
رونمایى از فاز اول نظام هوشمند مالیاتى تا پایان دولت
رئیس سازمان امور مالیاتى از رونمایى از نسخه اول نظام مالیاتى هوشمند تا پایان دولت 
دوازدهم خبر داد و گفت: امیدواریم بسترى فراهم شود تا در سال آینده تمام اطالعات 
مربوط به ثروت، درآمد، معامالت، حقوق و مزایاى همه مؤدیان کشــور در اختیار این 

سازمان قرار گیرد.
«امیدعلى پارسا» روز جمعه در گفت وگو با ایرنا، نظام مالیاتى هوشمند را نخستین اولویت 
این ســازمان در سال جارى دانست و با توصیف آن با عناوین نظام مالیاتى مطلوب و 
ایده آل، گفت: نظام مالیاتى هوشمند، نظامى است که مى تواند از هر شهروند متناسب با 

ثروت، درآمد و مصرفش به راحت ترین و آسان ترین شیوه ممکن، مالیات اخذ کند.
پارسا نظام مالیاتى ایران را در حال گذار از سیستم مالیاتى سنتى به مدرن توصیف کرد و 
خاطرنشان کرد: امیدواریم تا پایان این دولت نسخه اول نظام مالیاتى هوشمند رونمایى 
شود و بستر و زیرساختى فراهم کنیم تا در سال آینده تمام اطالعات مربوط به ثروت، 
درآمد، مصرف، معامالت، حقوق، دریافتى، مزایا و غیره همه مؤدیان کشور به صورت 
پاك و قابل اعتماد در اختیار سازمان امور مالیاتى قرار داشته باشد. البته قاعدتا تکمیل این 

نظام مشابه همه کشورهاى دیگر سه تا چهار سال به طول خواهد انجامید.
رئیس سازمان امور مالیاتى کشور درباره بسترهاى الزم براى تحقق نظام مالیاتى هوشمند 
توضیح داد: گام اول تحقق این امر، الکترونیکى کردن فرآیند اخذ مالیات بود که امروز 
این مهم انجام شــده و در حال بهره بردارى اســت. اما در ادامه بایستى تمام اطالعات 
واقعى مربوط به درآمد، ثروت و مصرف که در جامعه تولید مى شود، مانند همه خرید 
و فروش ها،  تمامى معامالت کشور و غیره، طبق قانون در اختیار سازمان مالیاتى قرار 
بگیرد. به عبارت دیگر، باید یک کپى از همه معامالت واقعى تمامى اقشار مردم، در اختیار 
سازمان مالیاتى باشد. بسترهاى این اتفاق فراهم شده و در حال حاضر به ویژه طى دو ماه 

اخیر با همراهى دستگاه هاى اجرایى دولتى شاهد اتفاقات بزرگى بوده ایم.
وى افزود: هم اکنون بستر سخت افزارى و نرم افزارى بسیار سنگینى براى بره بردارى از 
نظام هوشمند مالیاتى تدارك دیده شده و طى بیش از 30 جلسه مشخص فنى راجع به 
این بسترها تبادل نظر صورت گرفته است. در همین راستا دستگاه هاى دولتى و حکومتى 
به ویژه مجموعه دســتگاه هاى نظارتى و قوه قضائیه با ما همراه هستند تا همه معاالت 

کشور مورد پوشش قرار گیرد.
پارسا همچنین به موانع پیشرفت این مسیر اشــاره داشت و توضیح داد: سازمان امور 
مالیاتى از حدود 88 دستکاه اجرایى اطالعات مى گیرد که از این میان 44 دستگاه همکارى 
خوبى با ما دارند، اما از همکارى 12 دســتگاه راضى نیســتیم. ما این دســتگاه ها را به 
دستگاه هاى نظارتى مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسى معرفى کرده ایم، همچنین 
خزانه هم جلوى تخصیص بودجه آنها را گرفته اســت. چند موردى نیز به قوه قضائیه 

معرفى شده اند.
رئیس ســازمان امور مالیاتى در این گفت وگو با اشاره به ماده 169 و 169 مکرر قانون 
مالیات هاى مستقیم توضیح داد: بر اساس قانون همه دستگاه هاى دولتى و غیردولتى باید 
تمامى اطالعاتشان به سازمان امور مالیاتى متصل شود و این اتفاق در حال رخ دادن است.

وى همچنین به قانون سامانه مودیان و پایانه هاى فروشگاهى کشور که توسط مجلس 
شوراى اسالمى مصوب شده نیز اشاره کرد و افزود: این قانون دربرگیرنده تمام معامالت 
کشــور و تمام فروشــگاه هاى بزرگ و عمده است که تا سال آینده نیز این موضوع به 
صورت کامل محقق خواهد شد. در صورت تحقق این موضوع، اطالعات همه معامالت 
کشور در لحظه اتفاق، به سازمان امور مالیاتى منتقل شده و دیگر اختالفى میان مودى و 
ممیز مالیاتى وجود نخواهد داشت. همچنین همه اطالعات اقتصادى مربوط به ثروت، 
درآمد و مصرف کلیه دســتگاه هاى اجرایى دولتى و غیردولتى در اختیار سازمان امور 
مالیاتى قرار خواهد گرفت و این سازمان به نیابت از مردم و حاکمیت، متناسب با ثروت،  

درآمد و مصرف، مالیات را دریافت خواهد کرد.
پارسا یکى از مواهب تغییر نظام مالیاتى سنتى به مدرن را عالوه بر تحقق عدالت مالیاتى، 
افزایش میزان مالیات دریافتى دانست و تاکید کرد: در کشورهاى پیشروى دنیا حدود 85 
درصد کل بودجه کشور از مالیات تامین مى شود، در کشور ما این عدد 35 درصد است.

رئیس سازمان امور مالیاتى به ایرنا گفت: در این کشورها بین 25 تا 30 درصد کل درآمدها 
در اختیار دولت قرار مى گیرد تا براى انجام وظایف حاکمیتى و عمومى مصرف شود، اما 
در کشور ما این عدد 7 تا 8 درصد است. بنابراین باید با اصالح  قوانین، مقررات، فرایندها 
و فرهنگ مالیاتى و باور به این که مدیریت کشور راه حلى جز تامین مالیات توسط همه 
مردم متناسب با درآمد، ثروت و مصرف با تمرکز بر 15 درصد باالى جامعه، ندارد، به 

دنبال افزایش سهم مالیات در بودجه کشور باشیم.
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 کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد

دالر بازیگر قدرتمند بازار سرمایه است
صفحه 8

3 توسعه و بازار

4 امورزیربنایى

 در صفحه هاي دیگر

رئیس کل گمرك ایران تشریح کرد:

بر اساس گزارش مرکز آمار در سال 98

کارنامه 30 میلیارد دالرى تجارت 6 ماهه کشور

احداث واحدهاى ساختمانى پایتخت
17درصد آب رفت

رئیــس کل گمرك ایران گفت:مبادالت تجارى 6 ماهه ایران با کشــورهاى خارجى به 30 
میلیاردو 349میلیون دالر رسید. مهدى میراشرفى، معاون وزیراقتصاد و رییس کل گمرك 
ایران در تشــریح تجارت خارجى کشور در نیمه اول سال، اظهار داشت:مبادالت تجارى 
ایران با کشورهاى خارجى در 6 ماهه نخست سال جارى به 30 میلیارد و 349 میلیون دالر 

و 62میلیون و 842هزار تن رسید. 

در حالى مرکز آمار اعالم کرد تعداد پروانه احداث ساختمان صادر شده براى واحدهاى 
مسکونى در سال 98 در شهر تهران 17.1 درصد کاهش و در کل نقاط شهرى کشور 1.6 
درصد افزایش داشته است که پیش از این اعالم شده بود که صدور پروانه هاى ساختمانى 
در شش ماهه سال 99، شاهد 38درصد کاهش بوده است، یعنى دو برابر سال گذشته که 

البته تبعات ناشى از کاهش عرضه مسکن، در سال آینده نمود پیدا خواهد کرد. 

سرمقاله

ما را چه می شود؟
   دکتر هاشم اورعى - استاد دانشگاه صنعتى شریف

2

دیدگاه

نقش آموزش و مشاوره در توانگرى
  وحید میرزائى  -  کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه کتاب هاى کسب و کار
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صفحه 6

صفحه 5

صفحه 2
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عک

بازار ارز (حواله نیما): دالر  244,970   یورو 273,636
بورس تهران: شاخص کل 1,503,413

قیمت طال :  سکه بهار آزادى 140,800,000    

قیمت نفت: سبد اوپک 40/30

رئیس مجلس شوراى اسالمى تاکید کرد: وقتى ارزش پول ملى 
لجام گسیخته است تحول در اقتصاد شکل نمى گیرد زیرا شرط 

اول توسعه ثبات در اقتصاد است.
به گزارش ایســنا، محمدباقر قالیباف کــه صبح روز جمعه 11 
مهرماه به استان مازندران سفر کرد، در نشستى مشترك با مجمع 
نمایندگان و همچنین مدیران کل استان مازندران به بررسى نظام 

مسائل این استان پرداخت.
رئیس مجلس شوراى اسالمى تصریح کرد: هم اکنون مهمترین 
وظیفه آسیب شناسى مشکالت است، در واقع با توجه به سخنان 
رهبر انقالب مبنى بر اینکه با دو ظرفیت جنگل و دریا مى توان این 

استان را اداره کرد، باید مشخص شود مشکل کجاست.
 ریشه نداشتن برنامه نیز سوء مدیریت است

وى در این زمینه گفت: بدون شک نداشتن برنامه مشخص سبب 
شده شاهد مشکالت کنونى باشیم و ریشه نداشتن برنامه نیز سوء 
مدیریت است، لذا مشــکالت مرتبا دست به دست شده و در 

شرایط کنونى فرصت ها به تهدید تبدیل شده است.
رئیس مجلس شوراى اسالمى افزود: باید یادآور شد ما دولت و 
قوه مجریه نیستیم بلکه نمایندگان مجلس شوراى اسالمى هستیم 
و باید ریل گذار امور باشــیم تا سیاست ها درست اجرایى شود. 
همچنین باید نظارت جدى در ابعاد مختلف براى اجرایى شدن 

احکام داشته باشیم.
وى تصریح کرد: تصمیمات مجلس فرآیند خرد جمعى نمایندگان 
و نخبگان اســت و باید از ســوى قوه مجریه و سایر نهادهاى 
مختلف اجرایى شود؛ باید از دخالت در کار اجرایى پرهیز شود تا 

قوه مجریه پاسخگوى مردم و نمایندگان مجلس باشد.
قالیباف گفت: بررســى کارهاى موفق در کشور نشان مى دهد 
مردم محورى عامل پیشرفت است؛ همانطور که در دفاع مقدس 
خداباورى و مردم باورى موجب موفقیت و پیروزى شد بنابراین 

هرگاه این دو مولفه فراموش شود در امور باز مى مانیم.
رئیس مجلس افزود: هم اکنون در استان مازندران  آب وجود دارد 
اما مردم تشنه اند، کشاورزان داراى مشکالت هستند، توریست ها 

محل بهره بردارى عمومى را دچار آسیب مى کنند و مردم منطقه 
نمى توانند به خوبى از مزیت هایشان بهره ببرند.

وى ادامه داد: بدون شک براى حل مشکالت منطقه اى و محلى 
نیازمند انســجام مدیریتى و برنامه ریزى هستیم بنابراین مجمع 
نمایندگان و مدیران اجرایى اســتان و مســئوالن قضایى باید با 

یکدیگر همدل و هماهنگ باشند.
رئیس مجلس شــوراى اســالمى ادامه داد: طى 4 ماه گذشته از 
شــروع مجلس یازدهم دو ماه زمان براى طى شدن روال ادارى 
مانند تشکیل کمیسیون ها و ... سپرى شد لذا طى این مدت تالش 
زیادى براى قانونگذارى، نظارت و ســاماندهى نظارت ها شده 

است.
وى افزود: به طور واضح مشخص است تا پایان این دولت حدود 
یک ســال زمان باقى مانده که البته فرصت کمى هم نیســت و 
مســئوالن باید از آن به خوبى بهره ببرند، اما 4 سال زمان پیش 
روى مجلس براى فعالیت وجود دارد و باید برنامه 5 ساله هفتم 

توسط مجلس یازدهم تدوین شود.
قالیباف تصریح کرد: بنابراین اعتقاد دارم اساسى ترین کار مجلس 
یازدهم به عنوان یک مجلس انقالبى که مردم نسبت به آن انتظار 
و امید دارند، تحقق مردم باورى در تدوین برنامه 5 ســاله هفتم 

است.
رئیس مجلس شوراى اســالمى ادامه داد: مى توان گفت تاکنون 
نوع برنامه ریزى ها بیشتر شبیه ذهنیات و آرزوها بوده تا منطبق با 
ظرفیت ها و مطابق رویکرد درستى مانند مردم باورى که در این 
زمینه مى توان به برنامه ششم توسعه اشاره کرد که به طور کامل 

عملیاتى نیست.
وى تصریح کرد: دولت ســیزدهم و مجلس یازدهم باید برنامه 
5 ساله هفتم را طورى برنامه ریزى کنند که داراى 3 سطح ملى، 
منطقه اى و محلى باشد. باید احکام دقیق و مشخصى دراین برنامه 
نوشته شود تا احکام محلى منطبق با احکام منطقه اى و سپس با 

مسائل ملى تطابق داشته باشد.
قالیباف گفت: به عنوان مثال نمایندگان استان هاى شمالى خواستار 

تشکیل سازمان ساماندهى سواحل هستند که این مهم متفاوت 
با سواحل در دریاى جنوب اســت از این رو باید حکم برنامه 

منطقه اى براى آن پیش بینى شود.
رئیس مجلس شوراى اسالمى افزود: در این بین نباید از یاد برد 
در برنامه ریزى ها باید به سرنوشــت مردم توجه شود؛ در واقع 
گاهى در تصمیمات درصدد حامى پرورى هســتیم اما وقتى به 

سرنوشت مردم توجه شود توانمندسازى مد نظر است.
وى تصریح کرد: به عنوان مثال باران هاى چند روز اخیر در تالش 
سبب بروز مشکالتى شد و بر اساس اقلیم شناسى در آینده شاهد 
بارش باران هاى پرحجم و نطقه اى خواهیم بود که زندگى مردم 
تحت تأثیر آن است لذا باید در احکام برنامه ریزى درستى در 3 

سطح براى حل این مشکالت داشته باشیم.
قالیباف افزود: باید زنجیره اى از پیشران هاى توسعه منطقه اى براى 
اقتصاد استان در نظر گرفته شــود، به عنوان مثال شاید مردم و 
سرمایه گذاران استان مازندران براى ایجاد ارزش افزوده مجبور 
باشند در استان همجوار کارخانه اى ایجاد کنند اما نباید با مشکل 
مواجه شوند که براى جلوگیرى از بروز مشکالت در این زمینه 

نیاز به مجموعه اى از قوانین محلى، منطقه اى و ملى است.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: گاهى قوه مجریه به جاى دخالت در 
جزئیات اداره یک بخشــدارى و دهیارى در حوزه دفع پسماند 
زباله دخالت مى کند اما مشــاهده مى شود هیچ کدام به درستى 

سامان نمى یابد. 
وى ادامه داد: طبق تجربیاتم اعتقاد دارم مشکلى که طى 30 سال 
در حوزه دفع پســماند نتوانستیم حل کنیم مى توان ظرف مدت 
18 ماه حل و فصل کرد و در این زمینه نیاز به زباله سوز و حتى 
بودجه دولتى ندارد زیرا باید به سمت تولید کمپوست حرکت 

کنیم.
قالیباف گفت: بنابراین اگر هر شهرى بگوید به طور جدا مى خواهد 
مشکل دفع زباله را حل کند شرایط مشابه اکنون خواهد ماند در 

حالى که با دیدگاه استانى مى توان آن را برطرف کرد.
رئیس مجلس شــوراى اســالمى تصریح کرد: بدون شک در 

برنامه ریزى ها باید دقیق عمل کنیم و نباید آرزوهایمان را بنویسیم  
بنابراین در برنامه 5 ساله با پیش بینى 3 الى 4 حکم باید مسئولیت 
تحقق احکام به مســئوالن استانى واگذار شود زیرا مجلس باید 
در ســطح ملى با قانونگذارى محکم درصدد حفظ ارزش پول 

ملى باشد.
وى افزود: دولت ارزش پول ملى را رها کرده و مى خواهد مسئله 
زباله اســتان را حل کند و در هر دو به مشکل مى خورد و با این 
نوع مدیریت در صنعت و کشاورزى نیز مشکل ایجاد مى شود. 

قالیباف بیان کرد: وقتى ارزش پول ملى لجام گسیخته است تحول 
در اقتصاد شکل نمى گیرد زیرا شرط اول توسعه ثبات در اقتصاد 
است.رئیس مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: نمایندگان مجامع 
استان هاى شمالى شامل گیالن، مازندران و گلستان برنامه اى را 
براى توسعه مد نظر دارند که بر اساس 3 سطح برنامه ریزى یاد 
شده به نظر مى رسد در پیشران اقتصادى نیاز به افزوده شدن استان 

سمنان نیز به این جمع باشد.
وى گفت: وقتى با سیاست غلط مهاجرتى جمعیت تهران و البرز 
افزایش یافت و 24 درصد جمعیت در یک درصد خاك مستقر 
شد بدون شک این افراد در اولین فرصت تالش مى کنند به دلیل 
آلودگى صوتــى و هوا و ... از این محیط خارج شــوند لذا در 
جاده هاى شمالى این موضوع به وضوح خودش را نشان مى دهد.
قالیباف افزود: کســى که وارد اســتان هاى شمالى مى شود باید 
هزینــه اش را پرداخت کند و براى این کار نیاز به برنامه ریزى از 
سوى مدیران استانى است. اگر تاکنون در مجلس به این موضوع 

توجه نشده، باید در برنامه 5 ساله هفتم به آن توجه شود.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: افرادى که در این مناطق ویال مى سازند 
بایــد مالیات متفاوتى از ســاکنان آن بدهند کــه آن هم باید با 

اختیارات مدیریت استانى باشد.
وى ادامه داد: این افراد بابت تولید زباله باید هزینه آن را بپردازند، 
وگرنه یک طیف از همه چیز بهره مند مى شــوند همان طور که 
در حوزه اقتصاد رانت خوارى مى کنند و در حوزه گردشــگرى 

زیرساخت ها را از بین مى برند.

انتقاد قالیباف در نشست رئیس مجلس، مجمع نمایندگان و مدیران کل مازندران

دولت ارزش پول ملى را رها کرده است

در پى مثبت شدن آزمایش کروناى دستیار رئیس جمهورى آمریکا، 
دونالد ترامپ به همراه همسرش نیز از مثبت شدن آزمایش خود خبر 

دادند و وارد قرنطینه شده اند.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزارى اســپوتنیک، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهورى آمریکا در گفتگویى با فاکس نیوز قبل از اعالم نتیجه 
آزمایش کروناى خود گفته بود: تست کروناى "هوپ هیکز"، دستیار 
ارشد من مثبت شد. او سخت کار مى کند. او ماسک به صورت دارد 
اما تســتش مثبت شده است. من و همسرم نیز تست دادیم و منتظر 

جواب آزمایش هستیم.
ترامپ بعدا توئیت کرد که وى و همسرش تا زمانى که نتایج آزمایش 

کرونا بیاید در قرنطینه مى مانند.
ترامپ در این توئیت نوشت: هوپ هیکز که سخت و بدون استراحت 
کار مى کند تست کرونا داد و تست، مثبت بود. این وحشتناك است! 
من و بانوى نخست نیز منتظر جواب تست هستیم. و تا زمان اعالم 

نتیجه تست، در قرنطینه مى مانیم.
تصاویرى که در روزهاى اخیر از خانم هیکز منتشر شده او را در کنار 
نزدیک 20 نفر از مقام هاى آمریکایى و نزدیکان ترامپ نشان مى دهد 

و دیده شده که او بدون ماسک سفر کرده است.
کاخ ســفید در بیانیه اى اعالم کرد، رئیــس جمهورى براى خودش 
و تمامى کســانیکه از وى و مردم آمریکا به صورت جدى حمایت 

مى کنند تدابیر امنیتى و بهداشتى در نظر گرفته است.
سخنگوى کاخ سفید در بیانیه اى اعالم کرد، کاخ سفید تالش مى کند تا 
هم در داخل عمارت و هم هنگام سفر رئیس جمهور اوضاع را تحت 

کنترل داشته باشد و کمترین احتمال ابتال را در نظر بگیرد.
با این حال ترامپ روز جمعه اعالم کرد نتیجه تست کروناى خودش 

و همسرش مثبت بوده است و آنها وارد قرنطینه شده اند.
پزشک کاخ سفید اعالم کرده حال ترامپ و همسرش خوب است 
و بنا بر اعالم کاخ سفید، ترامپ در محل کارش قرنطینه مى شود و به 

فعالیت هایش ادامه خواهد داد.
هم چنین در پى این خبر ارزش سهام در بازار بورس آمریکا به شدت 
کاهش یافته و سفر انتخاباتى ترامپ به فلوریدا هم کنسل شده است.
 سن باال و اضافه وزن، خطر کووید 19 را براى ترامپ زیاد 

مى کند
در همین حال پزشکان هشــدار داده اند که دونالد ترامپ عوامل بى 

شمارى دارد که وى را در معرض خطر عوارض ناشى از کووید-19 
قرار مى دهد که از جمله آنها مى توان به ســن باال و اضافه وزن وى 

اشاره کرد که مى تواند روند درمان او را پیچیده کند.
به نوشته روزنامه گاردین، دونالد ترامپ، رئیس جمهورى 74 ساله 
آمریکا امروز (جمعه) در توئیترش اعالم کرد که وى و همسرش 

مالنیا هر دو به کروناویروس مبتال شده اند.
یک تحقیق در مارس که در ژورنال پزشکى النست منتشر شد، 
نشــان داده در حالیکه نرخ مرگ براى افراد مبتال به کووید-19 
روى 1.4 درصد اســت این میزان براى افراد داراى سن باالى 70 
سال روى 8.6 درصد اســت. این گزارش بر اساس داده هایى از 

چین بود.
دکتر برى دیکسون، متخصص آى.سى.یو در ملبورن گفت: اگر 
ترامپ ذات الریه پیش رفته داشته باشد، خطر مرگ برایش بیشتر 
مى شود. همچین سایر فاکتورهاى پر خطر و سایر بیمارى ها نظیر 
اینکه آیا شما یک سیگارى شدید باشید یا دیابت داشته باشید یا 
بیمارى قلبى نیز به نرخ مرگ مى افزاید. فاکتورهاى اصلى ریسک 

براى ترامپ هم سن و اضافه وزن اوست.

این متخصص ادامه داد: اگر کسى را ببینید که تازه بیمار شده، در 
حقیقت فقط تستش مثبت شده و به طور معمول خوب به نظر 
مى رسد. اما ما به آن بیماران مى گوییم که در خانه ایزوله شوند و در 
صورت کمبود نفس به بیمارستان مراجعه کنند چون در هفته دوم 
ابتال به ویروس، افراد مى توانند از نظر ظاهرى حتى در عرض 24 
تا 48 ساعت از وضعیت بسیار خوب به وضعیت بسیار بد برسند. 
این یک وخامت اوضاع شدید است و دقیقا همانى است که براى 

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس رخ داد.
پروفسور کریستین جنکینز، رئیس گروه تنفسى موسسه جورج 
براى گلوبال هلث نیز گفت: در حالیکه ایده ترامپ درباره درمان 
با هیدروکلروکین و مواد ضدعفونى کننده اخبار جعلى هستند، او 
احتماال از بسیارى از پیشرفت هاى عملى مبتنى بر شواهد استفاده 
مى کند. وى افزود: وقتى به ترامپ نگاه مى کنم، او اضافه وزن دارد 
و 74 ساله است. من نمى دانم که آیا او فشار خون باال دارد یا سابقه 
عدم تحمل گلوکز، اما او فردى است که من معتقدم نمى خواهد 
کسى در مورد این آسیب پذیرى ها اطالعاتى داشته باشد و اگر هم 

این بیمارى ها را داشته باشد، ممکن است اعالمشان نکند.

کرونا در کاخ سفید؛ ترامپ و همسرش مبتال شدند 

کاهش قیمت نفت در پى مثبت شدن تست کروناى ترامپ

قیمت نفت تحت تاثیر بیمارى سیاستمداران

وزیر صمت در اولین سفر استانى:

انحصار خودرو مصیبت است

سخنگوى وزارت بهداشت هشدار داد:

هجمه سنگین کووید 19 و آنفلوآنزا در پاییز
ســخنگوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: تاکنون 464 هزار و 596 نفر 
در کشــور به طور قطعى به ویروس کرونا مبتال شده اند. سیما سادات الرى درباره آخرین 
آمار مبتالیان قطعى به ویروس کرونا و موارد فوت ناشى از ابتال به کووید 19 در کشور بیان 
کرد: از روز پنج شــنبه تا روز جمعه 11 مهر 1399 و بر اساس معیارهاى قطعى تشخیصى، 
سه هزار و 552 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایى شد که یک هزار و 443 
نفر از آنها بســترى شدند. با این حساب، مجموع بیماران کووید19 در کشور به 464 هزار 

و 596 نفر رسید.


