س کل بانک مرکزی به بانکها
توصیه رئی 
برای تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام ها
آیا عصر روشنفکری
پایان یافته است؟

کرونا و ما
در میانه جهانپدیدار
و جهانناپدیدار

استاد علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی

استاد روابط بینالملل
دانشکده وزارت امورخارجه

یادداشتی از
محمود سریعالقلم

صفحه2

یادداشتی از
سید علی محمودی

صفحه 2

صفحه 3
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بارگذاری بیش از
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سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعالم کرد

مهلت تعویض کارتهای قدیمی
معافیت و پایان خدمت
ت هوشمند تا پایان امسال
با کار 
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دانش آموزان ،دروس خود را از رسانه ملی پیگیری کنند

صفحه 6

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد
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 4سال؛ حداکثر سقف زمانی
برای تبدیل قرارداد موقت کارگران
به استخدام دائم
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دستگیری محتکر
یک میلیون دستکش یکبار
مصرف با همکاری مردم
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2

سیاسی
یادداشت

کرونا و ما
در میانه جهانپدیدار و جهانناپدیدار
سید علی محمودی
استاد روابط بینالملل دانشکده وزارت امورخارجه

شاید شگفتآور بنماید که در وضعیت باال
گرفتن بحران ملی کرونا در ایران ،یک مشکل
معرفتش��ناختی که البته در کشور پیشینهای
درازدامن دارد ،در مواجهه با هیوالی کرونا نیز
خود را نشان داده است .مشکل ،درآمیختن دو
جهان است که در برابر انسان قرار دارد :یکی
جهان پدیدار و دیگری جهان ناپدیدار.
جه��ان پدی��دار ،قلم��رو واقعی��ت و برای
انس��انفهمپذیر اس��ت ،اما جهان ناپدیدار ،قلمرومابعدالطبیعه و برای انسان
فهمناپذیر است ،اما میتواندباورپذیر باشد .این دوجهان و تمایز آن در ایران
برای ما ناشناخته است .خالصه این بحث معرفتشناختی آناستکه بشر
در جهان واقعیت میتواند پدیدهها را فهم کند و از آنها درک بیناالذهانی
داشتهباش��د ،مانند درک ما از انس��ان ،طبیعت ،تاریخ بشری و دانشهای
علوم انس��انی و تجربی .دربراب ِر این جه��ان فهمپذیر ،جهان مابعدالطبیعه
قرار دارد که نمیتوانیم آنرا بشناسیم ،زیرا از جنس واقعیت و دانش نیست،
از اینرو آزمونناپذیر است ،مانند فرشته ،بهشت و دوزخ که درکناپذیراند
اما میتوانندباورپذیر باشند .کانت در مواجهه با تجربهگرایان که هیچ گزاره
غیرتجربی را فهمپذیر نمیدانس��تند ،این نظریه معرفتشناختی را در نقد
عقل محض بازتاب داد .او این دیدگاه را رد کرد که گزارهها یا فهمپذیراند
ی��ا فهمناپذیر .او با مطرح کردن گزارههای باورپذیر ،بر محدود بودن فهم
بش��ری انگشت نهاد و در این رساله نوش��ت:من دانش را کنار زدم ،تا جا
برای ایمان بازش��ود .چنین نیس��ت که هرگ��زاره فهمناپذیری بیمعنی و
ُمهمل باشد ،بلکه میتواند باورپذیر باشد.
ایران کرون��ا زده ،برخی از صاحبان مناصب��ی که اغلب در
اکن��ون در ِ
کس��وتروحانیتاند ،ب��دون درک تمای��ز میان ام��ور فهمپذی��ر و باورپذیر،
میکوش��ند ب��ا عبور از دانش پزش��کی ،عالج ویروس کرون��ا را در رفتن
به اماکن زیارتی و راه انداختن دس��ته عزاداری بجویند .آنان نمیدانند که
بادارالش��فاء نامیدن حرم حضرت معصومه ،هیوالی کرونا نابود نمیش��ود.
دینی شهروندان است.
آنچه آسیب جدی میبیند ،دین ،مذهب و باورهای ِ
آنچه قربانی میشود ایجاد توقعِحراست از بیماریهای واگیردار در اعتاب
مقدس��ه در میان افراد عامی و س��ادهدل اس��ت ،در حالیکه آنان میبینند
بیمارانی از قم به تهران برای درمان منتقل میشوند.
مس��ائل بشری در قلمرو امور ش��ناختپذیر قراردارد و دارای حساب و
کتاب است .جهان مابعدالطبیعه ،جهان باورهای فرابشری ،روحانی و عوالم
معنوی است .چرا ندانسته این دو جهان را با هم خَ لط میکنید؟ چرا پیش
از آمادگیه��ای علمی ،معرفتش��ناختی ،روشش��ناختی و االهیاتی ،وارد
مناصب اجتماعی و سیاسی میشوید و جان شهروندان ناآگاه و سادهدل را
صاحب جان مردم هستید؟
به خطر میاندازید؟ مگر شما مالک و
ِ
در اداره جامعه ،اجرای تمامی تصمیمات ،باید در دایره دانش صورتگیرد؛
س��احت مابعدالطبیعه را از س�� ِر
یعنی در جهان پدیدارها .در این روند نباید
َ
نادانی به بازی گرفت و از آن اس��تفاده ابزاری ک��رد .جهان مابعدالطبیعه،
دستکاری آن ،این جهان باور پذیر را
ساحت قدسی مؤمنان است .نباید با
ِ
ب��ه بازی گرفت .مؤمنان به مابعدالطبیعه باور دارند .آنان معتقدند که لطف
و فیض و امداد خداوند در جهان هستی ساری و جاری است .این باورهای
مؤمنانه را خدشهدار و بی اعتبار نکنید.
انس��انها عاقل ،آزاد و برابر آفریده شدهاند تا خود امور زندگانی خویش
را سروس��امان دهند .ما در امور بش��ری بایس��تی کار خودم��ان را بکنیم.
او در ام��ور خدای��ی میداند چه بای��د بکند و کار خ��ود را میکند .ما حق
نداریم بیدانش��ی ،نادان��ی و خودهمهانگاری خویش را ب��ا خرج کردن از
مابعدالطبیعه ،رفو و جبران کنیم .به ساحت مابعدالطبیعه بیش از این چوب
حراج نزنید.
کرونا یک پدیده واقعی در جهان پدیدار است و باید به دست دانشمندان
این جهان عالج ش��ود؛ آن��را مابعدالطبیعی نکنیم و ع�لاج آنرا با انفعال،
س��تیزی خودمان ،ب��ه عالم باال حوالت ندهیم .بگذارید
درماندگی و دانش
ِ
دین در جایگاه خودش در چش��م و دل مؤمنان ،زاینده و الهامبخش باقی
بماند.
در نب��رد با هی��والی کرونا آنچه معیار قطعی و س��ازشناپذیر اس��ت،
دانشهای پزش��کی و رش��تههای مرتبط اس��ت که همه در قلمرو جهان
پدیدار جای دارد .وزیر بهداش��ت نباید کار تخصصی وزارت بهداشت را به
روند مصالحه و معامله بس��پارد .س��تاد ملی مدیریت بیماری کرونا بایستی
تصمیمه��ای تخصصی پزش��کی را اجرایی و عملیاتی کنن��د ،نه اینکه به
گفته وزیر بهداش��ت با رآی اکثریت درمورد مس��ائل پزشکی که خارج از
تخصص و صالحیت اعضای آن اس��ت اظهار نظ��ر و اعالم رای کند .در
انج��ام وظایفی که به ویژه با زندگی و مرگ ش��هروندان ارتباط دارد ،چه
جای مصالحه و دخالت دادن اش��خاص و نهادهایی اس��ت که صالحیت
ورود در اینگونه امور تخصصی را ندارند؟
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رسیدگی ویژه به وضعیت زندانیان جهت پیشگیری و مقابله با کرونا

س��خنگوی قوه قضائیه از دستور آیت اهلل رئیسی
برای رس��یدگی ویژه به وضعی��ت زندانیان در جهت
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش خبرگزاریها ،غالمحسین اسماعیلی
با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور ،از تمهیدات
ویژه بهداشتی و قضایی در زندانهای کشور خبر داده
و گفت :در جلس��ه دیروز شورای عالی قوه قضائیه و
متعاقب گزارش س��ازمان پزشکی قانونی از وضعیت
مبتالیان به این ویروس در برخی اس��تان ها ،حسب
دستور ریاست محترم قوه قضاییه مقرر گردید کمیته
ویژهای توسط سازمان زندانها با همکاری و مشارکت
پزشکی قانونی و وزارت بهداشت و درمان تشکیل و
اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در جهت حفظ سالمت
زندانی��ان انجام و پیش بین��ی الزم در زمینه تدارک
بخشهای پزشکی و درمانی صورت پذیرد.
س��خنگوی قوه قضائی��ه به تش��کیل کمیتهای

قضایی با موضوع بررس��ی وضعیت زندانیان اش��اره
کرده و افزود :همچنین در جلس��ه شورای عالی قوه
قضائیه مقرر گردید کمیتهای به ریاس��ت معاون اول
قوه وضعیت قضایی زندانیان را بررس��ی و به اتخاذ و
ابالغ سیاست کیفری مناس��ب به واحدهای قضایی
بپردازد .بر اس��اس این سیاس��ت کیفری مقرر ش��د
تدبیری اتخاذ ش��ود که ورودی زندانها در ش��رایط
فعل��ی کش��ور حتی االم��کان کاهش یافت��ه و بجز
مواردی که بازداشت متهمان ضرورت دارد ،از صدور

قرار منتهی به بازداش��ت اجتناب ش��ود .همچنین در
مورد زندانیان واجد شرایط نیز بنا بر اعطای مرخصی
ویژه قرار گرفت.
اسماعیلی به اقدامات روزهای گذشته قوه قضائیه
در این زمینه اش��اره ک��رده و افزود :در  ۲۴س��اعت
گذش��ته ،در هر دو بخش اقدامات خوبی انجام شده
وضعیت تمامی زندانیان به صورت مستمر تحت رصد
و مراقب��ت قرار دارد و تیمهای پزش��کی در زندانها
مس��تقر و وضعیت زندانیان تح��ت کنترل و مراقبت
مناس��ب بهداشتی است و خوش��بختانه در مورد این
افراد جای نگرانی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به تهیه و ابالغ
دس��تورالعمل الزم در باره این موضوع اشاره کرده و
گفت :در روزهای گذش��ته دستورالعملهای الزم در
جهت کاهش ورودی زندانیان و اعطای مرخصی به
آنها تهیه و ابالغ شده است.

دادستان کل کشور:

اخالل در نظام سالمت مردم در حد افساد فی االرض است
محمدجعفر منتظ��ری در نامهای خطاب به وزیر
بهداشت بر آمادگی دادستانی کل کشور در برخورد
با اخاللگران نظام سالمت تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،متن این نامه به این شرح است:
با سالم
جناب آقای دکتر نمکی
وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
نامه پ��ر از درد و غم جنابعالی را برای ش��ورای
عالی امنیت ملی مالحظه نمودم .ضمن س��پاس و
تش��کر از حضرتعالی و تمامی همکاران تالشگرتان
در خط مقدم جبهه مقابله با کرونا اعم از پزشکان و
پرستاران و کمک پرستاران و سایر دست اندرکاران

مربوط ،به اطالع میرساند اخالل در نظام سالمت
م��ردم و اقدامات مجرمانه در راس��تای جنایت علیه
تمامی��ت جس��مانی افراد براب��ر م��اده  ۲۸۶قانون
مجازات اس�لامی نه تنها جرم محس��وب میگردد
بلکه مجازات��ی در حد مجازات افس��اد فی االرض

دارد.
از این روی ،مقتضی اس��ت به مسئوالن ذیربط
در سراس��ر کشور اعالم فرمائید موارد مربوط اعم از
احتکار ،عدم عرضه مواد ش��وینده ،ماس��ک و سایر
اقالمی که در جهت پیش��گیری یا درمان مبتالیان
ب��ه کرون��ا مؤثر هس��تند را با قید فوری��ت به دفتر
اینجانب ارس��ال و اعالم دارند تا نسبت به پیگیری
آن بصورت فوق العاده اقدام گردد.
اضافه مینماید؛ قوه قضائیه اقداماتی را در جهت
مقابل��ه با جرم مذکور در دس��ت اق��دام دارد که به
زودی مراتب به اطالع خواهد رسید.
محمد جعفر منتظری

اعالم آمادگی سپاه پاسداران
برای استقرار بیمارستان  2تا  5هزار تختخوابی در تهران

معاون بهداش��ت و درمان سپاه پاس��داران انقالب
اس�لامی با اعالم اینکه در حال ظرفیت سازی در قم،
رشت ،کاشان و گلستان برای استقرار سامانه بیمارستانی
سیار  ۱۰۰۰تخت خوابی در صورت نیاز هستیم ،گفت:
در تهران نیز بس��تر سازی برای برپایی قریب به  ۲تا ۵
هزار تخت را در صورت نیاز انجام خواهیم داد.
به گزارش ایس��نا ،س��ردار احم��د عبداللهی معاون
بهداشت و درمان سپاه پاسداران انقالب اسالمی ظهر
یکشنبه در نشست خبری «قرارگاه مقابله با کرونا» که
در دانش��گاه علوم پزش��کی بقیه اهلل (عج) برگزار شد،
اظهار کرد :بعد از ورود ویروس کرونا به ایران ،مجموعه
بهداشت و درمان سپاه در خدمت بیماران کرونا شتافت.
پس از تماس تلفنی فرمانده کل سپاه با وزیر بهداشت
و اعالم آمادگی سپاه مبنی بر هر نوع همکاری در حوزه
سالمت با این وزارتخانه ،وزیر بهداشت روز قبل از سپاه
درخواس��ت همکاری و نیازمندیهای بخش س�لامت
کشور را اعالم کردند.
وی گف��ت :نهایتا در مجموعه س��پاه نیز از ش��ب
قبل قرارگاه پیش��گیری و مقابله با کرونا به فرماندهی

فرماندهی کل سپاه تشکیل و از دیشب تاکنون  ۳جلسه
با موضوع برنامه ریزی برای مش��ارکت در پیشگیری و
مقابله با کرونا تشکیل شدهاست .در این جلسات برنامه
ریزی ش��د تا تختهای بیمارستانی مجموعه سپاه در
این زمینه اختصاص یابد.
معاون بهداش��ت و درمان سپاه خاطرنشان کرد :در
حال ظرفیت س��ازی در قم ،رش��ت ،کاشان و گلستان
هس��تیم؛ ب��ه این صورت که در این ش��هرها و س��ایر
ش��هرهای مورد نیاز س��امانه بیمارس��تانی سیار ۱۰۰۰
تخت خوابی مس��تقر خواهیم کرد .در تهران نیز بستر
س��ازی برای برپایی قریب به  ۲ت��ا  ۵هزار تخت را در
صورت نیاز انجام خواهیم داد.
س��ردار عبدالهی گفت :امروز هم س��پاه پاس��داران
انقالب اس�لامی در بیانیه ای خطاب ب��ه مردم اعالم
کرد که به مانند همیش��ه س��پاه در موض��وع مقابله با
ویروس کرونا در کنار مردم اس��ت و بنا به درخواس��ت
وزارت بهداش��ت در این زمینه نق��ش آفرینی خواهیم
کرد .امیدواریم بتوانیم با مشارکت و همراهی همه مردم
بتوانیم با این ویروس مقابله کنیم .تردید نداشت ه باشید

که این بیماری آنقدر که پروپاگاندای رس��انه ای دارد،
خطرناک نیس��ت و میتوان با دست به دست هم دادن
در داخل کشور از این معضل رهایی یافت.
وی اظه��ار ک��رد :همانطور که در هم��ه عرصه ها
از جمل��ه دفاع مقدس موفق و پیروز و س��ربلند بیرون
امیدواریم در این موضوع نیز سربلند باشیم .
معاون بهداش��ت و درمان س��پاه خاطرنش��ان کرد:
عالوه ب��ر اینکه ظرفیت های مراکز درمانی س��پاه در
اختیار مردم است ،یکی اقداماتی که انجام دادیم ،اقدام
به رفع آلودگی از طریق سامانههای جنگ نوین است؛
در ح��ال حاضر در ق��م با اس��تفاده از تجهیزات جنگ
نوی��ن خود در حال آلودگی زدایی و ضد عفونی ش��هر
هستیم؛ این اقدام برای تهران و رشت نیز برنامه ریزی
شدهاست.
سردار عبداللهی گفت :حس��ب دستور فرمانده کل
سپاه ،کلیه تحهیزات ،امکانات و مجموعه های بهداشت
و درمان س��پاه به مدد وزارت بهداشت آمده و انشاءاهلل
در خدم��ت م��ردم خواهیم ب��ود .این امی��د را به مردم
میدهیم که با مشارکت با این بیماری مقابله میکنیم.

س کل بانک مرکزی به بانکها برای تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام ها
توصیه رئی 

رئیس کل بان��ک مرکزی با توجه به تعطیلی یا
کاهش فعالیت برخی از کس��ب و کارهای کشور به

علت ش��یوع کرونا ،به مدیران بانکها توصیه کرد
در زمینه تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام ها،
همراهی الزم را با مشتریان داشته باشند.
عبدالناص��ر همت��ی ب��ا انتش��ار یادداش��تی در
اینس��تاگرام نوش��ت :ای��ن روزها با وجود ریس��ک
فعالیت در ش��عب بانکها شاهد تالشها و زحمات
کارکن��ان نظام بانکی ب��رای خدمت ب��ه مردم به
ویژه در ش��عب بانکها هس��تیم و ضمن توجه به
دستورالعملهای بهداشتی ،از این زحمات قدردانی
میکنیم.وی اضافه کرد :براس��اس شرایط فعلی که

موجب تعطیلی یا کاهش برخی از کسب و کارهای
کشور شده ،کاهش عایدی برخی واحدها و صنوف
و اشخاص حقیقی را نیز در پی داشته است.
س کل بان��ک مرکزی خطاب ب��ه مدیران
رئی�� 
بانکه��ا توصیه کرد که ش��رایط امروز اش��خاص
حقیقی و حقوقی که از این بابت دچار وقفه درآمدی
میش��وند ،در نظر گرفته و در زمین��ه تمدید زمان
و نحوه وصول اقس��اط وام ه��ا ،همراهی الزم را با
مش��تریان به عمل آورن��د و مراعات وضعیت آنها
را بکنند.
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عبوربیسابقهپناهجویانازمرزترکیهبهسمتاروپا
هشدار مرکز مستشاری ایران در سوریه به ترکیه

وزیرکش��ور ترکیه اع�لام کرد که
 36هزار نفر از مهاج��ران و پناهندهها
تا عصر یکشنبه  11اسفند از این کشور
وارد اروپا ش��دهاند.این پس از آن روی
داد که سی و چهار نظامی ترکیه بامداد
جمعه در حمل��ه هوایی که در نزدیکی
روس��تای الباره ،واق��ع در جبل الزاویه،
در حومه استان ادلب انجام شد ،کشته
شدند.
به گزارش ف��رارو ،به دنبال کاهش
تدابیر س��ختگیرانه در مرزهای غربی
ترکیه برای مهاج��ران ،خیل زیادی از
آنها این کشور را به مقصد اروپا ترک
کردند.
وزیر کش��ور ترکی��ه نزدیک به ۳۷
هزار مهاجر مرزهای ترکیه در اس��تان
ادرنه را به سمت اروپا ترک کردهاند.
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور
ترکی��ه در جریان ش��رکت در مراس��م
تش��ییع کش��تههای ارتش این کشور
گفت ک��ه ترکیه مرزه��ای غربی خود
را ب��ه روی مهاجرانی که میخواهند به
اروپا بروند ،باز خواهد گذاشت .او گفته
بود تا صبح یکشنبه ۱۸ ،هزار نفر ترکیه
را ترک کردهاند.
او دلی��ل ای��ن اق��دام ترکی��ه را به
تحوالت ادلب ربط داد و مدعی شد که
به دلیل حمالت ارتش س��وریه در این
استان ،چهار میلیون نفر آواره شده و به
سمت مرزهای ترکیه حرکت کردهاند.
اردوغان با بی��ان اینکه اینکه هفت
میلیون و  ۳۰۰هزار نفر پناهنده سوری
در ترکی��ه وج��ود دارد ،از عدم تحقق
وعدهه��ای مال��ی اروپاییه��ا از جمله
آلم��ان در خصوص حمایت از این افراد
انتقاد کرد و گفت :به مرکل [صدراعظم
آلم��ان] گفت��م پولهای آم��ادهای که
میگویی به دس��ت ما نرس��یده است.
اگر میخواهید آنها را به [پناهجویان
بدهید] پس ما آنها را به س��مت شما
میفرس��تیم و ب��ه ج��ای  ۲۵میلیون
یوروی ش��ما ،ما به ش��ما  ۱۰۰میلیون
یورو تقدیم خواهیم کرد.
ترکیه در برخی از اس��تانهای خود
مانن��د بولو زمین��ه را ب��رای مهاجرت
آوارگان و پناهندهها مهیا کرده اس��ت.
آناتولی گ��زارش داد که ش��هردار بولو
 ۴۰۰دس��تگاه اتوبوس در اختیار آنها
گذاش��ته اس��ت تا خود را به مرز یونان
برساند.
ارتش ترکی��ه نیز تدابی��ر امنیتی و
ممنوعیت خروج از مرزهای این ترکیه
را برداشت و گذرگاههای مرزی خود با
یونان را تخلیه کرد.
ترکیه از اواسط هفته گذشته بعد از
آنکه شمار زیادی از نیروهای نظامیش
در درگی��ری با ارتش س��وریه و حملت
هوایی این کشور و روسیه کشته شدند،
اتحادیه اروپا و ناتو را تهدید کرد که اگر
در قضی��ه ادلب از آنکارا حمایت نکنند،
مجبور خواهد ش��د مرزهای غربی خود
را به روی دهها هزار مهاجر بگشاید.
ترکی��ه پی��ش از ای��ن نیز ب��ا اهرم
مهاج��ران و بازگش��ایی مرزهای خود
بر روی آنها طی چند س��ال گذش��ته،
اتحادی��ه اروپا را تحت فش��ار قرار داده
و بعد از ورود س��یل عظیم��ی از آنها
به کش��ورهای اروپای��ی ،اتحادیه اروپا

مجبور ش��د مبالغی را ب��ه ترکیه جهت
ممانع��ت از ورود مهاج��ران غیرقانونی
پرداخت کند.
عم��ده مهاج��ران از کش��ورهای
جن��گزده س��وریه ،عراق ،افغانس��تان
و برخی کش��ورهای منطقه هس��تند و
کش��ورهای اروپایی نحوه تعامل ترکیه
در ای��ن قضی��ه را نوع��ی باجخواه��ی
میدانند.
مرکز مستشاری ایران
در سوریه ،ترکیه را
به رفتار عاقالنه دعوت کرد
در همی��ن حال مرکز مستش��اری
نظامی ایران در س��وریه با اش��اره به
ت��داوم حمالت توپخان��های ترکیه به
مواضع این مرکز ،ترکیه را به برخورد
عقالنی با موضوع ادلب و بر اس��اس
مصلح��ت م��ردم این کش��ور دعوت
کرد.
مرک��ز مستش��اری نظام��ی ایران،
مستقر در شمال سوریه ،بامداد یکشنبه
با ص��دور بیانیهای اعالم ک��رد ارتش
ترکیه همچنان به بمباران مواضع این
مرکز ادامه میدهد و این مرکز از آنکارا
میخواهد که عاقالنه رفتار کند.
در این بیانیه آمده است که به دنبال
درگیریهای چند روزه بین ارتش سوریه
و ارت��ش ترکیه به اطالع افکار عمومی
میرسانیم :
اول :ب��ه دنب��ال درخواس��ت دولت
س��وریه در آزادس��ازی مس��یر  M5با
ارتش این کش��ور هم��کاری کردیم و
نیروهای��ی از س��پاه پاس��داران انقالب
اس�لامی و نیروهای ح��زب اهلل لبنان
با همکاری جناحه��ای مقاومت بعد از
آزادس��ازی به ارائه خدمات به ساکنان
مناطق آزاد شده مشغول شدند.
دوم :گروههای مسلح مورد حمایت
ارتش ترکیه بعد از آزادس��ازی مس��یر
یاد ش��ده به مراکز ارتش سوریه حمله
کردند که م��ا به منظ��ور جلوگیری از
س��قوط مجدد مس��یر  M5ب��ا ارتش
سوریه بار دیگر همکاری کردیم.
س��وم :از زم��ان حضورم��ان در
س��وریه ،مراکز ارتش ترکیه در تیررس
نیروهایم��ان ق��رار داش��ت ولی طبق
توافقنام��ه آس��تانه و غی��ره ،نیروهای
کمیته ها و جناحهای مقاومت به مراکز
ارت��ش ترکیه حمله نک��رده و تا به این
لحظ��ه از هدف قرار دادن مراکز ترکیه
خودداری کردهایم.
س��وم :از چهار روز گذشته نیروهای
بیگانه از تاجیکستان و حزب الترکستانی
و نیروهای جبه��ة النصره و گروههای
تروریس��تی حمالت گستردهای را علیه
مراک��ز ارتش س��وریه آغ��از کردهاند و

نیروهایم��ان این ب��ار نیز ب��رای عدم
سقوط مناطق آزاد شده به کمک ارتش
سوریه شتافتند.
پنجم :علیرغم موضعگیری دفاعی
نیروهایم��ان ،ارت��ش ترکی��ه از هوا با
آتشباری و پرتاب موشکهای نقطهزن
نیروها و مراکزم��ان را بمباران کرده و
ما برای حل این موضوع میانجیگرانی
را ب��ه ارت��ش ترکیه فرس��تادیم تا این
حمالت و رفتارهای ناپس��ند را متوقف
کند.
شش��م :میانجیگ��ران ب��ه ارتش
ترکیه اعالم کردند که تروریس��تها
با حمایت ش��ما ب��ه مراکزمان حمله
کردن��د و م��ا در کنار ارتش س��وریه
ب��رای مقابله با تروریس��تها تالش
میکنیم ولی متاس��فانه ارتش ترکیه
هیچ توجهای به گفتههای ما نکرده و
به بمبارانهای خود ادامه داد تا جایی
ک��ه چندین نف��ر از رزمندههایمان به
شهادت رسیدند.
هفت��م :توپخان��ه ارت��ش س��وریه
مراک��زی را که به آنها حمله میش��د،
زیر آتش خ��ود گرفتند و م��ا بار دیگر
از طریق میانجیگ��ران به ارتش ترکیه
اعالم کردیم ما قص��د مقابله با ارتش
ترکیه را نداری��م و فرماندهانمان برای
حل بح��ران بی��ن س��وریه و ترکیه از
طریق دیپلماتیک پافشاری میکنند.
هشتم :به نیروهایمان اعالم کردیم
برای حفظ جان سربازان ترکیه ،مراکز
ارتش این کشور را در ادلب هدف قرار
ندهن��د ولی ارتش ترکی��ه همچنان به
حمل��ه توپخانهای خود ب��ه مراکز ما و
ارتش سوریه ادامه میدهد.
نهم :مرک��ز مش��اوره نظامی ایران
و رزمن��دگان مقاوم��ت از نیروه��ای
ترکی��ه میخواهن��د با در نظ��ر گرفتن
مناف��ع دو مل��ت س��وریه و ترکی��ه،
عاقالن��ه رفتار کرده و ب��ه ملت ترکیه
خاطرنش��ان میکنیم فرزندانشان یک
ماه اس��ت که در تی��ررس ما قرار دارند
و ما میتوانستیم انتقام بگیریم ولی به
دلیل دستور فرماندهانمان از این عمل
خودداری کرده ولی از شما میخواهیم
ب��ه مقامات خ��ود ب��رای جلوگیری از
کشته شدن س��ربازان ترک و پایبندی
به توافقها فشار آورید.
ده��م :علی رغم ش��رایط س��خت
کنونی بار دیگر تاکید میکنیم تا بیرون
راندن تروریستها و حفاظت از تمامیت
ارضی س��وریه در کنار ملت و دولت و
ارتش س��وریه همچنان میایستیم و از
همگان میخواهیم در مورد خطرات و
پیامدهای ادامه حمله به سوریه با تعقل
بیشتری بیندیشند.

تماس تلفنی رؤسای جمهوری
فرانسه ،روسیه و ترکیه
رؤسای جمهور ترکیه ،فرانسه و روسیه
طی تماس تلفنی درب��اره تحوالت اخیر
ادل��ب رایزن��ی و روی برقراری آتشبس
توافق کردند.
امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه
بامداد یکش��نبه به صورت تلفنی با رجب
طیب اردوغان و والدیمیر پوتین همتایان
ترکی و روسی خود ،درباره تحوالت اخیر
ادلب صحبت کرد.
به نوشته وبگاه شبکه الجزیره ،ماکرون
در این تماس تلفنی ،از پوتین و اردوغان
خواس��ت تا به عملیات نظامی در سوریه
پایان داده و بر س��ر ی��ک آتشبس دائم
توافق کنند.
بر این اس��اس ،وی همچنین ضمن
اب��راز همدردی با ترکیه در پی کش��ته و
زخمی شدن تعدادی از نظامیان این کشور
در جریان حمله به ادلب ،از آنکارا خواست
تا در موضوع ممانعت از ورود مهاجران به
اروپا ،با آنها همکاری کند.
خبرگ��زاری آناتولی نیز به نقل از دفتر
ریاس��تجمهوری ترکی��ه گ��زارش داد،
اردوغ��ان و ماکرون درب��اره موضوعات
مختلفی از جمل��ه روابط دوجانبه ،بحران
سوریه ،مش��کل پناهجویان و همچنین
به میزان بیش��تری درباره ادلب صحبت
کردند.
بر این اساس ،اردوغان مدعی شد که
نیروهای ارتش س��وریه ،بهای سنگینی
ب��رای حمله به نظامیان ترکی��ه در ادلب
پرداختند.
به نوش��ته آناتولی ،وی با بیان اینکه
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ناتو ،باید
ع�لاوه بر گفتار ،در عم��ل نیز همدردی
خود با ترکیه را نش��ان دهد ،ادعا کرد اگر
عملیات ضد تروریس��تی ارتش سوریه در
ادلب متوقف نشود ،اوضاع انسانی وخیمتر
میشود.
کاخ کرملی��ن نیز با ص��دور بیانیهای
درباره گفتوگوی رئیسجمهور روسیه با
همتای ترکی خود ،اعالم کرد که پوتین
در این تماس تلفنی نگرانی ش��دید خود
را از وضعیت کنونی در ادلب ابراز داش��ته
اس��ت.به نوش��ته خبرگزاری اینترفکس،
پوتین و اردوغان ب��ا توافق برای اولویت
دادن به مقابله با سازمانهای تروریستی
بینالمللی در سوریه ،درباره لزوم اقداماتی
برای آرام کردن اوضاع در ش��مال غرب
سوریه صحبت کردند.
بر این اساس ،رؤسای جمهور روسیه
و ترکی��ه توافق کردند ک��ه احتمال دیدار
در آین��ده نزدی��ک در خص��وص ادلب را
بررسی کنند ۳۴.نظامی ترکیه بامداد جمعه
در حمله هوایی که در نزدیکی روس��تای
الباره ،واقع در جبل الزاویه ،در حومه استان
ادلب انجام ش��د ،کشته ش��دند .کشته و
زخمی ش��دن نظامیان ترکی��ه در جریان
حمالت روز گذشته گروههای تروریستی
به مواضع ارتش سوریه در جنوب ادلب و
شهر سراقب و پاسخ توپخانهای نیروهای
سوری رخ داد.
س��خنگوی کاخ کرملین نی��ز با بیان
اینکه نظامیان کشتهش��ده ترکیه خارج از
پس��تهای دیدبانی در ادلب بودند ،تاکید
ک��رد نظامیان ترکیه نباید بی��رون از این
تاسیسات حضور داشته باشند.

یادداشت

آیا عصر روشنفکری پایان یافته است؟

محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
با مطالعه و مشاهدۀ تحوالتِ جهانی ،به نظر میرسد دو گروه
نزدیک به هش��تاد درص ِد جریان سازیها و تصمیم سازیها را در
کشورها انجام میدهند:
صاحبان سرمایه و شرکتهای بزرگ و امنیتیها.
بیست درص ِد باقیمانده که شامل سیاست مداران ،نویسندگان،
روشنفکران ،محققان و خبرنگاران میشود ،یا اُپراتو ِر دو گروه فوق هستند و یا در حاشیه به سر
می برند .روندهای مسلط در اکث ِر جوامع به زندگی کردن ،استفاده از تنو ِع گستردۀ زندگی و بی
تفاوتی به آزادی سیاسی ،فلسفه و اندیشه محدود شده است .دهههای  ۶۰ ،۵۰و  ۷۰میالدی
عص ِر نویسندگی ،روشنفکری و فلسفه بود .از  ۱۸۷۰تا دهۀ  ،۱۹۷۰به ندرت تحصیل کرده ای
متون فلسفی نخوانده باشد .از فرانسه تا مصر ،از آمریکا تا برزیل ،از آلمان تا
پیدا می شد که ِ
رسم مسلطِ زمانه بود.
هند ،از ایران تا چین ،روشنفکری ،مطالعۀ متون مدرن و رمان خوانیِ ،
اما تقریبا طی دهۀ گذشته ،که حتی در گرد ه م آییهای داوس ( )Davosهم قابل مشاهده
است ،اندیشۀ کم کردن فواصل طبقاتی اقتصادی به مهمترین و شاید تنها موضوعِ اندیشهای
س��طح بینالمللی تبدیل شده است .موضوعات حا ِد دهههای  ۶۰ ،۵۰و  ۷۰میالدی مانند
در
ِ
آزادی سیاس��ی ،دموکراسی ،جامعۀ مدنی و پاس��خ گوییهای مدنی ،به حاشیه رانده شدهاند.
روشنفکران چه در غرب و چه در کشورهای در حال توسعه ،پیشگامان این نوع تغییرات بودند.
قابل
به نظر میرسد چهار دلیل برای انتقال از حوزه اندیشه به اولویتهای رفاهی و
کاهش ِ
ِ
سال گذشته ،چهار میلیارد نفر به جمعیت
توجه روشنفکران قابل طرح است.اول اینکه ،طی ِ ۵۰
جهش شگفت انگیز در زمانی کوتاه
جهان اضافه شده است (از  3/7به  ۷/۷میلیارد نفر) .این ِ
ریشه در بهبو ِد وض ِع بهداشت ،تغذیه و رشد اقتصادی دارد .طبیعی است که متقاضیان کار در
این بازۀ زمانی فشارِ قابل توجهی برای دولتها ،بنگاهها و خانوارها برجای گذاشته است .در
گذشته ،با اشتغال یک نفر ،یک خانواده مدیریت می شد اما هم اکنون تقریبا در عموم کشورها،
چنین چیزی امکان پذیر نیس��ت.این موضوع دلیل دوم را ب��ه میان می آورد که هزینههای
مطلق افراد ،به
زندگی طی نیم قرن گذش��ته بسیار افزایش یافته است به طوری که اکثریت ِ
عنوان مثال در حالی که شهریۀ متوسطِ ساالنۀ یک
کار و فعالیت اقتصادی نیازمند هستند .به ِ
دانشگا ِه خصوصی در سال  ۱۹۵۰در آمریکا  ۶۰۰دالر بود ،هم اکنون به  ۴۲۰۰۰دالر افزایش
قیمت متوسطِ یک اتومبیل  ۱۵۱۰دالر بود و اکنون به ۳۲۰۰۰
یافته اس��ت .در س��ال ِ ،۱۹۵۰
دالر رسیده است .در حالی که متوسطِ حقوق ساالنه در سال  ۳۲۰۰، ۱۹۵۰دالر بود ،در سال
دانان
 ۲۰۱۹این حقوق  ۴۸۰۰۰دالر تخمین زده میشود .همانطوریکه بسیاری از اقتصاد ِ
افزایش هزینهها با افزایش دستمزد ها متناسب نیستند.
کاهش نابرابری هشدار دادهاند،
ِ
طرفدا ِر ِ
این وضعیت به طور نسبی در عموم کشورها وجود دارد و فشار بر فرد و خانواده برای تامین
وقت بیشتری از
تامین هزینهها ِ ،
هزینهها به مشغلۀ اصلی جوامع تبدیل شده است .اشتغال و ِ
شهروندان نسبت به گذشته به خود اختصاص میدهد.این ضرورت معاش ،نوعی فرد گرایی
و خود محوری ناخواسته در انسانها ایجاد کرده که از جامعه به خود و از دغدغههای فکری
ب��ه اولویتهای اقتصادی تمایل پیدا کنن��د .چه در پاریس چه در تهران ،چه در نیویورک چه
در مس��کو ،چه در شانگهای چه در دهلی ،چند شهروند عالقه دارند و یا نیاز دارند که کافکا،
هابرماس ،چامسکی ،تولستوی ،پوپر ،گرامشی و یا سارتر بخوانند؟
س��بک زندگی جدید مربوط میشود .در گذشته مثل حال این
دلیل س��و ِم  ،به ماهیت و
ِ
ِ
سطح از تنوع و لذت بردن از زندگی نبود .گفته میشود بین  ۳تا  ۴میلیارد نفر در جهان موبایل
هوشمند دارند و به هر موضوع ،اندیشه و سرگرمی دسترسی دارند .یک جوان  ۲۰تا  ۳۰ساله،
به طو ِرمتوس��ط در س��طح جهانی بین  ۳تا  ۷س��اعت در روز با موبایل خود مشغول است .با
خواندن داستایوفسکی یا چارلز دیکنز یا شکسپیر به
مشکالت اقتصادی و این همه سرگرمی،
ِ
چه کار می آید و کدام دغدغۀ اقتصادی را حل میکند؟ با موبایل هوشمند ،افراد میتوانند در
قابل تصور ،چند خط بیاموزند .یک پاراگراف در مورد هرموضوع .چه نیازی
تمامی موضوعاتِ ِ
ش��رکت کتابِ  Barnes and Nobleکه در س��ال ۱۹۱۷
به کتاب خواندن وجود دارد؟
ِ
تاسیس شده ساالنه  ۱۵کتاب فروشی خود در آمریکا را تعطیل میکند .آنقدر زندگی کردن،
خوب زندگی کردن ،به هر روشی پول درآوردن و لذتِ گسترده از زندگی اهمیت یافته و جنبۀ
فلسفی ،ایندۀ جامعه و
جهانی به خود گرفته که ضرورتِ پرداختن به رش ِد فردی ،سواالت مهم
ِ
سرنوشت جمعی به حاشیه رفته اند.دلیلِ چهارم به دلیلِ سوم مربوط میشود که انسانها عموما
نمی خواهند سیاس��ی باشند و از سیاست ،سیاس��ت مداران و مشغولیتهای آنان فاصله می
گیرند .اقتصادی ش��دن فضای ذهن انسانها ،آنها را غیر سیاسی ( )Apoliticalکرده است.
حقوق ماهانۀ یک استا ِد دانشگاه در کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس بین  ۷تا  ۱۲هزار دالر
ِ
میانگین حقوق همین صنف در اروپا و آمریکا  ۲۰تا  ۴۰درصد باالتر است.
است .این رقم ،از
ِ
قرن گذشته تقریبا از ثباتِ مطلق
رابطۀ بین شاخ 
ص های ارزی این کشورها با دالر در طی نیم ِ
برخوردار بوده اس��ت .در چنین ش��رایطی از وفور و ثبات ،چه نیازی به فکر سیاسی ،اعتراض
سیاسی ،جنبش مدنی ،دموکراسی خواهی و اصوال طرح سواالت فلسفی وجود دارد؟
نتیج��ۀ این تحوالت برای حوزه حکمرانی این اس��ت که :مادامی ک��ه حاکمان ،از یک
طرف رش��د و توس��عه اقتصادی و از طرف دیگر ،ثبات اقتصادی در امتداد آن را ایجاد کنند
و نیز ظرفیتهای مدیریت آن را داش��ته باشند ،میتوانند نگران ناآرامیهای سیاسی نباشند.
حداقل وضعیت چین ،کره جنوبی و کشورهای عضو آسه آن ()ASEANاین تز را حمایت
میکند.ظهورِ راستِ افراطی در شرقِ اروپا نیز ناشی از بحرانهای اقتصادی و کاهش فرصتهای
اقتصادی است .اگر فردی در ُدبی یا استانبول زندگی کند و درآم ِد متوسطی هم داشته باشد،
فرصت لذت بردن از زندگی وجود دارد که بعید است سوال فلسفی ،سیاسی ویا اندیشه
آنقدر
ِ
ای برای او مطرح شود و یا نیازی به نوشتههای اورهان پاموک ( )Orhan Pamukترکیه
ای یا محمود درویش فلس��طینی پیدا کند.در کشورهایی سیاست فعال است و ذهنها متوجه
حاکمان است که بی ثباتی اقتصادی وجود دارد .روشنفکر سوال مطرح میکند :سواالتی مهم
و کلیدی .روشنفکر نمایندۀ فکری و فلسفی جامعه در برابر حاکمیت است .در جهان امروز ،اگر
حاکمیت کار خود را در تامین نیازهای عمومی مردم با کارآمدی انجام دهد و مردم احساس
کنند خوب زندگی میکنند و ثبات و آینده دارند ،کار روش��نفکران به کسادی میرود .زمانی
موضوع جذاب تر میش��ود که حاکمان ،خود و در حلقههای درونی خود ،س��واالتِ فلسفی و
روشنفکری مطرح میکنند و حداقل به عدالت اقتصادی ،تقسیم منابع و ایجاد فرصت برای
عموم شهروندان فکر میکنند .تامین این نوع عدالت اجتماعی-اقتصادی نسلهای فعلی را
تامین منابع
سال آینده ،زمانی که بحران ِ
راضی میکند .حدود  ۳۰تا ِ ۵۰
های محیط زیستی و ِ
نرخ رش�� ِد اقتصادی فعلی جدی تر شود ،فلسفه ،سیاست و اندیشه باز می گردند.
برای تداو ِم ِ
عدالت اجتماعی-اقتصادی را مطرح میکنند اثرگذارند .بی دلیل نیست
فعال روشنفکرانی که ِ
که نوشتههای  Joseph Stiglitzخوانده میشود.
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جامعه
یادداشت
حمله محلی به کرونا

محمد فاضلی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

یک��ی از مهمترین درسهایی که در جریان
گزارش_ملی_س��یالبها از بررس��ی عملکرد
س��منها (س��ازمانهای مردمنهاد) و داوطلبان
مردمی در کمک به سیلزدگان آموختم ،کام ً
ال
بهکار مقابله ب��ا ویروس کرونا میآید .امیدوارم
س��تاد ملی مقابله با کرونا ب��ه این نکات توجه
کند.
 .۱کرونا عین آب س��یالب ،متر به متر جلو
میرود و خانه به خانه را تهدید میکند.
 .۲س��منها و داوطلبان وقتی وارد کمک به س��یلزدگان برای امداد و
نجات شدند ،چند مشکل داشتند:
اطالعاتی درباره خانوادههای درگیر س��یالب نداش��تند .معلوم نبود هر
خانواده چند نفر است ،چند زن و کودک یا فرد آسیبپذیر در هر خانه هست
و باید چه کمکهایی (شیرخش��ک ،پوشک ،نوار بهداشتی و  )...در بستهها
به سیلزدگان توزیع کرد.
مناطق تحت تأثیر س��یالب به دقت بین س��منها تقس��یم نشده بود و
گاه چند س��من به یک منطقه میرسیدند و گاه منطقهای بدون امداد باقی
میماند.
سمنها مجبور ش��دند ابتدا آمارگیری و شناخت نیازمندیهای مناطق
تحت تأثیر سیالب انجام دهند و بعد کمکرسانی و امداد را شروع کنند.
مردم سیلزده چون اعتماد نداشتند که به آنها مداوم رسیدگی میشود،
اقالم امداد (آب معدنی ،غذا ،پتو و  )...را زیادتر از نیازشان دریافت میکردند.
آنها زیادهخواه نبودند فقط اعتماد نداشتند.
 .۳اگر روند افزایش ابتال به کرونا ادامه یابد ،محالت حاشیهای و کانون
اقش��ار ضعیفتر اقتصادی ش��هرها (به دلیل بهداش��ت کمتر ،نیاز بیشتر به
کار در بیرون و عدم امکان ماندن در منزل ،دسترس��ی نداش��تن به خودرو
شخصی و  )...بیشتر در معرض ابتال قرار میگیرند.
 .۴ض��روری اس��ت هر چ��ه زودتر اطالع��ات الزم درب��اره این مناطق
جمعآوری ش��ود .اطالعاتی نظیر هر خانه چند فرد آسیبپذیر باالی شصت
سال دارد؟ چه کس��انی بیشترین رفت و آمد به مناطق آلوده دارند؟ و سایر
اطالعات که حتم ًا پزشکان و متخصصان اپیدمیها بهتر میدانند.
 .۵دول��ت قادر نیس��ت همه این اطالع��ات را جمع کن��د و کار وزارت
بهداشت به تنهایی هم نیست .ش��هرداریها ،نیروهای سمنها ،واحدهای
بس��یج ،و  ...باید کمک کنند .روزهای اول نوشتم که با سمنها هماهنگی
کنید .پروتکل هماهنگی با س��منها ،بسیج و داوطلبان باید هر چه سریعتر
تدوین شود.
 .۶احتما ًال زمان توزیع بس��تههای امداد کرونا و پیش��گیری به زودی فرا
میرس��د (درس��ت عین امداد س��یل) .اعتماد الزم به تداوم کمکرس��انی و
اطالعات الزم از هر خانواده را باید فراهم کرد تا کمکرسانی هدفمند باشد.
 .۷خانوادههای فقیرتر بیش��تر آسیبپذیر هستند .آنها به تغذیه مناسب
بیش��تر و حمایت مالی ب��رای حفاظت از بیمارانش��ان نی��از دارند .اوضاع
اقتص��ادی خوب نیس��ت ،اما حمای��ت هدفمند از فقرای ش��هری به کمک
اطالعاتی که س��منها جمع میکنند ،هزینهای بسیار کمتر از شیوع فراگیر
کرونا و مرگ و میر احتمالی دارد.
 .۸سمنها ،نیروهای بس��یج و هر داوطلب سازمانیافتهای را باید برای
توس��عه آموزش در مناطق حاشیه ش��هری و هر ناحیه نیازمند کمک بهکار
گرفت .اغلب برنامهریزان و مجریان مقابله با کرونا از طبقه متوسط هستند
و ممکن است گول بخورند و فکر کنند همه جامعه مثل خودشان هستند و
از تلگرام آموزش میبینند .نه ،باید آموزش محلی را تدارک دید.
 .۹طراحی بستههای آموزشی قابل ارائه به خانوارها در محلهایی که اپیدمی
اوج میگیرد ضروری است( .عین آموزش به سیلزدگان در مناطق بحرانی)
 .۱۰امیدوارم هر چه زودتر متخصصان فناوری اطالعات امکاناتی فراهم
کنند (اگر تاکنون نکردهاند) که مردم بتوانند نشانههای ابتالی احتمالی خود
را به مرکزی ارس��ال کنند و بر اس��اس تجمیع اطالعات دریافتی از مردم
بتوان نقاط کانونی و بحرانی تجمیع مبتالیان احتمالی را شناسایی کرد و از
گروههای سمن و داوطلب (مجهز به لباسها و تجهیزات پیشگیری) برای
امداد به آن مناطق کمک گرفت.
 .۱۱اطالعات��ی ک��ه در جریان بررس��یهای هیأت وی��ژه گزارش ملی
سیالبها جمعآوری کردیم نشان میداد مردم با فاصله فاحش ،به سمنها
و نیروهای داوطلب و بسیج ،بسیار بیشتر از سازمانهای رسمی از دولتی تا
عمومی غیردولتی ،اعتماد دارند .لطف ًا زمینهسازی برای مداخله مؤثر و توأم
با کمترین خطر ابتال برای خود داوطلبان را جدی بگیرید.
 .۱۲نگاه امنیتی به سمنها را هم برای همیشه یا حداقل تا پایان بحران
کرونا متوقف کنید.
آنچه نوش��تم ،زمینه حمله_محلی_به_کرونا متناس��ب با ش��رایط هر
محل و منطقه را فراهم میکند.
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ایران؛ رتبه دوم درمان ویروس کرونا در جهان

 ۱۲روز از ورود کرون��ا وی��روس جدید به کش��ورمان
میگذرد ،ویروسی که علیرغم سرعت بیماریزایی باال،
اما قابل درمان اس��ت و حاال بنابراعالم وزارت بهداشت،
ایران در رتبه دوم درمان این بیماری در جهان ایس��تاده
است.
به گزارش ایس��نا ۱۲ ،روز از ورود و تایید قطعی اولین
مورد کرونا ویروس جدید به کشورمان ،میگذرد؛ ویروسی
ووه��ان چین آغاز
ک��ه ابتدا بیماریزاییاش را از ش��هر
ِ
کرد؛ بیماری کووید ۱۹-نام گرفت و س��پس در بسیاری
از کش��ورهای دنیا از جمله ایران گسترش یافت.حاال نیز
به اذعان وزارت بهداش��ت کش��ورمان ،سازمان بهداشت
جهانی در آمار رس��می خود اعالم کرده اس��ت که ایران
موفق ش��ده بعد از کش��ور چین ،بیشترین بیمار مبتال به
کرونا را درمان کند.
بای��د توجه کرد که طبق جدیدتری��ن آمارها ،بیماری
کویی��د –  ۱۹یا همان کرونا وی��روس جدید ،تاکنون در
جهان دو هزار و  ۹۷۶قربانی گرفته است که از این تعداد
۲ه��زار و  ۸۷۰نفر در چین جان خود را از دس��ت دادهاند.
همچنین در سراس��ر چین  ۷۹ه��زار و  ۸۲۴فرد آلوده به
کرونا ویروس جدید شناسایی ش��ده که از این تعداد ۴۱
هزار و  ۶۲۵نفر بهبود پیدا کردهاند.
در ایران نیز طبق آخرین آماری که به طور رس��می از
سوی وزارت بهداشت منتشر شده است ،تا کنون  ۵۹۳نفر
مبتالی قطعی به بیماری کووید ۱۹-شناسایی شده است
که متاسفانه از میان این افراد ۴۳ ،نفر جان باختهاند .این
درحالیست که  ۱۲۳نفر از مبتالیان نیز در کشورمان بهبود
یافته و از بیمارستان ترخیص شدهاند.
بنابراین کش��ورمان ب��ا درمان  ۱۲۳بیم��ار مبتال به
کووید ۱۹-باالتر از کشورهای سنگاپور ،ایتالیا ،ژاپن و کره
جنوبی در رتبه دوم درمان بیماری کووید ۱۹ -در جهان

و بعد از چین قرار دارد.البته از آنجایی که س��رعت انتشار
کرونا ویروس جدید بس��یار باالست ،وزارت بهداشتیها
همچنان از مردم میخواهند که برای پیشگیری و کنترل
ای��ن وی��روس در منازل خ��ود بماند ،ت��ردد ،رفتوآمد و
مراوداتش��ان را کاهش داده و س��فرهای بین شهری و
درون شهری را محدود کنند .در عین حال وزیر بهداشت
اعالم کرده اس��ت که پیک اصلی بیماری کووید ۱۹-در
کشورمان در هفته جاری خواهد بود .بنابراین مردم حتما
این توصیهها را جدی بگیرند.این درحالیست که علیرغم
هشدارهای وزارت بهداشت ،ابتال به کرونا ویروس جدید
در سه استان گلس��تان ،کاشان و مرکزی روند صعودی
داشته است و به اذعان سخنگوی وزارت بهداشت ،بویژه
استا ن گلستان در حال تبدیل شدن به کانونی برای بیماری
کووید ۱۹-محسوب میشود که به نظر میرسد بخشی
از این موضوع به دلیل افزایش سفرها به این استانها ،به
ویژه استانهای نوار شمالی کشور بوده است.
بر همین اس��اس وزارت بهداش��ت و در قالب ستاد
مدیری��ت کرونا در کش��ور ،ع�لاوه بر تاکی��د بر لزوم
محدودی��ت در ترددها و م��راودات ،تمهیداتی را برای
پیش��گیری و کنترل کرونا وی��روس جدید اتخاذ کرده
است؛ به طوری که برای کاهش مواجهه مردم با محیط

بیرون ،دانش��گاهها تا پایان هفته تعطیل اعالم شدند و
مدارس نیز تا روز دوشنبه تعطیل خواهند بود و بر اساس
نظر ستاد ،در صورت لزوم درباره تعطیلی دوباره مدارس
تصمیمگیری خواهد ش��د.در همین راس��تا ،غربالگری
مسافران در مبادی ورودی استانها آغاز شده و وزارت
بهداشت هم هش��دار داده است که در صورت مشاهده
افراد مشکوک به کرونا ویروس جدید در مبادی ورودی
برخی اس��تانها ،فرد شکوک به مدت  ۱۴روز قرنطینه
خواهد ش��د.در تهران نیز دکت��ر علیرضا زالی -فرمانده
عملیات مدیریت کرونا ،طی نامههایی جداگانه به مقامات
مربوطه در استان تهران ،درباره ساعت کاری کارکنان
و مرخصی اس��تعالجی افراد دارای بیم��اری زمینهای،
دستوراتی داد و بر اساس مصوبات ستاد مربوطه ،ساعت
کاری در تهران تا اطالع ثانوی به س��اعت هش��ت الی
 ۱۳تقلی��ل یافت و همچنین اف��راد دارای بیماریهای
زمینهای با تایید پزش��ک معتمد دس��تگاه با استفاده از
مرخصی استعالجی حداقل حضور را در محل کار خود
خواهند داشت.همچنین زالی عالوه بر تمهیدات در نظر
گرفته شده برای پادگانها و همچنین زندانها ،اعالم
کرد که به دنبال هماهنگی با استاندار تهران ،تمهیداتی
نیز در این استان انجام خواهد شد .به طوری که مصوب
شد که کلیه دستگاههای اجرایی که میتوانند از ظرفیت
دورکاری استفاده بهینه به عمل آورند ،بر اساس پروتکل
اجرایی تهیه ش��ده از سوی دستگاه مربوطه ،از ظرفیت
دورکاری اس��تفاده میکنند و برای جانبازان ش��یمیایی
ریوی نیز مرخصی اجباری بدون احتس��اب سنوات در
نظر گرفته شد.
به اذع��ان فرمانده مدیریت کرونا در تهران ،لیس��ت
گروههای پرخطری که مشمول این موضوع میشوند به
صورت مکتوب به همه دستگاهها ابالغ میشود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد

رایگان شدن تماشای تلویزیونهای اینترنتی تا پایان امسال

وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات اعالم کرد:
تلویزیونه��ای اینترنتی ،ارائه خدمات رایگان خود را
تا پایان سال ادامه خواهند داد.
محم��د جواد آذری جهرمی در صفحه ش��خصی
خ��ود در توییتر با اش��اره به اینک��ه ترافیک مصرفی
تلوزیونهای اینترنتی نیم بها محاس��به خواهد شد،
نوش��ت :ترافیک کلیه کالسهای آموزشی مجازی

مورد تایی��د وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم،
برای کاربران رایگان خواهد بود.
وزیر ارتباطات چند روز قبل نیز گفته بود :با توجه
به احتمال تعطیلی مدارس و دانشگاهها تا پایان سال،
برای هم��کاری با وزارت عل��وم و آموزشوپرورش،
امکان��ات ویژهای را جهت آموزش مج��ازی و از راه
دور فراهم کردیم تا میلیونها دانشآموز و دانشجوی

عزیز ،ضمن حفظ سالمت خود ،از تحصیل علم هم
جا نمانند.آذری جهرم��ی چند روز قبل پس از اعالم
خب��ر تعطیلی مدارس نیز پ��س از صحبت با مدیران
تلوزیونه��ای اینترنت��ی فیلیمو ،آیو ،نم��اوا و تیوا از
رایگان ب��ودن برنامههای بخش مخصوص کودکان
خبر داد ت��ا والدین به کم��ک برنامههای تلویزیونی
بتوانند راحتتر کودکان خود را در خانه نگه دارند.

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی خبر داد

بارگذاری بیش از  ۵۹۰قلم کاالی مکشوفه مجهول المالک در سامانه «نما»

حدود چهار س��ال از طرح سامانه نما و یک سال
از اجرایی شدنش گذش��ته است اما اغلب افراد هیچ
ش��ناختی از این س��امانه ندارند و برخالف امکانات
خوب��ش خیل��ی کمتر از ح��د انتظار به این س��امانه
مراجعه میکنند.
به گزارش مهر ،سردار محسن حسن خانی رئیس
پلیس آگاهی ناج��ا در رابطه با چرایی راهاندازی این
سامانه میگوید :در پی دیدار فرماندهان ناجا با مقام
معظم رهبری (مدظله العالی) در روزهای پایانی سال
 ۹۴و ابالغ تدابیر معظم له مبنی بر تالش در راستای
کش��ف و اس��ترداد حداکثری اموال مسروقه به مال
باختگان ،پلیس آگاهی ناجا طی برگزاری جلس��ات
متعدد با کارشناسان معاونت فناوری اطالعات ناجا،
س��امانهای با عن��وان نما در بس��تر اینترنت طراحی
کردند که امکان شناس��ایی اموال مکشوفه مجهول
المالک توسط مال باختگان تسهیل شد.
وی افزود :با ایجاد زیرس��اختهای الزم ،در ابتدا
این س��امانه به صورت آزمایش��ی در س��طح تهران
راهاندازی و پس از برطرف کردن اشکاالت و ایرادات
آن ،سرانجام با نام نمایشگاه مجازی اموال مسروقه
مکش��وفه به منظور بارگذاری کاالهای مکشوفه در
بستر اینترنت ایجاد شد.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با اش��اره به اینکه پس

از طی یک روند آزمایش��ی در دی ماه سال  ۹۷این
سامانه توس��ط جانش��ین محترم فرمانده ناجا رسم ًا
افتتاح و راهاندازی شد ،ادامه داد :پس از حدود  ۳ماه
از راهاندازی رسمی سامانه ،بیش از  ۵۹۰قلم کاالی
مکشوفه مجهول المالک در سامانه بارگذاری شد.
پس از حدود  ۳ماه از راهاندازی رس��می سامانه،
بیش از  ۵۹۰قلم کاالی مکش��وفه مجهول المالک
در سامانه بارگذاری شد
وی با اشاره به اینکه راهاندازی این سامانه گامی
در راس��تای حفظ کرامت شهروندان و حذف رفت و
آمدهای بی شمار مال باختگان به واحدهای انتظامی
صورت گرفته ،تصریح کرد :از ابتدای راهاندازی این
سامانه تاکنون بیش از  ۲میلیون بازدید از این سامانه
صورت گرفته است.
س��ردار حس��ن خانی درباره س��از و کار فعالیت
این س��ایت گفت :مال باخت��گان در صورت مراجعه

ب��ه س��ایت  police.irو آیکون شناس��ایی اموال،
میتوانند ب��دون مراجعه حضوری به مراکز انتظامی
درخواس��ت خود را مبنی بر تعل��ق کاالی مورد نظر
ثبت و نشانههای آن را ارسال کنند.
وی در ادامه تش��ریح کارکرد این س��امانه اضافه
کرد :درخواس��ت مال باخته توس��ط اپراتور س��امانه
مورد ارزیابی قرار گرفته و اپراتور پاسخ تأیید یا عدم
تأیید را در س��امانه بارگذاری میکند ،که در صورت
اظهار عنوان تأیید ،راهنمایی الزم توس��ط اپراتور در
خصوص اقداماتی که الزم اس��ت مالک در راستای
تحویل کاالی مورد در خواس��ت انجام دهد ،ارائه و
اموال پس از هماهنگی قضائی با اخذ رسید ،تحویل
مال باخته خواهد شد.س��ردار حسن خانی تاکید کرد:
امکان اس��ترداد اموال از طریق س��امانه مزبور ،تنها
برای افرادی امکان پذیر میباشد که سابقه تشکیل
پرونده قضائی داشته باشند.
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره به اهمیت مش��ارکت
هموطن��ان در ثبت و ضبط شناس��ه اموال خود و در
ص��ورت امکان ،تهی��ه تصویر از آنها ،خاطر نش��ان
کرد :این اقدام مهم موجب میشود در صورت وقوع
سرقت ،امکان ردیابی اموال توسط کارآگاهان پلیس
امکان پذیر شده و اموال سرقتی به صاحبان حقیقی
آن برگردد.
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معاون پرستاری وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خبرداد

ِ
پرستاران خط مقدم مبارزه با کرونا در اولویت استخدام
معاون پرس��تاری وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت :پرستارانی که در شرایط سخت کنونی
در بیمارس��تانها و مراک��ز درمانی مش��غول فعالیت
هستند ،در اولویت استخدام قرار خواهند داشت.
به گزارش ایرنا ،مریم حضرتی افزود :بیمارستانهای
کشور که به پذیرش بیماران کرونایی مشغول هستند
به دریاف��ت تجهیزات کافی نیاز دارن��د و آقای دکتر
نمکی مقام عالی وزارت بهداش��ت به همه مسئوالن
دستور تامین تجهیزات اعالم شده است.
وی گفت :بعد از تهیه تجهیزات کامل بیمارستانها،
به دس��تور وزیر ،تامین نیرویهای پرستاری است که
به تمامی دانشگاههای علوم پزشکی این اختیار داده
ش��ده تا جایی که نی��از دارند برای تامی��ن نیرو اقدام
کنند.
آماده شدن دستورالعمل نگهداری
از بیماران کرونایی در منزل

معاون پرس��تاری وزیر بهداش��ت اظهار داش��ت:
دس��تورالعمل نگه��داری بیماران مبتال ب��ه کرونا در
من��زل برای مراکز مراقبت از بیماران کرونایی که بار
بیمارس��تانها را در پذیرش کاه��ش خواهد داد ،آماده
شده که بزودی ابالغ خواهد شد.
وی افزود :پیشنهاد جذب پرستار در این شرایط نیز

به وزیر بهداش��ت ارائه شد که دکتر نمکی نیز با این
پیشنهاد موافقت کرد و در این رابطه پرستارانی که در
این ش��رایط سخت در بیمارس��تانها بطور وظیفه و یا
داوطلب کمک میکنند در اولویت استخدام این نهاد
دولتی قرار خواهند گرفت.
معاون پرس��تاری وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��کی همچنین از کادر نظام سالمت کشور بابت
تالش برای مقابله با کرونا تشکر و قدردانی کرد.
حضرتی با انتشار متنی تصریح کرد :این روزها
ویروس کرونا به مسأله اساسی کشور تبدیل شده
است و همه مسئوالن ،شهروندان و سازمان صدا
و س��یما در حال تالش ش��بانه روزی هس��تند که
هر چ��ه زودتر نگرانیهای بوج��ود آمده در جامعه

برطرف ش��ود ،باید بیش از همه قدردان پزشکان،
پرستاران ،کادر درمانی و بهداشتی کشور باشیم .با
همه سختیهای این درد ،گوارا است نوش داروی
دانش و مهارت و مهربانیهای س��پید پوشان ،این
روزه��ا ترجمه ش��رف ش��مایید ،از ش��ما در تاریخ
خواهند نوش��ت که مراقب ایران بودید ،این روزها
ه��م میگذرد ولی یادمان می ماند چه کس��انی از
جانشان گذشتند و چه کسانی از جیبشان نگذشتند،
ناگفته خود پیداست که تعهد شما به سالمت مردم
با هیچ چیزی قابل جبران نیس��ت و اکنون ارزش
کار ش��ما به ویژه پرستاران عزیز ،بیش از هر زمان
دیگری برای همگان آش��کار گشته است که البته
خود فرصتی نیز هست ،مسئوالنه در صدد هستیم
که مایحتاج الزم جهت خدمت گزاری شما عزیزان
فراهم ت��ر گردد و مطمئنم همچون عملکرد خوب
گذش��ته در س��یل ،زلزله ...این بار نیز در پیش��گاه
خداون��د بزرگ و مردم ایران س��ربلند میش��وید.
مردم با فهم ایران ،بس��یار قدردان زحمات شمایند
و از صمی��م قلبم به همه خدمتگ��زاران بیادعای
س��رزمینم در سراسر کش��ور خداقوت می گویم و
مطمئن هس��تم با کمک ش��ما عزی��زان ،کرونا را
شکست میدهیم.

ماجرای زلزلهای که ایران را لرزاند و در ترکیه کشته گرفت

هفته گذشته دو زلزله نسبت قوی در یک روز استان
آذربایجان غربی را لرزاندند.
به گزارش خبرآنالین ،هفته گذشته دو زلزله نسبتا
ق��وی در صبح و بعدازظهر ش��مال غرب��ی ایران را به
ش��دت لرزاند و منجر به مرگ چندین نفر در کش��ور
ترکیه شد.
مرکز این زمینلرزهها بخش قطور ،شهرستان خوی
در آذربایج��ان غربی بود و در کش��ورهای زیادی مثل
ترکیه ،ارمنستان ،آذربایجان و سوریه احساس شد .در
برآوردهای اولیه قدرت این زلزلهها  ۵.۷ریش��تر اعالم
شد اما بعد تخمین نش��ان داد که بزرگای آنها  ۵.۸و
 ۶ریشتر بوده است.
به گفته رئیس فوریتهای پزش��کی خوی در این
زلزل��ه  ۷۵نفر آس��یب دیدن��د که تنها  ۶نف��ر از آنها

بستری شدند ،در کشور ترکیه خسارتهای این زلزله
بیشتر بود و  ۹نفر جان خودشان را از دست دادند.
محل زمینلرزههای پیدرپی

موض��وع عجیب��ی که در ای��ن حادثه بس��یاری را
حی��رتزده کرد وقوع  ۲زلزله نس��بتا قوی در یک روز
در یک منطقه بود.
اما مهدی زارع ،اس��تاد پژوهش��گاه زلزلهشناس��ی،
معتقد است ،این اتفاقی عجیب در منطقه قطور نیست.
او میگوید :منطقهای که زلزلهها در آن رخ داد به طور
کلی منطقه پرلرزهای است ،این منطقه ،محل برخورد
گس��لی بین ایران ،ترکیه و شمال عراق است ،به این
دلیل هم زلزله در این منطقه و هم قلههای آتشفشانی
فراوان است .اتفاقا در گذشته هم زلزلههای پیدرپی در
این محل رخ داده بود.

در همین منطقه در  ۱۷اردیبهش��ت س��ال ۱۳۰۹
در در س��اعت  ۱۴:۰۴زمینل��رزه ویرانگری با بزرگای
 ۷.۲رخ داد که موجب تخریب وس��یع شهر سلماس و
روستاهای اطرافش شد ،البته روز قبل در زمینلرزهای
س��اعت  ۱۱صبح با ب��زرگای  ۵.۰در همان منطقه رخ
داده بود.
البت��ه ای��ن به معنی پای��ان کاب��وس زمینلرزه در
آذربایجان غربی نیس��ت ،زارع در ای��ن باره میگوید:
ش��اید بش��ود زلزله اول را به عنوان پیشلرزه در نظر
نظ��ر گرفت .ام��ا این به این معنی نیس��ت که در این
منطقه دیگر زلزله بعدی رخ نمیدهد .در منطقه مرزی
ایران و ترکیه امکان وقوع زلزلههای دیگر وجود دارد،
چه به ش��کل پس لرزه ،چه زلزلههایی با همین قدرت
یا حتی قویتر.

ایران ایر اعالم کرد

مشروط شدن پرواز ایرانیها به آلمان ،آذربایجان ،هلند  ،انگلستان
و ممنوعیت ورود به لبنان

ش��رکت هواپیمای��ی جمه��وری اس�لامی ایران
اعالم کرد :بر اس��اس آخرین مکاتبات صورت گرفته
مس��افران ایرانی ب��رای پرواز به کش��ورهای آلمان،
آذربایجان ،هلند و انگلس��تان باید فرم سالمت داشته
باشند و به غیر از اتباع لبنانی و ایرانیهایی که کارت
اقامت این کش��ور را دارند ،مس��افر ایرانی دیگری در
بیروت پذیرش نمیشود.
به گزارش ایسنا ،معصومه اصغرزاده درباره آخرین
وضعیت پروازه��ای ایرانی به مقاصد خارجی مختلف
اینگونه توضیح داد :درپی ش��یوع وی��روس کرونا در

مناطقی از کشور ،مقامات بهداشتی کشورهای آلمان،
آذربایجان ،هلند و انگلس��تان درخواست کردند که در
زمان ورود به فرودگاههای آنها باید حتم ًا مس��افران
ایرانی فرم س�لامت به همراه داشته باشند.وی افزود:
این فرم در زمان پذیرش مس��افر در فرودگاه توس��ط
کارکن��ان خدمات فرودگاهی هما به مس��افر تحویل
داده میشود و مسافران باید آن را تکمیل و در زمان
ورود به فرودگاههای فرانکفورت ،باکو ،آمس��تردام و
لندن به همراه داشته باشند.
مدیرکل روابط عمومی ش��رکت هواپیمایی ایران

ایر ادامه داد :در صورت عدم تکمیل این فرم توس��ط
مس��افران ،مقامات فرودگاهی این کش��ورها از پیاده
شدن آنها جلوگیری خواهند کرد.
اصغرزاده همچنین درباره آخرین وضعیت پرواز به
لبن��ان گفت :تنها اتباع لبنانی و مس��افرانی که کارت
اقامت این کشور را دارند میتوانند به این کشور پوراز
ک��رده و بای��د در زمان ورود به ف��رودگاه بیروت فرم
سالمت به همراه داشته باشند اما مسافر ایرانی عادی
و حت��ی ترانزیتی به هیچ عن��وان در فرودگاه بیروت
پذیرش نخواهند شد.

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعالم کرد

ت هوشمند تا پایان امسال
مهلت تعویض کارتهای قدیمی معافیت و پایان خدمت با کار 

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعالم کرد:
با توجه به اتمام زمان طرح تعویض کارت پایان خدمت
و معافیت به هوش��مند تا پایان امسال ،در صورت عدم
مراجعه متقاضیان از ابتدای س��ال آین��ده کارت پایان
خدمت و معافیت المثنی صادر میشود.
به گزارش ایس��نا ،س��ازمان وظیفه عمومی ناجا در
اطالعی��های اعالم کرد :با توجه به اتمام طرح تعویض

کارت پای��ان خدم��ت و معافیت به هوش��مند تا پایان
امس��ال ،در صورت عدم مراجع��ه متقاضیان ،از ابتدای
س��ال آینده کارت پایان خدمت و معافیت المثنی صادر
میشود.
الزم به ذکر است کلیه کارتهای قدیمی معافیت و
پایان خدمت از اعتبار ساقط شده است و دارندگان این
کارتها فقط تا پایان امسال مهلت دارند برای تعویض

کارت قدیمی خود به هوشمند اقدام کنند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،متقاضیان میتوانند
برای تعویض کارت معافیت و پایان خدمت به هوشمند
از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+۱۰
اق��دام کنند ک��ه در صورت وجود س��ابقه اطالعات در
س��امانه وظیف��ه عمومی حداکثر ظرف م��دت  ۲۰روز
کارت هوشمند صادر میشود.

یادداشت

مردمی کرونا را شکست میدهیم
کمپین
ِ

محمدرضا جالئیپور
پژوهشگر جامعه شناسی
آنچ��ه در ادامه میآی��د  ۱۰اقدامی
اس��ت که با بهرهگی��ری از تجارب موفق
سایر کش��ورها و نظر کارشناسان در این
مرحل��ه ضروری و موثر به نظر میرس��د
و تعل��ل عم��وم ش��هروندان و نهادهای
حکمرانی در اجرای آنها میتواند هزینههای س��همگینی داش��ته
باشد.
 -۱تش��کیل کمپین مردمی کرونا را شکس��ت میدهیم برای
ارتق��ای آگاهی و همبس��تگی و هم��کاری عمومی ش��هروندان
ب��رای کنترل رش��د کرونا.مش��اهیر هنری و ورزش��ی ،مبتالیان
شناختهشده ،روش��نفکران ،اینفلوئنسرهای رس��انهّهای اجتماعی
و عم��وم ش��هروندان میتوانند برای پیش��گیری از ابتال یا درمان
آسانتر کمکهای موثری کنند.
 -۲کمپی��ن درخانه بنش��ینیم اگر با حمایت گس��ترده همهی
رس��انهها و پایبندی مسئوالنه و داوطلبانهی شهروندان در این دو
هفته ترویج و جدی گرفته شود ضربهای کاری در جهت شکست
دادن کرونا است.
 -۳تعطیلی م��دارس و کار ،ضرورت س��رگرم کردن کودکان
و بزرگس��االن در من��زل را افزایش میدهد .پخ��ش برنامههای
سرگرمکننده و جذاب آرشیوی و جدید از چند شبکهی صداوسیما،
رایگان شدن تماشای فیلم و سریال آنالین روی فیلیمو و نماوا و
سایر پلتفرمهای فیلم و سریال آنالین با تامین پهنای باند رایگان
گروهی آنالین
توسط وزارت ارتباطات ،افزایش دیدارهای دونفره و
ِ
میان اعضای ش��بکههای دوستی و فامیلی و کاری ،برداشتن (ولو
موق��ت) پارازیته��ای ماه��واره و فیلترینگ اینترن��ت ،برگزاری
کالسهای آنالین و تلویزیونی برای دانشآموزان توس��ط وزارت
آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی غیردولتی ،تشویق همهی
ش��رکتها برای ارائهی تخفیف خرید آنالین ،انتش��ار لیستهای
پیش��نهاد کتاب و فیلم و خواندنیها و دیدنیهای آنالین توس��ط
ش��هروندان برای خواندن و دیدن دیگران در مدت خانهنشینی و
انواع ابزارهای خالقان��هی تقویتکنندهی روحیهی عمومی برای
این همکاری ملی میتواند به این هدف کمک کند.
 -۴تعطیل��ی موقت ف��وری همهی مدارس ،مس��اجد ،بازارها،
ورزش��گاهها ،ادارات ،زیارتگاهها (از جمله در قم ،مشهد و شیراز)،
انواع گردهمایی و انواع جمعهای حضوری ش��هروندان در همهی
فضای عمومی و خصوصی کشور تا زمان کنترل رشد کرونا.
 -۵پرهیز از س��فر (به ویژه از و به ش��هرهای پرمبتال) و الزام
همهی ش��رکتهای فروش بلیط هواپیما و قطار و اتوبوس و هتل
برای لغو بدون هزینهی بلیطها.
 -۶لغو همهی عروسیها (با الزام تاالرها به بازگرداندن بیعانه)،
مهمانیها ،کالسها ،سخنرانیّها و مراسمّهای جمعی.
 -۷راهان��دازی س��امانهی تلفن��ی کرونا توس��ط ی��ک یا چند
ت خصوصی (که میتوانند کالس��نترهای پرکارمندشان را
ش��رک 
تغیی��ر کاربری موقت و فوری بدهن��د) و افزایش کیفیت و کمیت
خدماترسانی سامانهی تلفنی وزارت بهداشت برای کرونا (شماره
تلفن .)۱۹۰
 -۸منع فوری مالقات حضوری در همهی زندانها ،گرمخانهها
و آسایشگاهها و تمهیدات سختگیرانه برای پیشگیری از ابتالی
ساکنان آسیبپذیرتر این محیطها به کرونا.
 -۹طراحی فوری اپلیکش��ن ملی کرونا ،مش��ابه نمونهی موثر
چینیاش ،توس��ط یکی از شرکتهای پیشروی فناوری اطالعات
(مثال کافهبازار) به منظور اس��تفادهی همهی ش��هروندان .این اپ
باید حاوی همهی اطالعات ضروری درباره کرونا باشد و کاربران
آن بتوانند روزانه به س��واالت اپ پاس��خ دهند و محل سکونت و
آخرین وضعیت سالمت و نشانههای تنانهی ابتال را گزارشکنند
تا این کالنداده راهنمایی ش��هروندان و خدماترسانی نهادهای
حکمرانی و مدنی و درمانی به آنها را کارآمدتر کند.
 -۱۰تش��ویق دیگران به پرهیز از دس��تدادن ،بوسیدن و بغل
کردن حتی دوس��تان و نزدیکان و درخواست از همه برای استفاده
ِ
از ماسک در شهر و حضور دیگران.
امروز وقت ناله و تضعیف روحیه و اعتماد عمومی به نهادهای
حکمرانی و مدنی و س��ایر ش��هروندان نیس��ت .ب��ا ارتقای فوری
هم��کاری موثر می��ان همهی ش��هروندان و نهادهای مس��ئول،
کروناراشکست_میدهیم.
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وزیر آموزش و پرورش:

توصیههایمهمتغذیهای
وزارت بهداشت برای پیشگیری از کرونا
سوء تغذیه و نداشتن تغذیه صحیح همچون سایر عوامل
زمینهای مثل بیماری دیابت و بیماریهای ریوی ،میتواند
عامل ابتال یا پیش��گیری از ابتالی اف��راد به کروناویروس
باشد.
به گزارش ایسنا ،دکتر زهرا عبداللهی در این باره گفت:
عملکرد سیس��تم ایمنی بدن نقشی مهمی در پیشگیری از
بیماریهای تنفس��ی ازجمله بیماری وی��روس کرونا دارد.
عامل ابتال یا پیشگیری از ابتال به این ویروس بیماریهای
زمینهای مث��ل دیابت و بیماریهای ریوی ،میتواند س��وء
تغذیه و نداشتن تغذیه صحیح باشد.
وی اف��زود :کمبود دریاف��ت ویتامینهایی مثل ویتامین
 .Cو  .Aبا تضعیف سیس��تم ایمنی ب��دن احتمال ابتال به
بیماریه��ا را افزایش میدهد .کمبود آه��ن و کم خونی و
کمبود ویتامین د .هم موجب تضعیف سیس��تم ایمنی بدن
میشود.
عبداللهی ادامه داد :با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین
 .Cمثل مصرف س��بزی و ساالد ،میوههای حاوی ویتامین
 .Cمث��ل پرتقال ،نارنگی ،لیموترش و لیموش��یرین ،کیوی
و س��بزیهای دارای ویتامین  .Cمثل انواع کلم ،گل کلم،
شلغم ،انواع فلفل ،ویتامین  .Cبدن را تأمین میکند.
مدی��ر دفتر بهبود تغذیه بیان کرد :به عنوان مثال روزانه
یک ع��دد پرتقال یا  ۲عدد نارنگی ویتامی��ن  .Cمورد نیاز
روزان��ه بدن را تأمین میکند .هویج و کدوحلوایی هم منابع
خ��وب ویتامین  .Aهس��تند.بنابر اعالم معاونت بهداش��ت
وزارت بهداشت ،عبداللهی ادامه داد :این روزها همه افراد از
کودکان زیر  ۵س��ال تا مادران باردار و سالمندان و بیمارانی
ک��ه کورتن مصرف میکنند باید هر روز س��بزی یا س��االد
همراه با آب لیمو یا آب نارنج تازه استفاده کنند.وی افزود :از
هویج و کدوحلوایی در غذاهای روزانه استفاده شود .مصرف
پیاز خام به دلیل داش��تن ویتامی��ن  .Cهمراه با غذا توصیه
میش��ود .مصرف سوس��یس و کالباس و سایر فست فودها
اجتناب شود.مدیر دفتر بهبود تغذیه استفاده از منابع پروتئین
در غ��ذای روزانه مثل حبوبات ی��ا تخم مرغ را حائز اهمیت
دانست و گفت :کمبود ریز مغذیهایی مثل آهن و روی هم
سیس��تم ایمنی بدن را تضعیف میکند .از منابع غذایی این
 ۲ریز مغذی مثل حبوبات ،شیر و لبنیات و سبزیهای برگ
سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده کنید.
وی تصریح کرد :استرس و فشارهای عصبی هم سیستم
ایمنی بدن را تضعیف میکند .به خاطر داشته باشید رعایت
تع��ادل و تنوع در برنامه غذای��ی روزانه ،و حصول اطمینان
از دریاف��ت کافی ریز مغذیه��ا و پروتئین نقش مهمی در
پیشگیری و ابتال به بیماری ویروس کرونا دارد.

دانش آموزان ،دروس خود را از رسانه ملی پیگیری کنند

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر برقراری آموزش در کشور
از دانش آموزان خواست تا دروس خود را از رسانه ملی پیگیری
کنند.
به گزارش ایسنا ،در پی تصمیم ستاد ملی مدیریت ویروس
کرون��ا مبنی بر تعطیلی مدارس جهت جلوگیری از ش��یوع این
بیماری ،محسن حاجی میرزایی در پیامی نوشت :مصمم هستیم
با استفاده از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی ،عقب افتادگی
درسی دانشآموزان ناشی از تعطیلی به دلیل پیشگیری از شیوع
بیماری کرونا را جبران کنیم.
وی ادام��ه داد :نمیخواهیم در تقویم آموزش��ی تغییر ایجاد
ش��ود .جریان آم��وزش را به کمک معلم��ان و مدیران مدارس
پیگیری میکنیم.در اجرای دستور رئیس جمهور با برنامهریزی
انجام گرفته دانش آموزان با هدایت معلمان دروس را از رسانه
ملی پیگیری کنند.بر اساس دستور رئیس جمهور و با هماهنگی
وزارت آم��وزش و پرورش ،وزارت عل��وم ،تحقیقات و فناوری،
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و همچنین س��ازمان صدا
و س��یما ،اقدامات الزم برای آموزش آنالین و عمومی از طریق
رس��انه ملی انجام شده و دانش آموزان میتوانند دروس خود را
با هدایت معلمان از طریق رس��انه ملی ،بر طبق برنامه پیگیری
نمایند.خانوادهها و دانش آموزان میتوانند برای آگاهی از برنامه
پخش محتوای آموزشی از رسانه ملی به سایت وزارت آموزش
و پرورش به نشانی  medu.irمراجعه فرمایند.
همچنین معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش
درباره مدرس��ه تلویزیونی و آموزشه��ای مکمل که از طریق
شبکه آموزش دنبال میشود گفت :بیش از  ۲۵۰عنوان درسی و
 ۲۰۳رشته کاردانش داریم ،اما این کار به نوبه خود اقدام خوبی
است و به حفظ ارتباط مستمر با آموزش و خارج شدن خانوادهها
از نگرانی کمک میکند تا دوباره آموزش در کالسهای درس
برقرار شود.
علیرض��ا کمرئی در این ب��اره اظهار کرد :در توافقاتی که با

شبکه آموزش داشتیم روی آموزش فراگیری متمرکز شدیم که
در راستای عدالت آموزشی است.
وی افزود :بیش از  ۲۵۰عنوان درسی و  ۲۰۳رشته کاردانش
داری��م ،اما ای��ن کار به نوبه خود اقدام خوبی اس��ت و به حفظ
ارتباط مس��تمر با آم��وزش و خارج ش��دن خانوادهها از نگرانی
کمک میکن��د تا دوباره آم��وزش در کالسهای درس برقرار
ش��ود .روی دروسی متمرکز ش��دهایم که از طریق تصویر باید
انتقال داده ش��وند .فرصتهایی برای آموزش در بستر مجازی
را گسترش خواهیم داد و بستههای آموزشی نیز به تدریج ارائه
خواهد ش��د.معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش
درباره مس��ئولیت محتوای ارائه ش��ده در شبکه آموزش گفت:
مس��ئولیت برعهده آموزش و پرورش است و ما معلم را معرفی
و  ۷۰درصد آموزش بر اساس بودجه بندی ،انجام شده و برای
آم��وزش ادامه دروس باق��ی مانده پیش میروی��م و راهبری
آموزش را انجام میدهیم .از معلمان برگزیده و س��رگروههای
درس��ی و آنها که میتوانند راهبری آموزش��ی را انجام دهند
استفاده خواهیم کرد.
کمرئی با بیان اینکه همیشه در محیط واقعی آموزشهایمان
را هدایت میکردیم اظهار کرد :اس��تفاده از این بسترها الزامات
خود را برای نگه داشت مخاطبین دارد و با حفظ جذابیت ،بچهها

را برای یادگیری ترغیب میکنیم.
مسعود احمدی افزادی ،مدیر شبکه آموزش رسانه ملی نیز
درباره آموزشهای مکمل از ش��بکه آموزش س��یما گفت :باید
این خبر خوب را به مردم بدهیم که در اس��تفاده از فرصتهای
آموزش��ی و در راس��تای عدالت آموزشی ش��بکه آموزش بعداز
یک دوره کارشناس��ی مفصل در شورای اندیشه ورز خویش در
ماههای گذشته و آنچه در سه شنبه گذشته در شورای معاونین
س��ازمان صداوسیما مصوب ش��د با هماهنگی معاونت آموزش
ابتدایی و متوس��طه وزارت آموزش و پرورش و معاون سیما به
جمع بندی خوبی برای راهاندازی آموزشهای مکمل رسیدیم.
وی افزود :در ش��رایطی که مرسوم است که در کشورهای
دیگر هم مش��کالتی پیش میآید ،تعطیالت به علت بحران و
س��ایر علل پیش میآید این آموزشها الزم به نظر میرس��ید.
در ش��رایط اخیر هم به علت تعطیلی ناشی از کرونا که بسیاری
کش��ورها را درگیر کرده وظیفه رس��انه ملی اس��ت که آموزش
مکمل را پیش ببرد.احمدی درباره اینکه آیا معلمانی که تدریس
میکنند مورد تایید آموزش و پرورش هس��تند؟ و آیا تمهیداتی
اندیشیده شده که مافیایی در بازار شکل نگیرد؟ گفت :ما به مافیا
فکر نمیکنیم بلکه به محتوا فکر میکنیم .مس��ئولیت محتوا و
س��رفصلها بر عهده دو معاونت ابتدایی و متوس��طه آموزش و
پرورش است و معلمانی که مولفان کتب درسی هستند آموزش
را برعهده خواهند داشت.
وی اف��زود :دان��ش آموزان میتوانند س��واالت خ��ود را از
سرشماره اعالمی به صورت برخط بپرسند و از دوشنبه نرم افزار
هفت آماده میش��ود که به پش��توانه دبیران آموزش و پرورش
به س��واالت دانش آموزان پاسخ خواهند داد و مسابقات علمی
ه��م راهاندازی خواهیم کرد .ای��ن کار که با حضور تیمی جوان
و قوی انجام میدهیم یک فرایند اس��ت و یک پروژه نیست و
اوج مقوله آموزش یعنی آموزش چندالیه و چندبعدی است و تا
خرداد ادامه مییابد.

دستگیری محتکر یک میلیون دستکش یکبار مصرف با همکاری مردم در تهران
رئیس پلیس پیش��گیری تهران بزرگ از کشف یک
میلیون دس��تکش یک بار مصرف احتکار شده در محله
نارمک خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،س��ردار کیوان ظهیری دراین باره
گف��ت :ماموران کالنتری  127نارم��ک از طریق تماس
یکی از ش��هروندان با مرکزفوریتهای پلیس��ی  110از
تخلیه شبانه کارتنهای دستکش یک بار مصرف از دو
دس��تگاه خاور و نیس��ان به یک منزل مسکونی قدیمی
باخبر شده و برای رسیدگی به موضوع وارد عمل شدند.

وی ادام��ه داد :با حضور ماموران در محل مش��اهده
شد که رانندگان دو خودرو با کمک فردی دیگر در حال
تخلیه بار هستند که در همین راستا اقدام به پرس وجو
از آنان کرده و متوجه ش��دند که کارتنهای دس��تکش
یکبار مصرف متعلق به مالک خانه است.
وی با اش��اره به دس��تگیری رانن��دگان دو خودرو و
مالک منزل قدیمی ،گفت :این افراد که هیچگونه س��ند
و مدرکی برای نگهداری انبوه از دس��تکش های یک بار
مصرف ارائه نکردند دستگیر شدند و باهماهنگی قضایی

بار مذکور نیز توقیف ش��د که در جریان آن مشخص شد
کارتنها حاوی یک میلیون دستکش یکبار است.
ظهیری با اش��اره به بازجویی از متهمان گفت :متهم
اصلی پرونده که مال��ک خانه بود ،اعتراف کرد که قصد
داشته تا ان دستکش ها را احتکار کرده و در روزهای آتی
با چندین برابر قیمت به فروش برساند که دستگیر شد.
به گفته رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ برای هر
سه متهم پرونده ای تشکیل و این افراد برای ادامه روند
رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

آگهی تغییرات شرکت شقایق زندگی پارسی با مسئولیت محدود به مدیره آقای مهران کیهانی به شماره ملی  2992447528به سمت عضو می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
شماره ثبت  375432و شناسه ملی  10320259044به استناد صورتجلسه و مدیرعامل -حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و موسسات غیرتجاری تهران ()786275

مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  26/10/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد سفته و برات و قراردادها و عقوداسالمی با امضای مدیرعامل به تنهایی
 :محل شرکت به آدرس:استان تهران  -منطقه  ، 16شهرستان تهران همراه با مهر شرکت معتبر میباشد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله امام حسین  ،خیابان خواجه نصیر اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()786274

طوسی  ،خیابان شهید آیت اله مدنی  ،پالک  ، 131طبقه همکف  ،واحد 1
به کدپستی  1617936811تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح
گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()786273

____________________

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه کیهان سهامی خاص به شماره
ثبت  123750و شناسه ملی  10101672191به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  21/11/1396و مجوز شماره
 549239مورخ  16/12/96بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای
پرویز شهریار زاده به شماره ملی  2992296562به سمت بازرس اصلی
و آقای ایرج آذرکیوان به شماره ملی  2992328758به سمت بازرس
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند  .اعضاء هیئت
مدیره برای مدت  2سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند - .خانم مینا
کیهانی به شماره ملی  2992384917به سمت رئیس هیئت مدیره خانم
مینو کیهانی به شماره ملی 29922425346به سمت نایب رئیس هیئت

____________________

آگهی تغییرات شرکت پارسیان سفال تات با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  366599و شناسه ملی  10320124740به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ
 14/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای محمد یوسفی
شماره ملی  0083562184بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای مهدی یوسفی شماره ملی  0060651679به سمت رئیس
هیئت مدیره و آقای میثم یوسفی به شماره ملی 0076351327
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب
گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و کلیه نامههای
عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب
رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت یا معتبر

____________________

آگهی تغییرات شرکت راه ساز معدن پیشرو با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  2542و شناسه ملی  14006525147به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 09/05/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سید علی آقامیری با کد ملی
 0385182481با دریافت  000/000/200ریال سهم الشرکه از
صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید در نتیجه سرمایه
از 000/000/200/5ریال به 000/000/000/5ریال کاهش و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید و میزان سهم الشرکه
شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد .حسین کارگر
دارنده  000/000/800/4ریال سهم الشرکه  -حمید زیران
زیدهی دارنده  000/000/200ریال سهم الشرکه  .حجت اله
قلی تبار سرپرست ادره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری
شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری رباط کریم ()786276
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خطر رهاسازی دستکش
و ماسک آلوده به ویروس کرونا
در فضاهای عمومی
عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی
با اشاره به احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق دستکشها
و ماسکهای رها شده در فضای آزاد ،بر لزوم رعایت نکات
بهداشتی در زمان جدا کردن آنها از بدن تاکید کرد.
به گزارش دانش��گاه علوم پزش��کی شهید بهشتی ،دکتر
مجی��د مرجانی متخصص بیماریهای عفونی با اش��اره به
اپیدمی بیماری کرونا در کش��ور و اهمیت رعایت بهداش��ت
فردی در پیشگیری از این بیماری ،گفت :افرادی که عالئم
شبیه سرماخوردگی دارند ،بهتر است از وسایل حفاظتی برای
جلوگیری از انتش��ار ویروس از جمله ماس��ک و دس��تکش
استفاده کنند ،البته استفاده از دستکش برای انجام امور روزمره
در مکانهای عمومی برای تمام افراد الزم است .این اقدامات
مانع مواجهه ویروس با بدن ما و انتشار آن میشود.
وی ادام��ه داد :از طرفی ممکن اس��ت ویروس ها روی
س��طوح این وسایل بنشینند و در خصوص ویروس کرونا ،تا
مدت چند ساعت یا چند روز ،زنده بمانند .در نتیجه ماسکها
و دس��تکش ها ،خود میتوانند موجب انتقال بیماری شوند.
بنابراین باید به گونه ای از س��طح بدن جدا ش��وند که هیچ
تماسی با پوشش خارجی آنها رخ ندهد.
عضو هیات علمی دانشگاه ،در خصوص نحوه خارج کردن
دستکش و ماسک پس از استفاده ،اظهار کرد :پوشش خارجی
دس��تکش ها و ماس��ک را بدون ایجاد کوچکترین تماس با
پوست بدن ،به سمت داخل مچاله کنید ،آنها را درون کیسه
فریزر انداخته و گره بزنید .سپس بسته خود را به داخل سطل
آشغال دردار بیاندازید.مرجانی بر اهمیت شستشو و ضدعفونی
کردن دس��تها پس از خارج کردن وس��ایل حفاظتی بسیار
تاکید کرد.متخصص بیماریهای عفونی افزود :ممکن است
دستکش ها در زمان اس��تفاده سوراخ شده یا در زمان خارج
کردن آنها تماس��ی با پوس��ت بدن صورت گرفته باشد ،در
نتیجه شس��تن دس��تها با آب و صابون ب��ه مدت  ۳۰ثانیه
توصیه میش��ود.وی در پایان به لزوم خشک کردن دستها
پس از شستش��و با حوله ش��خصی تاکید و کرد و گفت :اگر
در محیطی خارج از محیط منزل اقدام به شس��تن دس��تها
کردید ،بهتر است با دستمال کاغذی یا دستگاههای خشک
کن برقی ،رطوبت دستها را کاهش دهید ،اما اگر این امکان
وجود نداشت ،اجازه دهید با جریان هوا خشک شود.
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 5باور غلط در مورد کرونا که باید فراموش کنید

برخالف آن چه این روزها شنیده میشود،
کروناویروس کووید ۱۹-از آنفلوانزای فصلی
جدیتر اس��ت و در این میان ،عالوه بر بازار
داغ ش��ایعات و درمانهای جعلی و دروغین
ک��ه ای��ن روزه��ا در ش��بکههای اجتماعی
سراسر جهان رونق گرفته ،چندین باور غلط
درباره این بیماری وجود دارد که برای حفظ
سالمتی و کنترل روند تصاعدی شیوع ،الزم
است اصالح شوند.
کرونا از آنفلوانزای فصلی
خطرناکتر نیست

اگرچه بسیاری از افرادی که به کروناویروس
جدید کووید ۱۹-مبتال میش��وند ،عالئمی را
تجربه میکنند که از عالئم آنفلوانزای فصلی
شدیدتر نیست ،اما شِ مای کلی این بیماری از
جمله میزان مرگ و میر ناشی از آن جدیتر از
آنفلوانزا به نظر میرسد.
معموال در مراحل ابتدایی یک اپیدمی ،در
مورد نرخ مرگ و میر و تلفات اغراق میشود.
اما ب��ه گفته ب��روس آیلوارد از کارشناس��ان
س��ازمان بهداش��ت جهانی ک��ه رهبری تیم
اعزام��ی به چین را برعهده دارد ،این روند در
مورد ویروس کووید ۱۹-صدق نمیکند و این
که یک درصد از مبتالیان به این بیماری جان
خود را از دست میدهند ،آمار دقیقی است .بر
همین اس��اس ،این کروناوی��روس جدید ۱۰
برابر کش��ندهتر از آنفلوانزای فصلی است که

بنابر تخمینها ،ساالنه جان بین  ۲۹۰۰۰۰تا
 ۶۵۰۰۰۰نفر را در جهان میگیرد.
برای ابتال به این بیماری باید
 ۱۰دقیقه با فرد آلوده در تماس باشید

ب��ه اس��تناد برخ��ی دس��تورالعملهای
بیمارس��تانی در مورد آنفلوان��زا ،اگر به مدت
ده دقیق��ه در فاصله  ۶فوت��ی ( ۱.۸۲متری)
فرد مبتالیی که عطسه یا سرفه میکند ،قرار
بگیرید؛ بیمار خواهید ش��د .با این وجود ،در
مورد کروناوی��روس جدید تماس و تعامالت
کمت��ر از ده دقیقه با فرد آلوده یا حتی لمس
س��طوح آلوده به ویروس نیز میتواند شما را
مبتال کند.
ماسکهای تنفسی بیفایدهاند

استفاده از ماس��کهای تنفسی تضمین
نمیکن��د ک��ه بیم��ار نخواهی��د ش��د زیرا
ویروسها از طریق چش م نیز منتقل میشوند
و ذرات ویروس��ی ریز معروف به آئروسلها،
میتوانند به این ماس��کها نیز نفوذ کنند .با

ک در جذب قطرات تنفس��ی
این حال ماس�� 
ک��ه اصلیتری��ن راه انتق��ال کروناویروس
جدید هستند ،موثر اس��ت .به عالوه ،برخی
از مطالعات ب��رآورد کردهاند که اس��تفاده از
ماس��کهای تنفس��ی محافظتی  ۵برابری
را در براب��ر این ویروس به هم��راه دارد .اگر
با یک ش��خص آلوده تم��اس نزدیک دارید،
استفاده از ماسک تنفسی احتمال انتقال این
وی��روس را کاهش میدهد ام��ا اگر فقط در
ش��هر قدم میزنید و هیچ برخ��ورد نزدیکی
با دیگران ندارید ،زدن ماس��ک تاثیر خاصی
نخواهد داشت.
کرونا جان جوانان را تهدید نمیکند

کروناویروس کووید ۱۹-در اغلب افرادی
که پیر نیستند و بیماری خاصی ندارند ،حاد
نمیش��ود .با این حال هنوز احتمال زیادی
وجود دارد که این بیماری ویروسی به بروز
عالئم تنفس��ی جدیتر از آنفلوانزای فصلی
منجر ش��ود .به جز س��المندان و افراد بیمار،

گروههای دیگ��ری از افراد نی��ز در معرض
خطر هس��تند ک��ه از آن جمل��ه میتوان به
کادر خدمات درمانی اش��اره کرد که بیشتر از
سایرین در معرض این ویروس قرار دارند.
اقدامات��ی که اف��راد جوان و س��الم انجام
میدهند ،از جمله گ��زارش عالئم و پیروی از
دس��تورالعملهای مربوط ب��ه قرنطینه ،نقش
مهمی در محافظت از افراد آسیبپذیر و شکل
دادن به مسیر این همهگیری خواهد داشت.
واکسن کرونا ظرف چند ماه آینده
آماده میشود

به لطف انتش��ار زودهنگام توالی ژنتیکی
ویروس توس��ط محققان چینی ،دانشمندان
فورا کار س��اخت واکس��نی برای کووید۱۹-
را آغاز کردند .کار س��اخت یک واکسن قابل
استفاده برای این بیماری ویروسی همچنان
ادام��ه دارد و در ح��ال حاض��ر چندی��ن تیم
تحقیقاتی در حال آزمایش محصول خود بر
روی نمونههای حیوانی هستند.
با این وجود ،انجام آزمایشات متعدد پیش
از تجاری س��ازی یک واکسن فرآیند زمان
بری است که برای شناسایی حتی نادرترین
ع��وارض جانبی این محص��ول نیز ضرورت
دارد.در خوش��بینانهترین حال��ت ،واکس��ن
تج��اری موثر برای ای��ن بیماری ظرف یک
سال آینده تولید خواهد شد.
منبع :ایرنا

۱۹۰ ،۴۰۳۰۱۴۸۰ ،۱۶۶۶ ،؛ شماره تلفنهای درنظرگرفتهشده برای پاسخ به سؤاالت کرونایی
در پی روند افزایشی بروز کرونا ویروس جدید در کشور و ایجاد
ابهامات و سواالت متعدد درباره این ویروس ،شماره تماسهایی
برای پاس��خگویی و ارائه مشاورههای تخصصی از سوی وزارت
بهداشت و برخی دستگاههای دیگر به مردم معرفی شده است.
به گزارش ایسنا ،با افزایش شیوع کرونا ویروس جدید و روند
صعودی این بیماری در کش��ور ،وزارت بهداش��ت سامانه تلفنی
جدیدی را با شماره  ۴۰۳۰برای پاسخگویی به سواالت کرونایی
مردم و ارائه مشاورههای تخصصی به آنها راهاندازی کرد.
به گفته وزارت بهداشتیها سامانه  ۴۰۳۰که زیرساختهای
آن از سوی بنیاد برکت و با همکاری سازمان نظام پزشکی ایجاد

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پرتو تجارت شفق شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  332568و شناسه ملی  10103707381به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 20/09/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای حمید رضا وحدت ش م0051518406
به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل خانم پری نظری ش م
2649193581به سمت نائب رئیس هیات مدیره خانم مینا وحدت ش
م  0012804584به سمت عضو هیات مدیره به سمت اعضای هیات
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق و
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود
اسالمی واوراق عادی واداری با امضاآقای حمید رضا وحدت و خانم مینا
وحدت هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .علیرضا
غفاری طاری به کدملی  0056806256به سمت بازرس اصلی و علیرضا
پازری با کد ملی  0453529569به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب شدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()786277

____________________

آگهی انحالل شرکت سورن سیستم شریف با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  331882و شناسه ملی  10103703734به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  12/11/1398شرکت فوق منحل اعالم
گردید و انتخاب گردید .آقای فرزان قاسمی به شماره ملی 0071773967
به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید .نشانی محل تصفیه تهران میدان
آرژانتین بزرگراه مدرس کوچه ششم پالک  7طبقه همکف کد پستی
 1514717911می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()786278

شده ،به طور همزمان دارای  ۲۰۰۰خط تلفن است که پاسخگوی
مردم خواهد بود .همچنین تاکنون  ۱۶۰پزشک به صورت داوطلب
برای پاسخگویی به سواالت مردم در خصوص کرونا و جهت ارائه
مشاوره در این باره به صورت برخط به این سامانه متصل شدهاند.
به این ترتیب تریاژ از منزل مردم آغاز میشود.
در عی��ن حال داخلی  6س��امانه  ۱۹۰وزارت بهداش��ت نیز
همچنان پاسخگوی سواالت مردم در زمینه کرونا خواهد بود.
البته سازمانها و نهادهای دیگر نیز سامانههای تلفنی مختلفی
را برای ارائه مشاوره و راهنمایی به مردم در زمینه کروناویروس
جدی��د راهاندازی کرده و یا ظرفیت س��امانههای خ��ود را ارتقاء

دادهاند .بهطوری که س��ازمان بیمه س�لامت هم اعالم کرد که
مردم میتوانند با شمارهگیری سامانه  ۱۶۶۶این سازمان سواالت
خود را درباره کرونا ویروس جدید بپرسند.
همچنین سازمان بهزیستی کشور هم اعالم کرد که با توجه
به ش��یوع کرونا ویروس دربرخی مناطق کشور ،شاهد افزایش
اضطراب و تنشهای روانی در بین بعضی از هموطنان هستیم.
از این رو خط مش��اوره تلفنی ( ۱۴۸۰صدای مشاور) همه روزه
از س��اعت  ۸صبح تا  ۸( ۲۰ش��ب) به ص��ورت رایگان خدمات
مشاوره و روانشناختی را در سراسر کشور به عموم مردم جامعه
ارائه میکند.

اصلی شرکت و تغییر مدیرعامل می بایست با رعایت قوانین
____________________
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی و مقررات و اعالم کتبی سازمان هواپیمائی کشوری انجام
و زیارتی آشیانه پرواز موال سهامی خاص به شماره ثبت پذیرد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
 441795و شناسه ملی  10320895961به استناد صورتجلسه موسسات غیرتجاری تهران ()786279
____________________
مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  19/08/1398و مجوز شماره
 9775/17/98مورخ  13/09/98سازمان حج و زیارت و مجوز آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بهپرور گروه
شماره  42305مورخه  03/09/98ساز مان هواپیمائی و مجوز سهامی خاص به شماره ثبت  239304و شناسه ملی
شماره 29573/982303مورخه 13/09/98وزارت میراث  10102801051به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فرهنگی تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موضوع شرکت به شرح ذیل عادی بطور فوقالعاده مورخ  01/11/1398تصمیمات
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :خدمات ذیل اتخاذ شد  :شرکت کوه مرغ شمال به شناسه ملی
مسافرتی که در زمینه تنظیم برنامههای مسافرتی فروش بلیط  10720019260به نمایندگی آقای احمد رضا رزازی به
مسافرت ذخیره مکان و هرگونه اقدام مقتضی مربوط به خدمات
شماره ملی  2669220266وشرکت مرغ تاالب گیالن به
ترابری مسافر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با رعایت قوانین و
مقررات سازمان هواپیمائی کشوری وهمچنین فعالیت در زمینه شناسه ملی  10720045826به نمایندگی آقای مهدی
روادید تنظیم و انجام مسافرتهای گروهی داخلی و خارجی ذخیره غروبی به شماره ملی  2800431423و شرکت پخش
مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات بهپرور آریا به شناسه ملی  10102760621با نمایندگی
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  ،انجام فعالیتهای زیارتی آقای علی فارغی به شماره ملی  2740523122برای مدت
طبق مقررات سازمان حج و زیارت تبصره  :هرگونه نقل و انتقال دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
سهام  ،ایجاد و حذف یا قبول نمایندگی یا شعبه در هر نقطه از سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
کشور و یا خارج از کشورو هر گونه تغییر نام در مفاد اساسنامه موسسات غیرتجاری تهران ()786280
یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده در اساسنامه  ،افزایش یا
کاهش سرمایه شرکت و انتقال سهام و همچنین انتقال مرکز
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اقتصادی
هنگکنگ در جوار چین چه کرد
که کرونا را کنترل کرد؟

هنگ کنگ در همسایگی چین است و بهدلیل وابستگی سیاسیاش به چین ،مراوادههای
گستردهای با این کشور دارد اما در دو ماهی که ویروس کرونا در چین غوغا کرد ،تنها ۹۳بیمار
کرونایی در این کشور ثبت شده و تنها دونفرشان جان سپردند.
س��نحیدن این رقم با بیش از دوهزار بیماری در کره جنوبی نش��ان میدهد که هنگ
کنگیها بهشیوهای هدفمند ،جلوی ورود و سپس گسترش این بیماری به سرزمینشان را
گرفتهاند .ببینیم هنگ کنگیها چه کار کردهاند:
 -1دولت هنگکنگ از همانروز نخس��ت میدانست با چهجور بیماریای طرف است.
بیماریای که کارزار با آن هفتهها زمان میبرد.
بههمیندلیل در نخستین گام ،دانشگاهها و ادارههای دولتی را حداقل تا  ۲۰آوریل ،اول
اردیبهشت ،تعطیل کرده.
هدف از این تعطیلی این بوده تا احتمال س��رایت جمعی کرونا تا کمترین اندازه ممکن
پایین آورده شود.
 -2همزمان ،هنگکنگ ازهمه متولدان شهر ووهان چین خواست از هنگکنگ بروند.
همچنین همه مس��افران چینی یا خارجی ک��ه در دو هفته پیشاز ورود به هنگکنگ،
به چین س��فر کرده بودند ،بیهیچ اس��تثنایی – فارغ از اینکه تب دارند یا خیر -قرنطینه
میشدند.
 -3دولت از همانروز نخس��ت ،سیاست اطالعرس��انی شفاف را در پیش گرفت .مثال
تصویر این پست را بینید؛
بنابر این تصویر ،شفافیت در اطالعرسانی تا آناندازهاستکه روزنامهها هر روز با انتشار
رفتوآمدهایاش ،محل
مشخصات بدون اسم بیمار ،محل رفتوآمدش ،محل کارش ،محل 
استفادهاش از حملونقل عمومی را به دقت منتشر میکنند تا مردم پیشاز ضد عفونی محل
به آنجاها نروند.
 -4پس از این اطالعرس��انی ،همه افرادی که با بیماران در ارتباطاند موظفاندفورا به
قرنطینهبیایند.
در هنگکنگ قانونی نیز به تصویب رس��ید که هر گونه سرپیچی از مقررات مربوط به
قرنطینه ،ششماه حبس و ۳۲۰۰دالر جریمه دارد.
 -5برای آن که مردم مجاب ش��وند که در تعطیلیها کرونا ،در خانهش��ان بمانند ،دولت
هنگکنگ اعالم کرده قبض برق ماه ژانویه تمام مشترکان خانگی را پرداخت خواهد کرد.
بهطور میانگین هزینه برق هر خانوار در ماه حدود ۱۲۰دالر است.
 -6دولت همچنین تصمیم گرفت ۱۲۰۰دالر به همه شهرونداناش یارانه پرداخت کند
بوکارهای خصوصی را جبران کند.
تا خسارت تعطیلی کس 
بوکارهای بزرگ نیز پرداخت وام کمبهره با ضمانت دولتی
برای جبران خسارت کس�� 
برای بنگاههای اقتصادی تا مبلغ دومیلیوندالر هنگ کنگ ،کاهش ۱۰۰درصدی مالیات بر
ت ُمزد تا سقف
سود تا سقف ۲۰هزار دالر هنگکنگ و کاهش ۱۰۰درصدی مالیات بر دس 
۲۰هزار دالر هنگکنگ نیز در این کشور به اجرا درآمده.
 -7جز دولت ،سازمانهای مردمنهاد نیز برای توزیع ماسک و کاالهای بهداشتی رایگان
میان جمعیت فقیر کارهای زیادی کردند.
 -8از هم��ه مهمتر اینکه فورا پ��ساز گزارش وجود این بیماری ،همه معاش��رتها،
توآمدها و ...بیمار ردیابی میش��ود تا به بیما ِر صفر یعنی نخستینکسیکه در یک جمع
رف 
باعث ش��یوع بیماری شده ،دسترسی پیدا شود .با این روش ،هنگکنگ عمال اجازه نداده
بیماری گسترده شود.

اناهلل و انا الیه راجعون

برادر گرامی جناب آقای تورج یزدانی

مصیبت درگذش��ت والده گرامیتان مرحومه زهرا سادات جعفری
را صمیمانه خدمت جنابعالی تسلیت میگویم.
از درگاه خداوند رحم��ان و رحیم برای آن مرحومه مغفوره علو درجات،
آمرزش و آس��ایش ابدی و برای ش��ما بزرگوار و همه بستگان عزادار صبر
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معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبرداد

 4سال؛ حداکثر سقف زمانی
برای تبدیل قرارداد موقت کارگران به استخدام دائم

معاون روابط کار وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گفت :حداکثر
سقف زمانی برای قرارداد موقت در
مشاغل غیر مستمر چهار سال شد.
به گ��زارش خبرآنالی��ن ،حاتم
ش��اکرمی اظه��ار ک��رد :کارگران
جدی��د و قدی��م در مش��اغل
غیر مس��تمر پس از  ۴سال فعالیت
کارگاه نی��روی آن تا پایان فعالیت
پروژه دائم میشوند ،در صورتی که
فعالیت کارگاه و یا پروژهای بیش از
چهار س��ال به طول بیانجامد ،بعد از چهار سال همه
نیروهای به کار گرفته ش��ده اع��م از نیروهای جدید
و قدی��م تا پایان آن پروژه نی��روی کار آن دائم تلقی
میش��وند.وی گفت :از س��ال  ۶۹که قان��ون کار به
تصویب مجمع تش��خیص مصلحت رسیده ،متاسفانه
تاکنون در این  ۲۸س��ال آییننامه تبصره یک ماده ۷
قانون کار به تصویب نرسیده بود.
معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ادامه داد :با آغاز فعالیت محمد شریعتمداری در مسند

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
این آیین نامه در دولت پیگیری شد
ک��ه در نهایت ب��ه تصویب هیات
وزیران رسید.
وی افزود :تمام��ی کارگران از
مزایای قانون کار اس��تفاده خواهند
ک��رد و از امنیت ش��غلی بهرهمند
خواهن��د شد.ش��اکرمی با اش��اره
ب��ه تع��داد کارگران مش��مول این
آییننام��ه اظهار کرد :نزدیک به ۲
میلیون نفر در کش��ور مشمول این
مصوبه هیات دولت میشوند.معاون روابط کار وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد :آیین نامه
تبص��ره یک ماده  ۷قانون کار پس از  ۲۸س��ال برای
امنیت شغلی کارگران به تصویب رسیده است ،و نظر
کارفرمای��ان در این آیین نامه ب��رای فعالیت پروژه یا
کارگاه ک��ه برای ماموریت خاصی فعالیت میکنند به
بیش از  ۵سال بود و کارگران کمتر از سه سال که در
نهایت با نظر دولت با فعالیت بیش از  ۴سال موافقت
شد آیین نامه به تصویب هیات دولت رسید.

رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس:

تاالرهاییکهجریمهکنسلیبگیرند،پلمپمیشوند
برخ��ی از مردم همچنان مراس��مهای خود را در
تاالرها برگزار میکنند ،اما طرف دیگر ماجرا کسانی
هس��تند که باتوجه به ش��رایط فعلی لغو مراس��م یا
جابجایی آن به زمانی دیگر را ترجیح داده و خواستار
فسخ قراردادهای خود هستند.
ب��ه گ��زارش ایرنا ،ای��ن روزها م��ردم عالوه بر
نگرانی از وضعیت س�لامت خ��ود ،دغدغههایی از
جنس لغو مراسمهای از پیشتعیین شده دارند که از
بلیت پرواز و هتلها و تورهای ررزو شده تا جشنها
و مراسمهای عروسی را شامل میشود.
صن��وف مختلف ب��رای آن که م��ردم راحتتر
بتوانن��د برنامههای از پیشتعیین ش��ده خود را لغو
کنند ،با صدور ابالغیه به واحدهای مربوطه دس��تور
داد که جریمهای از متقاضیان لغو دریافت نشود که
یکی از این موارد مربوط به لغو مراسمهای عروسی
و تاالرها بود.
پیش��تر خس��رو ابراهیمینی��ا ،رئی��س اتحادیه
تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس اعالم کرده بود
که چنانچه افراد به دلیل مس��ایل بهداشتی خواستار
لغو برنامههای خود باش��ند ،تاالرهای پذیرایی اجازه
دریافت جریمه از آنها ندارند؛ اما پس از گذشت چند

روز مخاطبان ایرنا ،اط�لاع دادند که برخی تاالرها
برای لغو مراس��مها بین  ۱۰ت��ا  ۳۵درصد جریمه از
افراد دریافت میکنند و یا حاضر به بازگش��ت ودیعه
به آنان نیستند.
ابالغیه به دس��ت ما نرس��یده این جملهای است
که برخی ت��االرداران که خواهان دریافت جریمه از
لغوکنندگان مراس��مها بودند با لحن پرخاشگرانه و
بیمس��ئولیت اعالم کردند؛ این در حالی اس��ت که
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تاکید کرد:ابالغیه
به تمام تاالرها ارس��ال ش��ده و چنانچ��ه تاالری از
افرادی که خواهان لغو مراسم هستند ،جریمه طلب
کند ،بر اس��اس ماده  ۲۸قان��ون نظام صنفی با آنها
برخورد شده و واحد پلمپ میشود.

معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش خبر داد

افزایش حقوق تا سقف  ۵۰درصدی امتیازات فصل دهم
قانون مدیریت خدمات کشوری برای معلمان

مع��اون برنامهریزی و توس��عه
مناب��ع وزارت آم��وزش و پرورش
بخش��نامه افزای��ش تا س��قف ۵۰
درص��دی امتی��ازات فص��ل دهم
قانون مدیریت خدمات کش��وری
را به ادارات کل آموزش و پرورش
استانها ابالغ کرد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،مع��اون
برنامهریزی و توس��عه منابع وزارت
آموزش و پرورش بخشنامه افزایش
تا سقف  ۵۰درصدی امتیازات فصل
دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به ادارات کل
آموزش و پرورش استانها ابالغ کرد.
در ای��ن بخش��نامه ابالغ��ی آمده اس��ت :تصویر
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با افزایش
تا س��قف  ۵۰درص��دی امتیازات فص��ل دهم قانون

مدیریت خدمات کشوری به منظور
رف��ع تبعیض و رعای��ت عدالت در
پرداختهای نیروی انسانی ارسال
میشود.
طبق مفاد این بخشنامه؛ از تاریخ
اول اسفند  ۹۸امتیازات فصل دهم
قانون مدیریت خدمات کش��وری
کلی��ه کارکنان به میزان  ۵۰درصد
افزایش مییابد و حقوق و مزایای
کارکنان قرارداد انج��ام کار معین
(مشخص) موضوع بند ب ماده ۲۸
قانون برنامه ششم توسعه ،معادل  ۸۰درصد حقوق و
مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین ش��ده است که
نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد
بود که با پیش��نهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و
سازمان اداری و استخدامی کشور اعالم خواهد شد.

ورود به بورس مشروط شد!
تغییر صدور کد معامالتی
برای مشتریان جدید در بازارسرمایه
ابالغیه س��ازمان بورس و اوراق بهادار از تغییر
ص��دور کد معامالت��ی برای مش��تریان جدید در
بازارس��رمایه حکایت دارد و طبق آن ،مش��تریان
جدید یک م��اه پس از صدور ک��د امکان معامله
دارن��د؛ تصمیمی که مدیر نظ��ارت بر بورسهای
س��ازمان ب��ورس دلیل آن را نی��از به تخصص و
دانش تازهواردها به بورس اعالم کرد.
به گزارش خبرآنالین ،در ابالغیهای که توسط
س��ازمان بورس و اوراق بهادار صادر ش��ده ،آمده
اس��ت که مش��تریان جدید یک ماه پس از صدور
کد بورسی امکان معامله خواهند داشت و در این
راستا ،قبولی در آزمون کانون کارگزاران یا سازمان
بورس شرط صدور کد معامالتی است .همچنین
شخص متعهد میشود سیگنالفروشی و  ...نکند،
زیرا کد مسدود میشود.
بنابر تصمیمگیری کانون کارگزاران ،در راستای
افزای��ش دانش افراد حقیقی ک��ه قصد معامله در
بورس دارند آزمون به صورت حضوری و مجازی
برگزار میش��ود .در صورت قبولی اش��خاص در
آزمون مذکور مش��خصات مربوط به افراد حداکثر
ظرف س��ه روز به سمات ارس��ال میشود و پس
از طی فرآیندهای مربوط��ه کدهای معامالتی از
قابلیت معامله برخوردار میشوند.
درب��اره چرایی اتخ��اذ این تصمیم ،محس��ن
خدابخش  -مدیر نظارت بر بورسهای س��ازمان
بورس اظه��ار کرد :با توجه به اینک��ه این روزها
س��رمایهگذاری در ب��ازار س��رمایه رون��ق دارد و
ممکن اس��ت افرادی که وارد این بازار میش��وند
دانش کافی نداش��ته باش��ند و از آنجاکه این نوع
س��رمایهگذاری نیازمند تخصص و دانش اس��ت،
چنین تصمیمی گرفته شده است.
ب��ه گفت��ه وی ،طی یک ماهی ک��ه کد صادر
میش��ود و بعد فرد اجازه معامله پیدا میکند ،باید
در آزمون ش��رکت کند و در صورتی که در آزمون
پذیرفته ش��ود ،کد فعال خواهد شد و در غیر این
صورت باید دوباره در آزمون شرکت کند.

احتمال لغو برخی پروازها
در پی افت شدید
قیمت بلیت هواپیما و کمبود مسافر
دبی��ر انجمن صنف��ی دفاتر خدمات مس��افرتی
خراسان رضوی گفت :افت شدید قیمت بلیت هواپیما
احتمال لغو برخی پروازها را تقویت کرده است.
به گزارش ایرنا ،مجید فرقانی افزود :با توجه
به افت ش��دید قیمت بلیت هواپیما که ناش��ی از
کاهش چش��مگیر تقاضاست ،ش��اهد وارد آمدن
خسارت به شرکتهای هواپیمایی هستیم.
وی ادام��ه داد :کاه��ش تقاضا باعث ش��ده
اس��ت بلیت پروازهایی که طبق مصوبه سازمان
هواپیمایی و انجمن شرکتهای هواپیمایی بطور
مثال  ۹میلیون ریال اس��ت ،ه��م اکنون  ۵۰۰تا
 ۷۰۰هزار ریال به فروش برسد.
وی گف��ت :ادامه روند کاه��ش قیمت بلیت
هواپیما احتمال لغو پروازها را به دلیل مقرون به
صرفه نبودن در پی دارد.
فرقانی با بیان اینکه نرخ تمام شده جابهجایی
ه��ر مس��افر چندین براب��ر قیمت کنون��ی بلیت
هواپیماست افزود :طبق برآوردهای سازمانهای
متولی ،هر س��اعت پ��رواز  ۱۰۰دالر هزینه دارد
که این میزان در مس��یرهای بینالمللی متفاوت
و بیشتر است.
وی ادامه داد :با توجه به لیس��ت هزینههای
اجتنابناپذی��ر ش��رکتهای هواپیمایی ش��امل
قطعات ،سوخت ،خدمات فرودگاهی و امثال آن،
افت ش��دید قیمت بلیت هواپیما خسارات جبران
ناپذیر وارد کرده است.

