
کانکس های امدادونجات 
به مدرسه می روند

یونی بورس  شبکه تلویز
راه اندازی می شود

 این 4 نفر استقالل
و پرسپولیس را آچمز کردند!

چند قدم تا ایستگاه آخر
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غ سحر در بدرقه آفتاب  زمزمه مر

روایتی از فعالیت های خیرخواهانه برای ازگشت یک بیمار به زندگی عادی

 امیر آسمانی : با چندین پزشک و بیمارستان صحبت کردیم تا اینکه سرانجام
دکتر سلیمی پذیرفت بدون نیاز به بالن زدن در بیمارستان نورافشار مرا جراحی کند
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 جریمه ماسک نزدن ۵۰ هزار تومان
ج شدن از قرنطینه ۲۰۰ هزار تومان  جریمه خار

جرم جدید  در پایتخت

1و2
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 مدیران استقالل و پرسپولیس
، استراماچونی، برانکو  برای پرداخت مطالبات شفر
و کالدرون به مشکل خوردند

  مادر صادق از 3 سال انتظار برای قصاص 
قاتالن پسرش به »شهروند« گفت

مرد 250 کیلویی 
روی پاهایش می ایستد؟

]شهروند[ از دیروز با ادامه افزایش موارد ابتال و فوت بر اثر 
ح الزام »استفاده از ماسک از خانه تا خانه«  بیماری کووید-۱۹ طر
در تهران اجرا می شود. همچنین قرار است محدودیت های 
کرونایی در تهران و چند استان دیگر یک هفته تمدید شود. 
ح با کاهش تردد  بسیاری از شهروندان با استقبال از این طر
و انجام پروتکل های بهداشتی با این حرکت جمعی همسو 
با اعالم میزان  بر این، دیروز رئیس جمهوری  شدند. عالوه 
و سازوکار اخذ جریمه از متخلفان بهداشتی، گفت: »اگر فرد 
ج و تخلف کند، ۲۰۰  هزار تومان و  مبتال به کرونا از قرنطینه خار
کسی که در سطح جامعه ماسک نزند، ۵۰  هزار تومان جریمه 
می شود.« این درحالی است که استاندار تهران روزجمعه اعالم 
کرد تمام محدودیت هایی که برای مقابله با کرونا ابالغ شده، از 
شنبه نوزدهم مهر برای یک هفته تمدید می شود. انوشیروان 
دانشگاه ها  در  درس  »کالس های  گفت:  محسنی بندپی 
از  استفاده  و  می شود  برگزار  مجازی  صورت  به  مدرسه ها  و 
خواهد  اجباری  تهران  شهروندان  برای  منزل  دِر  از  ماسک 
، که از موج های  بود.« با آغاز موج جدید شیوع کرونا درکشور
و  تهران  در  محدودیت هایی  است،  شدیدتر  بسیار  قبلی 
برخی استان های دیگر اعمال شد که با ادامه وضع بحرانی 
شامل  ازجمله  کرونایی  محدودیت های  شده اند.  تمدید 
، کتابخانه، موزه،  آموزشی، سینما، تئاتر تعطیلی تمام مراکز 
زیبایی  سالن های  و  زنانه  آرایشگاه های  پذیرایی،  تاالرهای 
می شوند. همچنین با تمدید محدودیت ها تا بیست وپنجم 
مهرماه برگزاری هرگونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و 
همایش ها و فعالیت مکان های تجمع مانند کافه، قهوه خانه 

سرپوشیده  استخرهای  شهربازی،  باغ وحش،  چایخانه،  و 
این،  از  پیش  بود.  ممنوع خواهد  بدنسازی  باشگاه های  و 
در اوج های قبلی شیوع کرونا هم محدودیت های مشابهی 
اعمال شده بود اما اجبار به استفاده از ماسک از دِر خانه و 
جریمه کسانی که ماسک نمی زنند، به شکل کنونی موضوعی 
تازه است. بر این اساس، ساکنان تهران از شنبه باید با خروج 
از خانه ماسک بزنند و در تمام مدتی که بیرون از خانه هستند، 
بینی و دهان خود را بپوشانند. سخنگوی دولت هم در این 
در  فیزیکی  نمی خواهیم درگیری  که  است  کرده  تأکید  مورد 
خ دهد و شیوه هایی اتخاذ خواهد شد  ح ر قبال اجرای این طر
افرادی که رعایت نمی کنند، جریمه شوند. ربیعی یادآور  که 
شد: »دیگران هم حقوقی دارند و باید به حقوق دیگران احترام 
گذاشته شود. مبارزه با کرونا به رعایت پروتکل ها به خصوص 
استفاده از ماسک نیاز دارد. همه کشورهایی که پروتکل های 
کووید-۱۹  با  مبارزه  در  کرده اند،  رعایت  را  مربوط  بهداشتی 
موفق شده اند؛ در مدتی که ما پروتکل ها را بیشتر رعایت 
می کردیم نیز، میزان مرگ پایین بود اما در دوره  اخیر در شهر 
تهران رعایت پروتکل ها به زیر ۴۰  درصد رسید.« سخنگوی 
دولت با بیان اینکه مشکل ما در اماکن تجمع مردم مانند 
فرودگاه ها، پاساژها و بعضی از صنوف مثل نانوایی هاست، 
اظهار کرد: »از سوی دیگر نیز کمبود وسایل حمل ونقل در 
شهرهای بزرگ هم وجود دارد که برنامه ریزی برای رفع این 
با توجه به تحریم های  کمبود به خوبی پیش می رفت ولی 
ظالمانه، واردات قطعات به ارز زیادی نیاز داشت و به مشکل 

برخورد کردیم.« 

لغو مناظره دوم بین  ترامپ و   بایدنتهران در اولین روز اجباری شدن ماسک 
خبرگزارش

 محمدرضا شجریان در توس
در جوار فردوسی آرام گرفت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
جمهوری  ریاست  انتخابات  مناظره های  برگزارکننده  کمیسیون  ]شهروند[ 
آمریکا روز جمعه هجدهم مهرماه از لغو دومین مناظره بین دونالد ترامپ و جو 
بایدن خبر داد.  قرار بود این مناظره روز پنجشنبه برگزار شود.  فرانک فانرنکوف 
یکی از دو رئیس این کمیسیون روز جمعه به »ای بی سی نیوز« گفت از آنجا که هر 
دو ستاد انتخاباتی نشان داده اند که برنامه های دیگری نیز دارند، مناظره پانزدهم 

اکتبر در شهر میامی ایالت فلوریدا براساس برنامه قبلی برگزار نخواهد شد.
کرده  اعالم  بیانیه ای  در  مناظره ها  برگزارکننده  گزارش گاردین کمیسیون  به 
است که این کمیسیون تمرکز خود را بر مناظره آخر در بیست ودوم اکتبر متمرکز 
کرده است. کریستین ولکر از شبکه »ان بی سی نیوز«، مجری آخرین مناظره دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب جمهوریخواه و جو بایدن، نامزد حزب 

دموکرات خواهد بود.
 این مناظر به صورت مناظره نخست دونالد ترامپ و جو بایدن برگزار خواهد 
شد. کمیسیون مناظره های ریاست  جمهوری در آمریکا پنجشنبه اعالم کرد که 
به علت ابتالی دونالد ترامپ به ویروس کرونا، دومین مناظره بین او و جو بایدن 
به صورت مجازی برگزار می شود. اما دونالد ترامپ مخالفت خود را با این تصمیم 

کمیسیون مناظره ها اعالم کرد. 
دونالد ترامپ در مصاحبه ای تلفنی با شبکه خبری فاکس نیوز گفت که برگزاری 
مجازی و ویدیویی مناظره بعدی را قابل قبول نمی داند. دونالد ترامپ در این مورد 
به شبکه فاکس نیوز گفت: »من قصد ندارم وقتم را صرف یک مناظره مجازی کنم« و 
افزود که »فکر نمی کنم اصال مسری باشم.« در همین حال، سناتور باب دال، از حزب 
جمهوریخواه کمیسیون مناظره ها را به جانبداری از جو بایدن متهم کرده است. 
جو بایدن به نوبه خود می گوید تا زمانی که ابتالی رئیس  جمهوری به کووید-۱۹ 
همچنان مثبت ارزیابی می شود، نباید وارد مناظره با او شود. بایدن به خبرنگاران 
در پنسیلوانیا گفت که »مشتاقانه« منتظر انجام مناظره است، اما افزود که »ما باید 

دستورالعمل هایی بسیار جدی را دنبال کنیم.«


