
نمونه داروی کرونا در صحن علنی مجلس!
 یک نماینده مدعی شد هشت ماه است که داروی کرونا استفاده می شود

فضای ملتهب شیوع کرونا و روش های مقابله با آن، دیروز با ادعاهایی درباره ساخت 
واکسن کرونا و داروی درمان کووید-۱۹، به صحن علنی مجلس هم کشیده شد.

از  از سوی یکی  تازه  ادعای  امروز شاهد یک  گزارش شهروند، صحن مجلس  به 
آنجا که نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی با ادعای  نمایندگان بود، 
ساخت داروی قطعی درمان کرونا در برخی استان های کشور از بی تفاوتی نسبت به آن 

انتقاد کرد.
بنا به روایت ایسنا، احمد حسین فالحی با اشاره به آمار فوت ناشی از کرونا در هر 
شش دقیقه مدعی شد:»  این در حالیست که برخی استان ها دارویی ساخته اند و من 
یک نمونه آن را آورده ام که هشت ماه پیش برای درمان قطعی کرونا معرفی شده اما به 
آن توجه نشده، مردم تلف می شوند و کسی به فکر مردم نیست. وزارت بهداشت هم با 
آنها کمک  تمام تالشی که کرده نیاز به کمک دارد. در دولت چه خبر است؟ چرا به 
نمی شود؟« این نماینده مجلس با بیان اینکه هر روز به اندازه سقوط یک هواپیما تلفات 
کرونا را شاهد هستیم، گفت: » اراده ای برای اجرای پروتکل ها نیست و در این زمینه با 
تبعیض برخورد می شود. مثال ورود به مشهد ممنوع می شود ولی ورود به جاده های 
شمال، مترو و بازار آزاد است.«علی نیکزاد که اداره جلسه علنی مجلس را برعهده داشت 
در پاسخ به تذکر خطاب به وزارت بهداشت گفت:» آقای فالحی دارو را همراه خود آورده، 

به این موضوع رسیدگی کنید.«

ماجرای فرود اضطراری گوسفندان در فرودگاه امام )ره(
  داستان جالب عکسی که گوشی به گوشی می چرخد

هواپیمای باری ۷۴۷ هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران)هما( که با محموله دام 
زنده از کشور ترکیه عازم یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بود، به دلیل نقص فنی 
در قسمت موتور مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه امام خمینی)ره( شد و تا هنگام 

تعمیر و رفع نقص، گوسفندان در محوطه فرودگاه چریدند!
هواپیمای  اضطراری  فرود  درباره  ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  ]شهروند[  
بویینگ ۷۴۷ حامل دام زنده و تعمیر آن توسط متخصصان ایرانی، اطالعیه ای صادر کرد.

ح زیر است:   اطالعیه هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران به نقل از تسنیم به شر
هواپیمای باری ۷۴۷ هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« که با محموله دام 
زنده از کشور ترکیه عازم یکی از کشور های حاشیه خلیج فارس بود، به دلیل نقص فنی در 

قسمت موتور مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه امام خمینی )ره( شد.
پس از فرود اضطراری هواپیما و به دلیل عدم وجود هواپیمای جایگزین، با همت 
کارکنان معاونت مهندسی و تعمیرات، با وجود مشکالت ناشی از تحریم و تقارن این 
، در کمتر از سه روز و به صورت شبانه روزی، جابه جایی  اتفاق با تعطیالت آخر ماه صفر
و  مهندسی  واحد  مهرآباد  فرودگاه  به  )ره(  امام خمینی  فرودگاه  از  هواپیما  موتور 
تعمیرات، صورت گرفت که با روحیه ای جهادی، این کار که حداقل ۱۲ روز کاری زمان 
می برد، در کمتر از ۳ روز پایان پذیرفت. گفته می شود به دلیل زمانبر بودن تعویض موتور 
، امکان نگهداری محموله آن در  هواپیمای ۷۴۷ و نیز با توجه به این که در مدت مذکور
این  محموله  زنده  دام های  لذا  می شده،  بار  اتالف  سبب  و  نداشته  وجود  هواپیما 

هواپیما در محوطه فرودگاه رهاسازی شدند.

2 روز فرصت برای متقاضیان وام کرونا
   متقاضيان باید تقاضای خود را در سامانه کارا ثبت کنند

]شهروند[  به دنبال شیوع کرونا مشاغل مختلف در ایران آسیب دیدند. دولت به 
منظور جبران خسارت ها و سرپا ماندن کسب وکار های آسیب دیده از کرونا بسته های 
مشاغل  ویژه  وام  بسته ها  این  مهم ترین  از  یکی  که  کرد  تدوین  حمایتی  مختلف 

آسیب دیده از کرونا بود.
۱۴ رسته شغلی به عنوان رسته های مشمول وام کرونا در نظر گرفته شدند. برآورد ها 
نشان می دهد تعداد بنگاه های آسیب دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب و ۸۴۸ زیررسته 
۳ میلیون واحد است که ۱.۳ میلیون واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و ۱.۷ میلیون 
واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند؛ همچنین در این واحد ها ۲.۸ میلیون نفر بیمه 

شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار هستند.
افراد متقاضی این وام بسته به وام مورد تقاضا باید وثایقی را به عنوان ضمانت 
بازپرداخت این وام که با سود ۱۲  درصد پرداخت می شوند در اختیار بانک های عامل قرار 
دهند. اگر تسهیالت تا ۱۶ میلیون تومان باشد، سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص 
بانک، وام ۱۶ تا ۴۸ میلیون تومان نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک 
به همراه یک ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(، وام ۴۸ تا ۱۶۰ میلیون تومان سفته 
فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۲ ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا 
کارمند(، وام ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به 
همراه ۳ ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند( و وام از ۲۰۰ میلیون تومان باالتر با ارایه 
ارایه وثایق  بانک  بنا به تشخیص  یا  از سوی صندوق های ضمانت  تضمین صادره 
متعارف و سقف مبلغ سفته ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیالت به عنوان ضمانت دریافت 
و  ( است  )۳۰ مهر وام چهارشنبه  این  برای دریافت  می شود.آخرین مهلت ثبت نام 
متقاضیان باید تقاضای خود را در سامانه کارا ثبت کنند. طبق آخرین اعالم وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، در فرآیند پرداخت تسهیالت کرونایی تاکنون ۷۰۴  هزار پرونده مورد 
بررسی قرار گرفته که از این تعداد ۵۴۴  هزار پرونده برای پرداخت به بانک معرفی و 
تاکنون ارزش تسهیالت پرداختی به ۲۹۲  هزار بنگاه آسیب دیده بیش از ۵۸۰۰  میلیارد 

تومان شده است.
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]شهروند[  از اوایل دیروز صبح یعنی دقیقا از ساعت 
مهم ترین  از  یکی  تهران  وقت  به  بامداد  30دقیقه  و   3
ج شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت به  زمان های در
سر رسید و ایران می تواند به صورت رسمی و قانونی و 
همچون سایر کشورها به خرید و فروش سالح بپردازد. 
به موجب این بند، با انقضای این محدودیت ها ایران 
ازجمله  متعارف  تسلیحات  برخی  بود  خواهد  قادر 
جنگنده را خریداری کند و در بازار جهانی سالح بفروشد. 
دولت حسن روحانی نیز وعده یک خبر خوش را برای روز 
یکشنبه داده است. رسیدن به این مرحله و این پیروزی 
بزرگ ملت ایران چندان هم ساده نبود. نباید فراموش 
کنیم که آمریکا تقریبا از چهارسال قبل و با روی کارآمدن 
ترامپ و دقیقا از یک سال قبل با اوج گرفتن فشارهای 
تحریمی به کشورمان دنبال این بود که به نوعی با قلدری 
و زورگویی به سایر کشورها و حتی دولت های متحد و 
دوست خود این محدودیت ها را تمدید کند. اوج این 
اقدامات را هم تابستان گذشته شاهد بودیم که ابتدا 
صفحه  یک  به  را  خود  بلندباالی  پیشنهادی  قطعنامه 
کاهش دادند و در تصویب همان نیز با رأی مخالف و 
ممتنع 13 عضو شورای امنیت ازجمله متحدان اروپایی 

آمریکا روبه رو شدند .

یم؟ چه می خر
با پایان محدودیت های تسلیحاتی سازمان ملل علیه 
ایران، ما قادریم تانک، وسایل نقلیه زرهی، سامانه های 
سامانه  دیگری  تعداد  و  ناو  جنگنده،   ، خودکار کالیبر 
تسلیحاتی را بدون مجوز از سوی شورای امنیت سازمان 
از  انجام گرفته  پیش بینی های  کنیم.  خریداری  ملل 
سوی آژانس اطالعات دفاعی آمریکا در  سال ۲۰۱۹ نشان 
می دهد که ایران احتماال به سمت خرید سوخو۳۰ روسی، 
تانک های تی۹۰، جت آموزش رزمی یاک۱۳۰، بالگرد های 
و  اس۴۰۰  هوایی  دفاع  سامانه  آی۱۷،  ام  و  ام.آی۸ 
سامانه های دفاع دریایی مجهز به موشک کروز یاخونت 
خواهد  روسی  صوت  مافوق  ضدکشتی  موشک  یک 
رفت. قبال فهرست تسلیحات مورد عالقه تهران در  سال 
۲۰۱۶ و در جریان سفر حسین دهقان، وزیر دفاع وقت 
ایران به مسکو رسانه ای شده بود. نشریه کومرسنت 
گاه  روسیه در آن زمان در خبری انحصاری به نقل از منابع آ
مدعی شده بود سفر دهقان به مسکو برای مذاکره بر سر 
این فهرست تسلیحات و تجهیزات نظامی بوده است. از 

زمان این سفر تاکنون سفر های دوره ای مقامات دفاعی 
ایران به مسکو ادامه داشته و تردید ها درباره احتمال 
را  ایران  سوی  از  تسلیحاتی  خرید های  عملیاتی شدن 

افزایش داده است.
سایت خبری مرکز تبیان و مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هر دو به تمایل ایران به 
خرید سوخو۳۰ و برخی دیگر از تسلیحات روسی ازجمله 
میگ۳۵ و اس۴۰۰ اشاره کرده اند. با وجود این، تحلیل 
رسانه های آمریکایی و روسی نشان می دهد ایران به این 
راحتی به سالح های مورد نظرش دست پیدا نخواهد کرد.

احتماال  محدودیت ها  این  همه  به  توجه  با 
دوست  کشور های  و  ایران  نظامی  همکاری های های 
نظیر روسیه به صورت فروش تسلیحات محدود و اجرای 
مانور های نظامی مشترک بین نیرو های نظامی کشور ها 

افزایش خواهد یافت.
در میان آخرین سفر ظریف به مسکو، وزیر خارجه 
ایران  نیرو های نظامی  اگرچه  که  کرده بود  ایران عنوان 
به دنبال خودکفایی هستند، اما تهران از همکاری های 

نظامی با مسکو استقبال می کند.
روسی  نظامی  ارشد  کارشناس  ساژین،  والدیمیر 
« گفته ایران  درباره ارتش ایران به رسانه روسی »اینترافرز
احتماال بر توسعه صنایع دفاعی خود از طریق دستیابی 
تجهیزات  محدود  خرید های  دومنظوره،  قطعات  به 
نظامی خارجی و واردات فناوری های تولید سالح تمرکز 

خواهد کرد.

به که می فروشیم؟
روحانی در بخشی از سخنان روز چهارشنبه گذشته 
خود عنوان کرد که ایران از این پس قادر خواهد بود به هر 
کشوری که می خواهد سالح بفروشد. حسین دهقان، 
مراسم  در   ۹۵ سال  خرداد   ایران  پیشین  دفاع  وزیر 
که  گفته بود  راکت  از خطوط تولید موشک و  رونمایی 
تقاضا برای خرید سالح از ایران زیاد است و محصوالت 
نظامی ایران ظرفیت صادرات به بازار های خارجی را دارند. 
اما کدام کشور ها قرار است در صف خرید سالح از ایران 

قرار بگیرند؟
که  کشور هایی  به عنوان  همواره  لبنان  و  سوریه  از 
می توانند در صِف خرید سالح از ایران قرار بگیرند، یاد 
اخیرا  نیز  ایران  غربی  همسایه  عراق،  می شود. 
ح کرده  درخواست هایی مبنی بر خرید سالح از ایران مطر
است. به گفته نمایندگان پارلمان عراق، این کشور به 
دنبال جایگزین کردن ایران با آمریکا برای خرید تسلیحات 
و  تهران  میان  دراین باره  نیز  مذاکراتی  و  است  نظامی 
دلیل  به  ایران  درحالی که  است،  شده  انجام  بغداد 
آمریکا قادر به دریافت منابع  تحریم های بانکی و مالی 
مالی خود در سایر کشور ها نیست و اخیرا نیز همتی، 
آزادسازی منابع ارزی ایران  رئیس کل بانک مرکزی برای 

راهی بغداد شده بود.

لیست خرید و فروش های نظامی تهران
 توسعه صنایع دفاعی ایران از طریق دستيابی به قطعات دومنظوره

یکشنبه،  که  افغانستان  صلح  عالی  شورای  رئیس  عبداهلل،  عبداهلل  ]شهروند[ 
بیست وهفتم مهر ۱۳۹۹ وارد تهران شده است با وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت وگو 
گفت وگوهای عبداهلل  آغاز  از  امور خارجه،  کرد. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 

عبداهلل با محمدجواد ظریف خبر داد.
عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، پیش از ظهر یکشنبه 
برای یک سفر سه روزه و دیدار و گفت وگو با مقام های بلندپایه جمهوری اسالمی ایران 
درباره راه های گسترش روابط دو جانبه و صلح و ثبات افغانستان به دعوت رسمی ایران 

در رأس یک هیأت عالی رتبه وارد تهران شد.
قرار است عبداهلل عبداهلل عالوه بر دیدار با ظریف، در جریان سفرش با حسن روحانی 
رئیس جمهوری ایران، رئیس مجلس شورای اسالمی، دبیر شورای امنیت ملی، وزیر 

نیرو و برخی از مقامات عالی رتبه  دیگر ایران دیدار   کند.
دفتر رسانه  های رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است که رئیس شورای عالی 
مصالحه  ملی افغانستان در دیدار با مسئوالن جمهوری اسالمی ایران در مورد »روند 
صلح افغانستان، مذاکرات دوحه و ضرورت اجماع و حمایت منطقه  ای از تالش های 

صلح در افغانستان« بحث و تبادل  نظر خواهد کرد.
در حالی که هیأت های افغانستان و طالبان در دوحه مشغول رایزنی و رفع اختالف 
هستند، عبداهلل عبداهلل روز جمعه در مراسم بزرگداشت دومین  سالروز جان باختن 
، گفت که بازگشت امارت طالبان در هیچ  ژنرال عبدالرازق، فرمانده پیشین والیت قندهار
حالتی برای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست. او در ادامه گفت که هر گونه محاسبه 

تحمیل امارت اسالمی بر مردم افغانستان پذیرفتنی نیست.
عبداهلل تأکید کرد که هیأت های دو طرف باید انعطاف پذیر باشند، اما به پیامدهای 

بی  نتیجه بودن تالش های صلح هشدار داد.
همچنین عبداهلل عبداهلل در این سخنرانی اش گفت: »همین ملت قهرمان که 
قهرمانی مثل رازق را تقدیم راه خدا کردند، همین ملت به پا ایستاده می شود و یکدست 
و یکپارچه از حاکمیت ملی از آزادی و از استقالل و عزت مردم دفاع می  کند من، هیچ شک 

ندارم.«
پیش از این عبداهلل عبداهلل  به منظور حمایت منطقه  ای از روند صلح افغانستان به 
پاکستان و هند نیز سفر کرده و درباره روند صلح افغانستان با رهبران این کشورها دیدار 

و گفت وگو کرده بود.

راه های گسترش روابط دو جانبه تهران و کابل

عادی سازی همکاری های  
دفاعی ایران با جهان

عادی سازی همکاری های  دفاعی 
ایران با جهان از امروز، پیروزی  

برای آرمان چندجانبه گرایی و نیز 
صلح و امنیت در منطقه مان 

به شمار می آید.در آستانه پایان 
یافتن محدودیت های تسلیحاتی 

علیه ایران، وزیر امور خارجه 
کشورمان در پیامی توییتری 

عادی سازی همکاری های دفاعی 
ایران با جهان را پیروزی بزرگی برای 

آرمان چندجانبه گرایی و صلح و 
ثبات در منطقه خواند. به گزارش  

»شهروند« محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 

ایران بامداد دیروز )یکشنبه( در 
توییتی به زبان انگلیسی و در 

آستانه پایان محدودیت تسلیحاتی 
ایران نوشت: »روزی بسیار مهم 

برای جامعه بین المللی که -در 
مخالفت با تالش های بدخواهانه 

ایاالت متحده- از قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت ملل متحد و برجام 

صیانت کرده است.«او افزود: 
»عادی سازی همکاری دفاعی ایران 
با جهان از امروز، پیروزی  برای آرمان 

چندجانبه گرایی و نیز صلح و امنیت 
در منطقه مان به شمار می آید.«

رئیس شورای شهر گفت: »به نظر می رسد عملکرد 
دست اندرکاران ستاد ملی کرونا برای مقابله موفق نبوده 
است و نیازمند تعطیلی کامل دو هفته ای تهران هستیم، 

در غیر این صورت از پس موج سوم برنمی آییم.«
به گزارش »شهروند« محسن  هاشمی، رئیس شورای 
شهر تهران پیش از شروع علنی دیروز شورای اسالمی 
شهر تهران در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه هنوز در 
صدر اخبار دنیا حرکت طوفانی کروناست، اظهار داشت: 
»با وجود اینکه در بسیاری از کشورها صحبت از شروع 
موج دوم کرونا به میان آمده است، اما در کشور ما به نظر 
می رسد وارد موج سوم شده ایم و متاسفانه وضع خوب 

نیست.« به نوشته مهر، او با اشاره به اینکه روزانه تعداد 
فوتی های در اثر ابتالی به کرونا به نزدیک ۳۰۰ نفر رسیده 
و تعداد مبتالیان روزانه نیز به پنج هزار نفر افزایش یافته 
است، گفت: »در تهران آمار فوتی های در اثر کرونا به ۱۵۰ 
مورد رسیده که با این شرایط نیازمند اقدامات ویژه تری 

هستیم.«
عملکرد  می رسد  نظر  »به  داد:  ادامه  هاشمی 
دست اندرکاران ستاد کرونا برای مقابله جوابگو نبوده 
و  تهران  هفته ای  دو  کامل  تعطیلی  نیازمند  و  است 
کالنشهرها هستیم، در غیر این صورت از پس موج سوم 
اینکه  بیان  با  تهران  شهر  شورای  رئیس  برنمی آییم.« 

آلودگی هوا در فصل پاییز ایمنی سالمندان و کودکان و 
حتی میانساالن را به خطر می اندازد، افزود: »با توجه به 
شرایط سخت معیشتی، مردم از تغذیه مناسب برخوردار 
برای  را  شرایط  مورد  دو  این  دارند،  استرس  و  نیستند 

کاهش ابتال سخت کرده است.«
ترافیک  طرح  همیشه  آبان ماه  »در  افزود:  هاشمی 
تقویت می شد و فشار بیشتری می آوردیم تا خودروها از 
خانه خارج نشود، به نظرم االن هم باید این کار انجام شود. 
افزایش محدودیت های  با  اگر فعالیت ها  از طرفی هم 
عمومی  حمل ونقل  در  مردم  حضور  بخوابد،  کرونایی 

کاهش می یابد.«

عبداهلل عبداهلل به دنبال حمایت ایران از تالش های صلح افغانستان

محسن  هاشمی پیشنهاد داد

کالنشهرها دو هفته به طور کامل تعطیل شوند


