
کلید تطهیر برای قفل نا کارآمدی دولت
برخی همچنان 
خواب مذاکره با 

آمریکا را 
می بینند

تصمیم گیری برای 
برگزاری جلسات مجلس 

در روزهای قرنطینه

کلیات طرح جامع مدیریت 
هوشمند محدودیت های 

کرونایی اعالم شد

صفحه 8

صفحه 2

گزیده ای از جلسه روز گذشته 
مجلس

طی اطالعیه ای؛

نقد سیاست روز بر اظهارات ظریف

صفحه 1

علی شمخانی:
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حداق��ل  ای��ن ماه های بحرانی س��پری ش��ده را 
میتوان مالک محاسبه  قرار داد که تنها ارگانهای 
انتظام��ی ونظام��ی وامنیت��ی و مجموع��ه وزارت 
بهداش��ت ودرم��ان و آموزش پزش��کی بودند که 
بصورت مضاعف و فارغ از هر گونه تنش سیاس��ی 
به کار خ��ود پرداختند درحالیک��ه ضمن تحلیل 
جس��می وروحی زاید الوصف. ش��هدای سالمت و 
از کار افتادگ��ی ه��ا را هم به همراه داش��تند که 
البته قابل تقدیر اس��ت و تاریخ و ملت ایران هرگز 
اینگون��ه ایثارگری واز خود گذش��تگی ها را از یاد 
نخواهند برد.همانگونه که فهرست شهدا وجانبازان 
ومفقوداالثرهای انقالب ودفاع مقدس رادر ضمیر 

خود برای ابد حک کرده اند. 
جدا ازنابخردان وغرض ورزانی که در ش��بکه های 
اجتماعی هر روز بذر تازه ای از نفاق می پاشند تا 
ش��اید بدین وسیله آب به آسیاب دشمنان بریزند 
ام��ا بعضی از دس��تگاه های زی��ر مجموعه دولت 
عالوه بر اینکه دوران مطلق اس��تراحت را به بهانه 
ویروس کرونا س��پری می کنند و اینگونه نانشان 
در روغن اس��ت ولی  ای کاش به این امر مبارک 
قناعت می کردندکه ش��اهدیم اینگونه نیس��ت و 
اج��ازه می دهند بر اثر غفل��ت  . نفوذی هایی که 
س��الها درالنه های خود خزیده اند بیرون آمده تا 
بند هایی سند 2930 را عینیت بخشند!بد تا بحث  
را ازحس��اس ترین نهاد یعنی رس��انه ملی شروع 
کنیم که در البالی برنامه های رادیویی خودآیتم 
هایی را رواج می بخشد تا شوهای شب پنجشنبه 
و جمع��ه ها ی زمان طاغوت به گونه ای  غس��ل 
تعمی��د داده ش��ئند وتحویل جامعه خانه نش��ین 
گردند! ش��بکه سراس��ری صدا که به جز کشوردر 
اقصی نقاط جهان نیز شنیده می شود مدتی است 
برنام��ه ای زنده تحت عنوان پنج ش��نبه جمعه را 
بین س��اعات یازده تادوازده این دو ش��ب ازرادیو 
ای��ران پخش می کند که طرف��داران فراوانی پیدا 
کرده تا گروهی بدلیل فقدان سواد رسانه ای الزم 
ندانن��د چه خوراکی در ظ��رف پذیرش ذهن آنها 

سرو می شود! 
ب��رای نمونه همین جمعه گذش��ته راس س��اعت 
45/22 دقیقه کالمی عاشقانه با زیر صدای گیتار 
که نوشته خانمی ناشناس  بود  به عنوان عاشقانه 
ه��ای چهارفصل توس��ط مجری خوانده ش��ده تا 
در پاراگرافی خ��اص به»نگفتنی های رابطه برای 
پاییز« اش��اره شود!؟ . درس��ت است که جامعه به 
دلیل مش��کالت معیشتی ونگرانی های  بهداشتی 
حاصل از ویروس کرونا ش��ادی و آرامش می طلبد 
اما فرق اس��ت میان نشاط سالم وگرا دادن مسائل 
جنسی در قالب برنامه ای کامال نو و ویژه! از سویی 
همین رسانه ش��نیداری در برنامه ای دیگر تحت 
عنوان تاالر آیینه از نویسندگانی تمجید می کند 
وکت��اب های آنها را تبلیغ م��ی نماید که هرکدام 
با سرنوش��تی عبرت آموز روبرو هس��تند از جمله 
به برنامه یکش��نبه 25 آبان میتوان  اش��اره نمود 
که نویسنده  معرفی ش��ده به عنوان الگو در سن 
49 س��الگی بواس��طه یک تفنک شکاری در خانه 
خود کش��ی می کند . این نویسنده آمریکایی که 
براتیکان  نام دارد وپیداس��ت به جنون آنی مبتال 
بوده را نمی شود به افراد روشنفکر و تحصیلکرده 
جامعه ای مس��لمان که اکثرا" جوانان آن هستند 
تحمیل کرد. این برنامه های درون س��ازمانی تنها 
متعل��ق به رس��انه ملی نیس��ت که ب��ر اثر غفلت 
مدیران باال دس��تی روی آنتن م��ی رود بلکه بی 
تفاوتی به س��گ گردانی  که میتوان س��هل ترین 
وارزان ترین عامل  برای حذف پرهیزهای ش��رعی 
برای دش��منان غرب از دامان خانواده ها باش��د تا  
مبحث پاکی ونجسی را نادیده بگیرند واین حیوان 
ک��ه جایگاهی در حفاظت از مکان های پاک دارد 
را به زندگی شخصی وارد کنند وفرزند وعضوی از 
خان��واده بدانند تا صاحب یکی از آنها در اصفها ن 
با چاقو به کسی که قصد حفاظت از کودکان خود 
درمقابل سک را داشت حمله و او را بکشد! اگرچه 
این روزها فش��ار بار بر دوش قوه قضائیه سنگینی 
می کند اما بنظر می رس��د تنها نهادی اس��ت که 
در ای��ن دوران میتواند این مخاطرات زیر بنایی را 
نیز از طریق نص صریح قانون اساس��ی حل وفصل 

نمایند یا کاهش دهد.

در آشفته بازار فرهنگ 
چه می گذرد؟

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

چاپخانه ها تعطیل نمی شود
2

خ���ب���ر

سرمقاله

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

طی اطالعیه ای؛

کلیات طرح جامع مدیریت هوشمند 
محدودیت های کرونایی اعالم شد

کمیته امنیتی و انتظامی س��تاد مل��ی مدیریت بیماری کرونا 
کلیات طرح جامع مدیریت هوش��مند محدودیت ها متناسب 
ب��ا وضعیت کرون��ا را اعالم کرد. کلیات ط��رح جامع مدیریت 
هوش��مند محدودیت ها متناس��ب با وضعی��ت و روند بیماری 
کووید ۱9 در ش��هر های کش��ور، از س��وی کمیت��ه امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی س��تاد ملی مدیریت بیماری کرونا، اعالم 
ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، متن کامل 

این اطالعیه بدین شرح است:
در اجرای مصوبات س��تاد ملی مدیریت کرونا و در پاس��خ به 
پیگیری های مردمی و مطالبات افکار عمومی در راستای قطع 
زنجیره انتشار و انتقال ویروس منحوس کرونا، کلیات ناظر بر 
تبیین طرح جامع مدیریت هوش��مند محدودیت ها متناس��ب 
با وضعیت و روند بیماری کووید ۱9 در ش��هر های کش��ور، در 
این اطالعیه به استحضار ملت شریف ایران و اصحاب ارجمند 
رس��انه می رس��د و جزئیات مرتبط با هر ی��ک از موضوع های 
مطرح ش��ده، در اطالعیه های بعدی قرارگاه عملیاتی مبارزه با 

کرونا، اعالم می شود:
»۱. در این طرح، وضعیت ش��هر های کل کش��ور به سه دسته 

زرد، نارنجی و قرمز تقسیم شده است.
2. حوزه ه��ا و فعالیت ه��ا در همه این ش��هر ها در پنج بخش: 
ادارات، تج��اری، خدمات��ی و بازرگانی، آموزش��ی، فرهنگی و 

اجتماعی، تردد ها را در بر می گیرد.
3. متناسب با روند بیماری در هر شهر وضعیت سه گانه و نوع 

محدودیت های مرتبط تعیین و اعمال شود.
4. ش��اخص تعیی��ن وضعیت ش��هر ها در این ط��رح متمرکز 
برتعداد بستری با تست PCR مثبت روزانه است درسه دسته 

ذیل است؛
ش��هر های زرد: بستری با تس��ت PCR مثبت روزانه4 نفر به 

ازاء هرصد هزار نفر.
شهرهای نارنجی: بستری با تست PCR مثبت روزانه۶ نفر به 

ازاء هر صدهزار نفر.
شهر های قرمز: بستری با تست PCR مثبت روزانه۱0 نفر به 

ازاء هرصد هزار نفر.
5. ضمانت اجراء پیش بینی ش��ده در این طرح، ش��امل تذکر 
کتب��ی، انفصال از خدمت کارکنان و مدی��ران دولتی، پلمپ، 

جریمه نقدی و... می باشد.
۶. جریمه برای خودرو های ش��خصی پانصد هزار تومان و یک 

میلیون تومان است.
۷. فهرست مشاغل مشاغل گروه یک )مشاغل ضروری( که در 
هیچ یک از وضعیت های س��ه گانه تعطیل نمی شوند، به شرح 

ذیل اعالم می شود:

۱. کارخانه های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کش��اورزی، 
شیالت و خدمات وابسته؛

2. مراکز زیرساختی و حیاتی، مراکز تامین و توزیع آب، برق، 
گاز، مدیریت پس��ماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه و تهویه 

هوا، پاالیشگاه ها و جایگاه های عرضه سوخت؛
3. حمل و نقل عمومی کاال و مسافِر برون شهری شامل ریلی، 

هوایی، جاده ای و دریایی؛
4. حمل و نقل عمومی درون شهری؛

5. ادارات و مراک��ز نظام��ی، انتظام��ی و امنیت��ی، امدادی و 
ستادی؛

۶. فروش��گاه های زنجیره ای، سوپر مارکت ها، میوه فروشی ها و 
سبزی فروشی ها، میادین میوه و تره بار؛

۷. مراکز تولید، نگه��داری، توزیع و فروش محصوالت غذایی 
و خدمات وابسته؛

۸. مراک��ز تولید و عرض��ه فرآورده های لبن��ی نانوایی )تولید 
فراورده های نانوایی(؛

9. مراک��ز بهداش��تی، درمان��ی، ام��دادی، اورژان��س و تامین 
آمبوالنس دولتی و خصوصی؛

۱0. داروخانه ها، مراکز و فروشگاه های دامپزشکی، پخش دارو، 
عطاری و دارو های سنتی؛

۱۱. مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی آماده و بیرون بر؛
۱2. خدم��ات اپراتور ه��ای ارتباط��ی، خدم��ات الکترونیک و 

فعالیت های پستی؛

۱3. ش��رکت های خدمات اینترنتی )اع��م از تامین کنندگان 
اینترنت، فروشگاه های اینترنتی و شرکت های خدماتی مبتنی 

بر اینترنت(؛
۱4. رسانه های مکتوب و برخط و مشاغل مشابه؛

۱5. مراکز نگهداری و خدماتی سالمندان، معلولین، جانبازان، 
مراکز توان بخشی و مراقبتی، آسایشگاه ها؛

۱۶. تعمیرگاه ه��ای ان��واع خودرو، لوازم خانگ��ی، الکتریکی و 
الکترونیکی؛

۱۷. فروشگاه های انواع قطعات و لوازم یدکی؛
۱۸. فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی و آهن آالت؛

۱9. کارگاه ه��ای صنعتی )مانند جوش��کاری و تراش��کاری و 
مشابه آن(؛

20. چاپخانه ها؛
2۱. خشکشویی ها.

22. آرامستان ها
زمان آغاز اجرای طرح، اول آذرماه سال ۱399 است و متناسب 
ب��ا رون��د و وضعیت بیماری در ش��هرها، زم��ان محدودیت ها 

استمرار یا کاهش خواهد یافت.
۸. جزئیات بیش��تر طرح در اطالعیه های بعدی به اس��تحضار 
ملت ش��ریف خواهد رس��ید. از ملت عزیز تقاضامندیم اخبار و 
اطالعات الزم را از طریق اطالعیه های صادره دریافت نمایند.

کمیت��ه امنیت��ی، اجتماعی و انتظامی س��تاد مل��ی مدیریت 
بیماری کرونا«.

برخورد قوه قضاییه با تخلفات هفت سنگان

مجازات در انتظار متهمان

رأی بدوی پرونده هفت س��نگان صادر شده است که به موجب این رأی، 
هم��ه مج��وزات و پروانه های غیرمجاز صادره )ش��امل حدود ۱00 فقره 
پروانه س��اختمانی( ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در 

اراضی هفت سنگان صادر شده است.
رأی بدوی پرونده هفت س��نگان صادر شده است که به موجب این رأی، 
کلی��ه مج��وزات و پروانه های غیرمجاز صادره )ش��امل حدود ۱00 فقره 
پروانه س��اختمانی( ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در 
اراضی هفت س��نگان صادر شده و حسب مورد برای تعدادی از متهمان 
مجازات های متناس��ب نیز تعیین ش��ده اس��ت و پرونده برای رسیدگی 
ب��ه اتهام برخی از متهمان مفتوح اس��ت و با رعای��ت موازین قانونی به 
زودی رسیدگی خواهد شد. پرونده موسوم به هفت سنگان یک موضوع 
قدیمی اس��ت، این اراضی که در مجاورت کارخانه فرنخ و مه نخ قزوین 
و در مکانی خوش آب و هوا و نزدیک س��ه کیلومتری قزوین قرار دارد، 
در اوایل انقالب اسالمی جهت احداث شهرک مسکونی کارگران در نظر 
گرفته می ش��ود که اجرایی نمی گردد. نهایتا در س��ال ۱3۸5 کل زمین 
به مس��احت 25 هکتار و در حالیکه محصور و در چهار دیواری بود، در 
تملک ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( قرار گرفته و در سال ۱393 

به شرکت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین واگذار می گردد.
بنابرای��ن، این موضوع ارتباط مس��تقیم با دادگس��تری ن��دارد؛ چرا که 
ش��خصیت حقوقی ش��رکت تعاونی مس��کن، یک ش��خصیت مستقل از 

دادگس��تری است. متعاقب آن با واگذاری اراضی به 
اشخاص از ناحیه شرکت تعاونی که بخشی از آن ها

یک روز پس از افتتاح خط تولید 

جدیدترین کیت کوید19 صورت گرفت؛

اهدای 100 هزار کیت 
تشخیص فوری کرونا توسط 

ستاد اجرایی فرمان امام 
برای استفاده در مناطق 

محروم

از  پ��س  ی��ک روز 
افتت��اح خ��ط تولید 
کیت  پیشرفته ترین 
س��ریع  تش��خیص 
بیماری کرونا توسط 
داروی��ی  محقق��ان 
فرمان  اجرایی  ستاد 
امام، ۱00 هزار عدد 
ازای��ن کیت ها جهت توزی��ع در مناطق محروم 

کشور به وزارت بهداشت اهدا شد.
حجت نیکی ملکی رئیس مرکز اطالع رسانی ستاد 
اجراییی فرمان امام ب��ا اعالم این خبر افزود: با 
دستور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان 
ام��ام ۱00 هزار "کیت تش��خیص فوری کرونا" 

ب��رای اس��تفاده در مناطق محروم کش��ور، به 
وزارت بهداشت اهدا شد. وی افزود:همچنین در 
راس��تای فرمان مقام معظم رهبری درخصوص 
کمک و تس��ریع در امر غربالگری سراسری در 
کش��ور با هدف قطع زنجی��ره انتقال ویروس و 
حمای��ت همه جانبه از مردم در اوضاع اقتصادی 
کنونیف با دس��تور ریاست ستاد از این پس نیز 
تمام کیت های جدی��د تولیدی ، با قیمت تمام 
ش��ده به وزارت بهداشت تحویل داده میشود و 
ستاد اجرایی بخش��ی از هزینه های آن را تقبل 

خواهد کرد.
گفتنی اس��ت روز گذش��ته در مراس��می، خط 
تولی��د کیت ه��ای تش��خیص ف��وری کرونا در 
مجموعه دارویی س��تاد اجرایی به بهره برداری 
رسید و ایران را در جمع 3 کشور دارای دانش و 

فناوری تولید این کیت ها در جهان قرار داد.
اس��تفاده از کیت های جدید برخالف کیت های 
پی س��ی آر قبل��ی، نیاز به محیط آزمایش��گاهی 
و حضور پزش��ک ندارد و به جای  4۸ س��اعت 
تنها ظرف ۱5 تا 20 دقیقه نتیجه تست ابتالی 
ف��رد به وی��روس کوید ۱9 با ضری��ب دقت باال 
و خط��ای پایین را مش��خص میکند. همچنین 
به گفته مس��ئوالن س��تاد اجرایی فرمان امام، 
قیم��ت کیت ه��ای  جدید س��اخته ش��ده ، 40 
درص��د ارزان تر از کیت های فعلی و نهایتا 200 

هزارتومان میباشد.
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صفحه 8

ارزیابی کارشناسان بر اظهارات رئیس جمهور درباره منتقدان  

آگهى مناقصه عمومى 
(یک نوبته – یک مرحله اى)

سیاوش طاهرخانى 
 شهـردار قزویـن

شهردارى قزوین

www.qazvin.ir  

نوبخت:مردماعانهویارانهنمیخواهند
روحانی:100هزارتومانبههرنفرپرداختمیکنیم
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