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 1821- اعالم ش��د حداقل حقوق در س��ال 
آینده 7 میلیون و 920 هزار تومان است. این 
حداقل حقوق شامل چه کسانی می شود؟ چرا 
برخی از افزایش های وعده داده در سال اخیر 

محقق نشد؟ 
آفتاب یزد: این حقوق مربوط به کارمندان 
دولت اس�ت و حق�وق کارگ�ران هنوز 

مشخص نشده است. 
1935- در مورد نرخ گوشت اعالم شده توسط 
مس��ئوالن مربوطه تا آنچه در بازار مشاهده 
می کنیم فاصله زیاد است. ضمن اینکه قرار بود 

قیمت گوشت کاهشی شود که نشد. 
2011- مدیر سابق بانک مرکزی آقای همتی 
معتقد است اختالف 70 درصدی نرخ ارز نیما 
با بازار آزاد صرفا رانت می س��ازد واقعا همین 
است این اختالف قیمتی ایجاد رانت و انحصار 

می کند. 
1031- ه��ر چند در مس��ائل سیاس��ی در 
عربستان و امارات فضای بازی وجود ندارد اما 
از لحاظ اجتماعی و اقتصادی ش��رایط بسیار 
خوب و پررونقی در این کش��ورها وجود دارد. 
به امید رونق اقتصادی و نشاط اجتماعی در 

کشور خودمان. 
1045- صدجور در مورد نحوه عرضه خودرو 
در بازار خبررس��انی ش��ده. یک روز از فروش 
خودروه��ای وارداتی در بورس می گویند روز 
دیگر از فروش خارج از بورس خبر می دهند. 

1056- عضو اتاق بازرگانی حرف بسیار جالبی 
زدند ایشان می گوید بانک مرکزی اعالم کرده 
نرخ ارز 28 هزار و پانصد تومان است اما اصال 

ارزی با این نرخ وجود ندارد! 
1103- س��قف افزایش قیمت لوازم خانگی 
واقعا پر شده است. دیگر بیش از این نباید خبر 
از احتمال افزایش قیمت بدهند. مگر چه خبر 

است؟ 
1112- روی چه حسابی روسیه اعالم کرده 
خودروهای ایرانی گواهینامه روسی ندارند مورد 
تایید نیست امکان واردات آن نیست؟ مشکل 

گواهینامه تائید است؟ 
1120- رئی��س اتاق بازرگان��ی ایران و چین 
می گوید به دلیل تحریم ها ما عمال ش��ریک 
پنجم تجاری پکن شده ایم! عربستان هم جای 
ما را گرفته. واقعا شریک پنجم تجاری جایگاه 

خوبی است؟ 
1125- متاسفانه حتی داروهای سرماخوردگی 
را هم از شمول بیمه خارج کرده اند. هزینه های 
آن افزای��ش یافته. من یک ورق آموکس��ی 

سیلین خریدم 22 هزارتومان. 
1131- چرا دول��ت در پرداخت بدهی خود 
به تأمین اجتماعی ناتوان است؟ آنقدر کسر 
بودج��ه دارد که 600 هزار میلیارد به تأمین 

اجتماعی بدهکار است. 
1221- نرخ اش��تغال هتل ها در ایران به زیر 
20 درصد رسیده. دو سوم موسسات و هتل ها 
مجبور به اخراج کارکنان خود شده اند. اینها 

اتفاقات تلخی اقتصادی است. 
1231- این خیلی غمب��ار و ناراحت کننده 
است که پس از 30 سال کار و تالش حقوق 
بازنشستگی برخی افراد حتی زیر 5 میلیون 

است. با این حقوق ها نمی توان زندگی کرد. 
1302- چرا قیمت بلیت هواپیما افزایش یافت 
از طرفی بلیت برخی پروازها کمیاب ش��ده؟ 

موضوع چیست؟ 
1320- آقای  فرزی��ن رئیس بانک مرکزی 
قرار بود بازار ارز را س��ر و س��امان دهید. پس 
چه شد؟ گفتید نرخ ارز 28 هزار و پانصد است. 
شما بگردید ارز 28 هزار و پانصدی ببینید پیدا 

می کنید؟ 
1335- اگر کسانی خوش خیال هستند که 
درسال آینده شاید وضعیت اقتصادی بهتری 
وجود داشته باشد همین حاال به آمار و رقم ها 
و نرخ ها توجه کنند شواهد نشان می دهد سال 

جدید چه شرایط اقتصادی خواهد بود؟ 
1401- برخی از کارشناسان خیلی از بودجه 
ارائه ش��ده دولت گالیه دارن��د و معتقدند با 
 ای��ن بودجه مش��کالت بیش��تری را تجربه

 خواهیم کرد. 
1421- آق��ای فرزین رئی��س بانک مرکزی 
 وقت��ی روی کار آمدن��د گفتند در ب��ازار ارز

 نرخ ساز خواهیم بود. آیا نرخ ساز هستند؟ این 
نرخ ها در بازار دست شماست؟ 

1431- به خاطر گرانی قیمت گوشت قیمت 
فرآورده های گوش��تی هم چند برابر ش��ده. 
قیمت سوسیس  و کالباس که زمانی بسیار 
 ارزان ب��ود حاال با قیمت گوش��ت هم برابری

 می کند.
1621- بسیاری از مردم در رنج و فقر دست 
و پا می زنند اما برخی مس��ئوالن انگار فقط 
عالقه مندند شعار بدهند. جواب همدلی مردم 

و صبوری مردم را کی می خواهند بدهند؟ 
1631- اگر به گفته بانک مرکزی قیمت ارز 
28500 تومان اس��ت آی��ا ارز در بازار به این 

قیمت پیدا می شود؟ 
1642- برخ��ی توق��ع دارن��د ک��ه س��فر 
رئیس جمهور به چین باعث گش��ایش های 
اقتصادی بشود. معلوم نیس��ت این توقع به 

جایی است یا نابجا؟! 
پیامهای مردمی در صفحات 7-4-2

روی خط آفتاب 
 پیامک 93 31   355   0921

  تلگرام   93 31   355   0921

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: ش��هرداری تهران قبال پیشنهاد 
داده بود که اتوبوس های بازسازی ش��ده اروپایی خریداری و وارد 
کشور ش��ود، اما پلیس راهور کامال با این پیشنهاد مخالفت کرد 
و اعالم کردیم که نباید اتوبوس هایی که هش��ت نه سال در اروپا 
چرخیده و از آن اس��تفاده ش��ده است، بازس��ازی و وارد ناوگان 
اتوبوس��رانی ما ش��ود.به گزارش ایلنا، 25 دی ماه امسال بود که 
علیرضا زاکانی، شهردار تهران خبر داد که 162 دستگاه اتوبوس 
ک��ه پیش از آن از خودروس��ازان داخلی خریداری ش��ده اند، در 
مرحل��ه پالک گذاری ق��رار دارند و بعد از طی ای��ن مرحله وارد 
ناوگان اتوبوسرانی پایتخت خواهند شد. در هفته های بعد از این 
مصاحبه نیز زاکانی و س��ایر مسئوالن شهرداری، توضیح روشنی 
درباره این که چه زمانی پالک گذاری این اتوبوس ها تمام خواهد 
شد و شهرداری می تواند از آنها استفاده کند، ارائه نکردند تا این 
ک��ه روز 25 بهمن، جالل بهرامی، مع��اون حمل ونقل و ترافیک 
ش��هرداری تهران از ای��ن خبر داد ک��ه در روز 22 بهمن، 200 
اتوبوس داخلی با »پالک موقت« وارد ناوگان اتوبوس��رانی تهران 
شده اند. در همین راستا از س��ردار سید کمال هادیان فر، رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا پرس��یدیم که چه مشکلی در 

پالک گذاری اتوبوس هایی که شهرداری تهران از تولیدکنندگان 
داخل��ی خری��ده بود، وجود داش��ت و چ��را در پالک گذاری این 
اتوبوس ه��ا تاخیر ایجاد ش��د ت��ا در نهایت ش��هرداری آنها را با 
»پالک موقت« وارد ناوگان اتوبوس��رانی تهران کند؟ همچنین با 
توجه به صحبت هایی که اخیرا درباره واردات اتوبوس های دست 
دوم توس��ط برخی مدیران شهری پایتخت مطرح شده است، از 
رئی��س پلیس راهور فراجا این پرس��ش را مط��رح کردیم که در 

صورت وارد شدن چنین اتوبوس هایی به کشور، آیا پالک گذاری 
آنها توس��ط پلیس انجام خواهد شد؟س��ردار هادیان فر در پاسخ 
به این س��واالت گفت: مش��کلی که در پالک گذاری اتوبوس های 
خریداری ش��ده توسط ش��هرداری تهران از خودروسازان داخلی 
وجود داشت و در نهایت باعث شد این اتوبوس ها با پالک موقت 
وارد ناوگان اتوبوسرانی پایتخت شوند، این بود که این اتوبوس ها 
هنوز توسط ش��هرداری تهران به صورت قطعی خریداری نشده 
بود و به صورت امانی توس��ط ش��هرداری تهیه ش��ده بودند و به 
همین دلیل، پالک موقت برایشان صادر شد. وی درباره ماجرای 
واردات اتوبوس های دس��ت دوم نیز توضیح داد: شهرداری تهران 
قبال پیش��نهاد داده ب��ود که اتوبوس های بازسازی ش��ده اروپایی 
خریداری و وارد کشور شود، اما پلیس راهور کامال با این پیشنهاد 
مخالفت کرد و اعالم کردیم که نباید اتوبوس هایی که هش��ت نه 
س��ال در اروپا چرخیده و از آن اس��تفاده ش��ده است، بازسازی 
و وارد ناوگان اتوبوس��رانی ما ش��ود. البته اکنون دولت مش��غول 
بررسی این پیشنهاد شهرداری است، اما تا امروز دستگاه اجرایی 
تصمی��م قطعی در این زمینه نگرفته و مجوزی برای واردات این 

اتوبوس ها به شهرداری تهران نداده است.

آفت�اب یزد � رضا بردس�تانی: در پی اخراج دو دیپلمات ایرانی از 
سوی دولت آلمان، این بار دولت ایران تصمیم به اخراج دو دیپلمات 
آلمان��ی از خ��اک ایران گرفته اس��ت. وزارت امور خارج��ه آلمان در 
بیانیه ای که در وبگاه آن منتشر شده است، در واکنش به اخراج دو نفر 
از کارمندانش در سفارت این کشور در تهران، گفت که پس از اخراج 
کارمندان س��فارت ایران در برلی��ن در 22 فوریه، انتظار این واکنش 
می رف��ت اما دولت آلمان در ه��ر حال، این اقدام را تصدیق نمی کند. 
موض��وع اخراج متقابل دیپلمات ها اگر چ��ه در عرف بین الملل، یک 
واکنش معمول و مرسوم اس��ت اما چنین به نظر می رسد در فضای 
فعلِی حاکم بر جامعه ی بین الملل و حساس��یت هایی که وجود دارد 
چنین اقداماتی باید با احتیاط و دوراندیشی انجام شود که امیدواریم 
در این تصمیم اخیر دو دولت ایران و آلمان این موارد لحاظ شده باشد!

در این گزارش مروری داش��ته ایم ب��ه آن چه یک دهه قبل رخ داد و 
تنش هایی در روابط ایران با اتحادیه اروپا به وجود آورد.

یک دهه قبل � هشتم آذرماه 1390 � در پی حمله  برخی و بعضی که 
بعدها سمت هایی را در مجلس، دولت و صدا و سیما به دست آوردند،

آن طور که رسانه ها نوشتند؛ این افراد وارد ساختمان سفارت شدند، 
پرچم بریتانیا را پایین کشیدند و بعضی مدارک را از درون ساختمان 

سفارتخانه به بیرون پرتاب کردند. 
جلوگیری از انتقال اس��ناد توسط مردم به خارج از ایران و مشکالت 
حقوقی در مورد اسناد مالکیت باغ قلهک از مسائل مهمی بود که در 
مش��کالت به وجود آمده نقش اساسی داشت. این در حالی است که 
قبل از وقوع حادثه س��رویس مخفی بریتانیا )ام.آی.6(از وقوع حادثه 
باخبر ش��ده بود. علی رغم حضور مأموران امنیتی تجمع کنندگان به 
س��اختمان سفارت بریتانیا س��نگ و کوکتل مولوتوف پرتاب نمودند 
و پس از هجوم به دفاتر س��فارت، برخی م��دارک را به پایین پرتاب 
کردند. دانشجویان پس از ورود به ساختمان سفارت بریتانیا در خیابان 
فردوسی تهران پرچم این کشور را پایین کشیدند و به جای آن پرچم 

ایران را بر سر در سفارت بریتانیا به اهتزاز درآوردند.
در آن زمان خبرگزاری ها از حمله کنندگان به س��فارت بریتانیا با نام 
»دانشجویان دانشگاه های تهران« و »دانشجویان بسیجی« یاد کرده 
و حمله آن ها را خودجوش و برنامه ریزی نش��ده نامیدند. اما از سوی 
دیگر ناظران غربی معتقد بودند که با توجه به هم زمان بودن حمله ها 
به دو ساختمان دیپلماتیک بریتانیا در دو نقطه متفاوت تهران، بسیار 
بعید است که این اقدام در راستای حمایت از منافع سیاسی یا جناحی 
نباشد.دانشجویان بسیجی اهدافش��ان را از این حرکت، »اعتراض به 
دست داشتن احتمالی دولت های غربی در شهادت مجید شهریاری« 
و حمایت از مصوبه مجلس جمهوری اسالمی ایران در کاهش سطح 
روابط دیپلماتیک، اعالم کرده بودند. پس از تعطیلی سفارت های دو 
کشور در پایتخت های یکدیگر، سفارت سوئد در تهران حافظ منافع 
دولت بریتانیا و در مقابل سفارت عمان در لندن، حافظ منافع دولت 
ایران معرفی شد. در روایتی که یکی از دانشجویان مهاجم منتشر کرد 
نوشت که در حالی که نمی دانسته اند با اتوبوس دارند به کجا منتقل 
می ش��وند به باغ قلهک برده ش��ده اند. او همچنین گفت پس از آنکه 
مدتی از ورود آن ها به اقامتگاه س��فیر گذش��ت، نیروهای پلیس وارد 
ش��ده، آن ها را با باتوم زده و دس��تگیر کرده اند. برخی از کارشناسان 
ایرانی، از جمله محمود احمدی ن��ژاد رئیس جمهور وقت، بر این باور 
بودند که این حمله عمدی و با هماهنگی بریتانیا صورت گرفته است و 

از پیش طراحی شده بوده است.

<واکنشهایبینالمللی
در پی این رویداد، س��خنگوی وق��ت وزارت امور خارجه بریتانیا این 
حرکت را به شدت محکوم کرد و گفت: شمار قابل توجهی از معترضان 
امروز به س��فارت بریتانیا در تهران یورش برده و به تخریب س��فارت 
اقدام کرده اند. وضعیت در حال حاضر ثابت نیست و همچنان جزئیات 
بیش��تری در این باره در حال انتشار اس��ت. ما به شدت از این اقدام 
خش��مگین هستیم. چنین اقدامی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست 

و م��ا آن را محکوم می کنیم. بر اس��اس قوانی��ن بین الملل از جمله 
معاهده ژنو، حکومت ایران وظیفه روشنی برای حفاظت از دیپلماتها 
و س��فارتهای کش��ورهای خارجی در ایران دارد و ما انتظار داریم به 
س��رعت برای کنترل شرایط و تضمین امنیت کارمندان و سفارت ما 

اقدام کنند.
دولت بریتانیا متقاباًل دستور تعطیلی سفارت ایران در بریتانیا را صادر 
کرد و تمام��ی دیپلمات های ایرانی را موظف ک��رد، خاک بریتانیا را 
سریعاً ترک نمایند. ویلیام هیگ در این خصوص گفته بود: دولت های 
فرانس��ه و آلمان هم به زودی در واکنش به حمله به سفارت بریتانیا، 
 اقدامات دیپلماتیک جدی انجام خواهند داد و ما بعد از تأمین امنیت 
کارکنان مان در سفارت بریتانیا در تهران، به دنبال اقدامات سختگیرانه تری 
در واکنش به رفتار ایرانی ها خواهیم بود. هر چند این اقدام غیرقابل قبول 
 است اما تعطیلی سفارت خانه های هر دو کشور در خاک یکدیگر به

 معنای قطع کامل روابط دیپلماتیک نیست و در آینده هر زمان که 
مناس��ب باشد در قالب گروه 1+5 یا در قالب سازمان های بین المللی 
با دولت ایران به خصوص درباره برنامه هس��ته ای اش گفتگو خواهیم 
کرد. در آن زمان، باراک اوباما، دیوید کامرون، اتحادیه اروپا، ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل متحد، بان کی مون، دولت های چین، روس��یه، 
کانادا، سوئد و دانمارک نیز در بیانه های جداگانه نسبت به این موضوع 

واکنش نشان داده، آن را صراحتاً محکوم کردند!
این پای��ان ماجرا نبود زیرا دولت های آلمان، فرانس��ه، ایتالیا و هلند 
س��فیران خود را برای مش��ورت و به منظور ابراز همبستگی با دولت 
بریتانیا از ته��ران فراخواندند. در همین رابطه وزیر وقت امور خارجه 
ایتالی��ا گفته بود: » به دلی��ل کوتاهی ایران در حفاظت از س��فارت 
بریتانیا و نگرانی از امنیت کارکنان سفارت مان در تهران ممکن است 
ایتالی��ا س��فارت اش را در تهران تعطیل کن��د. در همین حال دولت 
نروژ به دلیل هجوم ش��بانگاهی تعدادی از معترضان و دانش��جویان 
به س��فارت بریتانیا و نگران��ی از امنیت کارکنان خود، س��فارت اش 
 را در ای��ران به مدت یک روز بس��ت ام��ا بار دیگر آن را بازگش��ایی

 کرد. در 10 آذر 1390 گروهی از دیپلمات ها و س��فرای خارجی که 
بیشترش��ان عضو اتحادیه اروپا بودند )بالغ بر 20 کشور( از باغ قلهک 
بازدید کردند. ظاهراً این اقدام دیپلمات ها با هدف هم بستگی با جامعه 
بین المللی و حمایت از کارکنان سفارت بریتانیا در تهران که با حمله 

اخیر ناگزیر به ترک سفارت خانه شدند، صورت گرفته بود.

<اخراجدیپلماتهایایرانیازبریتانیا
بعد از مهلت 48 ساعته بریتانیا به دیپلمات های ایرانی برای ترک خاک 
این کشور، تمامی کارکنان سفارت خانه ایران در لندن با یک پرواز وارد 

فرودگاه مهرآباد شدند.

<درخواستغرامتبریتانیاازایران!!
در ادامه واکنش ها نسبت به حمله به مجموعه سفارتخانه های بریتانیا 
در تهران، مقامات لندن بالغ بر یک میلیون پوند از جمهوری اسالمی 
ادعای خس��ارت کردن��د و گفتند که لندن این مبل��غ را از تهران به 
عنوان غرامت ادعا خواهد کرد. دلیل هنگفت بودِن این میزان خسارت 
نی��ز، تخریب، انهدام و ربوده ش��دن مواردی چون تابلوهای نقاش��ی 
ارزش��مند، فرش، مبلمان، جواهرات، اش��یای قیمتی، دس��تگاه های 
الکترونیک و چند خودروی اداری ذکر شد. دولت انگلیس سیاهه ای 
از مش��خصات نقاش��ی هایی که در جریان حمله به سفارت در تهران 
نابود ش��دند را منتش��ر کرد. بعد از روی کار آم��دن دولت یازدهم و 
تمایل دولت جدید ایران و بریتانیا به تنش زدایی، ایران و بریتانیا توافق 
کردند ضمن بازگش��ایی مجدد س��فارت های شان، خسارت هایی که 
به س��اختمان س��فارت بریتانیا و اموال موجود در آن وارد شده است، 
از جان��ب ایران جبران ش��ود. حصول توافق هس��ته ای ژنو از جمله 
محرک هایی به ش��مار می رود که در وقوع این سلس��له توافقات مؤثر 
بوده اس��ت. مجید تخت روانچی، معاون وقت آمریکا و اروپای وزارت 
امور خارجه ایران نیز پرداخت غرامت را تأیید کرد ولی اظهار داشت 
هیچ گونه عذرخواهی صورت نخواهد گرفت. س��فارت انگلیس نهایتاً 
 با س��فر فیلیپ هاموند در تاریخ 1 ش��هریور 1394 به شکل رسمی

 بازگشایی شد.

<اخراجدودیپلماتآلمانیازایران
ناص��ر کنعانی س��خنگوی وزارت امور خارجه از اخ��راج دو دیپلمات 
آلمانی ب��ه عنوان عنصر نامطلوب در پی اقدام��ات مداخله جویانه و 
غیرمسئوالنه دولت آلمان در امور داخلی و قضائی جمهوری اسالمی 
ایران، خبر داد. به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره 
به احضار سفیر آلمان توسط مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه 
 و ابالغ تصمیم اتخاذ ش��ده، افزود: جمهوری اس��المی ایران در قبال

 زی��اده خواهی ها، مقتدرانه عمل خواهد کرد. کنعانی خاطرنش��ان 
ساخت: اولویت جمهوری اسالمی ایران همواره حفظ تعامل در فضای 
احترام اس��ت، اما چنانچه برخی طرف ه��ا بخواهند موازین اصولی و 
حاکمیت ملی کشورمان را نادیده بگیرند، تعریف گزینه های جایگزین 

اجتناب ناپذیر است.

<واکنشآلمانبهاخراجدوکارمندشازایران
وزارت امور خارجه آلمان به اخراج دو کارمندش در سفارت این کشور 
در ته��ران واکنش نش��ان داد. به گزارش ایس��نا، وزارت امور خارجه 
آلمان در بیانیه ای که در وبگاه آن منتش��ر شده است، در واکنش به 
 اخراج دو نفر از کارمندانش در سفارت این کشور در تهران، گفت که 
پس از اخراج کارمندان س��فارت ایران در برلین در 22 فوریه، انتظار 
این واکنش می رفت اما دولت آلمان در هر حال، این اقدام را تصدیق 
نمی کند. وزارت امور خارجه آلمان در ادامه اخراج کارمندان سفارت 
آلم��ان در تهران را اقدامی »بی مورد« تلقی کرد و گفت که از آن ها و 

خانواده های شان حمایت خواهد کرد.

 تله اروپایی
  مراقب باشید ماجرای حمله به سفارت انگلیس و تعطیلی آن تکرار نشود!

aftabeyazd.ir :نشانی سایت

 کرونا

 آیا »ماربورگ« به اندازه 
کووید مسری است؟

متخصص��ان تاکن��ون موفق نش��ده اند میزان 
دقیق مس��ری بودن ویروس »ماربورگ« را که 
اخیرا در برخی نقاط آفریقا شناس��ایی ش��ده، 
تعیین کنند.به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه 
دیلی میل، کووید19 عموما از طریق انتش��ار 
ذرات تنفس��ی عفون��ی و تماس ای��ن ذرات با 
چش��م، بینی یا دهان انتقال می یابد.از آنجایی 
که ش��یوع ماربورگ بس��یار پراکنده اس��ت، 
متخصصان هرگز نتوانس��ته اند ن��رخ R آن را 
مشخص کنند؛ شاخصی که اپیدمیولوژیست ها 
از آن برای س��نجش توانایی یک بیماری برای 
گسترش استفاده می کنند. R در اصل شاخص 
نش��ان دهنده تعداد افرادی اس��ت که یک فرد 
مبت��ال، ی��ک وی��روس را به طور متوس��ط به 
آنهامنتقل می کند. مطالعات نشان می دهند که 
ابوال، زمانی که بین س��ال های2014 تا 2016 
 R میالدی در آفریقای غربی شیوع یافت، نرخ
حدود 1.5 داشته است.ویروس ماربورگ مانند 
وی��روس ابوال بر اثر تم��اس نزدیک با مایعات 
ب��دن افراد آلوده و یا س��طوح و م��واد آلوده ای 
مثل ملحفه  منتقل می ش��ود و در صورت عدم 
رس��یدگی و درمان، در 88 درص��د موارد این 
ویروس کش��نده است.ویروس ماربورگ، عامل 
تب خونریزی دهنده، اخیرا در کش��ور کوچک 
آفریقایی "گینه اس��توایی" شناسایی شد که 
تاکنون جان 9 نف��ر را در این منطقه گرفته و 
16 مورد مشکوک ابتال نیز گزارش شده است. 
همچنین بیش از 200 نفر در این کش��ور در 
قرنطینه هستند و در استان محل شیوع بیماری 
نیز محدودیت هایی به منظور کنترل انتش��ار 
ویروس اعمال شده است.در کامرون نیز در یک 
منطقه هم مرز با گینه استوایی اخیرا دو مورد 
مشکوک ابتال به ماربورگ شناسایی شده است.

 رئیس پلیس راهور:

با واردات اتوبوس های بازسازی شده اروپایی توسط شهرداری تهران مخالفیم

 دوحادثه تلخ وشرم آور
ادامه از صفحه اول:

مصیبت دوم: یکی از مامورین زحمتکش مرزبانی 
در نقطه صفر م��رزی )میلک( به خاطر تعقیب 
قاچاقچی توس��ط وی و همدستانش با کامیون 
ربوده شده و اندکی دورتر از مرز توسط مامورین 
مرزی با وضعی شرم آور به نگهبانی برده شده و در 
مسیر مورد اهانت و ضرب و شتم قرار می گیرد. 
البته چند س��اعتی بعد وی آزاد شده و به محل 
خدمتش برمی گردد؛ البت��ه در مرزها و مبادی 
کنترل از این وقایع فراوان رخ می دهد اما مدیران 
ارشد با آموزش��های الزم در حسن همجواری و 
احترام به همسایه و نیروهای همکار اجازه وقوع و 
تکرار اینگونه حوادث را نمی دهند. قطعا همانگونه 
که وزیر محترم کشور به عنوان عالیترین مدیر 
اجرای��ی دس��تورات الزم را ص��ادر و در رابطه با 
پیگیری وضعیت سرباز نامبرده توصیه های اکید 
نموده اند، درس��ت در روز تحویل سفارت چنین 
برخوردهای غیردوس��تانه از ن��گاه دولتمردان و 

مردم غیور ایران پوشیده نخواهد ماند.

جریان های پول داغ
ادامه از صفحه اول:

اگر دولت در حین اس��تقراض برای تأمین مالی 
رش��د اقتصادی بیش از آنچه از طریق رش��د به 
دس��ت می آید، بدهی داشته باشد، این می تواند 
منجر به افزایش س��طوح تورم ش��ود. دولت ها 
همچنین ممکن است برای پرداخت بدهی های 
خود پول چاپ کنن��د که به نوبه خود می تواند 
باعث تورم بیش��تر شود. در بس��یاری از موارد، 
دولت ه��ا از طریق بانک مرکزی خود در نرخ ارز 
خود مداخله می کنند. بدون شک افزایش نرخ ارز 
بر اقتصاد و فرصت های تجاری یک کشور تأثیر 
منفی می گذارد. اگر دولت مایل است ارزش پول 
افزای��ش یابد، نرخ بهره را تنظیم  و از چاپ پول 
بی پشتوانه دوری کنند.  همانند قدرت اقتصادی، 
قدرت سیاس��ی یک کشور نیز تاثیر بسیاری بر 
افزایش ارزش پول ملی دارد. کشوری که دولت 
باثبات��ی دارد کمتر دچار ش��وک های اقتصادی 
می ش��ود و این تمایل به جذب س��رمایه گذاری 

خارجی کمک می کند.

پیغام آمریکایی ها را الکاظمی 
آورده بود یا فؤاد حسین؟!

ادامه از صفحه اول:
<ش��ایدپیامرایکعراقیتحویلدادهباشد

نهمشخصادولتعراق!
فارغ از آن چه العرب قطر نوشته، همزمانی این 
گفت و شنودها )ادعای امیرعبداللهیان و تکذیب 
و متهم کردن ایرانی ها به دروغ گویی از س��وی 
ند پرایس( با سفر همچنان ابهام آمیز الکاظمی، 
نخست وزیر پیشین عراق که زمانی درباره ی او 
می گفتند؛ مورد عالقه و تأیید آمریکایی ها است 
و حتی اتهاماتی ب��ه او در باره حمله پهپادهای 
آمریکایی به کاروانی که شهید سلیمانی در آن 
حضور داشت و به ش��هادت رسید، نسبت داده 
بودند، بی ارتباط نباشد.حضور همچنان پر ابهاِم 
الکاظمی که هیچ سمتی در هرم قدرت سیاسی 
در ع��راق ندارد به ایران و باالگرفتِن این بحث ها 
نشان می دهد دستگاه دیپلماسی نیز ماننده باقی 
دستگاه های دولتی و مجموعه ی دولت، همچنان 
از عارضه ی ضعف اطالع رسانی و انفعال آسیب زا 
در زمینه ی »دیپلماسی رسانه ای« رنج می برند 
واگرنه حضور یک مقام پیشین کشور عراق نباید 

چنین حرف و حدیث هایی در پی داشته باشد!

سوی  از  ایرانی  دیپلمات  دو  اخراج  پی  در   
به  تصمیم  ایران  دولت  بار  این  آلمان،  دولت 
اخراج دو دیپلمات آلمانی از خاک ایران گرفته 
بیانیه ای  در  آلمان  خارجه  امور  وزارت  است. 
که در وبگاه آن منتشر شده است، در واکنش 
سفارت  در  کارمندانش  از  نفر  دو  اخراج  به 
اخراج  از  پس  که  گفت  تهران،  در  کشور  این 
کارمندان سفارت ایران در برلین در ۲۲ فوریه، 
آلمان  دولت  اما  می رفت  واکنش  این  انتظار 
نمی کند.  تصدیق  را  اقدام  این  حال،  هر  در 
در  چه  اگر  دیپلمات ها  متقابل  اخراج  موضوع 
عرف بین الملل، یک واکنش معمول و مرسوم 
است اما چنین به نظر می رسد در فضای فعلِی 
حاکم بر جامعه ی بین الملل و حساسیت هایی 
که وجود دارد چنین اقداماتی باید با احتیاط و 
این  امیدواریم در  انجام شود که  دوراندیشی 
تصمیم اخیر دو دولت ایران و آلمان این موارد 

لحاظ شده باشد!

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر ضرورت ورود نهادهای نظارتی به مسئله »سلبریتی سازی 
کودکان در فضای مجازی« تاکید کرد.»مجتبی همتی فر« رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 
در گفت وگو با ایلنا در خصوص کار کودکان در فضای مجازی و آموزش در خصوص این موضوع عنوان 
کرد: بحث استفاده از کودک در فضای مجازی تحت عناوینی مانند مدلینگ و… بیشتر به والدین آن ها 
برمی گردد؛ کودک فهمی از این اتفاق ندارد و این والدین هستند که معموال خواسته یا ناخواسته درگیر 
فضایی می شوند که کودک شان در مسیری قرار داده می شود که تناسبی با هدف دوره کودکی ندارد و 
به نوعی ابزار درآمد اقتصادی یا کسب شهرت و… می شود. او تصریح کرد: این موضوع با حقوق کودک 
نیز در تعارض است. بخشی از وظایف سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک این است که به حقوق کودک 
توجه کند، اما صرفا مسئولیت سازمان ما نیست. در تعریفی که از کار در فضای مجازی می شود، اگر 
یکی از مصادیق کودک آزاری محسوب شود، چه بسا بتوان برخورد قانونی با این کار کرد که البته این 
اقدام از وظایف قوه قضائیه است. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ادامه داد: وجهی که ما در 
نظر داریم این است که چنین موضوعی نیاز به فرهنگسازی دارد. ما باید کاری کنیم والدین کودکان را 
ابزار تفاخر قرار ندهند. موضوع کار کودکان در فضای مجازی شکل های مختلفی می تواند داشته باشد؛ 
خانواده ممکن است او را ابزار فخر فروشی کند گاهی هم ممکن است برای نابغه نشان دادن فرزندشان 

او را وارد آموزش هایی کنند که ارزش دریافتی ندارد و ما اصال چنین اقداماتی را توصیه نمی کنیم. 

مش��اور ش��هردار تهران و فرمانده یگان حفاظت ش��هرداری تهران از راه اندازی یگان حفاظت بانوان 
در س��ال آینده در صورت تصویب ش��ورای ش��هر خبر داد و گفت: در تهران 9 بوستان بانوان وجود 
دارد و بای��د حتم��ا از یگان حفاظت بانوان نیز اس��تفاده کرد تا از بروز مزاحمت در بوس��تان ها برای 
بانوان جلوگیری کرد. به گزارش ایرنا، سرهنگ سید هادی موسوی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 
در س��ال 1390 در پی هماهنگی ش��هردار وقت با س��تادکل نیروهای مسلح و فراجا، یگان حفاظت 
شهرداری تهران فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1393 دستورالعمل تشکیل یگان با یک اصالحیه 
به ش��هرداری ابالغ شد و براساس این دستورالعمل، یگان حفاظت شهرداری تهران وظیفه حفاظت 
از تاسیسات، اماکن و اموال منقول و غیر منقول شهرداری را عهده دار شد.وی افزود: بخشی از بدنه 
یگان حفاظت از افس��ران آموزش دیده انتظامی و بخش��ی از همکاران غیرنظامی هس��تند و به طور 
کلی، حدود پنج هزار نفر در این یگان مشغول انجام وظیفه هستند.موسوی اضافه کرد: یگان حفاظت 
شهرداری، وظیفه حفاظت از یک سری اماکن را دارد که دارای طبقه بندی هستند همچنین وظیفه 
یگان حفاظت مراقبت از این رده های حفاظتی اس��ت.وی تاکید کرد: از ش��هردار تهران و مجموعه 
شهرداری به دلیل حمایت از یگان حفاظت تشکر می کنم. یکی از مشکالت یگان حفاظت، نداشتن 
کارت ضابطی بود که با پیگیری هایی که خرداد امسال انجام شد، به همکاران نظامی شاغل در یگان 

کارت ضابطیت داده شد.

یگان حفاظت بانوان
در شهرداری تهران تشکیل می شود 

 ضرورت ورود نهادهای نظارتی
 به مسئله »سلبریتی سازی کودکان در فضای مجازی«


