
 اجرای تبلیغات شما به صورت گسترده توسط
شرکت رایسام

طراحی و پشتیبانی وبسایت، سئوسازی، برندینگ
Raysam.ir   |   +989369618255

صفحه 1

جمعه 12 اردیبهشت 1399       -      01 مه 2020      -      07 رمضان 1441       -      سال دوم       -      شماره 12       -      نسخه الکترونیکی رایگان

ابالغیه رهبر انقالب اسالمی در موافقت با آزادسازی سهام عدالتابالغیه رهبر انقالب اسالمی در موافقت با آزادسازی سهام عدالت
به گزارش خبر روز، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور ابالغیه ای ضمن موافقت با درخواست رییس جمهور 
برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده های کم درآمد، 
موارد سه گانه ای را به عنوان امور الزم الرعایه در این واگذاری ها مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر 

اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریعتر از منافع سهام خود بهره مند شوند.
متن ابالغیه رهبر معظم انقالب به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و  اجتماعی  عدالت  با هدف گسترش  عدالت  قالب سهام  در  اساسی  قانون  اصل ۴۴  از سهام  واگذاری درصدی  تصمیم  درپی 
توانمندسازی خانوارهای کم درآمد، انتظار این بود که توسط مسئولین مربوط در دولتهای مختلف با اجرای دقیق مواد ۸ گانه 
فراهم  بورس  به  آن  قیمت  تعیین  واگذاری  و  عدالت  سهام  آزادسازی  برای  الزم  مقدمات  سریعتر  هرچه   1۳۸۵/۴/1۲ ابالغی 
گردیده و آیین نامه های اجرایی تهیه و به اجرا درآید. در هر صورت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به 

تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می شود:
دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت های سرمایه پذیر را انتخاب نمایند و به 

تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.
مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای 

کلیه دستگاههای اجرایی الزم االجراست.

نسبت به سهام باقیمانده در شرکت های سرمایه گذاری استانی، شورایعالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان 
سهام در شرکت های مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینه ی ورود آن شرکتها را در بورس فراهم نماید.

با توجه به تأخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش آمده است، و به دلیل ضرورت بهره مندی 
هرچه سریعتر مردم از منافع سهام خود، الزم است دولت محترم هرچه زودتر اقدامات مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در 

بندهای سه گانه فوق را به عمل آورد.

سّید علی خامنه ای - 9 اردیبهشت 1۳99

روسیه: حاکمیت سوریه در راس
مالحظات مسکو قرار دارد 

به گزارش خبر روز، سفیر روسیه در لبنان در 
سخنانی گفت که حاکمیت سوریه برای مسکو 

در صدر مالحظات قرار دارد.

»الکساندر زاسپکین« در گفتگو با شبکه خبری 
تقسیم  درباره  روسیه  علیه  اتهامات  المیادین 
مناطق نفوذ در سوریه و هرگونه معامله با هر 

طرفی در خصوص سوریه را رد کرد.
سفیر  به  واکنش  در  لبنان  در  روسیه  سفیر 
سابق روسیه در سوریه که چند روز پیش گفته 
تعیین  و  سوریه  آینده  خصوص  در  باید  بود 
این کشور تجدیدنظر شود،  سرنوشت رهبران 
افزود که مسکو در هیچ مورد مربوط به تعیین 
رهبری سوریه دخالت ندارد و این امر تنها به 

مردم سوریه مربوط می شود.

شخصی  را  اظهارات  این  همچنین  زاسپکین 
و عدم بیانگر مواضع مسکو دانست و با اشاره 
به جعل حقایق در این خصوص اظهار داشت 
با هیچ طرفی در خصوص  که هیچ معامله ای 
خواهان  مسکو  و  است  نگرفته  صورت  سوریه 
یکپارچه سازی تالش ها علیه خطراتی است که 

همگان را تهدید می کند.

سفیر روسیه در لبنان، در عین حال شایعات 
ترکیه  و  آمریکا  با  مسکو  همکاری  به  مربوط 
برای تقسیم مناطق نفوذ در سوریه را رد کرد.

صحبت هایش،  از  دیگر  بخشی  در  زاسپکین 
درباره روابط آمریکا و روسیه افزود که گفتگو 
بین دو طرف با توجه به شیوع ویروس کرونا 
به  را  واشنگتن  ضروری شده و مسکو همواره 

گفتگو دعوت کرده است.
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پاسخ سردار شکارچی به فضاسازی کرونایی 
ضدانقالب علیه نیروهای مسلح ایران 

 دستگیری ۳۶۰۰ شایعه پراکن در فضای مجازی
سخنگوی  شکارچی  ابوالفضل  سردار  روز،  خبر  گزارش  به 
گفتگوی  برنامه  در  گذشته  که شب  مسلح  نیروهای  ارشد 
به  اظهاراتش  از  بخشی  در  بود  یافته  حضور  خبری،  ویژه 
فضاسازی رسانه های ضدانقالب علیه نیروهای مسلح اشاره 

کرد.
وی  با اشاره به مسائلی که در رسانه های بیگانه در خصوص 
اقدامات ضدعفونی کننده نیروهای مسلح مطرح کرده بودند، 
گفت: آنها به دنبال این بودند که آسیب دیدن برخی عابر 
نشان  ضعف  نقطه  و  سیاه  نقطه  یک  عنوان  به  را  بانک ها 
طبیعی  و  نیست  ضعفی  نقطه  گونه  هیچ  اینها  اما  بدهند 
است که این اتفاقات رخ بدهد. ۴۷۲۰ کارگاه تولیدی برای 
تشکیل  مسلح  نیروهای  در  کننده  عفونی  ضد  اقالم  تولید 
شده است و روزانه ۵۰ هزار ماسک n۹۵ توسط سپاه تولید 
می شود. همچنین روزانه ۲۰ هزار ماسک نانو توسط وزارت 
دستگاه   ۲۰۰ ماسک،  میلیون   ۴۴ و  می شود  تولید  دفاع 
است.  شده  تولید  محافظ  لباس  هزار   ۲۲ تنفسی،  کمک 
نیاز  مورد  نیازهای  از  بخشی  اند  توانسته  مسلح  نیروهای 

کشور را تولید کنند.

برای  گرفته  صورت  اقدامات  خصوص  در  شکارچی  سردار 
مقابله با شایعه پراکنان در فضای مجازی، نیز گفت: نیروی 
انتظامی بسیج و سپاه تاکنون اقدامات فراوانی را در مقابله 
با احتکار مواد بهداشتی انجام دادند و پلیس فتا نیز اقدامات 
بسیار خوبی در مسیر مقابله با شایعه پراکنان انجام دادند. 
پراکنی  شایعه  مجازی  فضای  در  که  افرادی  از  نفر   ۳۶۰۰
کردن توسط نیروی انتظامی و بسیج دستگیر شدند. دشمنان 

ما همواره به دنبال دشمنی هستند و عواملی نیز دارند که 
خواسته های آنها را در کشور دنبال کنند، اما خوشبختانه 
ما نسبت به کشورهایی که مدعی پیشرفته بودن هستند، 
شما  و  داشتیم  کرونا  با  مقابله  در  خوبی  بسیار  عملکرد 
به  است.  گرفتار شده  فجایعی  به چه  آمریکا  که  می بینید 
را  اسالمی  جمهوری  موفقیت های  نمی توانند  دلیل  همین 
ببینند، زیرا این عملکرد، موفقیت جمهوری اسالمی ایران 

را نشان می دهد.

روانی  جنگ  و  فضاسازی ها  به  نباید  ما  ملت  افزود:  وی 
سردمداران  که  افرادی  که  بدانید  و  کنند  توجه  دشمنان 
می شوند  دستگیر  و  شناسایی  هستند  سازی  شایعه  این 
اند. نیروهای  که بسیاری از آنها نیز تاکنون دستگیر شده 
مسلح ایران برخالف نیروهای مسلح سایر کشورها در کنار 
مردم قرار داشتند و خدمت رسانی به آنها را انجام دادند، 
نیروهای مسلح تا به امروز در خط مقدم مقابله با کارکنان 
انجام  مقدم  در خط  را  کرونا  با  مقابله  کار  و  گرفتند  قرار 
دادند و همچنین بسیجیان و طالب بسیجی کارهای زمین 
را  کرونا  بیماری  توسط  فوت شده  افراد  دفن  مانند:  مانده 
برعهده گرفتند و کارهای بسیار بزرگی را انجام دادند. این 
در حالی است که در سایر کشورها می بینیم به این شکل 
نیست و کشته شدگان خود را در گروه های دست جمعی به 
خاک می سپارند. اما مجموعه ایران از جمله نیروهای مسلح 
برای کشته شدگان کرونا و خانواده های  را  بسیاری  احترام 
برخورد  آنها  با  باال  بسیار  احترام  با  و  هستند  قائل  آنها 

می کنند.

اطالعیه جدید درباره واگذاری 
هشت بانک و یک موسسه قرض الحسنه

شمار مبتالیان کرونا در آمریکا از یک میلیون نفر گذشت

قربانیان کرونا در اسپانیا به ۲۳۸۲۲ نفر رسید
 ۲۱۰ هزار و ۷۳۳ مبتال

به گزارش خبر روز وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور 
گذاری  سرمایه  واحدهای  واگذاری   ۲ شماره  اطالعیه 
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( )واسطه گری 
مالی یکم(، مشخصات درگاه های غیر حضوری و حضوری 
بانک های منتخب کشور را جهت پذیره نویسی اعالم کرد.

این اطالعیه بانک های منتخب را بانک ملی، سپه، مسکن، 
و  ایران  صادرات  تجارت،  ملت،  کارگران،  رفاه  کشاورزی، 

قرض الحسنه مهر ایران اعالم کرده است.
وزارت اقتصاد در این اطالعیه با اعالم اینکه امکان پذیره 
نویسی به صورت حضوری در شعب بانک های یاد شده نیز 
وجود دارد، به شهروندان اکیداً توصیه می کند، به منظور 
از  نویسی  پذیره  از شیوع ویروس کرونا، جهت  جلوگیری 

طریق درگاه های غیر حضوری این بانک ها اقدام کنند.

به گزارش خبر روز به نقل از رویترز، شمار مبتالیان ویروس کرونا در آمریکا از مرز یک میلیون نفر گذشت. بر اساس 
این گزارش، داده های آماری توسط مرکز علم و مهندسی سیستم ها در دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا از افزایش شمار 

افراد مبتال به کرونا در این کشور به یک میلیون و ۳ هزار و ۶۲۵ نفر حکایت دارد.

این مرکز در عین حال اعالم کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۰۴۵ نفر دیگر براثر ابتال به کرونا در آمریکا جان 
باختند. طبق اعالم دانشگاه جانز هاپکنیز در این مدت ۲۴ هزار و ۵۸۴ مورد ابتالی جدید به کرونا در آمریکا هم 

ثبت شده است.

به گزارش خبر روز به نقل از رویترز، وزارت 
انتشار  با  شنبه  سه  امروز  اسپانیا  بهداشت 
بیانیه ای اعالم کرد که تعداد جان باختگان 
ویروس جدید کرونا »کووید ۱۹-« در این 
کشور با فوت ۳۰۱ تن دیگر طی ۲۴ ساعت 
گذشته به ۲۳ هزار و ۸۲۲ نفر رسیده است.

بهداشت  وزارت  سوی  از  صادره  بیانیه  در 
اسپانیا در این باره آمده است: شمار موارد 
ابتال به کرونا در اسپانیا نیز به ۲۱۰ هزار و 

۷۷۳ تن رسیده است.

این در حالیست که به شیوع گسترده کرونا 
در اسپانیا، مقامات این کشور در تاریخ ۱۴ 

مارس سال جاری میالدی وضعیت اضطراری 
در سراسر این کشور اعالم کردند که انتظار 
تا ۲۴ ماه  بار دوم  برای  این تصمیم  می رود 
می تمدید شود. الزم به ذکر است کووید ۱۹- 
برای نخستین بار در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر 
ووهان چین مشاهده و طی مدت کوتاهی با 
بیماری  یک  به  کشور   ۲۰۰ بیش  در  شیوع 

»همه گیر جهانی« تبدیل شد.

این در حالی است که کووید ۱۹ در سراسر 
جهان، بیش از ۳ میلیون نفر را آلوده کرده 
آلمان،  اروپایی،  کشورهای  میان  در  است. 
قربانیان،  تعداد  لحاظ  به  انگلیس  و  اسپانیا 

همچنان صدرنشین هستند.

هشتگ کاربران عرب زبان: »ام بی سی را تحریم کنید«

توسعه ۲۵ درصدی شبکه آزادراهی تا پایان دولت / ایالم به شبکه ریلی می پیوندند

به گزارش خبر روز به نقل از عرب ۴۸، بعد 
ماه  در  بی سی  ام  سعودی  شبکه  آنکه  از 
اقدام به پخش یک  مبارک رمضان امسال 
سری سریال با محوریت عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی و کم رنگ جلوه دادن 
در  درخواست ها  کرده،  فلسطین  آرمان 
کشورهای عربی و مسلمان برای تحریم این 
شبکه شدت گرفته است. این درخواست ها 
به توئیتر نیز رسیده به طوری که مشخصاً، 
از  تحریم کنید«  را  بی سی  هشتگ »#ام 
سوی کاربران شبکه توئیتر به شدت رواج 

پیدا کرده است.

هشتگ کاربران عرب زبان: »ام بی سی را 
»عباد  خصوص  همین  در  کنید«  تحریم 

به گزارش خبر روز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، 
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، در مصاحبه با 
اولویتهای جدی دولت در  از  ایران کاال  یکی  شبکه 
حوزه حمل و نقل را گسترش و اتصال ریلی از طریق 
برنامه های جهشی خواند و گفت: وعده دولت اتصال 
استان  اتصال سه  که  بود  ریلی  به شبکه  استان  پنج 
گیالن، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در سال 
نیز  و همدان  کرمانشاه  استان  دو  انجام شد.  گذشته 
و  بودند  به شبکه متصل شده  و در سال ۹۷  پیشتر 
در چند استان دیگر نظیر کردستان و اردبیل عملیات 
و  سیستان  استان  در  است.  انجام  حال  در  اجرایی 
چابهار-  استراتژیک  و  مهم  آهن  نیز خط  بلوچستان 
زاهدان که از پروژه های بزرگ راه آهن کشور است در 
به  راه آهن  اتصال  اجرایی  عملیات  و  دارد  قرار  برنامه 

استان ایالم نیز در روزهای آینده کلید می خورد.
او میزان خطوط اصلی و فرعی راه آهن کشور را بالغ 
به همین میزان  افزود:  و  بر ۱۴ هزار کیلومتر خواند 
در  داریم.  اجرا  و  تکمیل  دست  در  جدید  آهن  خط 
بخش ترانزیت ریلی نیز سعی داریم بیش از پیش از 
اتصال  ظرفیت ریلی استفاده کنیم. به همین منظور 
ریلی به کشور افغانستان در دستور کار ما قرار داشت 
و امیدواریم امسال بتوانیم فاز اول این پروژه را افتتاح 
افغانستان برسد. همچنین  تا قطار ما به خاک  کنیم 
شلمچه  اتصال  طریق  از  عراق  کشور  به  ریلی  اتصال 
به بصره در دست انجام است تا سهم بار را برای راه 
آهن افزایش دهیم. همچنین امسال بعد از ۱۵ سال، 

یحیی« یکی از کاربران شبکه های مجازی 
تاکید کرد: نخستین واکنش عملی و ساده 
علیه این شبکه، تحریم آن است. این شبکه 
خود  مجازی  و  تلویزیون  صفحه های  از  را 

حذف کنید.
وی در ادامه افزود: این، عادی سازی روابط 
و  فلسطینی ها  علیه  تحریک  بلکه  نیست 
زمینه سازی برای ظلم و خشونت علیه آنها 

است.

سی  بی  ام  شبکه  که  است  ذکر  به  الزم 
هارون«  »ام  چون  سریال هایی  پخش  با 
آرمان  تمسخر  به  اقدام   »۷ »مخرج  و 
با  روابط  سازی  عادی  تقویت  و  فلسطین 

رژیم صهیونیستی می کند. 

در  و  یافت  افزایش  آهن  راه  به  بندر  از  بار  تحویل  نرخ 
شکل  به  کشتی  از  که  باری  حجم  امسال  فروردین ماه 

مستقیم به ریل تحویل شد هفت درصد رشد کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آیین نامه هایی که 
در ایران اجرا می شود بر استانداردهای جهانی منطبق 
نداریم  کشور  در  غیراستانداری  جاده  هیچ  ما  و  است 
عنوان کرد: رانندگی در کشور باید مطابق بر طبقه بندی 
که  آزادراه ها  و  بزرگراه ها  توسعه  امروز  باشد.  جاده ها 
شریان های مهم ما هستند در اولویت ما است. هم اکنون 
دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور داریم و ۵۸۰ 
کیلومتر آزادراه نیز در دست ساخت است که تا قبل از 
درصد   ۲۵ و  رسید  خواهد  بهره برداری  به  دولت  پایان 

حجم آزادراه های کشور امسال افزایش خواهد یافت.
او آزادراه تهران-شمال را از پروژه های بزرگ، پر هزینه 
و مدرن کشور خواند که منطقه یک آن، سال گذشته به 
بهره برداری رسید و ادامه داد: تالش می کنیم در صورت 
تامین منابع مالی باند رفت منطقه دوم این آزادراه  را 
تا پایان دولت افتتاح کنیم.  همچنین کنارگذر جنوبی 
زودی  به  که  است  آزادراهی  پروژه  مهم ترین  تهران، 
افتتاح می شود. این پروژه به طول ۱۶۲ کیلومتر از آبیک 
تا چرمشهر ادامه دارد و بار سنگینی را از ترافیک اتوبان 
کنار  در  گذر  کنار  این  افتتاح  می دارد.  بر  کرج-تهران 
امتداد اتوبان همت به سمت کرج که افتتاح شده است، 
سال  مجموع  در  ما  است.  مردم  برای  بزرگی  گشایش 
گذشته ۷۳۲ کیلومتر بزرگراه به شبکه بزرگراهی کشور 
دیگر  کیلومتر  هزار  حداقل  دولت  پایان  تا  و  افزودیم 

بزرگراه به این شبکه اضافه خواهد شد.
راه  بخش  در  شده  انجام  اقدامات  در خصوص  اسالمی 
هزار  دو  بخش ساخت  این  در  ما  کرد:   بیان  روستایی 
کیلومتر   ۳۷۵ که  کردیم  وعده  روستایی  راه  کیلومتر 
از این میزان را تا پایان بهمن ماه سال گذشته آسفالت 
کردیم و بعد با بارش برف و باران در این محورها مواجه 
راه ها  این  از  دیگر  کیلومتر   ۱۵۵۰ هم اکنون  شدیم. 
اینکه  محض  به  و  است  آسفالت  آماده  و  شده  ساخته 
آن  آسفالت  دهد  اجازه  مناطق  این  در  جوی  شرایط 
روستایی  راه های  توسعه  و  بهسازی  شد.  خواهد  شروع 
به عنوان یکی از راه هایی که می تواند به تثبیت جمعیت 
روستایی بیانجامد در اولویت است و برقرار کردن عدالت 
و توسعه این مناطق از طریق توسعه محورها ی روستایی 

در دستور کار قرار دارد.
برای  گفت:  نیز  کشور  راه های  کیفیت  خصوص  در  او 
 PMS سیستم  از  کشور  در  راه ها  کیفیت  سنجش 
استفاده می کنیم که در این روش، روسازی راه با دوربین 
هزار   ۱۲ اکنون  شود.  می  فیلم برداری  و  عکس برداری 
کیلومتر از شبکه جاده ای کشور نیازمند بهسازی است. 
در طراحی جاده ها و پل ها مالک قبلی دوره ۲۸ ساله و 
۳۰ ساله بوده است اما بارش های امسال و سال گذشته 
نشان داد که این معادالت به هم خورده است و باید در 
نظر  تجدید  حوزه  این  مطالعات  و  مهندسی  مفروضات 
تحقیقات  مرکز  در  مطالعات الزم  منظور  این  به  کنیم. 
راه، مسکن و شهرسازی در حال انجام است. نکته حائز 

اهمیت ایمن نگه داشتن جاده ها از آب است.
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کارگران لرستانی تقدیر شدند

بیماری کرونا در لرستان
 تحت کنترل است

بیمه سالمت ۹۰ درصد هزینه بستری بیماران کرونایی را پرداخت می کند

در  آشتاب  علی  لرستان،  از  روز  خبر  گزارش  به 
از  کارگران  اینکه  به  اشاره  روز  با خبر  گو  و  گفت 
شریف ترین و زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند، 
این  معیشتی  مسائل  خاطر  به  هم  امروزه  گفت: 
بیماری کرونا نیاز به یک توجه بیشتری به کارگران 
باید باشد و از جامعه کارفرمایی تقاضا می شود که 

به مطالبات کارگران توجه بیشتری کنند.
وی با بیان این که جامعه کارگری به نوعی ستون 
فقرات اقتصادی کشور و از ارکان مهم تحقق شعار 
اقتصادی  به جنگ  توجه  با  گفت:  می باشند،  سال 
تمام عیار با دشمنان اسالم و انقالب، ما باید در این 
جنگ اقتصادی همه ارکان نظام و همه عوامل موثر 
در تولید با تالش چند برابری در تحقق شعار سال 

کمک کنند.
لرستان تصریح  امور اجتماعی  مدیرکل کار و رفاه 
مضاعف،  کار  مناسب،  کاری  وجدان  با  باید  کرد: 
کارخالقانه و نوآورانه در جهت جهش تولید تالش 
شود که یک تولید رقابتی، کیفی و مشتری پسند 
داشته باشیم و به نوعی با کاالی خارجی و بیشتراز 

آن رقابت کنیم.
اقتصادی بنگاه ها در  با رونق  آشتاب اظهارداشت: 
جهت تولید بیشتر کمک می شود،چون تولید منجر 
به فروش و فروش منجر به درآمد و درآمده منجر 
این زنجیره به طور  امیدواریم  به رفاه خواهد شد، 
اتفاق  یک  بتوانیم  هم  دست  به  دست  با  و  کامل 

میمون را رقم بزنیم.

به گزارش خبر روز از لرستان، دکتر عبداللهی با تاکید بر انجام هماهنگی های الزم و بدون مشکل برای خرید تضمینی گندم کشاورزان گفت: اگر چه 
شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است اما باید به سمتی برویم که با فراهم آوردن امکانات الزم روند اجرایی در خرید گندم کشاورزان نسبت به گذشته 

بهبود یابد .
وی افزود: برای این منظور ۵۰ مرکز خرید پیش بینی شده تا محصوالت کشاورزی)گندم و دانه های روغنی( در سطح استان به نحو مطلوب خریداری شود .

معاون اقتصادی استاندار لرستان بر آماده بودن تمامی امکانات و شرایط الزم در این مراکز تاکید کرد و اظهار داشت : تیم کنترل نظارت مثل سال های 
گذشته تشکیل خواهد شد .

دکتر عبدالهی بر لزوم استاندارد سازی باسکول های مراکز خرید توسط اداره کل غله استان تاکید کرد و گفت: همچنین الزم است هزار و ۵۰۰ دستگاه 
کمباینی که در سطح استان محصوالت کشاورزی را برداشت می کنند از استاندارد الزم برخوردار باشند .

وی  بر تأمین سوخت ماشین آالت کشاورزی، هماهنگی با پلیس راه برای جابجایی ماشین آالت، تأمین وسایل حمل و نقل با همکاری اداره کل راهداری 
استان و آمادگی بانک کشاورزی برای تامین منابع مورد نیاز تاکید کرد.

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
لرستان گفت: طبق گزارشات واصله از دانشگاه علوم 
پزشکی آمارها حکایت از کنترل بیماری کرونا در 
استان دارد که نتیجه مجموعه اقدامات و همکاری 
کادر  اندرکاران،  دست  صنوف،  مردم،  خوب  های 

درمانی و سایر عوامل است.
به گزارش خبر روز از لرستان، دکتر ثمینی با اشاره 
به اینکه تصمیمات استانی به تبعیت از ستاد ملی 
طبق  داشت:  اظهار  است،  کرونا  بیماری  مدیریت 
دستورالعمل های ابالغی به ستاد استانی مبنی بر 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و با توجه به در پیش 
بودن روز و هفته کارگر، هرگونه تجمعی که منجر 

به شیوع بیماری کرونا شود ممنوع است .
وی در ادامه تأکید کرد: برنامه ریزی آموزشی تحت 
نظر  در  آموزان  دانش  برای  که  شاد  شبکه  عنوان 
گرفته شده است دربخش هایی که تحت پوشش 
نیستند، دستگاه های اجرایی مخابرات، زیرساخت 
و آموزش و پرورش مشکالت موجود را رفع کنند 
با همکاری مردم و  و ستاد مشارکت های مردمی 
آموزان  دانش  برای  تبلت  تهیه  زمینه  در  خیرین 
بی بضاعت و خانواده هایی که به گوشی هوشمند 

دسترسی ندارند اقدام کنند .
اصل  کماکان  که  اینکه  توضیح  با  استاندار  معاون 
است،  اجتماعی  هوشمند  گذاری  فاصله  رعایت  بر 
خاطر نشان کرد: در رابطه با حمل و نقل عمومی 
کرونا  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد  دستورالعمل 
سراسر  های  شهرداری  و  ها  فرمانداری  به  ابالغی 
و  فردی  بهداشت  اصول  رعایت  بر  تأکید  استان، 
استفاده از ماسک، دستکش و رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی در وسایل نقلیه عمومی دارد .
دکتر ثمینی در پایان تصریح کرد: به منظور جمع 
دستگاههای  همکاری  با  متجاهر  معتادان  آوری 
از  آینده  روز  چند  طی  افراد  این  مرتبط،  اجرایی 
تست  انجام  از  پس  و  آوری  جمع  شهرها  سطح 
بیماری کرونا، در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش 
در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت درمان قرار 
گرفته و در غیر این صورت به نقاهتگاه ماده ۱۶ به 

منظور نگهداری و مراقبت منتقل می شوند .

بیمه سالمت  حمایت  تحت  کرونایی  بیماران  بستری  های  هزینه  درصد   ۹۰ گفت:  بیرانوند  فتحی  شاهدخت 
پرداخت مي شود.

به گزارش خبر روز از لرستان، شاهدوخت فتحی بیرانوند در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهارداشت: در 
حوزه درمانی ۹۰ درصد هزینه های بستری بیماران کرونایی که دارای دفترچه بیمه سالمت شامل سایر اقشار، 
ایرانیان هستند را بیمه سالمت پرداخت می  کارکنان دولت، بیمه روستاییان و عشایر، بیمه همگانی و بیمه 
کند که تا به حال ۲ میلیارد تومان بوده است. مدیرکل بیمه سالمت لرستان با اشاره اقدامات درون سازمانی در 

خرید تضمینی خرید تضمینی ۳۶۰۳۶۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در سال زراعی جاری هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در سال زراعی جاری

دوران کرونا، بیان کرد: در این دوران تهیه روپوش سفید برای کارشناسان ناظر در بیمارستان ها، تهیه شیلد، تهیه و توزیع ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی در بین 
کارکنان اداره کل بیمه سالمت و تست رایگان پی سی آر برای کارکنان در معرض بیماری کرونا انجام شده است. وی تبدیل دستگاه ورود و خروج از حالت انگشت 
نگاری به حالت تصویری، تب سنج دیجیتالی برای مراجعه کننده ها و تهیه مواد ضدعفونی در درب ورودی اداره کل از اقداماتی اولیه درون سازمانی در دوران کرونا 
عنوان کرد. فتحی بیرانوند با اشاره به اقدامات کلی بیمه سالمت استان در دوران کرونا در سه حوزه پشتیبانی، درمانی و بیمه ای،اظهار کرد: در حوزه پشتیبانی در 
راستای افزایش انگیزه پزشکان و کادر درمان با توجه به تالش و زحماتی که در دوران کرونا کشیده اند سعی شد در این زمینه اعتباراتی را جذب و کارانه های معوقه 
آنها را پرداخت کنیم. به گفته وی طی دو ماه اخیر از ۱ اسفندماه ۹۸ تا ۲۵ فروردین ۹۹ مبلغی حدود ۷۵ میلیارد تومان اعتبار در سطح ۲ و ۱ در حوزه درمان و 
پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی برای مراکز دولتی و دانشگاهی و حدود ۱۸ میلیارد تومان در بخش خصوصی اعتبار جذب شد که مطالبات آنها را به حداقل زمان 
ممکن برسد و این یک اقدام بی سابقه در چند سال اخیر بوده است. مدیرکل بیمه سالمت لرستان عنوان کرد: انجام مشاوره و پاسخگویی به سواالت مردم با موضوع 
بیماری کرونا با حضور ۵ پزشک در سه شیفت کاری که در این مدت پاسخگویی بیش از هزار نفر از هم استانی های عزیز بوده اند از اقدامات دیگر در حوزه پشتیبانی 
در دوران کرونا بوده است. وی از حذف محدوده زمانی در حوزه درمان خبر داد و گفت: قبال خدمات تصویربرداری و سی تی اسکن و ام آر آی بر اساس گایلون ها 
و راهنمایی بالینی در دوره های ۶ ماهه قابل انجام بوده ولی با شیوع بیماری کرونا و با توجه به اینکه این ویروس مستقیماً بخش ریه را درگیر می کند محدوده 
زمانی خدمات سی تی اسکن را حذف و دیگر محدوده ۶ ماه زمانی وجود ندارد و در صورت نیاز بیمار می تواند در طول درمان چند بار سی تی اسکن را انجام دهد.

وی تصریح کرد: از آنجا که درخواست سی تی اسکن توسط پزشک عمومی در پوشش بیمه ای نبوده است با شروع بیماری کرونا دسترسی تجویز سی تی اسکن ریه 
و مدیااتسن برای پزشکان در مراکز درمانی فعال شده و قابل اجراست. فتحی بیرانوند گفت: یکی از اقدامات تشخیص بیماری کرونا عالوه بر سی تی اسکن، انجام 
تست پی سی آر است که قباًل برای یکسری از بیماری های خاص در تعهد بیمه ای بوده ولی در این دوران برای پرسنل بخش های ویژه،کارکنان بهداشتی و درمانی 
و افرادی که در معرض این ویروس قرار دارند در تعهد بیمه سالمت قرار گرفته است و افراد می توانند این تست را با دفترچه بیمه سالمت انجام دهند. وی با اشاره 
به کاهش بار مراجعات با توجه به شعار فاصله گذاری اجتماعی و ماندن در خانه توسط اداره کل بیمه سالمت استان،اذعان داشت: به صورت مکانیزه سه ماهه اعتبار 
داروهای پرونده بیماران خاص، دیابتی و بیماران متابولی به صورت خودکار دفترچه آن ها تمدید شده و در همین زمینه برای کاهش بار مراجعات مردم به دفاتر 
پیشخوان، اعتبار مکانیزه دفترچه درمانی کلیه صندوق ها بیمه ای شامل سایر اقشار، روستاییان و عشایر،کارکنان دولت و بیمه همگانی برای افرادی که دفترچه آنها 
تا آخر اسفند ۹۸ پایان یافته ولی برگه سفید دارد دفترچه آنها به طور خودکار تا ۳۱ خردادماه ۹۹ تمدید خواهد شد. وی افزود: سقف ریالی برای داروهای پرونده 

ای مخصوصاً برای بیماران شیمیایی و هموفیلی از ۶ میلیون تومان به ۸ میلیون تومان افزایش یافته است. 
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ارتش چین به کشتی های نظامی آمریکا هشدار داد

سردار آزمون می خواهد
 به لیگ برتر انگلیس برود

اردوغان: به آمریکا تجهیزات پزشکی ارسال می کنیم

تداوم روند گرانی پراید در بازار

»الحشد الشعبی« عراق یورش داعش 

به میادین نفتی را ناکام گذاشت

آمریکا ۵۰ کامیون دیگر سالح
به شمال سوریه فرستاد

عنوان  به  وی«  تی  سی  »سی  روز،  خبر  گزارش  به 
تلویزیون دولتی چین با انتشار خبری اعالم کرده که 
ورود  با  ارتباط  در  را  آمریکایی  ناوهای  چین  ارتش 
بدون مجوز به آب های قلمرو چین در محدود جزایر 
و  را خطرناک  تحرکات  این  و  دارد  نظر  زیر  »ژیشا« 

تنش زا می داند.
در این خبر گفته شده که نظامیان چین به کشتی های 
نظامی آمریکایی برای ترک این منطقه هشدار داده اند. 
روز  آمریکا  نظامی  کشتی  یک  گزارش،  این  براساس 
سه شنبه بدون کسب مجوز به آب های چین جنوبی 

در منطقه جزایر ژیسا وارد شده است.
از  واحدهایی  چین  ارتش  حاضر  حال  در  شده  گفته 
منطقه  در  نظارت  برای  را  هوایی  و  دریایی  نیروی 

به گزارش خبر روز، رادیو ناپولی که خبرهای مربوط 
به باشگاه ناپولی را با جزئیات منتشر می کند در تازه 
که  کرد  اعالم  آزمون  سردار  درباره  خود  خبر  ترین 
این مهاجم ایران همچنان در صدر لیست خریدهای 
ناپولی قرار دارد. »هیچ مدرکی مبنی بر عالقه باشگاه 
ناپولی به جذب مویس کین )بازیکن ایتالیایی اورتون( 
وجود ندارد. هدف نخست ناپولی، آزمون از زنیت است. 
اگرچه این تصمیم هزینه زیادی دارد و به نظر می رسد 
که این مهاجم می خواهد به لیگ برتر انگلیس برود.«

روز گذشته هم روزنامه گاتزتا ایتالیا اعالم کرد از آنجا 
لیست  و  بود  اروپایی  غیر  بازیکن  آزمون  سردار  که 
بازیکنان غیر اروپایی ناپولی هم پر است، این باشگاه 
در صورت قطعی کردن خرید مهاجم ایرانی باید یکی 
از  است،  مکزیکی  لوزانوی  احتماالً  که  را  نفراتش  از 
اسپانیایی  و  انگلیسی  های  رسانه  کند.  خارج  لیست 
هم پیش از این از پیشنهاد تیم های اتلتیکو مادرید، 
سویا، لسترسیتی و وستهام به آزمون خبر داده بودند.

به گزارش خبر روز، رادیو ناپولی که خبرهای مربوط به باشگاه ناپولی را با جزئیات 
این  که  کرد  اعالم  آزمون  درباره سردار  ترین خبر خود  تازه  در  کند  می  منتشر 
ناپولی قرار دارد. »هیچ مدرکی  ایران همچنان در صدر لیست خریدهای  مهاجم 
مبنی بر عالقه باشگاه ناپولی به جذب مویس کین )بازیکن ایتالیایی اورتون( وجود 
ندارد. هدف نخست ناپولی، آزمون از زنیت است. اگرچه این تصمیم هزینه زیادی 

دارد و به نظر می رسد که این مهاجم می خواهد به لیگ برتر انگلیس برود.«
بازیکن  آزمون  آنجا که سردار  از  اعالم کرد  ایتالیا  گاتزتا  روزنامه  روز گذشته هم 
غیر اروپایی بود و لیست بازیکنان غیر اروپایی ناپولی هم پر است، این باشگاه در 
صورت قطعی کردن خرید مهاجم ایرانی باید یکی از نفراتش را که احتماالً لوزانوی 
مکزیکی است، از لیست خارج کند. رسانه های انگلیسی و اسپانیایی هم پیش از 
این از پیشنهاد تیم های اتلتیکو مادرید، سویا، لسترسیتی و وستهام به آزمون خبر 

داده بودند.

انواع مختلف پراید طی یک ماه گذشته نوسانات  به گزارش خبر روز، قیمت 
زیادی داشته است به گونه ای که قیمت پراید ۱۱۱ در اواخر اسفند ماه سال 
گذشته به قیمت ۶۱ میلیون تومان خرید و فروش می شده است اما در اواخر 
فروردین ماه  این خودرو با افزایش ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به قیمت ۶۸ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فایل شد اما افزایش قیمت پراید همین جا متوقف 
نشد و طی یک هفته گذشته این خودرو با افزایش ۱ میلیون تومانی به قیمت 

۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
سایر انواع مدل های این خودرو نیز افزایش قیمت داشته اند و مدل ۱۳۱ این 
خودرو که در اواخر اسفند ماه نزدیک به ۶۰ میلیون تومان قیمت داشت اواخر 
فروردین ماه با افزایش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۶۵ میلیون تومان رسید و 

السومریه،  از  نقل  به  روز  خبر  گزارش  به 
بر  تا  کردند  تالش  داعش  تروریست های 
میادین نفتی واقع در استان دیالی عراق مسلط 
شوند. بر اساس این گزارش، تالش مذبوحانه 
به  دخالت  با  داعش  تکفیری  تروریست های 

موقع نیروهای الحشد الشعبی مواجه شد.

بدین ترتیب، الحشد الشعبی تالش تکفیریها 
ناکام  را  بر میادین نفتی دیالی  برای سیطره 
گذاشت. این درحالی است که نیروهای الحشد 
تروریستی  عملیات ضد  گذشته  روز  الشعبی 
صالح  و  دیالی  فاصل  حد  در  را  گسترده ای 

الدین کلید زدند.

به گزارش خبر روز به نقل از العالم، گروهی موسوم به »دیده بان 
حقوق بشر سوریه« اعالم کرد که ۵۰ دستگاه کامیون متعلق به 
نیروهای نظامی آمریکا روز دوشنبه با عبور از گذرگاه »الولید« در 
مرز سوریه با عراق، به پایگاه غیرقانونی آمریکا موسوم به »قصرک 

تل بیدر« در حومه قامشلی سوریه وارد شدند.
و  سالح  حامل  کامیون ها  این  خبری،  شبکه  این  گزارش  به  بنا 
تجهیزات پشتیبانی برای شبه نظامیان ُکرد موسوم به »نیروهای 

دموکراتیک سوریه« بودند.

 آمریکا دیروز نیز کاروانی مرکب از ۳۰ دستگاه کامیون و تانکر را 
از عراق به استان الحسکه در سوریه فرستاد.

همچنین نظامیان اشغالگر آمریکا هفته گذشته ۵۰ دستگاه کامیون 
حامل تجهیزات بتنی و لجستیک را از عراق به شهر قامشلی در 

سوریه روانه کرده بودند.

مستقر کرده و نسبت به تحرکات نظامی آمریکا هشدار 
داده است.

دریای چین جنوبی دریایی حاشیه ای است که بخشی از 
اقیانوس آرام به شمار می آید و ناحیه ای در حدود ۳ و 
نیم میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگه تایوان را در 
بر می گیرد این دریا پس از پنج اقیانوس جهان بزرگترین 

ناحیه دریایی جهان است.
جزیره های واقع بر دریای جنوبی چین و همچنین خود 
دریا، مورد جدال کشورهای مختلف و بویژه دولت چین 
تأسیسات  ساخت  مخالف  آمریکا  مقابل  در  و  هستند 
دریایی توسط چین در این آبراهه است اما چین با این 

دیدگاه مخالفت کرده است.  

افزایش قیمت آن تا امروز ادامه پیدا کرده است و قیمت این خودرو امروز به ۶۶ میلیون تومان رسیده است. سایپا ۱۵۱ نیز طی یک ماه اخیر افزایش قیمت قابل 
توجه ای داشته است و این خودرو امروز به قیمت ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. فعاالن بازار می گویند هر چند قیمت ها روندی افزایشی دارند اما 

بازار با رکودی قابل توجه روبروست و خرید و فروش چندانی در بازار صورت نمی گیرد. 



صفحه ۵

جمعه 12 اردیبهشت 1399       -      01 مه 2020      -      07 رمضان 1441       -      سال دوم       -      شماره 12       -      نسخه الکترونیکی رایگان

شورای  سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی 
نگهبان از تأیید صحت برگزاری انتخابات 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
در چهار حوزه انتخابیه باقیمانده و اتمام 
انتخابات  نخست  مرحله  صحت  بررسی 

مجلس در این شورا خبر داد.
کدخدایی این حوزه های انتخابیه را شامل 
بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و 
خمیر؛ نور و محمودآباد؛ جهرم و خفر و 
نتیجه  ما  افزود:  و  برشمرد  سرا  صومعه 
و  گزارش ها  علت  به  را  حوزه  چهار  این 
اعالم  بود  شکایت هایی که دریافت شده 
نکرده بودیم و ناچار شدیم که بازرسانی 

را به هر یک از این حوزه ها اعزام کنیم.
وی گفت: در برخی از این حوزه ها حتی 
بازرسان، یکبار گزارششان را ارائه کردند 
و الزم بود که دوباره بازرسان دیگری را 
اعزام کنیم که این کار در هفته گذشته 

به گزارش خبر روز به نقل از الجزیره، ایاالت متحده آمریکا معافیت عراق از تحریم واردات 
انجام  ایران را به مدت ۳۰ روز دیگر تمدید کرد. طبق این معافیت، عراق مجاز به  برق 

تراکنش های مالی مربوط به خرید برق از ایران طی این مدت هم می باشد.

آمریکا یک ماه پیش از تمدید معافیت عراق از تحریم های ایران برای واردات گاز و برق به 
مدت ۳۰ روز دیگر خبر داده بود. بر اساس این گزارش، مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا اعالم کرد که واشنگتن معافیت عراق از تحریم واردات گاز و برق ایران را به 

مدت یک ماه تمدید کرده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا هدف از این اقدام پاسخ به نیازهای فوری انرژی مردم 
به  آمریکا،  تحریم های  معافیت  تحت  دارد  اجازه  عراق  که  بود  آمده  و  عنوان شده  عراق 
تراکنش مالی مربوط به واردات برق از ایران بپردازد. تا پیش از این، مدت زمان معافیت 
تحریمی عراق برای واردات گاز و برق ایران، ۴۵ روزه بود اما با تصمیم جدید آمریکا، این 

مدت به یک ماه کاهش یافته است.

به گزارش خبر روز، روز آخرین فروردین ماه بود که سردار سید کمال هادیانفر، 
فاصله  طرح  ترافیکی  های  محدودیت  پایان  پایان  از  ناجا  راهور  پلیس  رییس 
گذاری اجتماعی در کشور خبر داد و گفته بود که »کلیه محدودیت های ترافیکی 
بین استانی از  اول اردیبهشت کامال برداشته شده و تردد در سطح کشور عادی 
البته  و  اتخاذ شده  کرونا  با  مقابله  با دستور ستادملی  که  تصمیمی  می شود.« 

همچنان تاکید شده بود که مردم از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.
پس از این تصمیم ترددهای جاده های بین استانی بدون محدودیت انجام شد 
یافت.  افزایش  جاده ها  در  تردد  میزان  بود  هم  پیش بینی  قابل  که  همانطور  و 
ترافیک  کنترل  و  اطالعات  مرکز  رییس  رحمانی،  نادر  سرهنگ  که  موضوعی 
پلیس راهور ناجا نیز آن را تایید کرده و به ایسنا می گوید: آمارهای پلیس راهور 
از میزان تردد در جاده های کشور حاکی از آن است که در هفته اول اردیبهشت 
ماه تردد در جاده های کشور ۲۳ درصد در مقایسه با هفته آخرین فروردین ماه 

۹۹ افزایش داشته است. 
وی درباره اینکه آیا جاده ای به دلیل پیشگیری از کرونا مسدود است یا خیر، 
محدودیت های  تمامی  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  از  واصله  دستور  طبق  گفت: 
ترافیکی در این خصوص برداشته شده و ترددها به شکل عادی در جریان است. 
البته تمامی دستگاه ها هماهنگ با ستاد ملی مقابله با کرونا هستند و اگر تصمیم 

جدیدی اتخاذ شود، پلیس آن را اجرا خواهد کرد.

صحت انتخابات مجلس
در ۴ حوزه باقیمانده تایید شد

افزایش ۲۳ درصدی ترددهای جاده ای
در هفته اول اردیبهشت

آمریکا معافیت عراق از تحریم واردات برق ایران را تمدید کرد

انجام شد و بازرسان گزارششان را ارائه 
برگزاری  صحت  نهایت  در  که  کردند 
انتخابات در این حوزه های باقیمانده به 

تأیید رسید.
کدخدایی افزود: با اعالم صحت انتخابات 
در این چهار حوزه انتخابیه، نتایج کلی 
و  شد  اعالم  حوزه ها  همه  در  انتخابات 
مگر  است،  نمانده  باقی  حوزه ای  دیگر 
حوزه های انتخابیه مربوط به مرحله دوم 
انتخابات که گزارش آن را بعداً به مردم 

اعالم خواهیم کرد.
طبق  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
شده  مقرر  فعاًل  کشور  وزارت  با  توافق 
است که مرحله دوم از یازدهمین دوره 
شود  برگزار  شهریور  مجلس،  انتخابات 
کرونا  بیماری  مهار  وضع  اینکه  مگر 
جدیدی  تصمیم  که  باشد  گونه ای  به 

بخواهیم در این باره بگیریم.


