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استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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داروی تقلبی در تهران

صفحه 4

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد
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سیاسی
یادداشت

چرا هنوز ضرورت «خانهنشینی» برای کنترل شیوع کرونا
به قدر کافی جدی گرفته نمیشود؟

 ۱۳دلیل صریح و بی پرده به روایت حمیدرضا جالئیپور
استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران
بر اساس نظر سنجی بیش از شصت درصد مردم تهران حتی موافق قرنطینه تهران
هستند ،اما تنها  ۴۹درصد خطر ابتالی خود و خانوادهشان را زیاد میدانند! میزان سفر
شهروندان هم هنوز زیاد است و عامل اصلی فراگیر شدن جغرافیایی کرونا در ایران.این
بیتوجهی در شرایطی است که اغلب شهروندان تهرانی به منابع خبری و هشداردهنده
مبنی بر ضرورت پرهیز از سفر و خروج از خانه دسترسی دارند .میتوان حدس زد که
در مناط��ق کمبرخوردارتر این مراعات نکردن وضع حادتری هم دارد .به عالوه منابع
رسانهای غیرحکومتی و برونمرزی آمارهای نگرانکنندهتری از ابتال و مرگ (که غالبا فراتر از اعداد و ارقام رسما
اعالمش��ده است) ارایه میکنند و این تصاویر و اطالعات قاعدتا باید موجب جدیتر گرفته شدن خودمراقبتی
توسط شهروندان شود .با این همه ،حتی در تهران (که از مناطق توسعهیافتهتر کشور است) مردم در حدی که
ضروری است خانهنشینی جدی نگرفتهاند .در  ۱۶/۱۲/۹۸این سوال را با چند نفر از جامعهشناسان و محققان در
میان گذاشتم .مجموع پاسخها در قالب موارد زیر قابل صورتبندی است( .بدیهی است مسولیت نوانقص این
صورتبندی از اینجانب است).
 -۱خود حکمرانان در ادبیات و رفتارشان آنچنان که ضروری است نشان نمیدهند که بحران را جدی گرفتهاند.
ماس��ک نزدن در جلس��ات مدیریت بحران (مثال بر خالف همه اعضای کابینههای کره جنوبی و چین) ،صحبت از
«عادی شدن روال امور» توسط رئیس جمهور (بر خالف مثال رئیس دولتهای چین ،کره جنوبی و ژاپن که از «شرایط
اضطراری» سخن میگویند) و موارد پرشمار ابتال در میان خود مسئوالن و مدیران ،از نشانههای این به حد کافی جدی
نگرفتن ابعاد بحران است و طبیعی است که پیامشان به جامعه هم عمال در حد کافی جدی گرفته نشود .مثال اگر رئیس
جمهور خودش رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا میشد و در پیامهای صریحتر از جدیت و اضطرار موضوع سخن میگفت
انی بحران
و در ستاد مدیریت بحران ،عالوه بر پزشکها ،از متخصصان بهداشت محیط ،رسانه ،بسیج اجتماعی و حکمر ِ
بیشتر استفاده میشد ،شهروندان پیام صریحتری از دولت میگرفتند و متناسب با آن رفتارشان را جدیتر تغییر م یدادند.
 ۱۳دلیل جالیی پور برای دلیل جدی نگرفتن کرونا از سوی مردم و در خانه نماندن
 -۲حاکمیت در ایران ابتدا در برابر کرونا غافلگیر شد ،واکنش اولیهاش «انکار» بود و صرفا پس از آغاز مرگ
و میرها ورود کرونا به ایران را جدی گرفت .قرنطینه نکردن هم ه مس��افران مس��تقیم و غیرمستقیم از چین در
فرودگاههای ایران از همان ابتدای شیوع کرونا در چین و قطع نکردن پروازها از چین ،صحبت از کمخطرتر بودن
کرونا از انفوالنزا (بدون توجه به اینکه خطر کرونا بیشتر در سرعت شیوع آن است و نه درصد مرگ مبتالیانش)،
و تاخیر در ممنوع کردن اجتماعات از نشانههای ابهام و تعلل حاکمیت در ارزیابی خطر کرونا بود .تیم خطدهنده
در صداسیما خوشبینانه با کرونا مواجه شد ولی تیم پزشکی و سالمت خطر را جدیتر دیدند .در شرایطی که
حاکمیت بهعنوان مهمترین نهاد حافظ جان و امنیت شهروندان کشور در مواجهه با کرونا در موقعیت «ابهام» به
سر میبرد ،نمیتوان انتظار داشت هم ه مردم تهدید کرونا را جدی بگیرند.
 -۳در شرایط اضطراری بحران ،مهمترین رسانه برای عموم مردم (نه اهالی فضای مجازی) رسانههای رسمی
است .این به معنای اعتماد مردم به حاکمیت نیست .بخشی از مردم کرونا را جدی نمیگیرند ،چون هشدارها از
ابتدا با قاطعیت ،صراحت و صادقانه از سوی صداوسیما به انها داده نشد .وزیر بهداشت اگر یک میلیون بار هم
بگوید دستکش دست کنید و دستانتان را ضدعفونی کنید و برای پرهیز از مبتال کردن دیگران ماسک بزنید ،اگر
خودش در صدا و سیما بدون دستکش و بدون مایع ضدعفونی و ماسک جلوی مردم حاضر شود ،حرفش چندان
جدی گرفته نمیشود.
 -۴توجه داشته باشیم صداوسیما هنوز ابزار قدرتمندی برای شکل دادن به افکار عمومی است ،اگر امکاناتش
را برای انتقال موثر پیام بس��یج کند -۱ .صدا و س��یما -۲ ،بروکراسی و گزینش و حراست -۳ ،پلیس و زندان و
دادگاه و  -۴موسسات اقتصادی و مذهبی ،چهار ابزار اصلی حاکمیت برای تداوم وضعیت نیمهاقتدارگرای کنونی
است .اما این حاکمیت نیمه اقتدارگرا در فرایند مبارزه با کرونا نتوانسته است حتی از ابزار مهم صداوسیما برای جلب
همکاری مردم استفاده موثر کند .زیرا این ابزار بیشتر برای مهندسی و دستکاری افکار عمومی در راستای اهداف
حاکمیت نیمهاقتدارگرا پرورده شده است و نه اطالعرسانی حرفهای و اعتمادساز .صدا و سیما قادر نبود صداقت و
راستی حرف مسئوالن در ضرورت پرهیز از سفر و خروج از خانه را به مردم بباوراند.
 -۵بخشی از شهروندان (عمدتا در طبقه متوسط فرهنگی) کرونا را جدی گرفتهاند ،اما این جدی گرفتن
توس��ط شهروندان کافی نیس��ت .نه در ایران و نه در هیچ کش��وری از جهان ،برای کنترل اپیدمی صرف
«خودکنترلی مردم و تبلیغات اموزشی» کافی نیست ،گرچه الز م است .اگر فرایند کنترل کرونا با اقدامات
کنترلی نهادی و موثر از سوی حاکمیت همراه نشود ،اقدامات فردی هم کماثر است .الزم است برنامههای
غربالگری حاکمیت برای مواجهه با کرونا و تشکیل کالنداده معتبر مبتالیان و مشکوک به ابتالها ،رصد بهتر
مکان و وضعیت مبتالیان با استفاده از ابزارهای نوین ،و کاراسازی نظام ارجاع به بیمارستانها ،تعطیلی ادارات،
منع سفر ،تجهیز بیمارستانها و حمایت موثرتر از اقشار آسیبپذیر که چارهای جز کار خارج از منزل ندارند
جدیتر گرفته شود .گمان نمیرود کشوری به اندازهی ژاپن ،در واگذاری مسئولیتها به مردم پیشرو باشد
و موفق عمل کرده باشد .اما مواجه ه ژاپن با کرونا را همه شاهد بودیم :از توقف کشتی و کنترل سفر و تک
تک شهروندان سالم تا تعطیلی قاطع طوالنیمدت مدارس بدون یک لحظه مکث یا تعلل با تصمیمگیری
مدیرانی که در جلساتشان حتی یک نفر بدون ماسک نبود .اما در ایران وقتی حاکمیت کرونا را جدی گرفت،
بیشتر مردم را جلو انداخت و امروز هم بخشهایی از جامع ه ایران در مقابله با کرونا قویتر و مسئوالنهتر از
خود حاکمیت ایران عمل کرده است .مردم در ابتدا جدی بودن مبارزه با کرونا را در گفتار و رفتار حکمرانان
ندیدند و حتی شنیدند که که کرونا توطئه و فریب دشمن برای کاهش رونق انتخابات است.
 -۶رسانههای غیررسمی (که روزی حدود سی در صد شهروندان موثرند) نیز کرونا را بهانه تصفیهحساب سیاسی
و نمایش ناکارآمدی حاکمیت قرار دادند ،به اقدامات مثبت حاکمیت نپرداختند (از جمله تعطیلی مدارس و دانشگاهها و
نماز جمعه و جماعات و بسیج امکانات درمانی کشور) و بجای اینکه به بهبود وضعیت و خیر همگانی توجه کنند ،گفتند
کرونا مثل چرنوبیل که فاتحه اتحاد جماهیر را خواند فاتحه جمهوری اسالمی را خواهد خواند و صرفا بر اخبار احتکار
و رفتارهای غیرمسئوالنه بخشی از حکمرانان و شهروندان متمرکز شدند و انبوهی اخبار جعلی سیاه منتشر کردند!
تنها پس از یکم اسفند بود که کنشگران مدنی مبارزه با کرونا به صورت همهجانبه وارد فرایند آگاهیرسانی حرفهای
در مبارزه با کرونا شدند ،کمپینهای مردمی و موفق #کرونا_را_شکست_میدهیم و #در_خانه_بمانیم را راهاندازی
کردند ،با بسیج فشار اجتماعی پارهای اصالح سیاستها در مدیریت بحران را به نهادهای حکمرانی تحمیل کردند
(از جمله «عادی نشدن روال امور از شنبه» و تعطیلی مدارس و دانشگاهها و بهبود سامانههای تلفنی و الکترونیک
به جای ارسال تیمهای پزشکی به خانههای شهروندان) ،رفتارهای مسئوالنه و دیگرخواهانه بسیاری از شهروندان،
نهادهای مدنی و خیریه ،و پزشکان و کادر درمانی را بازتاب دادند و مقداری جلوی فرایند تخریب روحیه عمومی توسط
«منتظران سقوط» و رسانههای وابسته به پول ترامپ و بنسلمان را گرفتند .اما ضریب نفوذ رسانههای نو و صفحات
این فعاالن در شبکههای اجتماعی در حدی نیست که بتواند ضعف صداوسیما را کامال جبران کند.
ادامه در صفحه3
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نتایج یک پژوهش درباره تاثیرات کرونا مشخص کرد

نیمی از جامعه نگران وضعیت شغلی خود!
ب��ر اس��اس نتایج ی��ک پژوهش علم��ی درباره
تاثیرات روانی و اجتماعی پدیده کرونا مش��خص شد
حدود نیمی از شرکت کنندگان نگران وضعیت شغلی
شان هستند.
به گزارش ایرنا ،اخبار و اتفاقاتی که پیرامون ورود
و ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور رخ داده است ،دو
نگرانی عمده را برای عموم مردم ومس��ئولین کشور
ایجاد کرده اس��ت .نگرانی از می��زان آگاهی موثق و
اصولی ت��وده مردم در خصوص نحوه پیش��گیری از
بیم��اری و همچنین نگران��ی از افزایش بیش از حد
استرس و اضطراب عمومی در مواجه با پدیده کرونا،
دغدغه های مهمی هس��تند که ای��ن روزها تصمیم
گیران و سیاستگذاران کشور را به خود مشغول داشته
است.
انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران ،به عنوان
یک تش��کل علمی که بررس��ی و ارائه طرح و برنامه
برای وضعیت روح��ی و روانی جامعه یکی از وظایف
ذاتی آن محسوب می شود ،در راستای پاسخگویی به
دغدغه های مطرح شده طی روزهای هفتم تا یازدهم
اس��فندماه و پس از آنکه بحران کرون��ا به یکباره در
جامعه همه گیر ش��ده بود ،اقدام به انتشار پرسشنامه
در می��ان گ��روه ه��ای مختلف مردم ک��رد تا ضمن
رفتارس��نجی جامعه نس��بت به دو دغدغه ذکر شده،
امکان اولویت سنجی برای اقدامات آتی فراهم شود.
در این کار تحقیقاتی که توسط معصومه معارفوند
و سمانه حس��ین زاده ،اعضای هیات علمی دانشگاه
علوم بهزیس��تی و توانبخش��ی ته��ران طراحی و با
مشارکت مددکاران اجتماعی و جمعی از دانشجویان
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اجرا شد ،حدود
چهار هزار نفر از سراس��ر کشور به صورت آنالین به
سواالت مطرح شده در پرسشنامه پاسخ دادند.

بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده ای��ن کار علمی
مشخص ش��د بیش از  ۸۰درصد شرکت کنندگان از
مهمترین عالئم بیماری آگاه بودند و حدود  ۸۵درصد
آنها می دانس��تند که سالمندان و افراد دارای بیماری
های زمینه ای از جمل��ه گروه های در معرض خطر
بیماری کرونا بشمار می روند.
اما از سوی دیگر حدود یک سوم شرکت کنندگان
از اینکه غذای آلوده می تواند آنها را به بیماری مبتال
کند ،آگاه نبودند و بیش از نیمی از آنها نمی دانس��تند
ک��ه این بیماری می توان��د از طریق حیوانات به آنها
منتقل شود.
از نتایج این پرسش��نامه آگاهی به نس��بت کافی
جامع��ه در خصوص رعایت بهداش��تی ف��ردی برای
پیش��گیری از ابتال به ویروس کرونا بود و نزدیک به
 ۱۰۰درصد ش��رکت کنندگان از اینکه لمس اجس��ام
آل��وده به ویروس و دس��ت زدن به چش��م ها ،بینی
یا دهان ممکن اس��ت موجب آلوده ش��دن آن ها به
ویروس کرونا ش��ود ،آگاه بودند و درصد قابل توجهی
از آنها نیز س��عی می کردند با شس��ت و شوی مکرر
دست ها و عدم حضور در اماکن شلوغ از آلوده شدن
به ویروس جلوگیری کنند.
طب��ق نتایج این پرسش��نامه بی��ش از  ۷۵درصد
ش��رکت کنندگان اضطراب و نگرانی خود را نس��بت
به وضعیت کنونی کش��ور متوس��ط اعالم کرده اند.

اما نکته قابل توجه این اس��ت که بسیاری از شرکت
کنندگان اش��اره کرده اند بیش از آنکه نگران ابتالی
خودش��ان به بیماری باشند ،نگران اعضای خانواده و
بستگانشان هستند.
تحلیل داده ها در مورد نحوه دسترسی به اطالعات
در مورد بیماری کرون��ا و روش های مراقبت از خود
نش��ان داد که شرکت کنندگان بیشترین اطالعات را
تا زمان اجرای مطالعه از ش��بکه های اجتماعی مانند
واتس اپ ،اینستاگرام و تلگرام دریافت کردند .اعتماد
شرکتکنندگان به طور معناداری به منابع رسمی مانند
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تلویزیون،
رادیو و خبرگزاری های دولتی کمتر از منابع غیردولتی
است .هرچند سطح اعتمادشان به منابع غیردولتی نیز
متوسط گزارش شده بود.
از می��ان اف��رادی که برای خرید ماس��ک و مواد
ضدعفونی کننده به داروخانه ها و فروشگاه ها مراجعه
کرده بودند تنها یک چهارم آنها موفق به تهیه ماسک
و فق��ط نیمی از آنها موفق ب��ه خرید مواد ضدعفونی
کننده ش��ده بودند .بیش��تر ش��رکت کنندگان دلیل
عدم دسترس��ی به ماس��ک و مواد ضدعفونی کننده
را موج��ود نبودن آنها در داروخانه ها و فروش��گاه ها
مطرح کردند.
حدود نیمی از ش��رکت کنندگان نگران وضعیت
ش��غلی ش��ان بودند و میزان نگرانی در اس��تان های
برخوردار و توس��عه یافته به طور معن��اداری باالتر از
استان های کمتر توسعه یافته بود.
جزییات نتای��ج این پژوهش علم��ی و همچنین
پیش��نهادات انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران
طی نامه ای در اختیار وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی جهت اس��تفاده در روند تصمیم گیری ستاد
ملی مبارزه با کرونا قرار گرفته است.

بازداشت ولیعهد سابق و  20شاهزاده دیگر
به اتهام تالش برای کودتا با دستور ولیعهد فعلی در عربستان!

به دس��تور محمد بن س��لمان ولیعهد عربستان
سعودی حداقل  20ش��اهزاده دیگر در این کشور به
اتهام« تالش به برای کودتا» و « دیدار و گفتگو با
نیروهای آمریکایی» بازداشت شدهاند.
به گزارش جماران  ،وب س��ایت میدل ایستآی
نوش��ت ک��ه حداقل  20ش��اهزاده دیگر عربس��تان
سعودی به دس��تور «محمد بن سلمان» ولیعهد این
کشور بازداشت شدهاند.
این وب س��ایت انگلیس��ی گزارش داد به دستور
محمد بن س��لمان ولیعهد عربستان سعودی حداقل
 20ش��اهزاده دیگر در این کش��ور به اتهام« تالش
ب��ه ب��رای کودتا» و « دی��دار و گفتگو با نیروهای
آمریکایی» بازداشت شده اند.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش ،ش��اهزاده «نایف بن
احمد» فرزند ش��اهزاده «احمد بن عبدالعزیز» برادر
ملک «سلمان» پادش��اه عربستان سعودی و «نواف
بن نایف» برادر «محمد بن نایف» ولیعهد سابق این
کشور در میان بازداشت شدگان هستند.
این در حالی که خبرگ��زاری رویترز گزارش داد
که «سلمان بن عبدالعزیز»پادشاه عربستان سعودی
ش��خصا دستور بازداش��ت«محمد بن نایف» ولیعهد
س��ابق و «احمد بن عبدالعزی��ز» که حکومت آنها را
متهم به خیانت کرده را امضا کرده است.
ی��ک منب��ع منطق��ه ای گفت ک��ه «محمد بن
س��لمان» ولیعهد عربستان سعودی ش��اهزاده احمد
بن عبدالعزیز برادر پادشاه این کشور،شاهزاده محمد
ب��ن نایف ولیعهد س��ابق و پس��ر وی را به تماس با
قدرتهای خارجی از جمله آمریکایی ها و غیر از آنها
برای کودتا متهم کرد.
این منبع افزود که بن س��لمان با این بازداشتها
ق��درت را به ط��ور کام��ل در اختیار خ��ود گرفت و
پاکسازی ها در این کشور به پایان رسید.
ای��ن منبع منطقه ای تأکید ک��رد که دیگر هیچ
رقیبی وی را در موفقیت اش برای رسیدن به صندلی
پادشاهی به چالش نمی کشد.
برخ��ی منابع دیگر نیز گفته بودند که ش��اهزاده
احمد یکی از س��ه عضو در ش��ورای بیعت بود که در
س��ال  2017با ولیعهدی بن سلمان مخالفت کردند؛

این ش��ورا از اعضای برجسته خاندان حاکم تشکیل
می شود.
منبع منطقه ای یاد شده همچنین تأکید کرد که
ملک سلمان با بازداشتهای اخیر موافقت کرد و زیر
دستور بازداشتها را امضا کرده است.
این منبع تصریح کرد که پادشاه در حالت ذهنی
و جسمی سالمی به سر می برد.
برخی منابع آگاه عربستانی و غربی نیز گفتند که
بعید اس��ت که خاندان حاکم در عربس��تان با ولیعهد
مخالفت کنند این در حالی است که پادشاه  84ساله
در قی��د حیات اس��ت و بر این باورند که پادش��اه نیز
بعید اس��ت که نظرش درباره پس��ر مورد عالقه اش
که بیش��تر مسئولیتهای کشور را به او واگذار کرده،
تغییر کند.خبرگزاری بلومبرگ نیز به نقل از یک منبع
گزارش داد که حکومت عربستان شاهزاده احمد بن
عبدالعزیز برادر پادش��اه و ش��اهزاده محمد بن نایف
ولیعهد س��ابق که روز جمعه بازداش��ت ش��دند را به
خیانت به دلیل برنامه ریزی برای کودتا در عربستان
متهم کرده است.
این منبع اف��زود که دفتر پادش��اهی به اعضای
شورای بیعت اطالع داده است که شاهزاده احمد بن
عبدالعزیز  78ساله و محمد بن نایف  61ساله در حال
برنامه ریزی برای کودتا بودند.
بازداش��تهای روز جمعه سلسله هرمی قدرت را
در عربستان سعودی به شکل بزرگی به لرزه در می
آورد به ویژه آن که شاهزاده احمد برادر ملک سلمان
و آخرین پسر « عبدالعزیز آل سعود»پادشاه موسس
عربس��تان سعودی است که در قید حیات باقی مانده
اس��ت و همه او را کاندیدای احتمالی پادش��اه شدن

می دانند؛ همچنین وی عضو برجسته شورای بیعت
است.
بلومبرگ همچنین نوش��ت که شاهزاده احمد در
س��ال  2018در یک ویدیوی کم س��ابقه ظاهر شد
که ب��ا تظاهر کنن��دگان در لن��دن صحبت میکند
امری که جنج��ال زیادی درباره اختالف احتمالی در
صفوف خاندان حاکم به راه انداخت .در اکتبر 2018
نیز پس از سپری کردن مدتی در خارج به عربستان
بازگشت.
این خبرگزاری تأکید کرد که بسیاری از اعضای
خاندان حاکم بر عربس��تان به «محد بن س��لمان»
ولیعهد کنونی وفادار هس��تند اما تقویت جایگاه وی
در قدرت منجر به این ش��د که برخی از این اعضا و
نزدیکانش به حاشیه رانده شده یا فاصله بگیرند.
پیش از این روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال
نوشت که حکومت عربستان سعودی شاهزاده«احمد
بن عبدالعزیز» برادر پادش��اه س��عودی و «محمد بن
نایف» ولیعهد س��ابق این کش��ور را به اتهام خیانت
بازداشت کرد.
ای��ن روزنامه به نق��ل از منابعی که آنها بس��یار
نزدی��ک توصیف کرد نوش��ت که نیروه��ای امنیتی
عربس��تان منزل این دو ش��اهزاده را تفتیش کرده و
شاهزاده«نواف بن نایف» برادر محمد بن نایف را نیز
دستگیر کرده است.
ای��ن روزنام��ه آمریکای��ی در ادامه نوش��ت که
بازداش��ت این دو ش��خصیت برجس��ته در عربستان
می تواند قدرت شاهزاده«محمد بن سلمان» ولیعهد
کنونی را تقویت کند و رقبایش را از رسیدن به کرسی
پادشاهی کنار بزند.
این روزنام��ه به نقل از برخی منابع نوش��ت که
نیروهایی از گارد دفتر پادشاهی که ماسک به صورت
زده و لباس های سیاه به تن داشتند
به خان��ه های این دو ش��اهزاده رفت��ه و ضمن
تفتیش دو خانه آنها را بازداش��ت کردند.وال استریت
ژورنال همچنین نوش��ت که شاهزاده های دستگیر
ش��ده به خیانت متهم ش��دند.روزنامه آمریکایی در
ادامه نوشت که مجازات این اتهام زندان مادام العمر
یا حتی اعدام است.
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وزیر آموزش و پرورش خبرداد

افزایش برنامههای آموزشی ویژه دانش آموزان از طریق  3شبکه رسانه ملی
وزیرآم��وزش و پرورش اظهار کرد :آموزش جریان
داشته باش��د و همه فرایندها مطابق قبل از تعطیالت
تداوم داش��ته باشد و برنامهریزی درسی و ریتم زندگی
دانش آموزان در بس��تر الکترونیک و رسانه ملی حفظ
شود.
به گزارش ایسنا ،محسن حاجیمیرزایی اظهارکرد:
روزهای بسیار حساس و خطیری را در پیش رو داریم و
مهم است که چه درک از موقعیت داریم و چه اقداماتی
انجام میدهیم.وزیرآموزش و پرورش تصریح کرد :شیوع
ویروس کرونا جامعه را تحت ش��عاع قرار داده و اختالل
در زندگی و کس��ب و کار را بهوجود آورده است و اینها
واقعیتی اس��ت که وجود دارد و این حسی که با بالیا به
وجود میآید ابزار حمایت کننده و مراقبت کننده است تا
از این شرایط با موفقیت عبور کنیم.
وی تاکید کرد :سیاس��ت امروز درآموزش و پرورش
این است که نباید آموزش را تعطیل کنیم و اگر به خاطر
مراقبت از دانش آموزان مدارس تعطیل شده است باید
آموزش جریان داشته باشد و همه فرایندها مطابق قبل
از تعطیالت تداوم داش��ته باشد .حاجیمیرزایی با بیان

اینکه مس��ئولیت ما کم نشده است بلکه شکل اجرای
آن تغییر پیداکرده است،گفت :بدون هیچ کم وکاستی
باید وظایف را انجام دهیم و حتی جدیتر و سختگیرتر
باشیم و هرمدرسهای با شیوه و خالقیت خود این مهم را
انجام دهد و این خالقیت را به مدارس تفویض میکنیم
تا برنامهریزی درس��ی و ریتم زندگی دانش آموزان در
بس��تر فضای الکترونیک و رسانه ملی حفظ شود .وزیر
آموزش و پرورش با اشاره به اینکه برنامههای آموزشی
در رسانه ملی به سه شبکه افزایش خواهد یافت ،گفت:
این عرصهای اس��ت که باید خالقیت و شایس��تگیها

را نش��ان بدهیم و معی��ار ارزیابی باید همین باش��د و
روشهایی پی��دا کنیم که مطمئن باش��یم این کار به
درستی انجام میگیرد و روزانه با مدیران در این ارتباط
باش��ید و مدیران با معلمان و معلمان ب��ا دانشآموزان
درارتباط باشند.
وی خاطرنش��ان کرد :امروز زمان اثبات شایستگی
اس��ت و باید واکنش سریع و سنجیده به شرایط داشته
باشیم و باید نشان بدهیم که میتوانیم در شرایط متفاوت
تع��ادل برقرار میکنیم و کار آم��وزش را به دقت انجام
میدهیم .وزیر آموزش و پرورش اظهارکرد :امروز زمان
کس��ب س��رمایه اجتماعی و ارتقای آن باشیم و باید با
مراقبت از دانشآموزان سرمایه اجتماعی کسب کنیم و
خانوادهها بایدحضور ما را حس کنند .
حاجیمیرزایی در ادامه با اش��اره به اینکه ماموریتی
به س��تاد مبارزه ب��ا کرونا برای آم��وزش دانش آموزان
دادم،گفت :باید تا پایان س��ال تحصیل��ی بودجه بندی
و زمان بندی دروس را انجام دهیم تا کاس��تیهای دو
هفته اخیر جبران ش��ود و ما باید این اقدامات را ش��بانه
روز پیگیری کنیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تشریح کرد

نحوه شناسایی خانههای خالی برای دریافت مالیات

مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن با بی��ان این که بحث
دریافت مالیات از خانههای خالی به سال  ۱۳۶۶برمیگردد
ک��ه ب��ه دلیل هزینه بر بودن اجرایی نش��د بی��ان کرد :در
رویکرد جدید از یک تقاطع اطالعاتی استفاده میکنیم که
مکانیزمهای تشخیصی برای راستیآزمایی خالی بودن یا
دارای سکنه بودن واحد را داریم.
به گزارش ایسنا ،پروانه اصالنی اظهار کرد :همانطور که
میدانید روز  ۲۹بهمن ماه  ۱۳۹۸سامانه امالک و اسکان را
راه اندازی کردیم که یکی از کارکردهای آن دریافت مالیات
از خانههای خالی است.
وی خاطرنش��ان کرد :طبق قانون مالیاتهای س��ال
 ۱۳۶۶بح��ث مالیات بر خانههای خالی مطرح ش��د ،اما به
خاطر اینکه پروسه شناسایی خانههای خالی از نظر اجتماعی
بس��یار هزینهبر بود س��ازمان امور مالیاتی عطای آن را به
لقایش بخشید و از قانون مالیاتها حذف شد.
مدیر کل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی
تصریح ک��رد :مج��دداً در س��ال  ۱۳۹۴در قالب تبصره ۷
ماده  ۱۶۹مک��رر موضوع مالیات بر خانههای خالی مطرح
ش��د .مدلی که ابتدا برای��ش در نظر گرفتن��د این بود که
تحقق موضوع نیاز به تمرک��ز اطالعاتی دارد که از طرف
دس��تگاههای دیگر قابل اجرا نبود .نظر آقای آخوندی این

بود که این قانون از طرف ش��هرداریها اجرا ش��ود الیحه
ه��م به دولت رفت ک��ه دولت آن را مجدداً ب��ه وزارت راه
و شهرس��ازی فرس��تاد.اصالنی افزود :پس از آن که آقای
اسالمی مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفت
اعالم کرد ما خودمان بحث مالیات و شناس��ایی واحدهای
بدون س��کنه را انجام دهیم؛ بنابرای��ن رویکرد جدیدی در
وزارتخانه مطرح شد که یک فرآیند ترکیبی را دنبال کنیم؛
بدین صورت که هم از سرویس دادههای سازمانها و هم
از خوداظهاری مردم استفاده کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه برای طراحی س��امانه مش��اوری را
انتخ��اب کردیم که به صورت ش��بانه روزی این کار را به
سرانجام رساند اظهار کرد :سامانه امالک و اسکان در حال
حاضر قابلیت شناس��ایی واحدهای خالی از س��کنه را دارد
به ش��رطی که دس��تگاههای دیگر به آن اتصال پیدا کنند
تا عملیاتی ش��ود.اصالنی ادامه داد :برخی از دستگاهها به
سامانه متصل شده اند و برخی دیگر هنوز نه .سازمان امور
مالیاتی به عنوان مهمترین رکن میگوید اگر میخواهید به
سرویسهای اطالعاتی ما دسترسی پیدا کنید باید مصوبه
هیئت دولت را بگیرید .ما هم تبصره را به دولت فرس��تاده
ایم تا مجوز بگیریم و از اطالعات س��ازمان امور مالیاتی به
صورت برخط استفاده کنیم.

اصالنی درباره نحوه شناسایی واحدهای خالی با لحاظ
این مش��کل که ممکن اس��ت فردی چراغ خانه را روشن
بگذارد تا کنتور کار کند و وانمود کند که خانه دارای سکنه
اس��ت تاکید کرد :اگر اینطور باشد که همان مشکل سال
 ۱۳۶۶خواه��د بود .در حال حاضر رویکرد عوض ش��ده و
از یک تقاطع اطالعاتی بین دستگاههای مختلف استفاده
میکنیم.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در توضیح این برنامه
گفت :ما از دیتاهای دستگاههای مختلف بهره میگیریم و
یک خروجی بدست میآوریم .به طور مثال متوجه میشویم
که فردی دارای دو پالک ثبتی است ،اما مطمئن نیستیم.
ب��ه همین دلیل به فرد پیامک میدهیم آیا قبول داری این
دو پالک به نام شما است یا خیر؟ در هر دو صورت باید به
سامانه مراجعه و اطالعات خود را تصحیح کند.
وی اف��زود :اگ��ر فرد قب��ول دارد ک��ه دارای دو واحد
مس��کونی است یکی را به عنوان محل استقرار خودش در
نظر میگیریم و برای دومی ،باز هم اطالعات میخواهیم
لذا پیامک دوم را میفرستیم .ممکن است فرد بگوید که این
واحد دارای مستاجر است بنابراین از او میخواهیم اطالعات
مستاجر را بدهد .این رفت و برگشتهای اطالعاتی انجام
و مش��خص میش��ود این خانه خالی اس��ت ی��ا خیر ،لذا
مکانیزمهای تشخیصی برای راستیآزمایی داریم.

کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد

حذف  3دهکباالی درآمدی از یارانه نقدی در بودجه ۹۹

کمیس��یون تلفیق با پیشنهاد دولت در الیحه بودجه
 ۹۹برای شناس��ایی و حذف سه دهک باالی درامدی از
فهرست یارانه بگیران موافقت کرد و وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی موظف به انجام این کار شد.
ب��ه گزارش ایرنا ،در  ۹س��ال گذش��ته تبصره ()۱۴
یکی از مهترین بخش ه��ای الیحه بودجه و در رابطه
با یارانههاس��ت که وضعیت قانون هدفمندی یارانهها را
مشخص میکند.
در واقع در تعری��ف قانون هدفمندی یارانهها ،یارانه
برای جبران قدرت خرید خانوارهای آس��یبپذیر تعریف
ش��ده بود.پس از تصویب این قانون در مجلس شورای
اسالمی مقرر شد که دهکهای باالی درامدی از لیست

مشموالن حذف شود اما در این سال ها دالیل مختلفی
همچ��ون نبود اطالع��ات کافی برای شناس��ایی افراد،
ارجحیت تصمیمات سیاس��ی بر تصمیمات اقتصادی و
مواردی از این دست عنوان می شود و با وجود اینکه در
الیحه بودجه و حتی پس از تصویب در مجلس شورای
اسالمی تا کنون این امر محقق نشده است.
البته در تیرماه امس��ال هیات دول��ت در مصوبه ای
دس��تگاه ه��ای مربوطه را موظ��ف به شناس��ایی این
دهکهای ب��االی جامعه کرد و به گفته «علی ربیعی»
س��خنگوی دولت مقرر شد از مهر ماه یارانه  ۲۰۰هزار
خان��وار یعنی جمعیت ح��دود  ۸۰۰هزاری نفر قطع و به
تدریج نسبت به شناسایی و حذف سه دهک با درآمد باال

از فهرس��ت یارانه اقدام شود و باز هم این موضوع اتفاق
نیفتاد .دولت باز هم در س��ند دخل و خرج س��الیانه که
به مجلس شورای اسالمی ارائه کرد موضوع حذف سه
دهک باالی درآمدی را پیش��نهاد داد که توسط اعضای
کمیسیون تلفیق تایید شد و برای تایید نهایی به شورای
نگهبان ارسال شد .در بند یک تبصره  ١۴الیحه بودجه
سال آینده آمده است :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
موظف اس��ت با استفاده از کلیه بانکهای اطالعاتی در
اختیار و بر اس��اس معیارها و ضوابطی که توس��ط این
وزارتخانه تعیین میگردد نسبت به شناسایی و حذف سه
دهک باالی درآمدی از فهرس��ت یارانهبگیران ،با ارایه
دلیل و مدرک به افراد ،اقدام کند.

انهدام یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان

مدیرکل اطالعات اس��تان سیستان و بلوچستان در
مصاحبه با خبرنگاران از ضربه به تیم تروریستی وابسته به
گروهک تروریستی جیش الظلم (جیش العدل) خبر داد.
با اقدامات پیچیده و گسترده اطالعاتی در آن سوی
مرز یک تیم تروریستی وابسته به گروهک جیش الظلم
(جیش العدل) شناس��ایی و به محض ورود به کشور در
چتر اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفت
و در روز یکشنبه  18اسفند  98توسط تیم های عملیاتی
اداره کل اطالعات سیستان و بلوچستان مورد ضربه واقع
شد و سرتیم عملیاتی آن بنام الیاس نارویی با نام مستعار
(زبیر) به درک واصل گردید.

از مخفیگاه وی  2قبضه سالح کالش 10 ،تیغه خشاب
و مقادیر متنابهی مهمات و لوازم س��اخت بمب کش��ف
گردید.معدوم الیاس نارویی از عناصر عملیاتی گروهک
محسوب می شد که در عملیات های تروریستی متعددی
از جمله فرماندهی حمله به س��پاه نیکشهر و شهادت 2
تن از پرسنل سپاه پاسداران ،مشارکت در انفجار اتوبوس
محور خاش به زاهدان و شهادت  ۲۷تن از پرسنل سپاه
و کاشت بمب صوتی مقابل کالنتری  ۱۲زاهدان نقش
کلیدی را ایفا نموده است.
نامبرده قصد داش��ت با شناس��ایی اهداف نظامی و
امنیتی در ش��هر زاهدان از جمله س��پاه سلمان سلسله

اقدامات تروریستی را در قالب عملیات انغماسی طراحی
و اج��را نماید ک��ه با اقدام به موقع س��ربازان گمنام امام
زمان(عج) ناکام ماند.مدیرکل اطالعات استان سیستان
و بلوچس��تان گفت :همچنین در تاریخ  98/11/19یک
تیم تروریستی وابس��ته به گروهک های تروریستی که
قصد انفجار بمب در جلوی کالنتری  ۱۵زاهدان را داشت
توس��ط تیم عملیاتی اداره کل اطالعات مورد ضربه قرار
گرفت و  2نفر از عوامل پس از زخمی ش��دن دستگیر و
بمب کارگذاری ش��ده  ۵کیلویی خنثی شد و از مخفیگاه
آنان  30کیلو گرم مواد پیش ساز بمب و تعدادی چاشنی
و فتیله انفجاری کشف گردید.

یادداشت

چرا هنوز ضرورت «خانهنشینی» برای کنترل شیوع کرونا
به قدر کافی جدی گرفته نمیشود؟

 ۱۳دلیل صریح و بی پرده به روایت حمیدرضا
جالئیپور استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ادامه از صفحه 2
 -۷حاکمیت باید در کنار تاکید بر خودکنترلی ،بر پاکیزهسازی فضاهای عمومی تمرکز بیشتری کند .از این
جهت اقدامات شهرداری تهران قابل توجه بوده است و ضروری است در سایر شهرهای کشور هم اجرا شود.
گندزدایی از مکانهای حضور مردم ،بر خالف ظاهرش ،کمهزینهترین اقدام برای کنترل اپیدمی است .مردم
که اقدامات و جدیت دولت را ببینند ،خودشان ه م اموزش میبینند که بهداشت کنترل شیوع کرونا را جدیتر
بگیرند .در کنار اقدامات اموزشی و تبلیغاتی ،بخش اصلی فعالیت دستگاههای اداری مثل شهرداری و بسیج را
در اعزا م افراد برای انجام اقدامات عملی و مرئی مبارزه با شیوع کرونا باید متمرکز کرد و همزمان با اقدامات
عملی برای گندزدایی (خصوصا از تاسیسات عمومی) تراکتهای آموزشی را ه م میان مردم پخش کرد .به
تعبیر دیگر ،باید عمال الگوی شهروندان شد و نه صرفا با موعظه در رسانهها .متاسفانه در شرایط فعلی حتی
کارگرهای اغلب شهرداریهای کشور به وسائل پیشگیری مثل دستکش و ماسک مجهز نشدهاند.
 -۸هنوز صدا و سیما نتوانسته است این پیام را به مخاطب انتقال بدهد که :مهمترین علتی که باعث
میشود هر کدام از ما بپذیریم برای طوالنیمدت خانهنشین باشیم این است که اطرافیانمان سالم بمانند و احیانا
از ما بیماری نگیرند .اغلب شهروندان نسبت به خانوادههایشان احساس مسئولیت زیادی میکنند .خصوصا
جوانها در این بحران کرونا بیش از آن که نگران خودش��ان باشند ،نگران نسلهای قبلی خانوادههایشان
هستند .بنابراین ،تأکید بر این که خانهنشینی از ضرورتها و لوازم حفاظت از سالمت خانواده و اطرافیان است
کمک میکند .صداوسیما هنوز نتوانسته است این ضرورت را به مخاطبان بباوراند.
 -۹انجام خود قرنطینهگی برای همه ممکن نیس��ت و حداقلی از توان مالی و فراغت بال نیاز دارد .در
شرایط کنونی با توجه به استمرار رکود تورمی در کشور اقتصادمان در حال کوچک شدن است ،اقشار ضعیف
بیشتر شدهاند و قادر نیستند با آرامش در خانه بنشینند .متاسفانه پیشبینی میشود در هفتههای آینده اقشار
ضعیف جامعه (با رخنه ویروس به مناطق محروم) قربانیان بیشتری از طبقه متوسط داشته باشند .افزایش یارانه
دهکهای محرومتر و افزایش مستمری ایرانیانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستیاند و تقویت انواع
حمایتهای موثر از آسیبپذیرترین شهروندان از ضرورتهای کاهش آسیب در این اقشار است.
 -۱۰جدید بودن ویروس کرونا نیز یک عامل است .بهعنوان مثال ایرانیان تجربه اپیدمی «وبا» را دارند و
در صورت وقوع آن را جدیتر میگرفتند .اما کرونا میهمان سرایتپذیر جدیدی است و هنوز مردم آن را جدی
نگرفتهاند .متاسفانه وقتی ویروس به جان نزدیکانشان رخنه کند ،آنگاه جدی خواهند گرفت .تاکید بیش از اندازه
مسئوالن و صداوسیما بر اینکه درصد مرگ مبتالیان کرونا کم است هم باعث کاهش احتیاط شهروندان شده
است .خطر این ویرس در سرعت انتقال آن است که در نهایت به شمار قربانیان بیشتری میانجامد.
 -۱۱با بیش از پنجاه میلیون گوش��ی هوش��مند ،جامعه ایران جامعهای موبایلی و مطالباتی شده است.
در این جامعه حق «مطالبهگری» از حاکمیت و از زمین و زمان رشد کرده است ،ولی پابهپای مطالبهگری،
مسولیتپذیری از سوی شهروندان رشد نکرده است .بهعنوان مثال در بحران کرونا بیش از شصت درصد
م��ردم از وضعیت رس��یدگیهای نهادهای حکمرانی ناراضیاند ،ولی هش��تاد در صد همی��ن مردم خود را
موظف نمیدانند که با دستکش بنزین بزنند و با این کار دیگران را آلوده نکنند! در صفحات مجازی بیشتر
«مطالبهگری» از حاکمیت بیشتر از «مسئولیتپذیری شهروندان» مورد توجه است .بسیاری از سلیبریتیها
هم در بحران کرونا وارد میدان نشر رفتار مسئوالنه نشدهاند!
 -۱۲در این مصیبت کرونا عدهای از منتقدان هم در فضای مجازی القا میکنند تا این جمهوری اسالمی
هست وضع همین است و بدتر هم میشود .گویی اول مردم باید رژیم را عوض کنند ،بعد با کرونا مبارزه
کنند! این منتقدان بهخود زحمت نمیدهند و توضیح نمیدهند چرا بحران کرونا در ایتالیا ،کره و سایر کشورها
چنین بحران پرتلفاتی شده است؟ چرا در کثیری از کشورها مردم فروشگاهها را جارو کردند و در ایران کمتر
اتفاق افتاد؟ چرا مایع ضدعفونیکننده در ایران  ۳۵هزار تومان است و در آمریکا به  ۲۰۰دالر رسیده است؟ چرا
دولتهای چین ،کره جنوبی ،ژاپن ،آمریکا و ایتالیا در اطالع رسانی تاخیر داشتند؟ ظاهرا این دولتها هم مثل
ایران متاسفانه ابتدا بحران کرونا را به قدر کافی جدی نگرفته بودند .گفته میشود موفقترین تجربه در مبارزه
با کرونا با شفافترین کارنامه هنگ کنگ «بیثبات» سیاسی بوده است!
 -۱۳کوچکی آپارتمانهای کثیری از شهروندان باعث میشود آنها نتوانند برای ساعات زیادی در خانه
بمانند و زود به بیرون میزنند .معموال خانوادههایی که در آپارتمانهای کوچک زندگی میکنند یا همه اعضای
خانواده اتاق اختصاصی و حریم شخصی ندارند ،در دراز مدت کالفه و خسته میشوند .مثال یک خانواده چهار
یا پنج نفره که در آپارتمان هفتاد و هشتاد متری زندگی میکند به سختی میتواند در خانه محصور شود.
برنامههای سرگرمکننده جذابتر در صداوسیما ،اینترنت رایگان ،فعالیت بیشتر منتقذان شبکههای اجتماعی
برای پیشنهاد فعالیت و فیلم و سریال و کتاب و انواع سرگرمیهایی که در خانه ماندن را سادهتر میکند تا
حدی میتواند سختی در خانه ماندن را بکاهد.
 -۱۴در پایان در یک ارزیابی کلی دو دسته از حکومتها میتوانند در مهار اپیدمیهای خطرناک مثل کرونا
موفق تر از دیگر حکومتها باشند .اول) دولتهای اقتدارگرا (مثل چین) که میتوانند با روشهای متمرکز و
هماهنگواقداماتقاط ِعشبهپادگانی،شهروندانرامجبوربهالتزامبههشدارهایحکومتیکنند.دوم)دولتهای
دموکراتیک ،کارآ ،شفاف و پاسخگو در کشورهای دارای جامعه مدنی قوی ،که هم اکثر مردم به دولت اعتماد
دارند و هم تصمیمات و اقدامات دولت کارشناسانه و کارآ است و در مرحلۀ اجرا نیز از حمایت جامعه مدنی (احزاب،
اتحادیههای صنفی و سمنها) برخوردار است.
متاسفانه حکومت ما نه تنها شبیه هیچ یک از این دو دسته نیست ،بلکه گرفتار نوعی ناکارآمدی مزمن
هم هس��ت و در چنین مواردی قادر به مدیریت متمرکز و یکپارچه و هماهنگ نیس��ت (جامعه مدنی قوی
هم که نداریم) .وقتی در روزهای عادی دچار ناکارآمدی اداری و اجرایی هستیم ،روشن است که در شرایط
بحرانی این ناکارآمدی مضاعف خواهد شد .به تعبیری بدبینانه" ،مدیریت بحران" برای کشوری که درگیر
"بحران مدیریت" و «حکمرانی بد» است ،به امری کمتر محتمل تبدیل میشود .در این دو هفته همه شاهد
بودیم چه مقدار اظهارات متضاد از سوی مسئوالن رسمی بیان شده ،چقدر تصمیمات حکومتی تغییر کرده
و چند ستاد موازی تأسیس شده است .حتی در زمینه اطالعرسانی رسمی هم این ناهماهنگیها دیده می
شود (تعدد خطوط تلفن و سایتهای اینترنتی رسمی اعالم شده و  .)...حاال برگردیم به سوال علت جدی
نگرفتن هشدارهای حکومتی درباره خودقرنطینهگی از سوی مردم .روشن است که وقتی مردم با پیامهای
متفاوت حکومتی روبرو و شاهد تغییر تصمیمات باشند ،اعتبار الزم را برای حکومت و مسئوالن حکومتی و
هشدارهایشان قائل نشوند .مضاف ًا آن که به دالیل مختلف اعتماد الزم به دولت را هم نداشته باشند .یک
نتیجه محتمل این وضعیت "کرختی مردم" نس��بت به هشدارهای جدی حکومتی و بیتفاوتی نسبت به
مخاطراتی است که تهدیدشان میکند .متاسفانه این معضل راهحل کوتاهمدتی ندارد و برای حل آن چارهای
نیست جز اصالحات نهادی ،روندی و فرآیندی جدی و ریشهای برای افزایش کیفیت حکمرانان و کارآیی
حکمرانی که هر دو مستلزم تصمیمات سخت در نظام سیاسی و فشار اجتماعی بیشتر است.
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جامعه
یادداشت

اگر یک  ...بودم چه میکردم؟

آرامش روان در شرایط کرونایی
محمد فاضلي
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهيد بهشتي

فکر میکن��م در این اوض��اع کرونایی باید
به اندازه مراقبت از بهداش��ت دست و صورت و
جس��م خود و دیگران ،به س�لامت روان خود و
دیگ��ران هم فکر و برای حفظ آن تالش کنیم.
فکر ک��ردم این چن��د روز چ��ه چیزهایی برای
خودم دغدغه روانی درست میکرده است ،و اگر
بخواهم برای رفع آنها کاری کنم ،چه خواهم کرد .حاصل ش��د موارد زیر:
اگ��ر نانوا بودم ،دس��تگاه پوز را جایی میگذاش��تم که مش��تریها بتوانند
خودش��ان کارت بکش��ند ،فقط خرید با کارت را قبول میکردم ،راه پول به
داخل نانوایی را قطع میکردم ،و یک تابلو میزدم و برای مشتریها توضیح
م��یدادم که کارکنان نانوایی هر روز کل نانوای��ی را ضدعفونی میکنند و
در فواصل مش��خصی دستشان را مرتب میشویند؛ هر روز عالئم بیماری
را در خودش��ان بررسی میکنند .در ضمن ،یک طناب در فاصلهای مطمئن
از پیش��خوان میکشیدم تا هیچ مشتری از آن فاصله نزدیکتر نشود .ورود
اف��راد متفرقه را هم ک ً
ال ممنوع میکردم .برای اطمینان خاطر مش��تریها،
همه کارکنان ماسک میزدند.
اگر راننده تاکس��ی بودم ،هر روز ماش��ین را با محلول آب و یک ماده
ضدعفونی ،پاک میکردم؛ تابلویی هم داخل ماش��ین میگذاشتم که انجام
این کار در ماش��ین را به مسافر اعالم میکرد .اگر مقدور بود ،داخل ماشین
پوز میگذاش��تم که پولی رد و بدل نش��ود .برای اطمینان خاطر مشتریها،
همه کارکنان ماس��ک میزدند( .بخش��ی از این کاره��ا را رانندهای انجام
داده بود.
اگر س��وپر مارکت داش��تم ،ورود مشتری به مغازه را ممنوع میکردم ،با
اضافه کردن یک همکار بیشتر (اگر مشتری زیاد است) ،جلوی در سفارش
میگرفت��م و کااله��ا را تحویل میدادم .به مش��تری اطمینان میدادم که
کارکنان س��وپرمارکت بهداش��ت فردی را رعایت میکنند ،و محوطه مغازه
هر روز به تعداد مناس��ب ضدعفونی میش��ود .دریافت مبلغ را هم از طریق
دستگاه پوز انجام میدادم ،توسط خود مشتری بدون رد و بدل کردن پول یا
جابهجا شدن کارت بین مشتری و کارکنان .برای اطمینان خاطر مشتریها،
همه کارکنان ماسک میزدند.
اگ��ر میوهفروش ی��ا قصاب ب��ودم ،هم��ان کاری را میک��ردم که اگر
س��وپرمارکت داش��تم انجام میدادم .برای اطمینان خاطر مشتریها ،همه
کارکنان ماس��ک میزدند .عمده دیگر مغازهها ه��م میتوانند همین کار را
بکنند.
اگر مدیر اداری ملزم به برگزاری جلسه بودم ،حتم ًا تعداد افراد جلسه را به
گونهای دعوت میکردم که دور میز با فاصله حداقل یک متر بنش��ینند .قبل
از جلسه ،میز جلسه را ضدعفونی میکردم .یک تبسنج تهیه میکردم تا تب
همه افراد را بسنجند و از ورود افراد دارای تب جلوگیری کنند .زمان جلسه را
به حداقل میرساندم .آوردن چای و میوه در جلسه را ممنوع میکردم.
اگر موس��یقیدان بزرگی بودم ،برای این روزها یک آهنگ میس��اختم
که نماد همبس��تگی ،شادی ،دلگرمی و ایستادگی باشد .شاید آهنگی برای
شعری از شاهنامه میخواندم یا هر قطعهای که حال مردم را خوب کند.
اگ��ر پزش��ک بودم ،هر روز مط��ب محل انتظار بیم��اران را در فواصل
مناس��ب ،ضدعفونی میکردم .تبسنج را برای سنجش تب مراجعین بهکار
میگرفتم .منش��ی مطب را برای مصاحبه با بیماران و ارزیابی نش��انههای
کرون��ا ،آموزش م��یدادم .امکان دانل��ود کلیپهای آموزش��ی کرونا برای
مراجعی��ن از طری��ق بلوتوث را فراه��م میکردم و ترکیب��ی از کلیپهای
موس��یقی شاد و فیلمهای آموزشی پیشگیری از کرونا را در تلویزیون مطب
پخش میکردم.
اگر راننده اتوبوس بینشهری بودم ،هر روز اتوبوس را ضدعفونی میکردم
(به تعداد الزم ،بعد از هر بار تخلیه مسافران) .تبسنجهای اتوماتیک را برای
تست مسافران بهکار میگرفتم .یک فیلم آموزشی پیشگیری از کرونا همان
اول از تلویزی��ون اتوبوس پخش میکردم .به مس��افران اعالم میکردم که
اتوبوس قبل از س��وار ش��دن آنها ضدعفونی شده است و رعایت مالحظات
بهداشتی را تقاضا میکردم .تعدادی ماسک در اتوبوس نگهداری میکردم تا
به بیمارانی که نشانههای بیماری را دارند داده شود.
اگر رس��توران داش��تم ،رستورانتکانی اساس��ی میکردم ،دو سه روز را
ب��رای تمیز کردن و ضدعفونی ک��ردن کل محیط صرف میکردم ،هر روز
کارکن��ان را تس��ت میکردم (از طری��ق همکاری با یک پزش��ک یا مرکز
درمانی) ،با بهترین وسیله و پروتکل ممکن مشتریان را قبل از ورود بررسی
میکردم و دس��تورالعمل بهداشتی حضور در رستوران و عملکرد کارکنان را
برایشان توضیح میدادم.
وقت بازاندیشی در کار خودمان است .فکر کنیم چگونه باید عمل کنیم
که به دیگران اطمینان دهیم که بهداش��ت را رعایت میکنیم .س��عی کنیم
دیگران آسودهخاطر شوند.
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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

مجبور شدیم قرنطینهها را شدیدتر کنیم

وزیر بهداشت :از برخی هموطنان گله داریم؛ علیرغم
اینکه گفتیم در خانه بمانند و س��فر نکنند ،شماره پالک
های��ی از نقاط آلوده حرکت و س��فر میکنند ،قابل توجه
اس��ت .مجبور ش��دیم در مدخل ش��هرها ،قرنطینهها را
شدیدتر کنیم
به گ��زارش فرارو ،وزیر بهداش��ت با گالی��ه از تردد
غیرضروری ش��هروندان با وجود هش��دارها متعدد گفت:
تقاضا میکنم مردم به حرفهای ما بیشتر گوش کنند.
سعید نمکی با بیان اینکه از برخی هموطنان گله داریم
افزود :علیرغم اینکه گفتیم در اوج بیماری هستیم ،در خانه

بنش��ینند و سفر نکنند متاسفانه گزارشها نشان میدهد
که متاسفانه شماره پالکها از نقاط آلوده حرکت و سفر
میکنند ،قابل توجه بود.
او افزود :به همین دلیل مجبور شدیم از مدخل شهرها
قرنطینهها را شدیدتر کنیم و جلوی آنها را که میخوهند
از مناط��ق آلوده ورود کنند ،بگیریم و آنها را به قرنطینه
ببریم.
نمکی همچنین درخواست کرد که مراسم جمعی مانند
ختم و عروس��ی را برگزار نکنند و تراکم در مساجد را به
حداقل را برسانند.

مراجعه به پلیس  10+برای ثبت درخواست جهت دریافت کارت سوخت
از زمان اجرای طرح سهمیهبندی بنزین تاکنون تقاضا
برای کارت سوخت افزایش یافت اما هنوز خودروهایی
وجود دارند که فاقد کارت س��وخت هستند که صاحبان
آنها به راحتی میتوانند با مراجعه به پلیس  10+و ثبت
درخواست نسبت به دریافت کارت خود اقدام کنند.
به گزارش ایسنا ،در این باره فاطمه کاهی  ،سخنگوی
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی گفت :تا کنون به
تمام تقاضاهای صدور کارت سوخت پاسخ داده ایم اما
ممکن است افرادی به هر دلیلی کارت سوخت نداشته
باشند که به راحتی میتوانند نسبت به دریافت آن اقدام
کنند.وی با بیان اینکه دو برابر خودروهای موجود کارت
سوخت صادر شده است ،افزود :افرادی که کارت سوخت
ندارن��د میتوانند با مراجعه به پلیس  ۱۰+تقاضای خود
را ثبت کنند و از طریق سایت  www.epolice.irاز
نحوه صدور کارت خود مطلع شوند.
کاهی با بیان اینک��ه آمار دقیقی از خودروهایی که
تاکنون اقدام به دریافت کارت سوخت نکردهاند نیست،
گفت :به نظر میرسد که تعداد این خودروها کمتر از 10
درصد باش��د اما هر چه تقاضا وجود داشته باشد پاسخ
خواهیم داد.سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای
نفت��ی با تاکید بر اینکه مش��کلی برای ص��دور کارت
سوخت وجود ندارد ،تصریح کرد :به تمام تقاضاها جواب
خواهی��م داد و افراد به راحتی میتوانند تقاضای صدور
کارت سوخت کنند.
در خواست المثنی کارت هوشمند سوخت،
تنها از طریق دفاتر پلیس ۱۰+

طبق اعالم ش��رکت ملی پخش فراوردههای نفتی،
صدور کارت س��وخت هوش��مند المثنی فقط از طریق
دفاتر پلیس  ۱۰+مقدور اس��ت ،زیرا افرادی س��ودجو با
هدف دس��تیابی به اطالعات شخصی و کارت بانکی و

کالهبرداری از هموطنان و س��وء استفادههای احتمالی
اقدام به ایجاد س��ایتهای غیرمجاز کردهاند .بنابراین
کسانی که کارت سوخت ندارند و تاکنون نیز درخواست
صدور کارت س��وخت نکردهاند ،میتوانند خود یا وکیل
قانونیش��ان با در دست داش��تن مدارک هویتی مالک
خودرو و وسیله نقلیه به مراکز پلیس  ۱۰ +مراجعه کنند.
حذف رمز کارت س��وخت نی��ز در این دفاتر قابل انجام
است.مدارک هویتی مالک برای درخواست المثنی کارت
هوش��مند سوخت نیز به شرح زیر است :برای اشخاص
حقیقی ،یکی از مدارک شناس��ایی معتبر مالک وسیله
نقلیه شامل اصل شناس��نامه یا کارت ملی هوشمند یا
گذرنامه نیاز اس��ت .برای اشخاص حقوقی نیز معرفی
نامه رسمی از سازمان یا شرکت مربوطه با امضاء و مهر
مجاز به همراه اصل شناس��نامه یا کارت ملی هوشمند
یا گذرنامه نماینده نیاز اس��ت .دارندگان وکالتنامه معتبر
قانونی از مالک نیز میتوانند با ارائه مدارک شناس��ایی
معتبر ش��امل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا
گذرنامه نس��بت به اخذ خدمات مورد نیاز اقدام کنند.در
مورد خودروهای لیزینگی (خودروهای اجاره به ش��رط
تملیک) ،اسناد و مدارک در اختیار استفاده کننده خودرو
شامل کارت خودرو مالک عمل است .مدارک شناسایی
وسیله نقلیه نیز شامل کارت شناسایی خودرو یا شناسنامه

مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق محضری به همراه بیمه
نامه شخص ثالث معتبر میشود.
ام��ا برای تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر پلیس ۱۰+
واریز مبلغ  ۱۰هزار تومان در پایانههای  posبانک ملت
مستقر در این دفاتر و اخذ رسید ثبت درخواست کارت
هوشمند سوخت المثنی از کاربر ،مراحلی است که باید
طی شود.کس��انی که در س��ایت دولت همراه ثبت نام
کردهاند ،نیازی به ارائه درخواس��ت المثنی ندارند .کارت
سوخت این اشخاص از طریق اداره پست به آدرسی که
اعالم کردهاند ارسال میشود.
نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت

متقاضیان کارتهای هوش��مند س��وخت ابتدا باید
وارد س��ایت  www.epolice.irش��ده و سپس بر
روی گزینه کارت سوخت کلیک کنند .بعد در قسمت
پیگیری صدور کارت سوخت نسبت به وارد کردن نوع و
شماره پالک خودرو اقدام و روی گزینه پیگیری کارت
س��وخت کلیک کنند.در این قسمـت ،شماره مرسوله
پستی نمایان میشود که با کلیک روی گزینه شرکت
پست که به رنگ آبی نوشته شده ،وارد سامانه رهگیری
مرسوالت میشوید و با فعال کردن گزینه جستوجو،
وضعیت کارت سوخت مشخص میشود.
متقاضیان به منظور اطالع دقیق از وضعیت کارت
سوخت هم با کلیک روی گزینه مشاهده جزئیات کامل
مرس��وله میتوانند از آخرین وضعیت کارت خود باخبر
شوند .همچنین افرادی که کارت سوخت آنها از سال
 ۱۳۹۴صادر و در باجههای معطله پست مانده ،میتوانند
در قسمت رهگیری مرسوله پستی آن را پیگیری کنند
و با در دس��ت داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت و
سند خودرو به اداره پست مورد نظر خود مراجعه و کارت
سوخت خود را دریافت کنند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد

تمدید دفترچههای بیمه شدگان تامین اجتماعی تا پایان فروردین

مدیر عامل س��ازمان تامین اجتماعی
گفت :ب��ا تاکید وزیر رف��اه ،دفترچههای
معتبر بیم ه شدگان نیاز به تمدید اعتبار تا
پایان فروردین ندارند.
به گزارش مهر ،مصطفی س��االری،
افزود :با تاکید شریعتمداری وزیر محترم
تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی ،با توجه به
شرایط فعلی و خطر شیوع ویروس کرونا

به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت در
شعب و کارگزاریهای تأمین اجتماعی،
دفترچه بیمه اف��رادی که تا پایان بهمن

ماه دارای اعتبار باش��د ،تا پایان فروردین
دارای اعتب��ار تلقی ش��ده و میتوانند از
خدمات درمانی بهرهمند ش��وند و عم ً
ال
نیاز ب��ه تمدید اعتبار نخواه��د بود که با
این کار پیشبینی میش��ود که بیش از
چهار میلیون مراجعه حضوری به ش��عب
و کارگزاریهای تأمین اجتماعی کاهش
یابد.وی در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران

س��ازمان تأمین اجتماعی سراسر کشور،
اظهار داشت :با توجه به اتخاذ تمهیدات
مختلف برای دورکاری و کاهش ساعت
کار بیم��ه ش��دگان در کارگاههای تحت
پوشش ،به رغم برخی مالحظات ،انجام
کلیه بازرسیهای مربوط به احراز اشتغال
بیمه شدگان در کارگاههای مشمول بنا به
مصالح عمومی فع ً
ال متوقف شود.

دستگیری مدعی کشف داروی کرونا حین فروش داروی تقلبی در تهران
رئی��س پلیس فضای تولید و تب��ادل اطالعات تهران
بزرگ از دستگیری فردی که ادعا کرده بود ،داروی کرونا را
کشف کرده و درحال فروش آن بود ،خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،س��رهنگ تورج کاظمی دراینباره
گفت :مدتی قبل و به دنبال رصد تیمهای تخصصی پلیس
فتا که درپی ش��یوع ویروس کرونا با هدف رصد اقدامات
مجرمانه در این فضا شکل گرفته است ،ماموران پلیس فتا
با فردی مواجه شدند که اقدام به انتشار صدایی ضبط شده
از خودش کرده و در آن ادعا کرده بود که پزش��ک است و
داروی کرونا را کش��ف کرده اس��ت .این فرد از شهروندان
خواسته بود که برای دریافت این دارو مبلغی را به حسابش

واریز کرده و منتظر بمانند تا از طریق پیک دارو برایش��ان
ارسال شود.
وی ادامه داد:با توجه به اینکه مسئوالن وزارت بهداشت
و سازمان جهانی بهداشت نیز کشف هرگونه داروی کرونا
را تاکنون رد کردهاند ،مام��وران از قصد کالهبردارانه این
فرد اطمینان حاصل کرده و با هماهنگی مقام قضایی برای
دستگیری او وارد عمل ش��دند.رئیس پلیس فتای تهران
بزرگ با اشاره به کشف مخفیگاه متهم از طریق شیوههای
پلیس��ی اظهارکرد:ماموران مخفیگاه این ف��رد را در مرکز
تهران شناس��ایی کرده و با حضور در محل اختفایش او را
دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند ،همچنین در بازرسی

از محل یک البراتوار که این فرد مدعی بود دارو را در آنجا
تولید کرده ،پلمب و مقادیری دارو را نیز توقیف کردند.
کاظمی با اشاره به بازجویی از متهم افزود :این فرد که
حدودا  ۴۰س��ال سن داشت ،در بازجوییها مدعی شد که
پزشک است و داروی کرونا را به شیوه گیاهی کشف کرده
است .او حتی مدعی شد که خودش را نیز از طریق این دارو
درمان کرده است ،اما کارشناسان سازمان غذا و دارو پس از
بررسی این دارو ادعای مرد را رد کردند.
وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم گفت :برای
این فرد پروندهای تش��کیل ش��د و متهم برای ادامه روند
رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

5

جامعه

دوشنبه  19اسفند  - 1398شماره 108

تالش جامعه پزشکی در مبارزه با کرونا یادآور روزهای دفاع مقدس

فرمانده نی��روی هوایی ارت��ش گفت :همت و
تالش جوانمردانه همکاران��م در خط مقدم مبارزه
ب��ا فراگیری بیماری کرونا ویروس ،یادآور روزهای
دف��اع مقدس و رقم خوردن جلوههای ش��کوهمند
ایثار و فداکاری است.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی نیروی هوایی
ارتش ،س��رتیپ خلبان عزیز نصی��رزاده در پیامی
به پزش��کان ،پرس��تاران اظهارداش��ت :همکاران
دالورم در خ��ط مق��دم دف��اع از س�لامت جامعه،
تقارن روزهای دش��وار و طاقت فرسای مواجهه با
فراگی��ری بیماری کرونا با ایام والدت با س��عادت
مول��ی الموحدین حض��رت امیرالمومنین امام علی
علیهالس�لام ،مرا بر آن داش��ت ت��ا در این مجال
مختص��ر ،تاس��ی عملیتان به س��یره علوی برای
دس��تگیری از دردمندان جامعه را س��توده و پیش
تک تک شما فروتنانه سر تعظیم فرود آورم.
فرمان��ده نیروی هوای��ی ارتش اف��زود :همت
جوانمردانه پزشکان ،پرستاران و سایر کادر درمانی
و خدمات بهداشتی کشورمان بویژه شما همکاران
عزیزم در خ��ط مقدم مبارزه ب��ا فراگیری بیماری

کرون��ا ویروس ،یادآور روزهای دفاع مقدس و رقم
خوردن جلوه های شکوهمند ایثار و فداکاری است.
نصیرزاده افزود :گزارشه��ای واصله و مالحظات
میدانی از عزم راس��خ تان برای دفاع از هموطنان
مان ،موید این واقعیت اس��ت که س��وگند مقدس
سربازی ،مرز و لباس نمیشناسد .آنچنان که دیروز
ن��ه چندان دور ،خلبانان و کارکنان رزمی و فنی در
خط مقدم دفاع از مرزهای سرزمین مادری مان در
دفاع مقدس و پس از آن از حریم آل اهلل بودند.
وی خاطرنش��ان ک��رد :ام��روز نی��ز ،مرزهای
دف��اع مقدس ،نبض به ش��ماره افت��اده امید بیمار
و خان��واده او و لب��اس مقدس جن��گاوری در این

میدان ،خلعتی روش��ن به روش��نایی باطن و ضمیر
درخش��ان شماس��ت.فرمانده نیروی هوایی ارتش
عنوان داش��ت :ای��ن روزهای فراموش نش��دنی با
همه تلخیها و دش��واریها س��پری خواهد شد و
مردم قدرشناس ایران بار دیگر حماسه جاودانتان
را به خاطر خواهند سپرد ،آنچنان که عملیات ۱۴۰
فروندی را ،آنچنان ک��ه حمله به الولید را ،آنچنان
که ش��کوه عملیات دستگیری ریگی شرور را .و ما
را آنچن��ان که قیصر ش��عر پارس��ی گفت به خاطر
میآورند.نصیرزاده با بیان این بیت ش��عری افزود:
«س��راپا اگ��ر زرد و پژمرده ایم ،ول��ی دل به پاییز
نس��پرده ایم»« ،دلی سربلند و سری سر به زیر ،از
این دست عمری به سر برده ایم».
وی تصری��ح ک��رد :فرخندگ��ی والدت مول��ی
الموحدی��ن را ب��ه ش��یرین کام��ی همرزم��ی و
همس��نگری با یاران فداکاری چون ش��ما گرامی
میدارم و با دری��غ از اینکه تخصصی برای کمک
و همراهیتان در این میدان دش��وار ندارم ،همواره
قدرش��ناس همت بیچشم داش��ت و دعاگویتان
خواهم بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد
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رئیس پلی��س راهور ناجا گفت :ب��رای جلوگیری از
ازدحام در مراکز شماره گذاری ،رانندگان خودروهایی که
معاینه فنی شان به اتمام رسیده یا اعتبار گواهینامه آنها
منقضی ش��ده است نیاز به تمدید تا  ۱۵اردیبهشت سال
آینده ندارند و رانندگان میتوانند تردد کنند و جریمه هم
نخواهند شد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالعرس��انی راهور ناجا ،س��ردار
س��یدکمالهادیانفر ،رئیس پلیس راهور ناجا اظهار کرد:
به منظ��ور جلوگیری از ازدحام در مراکز ش��ماره گذاری
به منظور جلوگیری از ش��یوع بیماری کرونا ،آنهایی که
میخواهند نس��بت به خرید و فروش خودرو اقدام کنند و
آنهایی که وکالت دارند میتوانند نقل و انتقال خودرو را
به سال آینده موکول کنند ،حتما این کار را انجام بدهند و
اگر مدت اعتبار وکالت نامه انها محدود است میتوانند

نسبت به افزایش مدت اعتبار آن اقدام کنند.
س��ردار هادیانفر در خصوص آموزشگاههای رانندگی
هم گفت :درخصوص آموزشگاههای رانندگی که ثبت نام
در آنجا وجود دارد کالسهای آموزش را تعطیل کردیم و
ابالغ شده که آزمون آیین نامه در هیچ جا برگزار نشود و
فقط آزمون عملی را اجرا خواهیم کرد.
رئی��س پلیس راهور ناجا افزود :مش��کل بعدی ما در

س��تادهای ترخیص خودرو بود که تا اوایل هفته آینده با
سیس��تم طرح گسترشی که ایجاد ش��ده ،از طریق دفاتر
پلیس ۱۰+در سراسر کش��ور در مرحله اول  ۱۳استان و
کالنش��هر انجام خواهد گرفت .در واقع مردم عزیزمان از
هفته آینده میتوانند به دفاتر پلیس ۱۰+مراجعه و نسبت
به ترخیص خودرو خود اقدام کنند.
وی افزود :تعطیلی مراکز شماره گذاری در گرو تصمیم
گیری از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونای هر استان است
و اگر مراکز تعویض پالک هر استانی تعطیل شد به مردم
توصیه میشود به مراکز استانهای مجاور مراجعه نکنند.
س��ردار هادیانفر گفت :البته فرماندهی محترم نیروی
انتظام��ی پیگیر ای��ن موضوع ب��وده و از هیئت دولت در
خصوص تعطیلی مراکز تعویض پالک خودرو سوال کرده
است و منتظر پاسخ هستیم.

دستان خون آلود تازه داماد جنایتکار پشت نقاب آبرو!

تازه دامادی که به خاطر رابطه پنهانی
با زنی  ۴۰س��اله و از ترس آبروریزی وی
را کش��ته بود در دادگاه پای میز محاکمه
ایستاد.
به گزارش خراس��ان ،بهمن سال 94
مردی ب��ا پلیس آگاه��ی ورامین تماس
گرف��ت و از ناپدید ش��دن زن  40س��اله
همس��ایه به ن��ام اکرم خب��ر داد .وی به
مأموران گفت :در همسایگی ما زن تنهایی
زندگی میکند که چند روزی میشود به
طرز مرموزی ناپدید شده است ،همسایهها
نگران او هستند و میترسند بالیی سرش
آمده باشد .
ب��ا این تم��اس ماموران ب��ه تحقیق
پرداختند .یکی از همس��ایهها گفت :یک
هفته قبل اکرم مقابل خان ه ما آمد و از من
بیل و کلنگ گرفت .او می گفت فاضالب
خانهاش خراب شده است .او به داخل خانه
اش رفت و دیگر بازنگشت.
کشف جسد زن تنها

به دنبال اظهارات همسایهها تحقیق
برای افش��ای راز ناپدید ش��دن زن تنها
آغاز ش��د و مأموران مقابل خانه این زن
رفتند و پس از گشودن در به بررسی خانه
پرداختند .
ش��واهد نش��ان میداد ب��ه تازگی در
باغچه خانه این زن چیز مش��کوکی دفن
شده است .ماموران به بررسی پرداختند و

جسد اکرم را که در باغچه خانه اش دفن
شده بود کشف کردند.شواهد نشان میداد
چندین روز از مرگ اکرم گذش��ته است .
جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی
منتقل شد و پلیس برای رازگشایی جنایت
به تکاپو افتاد .
نخستین سرنخ

در نخس��تین گام از تحقیقات ،پلیس
به بررسی فهرست مکالمات تلفنی اکرم
پرداخت و به رابطه پنهانی وی با یک پسر
جوان به نام آرش پ��ی برد .بدین ترتیب
آرش  ۲۵س��اله که به تازگی ازدواج کرده
بود ردیابی و بازداشت شد.
اعتراف داماد

وی که س��عی داش��ت خودش را بی
اطالع از مرگ زن جوان نشان دهد وقتی
در بنبست اطالعاتی گرفتار شد به رابطه
پنهانی با این زن و قتل وی اعتراف کرد.
در حال��ی که نش��انی از اولیای دم به
دست نیامده بود ،آرش روانه زندان شد و
با گذشت سه سال از این ماجرا درخواست
تعیین تکلیف را مطرح کرد .وی نامه ای
به دادگاه نوشت و از قضات دادگاه کمک
خواست .
در دادگاه

ب��ا این درخواس��ت ،پرون��ده به دفتر
رئیس قوه قضاییه فرستاده شد و با توجه
به شناسایی نشدن اولیای دم ،درخواست

دیه مط��رح ش��د.آرش در ش��عبه هفتم
دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز
محاکمه ایستاد .وی درباره نحوه آشنایی
اش ب��ا اکرم گفت :وقت��ی مجرد بودم در
خیابان با اکرم آش��نا ش��دم .م��ا چند بار
تلفنی با هم صحبت کردیم و به یکدیگر
عالقهمند ش��دیم .به همین دلیل او را به
عقد موقت خودم درآوردم و گاهی اوقات
به خانه اکرم میرفتم .چند ماه از این ماجرا
گذشته بود که تصمیم به ازدواج گرفتم و
با دختر جوانی که خانوادهام به من معرفی
ک��رده بودند عق��د کردم.من همان موقع
رابطه ام را با اکرم تمام کردم اما او دست
از س��رم بر نمی داشت و می گفت باید از
همسرم جدا شوم و با او ازدواج کنم .
تهدید به آبروریزی

تازه داماد جنایتکار ادامه داد :آخرین بار
پس از چند ماه و به اصرار اکرم به دیدن او
رفتم.او میگفت فاضالب خانهاش خراب
شده اس��ت ،به همین دلیل از من کمک
خواس��ت .او از همسایه اش بیل و کلنگ
گرفت تا فاضالب خانه اش را تعمیر کنم.
من در حیاط مش��غول تعمیر بودم که او
دع��وا را ش��روع کرد .اک��رم میگفت به
من عالقهمند اس��ت و هر طور شده باید
همس��رم را طالق ده��م و ب��ا او ازدواج
کن��م .او تهدیدم کرد ماجرا را به همس��ر
و خان��وادهام م��ی گوی��د و آبرویم را می

برد .من که از ش��نیدن حرف های اکرم
عصبانی شده بودم با چوبی که در باغچه
بود ی��ک ضربه به س��رش زدم .او روی
زمین افتاد فقط برای رهایی از آبروریزی
نمیدانستم دارم چه کار فجیعی میکنم
خیلی خشمگین بودم و با چاقویی که در
جیب داشتم سر اکرم را بریدم .میدانستم
نمیتوانم جس��دش را از خانه خارج کنم
چ��ارهای نبود چال��ه بزرگ��ی در باغچه
خانه حفر کردم و بعد جس��د را در باغچه
خانهاش دفن و فرار کردم.
این متهم که حاال  ۲۸سال دارد ،ادامه
داد :بعد از قتل به شهرستان فرار کردم اما
دو ماه بعد از طریق تماس های تلفنی ام
ردیابی و بازداشت شدم .نزدیک به چهار
سال است که در زندان بالتکلیف مانده ام
و حاال که رئیس قوه قضاییه درخواس��ت
دیه را مطرح کرده اس��ت حاضرم دیه را
قس��طی بپردازم .وی گفت :باور کنید من
ت��وان پرداخت دی��ه را به صورت یک جا
ندارم .اگر دیه را تقسیط کنید حاضرم آن
را به صورت قسطی بپردازم.
وی که سرش را پایین انداخته بود به
عنوان آخرین دفاع گفت :می دانم اشتباه
کرده ام و حاال پشیمان هستم.من از ترس
آبروریزی دس��ت به این اشتباه زدم .بنابه
این گزارش ،در پایان جلسه ،قضات وارد
شور شدند تا رای صادر کنند.

یادداشت

ادراک صد سال پیش و چالش صد سال بعد
امیر ناظمی
وقت��ی لورنت��س در آزمایش��گاهش متوجه ش��د
ک��ه پیشبینی آبوه��وا به طرز عجیبی وابس��ته به
موضوعات کوچ��ک و حتی قابل صرفنظر اس��ت،
بش��ر دریافت که دنی��ا از آنچه فکر میکرده اس��ت،
پیچیدهتر است ،به حدی که باید این دنیا را آشوبناک
( )Chaoticبنامد .همان جا بود که سیاستگذاران و
دانشمندان از خودشان پرسیدند آیا بال زدن پروانهای
در برزیل میتواند تندبادی در مکزیک ایجاد کند؟ (نام مقاله لورنتس که در سال
 ۱۹۷۲منتشر کرد)
اما حاال دیگر تنها سیاستگذاران و دانشمندان نیستند ،بلکه کل بشر از خودش
میپرس��د :آیا خوردن س��وپ خفاش یک انس��ان در چین میتواند یک بحران
جهانی بزرگتر از جنگ جهانی ایجاد کند؟ آیا میتواند میلیونها انس��ان را در
مع��رض خطر قرار دهد؟ آیا میتواند اقتصاد جهانی را به رکود بکش��د؟ویروس
کرونا این آش��وبناکی را به خوبی برای بشر نش��ان داده است .مواجهه با چنین
چالشی اما نیاز دارد به ذهن یا سیستمی که بتواند این چالشها را ببیند و مهارت
حل مساله در دنیای آشوبناک را داشته باشد.
مسايل آشوبناک ،راهحلهای چندگانه

حاال وی��روس کرون��ا آزمون دیگ��ری برای شناس��ایی مدله��ای ذهنی
سیاس��تگذار و تصمیمگیری شده اس��ت .اگرچه چالش کرونا موضوعی کامال
بهداشتی و سالمتی است ،اما ریشههای راهحلهایش در حوزههای دیگر است.
تمامی اشتباه از جایی آغاز میشود که سیاستگذار هنوز بر رویه آموختهشده و
پیشین خود ،تالش دارد تا راهحل را در تنها حوزه بهداشت و درمان بیابد.اپیدمی
اما پر است از جنبههای اجتماعی ،فناورانه و اقتصادی .همان جنبههایی که باعث
میشود از یک بیماری مسری تبدیل به یک اپیدمیشود .جلوگیری از گسترش
این اپیدمی در دنیای امروز و مروری بر تجربیات سایر کشورها به خوبی نشان
میدهد که راهحلهایی که در سایر حوزهها تولید میشوند ،حتی بیش از حوزه
بهداش��ت کارآمدی و اثرگذاری داشته اس��ت .ممنوعیت پروازها و ورود افراد از
چین ،رابطه مس��تقیمی با میزان گسترش اپیدمی در سایر کشورها داشته است.
همین یک نشانه ،به خوبی نشان میدهد که تاثیرگذارترین ابزارها در حوزهای
غیر از بهداشت و درمان حضور دارد.
راههای سخت ،تصمیمات سخت

فناوری اطالعات به دلیل گستردگی مخاطب و دادههایی که تولید میکند،
آنگونه که تجربیات کشورهایی مانند کرهجنوبی و سنگاپور نشان میدهد ،بیش
از هر عامل دیگری میتواند در بحران کرونا کارآمد باشد؛ نمونههای آن عبارتند
از:
 -1اطالعرس��انی و آگاهیبخش��ی (میزان ش��یوع و دادهه��ای مربوط به
مبتالیان ،بیمارس��تانهای تخصصی ،آییننامهه��ای دورکاری یا معافیتهای
بیمهای یا …
 -2تعامل دوسویه با ش��هروندان :پاسخ به پرسشهای شهروندان ،اپها و
سایتهای تست کرونا ،سامانههای خوداظهاری شهروندان در خصوص وضعیت
سالمتشان یا مکانهای جغرافیایی
 -3تراکن��ش داده :تراکن��ش به معنای دریافت خدم��ات از دولت یا مراجع
مس��وول از طریق فضای مجازی اس��ت :نوبتگیری در مراکز درمانی ،دریافت
مش��اورههای درمانی از پزشک به صورت ویدئویی ،درخواست دریافت خدمات
مراقبت در خانه ()Home-Care
 -4یکپارچگ��ی داده :شناس��ایی ارتب��اط نزدی��ک (Close Contact
 ،)Detectorنقشه ریسک بیماری ،نقشههای ردیابی بیمار
 -5مشارکت عمومی :استفاده از پزشکان داوطلب و نیاز به احراز هویت آنها،
توزیع کاالها برای بیماران دارای اولویت از طریق فروشگاههایی الکترونیکی
چرا ما نابالغایم؟

نظام بهداشت ایران همچنان تالش دارد تا پاسخ مشکالت بخش بهداشت
و درمان را در همان بخش بهداشت و درمان بیابد .در تمامی سالهای گذشته
این بخش مانند سایر بخشها البته ،دیوار بلندی میان خود و سایر زیرنظامهای
حکمرانی کش��یده اس��ت .پایین بودن میزانهای بهاش��تراکگذاری داده میان
بخشهای مختلف نش��انهای از این نگاه است؛ یا فقدان سازوکاری برای رشد
شرکتهای استارت آپی؛ چرا که رشد باالی استارتآپها اساسا پیوندخورده با
آزادسازی داده و آمادگی نظام اداری برای مشارکت خصوصی-عمومی است.
هنوز نگاه سنتی سیاستگذار در ایران انحصار و محرمانهسازی داده است و
برای ویروسی که جهانی رشد میکند ،این نگاهها بسیار آسیبپذیر است .شاید
کرونا هشداری برای کل نظام اداری باشد تا زودتر برای الکترونیکیشدن آماده
شود ،نه بهداشت که کل بخشهای حکمرانی.
نه تنها نظام س�لامت و بهداش��ت ،بلکه کل ساختار اداری ،هنوز به فناوری
اطالعات باور ندارد و بدتر از آن هنوز به آشوبناکی جهان و راهحلهای چندالیه
باور ندارد!
شاید مهمترین درس سیاستگذارانهای که ما فراموش میکنیم یک جمله
است :راهحلهای مشکالت یک بخش اغلب در خارج از آن بخش است!
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رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور:

گرم کردن نان سنتی در خانه ویروس کرونا را از بین می برد

رئیس انس��تیتو تغذیه و صنایع غذایی کش��ور
گفت :گرم کردن نانهای سنتی در خانه با حرارت
مس��تقیم برای از بین ویروس کرونا الزم است و
بهتر است مردم از گذاشتن نان در پیشخوان و تکه
کردن آن در نانوایی خودداری کنند.
به گ��زارش روابط عمومی انس��تیتو تحقیقات
تغذی��ه ای و صنایع غذایی کش��ور ،جالل الدین
میرزای رزاز افزود :در سطح کشور نان به دو صورت
صنعتی و سنتی عرضه میشود .نانهای صنعتی یا
نانهای حجیم در کارخانههای صنعتی تهیه و به
بازار عرضه میش��ود و از دقت نظارت بیشتری در
تهیه مواد اولی��ه افزودنیهایی نظیر میزان نمک،
مایه خمیر و  ...برخوردار هس��تند و تحت ش��رایط
بهداشتی تهیه میشوند ،بنابراین پس از خرید این
نوع نانها با ضد عفونی کردن پالستیک آن یا دور
انداختن پالستیک حمل آن میتوان از آلوده نبودن
آن به ویروس اطمینان نسبی داشت.

اس��تاد دانشگاه علوم پزش��کی شهید بهشتی
تصری��ح ک��رد :ام��ا اگر نانه��ای س��نتی که در
نانواییه��ای س��نتی تهیه و عرضه میش��وند به
صورت بهداش��تی تهیه یا حمل نشوند ،میتوانند
ناق��ل ویروس باش��ند .البته خمیر ن��ان تحت هر
ش��رایطی هم که تهیه ش��ود هنگامی که در تنور

پخت قرار می گیرد هر گونه آلودگی ویروس��ی در
آن از بین میرود و نانی که از تنور خارج میش��ود
عاری از آلودگی به ویروس کروناست.
رئیس انس��تیتو تغذیه و صنای��ع غذایی اضافه
ک��رد :ویروس کرونا از راههای گوناگون میتواند
از طریق نان س��نتی انتقال یابد و سواالتی مطرح

است از جمله اینکه آیا نانوا و فروشنده از سالمت
برخوردار هستند و ناقل ویروس نیستند ،آیا محلی
که برای خنک شدن نانها استفاده میکنیم عاری
از ویروس اس��ت ،آیا رد و ب��دل کردن پول باعث
آلودگ��ی نان میش��ود .آی��ا دادن کارت بانکی به
فروش��نده و وارد کردن رمز در دستگاه دیجیتالی
کارتخ��وان باعث آلودگی دس��تها و متعاقب آن
آلودگ��ی نانها نمیش��ود ،آیا هنگام اس��تفاده از
پالستیک برای انتقال نان به منزل ویروس را هم
انتقال میدهیم.
می��رزای رزاز ادام��ه داد :اگر نان آلوده باش��د،
نمیتوان مانند سایر مواد و اقالم دیگرمواد غذایی
دیگر آن را بش��وییم ی��ا ضد عفونی کنیم و خیلی
غیر محسوس و چراغ خاموش ویروس را به داخل
خانه خود برده ایم اما میتوانیم با یکسری اقدامات
بهداشتی احتمال انتقال ویروس را کم کنیم.
وی گف��ت :در صورت وجود افراد ش��اغل در

نانواییها که مش��کوک به ناقل ب��ودن یا دارای
عالئم بیماری هس��تند باید مراتب را به س��امانه
 ۱۹۰وزارت بهداشت اطالع دهیم .از منتظر ماندن
در نانوایی و پهن کردن نان برای خنک شدن در
میز نانوایی خودداری کنیم ،از بریدن و خرد کردن
نان توسط چاقو و برس های عمومی که معمو ًال
در نانوائیها وجود دارد پرهیز کنیم ،اگر از نایلون
برای حمل نان به منزل اس��تفاده کرده ایم آن را
داخ��ل خانه نبریم و پس از خارج کردن نان آن را
دور بیندازیم.
رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی
گفت :پس از بردن نان س��نتی به خانه باید بدانیم
ک��ه درجه حرارت پایین و حتی فریز کردن نان در
فری��زر ویروس های احتمالی موج��ود در نان را از
بی��ن نمی برد .تنها راه اطمینان از اینکه نان فاقد
آلودگی باشد ،حرارت دادن مجدد آن در منزل قبل
از مصرف است.
وی گفت :این حرارت دادن به طریق مختلف
امکان پذیر اس��ت .استفاده از توسترهای برقی و
گازی و استفاده از ماکروویو و در صورت نبود این
وسایل اس��تفاده از ماهیتابه و قابلمه برای حرارت
دادن و گرم کردن نان توصیه میشود.

سرفههای خشک ،احساس ناراحتی و درد مبهم در قفسه سینه  3نشانه شایع ابتال به کرونا

فوق تخصص بیماریهای ریوی بیمارستان مسیح دانشوری
ضمن تبیین نحوه افتراق عفونت ویروس��ی کرون��ا با آنفلوانزا و
سرماخوردگی گفت :عطسه و آبریزش بینی عالمت کرونا نیست،
بیماران نباید تنها با دیدن عالیمی مانند آبریزش بینی و عطسه به
مراکز درمانی مراجعه کنند؛ چراکه نه تنها خود را در معرض خطر
و بیماری قرار میدهند ،بلکه با ایجاد ش��لوغی در مراکز درمانی،
کادر درمان را نیز با مشکل روبرو میکنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی،
دکت��ر عاطف��ه عابدینی فوق تخص��ص بیماریه��ای ریوی با
اش��اره به این که کرونا وی��روس میتواند عالیمی نظیر آنفلوانزا
یا سرماخوردگی س��اده در بیمار ایجاد کند ،افزود :سرماخوردگی
و آنفلوانزا دس��تگاه تنفسی فوقانی را درگیر میکنند در حالی که
در کروناویروس دس��تگاه تنفس��ی تحتانی یعنی خود ریه بیشتر
درگیر میش��ود.وی افزود :آبریزش بینی ،درگیری س��ینوسها و
عطس��ه بیشتر در س��رماخوردگی و انفلوانزا دیده میشود ،اما در
کروناویروس کمتر شایع است به گونهای که در کرونا کمتر از پنج
درصد موارد آبریزش بینی دارند ،البته ممکن اس��ت فرد مبتال به
کرونا احساس گرفتگی بینی را داشته باشد.
سیر بیماری کرونا تدریجی است
و در عرض یک هفته بروز میکند

به گفته این عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی

ش��هید بهشتی ،معموال انفلوانزا سیر سریعی داشته و ناگهانی
ش��روع میشود ولی س��یر کرونا تدریجی اس��ت و طی چند
روز آغاز میشود .به عبارت دیگر معموال کرونا با سرفههای
خش��ک ش��روع ش��ده و بعد پیش��رفت کرده و با تب همراه
میشود .بیماری کروناویروس معموال خود را در عرض یک
هفت��ه و بی��ن  ۲تا  ۵روز ب��ه صورت کامل نش��ان میدهد،
یعن��ی زمان رس��یدن کرونا به مرحله حاد طوالنیتر اس��ت،
ولی در آنفلوانزا معموال طی  ۴۸ساعت همه عالیم مشخص
میشود.
عابدینی عالیم مشخص و شایعتر کرونا ویروس را سرفههای
خشک و احساس ناراحتی و درد مبهم در قفسه سینه برشمرد که
معموال در انفلوانزا مشاهده نمیشود .البته در انفلوانزا سرفه وجود
دارد ولی خیلی خش��ک نیست و در سرماخوردگی ساده نیز اصال
س��رفه وجود ندارد .احساس خستگی و عدم شادابی نیز بیشتر در
کرونا و انفلوانزا دیده میش��ود ولی در سرماخوردگی ساده وجود
ندارد.
عوارض گوارشی در کرونا شایع نیست

این فوق تخصص ریه بیاشتهایی در انفلوانزا را بسیار شدیدتر
از کروناوی��روس ذکر کرد و گفت :ش��کم درد ،تهوع و اس��تفراغ
نیز در کرونا بس��یار غیرش��ایع بوده و اسهال نیز زیر ۱۰درصد در

موارد کرونایی دیده میشود .به عبارت دیگر عوارض گوارشی در
کروناویروس شایع نیست.
ویروس پس از ورود به بدن سه ارگان را
تحت تاثیر قرار میدهد

به بیماریهای زمینهای و نقص سیستم ایمنی میتواند منجر
به نارسایی تنفسی شود و در صورت بروز عالیم تنگی نفس
ش��دید باید این افراد ب��ه مراکز درمانی اعالم ش��ده مراجعه
کنند.

وی ضمن تشریح سیر بیماری پس از ورود عفونت ویروسی
کرونا به بدن ،عنوان کرد :زمانی که عفونت کرونایی از هر راهی
وی با بی��ان این که بیمار تیپی��ک کروناویروس با عالیمی
از جمله سطوح مخاطی بینی و دهان یا مخاط چشم وارد سیستم
جریان خون ش��ود ،سه ارگان مهم بدن یعنی ریه ،قلب و کلیه را نظیر درد مبهم قفسه سینه ،تب ،سرفههای خشک و تنگی نفس
تحت تاثیر قرار میدهد که البته کلیه و قلب در موارد خیلی حاد تش��خیص داده میشود ،توصیه کرد :اگر فردی این عالیم را در
خود دید باید برای بررسیهای بیشتر ،عکسبرداری از ریه و اندازه
و شدید متاثر میشود.
به گفته وی کرونا ویروس بیشتر ریه یعنی دستگاه تنفسی گیری س��طح اکس��یژن به مراکز درمانی مشخص شده از سوی
تحتان��ی را درگی��ر میکند .ویروس خ��ود را از طریق جریان وزارت بهداشت مراجعه کند.
تنگی نفس شدید را جدی گرفته
خون به س��لولهای ریه رس��انده و منجر به شروع یک سری
و حتما به مراکز درمانی مراجعه کنید
عالمت نظیر س��رفه خش��ک و تنگی نفس میشود .در بیشتر
وی تنگی نفس شدید را نشانهای جدی برشمرد و تاکید کرد:
مواقع حتی اگر ریه درگیر ش��ده و منجر به سرفههای خشک
در فرد مبتال ش��ود؛ ممکن اس��ت تنگی نفس ش��دید و افت بیماران دارای این عالمت باید حتما به مراکز درمانی مراجعه کنند؛
اکس��یژن در بیمار اتفاق نیفتد و نیازی به بس��تری شدن فرد زیرا بررسی این عالمت برای جلوگیری از ایجاد نارسایی تنفسی
در بیمار از اهمیت زیادی برخوردار است.
در بیمارستان نباشد.
به گفته وی بهترین پیشنهاد در سرماخوردگیهای ویروسی؛
ای��ن فوق تخصص بیماریهای ریه با ذکر این مطلب که
حدود  ۹۰درصد مبتالیان کرونا نیازی به بستری ندارند ،خاطر استراحت در منزل ،مصرف میوه و سبزیجات تازه و مایعات زیاد
نش��ان کرد :کرونا دربرخی افراد به ویژه سالمندان و مبتالیان به خصوص مایعات گرم و نداشتن استرس است.

 23/12/1397و مجوز شماره 128743/102/982
مورخه  23/6/98وزارت تعاون ( اداره کل تعاون کار و
رفاه اجتماعی استان تهران  -ری ) تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :اصالح ماده  21افزایش تعداد علی البدل هیئت
مدیره با تعداد سه نفر و اصالح ماده  34تعداد بازرسین
( 3نفر اصلی و یک علی البدل) به تصویب رسید  .مدت
فعالیت تعاونی از نامحدود به محدود از تاریخ 23/12/97
برای یک دوره  5ساله تمدید گردید اساسنامه جدید
شرکت تعاونی در  78ماده و  62تبصره به تصویب رسید
 .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()794344
____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهر ری به شماره
ثبت  17861و شناسه ملی  14003418459به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  25/12/1397و مجوز شماره 128761/102/982
مورخه  23/6/98وزارت تعاون ( اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
استان تهران  -ری ) تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای امراله رمضانی
 1189740818به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا
شاهجوئی 4609758342به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای
سید حیدر آذرکسب  0054535468به سمت منشی هیئت مدیره و
آقای سید حیدر آذرکسب  0054535468به سمت مدیر عامل برای
مدت  3سال انتخاب شدند  -چک ها و اسناد تعهدآور شرکت پس از
تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت آقای سید حیدر آذرکسب (مدیر
عامل) و آقای امراله رمضانی (سمت :رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت
معتبر و در غیاب آقای امراله رمضانی ( سمت رئیس هیأت مدیره )
امضإ آقای حمیدرضا شاهجوئی (سمت :نایب رئیس) معتبر خواهد بود
و اوراق عادی با امضاء آقای سید حیدر آذرکسب (مدیرعامل) و مهر
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهر ری به شماره
شرکت معتبر خواهد بود سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
ثبت  17861و شناسه ملی  14003418459به استناد صورتجلسه
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()794343
مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  23/12/1397و مجوز
____________________
شماره  128761/102/982مورخه  23/6/98وزارت تعاون ( اداره
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهر
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران  -ری ) تصمیمات
ری به شماره ثبت  17861و شناسه ملی  14003418459ذیل اتخاذ شد  :صورتهای مالی منتهی به سال  1396مشتمل
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ بر ترازهای کل اختتامیه سالهای  1391لغایت  1396به تصویب

درصورت داشتن عالیم شایع کرونا به مراکز درمانی
اعالم شده مراجعه کنید

مجمع عمومیرسید  -امراله رمضانی رضا  1189740818و حمیدرضا
شاهجوئی خدابخش  4609758342و سید حیدر آذرکسب سیدعلی
 0054535468و مهدی شوقی حسن  0919816411و حسین
وکیلی جعفر  1092014640به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره
و آقایان رحمت اله قاسمی پورهمبری قدرت اله  1189852691و
محمد ربیعی گنجی موسی  5098738202و عباس پازوکی ابوالقاسم
 0492454582به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت
 3سال و آقایان جلیل واعظی ابراهیم  4723548386و نادر آقا
میرزائی عادل  1671009134و سید جالل میرعابدینی شیرازانی
سیدرحیم  0490171745به سمت بازرسان اصلی و رضا ساعی
مهربان احمد  0491463715به عنوان بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب گردیدند  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()794345

____________________

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پانیذ فراز سهامی
خاص به شماره ثبت  299544و شناسه ملی 10103376995
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
 05/03/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیات
مدیره به  5نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()794346
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جامعه

گروههای پرخطر در برابر ویروس کرونا
به روایت معاون درمان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مع��اون درم��ان دانش��گاه علوم
پزشکی شهید بهش��تی ضمن اشاره
به گروههای پرخطر در برابر ویروس
کرون��ا از جمل��ه اف��راد  ۵۰س��ال به
ب��اال ،توجه مضاعف به ای��ن افراد و
نزدیکانش��ان جه��ت رعایت نکات

بهداشتی را توصیه کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر سید هادی میر هاشمی درباره مراقبت
از گروهه��ای پرخطر در براب��ر ویروس کرونا اظه��ار کرد :افراد
باالی  ۵۰س��ال حتی در صورت نداش��تن بیماری زمینه ای ،اگر
به بیماری کرونا مبتال ش��وند متاسفانه یکی از گروههای پرخطر
هس��تند .هر چقدر رده س��نی باالتر رود به تبع این خطر بیشتر
است .بنابراین افراد مسن تا زمانی که عالمت پیدا نکردهاند ،حتما
اصول بهداشتی را باید با اولویت چند برابری نسبت به افراد عادی
رعایت کنند .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
افزود :عالوه بر افراد مس��ن کسانی که از آنها مراقبت میکنند و
یا مرتب با آنها در ارتباط هستند نیز باید بیماری و رعایت نکات
بهداشتی را بسیار جدی بگیرند.
میرهاشمی با بیان اینکه سالمندی معموال با بروز بیماریهای
متعددی از جمله بیماریهای زمینه ای تنفسی همراه است ،گفت:
کس��انی که به مدت طوالنی از سیگار و قلیان استفاده کردهاند،
همچنین افرادی که بر حس��ب نوع شغلشان دچار بیماریهای
ریوی ش��دهاند ،بیماران قلبی ،افراد دیابتی و کسانی که داروهای
خاصی مصرف میکنند که ایمنی بدنشان را ضعیف میکند به
ویژه کورتن ،بیش از سایر افراد به مراقبتهای پیشگیرانه نسبت
به این بیماری نیاز دارند.
وی ادامه داد :کسانی که به طور کلی در یک وضعیت تغذیه
ای نامناسب هستند و همچنین بیماران سرطانی که تحت شیمی
درمانی هستند و یا حتی شیمی درمانی نمیکنند هم خودشان و
هم اطرافیانشان باید مراقبتهای ویژه بهداشتی را چندین برابر
بیش از سایرین انجام دهند.
معاون درمان علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اهمیت
بهداشت سرویس های بهداشتی برای پیشگیری از این ویروس،
یادآور ش��د :این مراقبت صرفا یک مراقبت تنفسی نیست ،بلکه
ش��امل مراقبت گوارشی هم میش��ود؛ زیرا ویروس صرفا از راه
تنفس منتقل نمیشود و میتواند از طریق ترشحات گوارشی اعم
از ترشحات دهان و مدفوع نیز منتقل شود.
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 ۱۱توصیه تغذیهای وزارت بهداشت برای روزهای کرونایی

بیم��اری کووی��د ،۱۹-دارای طیف خفیف تا ش��دید اس��ت که
میتواند نشانههایی مانند س��رماخوردگی ،تب ،سرفه ،تنگی نفس
و سایر مشکالت تنفسی را به همراه آورد.
به گزارش ایسنا ،کلیه گروههای سنی میتوانند تحت تاثیر این
ویروس قرار گیرند ،اما س��المندان مبتالیان به بیماریهای قلبی-
عروقی ،پرفشاری خون ،دیابت ،آسم و مشکالت تنفسی و کبدی،
بیماران کلیوی ،سرطانهای تحت درمان ،بیمارانی که به هر دلیلی
کورتون مصرف میکنند و مبتالیان به نقص سیستم ایمنی بیشتر
در معرض خطر ابتال به ویروس کرونا هس��تند .بنابراین مراقبت از
آنها و پیشگیری از ابتال در این افراد کامال ضروری است.
لزوم حفظ تعادل و تنوع در تغذیه
با توجه به عوارض ناشی از ابتال به ویروس کرونا توصیههای
تغذیهای جهت پیشگیری و کنترل بیماری ارائه میشود .البته باید
توجه کرد که چه در ش��رایط عادی و چه در ش��رایط اضطرار الزم
است تعادل و تنوع در مصرف کلیه مواد غذایی رعایت شود .دریافت
کلیه ویتامینهای مورد نیاز بدن برای افزایش سطح ایمنی و مقابله
با بیماری و بهبودی ،از طریق منابع غذایی آن تامین شود .باید توجه
کرد که منابع غذایی حاوی ویتامینها و امالح هیچگونه ارجحیتی
ب��ر یکدیگ��ر ندارند.دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداش��ت چند
توصی ه تغذیهای را برای پیش��گیری از بیماریهای تنفسی و کرونا
ارائه داده است که در ادامه میآید:

 -1در برنامه غذایی روزانه دو اصل تعادل و تنوع رعایت شود .تعادل
به معنی مصرف مقادیر کافی از مواد مورد نیاز برای حفظ سالمت بدن
و تنوع یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی که در شش گروه اصلی
غذایی نان و غالت ،سبزیها ،میوهها ،شیر و فرآوردههای آن ،گوشت
و تخم مرغ و حبوبات و مغز دانهها قرار دارند.
 - 2مواد غذایی در هر گروه دارای ارزش غذایی تقریبا یکس��ان
هس��تند و میتوان از یکی به جای دیگری استفاده کرد .به عنوان
مثال میتوان از ماس��ت به جای ش��یر و از حبوبات و تخم مرغ به
جای گوشت استفاده کرد.
 - 3ب��ه منظور افزایش س��طح ایمنی بدن روزان��ه از منابع غذایی
ویتامین  cش��امل انواع میوهها و س��بزیها از جمله سبزیهای برگ
سبز مانند سبزی خوردن ،انواع کلم ،گل کلم ،گوجه فرنگی ،جوانههای
گن��دم ،ماش و ش��بدر ،انواع مرکبات مانند لیمو ترش ،لیمو ش��یرین،
پرتقال ،نارنگی و نارنج ،کیوی و دیگر میوهها و سبزیها استفاده شود.
 - 4با توجه به اینکه پیاز خام حاوی ویتامین  cاس��ت ،میتوان
روزانه همراه با غذا مصرف شود.
 - 5همچنین در تهیه س��وپ یا آش از شلغم که حاوی ویتامین
 Cاست استفاده شود.
 - 6ب��ا توجه به نقش ویتامینهای  Eو  Aدر تقویت سیس��تم
ایمنی بدن روزانه از منابع غذایی ویتامین  Aمنابع گیاهی ش��امل
انواع س��بزیها و میوههای زرد و نارنجی مانند هویج ،کدو حلوایی،

متخصص بیماریهای عفونی:

مصرف مواد الکلی خوراکی
تاثیری در پیشگیری از ابتال به کرونا ندارد

یک متخصص بیماریهای عفونی معتقد
اس��ت مصرف هرگونه مواد الکلی به صورت
خوراک��ی تاثی��ری در پیش��گیری از ابتال به
بیماری کرونا ن��دارد و نباید به این باور غلط
اعتنا کرد.
ب��ه گزارش ایرنا ،ش��اهین ش��ادنیا افزود:
مصرف الکل برای پیش��گیری از کرونا منجر
به نابینایی ،کاهش س��طح هوشیاری وحتی
مرگ میش��ود.وی با بیان اینکه در روزهای
اخی��ر و به طور ناگهانی موارد مس��مومیت با
الکل متیلیک یا متانول افزایش یافته ،اظهار
داش��ت :بیمارانی که مراجع��ه میکنند دارای
عالئم چش��می شامل کاهش دید ،تاری دید،
نابینایی ،کاهش س��طح هوشیاری و حتی در
مواردی شاهد مرگ برخی مراجعان بودهایم.
ش��ادنیا افزود :در عم��ده مراجعان باور غلطی

آگهی تغییرات شرکت پاکیزه کاران شکوه حامی شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  299779و شناسه ملی
 10103364887به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده
مورخ  26/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -محل شرکت
در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -منطقه ، 18
شهرستان ری  ،بخش کهریزک  ،شهر کهریزک ،محله کهریزک
اراضی عمارت  ،خیابان شهید مصطفوی  ،بلوار غدیر  ،پالک 0 ،ساختمان خلیج فارس  ،ورودی  ، 2طبقه دوم  ،واحد  46کدپستی
 1816147969تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق
اصالح گردید .آقای علیرضا دارابی به شماره ملی 0490833004:
با پرداخت مبلغ  000/190ریال به صندوق شرکت میزان سهم
الشرکه خود را ازمبلغ  000/800ریال به مبلغ  000/990ریال
افزایش داد  .درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  000/000/1ریال به
مبلغ  000/190/1ریال افزایش یافت وماده مربوط دراساسنامه به
شرح فوق اصالح گردید .لیست جدید شرکا ومیزان سهم الشرکه
هریک از آنان به شرح ذیل میباشد- :اقای عبدالرضا دارابی با
کدملی  0490835783دارای  000/200ریال سهم الشرکه.
 -2آقای علیرضا دارابی به شماره ملی  0490833004:دارای
 000/990ریال سهم الشرکه .موضوع فعالیت شرکت به شرح فوق
اصالح گردید وماده مربوط دراساسنامه اصالح شد :انجام کلیه امور
پیمانکاری در زمینه خدمات شهری  ،پسماند  ،بازیافت و جداسازی
و پردازش زباله  ،عملیات دفن زباله  ،فضای سبز ،انجام کلیه امور
مربوط به راه سازی و کارهای عمرانی  ،ابنیه  ،تاسیسات  ،آب
 ،تولید شن وماسه  ،شرکت در کلیه مزایدات ومناقصات دولتی

ایجاد شده که در واقع مصرف خوراکی الکل
میتواند نقش پیش��گیری از ابتال به بیماری
کرونا ویروس داشته باشد.وی با تاکید بر اینکه
مصرف هرگونه مواد الکلی به صورت خوراکی
تاثیری در پیش��گیری از ابتال به کرونا ندارد،
گفت :ویروس ها به ترکبیات الکلی حاوی ۷۰
درجه صرفا برروی سطوح و دستها حساسند
و مص��رف خوراکی الکل ن��ه تنها تاثیری در
پیش��گیری از ویروس کرونا ندارد بلکه حتی
میتواند منجر به مرگ شود.شادنیا تاکید کرد:
ب��ا توجه به همه گیری وی��روس کرونا حتی
ممکن اس��ت فردی برای درمان مسمومیت
ناش��ی از الکل به مراکز درمانی مراجعه کند
و در مسیر منزل تا بیمارستان و مراکز درمانی
بیم��اری ویروس��ی دیگ��ری نی��ز گریبانگیر
شخص و یا خانواده فرد شود.

خودداری از کاشت ناخن و تتو تا ریشهکنی کامل کرونا
با وجود ش��یوع کرونا ویروس جدید،
بارها توصیه شده که افراد بهداشت فردی
و اجتماعی خود را به ویژه در مکانهای
شلوغی مانند آرایش��گاهها رعایت کنند؛
برهمین اساس آرایشگرها و مردمی که
به آرایشگاهها مراجعه میکنند ،باید حتما
رعایت یکسری نکات بهداشتی را مورد
توجه قرار دهند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،در وهل��ه اول
آرایشگران باید یکسری نکات بهداشتی
را م��ورد توجه قرار دهند تا از ش��یوع و
انتق��ال کرونا ویروس جدید پیش��گیری
کنند .آنها باید نکات بهداش��ت فردی را
بیش از دیگران رعایت کنند ،مشتریانی
را که از وضعیت بهداش��تی آنها مطمئن
هستند ،بپذیرند ،به محض ورود مشتری
اقدام��ات ضدعفون��ی را برای��ش انجام
دهند ،اجازه ندهند که محل آرایش��گاه
خیلی ش��لوغ ش��ود ،تهویه مناس��ب در

و خصوصی  ،تولید و بسته بندی و خرید و فروش و واردات و
صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی  .در صورت ضرورت قانونی
پس از اخذ مجوزهای الزم سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()794347

____________________

آگهی تغییرات شرکت پاکیزه کاران شکوه حامی شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  299779و شناسه ملی
 10103364887به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوقالعاده مورخ  26/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :آقای علیرضا دارابی بشماره ملی 0490833004 :
بسمت مدیرعامل ورئیس هئیت مدیره و آقای عبدالرضا
دارابی بشماره ملی  0490835783 :بسمت نائب رئیس
هئیت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند  .حق
امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تهعدآور از قبیل :چک ،
سفته ،بروات و قراردادها وعقود اسالمی و اوراق و مکاتبات
عادی و اداری باامضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر
شرکت معتبر است  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()794348

____________________

م��وز و انواع مرکب��ات و منابع حیوانی مانند زرده تخم مرغ ،ش��یر
و لبنی��ات و منابع غذایی ویتامین  Eش��امل روغنهای مایع مانند
کانوال ،گلرنگ ،آفتابگردان و ذرت استفاده شود.
 - 7از خوردن غذاهای چرب و ش��ور مانند انواع تنقالت ش��ور،
انواع کنسروها و شورها و انواع سوسیس و کالباس به دلیل تحریک
سیستم ایمنی بدن تا حد امکان خودداری شود.
 - 8روزانه میتوان با استفاده از منابع غذایی ویتامین  Dمانند
ماهیهای چرب ،لبنیات و زرده تخم مرغ به افزایش س��طح ایمنی
بدن کمک کرد.
 - 9جه��ت تقویت سیس��تم ایمنی بدن روزان��ه از منابع غذایی
حاوی آهن و روی مانند گوش��ت قرمز ،م��رغ و ماهی ،تخم مرغ،
انواع سبزیها ،حبوبات ،میوههای تازه و خشک شده و غالت کامل
استفاده شود.
 - 10روزان��ه از منابع غذایی ویتامینه��ای گروه  Bمانند انواع
س��بزیهای برگ سبز ،میوهها ،شیر و لبنیات انواع گوشتها ،زرده
تخم مرغ ،غالت سبوسدار ،حبوباتی مانند نخود ،انواع لوبیا ،عدس،
باقاال و ماش و مغز هایی از جمله پسته ،گردو ،بادام و فندق جهت
ارتقای سیستم ایمنی بدن استفاده شود.
 - 11همچنین مصرف  ۶تا  ۸لیوان آب آشامیدنی سالم و یا سایر
مایعات به صورت روزانه توصیه میشود .نوشیدن مایعات به اندازه
کافی و فراوان به حفظ ایمنی بدن کمک میکند.

آگهی تغییرات شرکت پاکیزه کاران شکوه حامی شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  299779و شناسه ملی

آرایشگاهش��ان داش��ته و مرتبا ابزارها و
سطوح را گندزدایی کنند.
در عی��ن حال آرایش��گران باید برای
مشتریانش��ان الکل و م��واد ضدعفونی
کننده داشته و از تجهیزات یکبار مصرف
برای هر مشتری استفاده کنند .همچنین
مش��تریان را ملزم کنند که لوازم و ابزار
شخصیشان را داشته باشند .آرایشگران
بدانن��د ک��ه ضدعفونی ک��ردن صندلی
و تجهی��زات بعد از خروج هر مش��تری
الزامی است.
البته افرادی هم که به عنوان مشتری
به آرایش��گاه میروند بای��د برخی نکات
را رعای��ت کنند تا از خودش��ان در برابر
بیماریهایی چ��ون کووید ۱۹-محافظت
کنند .افراد باید از اقداماتی چون کاشت
ناخن و تت��و تا ریش��هکنی کامل کرونا
خ��ودداری کرده و از رفتن به س��النهای
آرایشی شلوغ اجتناب کنند.

 10103364887به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده
مورخ  27/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اقای عبدالرضا
دارابی با کدملی  0490835783بادریافت مبلغ  000/190ریال
از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ 000/200
ریال به مبلغ  000/10ریال کاهش داد  .ب)درنتیجه سرمایه
شرکت از مبلغ  000/190/1ریال به مبلغ  000/000/1ریال
کاهش یافت و ماده مربوط دراساسنامه بشرح فوق اصالح
گردید .ت) لیست جدید شرکا و میزان سهم الشرکه هریک
از آنان به شرح ذیل میباشد- :اقای عبدالرضا دارابی با کدملی
 0490835783دارای  000/10ریال سهم الشرکه - .آقای
علیرضا دارابی با کدملی  0490833004دارای 000/990
ریال سهم الشرکه .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()794349

____________________

آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعتی یکتا کوش آور با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  290543و شناسه ملی  10103285764به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  07/12/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت به استان تهران  ،شهرستان مالرد ،
بخش صفادشت  ،شهر صفادشت ،شهرک صنعتی صفادشت  ،بلوار
اردیبهشت  ،خیابان دوم غربی  ،پالک  ، 116طبقه همکف کد پستی
 3164116795 :انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه شرکت
بشرح فوق اصالح شد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()794350
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اقتصادی
شورای پول و اعتبار تصویب کرد

تعویق  3ماهه سررسید اقساط وامها
در کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری

کلیه بانکها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی موظف هس��تند براساس
مصادیق اعالمی دولت ،ودرخواس��ت مش��تری ،مس��اعدت الزم را به عمل
آورند .بالطبع بانک مرکزی نیز در کنار مدیران محترم بانکها خواهد بود و
درصورت نیاز به حمایت مالی ،پشتیبانی الزم را از آنها به عمل خواهد آورد.
به امید خالصی هر چه زودتر ملت بزرگ ایران از این ویروس ،و عادی شدن
فعالیتهای اقتصادی کشور.
به گزارش ایرنا ،ش��ورای پول و اعتبار مصوب کرد که اقس��اط تسهیالت
صاحبان کس��ب و کار و نیز اقس��اط تسهیالت قرضالحسنه کلیه اشخاص،
طی ماههای اس��فند ۹۸و فروردین و اردیبهش��ت  ۹۹ب��دون وضع هرگونه
جریمه یاکارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل بشود.
طی روزهای اخیر و باتوجه به کاهش فعالیتهای اقتصادی در پی شیوع
کرونا ویروس در کشور ،عبدالناصر همتی از مدیران بانک ها خواست که در
خصوص پرداخت اقساط تسهیالت بانکی ،مراعات مشتریان را بکنند.
بعد از آن رس��م ًا بانک مرکزی از دس��تور ویژه جلسه فردای شورای پول
و اعتبار خبر داد و اعالم کرد بناس��ت روز س��ه ش��نبه این شورا درباره نحوه
مساعدت بانک ها به صاحبان کسبوکارهایی که بهخاطر شیوع کرونا دچار
کاهش درآمد و مشکالت مالی شدهاند ،تصمیم گیری کند.
همزمان ،علی ربیعی در نشست خبری خود که به صورت ویدئو کنفرانس
برگزار شد ،با بیان اینکه دولت ستادی را در این باره تشکیل داده تا موضوع
را بررس��ی و راهکارهایی را ارائه دهند ،اظهار داش��ت :برای کاهش فشار بر
مردم مقرر ش��د سررسید وامهای مرتبط با کس��ب و کارها و برخی دیگر از
وامها ،دو ماه به عقب بیفتد.
توضیحات رئیس بانک مرکزی درباره تعویق اقساط وامها

ش��ورای پول و اعتبار سه ش��نبه  13/12/98با اکثریت اعضاء تشکیل و
در نهایت مصوب ش��د که سررسید اقس��اط تسهیالت بانکی  3ماه به تأخیر
بیفتد؛ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص اعالم کرد:
دراین جلسه شورای پول واعتبار تصمیمات مهمی برای حمایت از صاحبان
کسب وکارها ،خصوص ًا فعالیتها و حرفههای خرد که به دلیل شرایط ناشی
از شیوع کرونا دچار مشکالت مالی شدهاند و مصادیق آن توسط دولت تعیین
میشود (نظیر :هتلها ،رستورانها ،بخشی از حمل ونقل و  )...اتخاذ کرد.
ب��ه ای��ن صورت که اقس��اط تس��هیالت آنها و نیز اقس��اط تس��هیالت
قرضالحسنه کلیه اشخاص ،طی ماههای اسفند 98و فروردین و اردیبهشت
 99بدون وضع هرگونه جریمه یاکارمزد به زمان انتهای اقس��اط آنها منتقل
بشود.کلیه بانکها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی موظف هستند براساس
مصادیق اعالمی دولت ،ودرخواس��ت مش��تری ،مس��اعدت الزم را به عمل
آورند .بالطبع بانک مرکزی نیز در کنار مدیران محترم بانکها خواهد بود و
درصورت نیاز به حمایت مالی ،پشتیبانی الزم را از آنها به عمل خواهد آورد.
به امید خالصی هر چه زودتر ملت بزرگ ایران از این ویروس ،و عادی شدن
فعالیتهای اقتصادی کشور.
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وزیر نیرو خبر داد

تمدید مهلت پرداخت قبوض آب و برق
تا پایان اردیبهشت ۹۹

وزیر نی��رو از مهلت به مش��ترکین
برای پرداخت حق انشعاب و قبوض آب
و برق تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده
خبر داد.
به گزارش مهر ،رضا اردکانیان اظهار
داشت :کمبودی از جهت تأمین انرژی و
آب در کش��ور نیست به ویژه این روزها
که نیاز بیش��تری به آب ب��رای رعایت
مالحظات بهداشتی وجود دارد.
وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد :رعایت
نکات بهداشتی از سوی مردم ادامه داشته باشد و ما برای
مصارف غیر ضرور توصیه میکنیم از آب کمتر استفاده
کنند تا با کمبود مواجه نشویم.
وی افزود :شرایط سیالبی برخی از رودخانهها موجب
میش��ود که برخی تصفیه خانههای آب علیرغم اینکه
مش��کلی در تأمین نیس��ت ،نتوانند بیش از حد ظرفیت
خودشان نسبت به بهبود کیفیت آب عمل کنند.
اردکانیان ادامه داد :در برخی از اوقات ممکن اس��ت
با کاهش یا افت فش��ار مواجه شویم ،اکنون با ایام پایان
س��ال و س��نت خانه تکانی روبرو هستیم و هرچقدر که
ای��ن اتف��اق زودتر رخ دهد ،میزان مص��رف آب کمتر و
اطمینان بیش��تر در تأمین آب وجود خواهد داشت.وزیر
نیرو با اش��اره به ش��یوع ویروس کرونا در کشور اظهار
داشت :ش��رایط بیماری کرونا ،موجب رکود و کندی در

برخی از کس��ب وکارها میش��ود.وی
افزود :به خصوص در کسب و کارهای
پایان سال ،ما به سهم خودمان هرچند
که هزینههای آب و برق در سبد هزینه
خانوار درصد قابل مالحظهای نیست و
جز پایینترینها است ،اما چندروزپیش
به همه شرکتهای آب و فاضالب در
تمام استانها و شرکتهای توزیع برق
ابالغ ش��ده اس��ت که به دلیل شرایط
خ��اص و مواردی که مش��ترکین برای
دریافت انش��عاب مراجعه میکنند و باید حق انش��عاب
را طب��ق قان��ون پرداخت کنند حداکثر م��دارا با مراجعه
کنندگان شود و در صورت تخصیص به شکل اقساطی
انشعاب پرداخت شود.
وی ادامه داد :افرادی که در صحبتهایم به آن اشاره
داش��تم ،در پرداخت قبوض خودشان چه برق و چه آب
مشکالتی موقت و قطعی داشته باشند مهلت الزم داده
شود و فع ً
ال قرار است تا پایان اردیبهشت ماه زمانی است
که مدارای الزم و مورد نیاز با مش��ترکان برای پرداخت
قبوض آنها انجام میگیرد.وزیر نیرو خاطرنش��ان کرد:
همه مردم میدانند بخش عمده منابع مورد نیاز صنعت
آب و ب��رق از همین محل یعنی پرداخت قبوض تأمین
میشود لذا ما از بودجه عمومی رقم قابل مالحظهای را
دریافت نمیکنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامهای ابالغ کرد

تمدیدمهلتبخشودگیجرایمقابلبخششمالیاتیاسفند۹۸

تا پایان خرداد ۹۹

مهلت بخش��ودگی جرای��م قابل
بخشش اس��فندماه  ۱۳۹۸را به دلیل
شیوع بیماری کرونا در کشور تا پایان
خردادماه  ۱۳۹۹تمدید شد.
به گ��زارش مهر ،امید علی پارس��ا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
با صدور بخشنامهای ،مهلت بخشودگی
جرایم قابل بخشش اسفندماه  ۱۳۹۸را
به دلیل ش��یوع بیماری کرونا در کشور
تا پایان خردادماه  ۱۳۹۹تمدید کرد.در این بخش��نامه
آمده اس��ت :با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات
اتخاذ ش��ده در س��طح کش��ور به منظور جلوگیری از
گس��ترش بیم��اری مذک��ور و رعایت حق��وق مودیان
محترم مالیاتی ،پیرو بخشنامههای شماره ۴۱/۹۸/۲۰۰
م��ورخ  ۴۵/۹۸/۲۰۰ ،۸/۵/۱۳۹۸م��ورخ ،۲۷/۵/۱۳۹۸
 ۶۵/۹۸/۲۰۰م��ورخ  ۶۹/۹۸/۲۰۰ ،۸/۷/۱۳۹۸م��ورخ
 ۳۰/۷/۱۳۹۸و  ۸۷/۹۸/۲۰۰م��ورخ  ۲۷/۹/۱۳۹۸بدین
وس��یله مقرر میگردد :مودیانی که بدهی قطعی شده
خود را تا پایان خردادماه س��ال  ۱۳۹۹پرداخت نمایند،

به میزان بخش��ودگی جرایم قابل بخشش
اس��فندماه  ۹۰( ۱۳۹۸درصد برای مودیان
واحده��ای تولی��دی دارای پروان��ه به��ره
برداری و پروانه کس��ب تولی��دی از مراجع
ذیربط و  ۸۰درصد برای س��ایر مودیان) از
بخش��ودگی جرایم برخ��وردار خواهند بود.
مودیان��ی که ب��رگ مالیات قطع��ی آنها از
تاری��خ  ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ابالغ گردیده اس��ت،
چنانچه حداکثر تا تاریخ  ۳۱/۳/۱۳۹۹نسبت
به پرداخت اصل بدهی قطعی ش��ده خود اقدام نمایند،
مش��مول حکم بند ( )۲بخشنامه ش��ماره ۴۵/۹۸/۲۰۰
م��ورخ  ۲۷/۵/۱۳۹۸خواهن��د بود.مطابق حکم بند ()۲
بخشنامه مذکور ،آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی
غیردولتی که مالیات آنها از تاریخ اول مهرماه  ۱۳۹۸تا
پایان س��ال جاری به قطعیت میرسد ،در صورتی که
اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خود را حداکثر
ظرف یک ماه بعد از ابالغ برگ قطعی پرداخت نمایند،
معادل  ۱۰۰درصد جرایم قابل بخش��ش آنها بخشوده
خواهد شد.

کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد

افزایش وام ازدواج هریک از زوجها
به 50میلیون تومان با بازپرداخت
 7ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته

سقف وام ازدواج هر یک از زوجها در بودجه سال
 ۱۳۹۹به  ۵۰میلیون تومان (در مجموع  ۱۰۰میلیون
تومان) افزایش یافت.
به گزارش ایرنا ،بر اساس تبصره  ۱۶الیحه بودجه
س��ال  ۹۹که به تصویب کمیس��یون تلفیق مجلس
رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال
شده است ،به منظور حمایت از ازدواج جوانان ،بانک
مرکزی ایران موظف شد از محل پسانداز و جاری
قرض الحسنه نظام بانکی ،تسهیالت قرضالحسنه

ازدواج ب��ه زوج هایی که تاریخ عقد آنها پس از اول
فرودی��ن  ۹۶اس��ت و تاکن��ون وام ازدواج دریافت
نکردهاند با اولویت نخست پرداخت کند.
بر این اس��اس تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج
ب��رای هر ی��ک از زوج ها در س��ال  ۹۹معادل ۵۰
میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت س��اله با اخذ
یک ضامن معتبر و سفته است.
پیش از ای��ن وام ازدواج برای هر یک از زوج ها
 ۳۰میلیون تومان پیشنهاد شده بود.

سه شنبه  ۲۰اسفند؛
واریز آخرین یارانه نقدی سال ۹۸

یکص��د و نهمی��ن مرحله از یاران��ه نقدی روز
س��ه شنبه  ۲۰اس��فند ماه س��اعت  ۲۴به حساب
سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
ب��ه گ��زارش ایرنا ،یکصد و نهمی��ن مرحله از
یارانه نقدی به همراه افزایش حداقل مس��تمری
خانواره��ای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد
امام خمینی (ره) و س��ازمان بهزیستی کشور ،روز
س��ه شنبه  ۲۰اس��فند ماه س��اعت  ۲۴به حساب
سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
مبلغ یارانه نقدی در طول س��الهای گذش��ته
تغییری نکرده و ماهانه به ازای هر نفر  ۴۵۵هزار
ریال واریز میش��ود .بر این اس��اس در مجموع،
اکن��ون نزدیک به  ۷۷میلیون نفر در هر ماه یارانه
دریافت میکنند که بیش از  ۳هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان برای دولت هزینه در بر دارد.
طی حدود  ۹س��ال گذش��ته هر مشمولی که
بدون تغیی��ر در صف دریافت یاران��ه نقدی بوده
است تاکنون رقمی بالغ بر  ۴میلیون و  ۹۵۹هزار
و  ۵۰۰تومان یارانه دریافت کرده است.

شرکت حملونقل ریلی رجا اعالم کرد

شرایط دریافت هزینه استرداد
بلیتهای قطار

ش��رکت حملونقل ریلی رج��ا اعالم کرد که
بر اس��اس اطالع رس��انیهای انجام شده قبلی،
رجا کلیه هزینههای اس��ترداد بلیت قطارهایش
را پرداخت میکند.
به گزارش ایس��نا ،رج��ا در اطالعیهای اعالم
کرد :برای پرداخت هزینه استرداد بلیت قطارهای
رجا تفاوتی در نحوه خرید بلیت توسط هموطنان
به روش های مختلف اعم از :وب س��رویس ها
ش ها (علی بابا ،مس��تر بلیت ،سامتیک،
و اپلیکی 
آپ ،قاص��دک  ،)۲۴نمایندگیه��ای فروش و
تلفنی از طریق سامانه  ۱۵۳۹وجود ندارد.
بر اساس این اطالعیه مسافرانی که اقدام به
استرداد بلیتهای خود از طریق وب سرویس ها
و اپلیکیشنها ،به صورت غیر حضوری میکنند،
نگران��ی ب��رای پرداخت هزینه مربوطه نداش��ته
باشند.
افرادی هم که از ایستگاههای راه آهن اقدام
ب��ه خریداری بلیت قطارهای رج��ا کردهاند ،می
تونند با مراجعه به ایس��تگاهها ،بلیتهایش��ان را
استرداد کرده و وجه خود را دریافت کنند.
اف��رادی ک��ه تا قبل از س��وم اس��فند ۱۳۹۸
اق��دام به خریداری بلیت قطارهای این ش��رکت
کردهاند یا قطارهایش��ان کنسل شده است ،مبلغ
بلیتهایشان بدون کسر هزینه پرداخت میشود
و برای این منظور تا  ۲۹اسفند  ۱۳۹۸وقت دارند
تا بلیتهایشان را استرداد کنند.
برای اس��ترداد بلیتها ،داش��تن الش��ه بلیت
یا ش��ماره س��ریال بلیتها همچنین ن��ام و نام
خانوادگی افرادی که بلیت به نامش��ان صار شده
با کارت شناس��ایی معتبر آن��ان الزم و ضروری
است.

