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 غرق شدگان 
از شمال تا جنوب 

6 3

تازهخبر

یک هفته صبر کنیم، 
بحث برجام مشخص 

می شود

همچنان در مقطع 
حساس کنونی هستیم!

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با 
ابتدای  از  جدید  چک های  اینکه  اعالم 
گفت:  شده اند،  توزیع  امسال  فروردین 
»گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در 
آن  زیرا،  نکند  دریافت  را  صیاد  سامانه 

چک قابلیت نقدشوندگی ندارد.« 
آخرین  تشریح  با  نادعلیزاده«  »آمنه 
تغییرات فرآیند صدور، دریافت و انتقال 
چک بر اساس قانون جدید چک، افزود: 
»قانون جدید چک مشمول چک های 
دارای  که  می شود  جدید  رنگ  بنفش 
به  منوط  چک  این  »کارسازی  عبارت 
در  آن  انتقال  و  دریافت  صدور،  ثبت 

سامانه صیاد است« است.«
از  جدید  »چک های  داشت:  اظهار  او 
توزیع شده اند  امسال  فروردین  ابتدای 
قبلی  چک های  با  آنها  تبادل  فرآیند  و 
متفاوت است، به گونه ای که صادرکننده 
تاریخ،  همچون  چک  مشخصات  باید 
مبلغ و هویت دریافت کننده و خود را در 

سامانه صیاد ثبت کند.«
چک  »گیرنده  کرد:  کید  تأ نادعلیزاده 

سامانه  در  نشده  ثبت  چک  نباید  هرگز 
قابلیت  زیرا  کند  دریافت  را  صیاد 
گیرنده  همچنین  ندارد،  نقدشوندگی 
چک هم باید به سامانه مربوطه مراجعه 
ج  در اطالعات  و  بگیرد  استعالم  کند، 
شده بر چک و در سامانه صیاد را چک 

کند.«
به  چک  جدید  قانون  او،  گفته  به 
اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه 
چک  جعل  از  و  کمک  پولشویی  با 

جلوگیری می کند. 
چک  جدید  قانون  اجرای  سخنگوی 
روال  به  قبلی  »چک های  داد:  ادامه 
اما  گذشته پذیرش و پردازش می شوند 
صادر  حامل  وجه  در  جدید  چک های 
صیاد  سامانه  طریق  از  و  نمی شوند 

نقل وانتقال داده می شوند.«
»چک های  خاطرنشان کرد:  نادعلیزاده 
اما  می شوند،  کارسازی  کنون  ا قدیمی 
این روند دائمی نیست و بانک مرکزی در 
زمان مشخصی آنها را از بازار جمع آوری 

می کند.«

کمیته سالمت  کرمی، رئیس  ناهید خدا
شورای شهر تهران درباره ضرورت لغو طرح 
ترافیک در پایتخت همزمان با خیز چهارم 
یا  لغو  با  مرتبط  »تصمیمات  گفت:  کرونا 
اپیدمی  دوران  در  ترافیک  طرح  اجرای 
شهری  مدیریت  اختیار  در  چندان  کرونا 
ستاد  را  الزم  دستورالعمل های  و  نیست 
ارایه  تهران  ستاد  یا  کرونا  با  مقابله  ملی 
گر آنها بخواهند طرح را لغو کنند  می دهد و ا

ما هم مخالفتی نخواهیم داشت.«
ح  طر و  مترو  خوزستان  و  اهواز  مگر 

ترافیک دارند؟
طرح  لغو  من  نظر  به  »البته  افزود:  او 
آمار  کاهش  در  چندانی  تأثیر  ترافیک 
کرونا ندارد و به صالح  مبتالیان و متوفیان 
و  اهواز  مانند  شهرهایی  که  چرا نیست 
خوزستان اصال مترو و طرح ترافیک مشابه 
کرونا  ک  اسفنا وضع  با  ولی  ندارند  تهران 

مواجه شده اند.«
ح لغو شود کرونا بیشتر می شود گر طر ا

گفت: »بیشترین دلیل شیوع  کرمی  خدا
است  اجتماعی  و  رفتاری  مشکالت  کرونا 

باید  بیشتر  هرچه  پروتکل ها  رعایت  و 
ترافیک  طرح  لغو  شود.  فرهنگ سازی 
شهر  سطح  در  بیشتر  رفت وآمد  سبب 
غیرضروری  آنها  از  بسیاری  که  می شود 
است مثال برای خرید به بازارها و مغازه ها 
مراجعه می کنند در صورتی که ممکن است 

اصال نیازی به این قضیه نداشته باشند.«
مترو در رتبه ۱۳ از نظر پرخطری در ابتال 

به کرونا
کرد: »به شخصه معتقدم لغو  او تصریح 
بیماری  کنترل  در  تأثیری  ترافیک  طرح 
کرونا ندارد و حتی اجرای آن در پیشگیری از 
کمک می کند. مطالعات نشان داده  کرونا 
لغو یا اجرای طرح تأثیری در کرونا نداشته و 
حتی مترو هم در رتبه ۱۳ از نظر پرخطری در 
ابتال به کرونا در همه دنیا قرار گرفته است.«

در مترو نخندید و حرف نزنید
از دو ماسک در  کرد: »استفاده  بیان  او 
کرونا  مترو بسیار می تواند در پیشگیری از 
تأثیرگذار باشد. همچنین شهروندان بهتر 
است در کابین ها با یکدیگر صحبت نکنند 
یا نخندند تا از این طریق هم بتوان از کرونا 

پیشگیری کرد.«
در ساعات غیرپیک با مترو سفر کنید

که آیا خودتان  او در پاسخ به این پرسش 
استفاده  مترو  از  کرونا  شرایط  در  هم 
می کنید، گفت: » در صورتی که بخواهم در 
مرکز شهر تردد کنم از مترو استفاده می کنم 
البته بیشتر مسافر اتوبوس هستم تا مترو، 
سفر  تردد  ساعت  پیک  در  که  صورتی  در 
صورت نگیرد به نوعی مدیریت سفر انجام 
شده و من هم به همین صورت عمل یا 
سعی می کنم یک ربع زودتر از آغاز پیک یا 
یک ربع ونیم ساعت بعد از ساعت پیک که 

ازدحامی وجود ندارد با مترو تردد کنم.«
به دلیل  تهرانی  از ۲۵ هزار  فوت بیش 

کرونا
او از افزایش دو برابری فوتی های ناشی از 
کرونا در تهران خبر داد و گفت: »امکان دارد 

این آمار در اردیبهشت ماه هم رشد کند.«
مرگ ومیر  آمار  درخصوص  کرمی  خدا
کرونا  اثر  بر  گذشته  تهرانی ها در یک سال 
کنون ۲۵ هزار و ۱۵۰ تهرانی بر اثر  گفت: »تا

کرونا جان خود را از دست داده اند.«

  در  ۲4 ساعت، ۱۲ مرد و زن و کودک
 در دریا و رودخانه جان باختند

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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توصیه رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران برای پیشگیری از کرونا؛ 
در مترو نخندید 

سخنگوی اجرای قانون جدید چک هشدار داد: 
چک ثبت نشده در سامانه صیاد دریافت نکنید

کبر صالحی در کالب هاوس:  علی ا
کره ایران و آمریکا حل  بن بست مذا

شده است

دفاع محمدمهدی عسگرپور از 
برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در 

کالب هاوس

درخواست وزیر بهداشت برای 
»توقف یک هفته ای رفت وآمد با 

ترکیه«

 وزارت کشور:

 

 اعتراض ایران 
به میزبانی عربستان در لیگ 
 AFC قهرمانان آسیا از سوی 

رد شد
 

 مهدی نظری در گفت وگو با »شهروند«
 از کاشت ساالنه ۱0 هزار درخت برایمان می گوید

مرد درختی در نبرد با ریزگردها

مرزها به روی ترکیه 
بسته می شوند 

 آغاز ثبت نام انتخابات 
ریاست جمهوری از ۲۱ 

اردیبهشت  

 موبایل قاپ حرفه ای 
برای شانزدهمین بار 

به زندان رفت 

 ظلم آشکار
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در روزهایی که تلویزیون تولیدات چندانی نداشت،
مسابقه ها سعی کردند مخاطبان را پای گیرنده ها بکشانند

تلویزیون به سیم آخر زد!
6
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 زالی: فرصت ســوزی کردیم؛ وضعیت پایتخت تقریبا به ثبات رســیده بود 
اما شلوغی های آخر سال و سفرهای نوروزی رشــته ها را پنبه کرد

 پایتخِت رکوردشکن در کرونا

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و واشینگتن پست

 را بخوانید
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ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که


