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خبر

 »خورشید«
  مجید مجیدی

  در میان ۱۰ شانس اول
 شکار اسکار

 کریمی-مهدوی کیا؛ 
زوج رویایی اداره 
فدراسیون فوتبال

تازه

 وام 5میلیون تومانی کرونا برای دانشجویان
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان: پروتکل های بهداشتی در خوابگاه ها رعایت می شود

دانشجویان  امور  معاون  میری،  الیاس 
صندوق رفاه دانشجویان درباره جزئیات وام 
گرفته  جدیدی که برای دانشجویان در نظر 
موارد  وام  کرونا  »برای  داد:  توضیح  شده، 
آن  مبلغ  که  کرده ایم  پیش بینی  را  خاص 
۵میلیون تومان است و با تشخیص معاونان 
تعلق  دانشجو  به  دانشگاه  دانشجویی 

می گیرد.«
تشخیص  با  وام  »این  داد:  ادامه  او 
دانشجو  به  دانشگاه  دانشجویی  معاونان 
۴میلیون  مبلغ  همچنین  می گیرد،  تعلق 
که خودشان  تومان وام برای دانشجویانی 
خاص  بیماری  به  مبتال  خانواده شان  و 
کنون هم  گرفت، تا هستند، تعلق خواهد 
او  به  داشته  را  وام ها  این  تقاضای  هرکس 

پرداخت شده است.« 
وام های  مبالغ  رشد  به  اشاره  با  میری   
گفت: »امسال مبالغ وام های  دانشجویی 
عنوان  به  داشته،  برابری  سه  دو،  رشد  ما 
۶۰۰هزار  پیش تر  که  تحصیلی  وام  مثال 
میلیون  دو  تا  یک ونیم  االن  بوده،  تومان 
که  ضروری  وام  همچنین  شده،  تومان 
یک میلیون تومان بوده تا سقف ۵میلیون 

گفته  به  کرده است.«  افزایش پیدا  تومان 
دانشجویان  مسکن  ودیعه  وام  میزان  او 
کنون به  پیش تر از ۳ تا ۱۰ میلیون بوده، اما ا
کرده  ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش پیدا 
از  بتوانند  دانشجویان  اینکه  »برای  است: 
کنند، شرایط دریافت  این شرایط استفاده 
که  گفتیم  حتی  و  کرده ایم  سهل تر  را  وام 
ضامن های قراردادی هم می توانند ضامن 
وام  بتوانند  بیشتری  دانشجویان  تا  شوند 
بگیرند.« معاون امور دانشجویان صندوق 
رفاه دانشجویان به وضع بهداشتی و رعایت 
خوابگاه های  در  کرونایی  پروتکل های 
دانشجویی هم اشاره کرد و دراین باره گفت: 
دایر  کشور  دانشگاه های  اغلب  »خوابگاه 

دانشجویان  که  دانشگاهی  جز  به  نیست 
تحصیالت تکمیلی در مقطع ارشد و دکترا 
گزارش های  دارند.« او ادامه داد: »براساس 
دریافتی، خوابگاه ها پروتکل های بهداشتی 
در  مثال  به عنوان  می کنند.  رعایت  را 
مواد  که  می بینیم  دانشگاه ها  از  برخی 
می شود  توزیع  ماسک  و  ضدعفونی کننده 
غذاخوری ها  یا  هستند  تک نفره  اتاق ها  و 
معموال تعطیل شده و غذاها  در اتاق تحویل 
دانشجویان داده می شود. برخی دانشگاه ها 
برای جلوگیری از شیوع کرونا به دانشجویان 
یا  می دهند  خشک  غذایی  مواد  یا  جیره 
که  می گذارند  آنها  اختیار  در  را  کارت هایی 

خودشان با آن کارت  ، غذا تهیه کنند.«

روایت امدادگران از جست و جو و نجات 
کوهنوردان مفقود شده در ارتفاعات دماوند

رهبر معظم انقالب اســالمی: در مورد جوان انقالبی، نزدیک انتخابــات حرف هایی دارم که خواهم زد

کسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع ورود وا

 

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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ممتاز، معمولی و طرح خانوار!
تخم مرغ از اول بهمن رده بندی می شود

آیا چشم اندازی برای 
ساختن دنیایی بهتر 

وجود دارد؟

تالش 
 گوش شکسته ها 

برای جلوگیری از یک 
قصاص

غ ها در سه رده ممتاز، معمولی  تخم مر
ح خانوار عرضه می شود.  و ۳۰ عددی طر
غ  تخم مر بسته بندی  ظرفیت  ایران  در 
ح تدریجی ابتدا از  وجود دارد و این طر
کز استان های اصلی و بعد به صورت  مرا

کلی در سراسر ایران اجرایی می شود.
توقف  از  طیور  ملی  انجمن  کل  دبیر 
ابتدای  از  غ  تخم مر فله ای  عرضه 
این  بسته بندی  عرضه  و   ۹۹ بهمن ماه 
خبر  استان ها  کز  مرا تمام  در  محصول 
کش اظهار داشت: »سند  داد. فرزاد طال
بهداشتی  کیفیت  ارتقای  ملی  »برنامه 
سال  در  غ«  تخم مر سالمت  تضمین  و 
غ  ۹۸ تصویب و مقرر شد از عرضه تخم مر
یخچال  از  ج  خار و  غیربسته بندی 
جلوگیری شود. بر اساس اطالعیه وزارت 
بهداشت و سازمان دامپزشکی از ابتدای 
ممنوع  فله ای  غ  تخم مر عرضه  بهمن 
است و بر اساس قانون تخطی از آن تخلف 
برخورد  مقررات  طبق  و  تلقی  بهداشتی 

می شود.« 
افزود:  طیور  ملی  انجمن  کل  دبیر 
غ ها در سه رده ممتاز، معمولی  »تخم مر

و ۳۰ عددی طرح خانوار عرضه می شود. 
غ  تخم مر بسته بندی  ظرفیت  ایران  در 
ابتدا  تدریجی  طرح  این  و  دارد  وجود 
به  بعد  و  اصلی  استان های  کز  مرا از 
اجرایی  ایران  سراسر  در  کلی  صورت 
غ  می شود و فروشگاه ها موظفند تخم مر
دارند.«  نگه  یخچال  در  را  بسته بندی 
از  کمتر  کشور  اینکه در  بیان  با  کش  طال
عرضه  بسته بندی  غ  تخم مر ۱۵درصد 
اینکه  به  توجه  »با  گفت:  می شود، 
یخچال  در  و  بهداشتی  باید  غ  تخم مر
بسته بندی  سهم  شود،  نگهداری 
تهران  استان  در  پایین است.  غ  تخم مر
صورت  به  غ ها  تخم مر ۲۵درصد  حدود 
عرضه  بسته بندی  و  شناسنامه دار 
طیور  ملی  انجمن  کل  دبیر  می شوند.« 
 ۵۰ و  میلیون  یک  گذشته  »سال  افزود: 
غ صنعتی در ایران تولید  هزار تن تخم مر
شد و تولید امسال بیش از گذشته است. 
غ نسبت به گذشته  میزان مصرف تخم مر
غ  تخم مر سرانه  است؛  یافته  افزایش 
سال گذشته برای هر نفر ۲۰۶ عدد بود که 

امسال به ۲۲۰ عدد رسیده است.«

ورود ۱5۰ هزار دوز 
کسن کرونا از آمریکا  وا

توسط هالل  احمر 
منتفی شد

نمایشگاه کتاب: 
24 ساعته

کبر والیتی از زبان پزشک معالجش پشت پرده درمان علی ا

 همه مسئوالن 
کسن ایرانی بزنند وا

4

رونمایی از شهر 
موشکی  دریایی 
سپاه در سواحل 

خلیج فارس

خرید گسترده مردم از نمایشگاه مجازی، 
چالشی بزرگ برای برگزارکنندگان، ناشران و 

به ویژه شرکت ملی پست خواهد بود
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شورشی که سلسله  جنبانش کسی نبود، جز ترامپ
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از درون...
گروه  گرفت، صعود  گهان تاخت وتاز در ارتفاعات دماوند را از سر  که نا طوفان و موج سرمایی 
که در پیش  کشید. طوفان، آنها را از مسیری  کوه را به چالش  کوهنوردان به زرین  شش نفره 
داشتند منحرف کرده بود و از ساعت ۱۹ روز سه شنبه ۱۶ دی، عملیات جست وجو و نجات این 

کوهنوردان آغاز شد.

تازهها3

ویژه نامه ای برای چهل چهره تاثیرگذار
 در دوران هشت سال دفاع مقدس
+ شهید حاج قاسم سلیمانی
برجسته ترین سردار ایرانی پس از جنگ تحمیلی

برجسته ترین سردار ایرانی پس از جنگ تحمیلی+ شهید حاج قاسم سلیمانی در دوران هشت سال دفاع مقدسویژه نامه ای برای چهل چهره تاثیرگذار

ویژه نامه | دی ماه 1399| 160 صفحه|  قیمت: 30 هزار تومان
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این ویژه نامه را  در تهران از کیوسک مطبوعاتی تهیه کنید
عالقمندان در شهرهای دیگر جهت تهیه ویژه نامه  با دفتر روزنامه تماس بگیرند

 تزلزل دو رئیس جمهور 
 دو حزب و یک ملت، تنها در یک روز

تحلیل وال استریت ژورنال از حمله طرفداران ترامپ به کنگره


