
ح هوشمندسازی قرنطینه در ایران  جزئیات طر

ح در ۳ استان  آغاز اجرای آزمایشی طر
اردبیل میزبان هشتمین سفر استانی رئیس جمهوری؛

دولت در مسیر شتاب دهی به گشایش های اقتصادی  

دبیــر  جماعتــی،  حمیدرضــا  دکتــر 
کوویــد-۱۹  کشــوری  علمــی  کمیتــه 
هوشــمند  ســامانه  جزئیــات  دربــاره 
و  کرونایــی  محدودیت هــای  بــرای 
هوشــمند  »ســامانه  گفــت:  قرنطینــه 
در  قرنطینــه  و  محدودیت هــا  بــرای 
کمیته علمی کشــوری کرونــا مورد بحث 
گرفــت و ایــن ســامانه بــه صــورت  قــرار 
پایلوت در سه اســتان آذربایجان غربی، 
کردستان و قزوین در حال انجام است و 
قرار شد نتایج پایلوت را به ما ارایه دهند 
تا ببینیــم به چه صــورت عمــل کردند و 
گر نتیجه آن خوب باشــد، این سامانه  ا

به کل کشور گسترش پیدا می کند.«
او افــزود: »در قالــب ایــن طــرح کــه در 
حــال پایلوت اســت، بر اســاس ســامانه 
هوشــمندی که طراحــی شــده، تمامی 
اطالعات همه شهروندان از حمل ونقل 
گرفته تا اصناف و ... مشــخص شــده و بر 
کسیناسیون، عالیم احتمالی،  اساس وا
تســت هایی که برای بــاز بــودن اصناف 

و  قرنطینه هــا  می گیــرد،  انجــام   ... و 
محدودیت هایی ایجاد می شود.«

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا افزود: 
»بر این اســاس افــرادی کــه کرونامثبت 
شــدند، در قرنطینــه قــرار می گیرنــد. در 
عیــن حــال شــرکت ها و ... بــه صــورت 
دوره ای تســت هایی را انجــام می دهند 
و اطالعات تســت ها وارد سامانه شده و 
بر اساس آنها نتیجه می گیرند که درباره 
یــک صنــف خــاص یــا یــک بخــش چــه 

اقداماتی باید انجام شود.«
او دربــاره نحــوه نظــارت بــر ایــن طرح 
گفت: »معموال به وســیله استانداری ها 
نظــارت بــر اجــرای آن انجام می شــود و 
صنف هــا، ادارات، حــوزه حمل ونقــل و 
... در این طرح قرار دارند. در عین حال 
مجــری اصلــی ایــن طــرح وزارت کشــور 
اســت و وزارت بهداشــت عمدتــا از نظــر 
علمــی کار را حمایــت می کنــد و مجــری 
اصلی وزارت کشــور و ریاســت جمهوری 

است.«

شــاهد  دیــروز  اردبیــل  شــهروند- 
هشــتمین ســفر اســتانی رئیس جمهوری 
کشــت و صنعــت  بــود. او بــر حمایــت از 
در  تســریع  نفــری،  ۵هــزار  اشــتغال  و 
بهره بــرداری از ســد خداآفریــن و ارتقــای 

کید کرد. ایمنی جاده های اردبیل تا
بــا  دیــدار  پروژه هــا،  برخــی  از  بازدیــد 
نخبــگان و منتخبــان گروه هــای مختلف، 
دیدار بــا ایثارگــران و خانواده های شــهدا، 
همچنین حضور در شــورای اداری استان 
و تشــریح فعالیت هــا و مصوبــات ســفر، در 
این ســفر انجــام شــد. همزمــان بــا حضور 
رئیس جمهــوری در اردبیــل، وزرا نیــز در 
شهرســتان های مختلف حاضر شــده و با 
تشــکیل جلســات، دیدارهــای مردمــی و 
بازدید از برخی طرح ها و پروژه ها داشتند.

رئیسی در بدو ورود به فرودگاه پارس آباد 
و در جمــع خبرنــگاران در تشــریح اهداف 
ســفر به اســتان اردبیل اظهار کــرد: »امروز 
توفیق پیدا کردیم تا در آســتانه میالد نبی 
مکرم اســالم و همزمان با هفته وحدت به 

اســتان اردبیل ســفر کنیم که این اســتان 
در والیتمــداری و سلحشــوری در ردیــف 

استان های برجسته کشور است.«
از  بازدیــد  در  رئیســی  ســیدابراهیم 
پــروژه راه آهــن اردبیل-میانــه ایــن پــروژه 
را مســتحق توجــه ویــژه دولــت دانســت و 
اظهــار کــرد: »راه آهــن اردبیل-میانــه یک 
اتصــال اســتان  پــروژه حائــز اهمیــت در 
اردبیــل بــه شــبکه ریلــی کشــور بــوده، امــا 
متاســفانه با برخی مشــکالت ریز و کالن تا 
به امروز شــاهد افتتاح و بهره برداری آن در 
اســتان نبودیــم.« رئیســی قبل از ســفر به 
اردبیــل در جمع خبرنــگاران در پارس آباد 
اظهار داشــت: »احقاق حقوق مردم غیور 
گــذاری اراضی آنهــا جزو  دشــت مغــان و وا
کــه  برنامه هــای اولویــت دار دولــت بــوده 
بخشــی از اقدامات در همین راستا انجام 
شده و بخش دیگر نیز با فوریت در دستور 

کار قرار خواهد گرفت.«
او صبح جمعه در جریــان بازدید از پروژه 
ســد خدا آفرین گفت: »مطابق گفته های 

کنون  کارشناســان و مدیران این طــرح، تا
بخشــی از پــروژه بــه صــورت ۹۰درصــدی و 
بخشــی نیز به صورت ۸۰درصدی تکمیل 
کامــل قــرار  شــده، امــا مــورد بهره بــرداری 
رئیســی  ســیدابراهیم  اســت.«  نگرفتــه 
همچنیــن در بازدیــد از عملیــات احــداث 
کــرد:  اظهــار  اردبیل-پارس آبــاد  بزرگــراه 
»زیرســاخت های راه و بزرگــراه در اســتان 
کنــون ضعیــف  اردبیــل متاســفانه تــا بــه ا
مشــارکت  بــا  داریــم  نظــر  در  امــا  بــوده، 
کنــار شــتاب دهی  مســئوالن اســتانی در 
به پروژه هــای آغازشــده، زیرســاخت های 
جدیــدی را در ایــن اســتان در حــوزه راه 

ایجاد کنیم.«
آیــت اهلل ســیدابراهیم رئیســی در بازدید 
از مجموعــه کشــت و صنعت مغــان اظهار 
کــرد: »ظرفیــت کشــت و صنعت مغــان در 
اســتان اردبیل بسیار باالســت و باید برای 
ایجاد فرصت های شــغلی جدید و ارتقای 
کســب وکار در ایــن منطقــه برنامه ریــزی 

اساسی داشت.«

چقدر به وعده های 
کسن   میلیاردی وا

وفا شد؟ 
 طالق، تقاضا 
 برای مسکن را

 باال برد 

 وزیر راه وشهرسازى 
ح کرد: مطر

پروین بهمنی درگذشت

الیی ایران  صدای ال
خاموش شد 

تیم ملی امید   با مهدوی کیا به میدان می رود

ماموریت بزرگ 
موشک ایرانی 

دو نظرسنجی معتبر بین المللی توسط موسسه گالوپ و دانشگاه مریلند   از  رضایت باالی 
مردم ایران از عملکرد رئیس جمهوری  و دولت حکایت می کند
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 : داستان تکراری نمایندگی اصغر فرهادی و »قهرمان«اش در اسکار
رقابت در رینگ جنجال و حاشیه و اتهام!

اصغر فرهادی
زیر تیغ اتهام! 

خبرتازه

 نجات جان 82 نفر 
در ماموریت های ساحلی هالل احمر

ح نجات 1400 کاهش حوادث ساحلی کشور در قالب طر
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تصویر امیدوارکننده ای از خانواده یوزپلنگ 
در پارک ملی توران به ثبت رسید 
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 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

 »شهروند« 
در گفت وگو با کارشناسان حوزه 

ورزش بررسی می کند 

گزارش »شهروند« 
از نجات 12 کوهنورد  

سونامی مشکالت 
حرکتی در دوران 

کرونا   پسا

28 ساعت عملیات 
 موفق  سرخپوشان 

در ارتفاعات 

5
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و دیلی میل

 را بخوانید
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 وزارت بهداشت مجوز واردات واکسن کرونا رامیزان واردات واکسن تاکنون
 ۱۴ فروردین امسال برای هالل احمر صادر کرد

یخ ورود اولین محموله تار
 ۱2 اردیبهشت ۱۴00

میزان واکسن های اهدایی
 650 هزار دوز

ع  واکسن های وارداتی از نو
سینوفارم است 

 مبدا همه محموله هایی که هالل احمر ایران
 وارد کرده کشور چین است

 تعداد محموله ها  تاکنون  
29 محموله

داده نما

»تلخاب« و بچه هایش

کسن )14درصد( از 1.8   فقط 261 میلیون دوز وا
میلیارد دوزی که ثروتمندان تعهد کرده بودند، 

به کشورهای کم درآمد رسیده!


