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تاکید رؤسای جمهور ایران و افغانستان بر تحکیم همه جانبه مناسبات
رؤسای جمهور ایران و افغانستان با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه  2کشور ،بر ضرورت
تالش برای توسعه و تحکیم همه جانبه مناسبات تهران-کابل در راستای تامین منافع  2ملت
تاکید کردند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم و المسلمین
دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در تماس تلفنی «محمد اشــرف غنی» رئیس جمهور
افغانستان با وی ،با تبریک دوره جدید ریاست جمهوری وی در افغانستان و ابراز خرسندی از
توافق به وجود آمده در میان گروه های سیاسی در این کشور ،ابراز امیدواری کرد :با تالش همه ارکان دولت و
شورای عالی مصالحه ،شاهد صلح ،ثبات و امنیت بیشتر در افغانستان باشیم.
رئیس سازمان حج و زیارت:

منتظر پاسخ عربستان برای حج  ۹۹هستیم
رئیس سازمان حج و زیارت گفت :با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف و
احتمال تعطیلی حج امسال ،منتظر پاسخ نهایی عربستان برای اعزام زائران حج  ۹۹به
سرزمین وحی هستیم« .علیرضا رشیدیان» روز دوشنبه در حاشیه آیین رونمایی از ماکت
فاخر حرم ائمه بقیع (ع) در گفت وگو با ایرنا افزود :با توجه به برنامه ریزی و زمان بندی های
الزم ،بیش از  ۹۰درصد عملیات اجرایی برای اعزام زائران انجام شده است .وی تصریح کرد:
تاکنون بسیاری از اقدامات الزم در زمینه اسکان ،حمل و نقل و تغذیه زائران اعزامی به حج  ۹۹انجام شده و در
آمادگی کامل به سر می بریم .رشیدیان اظهارکرد :در صورت اعالم آمادگی دولت عربستان برای ارائه خدمات
به زائران با رعایت پروتکلهای بهداشت جهانی و نیز حفظ امنیت ،آرامش و سالمت کامل ،زائران ایرانی به حج
 ۹۹اعزام خواهند شد .رئیس سازمان حج و زیارت با بیان این که دولت عربستان قرار بود ،برگزاری حج  ۹۹را
اعالم کند ،افزود :عربستان بهرغم چندین مرحله جا به جایی زمان پاسخگویی در این زمینه تاکنون هیچ
اطالعی در خصوص وضعیت حج امسال اعالم نکرده است .رشیدیان اظهارکرد :با توجه به این که طبق برنامه
ریزیهای انجام شده شروع پروازها باید از ششم ذی القعده باشد ،تمام کارهای اعزام بستگی به اعالم وزارت
حج عربستان دارد.

افزایش قیمتهای لوازم خانگی بدون انجام فرایندها مورد قبول نیست
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت :هر گونه تغییر قیمتی در
بازار حتم ًا باید با اطالع قبلی و انجام فرایندهای الزم از جمله ارائه مستندات و مدارک الزم
و بعد گرفتن مجوز از سازمان حمایت باشد و در غیر این صورت افزایش قیمت ها ،تخلف است
و با آن برخورد میشود.به گزارش تسنیم ،عباس تابش در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار
در جمع خبرنگاران افزود :افزایش قیمت لوازم خانگی بدون انجام فرایندها مورد قبول
نیست و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار حتم ًا ذی نفعان و متصدیان این حوزه باید امروز و فردا با به همراه
داشتن اسناد و مستندات الزم به این سازمان مراجعه نمایند و اگر تغییر قیمتی تایید شود ،حتم ًا آن را اعمال
خواهیم کرد .رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد :تغییر قیمت ماکارونی
بررسی و فرایند آن در سامانه  124درج شده است .تابش در خصوص قیمت شکر نیز گفت :تصمیمات الزم
گرفته و قیمت گذاری مدیریتی در ستاد تنظیم بازار انجام شد و بر این اساس قیمت  6300تومانی برای تحویل
هر کیلو شکر در کارخانه تعیین شد که در هفته آینده این سازمان ،قیمت بسته بندیهای این کاال را بر اساس
قیمت مبنای  6300تومان تنظیم و ابالغ خواهد کرد.

 ۵۰درصد ثبتنامکنندگان طرح ملی مسکن ریزش داشتهاند
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که فهرست نهایی واجدان شرایط مسکن ملی ،خرداد نهایی
می شود ،از ریزش  ۵۰درصدی ثبت نام کنندگان خبر داد و گفت :نیمی از ثبتنام کنندگان
دارای مسکن شخصی هستند .محمد اسالمی در گفت و گو با مهر ،درباره آخرین وضعیت
پاالیش ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن گفت :تقریب ًا در تمام استانها غربالگری انجام
شده و علت طوالنی شدن آن همزمانی با شیوع ویروس کرونا بود اما پاالیش و غربالگری
واجدان شرایط به اتمام رسیده است .وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به این که برنامه ریزی اجرای این
طرح اختصاص  ۴۰۰هزار واحد مسکونی به متقاضیان طرح ملی مسکن بود ولی یک میلیون و  ۶۰۰هزار نفر
ثبت نام کردند ،اظهارکرد :علت این که از ابتدای ثبت نام طرح تاکنون یک میلیون و  ۶۰۰هزار نفر ثبت نام
کرده اند این است که همزمان دو روش ثبت نام در سامانه و ارسال پیامک را اجرا کردیم.

نظر شورای نگهبان درباره حذف ۴صفر از پول ملی را تامین میکنیم
سخنگوی دولت گفت :ایرادی که شورای نگهبان درباره حذف  4صفر از پول ملی گرفت در
مورد صندوق بین المللی پول است .با توجه به مجموعه بررسیها ،ما آن بند را حذف
میکنیم تا نظر شورا تامین شود .به گزارش مهر ،علی ربیعی در نشست خبری افزود :بیماری
کووید  ۱۹فقط در  ۱۳رسته ای که محاسبه شد ،با  ۱۰۸هزار میلیارد تومان کسری درآمد و
ضربه به کسب و کارها ما را مواجه کرد .در اسفند  ۶۵هزار میلیارد تومان و در فروردین
امسال حداقل  ۴۳هزار میلیارد تومان کسب و کارهای ما دچار آسیب شد .سخنگوی دولت گفت :آخرین
گزارشی که صبح دوشنبه دریافت کردم حاکی از این است که تا  2هفته دیگر با تزریق  ۴۸میلیارد تومان۵۰ ،
کیلومتر راه آبی به غیزانیه ایجاد میشود ۳۰ .میلیارد تومان دیگر برای تکمیل برخی روستاهای پراکنده در
دست اقدام است .وی با عذرخواهی از مردم به علت تامین نشدن نظر آن ها در تامین آب در غیزانیه ،گفت :اگر
سرعت الزم را نداشتیم و مردم به خیابان آمدند متاسفیم و عذرخواهی می کنیم.

زمینه انتقال سهام عدالت متوفیان به صورت کام ً
ال الکترونیکی فراهم می شود
سخنگوی سهام عدالت گفت :تالش داریم با ایجاد ارتباط الکترونیکی بین مراجع مربوط،
بدون هیچ حضور فیزیکی و تنها با مراجعه به میز خدمت الکترونیک انتقال سهام عدالت
متوفیان به وراث انجام شود .حسین فهیمی در گفت و گو با مهر در پاسخ به این سوال که
وراث متوفیان سهام عدالت چگونه میتوانند مالک سهام متوفی شوند ،گفت :طبق برنامه
ریزیها ،کسانی که قصد انتقال مالکیت سهام عدالت متوفیان خود را دارنــد ،نیازی به
مراجعه به سازمان امور مالیاتی و دادگاه صالحیت دار را نخواهند داشت و با ایجاد ارتباط الکترونیکی بین این
دو مرجع ،به زودی مراجعه کنندگان میتوانند تنها به صورت آنالین و از طریق میز خدمت الکترونیک مالک
سهام متوفی شوند.

انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران
رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران گفت:
در صورت ادامه این روند احتمال تکرار وقایع سال گذشته و خروج گندم از چرخه خرید
تضمینی وجود دارد .عطاا ...هاشمی در گفت و گو با مهر وضعیت تولید گندم در سال زراعی
جاری را بسیار مطلوب توصیف کرد و گفت :امسال نیز کشور در تولید گندم خودکفا خواهد
بود .وی با بیان این که تاکنون حدود  ۲,۳میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده
است ،اضافه کرد :قب ً
ال مطالبات کشاورزان حداقل  ۷۲ساعت و حداکثر یک هفته بعد از تحویل گندم ،واریز
میشد اما اکنون این زمان حداقل به  ۲هفته افزایش یافته که نگران کننده است.

گوناگون
لغو جلسه بررسی دستمزد ۹۹
تسنیم :رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار گفت :گویا جلسه بررسی
دستمزد  ۹۹فع ً
ال به دلیل تقارن با تعطیالت آخر هفته لغو شده است .از قرار معلوم این جلسه
به شنبه یا دوشنبه هفته آینده موکول شده است .فرامرز توفیقی ادامه داد :هنوز دستور
جلسه مشخص نیست اما اگر دستور جلسه صرف ًا افزایش حق مسکن باشد پیش از این هم
مطرح کرده بودیم و بازهم تأکید می کنیم که ترمیم حداقل دستمزد مهم ترین مسئله
نمایندگان کارگری است.

دعوتنامهها و کارتهای پرس شده سهام عدالت مبنا و مالک نیست
مهر :عالیی ،معاون سازمان خصوصیسازی در مورد این که برخی شهروندان مراجعه کردند
که کارت سهام عدالت پرس شده با مبلغ  ۱۰میلیون ریال با امضای مدیرعامل شرکت
تعاونی سهام عدالت و رئیس هیئت مدیره و بارکد و کد  ۲۴رقمی دارند ،اما وقتی شماره ملی
این افراد را وارد سامانه سهام عدالت میکنیم ،سامانه پاسخ میدهد شما جزو مشموالن
سهام عدالت نیستید ،گفت :دعوتنامهها و حتی کارتهای پرس شده مبنا و مالک نیست و
مالک عمل فقط سامانه سهام عدالت است که مشخصات سهامداران عدالت تا سال  ۹۴وارد این سامانه شده
است.

بانک ها نباید بیش از یک قسط از مشموالن طرح امهال دریافت کنند
ایسنا :بانک مرکزی تاکید کرد که بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نباید بیش از یک
قسط از مشموالن طرح امهال اقساط وام های قرض الحسنه ماه های اسفند  ۱۳۹۸و
فروردین و اردیبهشت  ۱۳۹۹دریافت کنند .بعضی از بانکها از حساب سپرده برخی
دریافتکنندگان قرضالحسنه که بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار در اواخر سال گذشته و
به واسطه شیوع بیماری کرونا مشمول امهال اقساط ماههای اسفند  ،۱۳۹۸فروردین و
اردیبهشت  ۱۳۹۹شده بودند ،در خرداد  ۱۳۹۹بیش از یک قسط برداشته کردهاند که این موضوع خالف
قانون تلقی می شود.
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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

غفلتکنیم،دقیقه
 ۹۰از کرونا گل میخوریم
ویروس کرونا خطرناک تر شده است

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
عــدهای از مردم به توصیهها عمل میکنند،
امــا کوچک ترین غفلت میتواند موفقیت
را از بین ببرد و اگر غفلت کنیم دقیقه ۹۰
از ویــروس کرونا گل میخوریم .به گزارش
خبرگزاری صدا وسیما ،سعید نمکی دیروز
در حاشیه آیین اجرای کشوری طرح «هر خانه
یک پایگاه سالمت» در جمع خبرنگاران در
وزارت بهداشت ،افزود :عادی شدن وضعیت
خطرناک است ،حتی در برخی دستگاه های
دولتی برخی به غلط تصور می کنند خطر
کرونا تمام و همه چیز عادی شده است .وی
تاکید کرد :این طور نیست ،کرونا تمام نشده و
هر لحظه ممکن است با یک خطر و اوج جدید
ایــن بیماری مواجه شویم .وزیــر بهداشت،
درمــان و آمــوزش پزشکی با اشــاره به این که
یک غفلت می تواند دستاوردهای ما را در
مهار کرونا در سطح بین المللی خدشه دار
کند ،گفت :برخی به غلط تصور می کنند با
آغاز فصل گرما خطر کرونا کم و این بیماری
جمع شــده اســت امــا اص ـ ً
ا ایــن طــور نیست،
ویـــروس کــرونــا ضعیف نشده اســت .نمکی
خاطرنشان کــرد :ایــن تصور شاید به خاطر
مقایسه ویروس جدید کرونا با اجداد آن مثل
مرس و سارس باشد اما ویروس جدید به هیچ
وجه شبیه اجــدادش نیست .وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی گفت :در خوزستان

و بسیاری از استان هــای گــرم و در استان
هایی مثل کرمانشاه ،هرمزگان و سیستان و
بلوچستان اکنون شاهد بازگشت و افزایش
مــوارد این بیماری هستیم ،این وضعیت در
بقیه استان ها هم می تواند رخ بدهد .در
استانی مثل خوزستان با این که بارها تاکید
کردیم عروسی نگیرید زیرا بعدش باید لباس
عزا بپوشید اما کسی گوش نکرد؛ زنگ خطر
را نشنیدند و آمــار فوتی ها باال رفــت .دکتر

نمکی با تاکید بر این که همه گیری کرونا تمام
نشده بلکه این ویروس چموش تر و خطرناک
تر شده است ،افزود :متاسفانه عده ای تصور
می کنند ،دستاورد مهار کرونا در کشور به
سادگی به دست آمده و همه گیری کرونا تمام
شده است.
وی افـــزود :در سفر اخــیــری کــه بــه دستور
رئیس جمهور به مشهد داشتم صحنه های
غــم انگیزی دیــدم از ایــن کــه مــردم ماسک
نمی زدند یا خسته می شدند و ماسک را در
اماکن عمومی مث ً
ال در هواپیما برمی داشتند
و فاصله گــذاری را رعایت نمی کردند .وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :در
بسیاری از جاها به خصوص در وسایل حمل و
نقل عمومی مردم بدون این که آزمایش داده
باشند در کنار هم هستند و اصول بهداشتی
را رعایت نمی کنند .دکتر نمکی هشدار داد:
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند دستاوردی که
بعد از  3ماه خون دل خوردن در مهار کرونا به
دست آورده ایم از بین می رود .وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی گفت :رفتارهایی که
در بین برخی مــردم می بینم مانند شالقی
است که به روح و روان من وارد می شود ،نه
به خاطر این که افزایش کرونا ممکن است
باعث مواخذه وزارت بهداشت شود بلکه به
خاطر این که از بین رفتن جان هر نفر برای ما
ناراحت کننده است.

از میان خبرها
رئیس قوه قضاییه :برخورد دستگاه قضا با عامل قتل دختر  ۱۳ساله گیالنی عبرتآموز خواهد بود
رئیس قوه قضاییه به موضوع قتل دختر  ۱۳ساله گیالنی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه برخورد دستگاه قضا با
عامل این جنایت عبرتآموز خواهد بود ،از مراکز علمی و دانشگاهی خواست به آسیبشناسی مسائل اجتماعی
بپردازند .به گزارش خبرگزاری میزان ،آیتا ...سیدابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه با
بیان اینکه اجرای قانون باید عادالنه ،به دور از تبعیض و مبتنی بر اولویتها باشد ،افزود :اگر در اجرای عدالت
اولویتها در نظر گرفته نشود ،بهجای برخورد با قاچاق سازمانیافته با کولبران برخورد میشود و بهجای
تخریب ساختمانهای مجلل و شبهکاخهایی که بهصورت غیرمجاز و غیرقانونی ساخته میشوند ،با آلونکها
برخورد میشود که این رویه اص ً
ال درست نیست .رئیس قوه قضاییه تصریح کرد :شهرداریها و دستگاههایی
همچون جهاد کشاورزی باید در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسانی که با پول و ثروت هنگفت ،در مناطق
خوش آب و هوا به صورت غیرمجاز ساخت و ساز میکنند برخورد کنند؛ در برخورد با قاچاق نیز اگر با دانهدرشتها و قاچاق سازمانیافته برخورد
قاطع شود ،موارد کوچک و جزئی هم تمام میشود.

کاهش  ۳۰درصدی قیمت خودرو

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

اخبار

رهبر انقالب 14 ،خرداد در سخنرانی زند ه
تلویزیونی با ملت ایران سخن خواهند گفت
حضرت آیتا ...خامنهای ۱۴ ،خرداد به مناسبت سی و یکمین
سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره) ،در یک سخنرانی زنده
تلویزیونی با ملت ایــران سخن خواهند گفت.به گــزارش پایگاه
اطــاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثــار حضرت آیت ا ...العظمی
خامنه ای ،بیانات رهبر انقالب ساعت  ۱۱روز چهارشنبه ،از
سایت ،اینستاگرام و توئیتر  KHAMENEI.IRو شبکههای صدا
و سیمای جمهوری اسالمی ایران به صورت زنده پخش خواهد
شد.مراسم سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی که
هرسال با سخنرانی حضرت آیــتا ...خامنهای در حرم مطهر
امام خمینی(ره) برگزار می شد ،با توجه به دستورالعملهای
بهداشتی ستاد ملی مــبــارزه با کرونا مبنی بر عــدم برگزاری
تجمعات ،امسال در حرم مطهر برگزار نمیشود.

روی خط سیاست
دنیا صدای مظلومیت مردم آمریکا را شنیده است
مهر :سخنگوی وزارت امــور خارجه در نشست
خبری به زبــان انگلیسی خطاب به مــردم آمریکا
گفت :دنیا صدای مظلومیت شما را شنیده و کنار
شما ایستاده است .سیدعباس موسوی تاکید کرد:
رژیــم آمریکا خشونت و قلدری را همزمان در داخــل و خــارج از
ایاالت متحده دنبال میکند .موسوی در مورد تحریم جدید آمریکا
علیه ایــران ،بیان کرد :تحریم آمریکا از پیش بوده و به ما ربطی
ندارد .ما برنامه هستهای خود را از زمان برجام ادامه داده ایم و
بعد از برداشته شدن گامهای کاهشی ،برنامه هستهای خود را با
قوت ادامه میدهیم .ما در حال ارزیابی آثار این تحریمها هستیم
تا پاسخ دهیم .کشورهای دیگر باید به قلدری آمریکا جواب دهند.

بخش کنسولی سفارت ایران در لندن به سامانه
نوبتدهی آنالین مجهز شد
ایرنا :سفیر ایران در انگلیس اعالم کرد :با هدف
تقویت دولــت الکترونیک و تکریم اربــاب رجــوع،
سایت بخش کنسولی سفارت لندن ،به سامانه
نوبت دهی برخط (آنالین) مجهز شده است«.حمید
بعیدینژاد» روز دوشنبه بــا انتشار پیامی در توئیتر افــزود:
هموطنان ضمن کسب اطالعات کنسولی از این سایت دو زبانه به
آدرس  ،iranconsulate.org.ukمیتوانند در مواردی که نیاز به
حضور متقاضی است ،با آرامش ،وقت قبلی بگیرند.

نماینده جدید ناتو در افغانستان آغاز به کار کرد
ایرنا :منابع خبری افغانستان اعــام کردند که
استفانو پونتیکورو ،نماینده جدید غیرنظامی
سازمان نظامی پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) در
افغانستان به طور رسمی کارش را آغاز کرد.

از گوشه و کنار
بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شد
ایرنا :بانک مهر اقتصاد در ادامه سامان دهی بانکهای نظامی ،به
عنوان دومین بانک نظامی در بانک سپه ادغام شد.

پرداخت یارانه نقدی به متولدان جدید مشروط شد
تسنیم :آییننامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در
جلسه هیئت دولت تصویب شد که بر اساس آن ،موالید جدید
صرف ًا با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع بهتشخیص
سازمان هدفمندی یارانهها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو و نمایشگاه داران گفت :در  2هفته گذشته رصد قیمتها نشان میدهد که
قیمت خودرو در بازار از  ۲۰تا  ۳۰درصد با کاهش رو به رو بوده است .سعید موتمنی در مصاحبه با خبرگزاری
صدا و سیما ،افزود :برنامههای جدید وزارت صمت و همچنین تشدید نظارتها و تغییر و تحوالت داخل وزارت
صمت باعث این کاهش قیمتها در بازار شده است .وی گفت :به این ترتیب  ۲۰۶تیپ  ،۲که قیمت آن ۱۶۰
میلیون تومان بود روز دوشنبه به  ۱۱۸میلیون تومان رسید ،همچنین سمند که  ۱۵۴میلیون تومان بود به ۱۱۴
میلیون تومان رسیده است ،پژو  ۴۰۵نیز از  ۱۵۲میلیون تومان به  ۱۱۲میلیون تومان کاهش قیمت داشته و
پراید که روی کاغذ  ۹۰میلیون تومان معامله میشده است روز دوشنبه  ۷۱میلیون تومان قیمت خورد .موتمنی
در خصوص قیمت خودروهای خارجی نیز گفت :اگر بتوانیم بازار داخلی خودرو و قیمتهای آن را کنترل کنیم
خود به خود قیمت خودروهای خارجی هم کنترل می شود و کاهش پیدا خواهد کرد .رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو و نمایشگاه داران افزود:
تقاضا برای خرید خودرو کم شده است و مردم منتظر قیمتهای واقعی خودروها هستند و تا زمانی که واسطه گری در این بازار از بین نرود
قیمتها را نمیشود کنترل کرد .وی در خصوص پیش فروش خودروهای شرکتهای سایپا و ایران خودرو گفت :این پیش فروشها در دراز مدت
اثر خود را بر بازار خواهد گذاشت و به دلیل این که فاصله قیمتی کارخانه تا بازار در شرایط فعلی زیاد است ،استقبال از آن زیاد است.

باشگاه خبرنگاران جوان :حسین کالنتری ،استاندار کهگیلویه و
بویراحمد گفت :آتش سوزی منطقه حفاظت شده خاییز بعد از 5
روز با تالش همگانی مهار شد.

آماری از خسارات جانی و مالی حوادث آبان ۹۸

کرونا جان  ۸۱نفر دیگر را در ایران گرفت

رئیس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس با ارائه آماری از خسارات جانی و مالی حوادث آبان ،۹۸
تعدادکشته های این حــوادث را  ۲۳۰نفر اعالم کرد .به گــزارش ایسنا ،مجتبی ذوالنور در حاشیه جلسه
اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور با اشاره به ماجرای افزایش نرخ بنزین در آبان سال
گذشته گفت :در هر کشوری ممکن است طرح هایی اجرا شود که دارای نقاط ضعف و قوت باشد و بعضی متضرر
شوند و بعضی سود ببرند .وی آن چه را در آبان ۹۸اتفاق افتاد یک حادثه طبیعی خواند و در توضیح اظهاراتش
گفت :مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعالم کنند ،ولی براندازی نرم در دستور نظام سلطه
است .وی ادامه داد :نظام سلطه از فرصت آبان بهره گرفت و تجمع های خیابانی را راه انداخت.کسانی که گوش
به فرمان رسانه های خارجی بودند،سعی کردند موج سواری کنند؛ در آبان  ۹۸اعتراض مردم آرام و مسالمت
آمیز بود و کسی حساسیت به خرج نداد ،ولی وقتی تعرض به اماکن خصوص و دولتی و مراکز انتظامی رخ می دهد ،مردم از حاکمیت استقرار
امنیت و نظم را مطالبه می کنند .ذوالنور اعالم کرد ۴۹۷ :مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت ۴۲۲ ،خودروی مردم
آسیب جدی دیدند و سوختند ۲۳۰،خــودروی دولتی و عمومی آسیب دیدند و به  ۵۶۹خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب
زدند ۹۹۱.بانک یا تخریب شدند یا آن ها را آتش زدند ۱۲۳ ،مرکز سوخت و تخریب شد .وی با تاکید بر این که نیروی انتظامی از جان مایه
گذاشت تا کسی آسیب نبیند ،افزود۲۰۰۰:نفر در این تجمعات مجروح شدند و آمار مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر از۵هزار نفر بود
و این یعنی نیروی خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم .وی اعالم کرد ۶:مامور رسمی نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند ،حتی یک
کشته ،مجروح و جانباز برای ما سخت و سنگین است ،رسانه های بیگانه آمارهای دروغین و تا  ۱۰هزار کشته اعالم کردند ۲۳۰ ،کشته در مجموع
داشتیم که  ۶نفر از ماموران بودند.

ایــرنــا :کیانوش جهانپور ،رئیس مرکز اطــاعرســانــی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون(ظهر دیروز)
 ۱۵۴هزار و  ۴۴۵نفر به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده
اند و با فوت  ۸۱نفر در  ۲۴ساعت [منتهی به ظهر روز] گذشته،
تعداد جان باختگان کرونا در کشور به  ۷هزار و  ۸۷۸نفر رسید.

اصناف اصول بهداشتی را رعایت نکنند ،پلمب میشوند
رئیس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد مدیریت کرونا هشدار داد که اگر اصناف و واحدهای بازگشایی شده اصول و
پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکنند ،محدودیتهای قبلی آنها به سرعت و بدون کم و کاست باز خواهد گشت و با پلمب و
تعطیلی مواجه میشوند .به گزارش ایرنا« ،حسین ذوالفقاری» افزود :گزارشها از برخی نقاط کشور حکایت از افزایش شمار
مبتالیان به ویروس کرونا در یک هفته اخیر دارد و در صورتی که حساسیت مردم به رعایت اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی
کاهش یابد ،قطع ًا این آمار بیشتر خواهد شد.

کاهش سرانه مصرف شیر در کشور
مدیر روابط عمومی انجمن صنایع فراوردههای لبنی ضمن اشاره به صادرات شیر و مشکالت صنعت لبنیات ،به کاهش سرانه
مصرف شیر در کشور اشاره کرد و گفت :سرانه مصرف شیر در ایران طی  2دهه اخیر از  ۹۵کیلو به  ۸۰کیلو کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا بنی طبا در جمع خبرنگاران اظهار کرد :سرانه مصرف لبنیات در ایران هم اکنون  ۸۰کیلو برای هر
فرد در سال است که با  ۱۵۰کیلوی توصیه شده سازمان بهداشت جهانی و همین طور  ۱۲۰کیلوی هدف گذاری شده در سند
چشمانداز فاصله زیادی دارد .همچنین سرانه مصرف شیر در ایران طی  2دهه اخیر از  ۹۵کیلو به  ۸۰کیلو کاهش یافته است.
از طرفی شیر مدرسه از برنامههای توصیه شده سازمان بهداشت جهانی است که در  2دهه گذشته در ایران افت چشمگیری داشته است.

هشدار درباره کالهبرداری اینترنتی با عنوان رجیستری موبایل
پلیس فتای نیروی انتظامی در خصوص کالهبرداریهای اینترنتی تحت عنوان رجیستری موبایل هشدار داد .به گزارش ایرنا،
در این شیوه از کالهبرداری مجرمان با ارسال پیامی تحت عنوان تلفن شما رجیستری نشده و به زودی شبکه آن قطع می شود،
کاربر را به یک سایت جعلی با مشخصات ظاهری سامانه همتا هدایت و در یک فرایند مجرمانه ضمن سرقت اطالعات هویتی،
قربانی را به یک درگاه جعلی راهنمایی می کنند و اطالعات حساب بانکی وی را به سرقت می برند .بر اساس این گزارش
سایت همتا با آدرس  hamta.ntsw.irاست و کلیه پیامک های ارسالی از این سامانه با سرشماره  hamtaارسال می شود.

پنجمین نفتکش ایرانی هم به ونزوئال رسید
صدا و سیما :نفتکش کالول ،پنجمین و آخرین نفتکش ایرانی وارد
آبهای سرزمینی ونزوئال شد.

مهار آتش سوزی جنگلهای خاییز پس از  ۵روز

چراغ سبز «آزمون» به ناپولی
فـــارس :نشریه «گــازتــا دلــو اســپــورت» دیـــروز در
جدیدترین خبر در زمینه ســردار آزمــون ،مهاجم
ایرانی زنیت مدعی شد که این مهاجم به پیشنهاد
ناپولی چراغ سبز نشان داده است .این رسانه معتبر
ایتالیایی خبر داد :سردار آزمون ،مهاجم ایرانی زنیت که اخیر ًا
مورد توجه باشگاه میالن قرار گرفته به پیشنهاد باشگاه ناپولی
«بله» گفته است .در شرایط کنونی تنها مشکل اصلی انجام این
انتقال مبلغ  30میلیون یورو درخواستی زنیت است.

کرونا و خیل عظیم بیکاران در چین
ایرنا :تاثیرات کرونا بر کارگران مهاجر چینی به
حدی سنگین است که بسیاری بر این باورند که
وجــود خیل عظیم بیکاران درگیر ایــن بحران به
مراتب از بحران ها و چالش هــای مالی و حتی
بیماری مرگبار سارس شدیدتر است .شمار کارگران مهاجر و
فصلی در چین بر اساس آمارهای موجود کشور به  ۲۹۰میلیون
نفر می رسد اما این افراد از جمله کسانی هستند که بیشترین
ضربات اقتصادی را از ناحیه همه گیری کرونا متحمل شده اند.

فریاد مردم جهان علیه نژادپرستی در آمریکا
ایــرنــا« :نمیتوانم نفس بکشم» ،صدایی ملتمسانه از گلوی
رنگینپوستی در آمریکا بود که بار دیگر نژادپرستی پلیس این
کشور را آشکار ساخت؛ اما تداوم چنین خشونتهایی علیه سیاه
پوستان در ایاالت متحده ،سبب شد فریاد انتقاد و اعتراض مردم
جهان در کشورهای مختلف نیز بلند شود.

پلیسقاتلسیاهپوستآمریکاییدرزندانیباامنیتباال
ایــرنــا« :درک شــوویــن» افسر پلیس پیشین مینیاپلیس ایالت
مینهسوتا که به قتل «جورج فلوید» شهروند سیاه پوست آمریکایی
متهم است ،هم اکنون در زندانی با نهایت تمهیدات امنیتی بهسر
می برد.

