
 دومین پرستار باردار
 بر اثر کرونا درگذشت

 پزشکان نوزاد 7 ماهه را از طریق سزارین
 از مرگ حتمی نجات دادند

شهروند| با گذشــت 1۰ روز از فوت پرستار باردار 
بیمارســتان لقمان، ســازمان نظــام پرســتاری از 
ج  فوت یک پرســتار بــاردار دیگر بــر اثر کرونــا در کر
خبر داد. مرحومه فرانک داودی، پرستار ۴۰ ساله 
ج بود که مدتی قبل  بیمارســتان شــهید مدنی کر
با درگیری شــدید ریه و حال وخیم در بیمارستان 
امید تهران بستری شد و به صالحدید پزشکان، 

مورد عمل جراحی سزارین قرار گرفت.
عمومــی  روابــط  مســئول  رابطــه  همیــن  در   
ج اعــالم کــرد کــه  بیمارســتان شــهید مدنــی کــر
یکی از بانوان پرســتار این بیمارســتان بــر اثر ابتال 
به کووید-1۹ و حین عمل ســزارین به آســمان ها 

پرکشید.
محمــود وهابی شــامگاه دوشــنبه گفــت: »این 
مدافع سالمت به نام »فرانک داودی«، به علت 
وخامت حــال به یکــی از بیمارســتان های تهران 
انتقال داده شد اما تالش پزشکان برای نجات او 

بی نتیجه ماند.«
او ادامــه داد: »بــا توجــه بــه وخامــت حــال این 
مدافع ســالمت، پزشــکان ترجیح دادند تا نوزاد 
هفت ماهه او را از طریق عمل جراحی ســزارین از 

مرگ حتمی نجات دهند.«
وهابــی گفت: »ایــن بانــوی مدافع ســالمت در 
بخش جراحــی مردان بیمارســتان شــهید مدنی 
ج مشغول فعالیت بود که به بیماری کووید-1۹  کر

مبتال شد.« 
علیرضــا ســلیمانی، ســخنگوی ســتاد مقابلــه 
گر عمل  با کرونای اســتان البرز نیز تصریح کــرد: »ا
ســزارین انجام نمی شــد ممکن بود جان نــوزاد 7 
ماهــه او به خطر بیفتــد، البته این پرســتار خدوم 
به علت شــدت درگیری ریه با بیماری کرونا فوت 

کرد.«
ســلیمانی ادامه داد: »فرانــک داودی در بخش 
که گروه های حساس  کرونا فعالیت نداشت، چرا
کادر درمــان اجــازه فعالیــت در ایــن بخــش را  از 
ندارنــد.« پیــش از ایــن دکتــر محمودغنــی زاده از 
ج در راه  پزشــکان بیمارســتان شــهید مدنــی کــر

خدمت به مردم به شهادت رسید.
کنون حدود هشــت تن از مدافعان ســالمت  تا
کوویــد-1۹ جــان  بــه  ابتــال  اثــر  بــر  البــرز  اســتان 
باخته اند. در روزهای گذشــته »مهشــید گودرز« 
یکی دیگر از پرســتاران باردار استان البرز به دلیل 
کرونا به شهدای سالمت پیوست و فرزند 7ماهه 

او هم تحت مراقبت ویژه قرار دارد.
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شهروند - مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا روز دوشــنبه در پایان نشست 
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا و آمریکا، از تحوالت و اخبار جدید برجامی در روزهای 

آینده گفت.
جوســپ بورل در نشســتی با خبرنگاران گفت:  »برجــام باید به طــور کامل، هم به 
لحاظ تعهدات اتمی و هم لغو تحریم ها اجرا شــود. این شــیوه به گفتــه او تنها راه به 

سمت جلو است که به نفع امنیت بین المللی و منطقه ای خواهد بود.«
 مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا عنــوان کرد که تماس هــای دیپلماتیک 
فشــرده در روزهــای جــاری از جملــه بــا آمریــکا در جریــان بــود و »مــن به عنــوان 
کردن راه حل  هماهنگ کننده برجام وظیفه دارم تا فضایی را برای دیپلماسی و پیدا
ایجاد کنم.« بورل با بیان اینکه کارها در زمینه بازگشت برجام به مسیر قبل در جریان 
اســت، افــزود: »مــن، وزرا را در جریــان گذاشــتم و امیــدوارم در روزهــای آینــده اخبار 

جدیدی در راه باشد.«
 مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در پاســخ به ســوالی درباره تدابیر جبرانی 
گــر آمریکا به این توافــق بازنگردد هم، گفــت: »همانطور که  ایران در برجــام و اینکه ا
پیشتر عرض کردم، ما قویا نسبت به تمایل ایران برای تعلیق اجرای پروتکل الحاقی 
نگرانیم. ایــران از فردا این تصمیم را اجرا می کند، اما خبر خوب این اســت که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به یک تفاهم موقت فنی با ایران رسیدند و بر اساس ارزیابی 
آژانس، این تفاهــم اجازه می دهد کــه در ماه های آینــده نظارت و راســتی آزمایی ]از 

فعالیت های اتمی ایران[ در سطح کافی ادامه یابد.« 
بــورل بیان داشــت که تفاهم به دســت آمــده، دریچــه فرصــت را باز می کنــد »تا به 

اصطاح برجام را احیا کنیم و به دیپلماسی شانس دوباره ای بدهیم«. او خاطرنشان 
کرد که از این فرصت می توان برای تشــکیل جلســه برجامی و رایزنی درباره بازگشت 
آمریکا به این توافق اســتفاده کرد. مســئول سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا با بیان 
این ادعا که بازگشت به برجام سخت تر از بازگشت به پیمان تغییرات اقلیمی است، 
افزود: »بازگشــت به پیمان تغییرات اقلیمی جنجال برانگیز نیســت اما بازگشــت به 

برجام بحث برانگیز است، چون تمام طرف ها باید توافق کنند.«
 او با این حال عنوان کرد که نسبت به بازگشت برجام به مسیر اصلی، »خوشبین« 
اســت و تمام انرژی اش را در این زمینه به کار بسته اســت. بورل از اراده جمعی برای 

ازسرگیری برجام گفت و افزود: »همه از اهمیت موضوع مطلع هستند.«

وزیــر  آذری جهرمــی«  شــهروند|»محمدجواد 
کنش  ارتباطات در مراســم افتتاحیه تلــکام 99 و در وا
به حضور نداشتن شرکت مخابرات در این نمایشگاه 
گفــت: »شــرکت مخابــرات در ایــن مراســم شــرکت 
نکــرده اســت، چون کــه از مــا توقع داشــته تــا تعرفه را 
باال ببریم. حــاال نیز چون با این درخواســت موافقت 
نشــده، در مراســم شــرکت نکرده انــد. مــا همــه اینجا 
گــر مخابــرات حضــور پیــدا  یــک خانــواده هســتیم و ا
نکرده، قطعا خودش را جزیــی از خانواده نمی داند.« 
او افــزود: »نمی دانــم چطــور در عــرض مــدت ســه ماه 
شــرکت مخابــرات کــه 2۸۰میلیــارد ســود داشــت، به 
ضــرر منهــای 9۰۰میلیــارد تومان رســیده اســت. من 
درباره این حتما بــه زودی با مردم صحبت می کنم.« 
گر این ضرر به دلیــل هزینه ای بود که  کید کــرد: »ا او تأ
ثبت نشده، باید مرجع قانونی به آن ورود کند. مسأله 
بعدی بحث افت ارزش سهام اســت. من به سازمان 
بازرســی هم منعکــس کردم کــه بعد از افت شــاخص 
ســهام در مخابرات ســهام، ســهامداران خرد را کدام 
مجموعه حقوقی جمــع کــرده و بعدا چه اتفاقــی قرار 
کیــد کــرد: »حرف مــا این  اســت بیفتــد؟« جهرمــی تأ
اســت که مخابــرات بایــد بدهی پرســنل خــود را که از  
سال ۸۸ باقی مانده، پرداخت کنند. ما آن را از جیب 
ک تان را بفروشــید  مردم پرداخت نخواهیم کرد. اما
گر می خواهید کار توســعه ای  و بدهــی را بدهید، امــا ا
انجام دهیــد، ما تعرفــه را افزایش خواهیــم داد. برای 
توسعه خدمات 4۰ســال قبل را کســی تعرفه افزایش 
کید کرد: »شــرکت مخابــرات نه تنها  نمی دهــد.« او تأ
تکالیف خود را انجام نداده بلکه جلوی توسعه بخش 
خصوصــی را نیــز گرفته اســت. مــن متوقــف نخواهم 
شــد، همان گونه که انحصار را در مســأله بین شــهری 
درون شــهری  انحصــار  شکســتیم،  اســتانی  درون 
را نیــز می شــکنیم.« جهرمــی خطــاب بــه مخابــرات 
گفــت: »می دانیم زور شــما زیــاد اســت و می توانید در 
همه مســائل اعمال نظــر کنید امــا ما هــم زورمان کم 
نیســت و از هر ابزار قانونی که داشته باشیم، استفاده 

می کنیم.«

او با بیان اینکه با صدور بیانیه و توصیه این مســأله 
حل نمی شــود، افــزود: »ایــن اتفاقــات به ضــرر مردم 
که به واســطه ایــن رفتــار ارتباطــات ثابت  اســت؛ چرا
در ایران نســبت بــه دنیا عقــب مانده، انحصار اســت 
که باید شکســته شــود. دو، سه ســال نرم نرم تصمیم 
گرفتیــم تا انحصــار را از بین ببریم اما االن باید ســرعت 
را بیشــتر کنیــم. مــا بــه تمــام پرســنل و زحمتکشــان 
مخابــرات احتــرام می گذاریــم. همگــی می دانیــم که 
تنها یک فرد در شــرکت مخابــرات چنین تصمیمات 
گر  نادرســتی را می گیرد که به کشــور صدمــه می زند. ا
ضــرورت داشــته باشــد، حتمــا با اســم و مشــخصات 

درباره این فرد صحبت خواهم کرد.«

افزایش 3هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و 
اختصاص آن به صداوسیما

از ســوی دیگر دیــروز محمدجــواد آذری جهرمی در 
کنش بــه مصوبه ای که قرار اســت  توییتر خــود و در وا
در مجلس تصویب شــود ابراز امیــدواری کــرد: »امروز 
نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی 
بر افزایش ســه هزار میلیارد تومانی مالیــات اپراتورها و 
اختصاص آن به برخی دستگاه ها ازجمله صداوسیما 
برای امورات نظارتی، مخالفت کنند.« وزیر ارتباطات 
افزود: »تصویب ایــن بند در تبصــره 6 بودجه موجب 
افزایش چشمگیر قیمت بسته های اپراتورها خواهد 
شــد. این مصوبــه دربــاره حق االمتیــاز و حق الســهم 
دولت از کارور )اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی( 
بــه میزان 1۰ درصــد افزایــش یافته و به حســاب درآمد 
کل واریــز  عمومــی ردیــف 13۰4۰4 نــزد خزانــه داری 
می شــود. منابــع حاصــل بــه میــزان 3۰ هزار میلیــارد 
ریال با هــدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های 
هزینــه  مجــازی  فضــای  در  نظــارت  و  فرهنگــی 
می شــود. مســئولیت صدور مجــوز و تنظیــم مقررات 
گیر و نظــارت بر آن به طور انحصاری  صوت وتصویر فرا
گیر  برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت وتصویر فرا

)ساترا(  صداوسیماست.«
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باشــگاه خبرنــگاران جــوان - طرح اقتــدار پلیــس امنیت و طــرح صاعقه 
پلیس پیشگیری پنجم اسفند 13۹۹ با حضور سردار حسین رحیمی، رئیس 

پلیس پایتخت برگزار شد.

چهره روز3

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از بازی های ایرانی سه شنبه 
پنجم اسفند 13۹۹ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

ایســنا-  بر اســاس آخرین تغییرات اســتان خوزســتان، در حــال حاضر 11 
شهر قرمز و هشت شهر نارنجی هستند. این هفته 7۴درصد موارد بیماری 
بیشتر از هفته قبل شده، ۴۵درصد فوت باال رفته و ۹۰درصد تعداد بیماران 
نیز افزایش پیدا کرده است. بیمارستان سینای کوت عبداهلل در شهرستان 
کارون به عنوان تنها بیمارستان این شــهر، روزانه در حال پذیرش بیماران 

مبتال به کروناست.

چطور در مدت 3ماه شرکت مخابرات به ضرر منهای ۹۰۰میلیارد تومان رسید؟

شــهرکرد - ایرنــا - 2۰ واحــد صنعتــی بــا هزینــه یک هــزار و 2۵2 میلیــارد 
و 1۹3 میلیــون ریــال ســرمایه ثابــت و 3۰2 میلیــارد ریــال تســهیالت در 

چهارمحال وبختیاری به چرخه تولید بازگشتند.

 دورخیز ترکیه
  برای فروش

 15 میلیارد دالر مسکن
رئیس خانه اقتصاد ایران 
و ترکیه می گوید که دولت 

آنکارا برنامه ریزی کرده 
در مدت سه سال آینده 

حدود 15 میلیارد دالر 
سرمایه خارجی در حوزه 

اموال غیرمنقول جذب 
کند.جالل ابراهیمی در 
گفت وگو با ایسنا اظهار 

کرد: »انجمن جذب 
سرمایه گذار ترکیه اعالم 

کرده در حوزه اموال 
غیرمنقول که مسکن 
اصلی ترین بخش آن 
به شمار می رود، باید 

15 میلیارد دالر سرمایه 
کنون ترکیه  جذب شود. تا

توانسته از ۴۸ کشور جهان 
سرمایه گذارانی برای این 

حوزه جذب کند و در 
سال های آینده بنا دارد 

این عدد به باالتر از این نیز 
برسد.«

 بورس همچنان
 برمدار نزول

روند نزولی بازار سرمایه 
همچنان ادامه دارد 

و شاخص کل بورس 
دیروز هم روندی کاهشی 
داشت. به گزارش ایسنا، 

شاخص کل بورس دیروز 
با 2۷19 واحد کاهش به 

رقم یک میلیون و 211 هزار 
واحد رسید و شاخص کل 
با معیار هم وزن هم با 99۷ 

واحد کاهش رقم ۴۳5 
هزار و 9۶ واحد را ثبت 

کرد. همچنین در این بازار 
۷۶۴ هزار معامله به ارزش 

۶۶ هزار و 1۳۶ میلیارد ریال 
انجام شد. 

برجام باید به طور کامل، هم به لحاظ تعهدات اتمی و هم لغو تحریم ها اجرا شود

بورل از اخبار جدید برجامی در روزهای آینده گفت

مصوبه کمیسیون تلفیق باعث افزایش 
چشمگیر قیمت بسته های اینترنت می شود


