
با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه ؛

دادسراها و دادگاه ها ملزم
 به پذیرش شکایات مردمی شدند
صفحه 4
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امام جمعه قم : 

گرانی ها اشک 
سرپرستان خانوار را

درآورده است 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا :

واکسن روسی
 ابتدا به کادر درمان 
تزریق می شود

صفحه 2صفحه 2

سخنگوی ستاد مدیریت کرونای خوزستان :
دورکاری به ادارات استان بازگشت

سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا خوزستان گفت: 
فعالیت اصناف و مشاغل گروه ۴ در ۹ شهرستان زرد استان 
شامل اهواز، دزفول، آبادان، شوشتر، کارون، شادگان، رامهرمز، 
بهبهان و اندیمشک ممنوع است.رضا نجاتی سخنگوی ستاد 
در خصوص محدودیت های  کرونا  بیماری  مدیریت  استانی 
حضور  چگونگی  و  اداری  ساعت  داشت:  اظهار  کرونایی 
و  پابرجاست  گذشته  تصمیمات  ها  بانک  و  ادارات  کارکنان 
صورت  الزم  رسانی  اطالع  جدید  گیری  تصمیم  صورت  در 
خواهد گرفت.  وی افزود: بنابراین پرسنل ادارات، سازمان ها 
و شرکت ها به صورت یک سوم دورکاری و دو سوم حضور 
دستگاه  و  ها  بانک  پرسنل  و  می کنند  فعالیت  کار  محل  در 
های ضروری و نوبت کاری به صورت صد در صدی در محل 
کار حاضر می شوند و ساعت اداری اهواز از 8:30 تا 13:30 
محاسبه   1۴:30 تا   8:30 از  استان  های  شهرستان  سایر  و 
می شود.  سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا ادامه 
زرد  شهرستان   ۹ در   ۴ گروه  مشاغل  و  اصناف  فعالیت  داد: 
استان شامل اهواز، دزفول، آبادان، شوشتر، کارون، شادگان، 
همچنین  است.  ممنوع  اندیمشک  و  بهبهان  رامهرمز، 
استخرهای سرپوشیده، آرایشگاه های زنانه و نمایشگاه های 
دائمی و بین المللی امکان فعالیت ندارند.نجاتی عنوان کرد: 
تاالرها فقط تا این هفته با رعایت پروتکل های بهداشتی دایر 

هستند و از هفته آینده تعطیل خواهند بود.
از  تردد شبانه  تاکید کرد: منع  استانی کرونا  سخنگوی ستاد 
ساعت 21 تا ۴ بامداد با جدیت بیشتری اعمال میشود و تردد 

بین شهرستان ها فعال امکانپذیر است.

وزیر اقتصاد :
الیحه اصالح مالیات های 

مستقیم از دستور کار خارج شد
به  مستقیم  مالیات های  اصالح  الیحه  گفت:  اقتصاد  وزیر 
هیئت دولت آمده اما به دلیل همزمانی با بودجه از دستور کار 
دولت خارج شد.فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
مستقیم  مالیات های  قانون  اصالح  الیحه  سرنوشت  درباره 
گفت: این الیحه به هیئت دولت آمد اما به دلیل همزمانی با 
الیحه بودجه 1۴00 از دستور کار دولت خارج شد.وی افزود: 
باید تالش کنیم تا این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت 
نامه مالیات بر  آئین  اقتصاد همچنین درباره  قرار بگیرد.وزیر 
کاالهای لوکس که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در 
کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است، گفت: این 
آئین نامه به هیأت دولت آمده و در آینده نزدیک کار تصویب 

آن انجام می شود.

قاضی مسعودی :

۱۰2 شرکت به نام
 کارتن خواب ها 
ثبت شده است

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان :

کانکس ها 
جایگزین مدارس 

سنگی می شوند
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مدیر آبفا آبادان :

روزانه
 ۳۰ درب منهول 

سرقت می شود

با تعطیلی نمایشگاه های بهاره ؛

جشنواره
فروش فوق العاده 

برگزار می شود
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پلیس با قاطعیت ممنوعیت تردد را اجرا کند ؛

بستری های ناشی از کرونا
۳ برابر شده است

صفحه 4

ظرفیت بیمارستان رازی اهواز تکمیل شد ؛

موج جدید کرونا در خوزستان


