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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

مدت مدرسعنوان وبینارردیف
شهریه هر نفر )ریال(ساعتتاریخ برگزاری)ساعت(

141.850.000-2118 فروردین4ساعتجلیل بیطاریحسابداری حقوق و دستمزد1

142.500.000-2218و23 فروردین8ساعتعلیرضا اسکندریکنترل کیفیت عمومی2

142.500.000-2418و25 فروردین8ساعتمحمدرضا شمشیرگرمدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی3

132.850.000-289و29 فروردین8ساعتاشرف تقی زادهقوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کاال4

141.850.000-3118 فروردین4ساعتصابر مرادیاصول HSE در سرپرستی5

142.850.000-518و6 اردیبهشت8ساعتعلی اکبر نجارانبارداری نوین6

142.200.000-718و8 اردیبهشت8ساعتمحمد سبحانی سرشتفنون پذیرایی و تشریفات7

141.700.000-1118 اردیبهشت4ساعتمحسن اشکبارقانون مبارزه با پولشویی8

142.850.000-1518و16 اردیبهشت8ساعتصادق فراهانیاصول و فنون مذاکره موفق9

142.200.000-1818و19 اردیبهشت8ساعتمحمدعلی جبارپوراصول انتظامات و حفاظت فیزیکی10

142.850.000-2018و21 اردیبهشت8ساعتعلیرضا قوامیاصول تدارکات و خریدهای داخلی11

142.850.000-2518و26 اردیبهشت8ساعتمحمود صفریقوانین کار و تامین اجتماعی12

142.500.000-2718و28 اردیبهشت8ساعتعلی برزآبادی فراهانیتوانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران13

132.850.000-299و30 اردیبهشت8ساعتمصطفی ملکیبرنامه ریزی و کنترل تولید14

15(HRM) 144.700.000-218و4و9و11 خرداد16ساعتیاسر احسانمدیریت منابع انسانی

142.850.000-418 و 5 خرداد8ساعتاحمدیحیایی ایله ایاصول و فنون روابط عمومی16

142.850.000-1118 و 12 خرداد8ساعتمهدی هنرمنداصول تهیه و تدوین قراردادها17

142.500.000-1818 و 19 خرداد8ساعتیاسر احسانارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی18

182.850.000-2214 و 23 خرداد8ساعتمحمود صفریمدیریت امور اداری و کارگزینی19

20
 تحقیق و توسعه و نقش و استقرار آن در 

139.000.000-229 تا 26 خرداد20ساعتگروه اساتیدبنگاه های صنعتی و معدنی (R&D) مقدماتی

132.850.000-269 و 27 خرداد8ساعتعلیرضا قوامیسیستم ها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی21

22
آشنایی با قوانین و حقوق قضایی در شغل 

181.700.000-2914 خرداد4 ساعتمحمدعلی جبارپورنگهبانی و انتظامات 

182.850.000-3014 و 31 خرداد8ساعتجلیل بیطاری  حمیدرضا کاشانچیقوانین بیمه و مالیات23

خواهشمند است جهت كسب اطالعات بیشتر با تلفن 19-88310113 ) داخلی  258 (تماس حاصل فرمایید.
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همه جای ایران خانه ماست
راضیه حسینی

ســال گاو هــم مثــل ســال باقــی جانــواران شــروع 
شــد. مردم مثل ســال گذشــته تصمیم گرفتند کرونا را 
شکســت بدهنــد و بــه خواهش والتمــاس وزیر محترم 
بهداشــت گــوش کننــد. آقــای نمکــی هــم مثــل ســال 
بــا  را  مــردم  گذشــته 
انواع نصایح مشــفقانه 
و دلســوزانه راهنمایــی 

کرد. 
مــردم،  از  برخــی 
را  نــوروز  تعطیــات 
طبیعــت  دامــان  بــه 
مختلــف  شــهرهای  در 
ســیزدهم  تــا  و  رفتنــد 
فروردین مــاه پــای بســاط جوجه و چای زغالــی، به بحث 
و گفتگــو دربــاره برجــام، امضــای تفاهم نامــه بــا چیــن، 
بی لیاقتــی مســئوالن برای مهار کرونا و کمبود واکســن، 
میانمــار  کودتــای  چیــن،  دولــت  بــا  اویغورهــا  درگیــری 
و دالیــل بــه هــم خــوردن اکوسیســتم طبیعــت کشــور 
ترینیداد و توباگو پرداختند. سرآخر هم به نتیجه کامل 
و جامــع »همــه چــی کار خودشــونه« رســیدند و آخرین 
بطری نوشــابه رژیمی بدون قند را کنار آتشــی که حال 

خاموش کردن ش را نداشتند رها کرده و رفتند. 
البتــه ایــن افــراد اصــاً پای شــان را از خانــه بیــرون 
نگذاشتند و سعی کردند تا جایی که می توانند در خانه 
بماننــد. در واقــع آنهــا معتقــد هســتند کــه تمــام ایــران 
خانه شــان اســت و با این حســاب کل تعطیــات نوروز، 

خود را به صورت کامل قرنطینه کردند. 
برنمی آمــد و  از دست شــان  ایــن کاری  از  بیشــتر 
مســئوالن نبایــد پیک چهــارم کرونا، زیاد شــدن کرونای 
انگلیســی و قرمــز شــدن شــهرها را گــردن مــردم بیچاره 
و پانــزده هــزار نفــر مبتــا به کرونایی که به ســفر رفتند 
بیندازنــد. ایــن چندهــزار نفــر نه تنهــا بــه ســفر نرفتنــد 
بلکــه خودشــان را در خانــه قرنطینــه کردنــد. فقط چون 
خانه شان مساحتی به اندازه کل ایران داشت برداشت 

اشتباه شده و به غلط، آنها مقصر شناخته شده اند. 
بــه نظــر می رســد مســئوالن بعــد از این کــه بــا خبر 
درگذشــت خانــم آزاده نامــداری نتوانســتند ذهــن بیدار 
و فعــال مــردم را از قضیــه قراداد بیســت و پنج ســاله با 
چین منحرف کنند، حاال دســت به دامن کرونا شــده اند 
و می خواهنــد بــا اعــام خطــر و پیــک چنــدم و کرونــای 
انگلیســی حواس ما را پرت کنند. شــاید هم می خواهند 
بــا هشــدار دربــاره کرونــا ذهــن مــا را از خبــر درگذشــت 
خانــم نامــداری پــرت کننــد، یــا بــا خبــر امضــای قــراداد 
بیست و پنج ساله حواس مان را از برجام پرت کنند، یا 
بــا انتخابــات از برجام، با قطع ناگهانی ســریال گاندو از 

انتخابات، با گرانی مرغ از گاندو و...
غافــل از این کــه بعضــی از مــا حســابی تیــز و بــز 
هســتیم و چهارچشــمی حواس مان به خانه مان هســت 
و نمی گذاریــم کســی )جــز خودمــان( نــگاه چــپ بــه آن 

بیندازد.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا 
اعــام کــرد ۱۵ هــزار بیمــار کرونــا کــه تســت 
مثبت داشــتند در ایام نوروز به ســفر رفتند، 
همــه ایــن افــراد بــه ازای هــر روز ســفر ۲۰۰ 
هــزار تومــان جریمه می شــوند و برخوردهای 

قانونی با این افراد انجام می شود.
از  پــس  گذشــته  روز  رئیســی  علیرضــا 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور 
رئیس جمهــوری برگــزار شــد، افــزود: از همــه 
مردمــی کــه بــه توصیه هــای وزارت بهداشــت 
توجه کردند و به سفر نرفتند تشکر می کنیم 
امــا عــده ای از مــردم هــم توجــه نکردنــد و به 
ســفر رفتنــد از این افــراد گایــه داریم و طبق 

قانون با این افراد برخورد می شود.
وی افــزود: بــا توجــه بــه پیش بینی هایی 
شــب  خریدهــای  دیدنی هــا،  عیــد  از   کــه 
نکــردن  توجــه  دورهمی هــا،  افزایــش  عیــد، 
بــه پروتکل هــا و ازدحام هــا داشــتیم، شــاهد 
از  بســیاری  در  بیمــاری  جدیــد  خیــز  شــروع 
اســتان های کشــور هســتیم و بــه طــور کلــی 
روند اپیدمی کرونا در کشــور صعودی اســت. 

در الگوهــای وزارت بهداشــت از نظــر اپیدمــی 
کرونــا الگــوی صعــودی مشــاهده می شــود که 
بیشتر نشان دهنده افزایش بیماران مبتا به 

ویروس جهش یافته است.
رئیســی گفت: بر اســاس گزارش نیروی 
انتظامــی ترددهای جــاده ای نیز در عید نوروز 
امســال نســبت بــه ســال گذشــته ۱۰۰ درصــد 
افزایش پیدا کرد. در حالی که ســال گذشــته 
بــا رعایــت مــردم ترددهای جاده ای بســیار کم 
بــود در برخــی جاده هــا نزدیــک به صفر شــده 

بود اما امسال افراد زیادی رعایت نکردند.
معــاون بهداشــت وزیــر بهداشــت ادامــه 
داد: البته تعداد افرادی که به توصیه ها توجه 
کردنــد و بــه ســفر نرفتنــد، بیشــتر بودنــد اما 
رعایــت نکــردن پروتکل هــا و افزایش ســفرها 
باعث تشدید روند صعودی اپیدمی در کشور 

شده است.
وی گفــت: اکنــون در کشــور خیز بســیار 
بلنــد کرونا در حال شــروع شــدن اســت. این 
خیــز جدیــد در بســیاری از اســتان ها شــروع 
شــده اســت و اگر پروتکل ها به خوبی رعایت 

 تعرفه های پزشکی
 ۲۸.۵ درصد افزایش یافت

دبیر شــورای عالی ســازمان نظام پزشــکی کشــور 
جزئیات تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۰ را اعام کرد.

بــه گــزارش مهــر، محســن مصلحــی دبیــر شــورای 
عالی ســازمان نظام پزشــکی کشور اظهار کرد: پیشنهاد 
ســازمان نظام پزشــکی کشــور برای افزایــش تعرفه های 
بخــش خصوصــی پزشــکی در ســال ۱۴۰۰ حداقــل ۵۵ 
درصــد بــه صــورت کلــی بــود کــه ایــن میــزان افزایش بر 
اســاس شــرایط سیاســی و اقتصادی و اجتماعی جامعه 

بوده است.
مصلحی افزود: شــورای عالی بیمه ســامت ۲۸.۵ 
درصــد افزایــش تعرفــه را تصویب کرد کــه هیات وزیران 

هم این افزایش را تصویب کرد.

رئیس کمیته علمی ستاد 
 مقابله با کرونا خبرداد:

آغاز واکسیناسیون همگانی 
در کشور از مهر

رئیــس کمیتــه علمــی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا، بــا 
اشــاره بــه تاثیر تحریم هــا بر تولید واکســن های ایرانی 
کرونــا،  اعــام کــرد بــا ایــن حــال پیش بینــی بــرای آغــاز 
واکسیناســیون همگانــی کرونــا از حــدودا مهــر ســال 

جاری است.
مصطفــی قانعــی در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره 
آخریــن اخبــار دربــاره واکســن های ایرانی کرونــا، گفت: 
االن واکســن کرونــا بنیــاد برکــت در حال طــی کردن فاز 
دو و ســه مطالعات بالینی اســت. واکسن انستیتو رازی 
بــا نــام کووپــارس و واکســن وزارت دفاع با نــام فخرا در 
مرحله اول کارآزمایی بالینی قرار دارند و احتماال تا آخر 
فروردین یا نیمه اول اردیبهشــت هم یک یا دو واکســن 

دیگر بتوانند مجور آغاز کارآزمایی را دریافت کنند.
وی تاکیــد کــرد: بنابرایــن پیش بینــی می کنیــم از 
شــهریور یــا مهــر واکســن های ایرانــی را بــه میــزان نیــاز 
وارد بــازار کنیــم. وی دربــاره واکســن کــوو ایــران برکت، 
افزود: اگر مجوزها در اواســط فاز ســوم مطالعات که به 
آن فــاز تحلیــل بِینابینی گفته می شــود، دریافت شــود، 
می تواننــد واکسیناســیون را از اوایــل تیرمــاه آغاز کنند. 
در واقع ممکن است تولید انبوه واکسن بنیاد برکت از 
خرداد آغاز شــود و ذخیره ســازی هم صورت گیرد و پس 

از دریافت مجوز اقدام به توزیع آن کنند.
قانعــی دربــاره ســرانجام واکســن تولیــد مشــترک 
انســتیتو پاســتور و کشــور کوبــا،  بیــان کــرد: ۱۰۰ هــزار 
واکســن  بــه کشــور وارد شــده اســت و فکــر می کنــم از 
دهه سوم فروردین ماه فاز سوم تست بالینی آنها آغاز 
شــود. این ۱۰۰ هزار دوز قرار اســت به داوطلبان تزریق 
شود که البته هنوز فراخوانی برای جذب داوطلب صادر 
نشــده اســت. وی درخصوص دیگر طرح های مطالعاتی 
واکســن ایرانــی کرونــا، اظهــار کــرد: از ابتــدا ۱۱ پرونــده 
وجــود داشــت که ۳ پرونــده در مرحله کارآزمایی بالینی 
قرار دارند و پیش بینی می کنیم از تعداد کلی، ۸ پرونده 
بتوانند موفق عمل کنند. نســبت به ســایر کشورها این 

تعداد تولید کننده بسیار خوب است.
رئیــس کمیتــه علمی ســتاد مقابله بــا کرونا، تاکید 
کــرد: پیش بینــی مــا بــرای آغــاز واکسیناســیون همگانی 

کرونا از حدودا مهر سال جاری است.
کــودکان،  بــه  کرونــا  واکســن  تزریــق  دربــاره  وی 
تصریح کرد: در دنیا درخصوص واکسیناســیون کودکان 
هم مطالعاتی در حال انجام اســت اما ما فعا در ایران 
مطالعــه ای در ایــن زمینــه نداریــم و فعــا از نتایجــی که 

دنیا اعام کند استفاده خواهیم کرد.

دبیرکل جمعیت هالل احمر: 
برای واردات دارو با مشکل 

خاصی مواجه نیستیم
بــه گفتــه دبیــرکل جمعیت هــال احمــر، در حال 
حاضر در تامین داروهایی که تهیه آنها بر عهده هال 
احمــر اســت، کمبــودی وجــود نــدارد و بــدون مشــکل 

خاصی داروها تهیه می شوند.
محمــد حســین قوســیان مقــدم دبیــرکل جمعیــت 
هــال احمــر در گفت وگو با مهر، درباره وضعیت کمبود 
دارویی در کشور گفت: سازمان تدارکات پزشکی بسته 
بــه نیــاز کشــور و با مجــوز وزارت بهداشــت، مســئولیت 
واردات دارو و تامین بخشــی از داروی مورد نیاز کشــور 
را بــر عهــده دارد. خوشــبختانه فعــاً نیــز در ایــن زمینــه 

مشکل خاصی نداریم.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا در تامین انواع 
داروهــا یا دارویی خــاص، اختال یا کمبودی وجود دارد 
یــا خیــر، عنوان کرد: در حــال حاضر در تامین داروهایی 
که تهیه آنها بر عهده هال احمر است، کمبودی وجود 

ندارد و بدون مشکل خاصی داروها تهیه می شوند.
دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر تاکیــد کــرد: امــا به 
طور کلی تحریم ها اذیت کننده بوده و اثرات خود را بر 
کشور به ویژه در زمینه واردات دارو گذاشته است. اما 
خوشــبختانه هــال احمر به دلیل ارتباطــات بین المللی 

خود، با مشکات کم تری در این زمینه مواجه است.
قوســیان مقــدم در خصــوص موجــودی انســولین 
در کشــور ابراز داشــت: مدتی پیش در تامین انســولین 
قلمی مشــکل داشــتیم اما خوشبختانه در حال حاضر و 
با رایزنی های انجام شده، انواع انسولین تامین شده و 
کمبود خاصی در داروخانه های هال احمر وجود ندارد.

اخبـــــــــــــــــار

و  راه  وزیــر  معــاون مســکن  گفتــه  بــه 
شهرسازی، قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ 
و تا سه ماه پس از اعام رسمی پایان کرونا 
همچنان به طور اجباری تمدید خواهد شد و 
مالــکان نمی توانند مســتاجران خود را جواب 

کنند.
محمود محمودزاده در گفت وگو با ایرنا، 
دربــاره چگونگی اجرای مصوبه تمدید اجباری 
قراردادهــای اجــاره کــه در ســال ۹۹ بــه دلیل 
شیوع کرونا مصوب شد، افزود: مصوبه ستاد 
مبــارزه بــا کرونــا دربــاره تمدیــد قراردادهــای 
اجــاره تــا ســه مــاه پــس از اتمــام کرونــا اعام 
شــده اســت، بنابراین امسال هم این مصوبه 

اجرایی می شود.
وی گفــت: در ســال ۱۴۰۰ و تــا ســه مــاه 
بعــد از اعــام پایــان رســمی کرونــا در کشــور،  

این مصوبه ماک عمل خواهد بود.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه 
و شهرســازی بیــان  کــرد: هــر فــردی کــه اجاره 
نامه اش تمام شده باشد با درصدی که اعام 
خواهــد شــد مجــدد اجاره نامــه خــود را تمدید 
خواهــد کــرد و نیــازی بــه اسباب کشــی وجــود 

ندارد.
مالــکان  هــم  امســال  ادامــه داد:  وی 

نمی توانند مستاجران خود را جواب کنند.
۲۲۰ هزار نفر تسهیات وام 

ودیعه کردند
دربــاره  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
پرداخت وام اجاره در سال گذشته نیز گفت: 

مصوبه تعیین سقف اجاره بها و پرداخت وام 
ودیعه در ســال قبل تا حدودی توانســت بازار 

اجاره را تعدیل کند.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول، پارســال 
۹۲۰ هــزار نفــر متقاضــی دریافــت وام ودیعه 
ثبت نــام و ۳۳۵ هــزار نفــر مــدارک خــود را 

تکمیل کردند و به نظام بانکی معرفی شــدند 
نفــر تســهیات وام  نهایــت ۲۲۰ هــزار  و در 

ودیعه را دریافت کردند.
وی اظهــار کرد: چهار هــزار و ۶۰۰ میلیارد 
وام ودیعــه مســکن در ســال گذشــته  تومــان 
پرداخت شد، اما رقمی که دولت در نظر گرفته 
بــود فراتــر بود. بســیاری از مســتاجران شــرایط 
عمومــی دریافــت وام را نداشــتند و نتوانســتند 

مدارک خود را تکمیل کنند.
ســتاد ملی کرونا به دلیل مشــکاتی که 
برای برخی از مستاجران و فاقدان مسکن در 
شــرایط کرونــا به دلیــل محدودیت هــا و خلل 
در کســب درآمدهــا پیــش آمد، ایــن امکان را 
فراهم کرد تا متقاضیان مستاجر در شهرهای 
بــزرگ، متوســط و کوچــک با دریافــت مبالغی 
نســبت به تامین مســکن موردنیاز خود اقدام 

کنند.
مســتاجران  بــرای  مســکن  ودیعــه  رقــم 
ســایر  بــرای  تومــان،  میلیــون   ۵۰ تهــران 
بــرای  و  تومــان  میلیــون   ۳۰ کان شــهرها 

شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است.
متقاضیــان بایــد پــس از یک ســال اصل 
ایــن  ســود  بازگرداننــد.  بانــک  بــه  را  ودیعــه 

تسهیات ۱۳ درصد تعیین شده است.

نشــود. شــاهد خیــز بســیار بلنــدی از بیمــاری 
خواهیم بود همان طور که قبا در خوزستان 
دیــده شــد و ایــن اســتان چندیــن مــاه گرفتــار 
این بیماری و خیز شــدید بود بقیه اســتان ها 
هم گرفتار می شــوند البته در خوزســتان روند 

نزولی بیماری مشاهده می شوند.

البرز و ایام وارد پیک جدید 
کرونا شدند

رئیســی افــزود: هــم اکنــون اســتان های 
البــرز و ایــام وارد خیــز جدیــد کرونــا شــروع 
شده است. در برخی استانها در آستانه ورود 
بــه پیک جدید کرونا هســتند مثــل مازندران، 
گیــان، چهــار محــال و بختیــاری، مرکــزی و 
لرستان در آستانه ورود به موج جدید بیماری 
هســتند. سایر اســتان ها نیز کم و بیش روند 
صعــودی دارند به ویژه در آذربایجان شــرقی، 
آذربایجــان غربــی، زنجــان، فــارس، ســمنان و 
خراســان جنوبــی رونــد صعودی شــروع شــده 

است.
وی گفــت: بــا ایــن روند در یــک هفته تا 
۱۰ روز آینده اثرات سفرها را بر افزایش خیز 
بیمــاری در کشــور مشــاهده می کنیــم. ییک و 
موج بسیار بلندی از بیماری خواهیم داشت. 
متاسفانه میزان بستری بیماران روزانه کرونا 
در بیمارســتان ها از مــرز ۱۳۰۰ نفر گذشــته و 
این نشــانه این اســت که یک هفته و ۱۰ روز 
آینده مرگ های سفر رقمی ادامه پیدا می کند 
و از یــک هفتــه آینــده دیگــر مــرگ روزانــه زیر 
۱۰۰ نفــر نخواهیــم داشــت و ایــن خبــر خوبی 

نیست.

مسافران بازگشته از سفر 
دورهمی نداشته باشند

ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 

گفت: به کســانی که از ســفر برگشــته اند، به 
عنــوان یــک هشــدار مهم توصیــه می کنیم که 
در روزهــای آِینده دورهمی نداشــته باشــند تا 
بقیــه را آلــوده نکننــد از کســانی کــه به ســفر 
نرفته اند نیز می خواهیم کســانی که به ســفر 
رفته انــد را دعــوت نکننــد چــون ممکــن اســت 

ناقل باشند.
ســفر  از  کــه  افــرادی  داد:  ادامــه  وی 
بازگشــته اند تــا ۵ روز نبایــد دورهمــی داشــته 
باشــند. اگــر عایمــی داشــتند بــه ســرعت بــه 
مراکــز بهداشــتی و درمانــی مراجعــه کننــد و 
قرنطینــه را رعایــت کننــد از امــروز تــا جمعــه 
آینــده دوره زمانــی و هفتــه مهمــی اســت کــه 
باید بســیار دقت کنیم. بسیاری از افرادی که 
ســفر رفتــه انــد، قبــل از ســفر ســالم بوده اند 

اما ممکن است اکنون مبتا یا ناقل باشند.
معمــوال  ادارات  کارمنــدان  گفــت:  وی 
پــس از عیــد در یــک اتاق جمع می شــوند تا با 
یکدیگــر دیدار کنند، توصیــه می کنیم این کار 
را انجام ندهند، این مســاله بســیار خطرناک 
اســت و به گســترش بیماری دامن می زند. از 
مردمی که در روز طبیعت به توصیه ها توجه 
کردند و به پارک ها نرفتند تشکر می کنیم هر 
چنــد احتماال کاهــش حضور مردم در پارک ها 
بــه علــت حضــور گروه هایی از مردم در ســفر 
بــود و اگر این افراد پروتکل شــکن در شــهرها 

بودند، احتماال پارک هم شلوغ می شد.
رئیســی با اعــام آخرین وضع رنگ بندی 
در  شــهر   ۴۷ اکنــون  هــم  افــزود:  شــهرها 
وضعیت قرمز، ۱۲۶ شــهر نارنجی، ۲۴۷ شــهر 
در وضعیــت زرد و فقــط ۱۴ شــهر آبی اســت . 
از همــه مــردم می خواهیم  حتما پروتکل ها را 
به دقت رعایت کنند به ویژه در این هفته که 
بعــد از بازگشــت از سفرهاســت و بی توجهــی 
می توانــد خیــز بســیار بلنــدی از بیمــاری را در 

کشور شروع کند.

معاون مسکن وزیر راه: قراردادهای اجاره در 
سال ۱۴۰۰ به دلیل شیوع کرونا تمدید می شود

سخنگوی ستاد ملی کرونا: بیماران کرونا که به سفر رفتند، 
جریمه می شوند

شــیوع  بــه  توجــه  بــا  بهداشــت  وزیــر 
گســترده بیمــاری کوویــد ۱۹ در کشــور ترکیه 
بــا ویــروس موتاســیون یافتــه، در نامــه ای به 
وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد 
مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا، بر ضــرورت توقف 
یــک هفته ای ایاب و ذهاب از طریق مرزهای 
هوایــی و زمینــی بــا کشــور مذکــور و لــزوم 
همکاری استانداران در این زمینه تاکید کرد.
بــه گــزارش وبــدا، ســعید نمکــی در نامه 
بــه وزیــر کشــور و فرمانــده قــرارگاه عملیاتــی 
ســتاد مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا، درخصــوص 
مســافرینی کــه قصــد ورود و خروج به کشــور 
در  کــه  ایرانــی  گفــت: شــهروندان  دارنــد،  را 
ترکیــه بــه ســر می برند و قصد ورود به کشــور 
را دارند و همچنین اتباع کشــور ترکیه که در 
ایــران بــوده و قصد خــروج از کشــور را دارند، 
می تواننــد بــا رعایــت پروتکل هــای مربوطــه و 
انجــام تســت PCR و اطمینــان ازعدم آلودگی 

اقدام به ورود و خروج کنند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است؛

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیــر محتــرم کشــور و فرمانــده قــرارگاه 

عملیاتی ستاد مبارزه با بیماری کرونا
بیمــاری  گســترده  شــیوع  بــه  توجــه  بــا 
ویــروس  بــا  ترکیــه  کشــور  در   ۱۹-covid

موتاســیون یافتــه، ضــروری اســت، حداکثر تا 
۴۸ ســاعت آینــده بــه مدت یــک هفته ایاب و 
ذهــاب از طریــق مرزهــای هوایــی و زمینــی بــا 

کشور مذکور متوقف گردد.
بدیهــی اســت شــهروندان ایرانــی کــه در 
ترکیــه بــه ســر می برند و قصد ورود به کشــور 
را دارند و همچنین اتباع کشــور ترکیه که در 
ایــران بــوده و قصد خــروج از کشــور را دارند، 
می تواننــد بــا رعایــت پروتکل هــای مربوطــه و 
انجــام تســت PCR و اطمینــان ازعدم آلودگی 

اقدام به ورود و خروج نمایند.
ضمنــاً بــرای هموطنانــی کــه از مرزهــای 
زمینــی و هوایی وارد کشــور می شــوند، ایجاد 
مثبــت  یــا  مشــکوک  مــوارد  بــرای  قرنطینــه 
ضروری خواهد بود.خواهشمند است دستور 
فرماییــد، اســتانداران محتــرم در ایــن زمینــه 

همکاری و مساعدت الزم را به عمل آورند.
دکتر سعید نمکی
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

وزیر بهداشت در نامه ای به وزیر کشور: 
رفت و آمد به ترکیه یک هفته متوقف شود


