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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اردبیل در نظر دارد  مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات از بخش غیر دولتی 
درسال1401-1400  مرکز آموزشی و درمانی دکتر فاطمی به صورت واگذاری مدیریتی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به 
نشانی  www.setadiran.ir   برگزار نماید . لذا شرکت های دارای صالحیت در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و  برای اطالع از شرایط مناقصه به شرح ذیل اقدام نمایند. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه :  از روز دوشنبه مورخه 1400/02/20 لغایت ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخه 1400/02/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهادها:  از روز سه شنبه  مورخه 1400/02/28 لغایت ساعت 14:00 روز شنبه مورخه 1400/03/08
تاریخ و محل گشایش اسناد: روز دوشنبه  مورخه 1400/03/10 رأس ساعت 00 :11 قبل از ظهر  در ستاد مرکزی دانشگاه واقع در اردبیل - 

انتهای خیابان دانشگاه – جنب شهرک دادگستری 
محل تسلیم پاکت »  الف « :  اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه – جنب شهرک دادگستری – دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 

اردبیل
مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار : 2/356/000/000 ریال ) دومیلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون ریال(

مدت اعتبار پیشنهادات: 20 روز کاری می باشد.
 داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33534806-045 اداره خدمات پشتیبانی دانشگاه تماس حاصل نمایند. 

یا به سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی زیر مراجعه نمایند.
http://www.arums.ac.ir/vcmrd/fa

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اردبیل

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
64/1415

ت اول(
) نوب

 

هزینه درج آگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت مخابرات ایران ـ منطقه کردستان در نظر دارد اجرای طرح کابلکشی خاکی و فیبر نوری همراه با تهیه ملزومات در سطح استان 
کردستان )2 فاز مجزا( را برابر اسناد و مدارک معامله از طریق مناقصه عمومی یک مرحله  ای به پیمانکاران واجد شرایط و ذیصالح حقوقی  
واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند به آدرس: استان کردستانـ  شهرستان سنندجـ  خیابان جام جمـ  ساختمان ستادی 
مخابرات منطقه کردستان ـ طبقه سوم ـ واحد دبیرخانه مراجعه و با تسلیم رسید بانکی بمبلغ 200,000 ريال واریزی به حساب شماره 
0106112936000 سیبا نزد بانک ملی شعبه مرکزی سنندج در وجه شرکت مخابرات ایرانـ  مخابرات منطقه کردستان، اسناد مناقصه را 

دریافت نموده و با توجه به مفاد آن پیشنهاد قیمت خود را تنظیم و ارائه نمایند.
1ـ آدرس محل تحویل پاکتها: سنندج ـ خ جام جم ـ ساختمان ستادی مخابرات منطقه کردستان ـ ط سوم ـ واحد دبیرخانه

2ـ سپرده شرکت در مناقصه:  برابر اسناد مناقصه
3ـ تاریخ فروش اسناد معامله: از تاریخ 1400/2/18 لغایت 1400/2/26 

4ـ آخرین تاریخ ارسال پاکتهای پیشنهادی: 1400/3/3
5ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای الف و ب: 1400/3/4

ضمناً اسناد مناقصه در وب سایت www.kordestan.tci.ir موجود می باشد. در صورت تهیه اسناد از طریق وب سایت مذکور، ارائه فیش 
واریز هزینه فروش اسناد الزامی و بایستی به ضمیمه اسناد مناقصه ارائه گردد. مضافاً متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 336123122 با کد 087 تماس حاصل نمایند. ضمناً هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.    

شرکت مخابرات ایران -  منطقه کردستان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله   ای شماره 3ـ2ـ1400

 

 اطالعات عمومی
به شیوه صداوسیما

راضیه حسینی

به بهانه انتشــار فیلمی از یک مســابقه تلویزیونی 
که سؤاالت آن مربوط به دکتر ظریف بود.

برنامه آشپزی: 
خــب دوســتان عزیــز همون طــور کــه دیدیــد مــا ادویــه 
بهــش  هــم  رو  مــرغ 
زدیــم و حــاال می ذاریــم 
تــو تســتر» نویــن آوران 
ســبز گستر سفید پوش 
آبــی نگاه« تــا آروم آروم 
طالیــی رنگ بشــه. و اما 
امــروز.  ویــژه  ســورپرایز 
اگــر همــراه بــا ســفارش 
تســتر، به این ســؤال ما 

هم پاسخ بدید جایزه ویژه ای براتون می فرستیم.
 آیــا می دانیــد آقــای دکتــر ظریــف بــرای صبحانــه 

معموالً چه نانی مصرف می کنند؟ 
الف: نان بربری 

ب: نان سنگک دو رو خاشخاشی 
ج: ایشان اصالً نان نمی خورند و مثل آمریکایی ها 

صبح کمی پنکیک و شاید یک بیکن می خورند.
 د: نداریم مگه باید همه سؤال ها چهارگزینه ای باشه؟

برنامه کودک:
بچه هــای عزیــزم امــروز می خوایــم بــا هــم چندتــا 
ســؤال مهــم رو کــه واســه زندگــی و آینده تــون حیاتــی و 
واجبــه جــواب بدیــم. می دونیــد گل هــای قشــنگ، اگــه 
جواب این ســؤال ها رو بدونید هیچ وقت هیچ مشــکلی 
تــو زندگــی براتون پیش نمیاد و همیشــه راه درســت رو 

انتخاب می کنید.
ســؤال اول: آیــا می دانیــد آقــای دکتــر ظریــف در 

کودکی و نوجوانی به چه فیلم هایی عالقه داشت؟
جواب: آقا جواد سعی می کرد بیشتر وقت خودش 

را با دیدن فیلم های هالیوودی پر کند.
ســؤال دوم: آقــا جــواد کوچولــو بــه چــه بازی هایی 

عالقه داشت؟
جواب: او معموالً به بازی های اکشن، بکش بکش، 
گاوچرانی طــور، دوئــل بــازی و ایــن چیزهــا خیلــی عالقه 

داشت.
برنامه اقتصادی:

دوســتان و همراهان گرامی لطفاً به ســؤالی که به 
صــورت زیرنویــس در حــال پخــش اســت، دقــت کنید و 
پاســخ تون رو حداکثر تا بیســت دقیقه دیگه به شــماره 
پیامک دو ســه تا چهار ارســال کنید. اجازه بدید ســؤال 
رو یک بار براتون بخونم: اولین فعالیت اقتصادی دکتر 
ظریف چه بوده و آن را کجا و چه زمانی انجام دادند؟

الــف: خریــد و فــروش ویــال. در لواســان. در ســن 
بیست سالگی

ب: خرید و فروش اتومبیل های لوکس. در تهران. 
بیست و دو سالگی

ج: خریــد و فــروش فضاپیماهای ناســا. در آمریکا. 
در سن پانزده سالگی«

برنامه ورزشی:
امیدواریــم از دیــدن ایــن بــازی مهیــج و زیبــا لــذت برده 
باشید. یادتون نره برای شرکت در قرعه کشی اپلیکیشن 
»هفت هشت نه ده« این سؤال رو حتماً جواب بدید و 

شانس تون رو برای برنده شدن امتحان کنید.
 سؤال »آقای دکتر ظریف طرفدار چه تیمی است؟

الف: تیم فوتبال بارسلونا
ب:  تیم فوتبال گل گهر سیرجان
ج: تیم فوتبال شاختار دونتسک

د: تیم بسکتبال لوس انجلس لیکرز

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

 فرمانــده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
تهران، طی مکاتبه ای به وزیر بهداشت خواستار 
حمایــت حداکثری از اصناف و بنگاه های کوچک 
در برابــر اثــرات منفــی اقتصــادی بیمــاری کرونــا 

شد.
بــه گــزارش دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی، علیرضــا زالــی در ایــن مکاتبــه با اشــاره 
به اثرات ســوء و منفی کرونا بر اوضاع اقتصادی 
در بنگاه هــای اقتصــادی کوچک؛ موضوع وام های 
اســتقراضی از بانک هــا در ایــن اصنــاف را مهــم و 

قابل توجه برشمرد.
وی سررســید اقســاط بانکــی و ناتوانــی در 
بازپرداخــت آن، سررســید چک هــای صــادره و 
عــدم امــکان پــاس کــردن آن، سررســید شــدن 
ـای اماکــن اســتیجاری و نبــود امــکان  اجاره بهـ
پرداخــت آن و فــروش نرفتن اجنــاس خریداری 
شــده ویــژه شــب عیــد و بــه جــا مانــدن بدهــی 
ناشــی از خرید را از چالش های مهم پیش روی 

اصناف برشمرد.
زالی همچنین در ادامه این مکاتبه تعطیلی 
واحدهــای صنفــی در اوج فــروش )شــب عیــد( و 
زیان های ناشــی از آن، متضرر شــدن ویژه برخی 
از رســته های صنفــی بــه دلیــل کاهش مشــتری، 
مشــکالت پرداخــت هزینه هــای ســربار شــغلی از 
قبیــل آب، برق، گاز، تلفن، مالیات و عوارض ها، 
فــروش نرفتــن محصوالت در برهــه زمانی کنونی 
باتوجــه بــه تــرس عمومــی ایجــاد شــده ناشــی از 
وجــود ویــروس کرونــا، نگرانــی واحدهــای صنفی 
از مالیــات عملکــرد ســال ۹۹ و افزایــش جرائــم 
مالیاتــی صنــوف بــه دلیــل پرداخــت نشــدن بــه 
موقــع مالیــات بــا توجــه بــه نبــود درآمــد، ناتوانی 
در پرداخــت هزینه هــای پرســنلی، تعدیــل نیرو و 
افزایــش نــرخ بیــکاری در بیــن صنــوف، انباشــت 

مــواد اولیــه تهیه شــده توســط واحدهــای تولیدی 
کوچک صنفی و ورشکستگی و تعطیلی در برخی 
صنــوف را از دیگــر چالش هــای مهــم بنگاه هــای 

کوچک اقتصادی دانست. 
فرمانــده عملیــات مدیریــت بیمــاری کرونــا 
بــرای بــرون رفــت از وضــع چالش هــای اصنــاف، 

پیشنهاداتی مشتمل بر ۱۷ ماده را عنوان کرد.
ـاغل  ـی از مشـ ـودن برخـ ـه نمـ ۱ -  اضافـ «
گــروه شــغلی دو بــه گــروه شــغلی یک و تشــدید 
پروتکل هــای بهداشــتی؛ زیــرا اگــر پیک هــای آتــی 
داشــته باشــیم ایــن موضــوع موجــب نارضایتــی 
فــراوان در اصنــاف و گروه هــای شــغلی می گردد 

چون بیشــترین نارضایتی ها و فشــار اقتصادی بر 
گروه شــغلی ۱و۲ می باشــد که ۸۰ درصد مشاغل 

را شامل می شود.
ـوز پرداخــت تســهیالت بــا  ـدور مجـ ۲ - صـ
اقســاط حداقل ۲۴ماهه جهــت واحدهای صنفی 

در حداقل زمان.
۳ - تخفیــف در محاســبه مالیــات عملکــرد 
ســال یا معافیــت مالیاتی بــرای واحدهای صنفی 

خاص با تایید اتحادیه.
عــوارض   تقســیط  و  ف  ـ ـ ی تخف ن  کا ـ ـ م ا  -  ۴
شــهرداری و ممانعــت از مسدودشــدن حســاب 

کسبه.

زمینــه  در  مالیاتــی  جرایــم  خشــش  ب  -  ۵
مشوق های صنفی و اقدامات عملی.

۶ - پیگیــری کاهــش، تخفیــف یــا معافیــت 
اجــاره مجتمع هــای تجاری و ســایر امــالک تجاری 
ســطح شــهر و ایجــاد مشــوق های مالیاتــی جهت 

مالکان آنان.
۷ - پیگیــری کاهــش یــا تخفیــف شــارژهای 
بــا  تجــاری  مجتمع هــای  و  ا  ژه ا ـ ـ س ا پ ی  ـ ـ ل خ ا د

هماهنگی مدیران مجتمع ها.
۸ - جلوگیری از سوءســابقه شدن چک های 
برگشــتی از ایام شــیوع بیماری کرونا در صدور و 

بخشنامه های قانونی الزم به بانک های عامل.

۹ - امکان صدور دسته چک به بازاریان با داشتن 
چــک برگشــتی در زمــان شــیوع کرونــا بــا صــدور 

بخشنامه های قانونی الزم به بانک های عامل.
۱۰ - معافیــت حــق بیمــه کارفرمــا تــا زمــان 
مشــخص، به تشــخیص ستاد ملی کرونا با توجه 
بــه تعطیلــی اصنــاف و طرح هــای فاصله گــذاری 
اجتماعی در استان ها و کشور به طور یکنواخت.

۱۱ - ایجاد مشوق های مالیاتی.
۱۲ - کســر خســارت وارده بــه اصنــاف از 

مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹.
۱۳ - امکان تعویق افتادن ارســال اظهارنامه 

مالیاتی عملکرد واحدهای صنفی.
۱۴ - کاهــش یا ثابت  نگه داشــتن تعرفه های 

حامل های انرژی واحدهای تجاری.
۱۵ - منظــور کــردن فعالیــت تمامــی صنــوف 
به فعالیت ها و زیربخش های اقتصادی و صنوف 
تولیــدی و خدماتــی آســیب پذیر از کرونــا با توجه 
بــه تعییــن ۱۰رســته شــغلی صرفا جهت مشــاغل 
آســیب پذیر که این موضــوع باعث تضییع حقوق 
ســایر واحدهای صنفی با توجه به تعطیلی مکرر 
واحدهای صنفی براســاس مصوبات ستاد ملی و 

استانی کرونا می شود.
۱۶ - بخشــودگی مالیــات عملکــرد و جرایــم 
بــه  توجــه  بــا  ی  ـ ـ ف ی صن ا ـ هـ ه  دی حا ت ا ه  ـ ـ وط مرب

غیرانتفاعی بودن ساختار اتحادیه ها.
۱۷ – طراحی ســاز و کارهای حمایتی جهت 
گســترش تجــارت مجــازی و الکترونیکــی جهــت 

مشاغل مربوطه.«
فرمانــده عملیــات مدیریت بیمــاری کرونا از 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی تقاضا 
کــرد تــا ضمن طرح پیشــنهادات مذکور در  ســتاد 
ملــی کرونــا، ایــن پیشــنهادات تصویب و بــه اجرا 

در آید.

فعالیت مشاغل گروه شغلی ۱ و ۲ اصناف 
براســاس اعــام ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا از 
روز شــنبه ۱۸ اردیبهشــت با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی 

از نظر کرونا مجاز است.

ممنوعیت تمامی سفرهای عید 
فطر فارغ از رنگ بندی کرونایی

فرمانــده قــرارگاه عملیاتــی مبــارزه بــا کرونــا 
ضمــن ابالغ رســمی ممنوعیت تمامی ســفرها در 
ایام عید فطر در سراســر کشــور، خواســتار اتخاذ 
همه تمهیدات الزم برای تحقق ممنوعیت سفرها 

شد.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور و 
فرمانــده قــرارگاه عملیاتــی مبــارزه بــا کرونــا در 
نامــه ای کــه در نخســتین ســاعات صبــح جمعــه 
و فرمانــده  راه و شهرســازی  وزیــر  بــه  اب  ـ خطـ
نیــروی انتظامــی جمهوری اســالمی ایــران صادر 
ـه اســتناد مصوبــه رؤســای کمیته هــای  بـ ـد،  شـ
تخصصــی ســتاد ملــی مدیریت کرونــا در حضور 
تمامــی  وری، ممنوعیــت  ـ رم جمهـ ـ ـ ـس محت رئیـ
ســفرها در ایــام عیــد فطــر در سراســر کشــور، 
از ســاعت ۱۲ روز ســه شــنبه ۲۱ اردیبهشــت تــا 
ظهــر روز شــنبه ۲۵ اردیبهشــت ۱۴۰۰ را رســماً 

ابالغ کرد.
و  راه  وزارت  از  ابالغیــه،  ن  ـ ـ ی ا ر  د ی  و
شهرســازی و ناجــا خواســت، بــا پیش بینی همه 

تمهیــدات الزم، ممنوعیــت تمامــی ســفرها در 
همــه مناطق کشــور فارغ از هرگونــه رنگ بندی 
کرونایی را در بازه زمانی مصوب، به نحو کامل 

محقق کنند.
رحمانــی فضلــی در رونوشــت ایــن ابالغیــه، 
کامــل جمعیــت هــالل  کاری  ـ ـب همـ ـ ن جل ـ ضمـ
احمــر بــرای اجــرای مصوبه ممنوعیت ســفرها، از 
سازمان صدا و سیما خواست موضوع ممنوعیت 
سفرها را از طریق شبکه های پر مخاطب رادیو و 

تلویزیون، مستمرا اطالع رسانی کند.

 فعالیت مشاغل ۱ و ۲
در شهرهای قرمز و نارنجی

از ســوی دیگــر علیرضــا رئیســی، ســخنگوی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا نیز با اشــاره به اتخاذ 
دو تصمیــم در جلســه بــا رئیس جمهــوری گفــت: 
در ایــن جلســه دو تصمیــم قطعــی شــد؛ یکــی 
از تصمیم هــا ایــن بــود کــه از روز ســه شــنبه ۲۱ 
اردیبهشــت از ســاعت ۱۲ ظهــر تــا ۱۲ ظهر شــنبه 
هفتــه بعــد از آن کلیه راه های ارتباطی اســتان ها 
و ورود و خــروج بین اســتان های مختلــف ممنــوع 

است.
وی افــزود: از آنجایــی کــه ایــن روزهــا بــه 
تعطیالت عید فطر منتهی می شود و ممکن است 
دچــار مشــکل شــویم، بــرای جلوگیری از ســفرها 
تصمیــم بــر این شــد کــه طی این مــدت تردد بین 
استان های متخلف در سراسر کشور و بدون در 

نظر گرفتن رنگ بندی شهر ممنوع شود.
از  ســفرها  ممنوعیــت  البتــه   : ت ـ ـ ف گ ی  و
طریــق هوایــی و ریلــی وجــود نــدارد، امــا بــرای 
تــردد خودروهــای شــخصی در تمــام کشــور ایــن 

ممنوعیت اعمال می شود.
رئیســی ادامه داد: تصمیم دیگر این بود که 
تشــدید نظــارت بر رعایــت پروتکل ها بــه ویژه در 
حوزه اصناف اتفاق بیفتد. از روز شــنبه مشــاغل 
یــک و دو می تواننــد در شــهرهای قرمــز و نارنجی 
فعالیت کنند اما ســخت گیری ها در زمینه رعایت 
پروتکل هــا افزایــش می یابــد و اگــر نقض پروتکل 
مشــاهده و مسلم شــود، در شــهرهای قرمــز ســه 
هفته و در شــهرهای نارنجی دو هفته متخلف را 

تعطیل می کنیم.

شنبه ساعت ۱۴ سامانه ثبت نام 
باز می شود

همچنین سخنگوی ستاد ملی کرونا، با اشاره 
بــه وضــع واکسیناســیون افــرادی کــه بهبودیافته  
کرونا هستند، بیان کرد: افراد بهبود یافته ای که 
بیشــتر از ۳ تــا ۶ مــاه قبــل کرونا گرفتنــد، دوباره 
می تواننــد واکســن بزننــد ولی کمتــر از این زمان، 
فعالً توصیه نمی شود و می توانند بعدا که سه تا 

شش ماه گذشت برای تزریق اقدام کنند.
وی ادامــه داد: بــر اســاس برنامه ریــزی کــه 
کردیــم، افــراد را بــه دو گــروه تقســیم کردیم، ۸۰ 
ســاله هایی کــه در ســامانه  الکترونیــک پرونــده 

دارند و با آنها تماس گرفته می شود و تزریقشان 
در حال انجام است ولی مشکل ما افرادی است 
که پرونده ندارند و در سامانه نیستند، که ما هم 
از قبــل اعــالم کــرده بودیم افرادی که در ســامانه 
نیســتند از شــنبه ی هفتــه آینــده بــرای ایــن افراد 

پیامک می رودتا حضور پیداکنند.
رئیســی افزود:  نکته اساســی این اســت که 
افراد باالی ۸۰ ســال اصال نگران این نباشــند که 
نوبتشــان می ســوزد یــا اگــر ۷۵ ســاله ها را اعــالم 
می کنیــم، اگــر فــرد هشــتاد ســاله ای مانــده بــود 
کــه واکســن نــزده، نگــران نباشــد کــه دیگــر به او 
نمی رســد، بلکه ســهمیه واکســن او کنار گذاشته 
شــده و محفوظ اســت و این طور نیســت سهمیه 

آنها استفاده شود.
وی افــزود: تــا آخــر ایــن هفتــه اگــر بــا افراد 
در اولویــت تمــاس گرفتــه نشــد، شــنبه ســاعت 
۱۴ ســامانه باز می شــود و آنجا کد ملی و شــماره 
تماس خود را ثبت می کنند تا همکاران ما با آنها 
تماس بگیرند و ســهمیه هیچکســی هم ســوخت 

نمی شود.

 شرط وزارت بهداشت 
برای برگزاری حضوری امتحانات 

پایه نهم و دوازدهم
ـی دربــاره وضــع برگــزاری امتحانــات  رئیسـ
دانش آموزان با توجه به شــرایط کرونایی، گفت: 

بــه طــور کلی در زمینه بحث امتحانات جلســه ای 
زمینــه  ایــن  در  و  برگــزار  ی  ـ تخصصـ ه  ـ ـ ت کمی در 
بحث های مختلفی مطرح شد و نظرات مختلفی 
وجــود داشــت کــه وزارت آمــوزش و پــرورش هــم 

حضور داشتند.
ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: 
اولیــن نکتــه ای که باید خیلی روی آن تاکید کنیم 
و از نظــر آمــوزش و پــرورش هــم قطعــی اســت 
و همــه هــم آن را در کمیتــه پذیرفتنــد، بحــث 
حضــوری بــودن اســت. اینکــه امتحــان پایــه نهــم 
و دوازدهــم بــه دلیل اینکه سرنوشت ســاز اســت 
بــرای دانش آمــوزان صرف نظر اینکــه زمانش کی 
باشــد، تصمیم گرفته شــد که حتما باید حضوری 
باشــد. ســایر پایه هــا امتحانات شــان بــه صــورت 

غیرحضوری برگزار می شود.
ـا از نظــر وزارت  وی تاکیــد کــرد: گرچــه مـ
بهداشــت بــا هرگونــه تجمعــی مخالفیــم، امــا بــه 
هــر صــورت از آنجایی که اصرار بود که امتحانات 
این دو پایه حضوری برگزار شــود؛ اگر قرار اســت 
برگزار شــود، پروتکل ما این اســت؛ باید تجمعی 
انجام نشــود، در کالس تعداد بســیار کم باشــد، 
تهویــه کالس مناســب باشــد و یــا در فضــای بــاز 
باشــد. البتــه نتیجــه نهایــی این تصمیم در ســتاد 
ملی که شــنبه برگزار می شــود، مشــخص خواهد 
شــد؛ به طوری که در ســتاد مطرح شده، اعضای 
ســتاد اظهار نظر کرده و ما نتیجه نهایی را اعالم 

می کنیم.

پیشنهاد ۱۷ ماده ای زالی برای حمایت از اصناف و بنگاه های کوچک

مشاغل گروه ۱ و ۲ از شنبه مجاز به فعالیت شدند
به پیشنهاد قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، تمامی سفرها در سراسر کشور در همه رنگ بندی ها از ساعت ۱۲ روز سه شنبه، ۲۱ اردیبهشت تا ظهر 

روز شنبه، ۲۵ اردیبهشت، مصادف با تعطیالت عید سعید فطر ممنوع خواهد بود


