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توسط معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید:

تکذیب شایعه ثبت نام 
از ایثارگران برای دریافت 

غرامت جنگ تحمیلی
امــور  و  حقوقــی  معــاون 
مجلــس بنیاد شــهید و امور 
»بنیــاد  گفــت:  ایثارگــران 
ایثارگــران  امــور  و  شــهید 
اعتقاد دارد مطابق مقررات 
پذیرفته شــده  اصــول  و 
بین المللــی غرامــت جنگ تحمیلــی علیه ملت 

ایران باید پرداخت شود.«
مهدی ایزدی با تکذیب شــایعات بی اساس در 
مورد ثبت نام از ایثارگران بــرای دریافت غرامت 
کــرد: »ایــن شــایعه که  کیــد  جنــگ تحمیلــی تأ
در فضــای مجازی و بــا برنامه ریــزی برخی افراد 
مغرض صورت گرفته تکذیب می شــود و جامعه 
معــزز ایثارگــری بداننــد هــر گونــه تکمیل فــرم یا 
کــذب  جمــع آوری اطالعــات در ایــن خصــوص 
اســت و ایثارگــران بــه خبرهــای غیــر موثــق در 
این خصــوص توجــه نکننــد.« معــاون حقوقی 
و امــور مجلــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
کــرد: »وزارت امــور خارجــه پیگیــر  خاطرنشــان 
ایــن موضــوع در مجامــع بین المللــی اســت و 
مرجع اعالم نظــر در این باره نیز مبادی رســمی 
و ایــن وزارتخانــه هســتند و بدیهــی اســت در 
صورت پیشــرفت در ایــن پرونده اطالع رســانی 

الزم در این باره صورت می گیرد.«

رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی:

تولیدکنندگان ایرانی محصول 
خود را به اسم کشورهای 

خارجی صادر می کنند
بختیــار علم بیگــی، رئیــس 
انجمــن صنایــع شــوینده، 
آرایشــی و بهداشــتی با بیان 
ایــن اینکه مواد شــوینده به 
کشــورهای منطقه، آسیای 
عربــی  کشــورهای  میانــه، 
خلیج فارس و ترکیه صادر می شود، اظهار کرد: 
»با توجه به مشکالت مربوط به نقل و انتقاالت 
بانک هــای  نبــود  و  تحریم هــا  از  ناشــی  مالــی 
بین المللــی، فعــاالن ایــن صنعــت در مــواردی 
بــرای دریافــت وجــوه صادرشــده محصــوالت 
خــود را به کشــورهایی مثــل ترکیه و ارمنســتان 

می برند و از آنجا صادر می کنند.«
 بــه عبــارت دقیق تــر بــه گفتــه او تولیدکنندگان 
محصــول خــود را بــا اتیکــت جدیــد و بــه اســم 
کشــورهای خارجی صــادر می کننــد.   علم بیگی 
با بیــان اینکه بخشــی از صادرات به اســم ایران 
کرد: »بنابراین حجم  انجام نمی شــود، تصریح 
بخشــی از صادرات هــم که به نــام ایــران انجام 

می شود، کم است.« 

خبر3

نقل قول3

کیوسک3

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

دفـتـر مرکـزی: تهــــران ،  فلکه د       وم صاد       قیه، ابتد       ای  
بزرگراه جناح،  کـوچه شهیـد        طاهـریان،   شـماره ۲۴

   ۱ ۴ ۸ ۱ ۶ ۳ ۵ ۳ ۵ کد       پــستی:  ۳
۴ ۴ ۹ ۵ ۶ ۱ ۰ فــــــــــکـــــــــس: ۰

تـــــــــلــــــفــــــن : ۴۴۹۵۶۱۰۱-۸  
 

 ۴ ۴ ۹ ۵ ۶ ۲ ۰ ۰ گـــهــــی هـــا: ۲- تــــلــــفـــن ســــازمـــان آ
  ۴ ۴ ۹ ۵ ۶ ۱ ۰ ۷ فـــکـــــــــــس:

۵ ۰ ۰ ۰ ۲ ۶ ۲ ۶ ۶ ۲ ســـامـــانه پیــــامـــکی:
  www.shahrvandonline.ir  :سایت شهروند

instagram.com/ :گرام شهروند اینستا
Shahrvandonline_ir

صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

 هشتگ  روز

گه رأی دادن شما بی تأثیر بود هیچ وقت تبلیغ نمی کردن که رأی ندین.« یا »در تبلیغات  »ا
انتخابات ارزش های نظام را نادیده نگیرید همدیگر را تخریب نکنید و از دادن آمار های سست 
بپرهیزید.« یا »رأی دادن برای ما یک وظیفه  است؛ وظیفه ای که می تواند با انتخاب درست 
باعث آبادانی شود و با انتخاب غلط باعث ویرانی انتخابات، نشان دادن وفاداری ملت ایران 
به انقالب و رهبری اســت.« یا »نیت کنید! کار بزرگی ا ســت پیــش رو. آری ثــواب رأی من و تو 
برای او....« یا »حقیقتا انتخابات سیلی به چهره  دشمنان این ملت است. آنچه مهم است، 
این اســت که مردم حضور پیدا کننــد؛ البته این هم مهم اســت که به نامزدهــای صالح رأی 
بدهند. هر دو مهم است، لیکن حضور در درجه  اول اســت.« یا »من #رأی_می دهم چون ما 
برای اینکه ایران خانه خوبان شود خون دل ها خورده ایم رنج دوران برده ایم.« یا »ایرانی آباد 
و آزاد و مقتدر با سرانگشــتان من و تو. منتظر کی هستی که فرشته نجاتت بشه؟!« یا »مردم 
عزیــز ایران انتخابات در یک روز انجام می گیرد اما اثر آن تا ســال ها باقی می ماند.« یا »مردم با 
حضــور میلیونی خود در انتخابات اقتدار و صالبت نظام را نشــان خواهنــد داد و به جهانیان 

ثابت خواهند کرد که پشتیبان دائمی نظام هستند.«
»احساس می کنم مشــکل اصلی ما مردم ســقف کوتاه آرزوهامونه. به خاطر همین سقف 
کوتاه هم ازمون سوءاســتفاده میشه مثال وعدهای #انتخابات رو ببینید. نمی دونم مشکل 
از کجاســت. #والیبــال آمریکا رو بردیم جوری خوشــحالی و هــوار کردیم که دیگه رنــگ برد رو 
ندیدیم یــا تو #فوتبال، مرســی بردین ولی ببینیــم کیا رو بردیــم.« یا »امروز صبــح یه امتحان 
ســخت داشــتم بعد توی یه هفته گذشــته صبح تا شــب فوتبــال و والیبال بود می نشســتم 
پاشــون االن بیکار شــدم یه بازی و مســابقه ورزشــی پیدا نمیشــه چرا.« یا »عجب کار شــاقی 
کمه  کردن کامبوج و بحرین و خنگ گنگ رو بردن! حداقل خواهشا این کار باعث نشه محا

مسببین خسارت قرارداد ویلموتس فراموش شه.«

#فوتبال
#رأی_میدهم گاردین

کارکنــان خانه هــای  کوویــد بــرای  کسیناســیون  تیتــر »وا
کسیناســیون بــرای  ســالمندان اجبــاری می شــود« گفتــه وا
کارکنــان خانــه ســالمندان در انگلســتان اجباری می شــود. 
»دانیل مــورگان« تصویر اصلی اســت با این عنوان: »فســاد 
نهادی: تحقیق دانیل مــورگان پلیس متروپولیتن را محکوم 
می کنــد«. یافته هــای هیــأت مســتقل تحقیــق دربــاره قتــل 
گاه پلیس، در ســال 1987 پلیس متروپولیتن  مــورگان، کارآ
را به  دلیل پنهانکاری یا انکار شکست درباره قتل مورگان به 

فساد سازمانی متهم می کند.

نیویورک تایمز
»بســیار مهــم: گشــایش در نیویــورک و کالیفرنیــا« عنوان 
گزارش اصلی اســت که از برداشــتن بیشتر محدودیت های 
کرونایــی در مشــاغل و رویدادهــای اجتماعــی در آمریــکا 
حکایــت دارد. از ســوی دیگر، تصویر اصلی بــه تلفات کرونا 
در آمریــکا توجــه کــرده بــا نقشــه ای از نقــاط مختلــف و این 
توضیــح کــه بــر اســاس اطالعــات نیویورک تایمــز از تلفــات 
 کرونــا، آمریکا در حال نزدیک شــدن به 600 هــزار جانباخته

 بر اثر کروناست.

واشینگتن پست
گزارش اصلی با تیتــر »دوباره عضوی از باشــگاه« می گوید 
بایــدن بــه احیــای روابطــی کــه ترامــپ از بیــن بــرد، رغبــت 
دارد. تصویــر هم نشســت رهبــران اتحادیــه اروپــا و آمریکا را 
روز سه شــنبه، پانزدهــم ژوئن، در بروکســل نشــان می دهد. 
شــارل میشــل و اورزوال فــن در الیــن )رئیــس شــورا و رئیــس 
کمیســیون اتحادیــه اروپــا( و بایدن دیــده می شــوند. بایدن 
 می خواهد اختالفات ایجادشــده با اروپا در دوران ترامپ را 

برطرف کند.

رئیس اتاق ایران و قطر:

پیش بینی سفر ۶۰۰ تا ۸۰۰ 
هزار ایرانی به دوحه با صعود 

تیم ملی
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر اظهار 
گــر تیــم ملــی ایــران بــه جــام جهانــی  داشــت: »ا
صعود کند به خاطر نزدیکی ایران به قطر احتماال 
گر بیشــتری از ایران به قطر خواهد رفت.  تماشــا
این موضوع روی فروش محصوالت ایرانی مانند 

مواد غذایی در قطر اهمیت پیدا می کند.«
عدنان موسی پور در مورد برنامه های پیرامون 
فرصت تجاری جــام جهانــی در قطر اظهــار کرد: 
»برنامه هــای اتاق مشــترک ایــران و قطــر در این 
مورد از چنــد ماه پیش آغاز شــده اســت و آن را در 
چند محور پیگیری می کند. یکی از این محورها 
ســرمایه گذاری مشــترکی اســت کــه امــکان دارد 
بیــن طرفین صــورت بگیــرد. البتــه در ایــن مورد 
نقــش دولت هــا بســیار مهــم اســت و دولــت هم 
کــرات خــود باید موضــوع ســرمایه گذاری  در مذا

مشترک را پررنگ ببیند و به آن توجه کند.«
دیگــر  اهمیــت  مــورد  »بخــش  داد:  ادامــه  او 
صادرات ما به قطر است که االن در شأن رابطه دو 
کشور نیست. محور سوم هم توسعه گردشگری 
و تقویــت صــادرات محصــوالت صنایع دســتی 
اســت.« او افزود: »در این سه بخش برنامه های 
خــود را پیــش می بریــم و امیدواریــم کــه اتفاقات 
خوبــی رخ دهــد. بــرای دوره ای کــه گردشــگران 
برای مســابقات جام جهانی وارد قطر می شوند، 
کرات هســتیم.  در حوزه گردشــگری در حال مذا
دو حالت برای ایــن موضوع وجود دارد: تیم ملی 
ما به جام جهانی صعود کند یا صعود نکند. برای 
ایــن دو حالــت دو رویکــرد کامــال مختلــف وجود 
گر تیــم ملی ما صعود  دارد؛ پیش بینی می شــود ا
کنــد مــا بیــن 600 تــا 800 هــزار نفــر از ایران بــه قطر 
برونــد. باید منتظر بود تا مشــخص شــود نتیجه 

چه می شود.«

شــهروند| در حالی که فردا انتخابات سیزدهمین 
دوره ریاســت جمهوری برگزار می شــود، روز گذشــته 
روز خاصی بود. سخنرانی رهبر معظم انقالب، اظهار 
نظــرات رئیس جمهــوری، معــاون اول و رئیس دفتر 
روحانــی، انصــراف دو کاندیــدا به نفــع دو کاندیدای 
دیگر و شکل گیری حمایت های جدید و توصیه های 
مهــم در خصــوص رأی دادن مــردم، وضــع شــرایط 
جدید برای تــردد و برگزاری انتخابــات ازجمله موارد 

قابل اشاره است.

روحانی:قهرباصندوقمشکلیراحلنمیکند
کید بــر اینکه قهر بــا صندوق  رئیس جمهــوری با تأ
گفــت: »جمهوریــت از  مشــکلی را حــل نمی کنــد، 
دســتاوردهای انقالب اســت و همــه بایــد آن را پاس 
حســن  حجت االسالم والمســلمین  بداریــم.« 
کیــد بر اهمیت  روحانی در جلســه هیــأت دولت با تأ
مشــارکت در انتخابات پیــش رو گفــت: »در این ایام 
مهم ترین مســأله ای که پیش رو داریــم، روز جمعه، 
کــه  بیست وهشــتم خــرداد و روز انتخابــات اســت 
همیشــه برای ما مهم و سرنوشت ســاز بوده است.« 
رئیس جمهوری گفت: »همان طور که مقام معظم 
رهبــری فرمودنــد ممکــن اســت در این انتخابــات و 
در جریان بررســی احراز صالحیت هــا ظلمی صورت 
گرفته باشد یا در جریان تبلیغات انتخاباتی که در این 
مدت شــاهد آن بودیم، حتما ظلم های فراوانی رخ 
داده اســت همه ما باید خودمان را بــه رفع ظلم ها و 

جبران آنها موظف بدانیم و این کار شدنی است.«

جهانگیری:بــرایصیانــتازجمهوریــتنظام
پایصندوقهایرأیحاضرشویم

گفــت: »بــرای  معــاون اول رئیس جمهــوری هــم 
صیانت از جمهوریت نظام و صندوق رأی همه باید 

در پای صندوق های رأی حاضر شویم.«
اســحاق جهانگیــری در حاشــیه نشســت هیــأت 
گفــت: »انتخابــات بــر  دولــت در جمــع خبرنــگاران 
اندیشــه امام خمینــی)ره(، مســیر تحقــق  اســاس 
دموکراسی و مهم ترین اصل جمهوریت نظام است و 
کثری است.«  تحقق این مهم در گرو مشــارکت حدا
او افــزود: »تحقــق ایــن امــر منــوط بــه تعهــد و التــزام  
سیاســتمداران و دســتگاه های مجــری بــه قانــون 
اساسی و نیز احساس مســئولیت مردم برای حضور 

همه جانبه در انتخابات است.«
کیدات  معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره بــه تأ
مکرر مقام معظم رهبری درباره انتخابات و مشارکت 
کثری اظهار کرد: »در انتخابات اخیر ایشــان دو  حدا
گر کســی نظام و رهبــری را قبول  بار با این تعبیر که »ا
نــدارد بــه خاطــر ایــران در انتخابات شــرکت کنــد« از 
موضــوع مشــارکت یــاد کردنــد و ایــن نشــان دهنده 
جایگاه منحصربفرد اقتدار ایران اســت. جهانگیری 
اضافه کــرد: »کســی که بــه آینــده ایــران و کشــور فکر 
می کنــد باید به اقتــدار ایــران هم بیندیشــد و حضور 

در انتخابــات در بــاال بردن اقتــدار ایــران در منطقه و 
بین الملل بسیار تأثیرگذار است.«

ابــزار مهمتریــن رأی صنــدوق واعظــی:
دخیلشدنارادهمردمدرفرایندحکمرانیاست

گرام نوشــت: »صندوق  محمود واعظی در اینســتا
مــردم در  اراده  ابــزار دخیل شــدن  رأی مهم تریــن 
کثری موجب  فرایند حکمرانی است و مشارکت حدا
انســجام، وحــدت ملــی و اقتــدار خارجــی دولت هــا 

می شود.«
واعظی تصریح کــرد: »دولت در جنگ اقتصادی 
سه سال گذشــته که با دشــوارترین فشار تحریمی 
تاریــخ معاصر مواجــه بود، بــا همراهــی و مقاومت 
مــردم بود که توانســت دشــمن را به عقب نشــینی 
موضــع  از  کــه  هــم  ویــن  کــرات  مذا کنــد.  وادار 
قدرت و عــزت برای رفــع تحریم هــا در حــال انجام 
اســت، حاصــل همراهــی مــردم عزیزمان اســت.« 
او ادامــه داد: »در چنیــن شــرایط خطیــری، بــه 
عنــوان خدمتگــزاری کوچــک از ملت بــزرگ ایران 
درخواســت می کنــم که بــرای پیشــرفت و توســعه 
کشور و رفاه مردم و تعامالت عزتمندانه منطقه ای 
و بین المللی فرصت تعیین سرنوشــت و مشــارکت 

در انتخابات را از دست ندهند.«

دونامزدانصرافدادند
در  مهرعلیــزاده  محســن  ابتــدا  در  گذشــته  روز 
نامه ای به وزیر کشــور از ادامه حضور در رقابت های 
انتخاباتی بــه نفع عبدالناصــر همتی انصــراف داد. 
علــی تاجرنیــا، ســخنگوی ســتاد مرکــزی محســن 
مهرعلیزاده، گفت: »بیانیه ای رسمی در این زمینه 
منتشــر می شــود.«  ســپس خبــر انصــراف علیرضــا 
کانی در مصاحبه بــا خبرنگار  کانی منتشــر شــد. زا زا
خبرگــزاری صداوســیما گفــت: »بــا توجــه بــه اقبال 
فراوانی که از آیت اهلل رئیســی شده است من ایشان 
را اصلح می دانم و خودم هم به ایشان رأی می دهم 
و امیدوارم با انتخاب ایشــان اصالحات اساســی در 

کشور انجام شود.«

کنشهمتیورئیسیبهانصرافها وا
پس از کناره گیری محسن مهرعلیزاده از رقابت های 
انتخاباتــی، عبدالناصــر همتــی پیامی خطــاب به او 
صــادر کرد.  او نوشــت: »در مســیر ســیزدهمین دوره 
انتخابــات ریاســت جمهوری که در غیــاب جریانات 
مهم سیاســی برگــزار می شــود، حضرتعالی بــا آزادگی 
و صراحت تان نقش ارزنده ای به نمایش گذاشــته و 
ســعی نمودید تــا صدای حذف شــدگان ایــن رقابت 
باشــید. حال که با انصــراف خــود از ادامه حضــور در 
انتخابــات، مســئولیت مــرا ســنگین تر نموده ایــد، از 
حضرتعالــی طلــب دعای خیــر جهــت ادامه ایــن راه 
پرنشیب و نیز کمک فکری و عملی برای فردای بهتر 

ایران عزیزمان را دارم.«
ســید ابراهیم رئیســی هــم بعــد از انصــراف علیرضا 

کانی در پیامی از او تشکر کرد. زا
متــن پیــام ابراهیم رئیســی به شــرح زیر اســت: »از 
کانی که  بــرادر گرانقدرم جنــاب آقای دکتر علیرضــا زا
بر اســاس تکلیــف انقالبــی اش تصمیم به حضــور در 
انتخابات گرفــت و »مومنانــه« به رقابــت پرداخت و 
امروز هم »مســئوالنه« تصمیم گرفت، »صمیمانه« 

تشکر و قدردانی می کنم.«

لغومنعترددشبانهخودروهادر2۷و2۸خرداد
خبر آخر آنکه رئیس ســتاد انتخابات استان تهران 
از لغو منع تــردد شــبانه خودروهــا در 27 و 28 خرداد 
خبر داد. شکراله حســن بیگی از لغو ممنوعیت تردد 
شــبانه در شــب منتهــی بــه انتخابــات و همچنیــن 
شــب انتخابات خبر داد و گفت: »با توجه به شــرایط 
انتخابات شــب جمعه و شــب شــنبه به این ســبب 
کــه عوامــل اجرایــی جهت تحویــل صندوق هــا باید 
اقــدام کننــد موضــوع ممنوعیــت منــع تردد شــبانه 
در پنجشــنبه و جمعــه مطــرح شــد.« رئیــس ســتاد 
انتخابات اســتان تهران همچنین از مردم خواست 
کــه رأی دادن را بــه ســاعات پایانی موکــول نکنند اما 
گفت: »بر این اساس شب جمعه و شب شنبه یعنی 
27 و 28 خــرداد منــع تــردد شــبانه لغــو و خودروهــا 

جریمه نمی شوند.«

روزهایپرخبرقبلازانتخابات؛

همهپایصندوقمیآیند



نمایشپرترهمرلینومائودرموزههنرهای
معاصر؛

بازگشتاندیوارهول
بهتهران

نمایشــگاه»پرســونا«خوانشــیجدیــدازآثــار
موجــودانــدیوارهــولدرمــوزههنرهــایمعاصــر
تهــرانسهشــنبه2۵خردادمــاهگشــایشیافت.
کــهدرایــننمایشــگاه ازجملــهآثــارمشــهوری
بــهنمایــشدرآمدنــد،میتــوانبهاثــر۱۰لتــهایاز
مجموعــهپرتــرهمائــو،اثــر۱۰لتــهایســوپهای
کلین کمپبــل،پرتــرهمرلیــنمونــرو،خودکشــی،ژا

کندیوسرخپوستاشارهکرد.
هادیمظفری،مدیرکلدفترهنرهایتجسمی
نمایشــگاه افتتــاح از قبــل کوتــاه ســخنانی در
»پرســونا«گفت:»اینچهارمیننمایشــگاهموزه
هنرهایمعاصرتهراناســتکهبعدازبازگشــایی
شاهدآنهســتیم.باتوجهبهاینکهمخاطباندر
تمــامدورههااشــتیاقداشــتهودارندکهآثــاریاز
گنجینهموزهراببینند،اینگونهبرنامهریزیشــده
کــهبــهجــای۴نمایشــگاه،۸نمایشــگاهدرمــوزه
برگــزارکنیــمو۴نمایشــگاه،اختصاصبــهنمایش

آثارگنجینهخواهدداشت.«
نمایشــگاه کیوریتــور و هنرمنــد راد، امیــر
»پرســونا«نیــزتوضیحاتــیدربــارهایننمایشــگاه
گفــت:»نمایشــگاهحاضــر،شــامل کــردو ارایــه
2۸اثــر)۷مجموعــهاثــرو2فیلــم(اســت.گنجینه
موزههنرهــایمعاصرتهــران،بزرگتریــنگنجینه
مدرنیســتیغــربدرشــرقاســت؛مــانیــزبــرای
اینکــهرفتــارمعاصــردرایــنموزهداشــتهباشــیم،
بــهخوانشهایجدیــدومعاصرازآثــارگنجینهرو

آوردهایم.«
اوخاطرنشــانکرد:»یکــیازآثارانــدیوارهول
کنون کهدرنمایشــگاهپرســونارویدیواررفته،تا
بهنمایشگذاشــتهنشــدهاســتوبرایاولینبار

نمایشدادهمیشود.«
رئیــسهیــأتمدیــرهانجمــنهنرمنــداننقاش
کــهدرمــوزه کــرد:»نمایشــگاههایی ایــرانبیــان
هنرهــایمعاصــرتهرانبرگزارمیشــوند،مســیری
میســر مهــم، ایــن و میکننــد طــی را طوالنــی
نمیشــودمگرباهمراهــیخانوادهمــوزههنرهای
گــرایــنهمراهــیوهمــکارینباشــد، معاصــرکها

نمیتوانکارراپیشبرد.«
نمایشــگاهمجموعهآثاراندیوارهــولهنرمند
آمریکایــیتــا۳مردادماهبــهجزروزهایدوشــنبه

میزبانعالقمنداناست.
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شــهروند|به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنــا بر اعالم معاونت 
توسعه کارآفرینی و اشتغال، براساس مصوبه شماره دو، هفتادویکمین جلسه 
ســتاد ملی مدیریت کرونا »بســته حمایت از کســب وکارها و مشاغل به شدت 
کرونــا در  ســال 1400« تمدیــد شــد.بر اســاس ایــن اطالعیــه،  آســیب دیده از 
متقاضیــان و صاحبــان مشــاغل و کســب و کارهای مشــمول می تواننــد برای 
کــرده  مراجعــه   https://corona-kara.mcls.gov.ir ســامانه  بــه  ثبت نــام 
و نســبت بــه ثبت تقاضــای خــود اقــدام کننــد. در ایــن اطالعیــه آمده اســت: 
»فهرســت مشــاغل و کســب وکارهایی که عناوین آنها متناســب بــا گروه های 
شغلی تعطیل یا محدود شده در طرح جامع محدودیت تردد و تجمع عمومی 
مصوب ستاد ملی کرونا تنظیم و در نشســت های کارگروه یاد شده به تصویب 

رسیده است.«
مشــمول  آســیب دیده  به شــدت  کســب وکارهای  و  مشــاغل  فهرســت 
کارگــروه مقابلــه بــا پیامدهــای  حمایت هــای اقتصــادی  ســال 1400 مصــوب 

اقتصادی ناشی از بیماری کرونا عبارتند از:        
کز آموزشی، آموزشگاه ها و مهدکودک ها )به غیر از مدارس، دانشگاه ها  1. مرا
کز فرهنگی، هنری و رسانه ای )غیر دیجیتال(،  و موسسات آموزش عالی( 2. مرا
کــز تفریحــی، باغ وحش هــا و شــهربازی ها  موزه هــا، ســینماها و تئاترهــا ۳. مرا
کز ورزشــی آبی، پارک های آبی و استخرها 5.  کز ورزشــی، باشــگاه ها، مرا 4. مرا
کز مربوط به گردشــگری شــامل هتل ها، هتــل آپارتمان هــا، مجتمع های  مرا
جهانگــردی و گردشــگری، میهمان پذیرهــا، میهمانســراها، مســافرخانه ها، 

کز اقامتی، پذیرایی، خدمات بین راهی، زائر ســراها، دفاتر  کز بوم گردی، مرا مرا
خدمات مسافرتی، گردشگری، زیارتی و آژانس های مسافرتی 6. شرکت های 
کــز پذیرایــی تاالرهــای پذیرایــی،  حمل ونقــل مســافر بــرون شــهری 7. مرا
کز تهیه و طبخ غــذا 8. قنادی،  رســتوران ها، چایخانه های قهوه خانه هــا، مرا
شیرینی پزی، آبمیوه و بستنی فروشی ۹. آرایشگاه های مردانه، آرایشگاه های 
ک، کیف، کفش، خرازی،  کز فروش انواع پوشا زنانه و سالن های زیبایی 10. مرا
کــز فــروش کادویــی، لــوازم آرایشــی و بهداشــتی، اســباب بازی،  خیاطــی، مرا
کز فــروش فرش و موکــت، لوازم  کز توزیع صنایع دســتی، مرا لوازم التحریــر، مرا
خانگی، پارچه، پرده، مبلمان و تزیینات داخلی ســاختمان، آتلیه و عکاســی 
کز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی 12. نمایشگاه های تجاری  11. مرا

اعم از عمومی، تخصصی و بین المللی 
گفتنی اســت براســاس جزئیات حمایت از مشــاغل به شدت آســیب دیده از 
کرونا،  عالوه بر برخی تسهیالت در حوزه بانکی و تعویق مهلت چک ها، مهلت 
ثبت نــام مشــاغل و کســب وکارهای به شــدت آســیب دیده از کرونــا متقاضــی 
اخذ تسهیالت کرونایی نیز تا پایان شــهریورماه 1400 تمدید شده است. البته 
براســاس اعالم قبلی دبیر اتاق اصناف،  سال گذشــته تنها 7 درصد مشموالن 
وام کرونا از آن اســتقبال کردند که دلیل آن سخت دریافت این وام ها از بانک، 
بروکراســی اداری و نبود تفاوت بین وام های عادی و وام کرونایی، مبلغ پایین 
وام بود که به ازای هر کارگر 12 تا 16 میلیون تومان و تا ســقف سه کارگر به واحد 

صنفی اختصاص پیدا می کرد و نرخ این وام 12 درصد بود.

تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  شــهروند|
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ویروس شناســی 
آغــاز  بــرای  اینکــه  بــر  کیــد  تأ بــا  شهیدبهشــتی 
کســن های ایرانی،  گســترده با وا کسیناســیون  وا
مجوز ســازمان غــذا و دارو کفایــت می کند، گفت: 
»حتی در صورت داشتن مجوز مصرف اضطراری 
از سازمان جهانی بهداشت، باز هم کشورها برای 
کسن براساس قوانین خودشان تصمیم  تزریق وا

می گیرند.« 
دکتــر ســیدعلیرضا ناجــی دربــاره رونــد صــدور 
اینکــه  و  کســن ها  وا اضطــراری  مصــرف  مجــوز 
آیــا نیــاز بــه تأییدیــه ســازمان بهداشــت جهانــی 
کشــور داریــم یــا خیــر،  کســن در  بــرای تزریــق وا
کســن تأییدیــه ســازمان جهانی  گفــت: »اینکــه وا
بهداشــت را داشــته باشــد، یــک اصــل نیســت. 
کســن مقوله ای اســت که هر کشــور بــرای خود  وا
گر  یک ســری قوانین و مقررات مشــخص دارد که ا
کســن بر آن اســاس پیش بــرود، می تواند مجوز  وا
کســن های  که ســایر وا مصرف بدهد. همان طور 
کــه شــاید جدیــدا مجــوز ســازمان  خارجــی هــم 
جهانی بهداشــت را اخذ کردند، مجوزهای کشور 
خودشان را داشتند و مصرف کردند و کشورهای 
دیگــر هــم براســاس آن مجوزهــا و اطالعاتــی که از 
کسن را مورد مصرف قرار  کشور سازنده گرفتند، وا

دادند.«

فایــزرومدرناهــماولخودشــانمجوزصادر
کردند،بعدسراغWHOرفتند

مثــال  »به طــور  افــزود:  او  ایســنا،  گــزارش  بــه 
که  کســن هایی مثل فایــزر، مدرنا و آســترازنیکا  وا
در کشــور خودشــان مجــوز صــادر کردند، بعــدا از 
ســازمان جهانی بهداشــت مجوز گرفتند و خیلی 
گانه  از کشــورهای اروپایی برای مصرف آنهــا جدا
کســن های ذکرشــده را در قوانیــن خــود آوردند  وا
کردند. بنابراین، داشــتن مجوز  و ســپس مصرف 
ســازمان بهداشــت جهانــی حتما به معنــای این 
کســن را تزریق  نیســت کــه کشــوری بپذیــرد آن وا

کند.«
کســن های  وا »مصــرف  کــرد:  کیــد  تأ ناجــی   
کشــورها منــوط بــه اخــذ مجــوز ســازمان  تولیــد 
کسن با  بهداشــت جهانی نیســت؛ البته وجهه وا
صدور مجــوز اضطراری از ســوی ســازمان جهانی 
بهداشــت باالتــر مــی رود. از طرفــی مگــر همیــن 
کســن آســترازنیکا که مجوز مصرف اضطراری از  وا
ســازمان بهداشــت جهانــی را اخذ کــرد، مباحثی 
در مورد لخته شــدن خون پس از تزریق آن عنوان 
نشــد؟ درســت اســت که مجوز مصرف اضطراری 
گرفت ولی در طی مصرف هم در مواردی عوارضی 
داشــت و طبیعتا کشــورهای مختلف برای تزریق 

آن قوانینی مجــزا داشــتند؛ مثل اینکــه تزریق آن 
در گروه سنی مشخصی توصیه شد.«

مصــرف مجــوز برکــت کووایــران کســن وا
اضطراریاخذکرده

بــه گفتــه ایــن پزشــک، داشــتن مجــوز مصــرف 
بــه  بهداشــت  جهانــی  ســازمان  از  اضطــراری 
کســن  معنــای آن نیســت که ســایر کشــورها آن وا
کســن  را چشم بســته قبــول کننــد. االن همین وا
اســپوتنیک کــه در بســیاری از کشــورها اســتفاده 
می شــود هم، مجــوز مصــرف اضطراری ســازمان 
بهداشــت جهانــی را نــدارد و کشــورها بــا قوانین و 
کــه آن را  معیارهای علمــی خودشــان می پذیرند 

تزریق کنند یا نکنند.
کســنی  کــرد: »تــا االن هــر وا کیــد   او در ادامــه تأ
کــه مصــرف می شــود، از خــود کشــور تولیدکننده 
مصــرف  مجــوز  جهانــی  بهداشــت  ســازمان  یــا 
کســن کووایران  گرفته و در ایران هم وا اضطراری 
گر کشور  برکت مجوز مصرف اضطراری اخذ کرد و ا
کســن اســتفاده کنــد،  دیگــری بخواهــد از ایــن وا
کووایــران برکــت  اطالعــات الزم را از تولیدکننــده 
می گیــرد و تحقیقــات خــود را انجــام می دهــد که 

مجوز مصرف در آن کشور را بدهد یا خیر.«

اســتانداردهایجهانــی،دوزدوِممتفاوترا
تأییدنمیکند

ح شــده درخصــوص  او دربــاره موضوعــات مطر
کسن های کرونا، اظهار  تغییر در تزریق دوز دوم وا
کرد: »هیچ کدام از مقاالت از CBC یا WHO بر این 
کســن چندگانه از  موضوع صحه نمی گذارند که وا
برندهــای مختلــف تزریــق شــود. براســاس اعالم 
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت هم مشــخص 
کســن چندگانه نیست  شــد سیاســت ما تزریق وا
کسیناســیون دوز دوم بــه زودی جبران  و تأخیر وا
خواهد شــد. اینکــه افــرادی اظهارنظــر کردند که 
کووایــران برکت  چون پلتفــرم تولیــد ســینوفارم و 
را جا به جــا  آنهــا  پــس می تــوان  اســت،  یکســان 
اســتفاده کرد، یک موضوع تئوری است و شواهد 

مشخصی برای آن وجود ندارد.«

عکس خبر3

اینفوگرافی3خبر3

عددخبر3 چهره روز3

بورس هفته را با چراغ قرمز 
به پایان برد

در معامالت دیروز بازار سرمایه 
هر سه شاخص این بازار روندی 

نزولی داشتند و شاخص کل 
بورس بیش از ۲۴00 واحد 

کاهش یافت. به گزارش ایسنا، 
شاخص کل بورس دیروز با 

۲۴۵8 واحد کاهش رقم 
یک میلیون و 1۴7 هزار واحد 

را ثبت کرد. شاخص کل با 
معیار هم وزن هم ۲786 واحد 
کاهش یافت و به رقم ۳70 هزار 

و ۵8۵ واحد رسید. در این 
بازار، ۵00 هزار معامله به ارزش 

۳۴ هزار و 1۵۲ میلیارد ریال 
انجام شد. در آن سوی بازار 

سرمایه، شاخص کل فرابورس 
با 67 واحد کاهش رقم 17 هزار 

و ۲9۴ واحد را ثبت کرد. 
معامله گران این بازار ۳69 هزار 

معامله به ارزش 9۳ هزار و 
۳77 میلیارد ریال انجام دادند.

رشد اقتصادی پارسال 
صفر   تا   0.7 درصد

مرکز آمار از رشد اقتصادی 0.7 با 
نفت و صفر بدون نفت خبر داده 
است. به گزارش ایسنا، براساس 

آخرین نتایج حساب های 
ملی فصلی مرکز آمار ایران، 

محصول ناخالص داخلی با 
احتساب نفت به قیمت ثابت 

 سال ١٣٩٠ در  سال ١٣٩٩ به 
رقم  ٧٠٧ هزار میلیارد تومان 
رسیده است، درحالی که در 

 سال گذشته ٧٠٢ هزار میلیارد 
تومان بوده و نشان از رشد 

0.7 درصدی محصول ناخالص 
داخلی با نفت در  سال ١٣٩٩ 

دارد. همچنین در  سال ١٣٩٩ 
محصول ناخالص داخلی بدون 

نفت، ٦١١هزار میلیارد تومان 
بوده که رشدی نزدیک به 

صفر درصد نسبت به  سال ١٣٩٨ 
داشته است. بر اساس این 

گزارش، در  سال ١٣٩٩ رشته 
فعالیت های گروه کشاورزی 

٣,٥، گروه صنایع ومعادن٤.٢ و 
گروه خدمات ٢- درصد نسبت 
به دوره مشابه  سال قبل، رشد 

داشته است.

سالگذشتهتنها۷درصدمشموالنوامکروناازآناستقبالکردند؛

بستهحمایتازمشاغلآسیبدیدهازکروناتمدیدشد+فهرستمشموالن

ایســنا-ســاعت2۳،2۱خردادمــاهحــدود۹هکتــارازنخلســتانهای
اروندکناردچارحریقشد.دراینآتشسوزیبیشاز2هزارو2۰۰نخلمثمر
دراروندکناردرآتشسوخت.دراینآتشسوزیعالوهبرنخیالت،بخشی

ازنیزارهایمنطقهنیزدچارحریقشد.

کاریبهدانشگاه تسنیم-مراسمپاسداشتسالروزاعطاینشــانفدا
افسریامامعلی)ع(ازسویفرماندهمعظمکلقواصبحدیروزچهارشنبه
2۶خردادمــاهبــاحضورسرلشــکرســیدعبدالرحیمموســوی،فرماندهکل
ارتش،ســرتیپکیومرثحیــدری،فرماندهنیــرویزمینیارتــشوجمعیاز
فرماندهانوخانوادهشهدابرگزارشد.دراینمراسمبرخیازخانوادههای
کاریدانشگاهافسریامامعلی)ع(راازفرمانده شهدایارتشنشانفدا

کلارتشدریافتکردندوازتمبریادبودایننشاننیزرونماییشد.

باشــگاهخبرنگارانجوان-ســیزدهمینمرحلهازرزمایشمواسات
وهمدلــیبامحوریــت،محرومیتزدایــیوآزادســازیزندانیــانجرائم
غیرعمدوزمینهآموزشیوفرهنگیدرمناطقمحروماستانالبرز،عصر

سهشنبه2۵خرداد۱۴۰۰درمصلیشهرکرجبرگزارشد.

باشگاهخبرنگارانجوان-جعفربنموسیکاظم)شــاهرضا(ازفرزندان
بالفصلامامموســیکاظم،بهامربرادرخودامامرضا)ع(برایارشادمردم
بهاصفهانسفرکردکهبهدستظالمانحکومتامویدردامنهکوهیدر

سال2۰۳هجریقمریبهشهادترسیدهاست.

کسنهایتولیدداخل چرامصرفوا
مجوزسازمانبهداشتجهانیرانمیخواهد؟


