« کلید خورده است
روابـــط  کل  مدیـــر  نجفـــی  مســـعود 
عمومـــی ســـازمان ســـینمایی در پاســـخ بـــه 
ـــی را  ـــرح حمایت ـــن ط ـــازه ای از ای ـــات ت جزئی

ــرد. ــریح کـ تشـ
ـــرح  ـــرای ط ـــدی اج ـــاره زمان بن ـــی درب نجف
ـــه  ـــد ب ـــم جدی ـــک فیل ـــه ی ـــدن روزان ـــه ش اضاف
ـــب  ـــت در قال ـــرار اس ـــت: ق ـــی گف ـــبکه خانگ ش
ایـــن طـــرح تـــا آخـــر فروردیـــن مـــاه ســـال 
ـــد در  ـــی جدی ـــوای ایران ـــک محت ـــر روز ی ۹۹ ه
شـــبکه نمایـــش خانگـــی عرضـــه شـــود کـــه 
ـــده  ـــاز ش ـــز آغ ـــر نی ـــال حاض ـــد در ح ـــن رون ای

ـــت. اس
ـــت  ـــار و اولوی ـــن آث ـــب ای ـــاره ترکی وی درب
ــوای  ــن »محتـ ــق ایـ ــن مصادیـ ــرای تعییـ بـ
ــار،  ــن آثـ ــن ایـ ــت: در بیـ ــم گفـ ــازه« هـ تـ
فیلم هـــای اکـــران نشـــده و اکـــران روز نیـــز 

وجـــود خواهـــد داشـــت.

تخفیف 8۰ درصدی برای اشتراک 
وی اودی ها

ارشـــاد  موردنظـــر  تـــازه«  »محتـــوای 
امـــا قـــرار اســـت از طریـــق ســـامانه های 
ـــان  ـــا هم ـــر ی ـــوت و تصوی ـــط ص ـــه برخ عرض
وی اودی هـــا در اختیـــار مخاطبـــان قـــرار 
ـــاد در  ـــر ارش ـــه وزی ـــتری ک ـــان بس ـــرد. هم بگی
ـــهیات«  ـــه تس ـــده »ارائ ـــم وع ـــود ه ـــت خ توئی

ــود. ــدگان آن را داده بـ ــرای بازدیدکننـ بـ
ـــینمایی  ـــازمان س ـــی س ـــط عموم ـــر رواب مدی
ایـــن تســـهیات  از  در تشـــریح بخشـــی 
توضیـــح داد: وی اودی هـــا بـــرای تســـهیل 
ـــه  ـــان، هزین ـــتر مخاطب ـــتفاده بیش ـــکان اس ام
اشـــتراک را تقریبـــاً تـــا حـــدود ۸۰ درصـــد 
ـــز  ـــودک نی ـــوالت ک ـــد و محص ـــش داده ان کاه

رایـــگان شـــده اســـت.
تســـهیل  بـــرای  و  راســـتا  در همیـــن 
ـــد  ـــی مانن ـــات اینترنت ـــتفاده از خدم ـــتر اس بیش
تماشـــای برخـــط فیلم هـــای عرضـــه شـــده 
در وی اودی هـــا، محمدجـــواد آذری جهرمـــی 
وزیـــر ارتباطـــات هـــم وعـــده داده بـــود؛ »از 
ــات »اینترنـــت ثابـــت«  ــدگان خدمـ ارائه کننـ
درخواســـت کردیـــم کـــه تـــا پایـــان ســـال 
ــه  ــود بـ ــران خـ ــه کاربـ ــرای همـ ــاری، بـ جـ
ـــی  ـــته ۱۰۰ گیگابایت ـــک بس ـــگان ی ـــورت رای ص

فعـــال کننـــد.«

ـــته های  ـــری در رش ـــرش دکت ـــان پذی متقاضی
ـــن  ـــا ۲۰ فروردی ـــریف ت ـــگاه ش ـــی دانش تحصیل
فرصـــت دارنـــد بـــرای شـــرکت در ایـــن دوره 

نســـبت بـــه ثبت نـــام خـــود اقـــدام کننـــد. 
ــی  ــگاه صنعتـ ــنا، دانشـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
شـــریف اعـــام کـــرد در جهـــت حمایـــت از 
اســـتعدادهای درخشـــان و در چارچـــوب ضوابـــط 
دانش آموختـــگان  میـــان  از  علـــوم  وزارت 
ـــگاه های  ـــد دانش ـــی ارش ـــاز دوره کارشناس ممت
ـــع  ـــجو در مقط ـــدودی دانش ـــداد مح ـــور تع کش
دکتـــری بـــرای شـــروع بـــه تحصیـــل در 
ـــدون  ـــه صـــورت ب نیمســـال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ب

ــد. ــرش می کنـ ــجو پذیـ ــون دانشـ آزمـ
طبـــق اعـــام ایـــن دانشـــگاه متقاضیـــان 
ـــون دانشـــگاه شـــریف  ـــدون آزم ـــری ب دوره دکت
ـــدارک  ـــد م ـــت دارن ـــن ۹۹ فرص ـــا ۲۰ فروردی ت
ـــی  ـــورت الکترونیک ـــه ص ـــود را ب ـــام خ ـــت ن ثب
ـــد. ـــذاری کنن ـــگاه بارگ ـــن دانش ـــایت ای در س

در  کارشناســـی  مـــدارک  داشـــتن 
رشـــته های مرتبـــط بـــا معـــدل حداقـــل 
۱۶ و داشـــتن مـــدرک کارشناســـی ارشـــد در 
رشـــته های مرتبـــط بـــا معـــدل حداقـــل ۱7 
ــرایط  ــه شـ ــه از جملـ ــره پایان نامـ ــدون نمـ بـ
ـــری  ـــجوی دکت ـــرش دانش ـــرای پذی ـــی ب عموم

در دانشـــگاه شـــریف اســـت. همچنیـــن ایـــن 
ــای  ــدارک دوره هـ ــرد مـ ــام کـ ــگاه اعـ دانشـ
مجـــازی نیمـــه حضـــوری یـــا غیرحضـــوری 
مـــورد  آزمـــون  بـــدون  ورودی  بـــرای 
پذیـــرش نخواهـــد بـــود و فقـــط پرونـــده 
ـــال  ـــد دو س ـــی ارش ـــان کارشناس فارغ التحصی
ـــط  ـــان فق ـــل بررســـی اســـت و داوطلب ـــر قاب اخی
ـــد. ـــام کنن ـــت ن ـــته ثب ـــک رش ـــد در ی می توانن

همچنیـــن پذیـــرش دانشـــجوی دکتـــری 
در  شـــریف  دانشـــگاه  آزمـــون  بـــدون 
ـــوم  ـــی، عل ـــک، ریاض ـــیمی، فیزی ـــته های ش رش

کامیپوتـــر، مهندســـی بـــرق، عمـــران، مکانیـــک، 
دریـــا، هوافضـــا، صنایـــع، کامپیوتـــر، مـــواد، 
مهندســـی شـــیمی، نفـــت، نانـــو فنـــاوری و 
مهندســـی سیســـتم های انـــرژی، مهندســـی 
هســـته ای، علـــوم اقتصـــادی و مدیریـــت 

می گیـــرد. صـــورت 
کارنامـــه کارشناســـی،  ارســـال کپـــی 
ـــاالت  ـــخه از مق ـــک نس ـــد، ی ـــی ارش کارشناس
ـــات  ـــده در مج ـــرش ش ـــا پذی ـــده ی ـــاپ ش چ
همـــراه بـــا نامـــه پذیـــرش، یـــک نســـخه از 
مقـــاالت ارائـــه شـــده در کنفرانس هـــای 

معتبـــر همـــراه بـــا نامـــه ارائـــه، کپـــی 
گواهی هـــای افتخـــارات علمـــی و ســـوابق 
ــان و  ــدرک زبـ ــی مـ ــر، کپـ ــی معتبـ پژوهشـ
ارســـال فیـــش واریـــزی بـــه مبلـــغ ۱۳۰ 
هـــزار تومـــان از جملـــه مـــدارک الزم بـــرای 
تشـــکیل پرونـــده ثبـــت نـــام بـــدون آزمـــون 

ــت. ــریف اسـ ــگاه شـ ــری دانشـ دوره دکتـ
ممتـــاز  دانشـــجویان  پذیـــرش  بـــرای 
ــگاه  ــون دانشـ ــدون آزمـ ــری بـ در دوره دکتـ
ــه  ــی رتبـ ــم از گواهـ ــی اعـ ــریف مدارکـ شـ
ــر ۱۰۰،  ــی زیـ ــری کارشناسـ ــون سراسـ آزمـ
ـــی  ـــری کارشناس ـــون سراس ـــه آزم ـــی رتب گواه
ــا ســـوم( در رشـــته، گواهـــی  ارشـــد )اول تـ
رتبه هـــای تحصیلـــی اول تـــا ســـوم )دوره 
کارشناســـی(، گواهـــی رتبه هـــای تحصیلـــی 
اول تـــا ســـوم )دوره ارشـــد(، گواهـــی رتبـــه 
ــجویی،  ــای دانشـ ــوم در المپیادهـ ــا سـ اول تـ
گواهـــی مدال هـــای طـــا، نقـــره و برنـــز 
دانشـــجویی،  المپیادهـــای  در  بین المللـــی 
گواهـــی رتبـــه اول جشـــنواره خوارزمـــی 
جـــوان، رتبـــه اول تـــا ســـوم جشـــنواره 
ـــتاوردهای  ـــایر دس ـــی و س ـــی خوارزم بین الملل
علمـــی و پژوهشـــی بـــه تشـــخیص کمیتـــه 
ـــت. ـــگاه الزم اس ـــه دانش ـــوط ب ـــی مرب تخصص

مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش آذربایجـــان 
شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه اجـــرای طـــرح 
ابتـــکاری معلـــم یـــار بـــرای اولیـــن بـــار در 
ـــت: ۱۳۰۰  ـــن اداره کل، گف ـــط ای ـــور توس کش
ـــور  ـــه ط ـــتان ب ـــی اس ـــای آموزش ـــر از نیروه نف
رایـــگان بـــرای جبـــران عقـــب ماندگـــی 
ـــدارس  ـــی م ـــت تعطیل ـــه عل ـــوزان ب ـــش آم دان

ــوند. ــزام می شـ ــتاها اعـ ــه روسـ بـ
ــایی در  ــر پاشـ ــا، جعفـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــار  ـــه، اظه ـــش خواج ـــولجا« بخ ـــتای »س روس
ــکار اداره کل  ــه ابتـ ــار و بـ ــن بـ ــرد: اولیـ کـ
ـــرا  ـــرقی اج ـــان ش ـــرورش آذربایج ـــوزش و پ آم
ـــروف  ـــاری مع ـــم ی ـــرح معل ـــه ط ـــود ب ـــی ش م
ـــن طـــرح کادر آموزشـــی اداره  ـــه در ای اســـت ک
کل آمـــوزش و پـــرورش آذربایجـــان شـــرقی 
ـــی  ـــی تعطیل ـــب ماندگ ـــران عق ـــور جب ـــه منظ ب
ـــش  ـــوزش دان ـــه آم ـــک ب ـــوزان و کم ـــش آم دان
ـــتان  ـــروم اس ـــتاهای مح ـــه در روس ـــوزان ک آم
ـــع  ـــه مناب ـــی ب ـــد دسترس ـــتند و فاق ـــع هس واق
اینترنتـــی و فضـــای مجـــازی هســـتند اجـــرا 

می شـــود.
وی افـــزود: در ایـــن طـــرح معلـــم یارهـــا 
ـــامل دی  ـــی ش ـــای آموزش ـــته ه ـــه بس ـــا ارائ ب
ـــاب  ـــی و کت ـــای آموزش ـــی دی ه وی دی و س
ـــز  ـــا و نی ـــای آنه ـــوزان و اولی ـــش آم ـــه دان ـــا ب ه

ـــوزان  ـــش آم ـــه دان ـــه ب ـــی ک آموزش
ارائـــه می دهنـــد بعـــد از یـــک هفتـــه تـــا 

ـــوز  ـــده را از دانش آم ـــه ش ـــف ارائ ۱۰ روز تکالی
توســـط  ســـپس  می کننـــد  بازخواســـت 
ــن  ــه ایـ ــزل همـ ــه در منـ ــی کـ ــن ثابتـ تلفـ
ــکات  ــته نـ ــود دارد پیوسـ ــوزان وجـ دانش آمـ
آموزشـــی را بـــه دانش آمـــوزان یـــادآوری 

. می کننـــد
ـــان  ـــرورش آذربایج ـــوزش و پ ـــر کل آم مدی

شـــرقی ارائـــه مهـــارت هـــای آموزشـــی بـــه 
ـــه  ـــروم را از جمل ـــق مح ـــوزان مناط ـــش آم دان
ـــت:  ـــمرد و گف ـــرح برش ـــن ط ـــی ای ـــداف اصل اه
ــای  ــوزان راه هـ ــه دانش آمـ ــرح بـ در ایـــن طـ
پیشـــگیری از کرونـــا آمـــوزش داده می شـــود 
و آنـــان نیـــز بـــه عنـــوان پیـــام رســـان 
ــان را  ــرورش و والدینشـ ــوزش و پـ ــن آمـ بیـ
ــا ایـــن بیمـــاری آمـــوزش  بـــرای مقابلـــه بـ

می دهنـــد.
ـــران  ـــی و جب ـــکل آموزش ـــع مش ـــایی رف پاش
ــق  ــوزان مناطـ ــش آمـ ــی دانـ ــب ماندگـ عقـ
کم برخـــوردار را از جملـــه اهـــداف اصلـــی 
ـــا  ـــا ب ـــم یاره ـــت: معل ـــرح دانســـت و گف ـــن ط ای
ـــوزش  ـــا آم ـــن ابزاره ـــوان تری ـــن و ج ـــهل تری س

را بـــه دانش آمـــوزان ارایـــه مـــی دهنـــد.
ـــدارس  ـــرد: ۳۰ درصـــد م وی خاطرنشـــان ک
ـــوز و  ـــش آم ـــر ۱۵ دان ـــرقی زی ـــان ش آذربایج
ــکار  ــه ۱۳۰۰ همـ ــتند کـ ــه هسـ ــد پایـ چنـ
آموزشـــی در ایـــن طـــرح بـــه طـــور رایـــگان 

مشـــارکت مـــی کننـــد.

 »پیــر لســکیور« رئیــس جشــنواره مهــم فیلــم کــن اعــام کــرد 
ــخ اصلــی  ــداد ســینمایی در تاری ــن روی ــه برگــزاری ای همچنــان ب
ــا  ــروس کرون ــش وی ــدم فروک ــا در صــورت ع ــبین اســت ام خوش

»غیرمســئوالنه« تصمیــم نخواهیــم گرفــت. 
ــه و  ــت فرانس ــمی دول ــام رس ــس از اع ــنا، پ ــزارش ایس ــه گ ب
ــری  ــر در راســتای جلوگی ــزار نف ــات بیــش از ه ــت تجمع ممنوعی

ــر  ــال تغیی ــاره احتم ــا درب ــا، گمانه زنی ه ــروس کرون ــیوع وی از ش
تاریــخ برگــزاری هفتــاد و ســومین جشــنواره فیلــم کــن بــار دیگــر 

قــوت گرفــت. 
مصاحبــه ای  در  کــن  جشــنواره  رئیــس  لســکیور«  »پیــر 
ــبتا  ــه نس ــرد ک ــوان ک ــگارو عن ــوی فی ــه فرانس ــا روزنام ــد ب جدی
بــه بــه برگــزاری جشــنواره در تاریــخ مقــرر خوشــبین هســتیم و 
امیدواریــم دوره اوج شــیوع ویــروس کرونــا تــا پایــان مــاه مــارس 
بــه پایــان برســد امــا غیرمســئوالنه نیــز تصمیــم نخواهیــم گرفــت 

ــم.  ــو میکنی ــنواره را لغ ــورت جش ــن ص ــر ای و در غی
تاکنــون نزدیــک بــه ۱۸۰۰ نفــر در فرانســه مبتــا بــه ویــروس 
کرونــا تشــخیص داده شــده اند و بیــش از ۳۳ نفــر نیــز جــان خــود 

را از دســت داده انــد. 

ــاره علــت رد کــردن پیشــنهاد یــک  »لســکیور« همچنیــن درب
ــل بیمــاری  ــرای بیمــه کــردن جشــنواره در مقاب شــرکت بیمــه ب
هــای همــه گیــر نیــز توضیــح داد: »پیشــنهاد ایــن کمپانــی بیمــه 
ــه  ــا ب ــروس کرون ــمی ورود وی ــام رس ــل از اع ــش )قب ۱۲ روز پی
فرانســه( بــه مــا رســید و بــه طــور کلــی نامناســب بــود و تنهــا تــا 
ســقف ۲.۲ میلیــون دالر هزینه هــا را پوشــش مــی داد در صورتــی 
ــت و  ــون دالر اس ــن ۳۶ میلی ــنواره ک ــزاری جش ــه برگ ــه بودج ک
البتــه کــه مــا ایــن پیشــنهاد را رد کردیــم. جشــنواره کــن کــه بــا 
بودجــه هــای دولتــی و اسپانســرهای خصوصــی برگــزار می شــود 
بــه انــدازه کافــی منابــع دارد کــه پــس از ضربــه مالــی در صــورت 
لغــو احتمالــی کــن ۲۰۲۰ همچنــان ســرپا بمانــد. وجــوه اعطایــی 
بــه جشــنواره بــه مــا امــکان مــی دهــد کــه تــا بتوانیــم یــک ســال 

را بــدون درآمــد ســپری کنیــم.«
در صورتــی کــه جشــنواره فیلــم کــه امســال و در ســایه شــیوع 
ــال ۱۹۶۸  ــس از س ــار پ ــن ب ــود، اولی ــزار نش ــا برگ ــروس کرون وی
ــال  ــود. در آن س ــی ش ــزار نم ــنواره برگ ــه جش ــود ک ــد ب خواه
جمعــی از ســینماگران مطــرح چــون »ژان لــوک گــدار«، »فرانســوا 
تروفــو« و »کلــود بــری« بــرای همــدردی بــا اعتراضــات سراســری 
دانشــجویی و کارگــری در فرانســه بــه برگــزاری جشــنواره تاختنــد 

و در نهایــت جشــنواره لغــو شــد. 
پیش تــر MipTV کــه بــازار محصــوالت تلویزیونــی کــن 
اســت و همچنیــن ســومین دوره جشــنواره ســریال های تلویزیونــی 
ــیوع  ــبب ش ــه س ــه )CannesSeries( ب ــن فرانس ــهر ک در ش
ــری در  ــان دیگ ــه زم ــود را ب ــزاری خ ــخ برگ ــا، تاری ــروس کرون وی

ــد. ــول کردن ــده موک آین
طبــق اعــام پیشــین، هفتــاد و ســومین جشــنواره فیلــم کــن از 
تاریــخ ۱۲ تــا ۲۳ مــی )۲۳ اردیبهشــت تــا ۳ خــرداد( در فرانســه 

ــود.  ــزار می ش برگ

جزییات طرح ارشاد برای فیلم دیدن در خانه

جزئیات پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه شریف

اجرای طرح ابتکاری »معلم یار« در آذربایجان شرقی

رئیس جشنواره کن:

 غیرمسئوالنه تصمیم نخواهیم گرفت
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35۰۰ پوند دستمزد بگیرید 
و به کرونا مبتال شوید 

محققــان دانشــگاه مــری کوییــن بــرای انجــام 
آزمایشــاتی دربــاره یافتــن درمــان بــرای ویــروس 
ــی ۳۵۰۰  ــات بالین ــان آزمایش ــه داوطلب ــا ب کرون
پونــد دســتمزد خواهنــد داد تــا بــه آنــان ویــروس 

کرونــا تزریــق کننــد. 
ــری  ــگاه م ــک دانش ــات بیولوژی ــز تحقیق مرک
بــرای پیــدا کــردن واکســن  لنــدن  کوییــن 
ویــروس کرونــا اعــام کــرده کــه بــه ۲۴ داوطلــب 
ــا  ــروس کرون ــق روی وی ــایی و تحقی ــرای شناس ب
نیــاز دارد. ایــن گــروه تحقیقاتــی قصــد دارنــد بــه 
ایــن ۲۴ نفــر دو نــوع ویــروس کوویــد ۱۹ ضعیــف 
شــده تزریــق کنــد و بــه هــر کــدام از داوطلبــان 

ــرد. ــد ک ــد پرداخــت خواه ۳۵۰۰ پون
ــن،  ــری کویی ــش دانشــگاه م ــان آزمای در جری
محققــان دارویــی کــه توســط شــرکت »هوویــو« 
ــا معرفــی شــده اســت را بــه  بــرای ویــروس کرون
داوطلبــان تزریــق مــی کننــد و بیمــاران بــه 
مــدت ۲ هفتــه بــرای بررســی موفقیــت ایــن دارو 

ــد.   ــد مان ــه خواهن در قرنطین
ــد  ــام کرده ان ــان اع ــال کارشناس ــن ح ــا ای ب
ــف  ــرای متوق ــا ب ــن کرون ــت واکس ــد اس ــه بعی ک
ــه  ــی ب ــرایط فعل ــاری در ش ــیوع بیم ــردن ش ک

ــد. ــوه برس ــد انب ــه تولی ــد و ب ــع تایی موق
قــرار اســت تــا در ازای پرداخــت ۳۵۰۰ پونــد 
ــه  ــر ب ــروس ضعیــف ت ــوع وی ــان، دو ن ــه داوطلب ب
ــرای  ــود. ب ــق ش ــای ۰C۴۳ و ۲۲۹E تزری نام ه
در  کننــدگان  شــرکت  مبلــغ،  ایــن  دریافــت 
ــد و از  ــه بمانن ــه در قرنطین ــد دو هفت ــروژه بای پ
ــر  ــد. از دیگ ــتفاده کنن ــی خاصــی اس ــم غذای رژی
شــرایط اجبــاری بــرای داوطلبــان شــرکت در ایــن 
آزمایــش ایــن اســت کــه در مــدت قرنطینــه تمــام 
ارتباطــات آنــان بــا دیگــران قطــع خواهــد شــد و 

ــد. ــز ندارن ــردن نی حــق ورزش ک
بــا  قرنطینــه  زمــان  مــدت  در  محققــان 
اســتفاده از تجهیــزات حفاظتــی بیمــاران را از 
نزدیــک مــورد بررســی قــرار می دهنــد. ایــن 
بــرای  از تاش هــای جهانــی  بخشــی  پــروژه 
یافتــن درمــان ویــروس کرونــا اســت کــه حــدود 
۲ میلیــارد دالر هزینــه بــر جــای گذاشــته اســت.

ســـازمان جهانـــی بهداشـــت تاکنـــون ۳۵ 
واکســـن و دارو را بـــه عنـــوان کاندیدهـــای 
ـــت  ـــرده اس ـــی ک ـــا معرف ـــان کرون ـــی درم احتمال
ـــا  ـــان آن ه ـــوو در می ـــام داروی شـــرکت هوی ـــه ن ک

ــورد. ــم نمی خـ ــه چشـ بـ
ـــد  ـــر ارش ـــل، مدی ـــال فری ـــه کات ـــی ک در حال
ـــه  ـــد ک ـــی کن ـــا م ـــوو ادع ـــرکت هوی ـــی ش اجرای
ـــا  ـــا کرون ـــارزه ب ـــدم مب ـــط مق ـــرکت در خ ـــن ش ای

ـــرار دارد. ق

رقابت جهانی برای نجات بشر
ــر  ــددی از سراس ــازی متع ــرکت های داروس ش
ــی  ــه  کمــک دانشــمندان دانشــگاه های ــان ب جه
لنــدن،  کالــج  امپریــال  آکســفورد،  همچــون 
کوئینزلنــد و بایلــور نیویــورک مشــغول رقابــت بــر 
ســر دســتیابی بــه درمــان قطعــی کرونــا هســتند.

محققــان در ســیاتل هــم بــرای آزمایــش 
شــرکت  توســط  شــده  ســاخته  واکســن 
ــال  ــه دنب ــس« ب ــدرن تراپوتیک ــوژی »م بیوتکنول
جــذب تعــدادی دوطلــب ســالم هســتند. آزمایــش 
ایــن واکســن احتمــاال از اواخــر مــاه آوریــل 
ــا  ــد ام ــول می کش ــاه ط ــود و ۱۴ م ــاز می ش آغ
ــه  ــه قرنطین ــازی ب ــش، نی ــن آزمای ــان ای داوطلب
ندارنــد. داوطلبــان شــرکت در ایــن پــروژه مبلغــی 
می کننــد. دریافــت  پونــد(   ۸۳۶( دالر   ۱۱۰۰

بــرای  شــده  معرفــی  داروهــای  تمامــی 
ــابالینی  ــه پیش ــاکان در مرحل ــا کم ــان کرون درم
ــر روی  ــوز ب ــن معنــی کــه هن ــه ای ــد ب ــرار دارن ق
نمونه هــای انســانی مــورد آزمایــش و بررســی 

نگرفته انــد. قــرار 

کرونا کماکان
 بدون درمان قطعی خواهد ماند

پیـــدا کـــردن روش هـــای درمانـــی جدیـــد 
ــد  ــا می توانـ ــعه آن هـ ــا و توسـ ــرای بیماری هـ بـ
ـــای  ـــه داروه ـــرا ک ـــرد چ ـــان بب ـــال زم ـــد س چن
ــور  ــه طـ ــه و بـ ــد مرحلـ ــد در چنـ ــد بایـ جدیـ
ـــوالً  ـــد. معم ـــرار گیرن ـــی ق ـــورد بررس ـــترده م گس
ـــر ایمنـــی، تحمـــل  هـــزاران نفـــر جهـــت نظـــارت ب
ـــد  ـــراد بای ـــر اف ـــد ب ـــای جدی ـــی داروه و اثربخش
ـــد و  ـــرکت کنن ـــی ش ـــات بالین ـــه تحقیق در مرحل
ــا، در مقیـــاس  در صـــورت موفقیـــت آزمایش هـ
ـــا  ـــد میلیارده ـــه نیازمن ـــوند ک ـــد ش ـــیعی تولی وس
دالر بودجـــه اســـت و در آخریـــن مرحلـــه 
بایـــد توســـط نهادهـــای نظارتـــی بارهـــا مـــورد 

آزمایـــش قـــرار بگیرنـــد.
ــاخت  ــدم س ــکات و ع ــن ن ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــد  ــروز، بعی ــه ام ــا ب ــا ت ــروس کرون ــن وی واکس
ــن واکســن در صــورت  ــه ای ــه نظــر می رســد ک ب
ــروس را  ــی وی ــیوع کنون ــد ش ــز بتوان ــاخت نی س

ــد. ــرل کن ــا کنت ــف ی متوق
تــا بــه امــروز بیــش از ۱۱۹ کشــور در سراســر 
ــد-۱۹ را  ــروس کووی ــه وی ــا ب ــوارد ابت ــان م جه
ــس  ــا انگلی ــاس گزارش ه ــد. براس ــد کرده ان تایی
ــروس  ــیوع وی ــر ش ــرگ در اث ــرای ۱۰۰،۰۰۰ م ب
آمــاده می شــود. ایــن رقــم توســط وزیــر اول 
ــده و او  ــد ش ــتورژون تایی ــوال اس ــکاتلند، نیک اس
تأکیــد کــرده اســت کــه دولــت در حــال بررســی 
ــا  ــن ســناریو علمــی ممکــن در مــورد کرون بدتری

اســت.
منبع: ایرنا زندگی

تغییرات پرسپولیس را وارد بحران می کند

بازیکــن پیشــین تیــم فوتبــال پرســپولیس بــا تاکیــد بــر اینکه بــی ثباتی 
ــت  ــرات بوجودآمــده در مدیری ــن باشــگاه نیســت گفــت: تغیی ــه ســود ای ب
باشــگاه پرســپولیس تمرکــز اعضــای تیــم را بهــم مــی زنــد و ایــن اتفــاق 

خوبــی نیســت.
ــه گــزارش مهــر، فــرزاد آشــوبی در خصــوص اســتعفای محمدحســن  ب
انصاریفــرد از مدیرعاملــی باشــگاه پرســپولیس گفــت: قطعــا اتفــاق 
خوشــایندی بــرای باشــگاهی کــه ثبــات در ارکان فنــی اش یکــی از مهــم 

ــود. ــی ش ــوب نم ــت محس ــوده اس ــش ب ــاط قوت ــن نق تری
کارشــناس فوتبــال ایــران ادامــه داد: مــن در جریــان نحــوه مدیریــت امور 
ــا ایــن حــال  اجرایــی باشــگاه توســط آقــای انصاریفــرد نبــوده و نیســتم. ب
معتقــدم او مدیــری از جنــس فوتبــال بــوده اســت و از مشــکات اگاه بــود. 
رفتــن او قطعــا بــه ضــرر باشــگاهی خواهــد شــد کــه چرخــه مدیریتــی و 

اقتصــادی درســتی نداشــته و نخواهــد داشــت.
آشــوبی دربــاره حضــور مهــدی رســول پنــاه رئیــس هیــات مدیره باشــگاه 
پرســپولیس بــه عنــوان سرپرســت فعلــی ســرخ هــا یــاداور شــد: مجموعــه 
فعلــی بازیکنــان و کادرفنــی پرســپولیس یکــی از بهتریــن هایــی هســتند 
کــه در چنــد ســال اخیــر لیــگ برتــر گــرد هــم آمــده انــد. رفتــن انصاریفــرد 
ــد و  ــر هــم مــی زن ــات حاشــیه ای در باشــگاه تمرکــز رختکــن را ب و اتفاق
پرســپولیس را وارد بحــران ناخواســته ای در لیــگ برتــر و لیــگ قهرمانــان 

آســیا مــی کنــد.
ــی در  ــی اول قهرمان ــپولیس مدع ــرد: پرس ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
ــده، ســاده  ــای باقیمان ــازی ه ــه ب ــد نگاهــش ب ــا نبای ــر اســت ام ــگ برت لی
باشــد. بنابرایــن تــا زمانیکــه لیــگ برتــر ادامــه دارد بایــد حــواس یحیــی گل 

ــردن جــام متمرکــز باشــد. ــش روی باالب محمــدی و بازیکنان

رقابت های بسکتبال NBA لغو شد 
بــا مثبــت اعــام شــدن آزمایــش کرونــای »رودی گوبــر« بازیکــن تیــم 

ــا جــز، تمامــی رقابت هــای بســکتبال NBA لغــو شــد.  بســکتبال یوت
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــا مثبــت اعــام شــدن آزمایــش 
کرونــای »رودی گوبــر« بازیکــن تیــم بســکتبال »یوتــا جــز« )در رقابت هــای 

NBA( تمامــی رقابت هــای بســکتبال NBA لغــو شــد.
ایــن آزمایــش اندکــی قبــل از شــروع دیــدار بین »یوتــا جــز« و »اوکاهاما 

ســیتی تانــدر« مثبــت اعــام شــد که منجــر به لغــو ایــن مســابقه گردید.
امــا ایــن بازیکــن در کنفرانــس خبــری قبــل از مســابقه حرکتــی عجیــب 
انجــام داده بــود. گوبــر در ایــن کنفرانــس بــه عمــد بــه تمــام میکروفون هایی 
کــه در نشســت خبــری قــرار داشــتند، دســت زد تــا نشــان دهــد ترســی از 
ویــروس کرونــا نــدارد و بــا کســانی کــه از ایــن ویــروس تــرس دارند شــوخی 

کــرد و حــاال خــودش مبتــا بــه کرونــا شــده اســت.

مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال به تعویق افتاد 
مجمـع انتخاباتـی فدراسـیون فوتبـال کـه قـرار بـود ۲۵ اسـفند برگزار 

شـود بـه تعویـق افتاد. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، ابراهیـم شـکوری، سرپرسـت 
دبیرکلـی فدراسـیون فوتبـال گفـت: مجمـع انتخاباتـی فدراسـیون فوتبال 
کـه قـرار بـود ۲۵ اسـفند برگزار شـود، بـا توجه بـه مکاتبات فیفـا و تاکید 

بـر اصـاح اساسـنامه فدراسـیون فوتبـال بـه زمـان دیگری موکول شـد.

لیست نهایی احتمالی وزنه برداری ایران برای 
حضور در قهرمانی آسیا

لیســت نهایــی احتمالــی تیــم ملــی وزنــه بــرداری ایــران بــرای حضــور 
در مســابقات قهرمانــی آســیا مشــخص شــد. 

ــزار  ــرداری برگ ــه ب ــی وزن ــری تیم مل ــنا،  رکوردگی ــزارش ایس ــه گ ب
شــد تــا لیســت ۱۲ نفــره بــرای ارســال بــه کنفدراســیون آســیا مشــخص 

شــود.
ــی  ــابقات قهرمان ــکان مس ــق و م ــان دقی ــوز زم ــه هن ــود اینک ــا وج ب
آســیا مشــخص نیســت امــا کنفدراســیون آســیا قبــا تــا ۲۵ اســفند بــه 
ــام  ــود را اع ــرات خ ــی نف ــت نهای ــه لیس ــود ک ــت داده ب ــورها فرص کش

ــد. کنن
ــران  ــت ای ــری لیس ــزاری رکوردگی ــه برگ ــا توج ــاس و ب ــن اس ــر ای ب

ــد: ــر باش ــرح زی ــه ش ــد ب می توان
ــی،  ــد زارع ــری، محم ــی می ــلطانی، عل ــین س ــقایی، حس ــظ قش حاف
ــوی،  ــوب موس ــتمی، ای ــوش رس ــرادی، کیان ــهراب م ــی، س ــح چراغ صال

ــی داودی. ــی و عل ــا قدم ــمی، کی ــی هاش ــدی، عل ــول معتم رس
زمانــی کــه مســابقات قهرمانــی آســیا برگــزار شــود، ۱۰ وزنــه بــردار 

ــد شــد. ــا خواهن ــن رقابت ه ــی ای راه
مســابقات قهرمانــی آســیا قــرار بــود اواخــر فروردیــن برگزارشــود امــا 

بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا فعــا لغــو شــده اســت.

ملی پوش فوتسال بانوان ایران 
نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن جهان 

ــام ســارا شــیربیگی را در میــان ۱۰ نامــزد  ســایت فوتســال پلنــت، ن
ــرار داد.  ــن بازیکــن ســال ۲۰۱۹ جهــان ق ــزه بهتری دریافــت جای

ــال  ــایت فوتس ــل از س ــه نق ــوان، ب ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
پلنــت، ســارا شــیربیگی عضــو تیــم ملــی فوتســال بانــوان ایــران و باشــگاه 
هیئــت فوتبــال خراســان رضــوی در میــان ۱۰ نامــزد کســب عنــوان بهترین 
بازیکــن فوتســال بانــوان جهــان در ســال ۲۰۱۹ میــادی قــرار گرفته اســت.

ــل،  ــا از برزی ــا ارزش آماندینی ــوان ب ــن عن ــرای کســب ای شــیربیگی ب
آنیتــا لوخــان از اســپانیا، میــکا اگوچــی از ژاپــن، فیفــو از پرتغــال، لوانــا 
دمــورا از برزیــل، پائــو البریتــس از پاراگوئــه، پکــه از اســپانیا، رناتینیــا از 

برزیــل و وانیــن میــودا از برزیــل را پیــش رو دارد.

مالـــک باشـــگاه ماشین ســـازی تبریـــز بـــا 
ـــن  ـــال ای ـــم فوتب ـــرد تی ـــت از عملک ـــراز رضای اب
باشـــگاه، گفـــت: کیفیـــت فنـــی ایـــن تیـــم 
بـــاال بـــوده و جـــزو ۵ تیـــم نخســـت لیـــگ 

ـــت.  ـــر اس برت
ـــا  ـــوزی ب ـــا زن ـــا، محمدرض ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــار  ـــازی، اظه ـــین س ـــات ماش ـــور در تمرین حض
ـــن  ـــال ای ـــوع فوتب ـــی و ن ـــرد فن ـــت: عملک داش
تیـــم بســـیار خـــوب و در ســـطح باالیـــی اســـت،  
ـــر  ـــای اخی ـــه ه ـــم در هفت ـــن تی ـــج ای ـــا نتای ام

ـــت. ـــوده اس ـــوب نب ـــدان خ ـــر چن ـــگ برت لی
ـــود  ـــت خ ـــه رضای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــازی را  ـــین س ـــی ماش ـــی و فوتبال ـــطح فن از س
ـــام  ـــگاه اع ـــر باش ـــرمربی و مدی ـــه س ـــا ب باره
ـــن  ـــان ای ـــت: بازیکن ـــار داش ـــت، اظه ـــرده اس ک
تیـــم بایـــد ضمـــن دفـــاع از حیثیـــت فنـــی 
ـــازی  ـــین س ـــگاه ماش ـــام و جای ـــد از ن ـــود، بای خ
در فوتبـــال آذربایجـــان و ایـــران نیـــز دفـــاع 

ـــد. کنن
ـــال  ـــال فوتب ـــر ح ـــه داد: در ه ـــوزی ادام زن

ـــم  ـــراوان دارد و علیرغ ـــد ف ـــای خـــوب و ب روزه
ـــول  ـــل قب ـــی قاب ـــازی فوتبال ـــین س ـــه ماش اینک
و مطلـــوب ارایـــه مـــی کنـــد و شـــاید ارایـــه 
ـــب  ـــا نتیجـــه مناس ـــراه ب ـــوب هم فوتبـــال خ
نباشـــد امـــا یقیـــن دارم ایـــن روزهـــای 

نامطلـــوب تمـــام مـــی شـــود.
ــی و  ــرد کادرفنـ ــدواری کـ ــراز امیـ وی ابـ

ـــای  ـــاش ه ـــا ت ـــازی ب ـــین س ـــان ماش بازیکن
خســـتگی ناپذیـــر بتواننـــد در بـــازی هـــای 
بعـــدی بـــا کســـب نتایـــج خـــوب هـــواداران 
ـــدول را  ـــم در ج ـــگاه تی ـــرده و جای ـــاد ک را ش
ـــدی  ـــه توانمن ـــن ب ـــون م ـــند، چ ـــود ببخش بهب
ــم  ــرمربی تیـ ــان و سـ ــی بازیکنـ ــای  فنـ هـ

ــان دارم. ایمـ

ــج  ــب نتایـ ــه کسـ ــاره بـ ــا اشـ ــوزی بـ زنـ
ـــای  ـــم ه ـــل تی ـــازی مقاب ـــین س ـــان ماش درخش
بـــزرگ لیـــگ برتـــر مثـــل اســـتقال، پیـــروزی و 
ـــت  ـــدار رف ـــروزی در دو دی ـــت: پی ـــور، گف تراکت
ــری در  ــتقال و برتـ ــل اسـ ــت مقابـ و برگشـ
ـــلط و  ـــای مس ـــازی ه ـــه ب ـــور و ارای ـــر تراکت براب
ـــکار از  ـــانه ای آش ـــروزی نش ـــل پی ـــوب مقاب خ

قـــدرت فنـــی ماشـــین ســـازی اســـت.
ســـازی  ماشـــین  بازیکنـــان  بـــه  وی 
اطمینـــان داد بـــا کســـب نتایـــج خـــوب 
و جبـــران نتایـــج ضعیـــف هفتـــه هـــای 
گذشـــته، مدیریـــت باشـــگاه دســـت بازتـــری 
ــد. ــته باشـ ــان داشـ ــویق بازیکنـ ــرای تشـ بـ

ـــا  ـــز ب ـــازی تبری ـــین س ـــال ماش ـــم فوتب تی
ـــد  ـــم رون ـــن تی ـــی از ای ـــول خطیب ـــی رس جدای
ــازی  ــه و طـــی ۵ بـ نزولـــی در پیـــش گرفتـ

تنهـــا ۲ امتیـــاز کســـب کـــرده اســـت.
ــای  ــت هـ ــود شکسـ ــا وجـ ــم بـ ــن تیـ ایـ
ـــاز  ـــا ۲۴ امتی ـــان ب ـــر همچن ـــای اخی ـــه ه هفت
در رده نهـــم جـــدول رده بنـــدی قـــرار دارد.

ســرمربی تیــم ملــی بوکــس ایــران بــا بیــان 
ــد،  ــت نمی آی ــی به دس ــت اتفاق ــه موفقی اینک
گفــت: حقمــان کســب ســه ســهمیه المپیــک 
توکیــو بــود کــه متاســفانه داوران اجــازه ندادند 
ــد.  ــش برس ــه هدف ــا« ب ــد احمدی صف ــا »امی ت
بــه گــزارش ایرنــا، تیــم ملــی بوکــس ایــران 
ــه  ــک ک ــی المپی ــای گزینش ــان رقابت ه در پای
بــا حضــور ۳۵ کشــور از قاره هــای آســیا و 
ــد، ۲  ــزار ش ــی اردن برگ ــه میزبان ــیه ب اقیانوس
ســهمیه المپیــک کســب کــرد تــا بــا موفقیــت 

ــان برســاند. ــه پای ــداد را ب ایــن روی
ــی  ــم مل ــرمربی تی ــتکی« س ــا اس »علیرض
در  رقابت هــا  ایــن  در خصــوص  کشــورمان 
گفت وگــو بــا ایرنــا، اظهــار داشــت: در ترکیــب 
تیــم مــا، هشــت بوکســور حضــور داشــتند کــه 
ــوده و  ــی ب ــدام دارای شــخصیت متفاوت ــر ک ه
ــن  ــه بزرگتری ــک ک ــه المپی ــیدن ب ــرای رس ب
رویــداد ورزشــی جهــان اســت، تــاش کردنــد.

ــش،  ــی تیم ــرد کل ــد از عملک ــا تمجی وی ب
اوزان،  برخــی  در  دارم  قبــول  داد:  ادامــه 
ــوب  ــا در کل، خ ــد. ام ــرآورده نش ــارات ب انتظ
ــهمیه  ــب س ــه کس ــت ک ــد پذیرف ــم و بای بودی

ــت. ــوار اس ــیار دش ــک بس المپی
اوزان  بررســی  خصــوص  در  اســتکی 
هشــتگانه تیــم ایــران، گفــت: در ۵۲ کیلــو 
برابــر  و  بــود  عالــی  احمدی صفــا«  »امیــد 
قهرمــان المپیــک، مبــارزه جانانــه ای انجــام داد. 
بســیار متاســفم کــه داوران حــق او را پایمــال 

ــران  ــک ای ــی المپی ــه مل ــا کمیت ــد و تنه کردن
می توانــد ایــن ماجــرا را پیگیــری کنــد.

وی در ادامــه »دانیــال شــه بخش« کــه 
ــید را  ــک رس ــهمیه المپی ــه س ــو ب در ۵7 کیل
بوکســوری حرفــه ای و توانمنــد توصیــف کــرد 
ــی از  ــی، یک ــاظ فن ــت: او از لح ــار داش و اظه
اســت  ایــران  بوکــس  تاریــخ  بهترین هــای 
خــود  اســتان  المپیــن  اولیــن  توانســت  و 

)سیســتان و بلوچســتان( لقــب بگیــرد.
ــت: در ۶۳  ــران، گف ــی ای ــم مل ــرمربی تی س
ــال ســن بســیار  ــا ۲۰ س ــی« ب ــکان رضای »اش
ــادی  ــای زی ــده حرف ه ــود و در آین ــده ب جنگن
بــرای گفتــن خواهــد داشــت، امــا در ۶۹ کیلــو 
»ســجاد کاظــم زاده« انتظــارات را بــرآورده 

نکــرد.
اســتکی تصریــح کــرد: »شــاهین موســوی« 
در 7۵ کیلوگــرم پــس از اینکــه در نیمه نهایــی 
ــید،  ــش نرس ــه حق ــی ب ــف چین ــل حری مقاب
ــتان و  ــد ازبکس ــدگان قدرتمن ــه نماین در ادام
مغولســتان را ســزاوارانه شکســت داد تــا بلیــط 

ــد. ــو را از آن خــود کن توکی
وی در مــورد عملکــرد کاپیتــان تیــم ملــی 
بوکــس کشــورمان، گفــت: »احســان روزبهانی« 
بــرای اینکــه در ۸۱ کیلــو مســابقه دهــد، وزن 
ــود.  ــاده ب ــداری ناآم ــرد و مق ــم ک ــادی ک زی
ــن  ــی در ای ــی و گزینش ــابقات جهان او در مس
ــده اش  ــوص آین ــت و در خص ــور داش وزن حض
ــم  ــت خواهی ــه، صحب ــن بوکســور باتجرب ــا ای ب

کــرد. نبایــد فرامــوش کــرد کــه روزبهانــی پــس 
از شکســت زودهنــگام، بــدون ادعــا و غــرور بــه 
تیــم و دوســتانش کمــک کــرد و واقعــا از 
لحــاظ اخاقــی، کمــک خوبــی بــرای تیــم بــود.

ــان شــریفی« را در  ــرد »طوف اســتکی عملک
وزن ۹۱ کیلوگــرم مناســب دانســت و افــزود: او 
بســیار خــوب و امیــدوار کننــده نشــان داد، امــا 
در ســنگین وزن »ایمــان رمضان پــور« ضعیــف 

نشــان داد.
وی در مــورد مســابقات گزینشــی در ســطح 
ــاه در  ــت م ــت اردیبهش ــرار اس ــه ق ــان ک جه
پاریــس برگــزار شــود، گفــت: فدراســیون 
ــابقات  ــن مس ــه ای ــداده ک ــی ن ــی اطاع جهان
ــر  ــد. اگ ــد ش ــو خواه ــا لغ ــود ی ــزار می ش برگ
ــانس  ــه ش ــی ک ــد، در اوزان ــزام باش ــر اع بناب
و  می رویــم  پاریــس  بــه  داشــت  خواهیــم 

ــت. ــم داش ــم خواهی ــی ه تغییرات
ســه  کســب  مــا  حــق  داد:  ادامــه  وی 
ــم خوشــحالم  ــا بازه ــود؛ ام ســهمیه در اردن ب
ــای ســخت، کمــی موجــب  ــن روزه ــه در ای ک
خوشــحالی مــردم و جامعــه ورزش شــدیم. 
ــی از تیــم صــورت گرفــت و  حمایت هــای خوب
بایــد از مســووالن وزارت ورزش و کمیتــه ملــی 

ــم. ــکر کن ــک تش المپی
اســتکی بــا تاکیــد بــر اتحــاد جامــه بوکــس، 
گفــت: وقتــی باختیــم همــه ناراحــت بودنــد و 
ــودن  ــد ب ــدند. متح ــادمان ش ــا، ش از پیروزی ه

ــر اســت. ــز مهم ت از همــه چی

بازیکنــان خارجــی تیــم فوتبال پرســپولیس 
ــا  ــرای آنه ــگاه ب ــه در باش ــی ک ــرایط مال از ش
بــه وجــود آمــده اســت، ناراحــت هســتند 
زیــرا مدیرعامــل ســابق باشــگاه بــدون تحقــق 
وعــده ای کــه بــه بازیکنــان خارجــی خــود داده 

ــرد.  ــرک ک ــود، پرســپولیس را ت ب
ــدور آراء  ــال ص ــا، بدنب ــزارش ایرن ــه گ ب
مفتــوح  پرونده هــای  خصــوص  در  فیفــا 
ــی،  ــن نهــادد جهان باشــگاه پرســپولیس در ای
زیادیمواجــه  بدهی هــای  بــا  سرخپوشــان 
کــم  زمانــی  مــدت  در  بایــد  و  شــده اند 
مبلغــی بیــش از ۲ میلیــون دالر بابــت بدهــی 
ــت  ــود پرداخ ــابق خ ــان س ــان و بازیکن مربی
ــش  ــا چال ــن موضــوع باشــگاه را ب ــد. همی کن

ــت. ــرده اس ــه ک ــدی مواج ج
ــن  ــد حس ــتعفای محم ــرایط اس ــن ش در ای
باشــگاه  عاملــی  مدیــر  از  انصاری فــرد 
ــپولیس نیــز موجــب افزایــش وخامــت  پرس
ــرا  ــام ماج ــن تم ــا ای ــت ام ــده اس ــرایط ش ش
نیســت زیــرا بازیکنــان باشــگاه نیــز از شــرایط 
مالــی موجــود ناراحــت هســتند؛ در واقــع 
مدیریــت ســابق بــه آنــان وعــده داده بــود کــه 
ــه  ــا را ب ــی آنه ــزان دریافت ــوروز می ــد ن ــا عی ت

بیــش از ۶۰ درصــد برســاند.
بازیکنــان خارجــی تیــم هــم شــرایط مالــی 
ــه  ــی ک ــرد در صحبت ــد. انصاری ف ــی ندارن خوب
ــت،  ــا داش ــا خارجی ه ــش ب ــدود ۱۵ روز پی ح

بــه آنهــا وعــده داد کــه طــی دو هفتــه آینــده 
میــزان دریافتــی آنهــا را بــه ۳۰ درصــد نزدیــک 

کنــد امــا ایــن وعــده عملــی نشــد.
قدیمی تریــن  کــه  رادوشــوویچ  بوژیــدار 
محســوب  پرســپولیس  خارجــی  بازیکــن 
می شــود و بــه تازگــی قــراردادش را بــه مــدت 
ــن  ــرای ای ــرده، ب ــد ک ــر تمدی ــه فصــل دیگ س
فصــل حــدود ۲۵ درصــد دریافتــی داشــته 
ــی  ــی چندان ــم دریافت ــن ه ــار رس ــت. بش اس

ــه  ــگاه ب ــت و باش ــته اس ــال نداش ــرای امس ب
تازگــی طلــب فصــل گذشــته او را تســویه 

ــت. ــرده اس ک
در  امــروز  سرخپوشــان  کــروات  گلــر 
گفت وگــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه شــرایط 
مالــی اش در پرســپولیس بــا طعنــه گفتــه بــود: 
طبــق قول هایــی کــه شــنیدیم،   قــرار بــود در 
ایــن چنــد روز درصــد کمــی از قراردادمــان را 
ــداد. مــا  دریافــت کنیــم کــه ایــن اتفــاق رخ ن

بایــد خوشــحال باشــیم کــه بازیکنــی کــه برای 
۵ روز بــه پرســپولیس آمــد، پولــش را گرفــت و 
رفــت امــا مــا بعــد از ۴ ســال هنــوز دریافتــی 
ــه  ــرای احترامــی کــه ب ــی نداشــته ایم؛ ب چندان

ــیم. ــحال باش ــد خوش ــد بای ــا می گذارن م
کریســیتین اوســاگونا هــم تنهــا پانــزده 
هــزار دالر از قــراردادش را دریافــت کــرده 

ــت. اس
ایــن در حالــی اســت کــه آنتونــی اســتوکس 
ــر  ــاه، دیگ ــر از ۲ م ــت کمت ــد از گذش ــه بع ک
حاضــر بــه بازگشــت بــه ایــران نشــد، در هنگام 
ــرد.  ــت ک ــزار دالر دریاف ــرارداد ۱۵۰ ه ــد ق عق
همیــن موضــوع و عــدم تحقــق وعده هــای 
ــان  ــی بازیکن ــث ناراحت ــابق باع ــل س مدیرعام

شــده اســت.
ــا توجــه بــه تعطیلــی لیــگ   بشــار رســن ب
بــه کشــور بازگشــته اما اوســاگونا و رادوشــوویچ 
خــود  خانه هــای  در  و  ایــران  در  همچنــان 
ماندنــد. موضــوع دیگــری کــه موجــب ناراحتــی 
آنهــا شــده ایــن اســت کــه هنــوز معلــوم 
نیســت کــه مســابقات در زمــان مقــرر برگــزار 
ــی  ــچ اقدام ــگاه هی ــا باش ــر، ام ــا خی ــود ی ش
ــرای  ــی ب ــان تعطیل ــت در زم ــه بلی ــرای تهی ب

ــود. ــرده ب ــاگونا نک ــوویچ و اوس رادوش
بــا ایــن حــال ایــن بازیکنــان امیــدوار 
از  بخشــی  مدیریــت جدیــد  کــه  هســتند 

کنــد. برطــرف  را  آنــان  مشــکات 

تعــداد اعضــای هیــات اجرایــی کمیتــه ملــی 
المپیــک کــه بــدون فدراســیون مانــده انــد بــه 

ســه نفــر رســید. 
ــال ۹۶  ــاه س ــنا، ۲۵ دی م ــزارش ایس ــه گ ب
انتخابــات کمیتــه ملــی المپیــک برگــزار شــد و 
در جریــان آن اعضــای هیــات اجرایــی مشــخص 
ــس  ــی ریی ــا رحیم ــان علیرض ــدند. در آن زم ش
ــس  ــی ریی ــد کیهان ــال، مجی ــیون هندب فدراس
فدراســیون دوومیدانــی، محمــد علیپــور رییــس 
فدراســیون انجمــن هــای ورزشــی، عبــدی 
ــد  ــکی، مجی ــیون اس ــس فدراس ــاری ریی افتخ
شایســته رییــس فدراســیون تنیــس، علــی دادگر 
ــادی ســاعی  ــدازی و ه رییــس فدراســیون تیران
نماینــده کمیســیون ورزشــکاران بــه عنــوان 
ــه  ــی انتخــاب شــدند. البت ــات اجرای اعضــای هی

ــی رییــس  در ســال جــاری هــم محســن رضوان
فدراســیون شــنا بــه هیــات اجرایــی اضافــه شــد. 
اکنــون در فاصلــه دو ســال مانــده تــا پایــان 
ــه  ــک س ــی المپی ــه مل ــاله کمیت دوره چهارس
نفــر از اعضــای هیــات اجرایــی ســمت خــود را 

ــد. در فدراســیون هــا از دســت داده ان
ــل  ــه دلی ــان ۹7 ب ــی در ۱۲ آب ــا رحیم علیرض

قانــون منــع بــه کاری گیری بازنشســته هــا مجبور 
بــه اســتعفا شــد و از فدراســیون هندبــال رفــت.

مجیــد شایســته  ۱۹ آبــان ۹7 دوره ریاســت 
ــه  ــس ب ــیون تنی ــاله اش در فدراس ــار س چه
پایــان رســید و پــس از آن هــم دیگــر در 
ــام نکــرد و  ــت ن ــن فدراســیون ثب ــات ای انتخاب

ــرد. ــی ک ــس خداحافظ ــا  تنی ب

مجیــد کیهانــی ۱۵ شــهریور ۹۸ دوره ریاســت 
ــام  ــی تم ــیون دوومیدان ــاله اش در فدراس چهارس
شــد و در انتخابــات مجــدد ایــن فدراســیون موفق 
ــه جلــب نظــر  اعضــای مجمــع نشــد و او نیــز  ب

مجبــور بــه خداحافظــی بــا دوومیدانــی شــد.
 مطابــق اساســنامه کمیتــه ملــی المپیــک این 
ســه نفــر تــا پایــان دوره چهارســاله کمیتــه مــی 
تواننــد در هیــات اجرایــی باشــند. همچینــن آنهــا 
عضــو مجمــع کمیتــه ملــی المپیــک هســتند اما 
بــه ایــن دلیــل کــه در فدراســیون هــای المپیکــی 

رییــس نیســتند، حــق رای ندارنــد. 
کمیتــه ملــی المپیــک یــک مجمــع عمومــی 
در ســال ۹۹ و مجمــع انتخاباتــی در ســال ۱۴۰۰ 
را پیــش رو دارد و ایــن ســه نفــر در ایــن مجامــع 
بــه عنــوان عضــو هیــات اجرایــی حــق رای ندارند. 

زنوزی: 

کیفیت فوتبال ماشین سازی جزو 5 تیم اول لیگ است

استکی:

موفقیت اتفاقی به دست نمی آید؛ حقمان سه سهمیه بود

وعده های پوچ قبل از کوچ

آگهی انجام تجدید انتخابات بازرسان انجمن سه عضو هیات اجرایی کمیته المپیک بدون فدراسیون و حق رای در مجمع
صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و 
حرفه ای مراقبت و زیبایی مردانه و بهداشت 

ایمنی فردی استان آذربایجان شرقی 
بــه اســتناد مــاده ١٣١ قانــون كار و آئيــن نامــه مصــوب 
١٣٨٩/٠٨/٠٣ هيــات وزيــران و باتوجــه بــه صورتجلســه مــورخ 
١٣٩٨/١٠/٢٩ مجمــع عمومــى و ســاير مــدارك تســليمى، 
ــخ  ــا تاري ــك از بازرســان انجمــن صنفــى كــه ت اســامى هــر ي
ــر مــى باشــد: ــه شــرح زي ــد ب ١٤٠٠/١٠/٢٩ انتخــاب شــده ان

1- بازرس اصلی: خانم پروانه عالی 
۲- بازرس علی البدل: خانم افسانه فرحی

ــار  ــتلزم انتش ــات مس ــى انتخاب ــد نهاي ــت تايي ــى اس بديه
ــه آن توســط  ــى و ارائ ــه رســمى و محل ــن آگهــى در روزنام اي
مســئوالن انجمــن بــه ايــن اداره كل و انطبــاق مراحــل 

ــود. ــد ب ــى خواه ــررات قانون ــا مق ــات ب انتخاب
میر احد حسینی

 مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی
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اوقات شرعی شهر تهران

فرمانــده ناجــا بــا بیــان اینکــه برخــی افــراد بــا شــایعه پــردازی 
و دروغ ســازی، روحیــه مــردم را نشــانه و هــدف گرفتــه انــد؛ گفــت: 
نیــروی انتظامــی هرگــز بــه فرصــت طلبــان اجــازه مــوج ســواری و 

جــوالن را نمــی دهــد. 
بــه گــزارش فــارس، ســردار حســین اشــتری در قــرارگاه مقابلــه 
ــگران و  ــی از تاش ــا قدردان ــا ب ــتاد ناج ــا در س ــروس کرون ــا وی ب
ــه  ــانی جامع ــت: جانفش ــار داش ــامت، اظه ــه س ــران عرص ایثارگ
پزشــکی، پرســتاری و کادر درمانــی را در مبــارزه و مقابلــه بــا 
ــر  ــوکل ب ــا ت ــاء اهلل ب ــم و ان ش ــی دانی ــدر م ــا ق ــروس کرون وی
ــول و  ــت اص ــی در رعای ــت همگان ــت و هم ــال، همی ــد متع خداون

ــم داد. ــت خواهی ــا را شکس ــتی، کرون ــکات بهداش ن
ــا  ــان ناج ــه سبزپوش ــان اینک ــا بی ــی ب ــروی انتظام ــده نی فرمان
ــامت«  ــان س ــار »مدافع ــت« در کن ــان امنی ــوان »مدافع ــه عن ب
هســتند، خاطــر نشــان کــرد: از تمامــی همــکاران ســخت کــوش و 
عزیــزم کــه در ایــن موقعیــت در انجــام ماموریــت هــا، شــجاعانه و 

ــم. ــی کن ــکر م ــی و تش ــز قدردان ــد نی ــور دارن ــوزانه حض دلس
ــه ســامت نیروهــای  ــا بیــان اینکــه نســبت ب ســردار اشــتری ب
پلیــس حســاس هســتیم، بیــان کــرد: تــک تــک نیروهــا و 
ــا از  ــم و قطع ــی دان ــود م ــدان خ ــا را همچــون فرزن ــان ناج کارکن
همــه ظرفیــت هــای بهداشــتی و ایمنــی ســامت بــرای صیانــت از 

ــم. ــی گیری ــره م ــان به ــواده هایش ــا و خان ــامت آنه س
ــت هــای نیــروی  ــه تنــوع و گســتردگی ماموری ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــه گون ــس ب ــای پلی ــت ه ــت ماموری ــه داد: ماهی ــی، ادام انتظام
ای اســت کــه در هیــچ شــرایطی نمــی توانیــم نســبت بــه تامیــن 
ــان را  ــی م ــف قانون ــا وظای ــیم ی ــاوت باش ــی تف ــت ب ــم و امنی نظ
دنبــال و اجرایــی نکنیــم؛ در واقــع بایــد بگویــم نمــی توانیــم رونــد 

ــت در  ــا الزم اس ــم ام ــل کنی ــردم را تعطی ــه م ــی ب ــات ده خدم
ــه  ــا، ارائ ــز زیرســاخت ه ــن و تجهی ــا تامی ــز ب ــن شــرایطی نی چنی

ــم. ــریع کنی ــهیل و تس ــوری را تس ــات غیرحض خدم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نیروهــای پلیــس شــجاعانه، ایثارگرانــه و 
جانانــه در کنــار مدافعــان ســامت در خــط مقــدم مبــارزه بــا ویــروس 
کرونــا هســتند، تصریــح کــرد: در راســتای مهــار و کنتــرل شــیوع ایــن 
ویــروس در جامعــه، همــه ظرفیــت هایمــان را بــه میــدان مــی آوریم و 
در پیــاده ســازی ایــن رویکــرد، توجــه بــه ســامت کارکنــان و صیانت 

از آن را بــه عنــوان یــک اولویــت جــدی دنبــال مــی کنیــم.
ــا اشــاره  ســردار اشــتری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
بــه اقدامــات مقابلــه ای نیــروی انتظامــی در حــوزه احتــکار، 
خاطرنشــان کــرد: بــا محوریــت پلیــس امنیــت اقتصــادی اقدامــات 
خوبــی در ایــن حــوزه صــورت گرفتــه اســت بــه گونــه ای کــه در 
ــکار،  ــای احت ــایی انباره ــن شناس ــا ضم ــتان ه ــایر اس ــران و س ته

ــد. ــی شــده ان ــی معرف ــه مراجــع قضائ ــایی و ب ــن شناس محتکری
وی بــا بیــان اینکــه علــی رغــم کشــف مــواد ضدعفونــی و 
ــه نظــر  ــکار، ب ــروی انتظامــی از انبارهــای احت بهداشــتی توســط نی
مــی رســد کــه چرخــه توزیــع ایــن مــواد بایــد اصــاح شــود، مطــرح 
کــرد: ســازوکاری بایــد پیــش بینــی شــودکه ایــن کشــفیات مــورد 
نیــاز، طــی فراینــدی صحیــح در اختیــار عمــوم مــردم قــرار بگیــرد.

فرمانــده نیــروی انتظامــی بــا اشــاره بــه تشــدید رصــد تحــرکات 
شــایعه پــردازان در فضــای مجــازی، خاطرنشــان کــرد: برخــی افراد 
بــا شــایعه پــردازی و دروغ ســازی، روحیــه مــردم را نشــانه و هــدف 
ــروی  ــم نی ــی ده ــان م ــه اطمین ــی اســت ک ــن در حال ــد ای گرفتن
انتظامــی هرگــز بــه فرصــت طلبــان اجــازه مــوج ســواری و جــوالن 

نمــی دهــد.

فرمانده ناجا: 

شایعه پردازان، روحیه مردم را نشانه گرفته اند 
دبیـــرکل خانـــه کارگـــر بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـال 
ــم  ــاز خواهیـ ــازیم« آغـ ــاره می سـ ــعار »دوبـ ــا شـ ۹۹ را بـ
کـــرد، گفـــت: در ایـــن شـــرایط خطیـــر وظیفـــه شـــورای 
ـــرای  ـــود را ب ـــاش خ ـــر ت ـــه حداکث ـــت ک ـــی کار آن اس عال
ـــه  ـــرد و ب ـــه کار گی ـــران ب ـــوب کارگ ـــتمزد مطل ـــن دس تعیی
هیـــچ عنـــوان قصـــور و کوتاهـــی در تعییـــن دســـتمزد از 

مذاکره کننـــدگان پذیرفتـــه نمی شـــود. 
ـــی  ـــران اجرای ـــازی دبی ـــه مج ـــا، جلس ـــزارش ایلن ـــه گ ب
ــا  ــور علیرضـ ــا حضـ ــور بـ ــر کشـ ــر سراسـ ــه کارگـ خانـ
محجـــوب )دبیـــرکل خانـــه کارگـــر( و حســـن صادقـــی 
از  کارگـــر(  خانـــه  شهرســـتان های  امـــور  )معـــاون 

ــد. ــزار شـ ــس برگـ ــو کنفرانـ ــق ویدیـ طریـ
ارتبـــاط  ایـــن  در  کارگـــر  خانـــه  دبیـــرکل 
سراســـر  کارگـــر  خانه هـــای  بـــا  ویدئوکنفرانســـی 
ــد و  ــال جدیـ ــیدن سـ ــک فرارسـ ــن تبریـ ــور، ضمـ کشـ
ـــا  ـــران، ب ـــه کارگ ـــرای هم ـــار ب ـــالی پرب ـــتن س آرزوی داش
ـــاری  ـــیوع بیم ـــی از ش ـــادی ناش ـــرایط اقتص ـــه ش ـــاره ب اش
کرونـــا در کشـــور گفـــت:  مـــردم مـــا در طـــول تاریـــخ 
همـــواره ثابـــت کرده انـــد کـــه تـــوان ســـاختن کشـــور 
ــر را  ــوز و ویرانگـ ــای خانمان سـ ــروز پدیده هـ ــس از بـ پـ

ند. شـــته ا دا
ـــعار  ـــا ش ـــال ۹۹ را ب ـــه س ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــوب ب محج
»دوبـــاره می ســـازیم« آغـــاز خواهیـــم کـــرد، گفـــت: 
ـــی  ـــم و اساس ـــش مه ـــه نق ـــن عرص ـــز در ای ـــران عزی کارگ

ایفـــا خواهنـــد نمـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه مباحـــث مطـــرح شـــده از ســـوی 
ــن  ــور در ایـ ــر کشـ ــای سراسـ ــی خانه هـ ــران اجرایـ دبیـ
ارتبـــاط ویدئوکنفرانســـی گفـــت: مطالـــب زیـــادی در 
خصـــوص نحـــوه تعییـــن دســـتمزد، موضـــوع واحدهـــای 
و  بازنسشـــتگان  حقـــوق  همسان ســـازی  بحـــران دار، 
ــایر مطالبـــات و مشـــکات کارگـــران  رســـیدگی بـــه سـ
ـــادی  ـــت زی ـــا وق ـــه آنه ـــه هم ـــن ب ـــه پرداخت ـــد ک ـــرح ش مط
را می طلبـــد و مـــا بـــه عنـــوان تشـــکیات خانـــه کارگـــر 
ـــه  ـــری و ب ـــوارد را پیگی ـــن م ـــک ای ـــک ت موظـــف هســـتیم ت

نتیجـــه برســـانیم.
ـــت  ـــاری اس ـــن ب ـــه اولی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــوب ب محج
ـــرده و  ـــو ک ـــر گفتگ ـــا یکدیگ ـــازی ب ـــورت مج ـــه ص ـــه ب ک
ارتبـــاط برقـــرار می نماییـــم، تصریـــح کـــرد: همـــه مـــا 
ـــی  ـــر در زندگ ـــرای تغیی ـــدود ب ـــت مح ـــن فرص ـــد از ای بای
ـــرار  ـــه ام ـــانی ک ـــه کس ـــتگان و هم ـــران، بازنشس ـــرا، کارگ فق
ــتفاده  ــت، اسـ ــری اسـ ــق حقوق بگیـ ــان از طریـ معاش شـ

ـــم. کنی

نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلـــس شـــورای گفـــت: 
ــی کار  ــورای عالـ ــه شـ ــر وظیفـ ــرایط خطیـ ــن شـ در ایـ
آن اســـت کـــه حداکثـــر تـــاش خـــود را بـــرای تعییـــن 
دســـتمزد مطلـــوب کارگـــران بـــه کار گیـــرد و بـــه هیـــچ 
عنـــوان قصـــور و کوتاهـــی در تعییـــن دســـتمزد از 

نمی شـــود. پذیرفتـــه  مذاکره کننـــدگان 
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تمـــام تـــاش 
ـــن  ـــر ای ـــس ب ـــی مجل ـــیون اجتماع ـــر و کمیس ـــه کارگ خان
ـــازی  ــث همسان س ــه بحـ ــوده کـ ــوف بـ ــوع معطـ موضـ
حقـــوق بازنشســـتگان در ســـال ۹۸ بـــه نتیجـــه برســـد، 
ــن  ــازمان تامیـ ــل سـ ــه مدیرعامـ ــاس آنچـ ــت: براسـ گفـ
ـــارد  ـــزار میلی ـــادل ۵ ه ـــرده رقمـــی مع ـــح ک ـــی تصری اجتماع
ـــه  ـــده ک ـــن ش ـــت تامی ـــوی دول ـــال ۹۸ از س ـــان در س توم
ــازی در  ــق همسان سـ ــرای تحقـ ــدم اول بـ ــم قـ امیدواریـ

روزهـــای پایـــان ســـال برداشـــته شـــود.
وی گفـــت: کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس مـــدام 
ـــدف  ـــن ه ـــه ای ـــل ب ـــا نی ـــت و ت ـــوع اس ـــن موض ـــر ای پیگی

پیگیرهایمـــان متوقـــف نخواهـــد شـــد.
دبیـــرکل خانـــه کارگـــر بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بایـــد 
تمرکـــز خـــود را روی ارایـــه خدمـــات کیفـــی و صنفـــی 
ـــد  ـــه مانن ـــدون آنک ـــر ب ـــه کارگ ـــت: خان ـــم، گف ـــرار دهی ق
ســـایر دســـتگاه ها و برخـــی تشـــکل ها از بودجـــه دولتـــی 
ـــه  ـــتای ارای ـــدی را در راس ـــای بلن ـــد، قدم ه ـــوردار باش برخ
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــته اس ـــز برداش ـــران عزی ـــه کارگ ـــات ب خدم

رونـــد در ســـال ۹۹ بـــا قـــوت بیشـــتری ادامـــه خواهـــد 
ـــت. یاف

ـــش  ـــت پوش ـــای تح ـــراد و اعض ـــوزش اف ـــت: آم وی گف
ــد در  ــد بایـ ــراد جدیـ ــرورش افـ ــرای پـ ــازماندهی بـ و سـ
راس برنامه هـــای خانـــه کارگـــر در سراســـر کشـــور قـــرار 

ـــرد. گی
ــر  ــای کارگـ ــارکت خانه هـ ــن مشـ ــوب همچنیـ محجـ
ــم  ــزی را مهـ ــکیات مرکـ ــور در اداره تشـ ــر کشـ سراسـ
ـــورت  ـــه ص ـــال ۹۹ ب ـــوع در س ـــن موض ـــت: ای ـــت و گف دانس

ــد. ــد شـ ــال خواهـ ــر دنبـ جدی تـ
ـــه شـــیوع  ـــا اشـــاره ب ـــن ب ـــر همچنی ـــه کارگ ـــرکل خان دبی
ـــاق  ـــن اتف ـــفانه ای ـــت: متاس ـــور گف ـــا در کش ـــاری کرون بیم
ـــوان  ـــیب پذیر و کم ت ـــراد آس ـــت اف ـــر معیش ـــی ب ـــر منف تاثی
جامعـــه بـــه لحـــاظ اقتصـــادی بـــوده اســـت و مـــا بـــه 
عنـــوان یـــک تشـــکل کارگـــری بایـــد تمـــام توان مـــان را 
ـــه  ـــه ب ـــن ناحی ـــران از ای ـــیب کارگ ـــا آس ـــم ت ـــه کار ببندی ب

ـــد. ـــن برس ـــل ممک حداق
ــاره  ــا اشـ ــری مجلـــس بـ ــیون کارگـ رییـــس فراکسـ
بـــه اینکـــه شـــعار مـــا در ســـال ۹۸ »زنده بـــاد کارگـــر 
ــدر  ــوع را در صـ ــن موضـ ــان ایـ ــت: همچنـ ــود«، گفـ بـ
برنامه ریزی هـــای خـــود خواهیـــم داشـــت و اعتقـــاد 
دارم بـــا همدلـــی و اعتمـــاد بیشـــتر خواهیـــم توانســـت 
حرکت هـــای بزرگـــی را بـــه نفـــع کارگـــران رقـــم 

بزنیـــم.

کامـــران نـــدری گفـــت: ورشکســـتگی بنگاه هـــای خـــرد 
و متوســـط کـــه موجـــب بیـــکاری و فقـــر بیشـــتر می شـــود 
ـــا  ـــد از آن ه ـــت بای ـــن دول ـــه اســـت بنابرای ـــه ضـــرر کل جامع ب

حمایت هـــای بیمـــه ای بانکـــی و مالیاتـــی نمایـــد. 
ــا  ــروس کرونـ ــجو، ویـ ــزاری دانشـ ــزارش خبرگـ ــه گـ بـ
ـــیاری  ـــمی بس ـــامت جس ـــر س ـــه ب ـــی ک ـــر تاثیرمنف ـــاوه ب ع
ــن  ــت رفتـ ــه از دسـ ــته و منجربـ ــا گذاشـ ــردم دنیـ از مـ
ــورمان  ــان و در کشـ ــطح جهـ ــیاری در سـ ــای بسـ جان هـ
ـــازه ای  ـــان ت ـــود قربانی ـــر خ ـــیوع فراگی ـــا ش ـــت ب ـــده اس ش
بـــه قربانیانـــی کـــه دستشـــان از دنیـــا کوتـــاه می شـــود 
ـــن  ـــت رفت ـــا از دس ـــه ب ـــی ک ـــت، قربانیان ـــرده اس ـــه ک اضاف
ــا  ــر وروی آن هـ ــی از سـ ــان باتکلیفـ ــب و کارهایشـ کسـ
ــادی در  ــات اقتصـ ــه حیـ ــرای ادامـ ــی بـ ــارد و رمقـ می بـ
ــب  ــا شـ ــروس کرونـ ــت. ویـ ــده اسـ ــی نمانـ ــان باقـ جانشـ
ــی  ــای بخـــش خصوصـ ــب و کار هـ ــیاری از کسـ ــد بسـ عیـ
بخصـــوص مشـــاغل خـــرد و واحد هـــای تولیـــدی کوچـــک 
ــده ای  ــیب دیـ ــی آسـ ــت، واحد هایـ ــرده اسـ ــی کـ را قربانـ
ـــران  ـــه کارگ ـــق بیم ـــات و ح ـــت مالی ـــه پرداخ ـــادر ب ـــه ق ک
تحـــت پوشـــش خـــود نیســـتند وبســـیاری از آن هـــا 
در رکـــود موجـــود قـــادر بـــه پرداخـــت اقســـاط بانکـــی 
ــی  ــر همتـ ــه عبدالناصـ ــم آنکـ ــی رغـ ــتند، علـ ــود نیسـ خـ
ــازار کار  ــاالن بـ ــه فعـ ــی بـ ــاعدت بانکـ ــتورالعمل مسـ دسـ
ــان  ــیاری از صاحبـ ــای بسـ ــا گایه هـ ــرد، امـ ــادر کـ را صـ
ــام  ــاعدت نظـ ــدم مسـ ــک از عـ ــای کوچـ ــب و کار هـ کسـ

بانکـــی بیانگـــر اجـــرا نشـــدن ایـــن دســـتورالعمل اســـت، 
چرایـــی عـــدم توجـــه نظـــام بانکـــی بـــه دســـتور رئیـــس 
بانـــک مرکـــزی و معذوریت هـــای سیســـتم بانکـــی را 
کامـــران نـــدری عضـــو پژوهشـــکده پولـــی و بانکـــی و اهلل 
ــازمان  ــبق سـ ــر کل اسـ ــی دبیـ ــی سلماسـ ــردی رجایـ ویـ
ـــا در  ـــا م ـــو ب ـــامان در گفتگ ـــک س ـــذار بان ـــورس و بنیانگ ب

ــتند. ــان گذاشـ میـ

حمایـــت بانک ها از فعالین بازار کار اخاقی
 است نه دستورالعملی

ـــی  ـــی و بانک ـــکده پول ـــناس پژوهش ـــدری کارش ـــران ن کام
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بانک هـــا بـــه صـــورت اخاقـــی نـــه 
دســـتورالعملی می تواننـــد فعـــاالن بخـــش خصوصـــی را 
یـــاری کننـــد گفـــت: بـــه نظـــر می رســـد تاکیـــد آقـــای 
همتـــی بـــه بانک هـــا در تعویـــق انداختـــن دریافـــت 
ـــت  ـــه بازپرداخ ـــهیاتی ک ـــایر تس ـــا و س ـــود وام ه ـــاط و س اقس
آن در ایـــن مـــاه یـــا ماه هـــای آینـــده بایـــد انجـــام شـــود 
بـــه صـــورت توصیـــه اخاقـــی بـــوده نـــه الـــزام عملـــی. 
ــت  ــزام آوری در حمایـ ــه الـ ــش نامـ ــد بخـ ــت می توانـ دولـ
و مســـاعدت های مـــورد نظـــر دولـــت بـــه بانک هـــای 
ــای  ــاره بانک هـ ــاله دربـ ــن مسـ ــا ایـ ــد، امـ ــی بدهـ دولتـ
خصوصـــی آنقـــدر الـــزام آور نیســـت، هـــر چنـــد دولـــت 
ــان  ــود شـ ــرای خـ ــدر بـ ــران آنقـ ــامی ایـ ــوری اسـ جمهـ
قائـــل اســـت کـــه در همـــه ی زمینه هـــا مداخلـــه کنـــد و 

ـــن  ـــخصی م ـــی ش ـــی در زندگ ـــه حت ـــش نام ـــدور بخ ـــا ص ب
و شـــما دخالـــت می کنـــد، امـــا درســـت یـــا غلـــط بـــودن 
ـــش  ـــه بخ ـــت ب ـــوی دول ـــزی از س ـــم آمی ـــه تحک ـــن روی چنی

خصوصـــی بحـــث دیگـــری اســـت.

حمایت دولت از کســـب و کار ها با اتکا به 
منابع خود الزامی است

ـــتفاده  ـــا اس ـــد ب ـــت می توان ـــزود: دول ـــاره اف ـــن ب وی درای
ـــن  ـــاعدتی از فعالی ـــک و مس ـــه کم ـــر گون ـــود ه ـــع خ از مناب
ـــن  ـــا ای ـــل آورد، ام ـــه عم ـــب وکار ب ـــی کس ـــش خصوص بخض
ـــد،  ـــی باش ـــع مردم ـــل و مناب ـــد از مح ـــت نبای ـــک و حمای کم
بـــه ایـــن معنـــا کـــه اصـــوال دولت هـــا در چنیـــن مواقعـــی 
نمی تواننـــد بـــا ابـــزار الـــزام و اجبـــار حـــرف خـــود را بـــه 
کرســـی بنشـــانند، بلکـــه می تواننـــد بـــا حالـــت ارشـــادی 
ــی  ــتم بانکـ ــی و سیسـ ــش خصوصـ ــه بخـ ــه ای بـ و توصیـ
ـــد  ـــند، هرچن ـــتانه باش ـــان دوس ـــای انس ـــان همکاری ه خواه
در وضعیـــت بحرانـــی همـــه ی مـــردم بایـــد در کنـــار هـــم 
ـــد،  ـــم بدهن ـــت ه ـــه دس ـــت ب ـــران دس ـــوراز بح ـــرای عب و ب
امـــا دربـــاره بانک هـــای خصوصـــی لزومـــا دولـــت نبایـــد 
وظیفـــه خـــود را بـــا دســـتورالعمل و اجبـــار بـــه گـــردن 
چنیـــن  کـــه  چـــرا  بیانـــدازد،  خصوصـــی  بانک هـــای 
اجبـــاری بـــه هیـــچ وجـــه منطقـــی بـــه نظـــر نمی رســـد، 
ـــد  ـــادی بای ـــاالن اقتص ـــه فع ـــت ب ـــک دول ـــه کم ـــر گون ـــذا ه ل

ـــد. ـــود باش ـــع خ ـــه مناب ـــکا ب ـــا ات ب

دولـــت می تواند از بخش خصوصی حمایت های
 مختلفی به عمل آورد

کارشـــناس بانکـــی و مالـــی تصریـــح نمـــود: امـــروز 
و  کار هـــای کوچـــک  و  از کســـب  بســـیاری  صاحبـــان 
ـــرا  ـــد چ ـــود را دارن ـــات خ ـــودگی مالی ـــای بخش ـــاف تقاض اصن
کـــه بـــه دلیـــل عـــدم فـــروش و رکـــود بـــازاردر بحـــران 
ــر  ــاوه بـ ــد عـ ــد، دولـــت می توانـ ــر می برنـ ــه سـ ــی بـ مالـ
ـــاالن  ـــات فع ـــدی از مالی ـــش درص ـــا کاه ـــی ی ـــت مالیات معافی
اقتصـــادی را در موضـــوع بیمـــه ای حمایـــت کنـــد تـــا 
ـــی از  ـــان بخش ـــا و کارگرانش ـــه آن ه ـــق بیم ـــت ح ـــا پرداخ ب
دغدغـــه فعـــاالن اقتصـــادی را در فروردیـــن و اردیبهشـــت 
مـــاه کاهـــش دهـــد. از ســـوی دیگـــر انتظـــار مـــی رود تـــا 
ـــاری  ـــای تج ـــرایط فعالیت ه ـــه ش ـــت ب ـــدن بازگش ـــادی ش ع
دولـــت بـــه صـــورت وام هـــای بانکـــی از بخـــش خصوصـــی 
ــا  ــن حمایت هـ ــل آورد، ایـ ــه عمـ ــدی بـ ــای جـ حمایت هـ
ــت  ــرای پرداخـ ــی بـ ــارات دولتـ ــل اعتبـ ــد از محـ می توانـ
ـــاط  ـــورت اقس ـــه ص ـــا ب ـــوض ی ـــا باع ـــره ی ـــم به ـــهیات ک تس
ــری  ــاط کمتـ ــود و اقسـ ــرخ سـ ــدون نـ ــدت و بـ ــد مـ بلنـ
ـــک در  ـــای کوچ ـــروی کار و تولیدی ه ـــا نی ـــود ت ـــه ش پرداخت

ســـال جدیـــد بـــه ناچاردســـت از فعالیـــت نکشـــند.

الگو های حمایتی ســـایر کشور ها نسخه خوبی برای 
الگوبرداری دولت است

کامـــران نـــدری توضیـــح داد: در موضـــوع کرونـــا 

ــا  ــاد آن هـ ــه اقتصـ ــری کـ ــور های درگیـ ــیاری از کشـ بسـ
ــی و  ــش خصوصـ ــت وبخـ ــرار گرفـ ــیب هایی قـ ــت آسـ تحـ
ـــرار  ـــد ق ـــرض تهدی ـــرد و کان در مع ـــادی خ ـــاالن اقتص فع
ــت هایی  ــات و سیاسـ ــاذ اقدامـ ــا اتخـ ــت بـ ــد دولـ گرفتنـ
ــار  ــا اجبـ ــتور یـ ــارغ از دسـ ــاد کان فـ ــه اقتصـ در عرصـ
ــی  ــق مکانیزم هـــای طبیعـ ــی بلکـــه از طریـ نظـــام بانکـ
ـــاالن  ـــی و فع ـــش خصوص ـــی از بخ ـــل قبول ـــای قاب حمایت ه
ـــادی  ـــت اقتص ـــد وضعی ـــر چن ـــد، ه ـــل آوردن ـــه عم ـــازار ب ب
از  متفـــاوت  کرونـــا  درگیـــر  دولت هـــای  از  بســـیاری 
وضعیـــت اقتصـــادی دولـــت ماســـت، لـــذا آن دولت هـــا در 
ـــرق  ـــدی از ط ـــای تولی ـــت از واحد ه ـــا حمای ـــطح کان ب س
ــرد  ــای خـ ــی و حمایت هـ ــر بانکـ ــی و غیـ ــف بانکـ مختلـ
از همـــه اقشـــار آســـیب پذیـــر جامعـــه اقدامـــات قابـــل 
توجهـــی صـــورت دادنـــد، کاهـــش نـــرخ بهـــره از طریـــق 
مکانیـــزم و مجـــرای طبیعـــی و کمـــک مســـتقیم از محـــل 
منابـــع دولـــت اقدامـــات ســـایر کشـــور ها در حمایـــت از 

فعـــاالن اقتصـــادی اســـت.

بروکراسی اداری و معذوریت های مالی دست
 و پا گیر شده است

هـــای  معذوریـــت   خصـــوص  در  نـــدری  کامـــران 
کنونـــی گفـــت: هـــر  در وضعیـــت  بانکـــی  سیســـتم 
ــار  ــاوت زود اســـت وانتظـ ــرای قضـ ــوز بـ ــه هنـ ــد کـ چنـ
مـــی رود نظـــام بانکـــی در حـــد توانایـــی خـــود در کنـــار 
مـــردم و فعـــاالن اقتصـــادی باشـــد، امـــا بخشـــودگی 
گیـــر  در  نیـــز  وام هـــا  اقســـاط  و  بانکـــی  ســـود های 
و دار بروکراســـی های دســـت و پـــا گیـــر مشـــکاتی 
بروکراســـی  نظـــام  در  متاســـفانه  می کنـــد،  ایجـــاد 
ــیوه های  ــا وشـ ــوان از روش هـ ــادگی نمی تـ ــه سـ اداری بـ
دیکتـــه شـــده و فرآیند هـــای پیچیـــده عبـــور کـــرد لـــذا 
بخشـــی از عـــدم همراهـــی نظـــام بانکـــی می توانـــد بـــا 
ایـــن موضـــوع مرتبـــط باشـــد، از ســـوی دیگـــر بخشـــی 
هـــم بـــه دلیـــل مشـــکات بانک هـــا ســـختی های کار 
را دو برابـــر می کنـــد، بســـیاری از بانک هـــا در زمـــان 
ـــد،  ـــز کنن ـــذاران را واری ـــپرده گ ـــود س ـــد س ـــید بای سررس
هزینه هایـــی کـــه بانـــک متقبـــل شـــده بایـــد در موعـــد 
ــان  ــذار در پایـ ــپرده گـ ــذا سـ ــود لـ ــه شـ ــرر پرداختـ مقـ
ـــک  ـــر بان ـــت، اگ ـــک اس ـــود از بان ـــت س ـــر دریاف ـــاه منتظ م
ـــی  ـــه منابع ـــا چ ـــد ب ـــول کن ـــود را وص ـــات خ ـــد مطالب نتوان
ــود را  ــع خـ ــایر منابـ ــذاران وسـ ــپرده گـ ــود سـ ــد سـ بایـ
ــا توجـــه بـــه اهمیـــت دو ســـوی  تامیـــن کنـــد! لـــذا بـ

ــرد، ــاوت کـ ــه قضـ ــک طرفـ ــوان یـ ــرا نمی تـ ماجـ
توانایـــی  بـــا  بانک هـــای  می رســـد  نظـــر  بـــه   
مالـــی بیشـــتر می تواننـــد از محـــل ســـود ســـهامداران 
ـــته  ـــادی داش ـــن اقتص ـــه فعالی ـــی ب ـــل توجه ـــای قاب کمک ه
باشـــند و برخـــی از ایـــن هزینه هـــا را بـــه خواســـت خـــود 
ــی از  ــه حمایت هایـ ــد کـ ــت می دانـ ــد، دولـ ــل نماینـ تقبـ
ـــی رود  ـــار م ـــی انتظ ـــای خصوص ـــه از بانک ه ـــت ک ـــن دس ای
ـــام  ـــه انج ـــا داوطلبان ـــورت کام ـــه ص ـــا ب ـــای دنی ـــه ج در هم

می شـــود، امـــا داســـتان حمایت هـــای دولـــت متفـــاوت از 
بخـــش خصوصـــی اســـت، منابـــع دولـــت بایـــد در جهـــت 
ـــه  ـــت از هم ـــرد، دول ـــرار بگی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــردم م ـــاه م رف
ــش  ــت از بخـ ــت حمایـ ــود در جهـ ــع خـ ــات و منابـ امکانـ
ــه  ــت بـ ــد حمایـ ــری بایـ ــاالن کار و کارگـ ــی و فعـ خصوصـ

عمـــل آورد.

دولت مانع ورشکســـتگی کامل کسب وکار های
 خرد شود

ـــامان  ـــک س ـــذار بان ـــی بنیانگ ـــی سلماس ـــردی رجای اهلل وی
ـــی  ـــود ناش ـــه رک ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــور مالیات ـــازمان ام ـــت: س گف
از بحـــران کرونـــا بایـــد بـــا تمـــام امکانـــات حمایت هـــای 
واحد هـــای  و  وکار  بـــازار کســـب  فعـــاالن  از  ویـــژه ای 
صنفـــی بـــه عمـــل آورد، کاهـــش مالیـــات واحد هـــای 
ــد،  ــا باشـ ــن حمایت هـ ــی از ایـ ــد بخشـ ــدی می توانـ تولیـ
ضمـــن اینکـــه دولـــت بـــا اعطـــای وام هـــای بلنـــد مـــدت 
بـــدون بهـــره بایـــد عـــاوه بـــر جلوگیـــری از ورشکســـتگی 
واحد هـــای تولیـــدی در ســـال ۹۹ معیشـــت خانواده هـــای 
ـــرای  ـــت ب ـــد. دول ـــن کن ـــطی تامی ـــد متوس ـــری را در ح کارگ
ـــات  ـــا اقدام ـــت ب ـــر دول ـــده، اگ ـــکیل ش ـــی تش ـــن مواقع چنی
ــکان راه  ــد امـ ــت نکنـ ــا حمایـ ــب و کار هـ ــی از کسـ قانونـ
انـــدازی بســـیاری از واحد هـــای تولیـــدی و جلوگیـــری 
از بیکاری هـــای گســـترده بســـیار ســـخت وبعیـــد خواهـــد 

ـــود. ب

از امروز مانع بحران های بزرگ اقتصادی فردا ها شـــویم
ــت از  ــزی و دولـ ــر بانـــک مرکـ ــود: اگـ ــح نمـ وی تصریـ
ـــود  ـــد، رک ـــت نکنن ـــاده حمای ـــق افت ـــای از رون ـــب وکار ه کس
و مشـــکات ناشـــی از شـــیوع ویـــروس کرونـــا بحران هـــای 
دیگـــری را بـــر اقتصـــاد و اشـــتغال کشـــور وارد می کنـــد، 
بحران هایـــی کـــه اگـــر امـــروز از طریـــق کاهـــش ضرایـــب 
می توانیـــم  حمایتـــی  شـــیوه های  ســـایر  و  مالیاتـــی 
مانـــع آن شـــویم اگـــر جـــدی گرفتـــه نشـــود در ماه هـــای 
آینـــده بـــه بحران هـــای بزرگتـــری تبدیـــل می شـــود کـــه 
ســـامان دادن آن هزینه هـــای ســـنگین تـــری بـــه دولـــت و 
حاکمیـــت تحمیـــل می کنـــد، لـــذا الزم اســـت دولـــت هـــر 
چـــه ســـریع تر بـــا همـــکاری بانـــک مرکـــزی تدابیـــری را 
ــه  ــی بـ ــای صنفـ ــی از واحد هـ ــای عملـ ــت حمایت هـ جهـ

ـــد. ـــل آورن عم

اقتصاد و بیـــکاری زنجیر وار جامعه را تهدید می کند
اهلل ویـــردی رجایـــی سلماســـی خاطـــر نشـــان کـــرد: 
ـــه  ـــد ک ـــم باش ـــن مه ـــه ای ـــد متوج ـــور بای ـــی کش ـــام بانک نظ
اعمـــال فشـــار بـــر تولیـــد کننـــدگان و بـــی توجهـــی بـــه 
ـــان  ـــران وکارفرمای ـــیاری از کارگ ـــی بس ـــه زندگ ـــی ک وضعیت
ــرای  ــاص تهدیـــدی بـ ــور خـ ــه طـ ــد بـ ــد می کنـ را تهدیـ
آن هـــا نیســـت، بلکـــه تهدیـــدی بـــرای اقتصـــاد کشـــور 
اســـت کـــه چونـــان زنجیـــره ای همـــه مـــا را تحـــت 
ــت و  ــی رود دولـ ــار مـ ــذا انتظـ ــد، لـ ــرار می دهـ ــر قـ تاثیـ
بانـــک مرکـــزی بـــا همراهـــی بانک هـــای سراســـر کشـــور 
ــا از  ــد تـ ــت کننـ ــک حمایـ ــای کوچـ ــب و کار هـ از کسـ
آســـیب های بزرگ تـــر بعـــدی جلوگیـــری بـــه عمـــل 

آورده شـــود.
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