
اذان صبح 

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

اوقات شرعی

05:10

06:37

13:05

19:53

روزنامه اقتصادی چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

دارای رتبه B روزنامههای کل کشور
صاحب امتیاز: موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق پالک 11 واحد2
شماره های تحریریه : 88948104-8

شمارههای سازمان آگهیها: 88945293-7
فکس: 88906447، شماره تلگرام: 09037396929

مرام نامه اخالق حرفهای:
h t t p : / / w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m / c o n t e n t 1

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

توزیع تهران: شرکت نشر گستر امروز 
سازمان امور شهرستان :  88945293-7

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

E - m a i l : i n f o @ a s r e - e g h t e s a d . c o m

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی  . یکشنبه . 22 فروردین 1400 . 28 شعبان 1442 . 11 آوریل 2021 .

. سال هجدهم . شماره 4645 . 

مدیر محترم منابع انسانی/ مدیر محترم آموزش
با سالم و احترام، با توجه به نیازهای آموزشی رو به رشد سازمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی، ضرورت پرداختن به شیوه های نوین و فراگیر آموزش اجتناب ناپذیر است. در این راستا مدیریت 

آموزش الکترونیک مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران تقویم وبینارهای آموزشی فصل بهار سال 1400 را به شرح زیر تقدیم می نماید:
الزم به ذکر است دوره های آموزشی )آنالین-آفالین( طبق نیاز آن سازمان به صورت اختصاصی قابل برنامه ریزی و اجرا می باشد.

عناوین وبینارهای  آموزشی فصل  بهار سال  1400 

مركز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مركز آموزش و تحقیقات 

صنعتی ایران

شهریه هر نفر )ریال(ساعتتاریخ برگزاریمدت )ساعت(عنوان وبینارردیف

141.850.000-2118 فروردین4ساعتحسابداری حقوق و دستمزد1

142.500.000-2218و23 فروردین8ساعتکنترل کیفیت عمومی2

142.500.000-2418و25 فروردین8ساعتمدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی3

132.850.000-289و29 فروردین8ساعتقوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کاال4

141.850.000-3118 فروردین4ساعتاصول HSE در سرپرستی5

خواهشمند است جهت كسب اطالعات بیشتر با تلفن 19-88310113 ) داخلی  258 (تماس حاصل فرمایید.
                                    WWW.IRTCI.COM                                                           .خواهشمند است جهت ثبت نام، معرفی نامه ها را از طریق نمابر 88301265 به این مرکز ارسال فرماییدD-A1-J168

موفقیت شما آرزوی ماست
راضیه حسینی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست: »محیط بانان در 
صورت اســتفاده از ســاح باید ثابت کنند که جان شان 
در خطــر بــوده اســت. اگــر علیه آنهــا تیراندازی شــود، 

می توانند از ساح های شان استفاده کنند.«
آزمونمحیطبانی

یــک آزمــون: وقــت
دقیقه.

نمــرهمنفــی:دارد)هــر
سؤالچهلنمره(
نمرهقبولی:100

چطــور محیطبــان _1
میتوانــدثابــتکنــدکه
جانشدرخطراست؟
الــف:شــکارچیبــهســمتاوشــلیککنــد.اگــر
شانسبیاوردوجانسالمدرببرد،میتواندثابتکند.
ب:شــکارچیبهســمتاوشلیککندومتأسفانه
جــانســالمدرنبــرد.ولــیدرهرصــورتثابتکــردهکه

جانشدرخطربوده.
ج:حیوانــاتاطــراف،زبــانبــازکننــدوشــهادت

بدهندمحیطبانجانشدرخطربوده.
د:همهموارد

2_اگرعلیهمحیطبانتیراندازیشودآیاویمجاز
بهاستفادهازاسلحهاست؟

الف:بلهمجازاست.
ب:بایــدتیــرحتمــاًدرجایــیازبــدنمحیطبــان
فــرورودتــابتــوانبهعنوانمدرکازآناســتفادهکرد.

)هرچهتعدادتیرهابیشتر،مدرکمحکمتر(
ج:اگرزندهبماندمعلوماستکهجانشدرخطر

نبوده،پسنمیتواندازسالحاستفادهکند.
د:همهمواردبهجزالف

3_یکمحیطبانچگونهبایدجلویقاچاقچیانو
شکارچیانمسلحرابگیرد؟

الــف:بــهآنهــاتذکــربدهــد.)درایــنمرحلــهمجاز
بــهفریــادزدناســتامــابایــدمراقبباشــدآســیبیبه
گوشهایشــکارچیانواردنکند؛چونممکناســتبه

جرمفریادبیشازاندازهمجرمشناختهشود.(
ب:ازحیواناتجنگلکمکبگیرد.

ج:مــاچــهمیدانیــم.خــودشخواســتهمحیطبان
شــود.خــودشهــمیــکراهــیبــرایایســتادنجلــوی

شکارچیهایمسلحپیداکند.
د:بــرودچندتــافیلــمبروسلیوجکیچــانببیند

تایادبگیردبادستخالیچطورمیشوددزدگرفت.
4_چهامکاناتیبرایحفاظتازجانمحیطبانها

درنظرگرفتهشدهاست؟
الف:یکجفتپوتینبرایدویدنوراهرفتن
ب:لباسمناسببرایاستتارومخفیشدن

ج:هنرمردبهزامکاناتاوست
د:خداییگزینهجیمقشنگبود

چــه محیطبانهــا از حمایــت بــرای 5_مســئوالن
کردند؟

الف:دعا
ب:دعابههمراهیکفوتمستقیمبهسمتشان
ج:دعــابــههمراهنــذرصدصلواتکهانشــاءهللا

هروقتفرصتکردند،انجاممیدهند
د:گزینهالفبهغیرازبوج

زنــده اگــر )البتــه ماســت آرزوی شــما موفقیــت
ماندیدوجانسالمبهدربردید(

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

تامیــن  بازنشســتگان  کانــون  رئیــس 
»بــا  گفــت:  تهــران،  شهرســتان  اجتماعــی 
توجه به اینکه مجموع مســتمری اســفند ۹۹ 
مــاک افزایــش مســتمری ســایر ســطوح در 
ســال ۱۴۰۰ قــرار نگرفتــه و صرفــا بــه اعمــال 
ســازمان  اســت،  شــده  اکتفــا  تیــر  افزایــش 
تامین اجتماعی به دنبال لحاظ کردن آخرین 
مســتمری )بــا اعمــال متناسب ســازی مرحلــه 

اول( در افزایش مستمری ۱۴۰۰ است.«
علــیدهقانکیــابــااشــارهبــهاعتــراض
بازنشســتگانبــهاحــکامافزایــشمســتمری
»احــکام گفــت: ایلنــا، بــه 1400 فروردیــن
صادرشــدهمــورداعتراضبازنشســتگانقرار
گرفتــهاســتبــههمیــندلیــلموضــوعرابــه

مسئوالنذیربطدرسازمانتامیناجتماعی
اعــالمکردیــمونظرمدیرعاملهمایناســت
کــهبازنگــریصــورتگیــرد.درحــالحاضربا
مســتمریســایرســطوح)مشــموالنماده۹۶
قانونتامیناجتماعی(مشــکلداریم؛چراکه
بــراســاسحداقــلمســتمریبــهیــکعــدد
مشــترکبابازنشستگانکشــوریرسیدهایم.
بــرایحداقلبگیــرانکــهدراســفندماهســال
تومــان هــزار ۸00 و میلیــون 2 گذشــته،
مســتمریدریافتمیکردند،شــاهدافزایش
2میلیــونو200تــا2میلیــونو300هــزار
تومانــیمســتمریهاهســتیمکــهدرنتیجــه
مســتمریآنهــابا25درصــدافزایشحقوق
درصنــدوقکشــوریدرســال1400برابــری

میکند.«
ویافزود:»بااینحالمستمریبگیران
سایرسطوحازافزایشمتناسبسازیمرداد
تااســفند۹۹درپایهمســتمریخودبهرهمند
صــورت گونــهای بــه محاســبات و نشــدهاند
بــااعمــالمتناسبســازی کــه گرفتــهاســت
مرحلــهدوم،پایهمســتمریآنهــاپایینتراز
سالگذشتهقرارمیگیرد.حرفماایناست
کهقراربودمرحلهدوممتناسبسازیراارتقا
دهندوبرایناساسبایدمستمریاسفندرا
مالکقراردهندتامســتمریامســالازسال
پیــشکمتــرنشــود.براســاسمحاســباتیکه
برایســایرســطوحدرنظرگرفتهشــدهاست
بایداعمالمبلغمتناسبسازیدرمستمری

اســفند۹۹درنظرگرفتهشــودوحاصلآن
بــا)2۶درصــدبهاضافــه24۸هزارتومانبه
اضافهمزایایجانبی(ودرنظرگرفتنفاصله
مبلــغمســتمریازســقفدرزمــانبرقــراری
وامــروز،ســنجیدهشــودتامیزانمســتمری
1400بهدســتآیــد؛البته۷5درصدفاصله
تفاوتمبلغمســتمریدرایندوبازهزمانی
مالکسنجشقرارمیگیرداماعددیکهبه
دســتمیآیــدافزایشمســتمرینســبتبه
۹۹ترجمهمیشــود.بههرشــکلمدیرعامل
ســازمانموافقاســتتغییرمبنایمحاســبه
اســتوالزماســتکــهایــنتفــاوتبرطــرف
شــودومتناســبســازیدرمســتمریلحاظ

شود.«

درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی نامــه ای بــه رئیس قوه 
قضائیــه درباره کوتاهی های صــورت گرفته برای 
مقابله با کرونا و به دنبال آن شیوع موج چهارم 

کرونا نوشت.
بــهگــزارشایســنا،متــننامــهحســینعلی
شــهریاریرئیــسکمیســیونبهداشــتودرمــان
مجلــسبــهآیت هللارئیســیرئیسقــوهقضائیه

بهشرحزیراست:
»حضرتحجتاالسالموالمسلمینجناب

آقایرئیسی
ریاستمحترمقوهقضاییه

سالمعلیکم؛

مســتحضرید کــه همانگونــه احترامــا،
همچنــان جهــان ســطح در کرونــا بیمــاری
تــازدوتاکنــوندرمــانخاصــی بی محابــامــی
بــرایآنپیش بینــینگردیــدهوتنهاپیشــگیری
و کنــد را رونــد ایــن ازســرایتآنمی توانــد
کــماثــرنمایــد.ایندرحالیاســتکــهورودو
چرخــشویــروسجهش یافتهخطرنــاکجدید
وشــکننده تر پیچیده تــر را اوضــاع درکشــور
نمود.دراینمیانوناباورانهراهکارشــناخته
شدهفاصله گذاریاجتماعیوازشاخص ترین
مصادیقآنمحدودیت هایسفردرایامنوروز
1400نادیدهگرفتهشدبهگونهایکهمی توان
اینحادثهخطرناکرابهنبودارادهدرکسانی

دانســتکــهوظیفــهجلوگیــرییــابــهحداقــل
داشــتند را نــوروزی مســافرت های رســانیدن
امــاآنرااعمــالننمودنــد.ایندرحالیاســت
کــهوزارتبهداشــتوجامعــهعلمــیپیــشاز
تعطیالتبهکراتهشــدارهایالزمرادادندو
انتظاراینبودکهباتوجهبهموجهایقبلیو
ســفرهایبرونشــهرینوروز1400،کهبایک
ســالآگاهیبخشــیدرذهنمــردمبهعنوان
یکامرناشایســتوضدســالمتنقشبســته
بــود،بــهیکبــارهبهامــریمباحمبدلنشــودتا
تجربه هــاتکــرارنشــودوشــاهدفاجعــه ایکــه
امروزباآندرمراکزدرمانیمواجهیمنباشیم
امــاایــنســوالدرذهنمــردمایجادشــدهکه

چراچنینشــدودراینمیانمقصرکیســت؟
مرجــعوصاحــبصالحیــتدرایــنخصــوص
»ســتادملــیکرونــا«اســتکــهریاســتآنبا
رئیــسجمهــورمحترماســتســونامینــوروز،
کامــالقابلپیش بینیوپیشــگیریبود.قانون
مســئولیتمدنــیوقانــونمجــازاتاســالمی
بخــشدیــاتدرایــنخصــوصروشــناســت
وبــهنظــرمی رســدقصــوریــاتقصیــررامتوجه
ودر انــگاری ریاســتســتادمی دانــد.ســاده
کنــارآنچشم پوشــیازادایتکالیــفمیدانــی
از نــوروزی مســافرت های از جلوگیــری در
عواملایناتفاقناگواراســت.اینکمیســیون
همــگامبــاجامعــهپزشــکیودســت اندرکاران

حوزه هــایاجتماعــیوســالمتکــهبــاوقــوع
نشــانه هایخســتگیمردمازیکســالتحمل
محدودیت هــا،بهــاریمصیبــتبــارراگوشــزد
می کــرد،ازجنابعالــیبهعنــوانحافظعمومی
مصرانــهاســتدعادارددرقبــالایــنعملکــرد
ناصوابریاستقوهمجریهکهمی توانستندبا
تدبیرخودوازموضعاقتدارناشــیازریاســت
تــداوم را کرونــا بهبــود بــه رو اوضــاع ســتاد
بخشــندولــینبخشــیدندوکشــوررابــامــوج
سهمگیندیگریازاینبیماریمواجهنمودند،

اقدامبایستهقضاییرامعمولفرمایید.
دکترحسینعلیشهریاری

رئیسکمیسیون«

معاون مســکن وزیر راه و شهرســازی از 
راه انــدازی شــرکت های اجــاره داری حرفــه ای 
بــرای نخســتین بار در کشــور در ســال ۱۴۰۰ 
با هدف تنظیم بازار اجاره در خرداد امســال 

خبر داد.
محمــودمحمــودزادهدرگفــت وگــوبــا
ایرنــادربــارهتنظیم گــریبازاراجــارهگفت:
بــرای 13۹۹ اقتصــادی ســخت ســال در
تعدیــلبــازاراجارهاقــدامبهتعیینســقف
بــرایتمدیــدقراردادهــایاجــارهوهمچنین
وامودیعــهمســکنکردیــمکــهتــاحــدودی
منجــربــهکنتــرلقیمت هاوتعدیلشــرایط

بازارشد.
معــاونمســکنوزیــرراهوشهرســازی
ادامــهداد:امســالدرصــددانجــامیکاقدام
موسســه های تاســیس یعنــی ســخت افزاری

استیجاریهستیم.
عملیاتــی بــرای دولــت برنامــه از وی
کــردناجــاره داریحرفــه ایخبــردادوگفــت:
آیین نامهاجاره داریحرفه اینگاشــتهشــدهو
اکنــوندرکمیســیون هایتخصصیدولتدر
حالبررســیاســتوامیدواریمقبلازپایان
اردیبهشتویاتانیمهخردادبتوانیممصوبه
دریافــت موسســه تاســیس بــرای را دولــت

کنیم.
معــاونمســکنوزیــرراهوشهرســازی
بــار اولیــن بــرای 1400 ســال بــرای گفــت:
هــدف بــا حرفــه ای اجــاره داری شــرکت های
تثبیــتوتنظیمبازاراجــارهراه اندازیخواهد

شد.

اجاره داری حرفه ای چیست
بــرای جــدی تــالش ســال دو از بعــد
ســاماندهیبــازاراجــارهباالخــرهوزارتراهو
شهرســازیروز۹دیســال۹۹پیشنویــس
اجــارهداری از »حمایــت اجرایــی آییننامــه
حرفهای«رابرایبررســیوتصویببههیات

دولتارائهکرد.
وزارتراهباارائهاینپیش نویستالش
داردتــابــازاراجــارهبــاتــالشبــرایتشــویق
ســرمایهگذارانبرایساختخانههایکوچک
وقیمــتمناســبســاماندهیشــود؛تــالش
دولتایناســتتابــااجراینظاماجارهداری
حرفــهایازجمعیتمســتاجرکشــوردربرابر
افزایشســوداگریمسکن،رشدقیمتاجاره
وکمبودعرضهحمایتکند.برایهمینازدو

ســالپیشتالششــدتاپایســرمایهگذاران
برایساختمسکناستجاریبهوزارتراهو

شهرسازیبازشود.
خروج۶0درصدیتقاضاازبازارمسکن
وافزایشجمعیتمســتأجراندرپیکاهش
قــدرتخریــد،تقاضادربازاراجارهراافزایش
دادهاســتودرهمیــنراســتاکارشناســان
معتقدهستندکهموجودیبازارمسکنبهتر
اســتدرخدمتعرضهآپارتمانهایاجارهای

قراربگیرد.
ســاختاربــازاراجــارهاکنونســنتیاســت
ووزارتراهوشهرســازیدرراســتایحرفــهای
کردنبازاراجارهوحمایتازمنافعمستاجران،
از »حمایــت اجرایــی آییننامــه پیشنویــس
اجارهداریحرفهای«رابرایبررســیوتصویب

بههیاتدولتارائهکردهاست.

ایــن تصویــب بــا دارد تــالش دولــت
پیش نویسونزدیککردنآنبهمرحلهاجرا
ضمنحرفهایکردنســاختارســنتیاجارهاز
طریــقافزایــشارکانوبازیگرانبازاراجارهو
حمایتازعرضهمســکناجارهای،شــرایطبه
نحویاصالحشــودکهمنافعتمامارکانبازار

اجارهدرنظرگرفتهشود.
دراینپیش نویسبهدولتاجازهداده
شــدهبــهمنظــورحمایــتازتولیــدوعرضــه
غیردولتــی بخــش توســط اجــارهای مســکن
تملــک تحــت زمیــن واگــذاری بــه نســبت
خــودمتناســببــامــدتبهرهبــرداریازواحد
کنــد، اقــدام اجــارهای بــهصــورت مســکونی
موضوعــیکــهمی تواندپایســرمایه گذارانرا
برایســاختمســکناستیجاریبهوزارتراه

وشهرسازیبازکند.

نامه شهریاری به رئیسی برای برخورد با متخلفان شیوع پیک چهارم کرونا

اختصاص اعتبار۵۰۰ 
میلیارد تومانی برای خرید 

تبلت ویژه دانش آموزان 
کم برخوردار

وزارت  مجلــس  امــور  و  حقوقــی  معــاون 
مشــترک  تخصصــی  نشســت  در  آموزش وپــرورش 
اعضای کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای 
اســامی بــا مدیــران آموزش وپــرورش خراســان رضــوی 
از اختصــاص اعتبــار۵۰۰ میلیــارد تومانــی، جهت خرید 
تبلت ویژه دانش آموزان کم برخوردار از سوی مجلس 

شورای اسامی، خبر داد.
بهگزارشایلنا،قاسماحمدیالشکیدرنشست
تخصصیمشترکاعضایکمیسیونآموزشوتحقیقات
مجلــسشــورایاســالمیبــامدیــرانآموزشوپــرورش
خراســانرضوی،ضمــنتقدیرازمجموعــهفعالیتهای
آموزشوپــرورش، حــوزه در اســالمی شــورای مجلــس
گفــت:»اعمــالمــدرکباالتــرفرهنگیــان«دربودجــه
ســالجــاریوهمراهــیدرتصویــب»طــرحرتبهبنــدی
معلمان«،نمونهایازاقداماتشایستهمجلسشورای

اسالمیدرحوزهآموزشوپرورش،است.
بــهدغدغه منــدیمجلــسشــورای اشــاره بــا وی
اســالمیدرحــوزهآموزشوپــرورش،گفــت:»اختصاص
اعتبــار500میلیــاردتومانــیجهــتخریــدتبلــتویــژه
دانش آموزاننیازمندبهتجهیزاتهوشمندآموزشی«و
»تخصیصاعتبارجهتتجهیزهنرستانها،سالنهای
ورزشــیوپژوهــشســراهایدانشآمــوزی«،ازدیگــر
اقدامــاتمجلــسشــورایاســالمیدرراســتایپیشــبرد
اهدافدســتگاهتعلیموتربیتبرشــمردوایناقدامات

راشایستهقدردانیدانست.

رشد ۸ درصدی صادرات 
فرآورده های سالمت محور 

در سال ۹۹
رئیــس ســازمان غــذا و دارو اعام کرد در شــرایط 
تحریــم و شــیوع کرونــا در ســال ۹۹ اقدامات مناســبی 
در حــوزه تولیــد و حتــی صــادرات محصــوالت ســامت 
محور انجام شــد و ســال گذشــته شــاهد رشــد ۸ و ۲۳ 
تجهیــزات  و  دارویــی  فرآورده هــای  صــادرات  درصــدی 

پزشکی بودیم.
بــهگــزارشوبــدا،محمدرضــاشانهســازدرجلســه
صــادراتســازمانغــذاودارواظهــارکــرد:درســال۹۹
علیرغمتحریموشیوعکرونا،موضوعتقویتصادرات
بســیاراهمیــتداشــتواقداماتبســیارخوبــینیزدر
راســتایتامیــناقــالممــوردنیــازبــرایمبــارزهبــاکرونــا
انجــامشــدکــهازهمــهفعــاالنایــنحــوزهمخصوصــا
کســانیکهدرشــرایطســختبهمردموکشــورخدمت

کردند،سپاسگزاریم.
ویبااشارهبهرشدصادراتدرسال۹۹علیرغم
همــهمحدودیت هــا،تصریــحکــرد:طبــقآمــارســازمان
توســعهتجــارت،خوشــبختانهمیــزانصــادراتنســبت
بــهســال۹۸گــرچــهانــدکبــود،امــامی توانــدبیانگــر
ظرفیت هــایفــراوانموجــودونویدبخــشافزایشروز

افزوندرسال هایآتیباشد.
معــاونوزیــربهداشــتبــهرشــدصــادراتدر11
ماههســال۹۹نســبتبهســال۹۸اشارهکردوگفت:
مــاه۹۹تقریبــا درحــوزهفرآوردههــایدارویــیدر11
هشــتدرصدنســبتبهمدتمشابهدرسال۹۸رشد
صادراتداشــتیم،درحوزهتجهیزاتپزشــکینزدیکبه
23درصد،درحوزهمحصوالتآرایشــیوبهداشــتی15
درصــد،درحــوزهمحصــوالتشــویندههاهــم13درصد
رشــدصادراتــینســبتبــهمــدتمشــابهدرســال۹۸

داشته ایم.
ویادامهداد:مردمومسئوالنکشوربایدبدانند
تامیــنارزمــوردنیــازکشــورازمحلصــادراتغیرنفتی
ازاهــمواجبــاتاســت.ســازمانغــذاوداروتمــامتوان
خودرابرایرشدصادراتدرسال1400بهکارخواهد
بســتویکــیازبرنامه هــایمهــمامســالســازمانغــذا
وداروتســهیلصــادراتوفعالیــتبیشــتردربازارهای

کشورهایهدفخواهدبود.
ایــرانیکــیازصادرکننــدگانمهــممــوادشــوینده،
دارو،لــوازمآرایشــیوتجهیــزاتپزشــکیبهکشــورهای

همسایهاست.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران: 
متناسب سازی سال ۹۹ در احکام ۱۴۰۰ لحاظ می شود

معاون وزیر راه خبر داد: راه اندازی موسسه های 
اجاره داری حرفه ای با هدف تنظیم بازار اجاره

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا با اعام 
مــوج ســنگین ابتــا به کرونــا در اغلب اســتان های 
کشــور و شــلوغی بیمارســتان ها، علل شــکل گیری 

موج جدید را تشریح کرد.
بهگزارشایســنا،علیرضارئیســیدرحاشــیه
جلسهستادملیمقابلهباکرونا،گفت:بحثهای
مهمــیدرجلســهروزگذشــتهبــاتوجــهبــهوضــعو
شــرایطخاصبیماریدرایرانوجهانمطرحشــد.
همانطــورکــهمیدانیــددرهمــهاســتانهابــامــوج
ســنگینابتــالمواجههســتیمواکثربیمارســتانها
شــلوغهســتند.ویافــزود:ازطرفــیاســتانهایی
داشــتیمکهتازهازموجقبلیرهاشــدندامادوباره
درگیــرمــوججدیدبیماریشــدند.عوامــلمتعددی
باعثشــکلگیریاینموججدیدشــد.قبلازسال

تحویــلدرنیمــهاســفندماهخریدهایشــبعیدرا
داشــتیم،دورهمی،دیدوبازدیدو...کهســببشد
درشــاخصرعایــتپروتکلهــاافتداشــتیمواین

عددبهزیر۶0درصدرسید.
ویافــزود:ازطــرفدیگــردرتعطیــالتنوروز
دیــدوبازدیــد،رفتــنبــهکافــهورســتوران،تعــدد
مراســمپــرتراکــمماننــدعروســیوعــزاازعوامــل

شکلگیریموجبیماریبود.
رئیســیادامهداد:در12اســتانشــیببسیار
اســتانهای هســتیم. شــاهد را بیمــاری از تنــدی
اردبیل،بوشــهر،خراسانجنوبی،خراسانشمالی،
آذربایجانشرقی،کرمان،لرستان،همدان،زنجان،
مرکزی،قم،فارسازاستانهاییهستندکهشیب
بســیارتنــدبیماریراتجربــهمیکنندوبایدمراقب

بودکهازخسارتواردهبکاهیم.
تاکیــدکــرد:درمجمــوع25۷شــهر رئیســی
قرمز،12۹شهرنارنجی،51شهرزردو11شهرآبی
داریــمومیــزانرعایــتپروتکلهــایبهداشــتیهم
بــه5۶درصدرســیدهاســتکهبســیارعــددپایینی
اســت.ویگفــت:ازروزیکشــنبهبــهمــدت10روز
طرحمدیریتهوشمندمحدودیتکرونابراساس
رنگ بنــدیدرارتبــاطبــاشــهرهایقرمــز،نارنجــیو
زرداعمالخواهدشد.سخنگویستادملیمقابله
بــاکرونــاتاکیــدکرد:درشــهرهایقرمزبهجزگروه
مشــاغلیــککــهضــروریهســتندبقیــهمشــاغل
تعطیلاســت.درشــهرهاینارنجیمشــاغل1و2
مجــازبــهفعالیــتهســتندودرشــهرهایزردهــم

مشاغل1و2و3فعالهستند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد: مدیریت هوشمند 
محدودیت های کرونایی تا ۱۰ روز آتی


