
 استقبال دولت از همه
  پیشنهادات سایر قوا، فعاالن
و متخصصین اقتصادی
 ترال های چینی
در ایستگاه بهارستان

آیا آیدین آغداشلو  از نیویورک تایمز 
شکایت خواهد کرد؟
پشت پرده ورود ورزشکار 
معروف به مدلینگ!
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در پی حقیقت مرگ »امین« 
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  ظاهرا این صیادان غول پیکر تا پایان آبان ماه 
خلیج فارس را جاروِکش تحویل می دهند

  یکی از مصاحبه کنندگان
 گزارش نیویورک تایمز تکذیب کرد

 گفت و گوی »شهروند آنالین« با حسن تفتیان 
دونده که وارد صنعت مد شده است

با معیشت مردم 
بازی نکنید

واریز معادل ریالی ۶00 میلیون یورو بابت 
هزینه های مقابله با کرونا

به زودی هشت هزار میلیارد تومان دیگر نیز به 
حساب خزانه واریز می شود  

خبر

آنالین: به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی عبدالناصر همتی گفت:  شهروند 
»تا روز گذشته معادل ریالی ۶۰۰ میلیون یورو از یک میلیارد یورو اختصاص یافته بابت 
هزینه های مقابله با بیماری کرونا به درخواست سازمان برنامه و بودجه به خزانه واریز 
شده است.« رئیس  کل بانک مرکزی افزود: »به زودی معادل هشت هزار میلیارد 

تومان دیگر نیز به حساب خزانه واریز می شود تا به وزارت بهداشت پرداخت شود.«
  شیوع ویروس کرونا در ایران از اسفند ۹۸ شتاب گرفت و بخش های مختلف 
همواره  کرونا  با  مقابله  بودجه  تأمین  در  بهداشت  وزارت  کرد.  درگیر  را  اقتصادی 
در اولویت قرار داشته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز دیروز درباره حق 
فوق العاده ویژه کادر درمان گفت: »به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم 
شده است که فوق العاده ویژه را هر زمان که بتواند اجرا بکند، با آن موافقت خواهیم 

داشت و بودجه آن را تأمین خواهیم کرد.« 

هالل احمر با »آمران سالمت« به یاری کادر درمانی آمد

ماسک بزن هموطن!
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 واکنش صریح سخنگوی دولت
ح های غیرکارشناسی مجلس برای رفع چالش های اقتصادی  به برخی طر

فرمانده ستاد مقابله با کرونا

شرایط سختی را در تهران انتظار داریم 
ح مشترک  ]شهروند [  دکتر علیرضا زالی در اجرای طر
امنیت سالمت محور پلیس پایتخت که دیروز در مقر 
فاتب برگزار شد، گفت: »امروز پلیس کمک و همراهی 
با مدافعان سالمت و در بحث مقابله و مبارزه  خوبی 
ما  کنیم.  می  تشکر  آنها  از  ما  و  است  داشته  کرونا  با 
رعایت  جز  به  راهی  آن  با  مقابله  و  کرونا  کاهش  برای 
پروتکل ها و عمل به شیوه نامه های بهداشتی نداریم 

و همه باید این موارد را رعایت کنیم.«
ستاد  در  مدیریتی  نوین  راهبرد  اینکه  بیان  با  او 
و  هوشمندانه  اقدامات  تهران  در  کرونا  با  مقابله 
تلفیق اقدامات سلبی و ایجابی است، گفت: »نزدیک 
به ۳۷۰هزار تذکر لسانی نشان دهنده همین راهبرد 
اجتماعی پلیس است، اما اگر برخی از افراد نخواهند 
اقدامات  به  دست  یا  کرده  رعایت  را  پروتکل ها 
کار  نیز در دستور  بزنند، برخوردهای سلبی  لجبازانه 

قرار دارد.«
متفاوت  کامال  تهران  در  شرایط  اینکه  بیان  با  زالی 
انتظار  را در تهران در  است، گفت: »ما شرایط سختی 
است.  متفاوت  بسیار  نیز  تهران  شرایط  البته  داریم. 
سامانه  در  صنفی  واحد  ۴۸۰هزار  مثال  به عنوان 
وزارت بهداشت در تهران ثبت نام کردند که فاصله ما 
استان  دومین  چراکه  باالست؛  بسیار  دوم  استان  با 
کرده  ثبت  را  صنفی  واحد  ۱۵۰هزار  حدود  کشور  در 

است.«

مردم  مطالبه  و  خواست  امروز  اینکه  بیان  با  زالی 
استفاده از ابزارهای انتظامی است، گفت: »طبق آخرین 
با  برخورد  بحث  در  است،  شده  انجام  که  نظرسنجی 
افرادی که پروتکل ها را رعایت نکنند و لجاجت داشته 
با  قاطعیت  با  باید  که  است  این  بر  مردم  نظر  باشند، 
ح پلیس همراه  آنان برخورد شود و مردم نیز با این طر

خواهند بود.«

   گفت وگوی »شهروند« با مادر پسر جوانی که 
از ساختمانی در خیابان پیامبر سقوط کرد

عکس: باشگاه خبرنگاران جوان


