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سياسي

2
یادداشت

جهان پس از کرونا
و نظم جدید در سیاست بینالملل
ابراهیم متقی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
در بسیاری از کشورها ،ناسیونالیسم ابعاد جدیدی از ایدئولوژی ،هویت،
قدرت و ستیزش را بازتولید کرده است .پیروزی ترامپ در انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا ،تثبیت موقعیت پوتین در روسیه و ظهور اردوغان
بهعنوان رئیسجمهور قدرتمند ترکیه تماما بیانگر شکل جدیدی از
رقابتهای سیاسی و امنیتی بوده است .هر یک از بازیگران تالش داشتند
تا سیاست قدرت را گسترش دهند و خصومت و کینه را در حوزههای جغرافیایی مختلف بازتولید کردند .در
این شرایط ،هیچگونه احساس مشترک درباره امنیت انسانی وجود نداشت .اگرچه در سالهای دهه 1980
به بعد ،مفاهیم مربوط به امنیت انسانی در حوزه ادبیات سیاسی و روابط بینالملل مطرح شده ،اما الگوی
سیاست قدرت با واقعیتهای امنیت انسانی کامال متفاوت به نظر میرسید .بحران یمن ،سوریه و عراق
نشان داد موضوعاتی همانند جنگ ،تبعیضنژادی ،حقوق زنان ،مهاجرت ،پناهندگان و کودکان لطمهدیده
از شرایط بحران هیچگونه مخاطبی در سیاست جهانی ندارند .کشورهای اروپایی درصدد برآمدند مرزهای
خود را در برابر مهاجران ببندند.به همانگونهای که بحرانهای اجتماعی ریشه در سیاست اقتصادی و امنیتی
کشورها دارد ،بحران کرونا که مبتنی بر نشانههایی از امنیت انسانی است ،ریشه در الگوهای کنش بازیگران
موثر سیاست بینالملل داشته است .ظهور و گسترش ناسیونالیسم جدید مبتنی بر سیاست قدرت را میتوان
در زمره عوامل و نیروهای بحرانساز در نظام جهانی دانست .الگویی که جنگ همه علیه همه در همه
حوزههای سیاسی و اقتصادی را اجتنابناپذیر میساخت .قدرتهای بزرگ و کشورهای صنعتی از تمامی
قدرت و قابلیت خود برای حداکثرسازی سود اقتصادی بهره گرفتند.
محور اصلی سیاستهای آمریکا در دوران دونالد ترامپ مبتنی بر مقابله با کنوانسیونهای بینالمللی،
نادیده گرفتن حقوق بینالملل ،عبور از اتحادیههای چندجانبه و مقابله با سیاست جهانی و موضوعات مبتالبه
آن بوده است .بسیاری دیگر از کشورهای صنعتی اروپا نیز از الگوی دونالد ترامپ برای بهینهسازی موقعیت
خود بهره گرفتند .کشورهای قدرتمند در اقتصاد و سیاست جهانی ،هیچگونه سازوکاری برای کنترل بحران
و ستیزش در پیش نگرفتند .ضرورتهای سیاست قدرت به گونهای بود که هر کشوری صرفا درصدد حفظ
تولید ناخالص داخلی ،امنیت اجتماعی و رشد اقتصادی خود برآمده بود.
نگرش بشردوستانه و حقوق بشردوستانه در غبار جنگهای هویتی و منطقهای نابود شده بود ،به هما ن
گونهای که سرنوشت انسانهای آواره مهاجر در وضعیت نابودی قرار داشت .در این شرایط ،نیروهای
جهانی اقتصاد و سیاست تمامی تالش خود را برای حداکثرسازی قدرت و رشد اقتصادی به انجام رساندند.
دونالد ترامپ براساس انگاره ناسیونالیسم آمریکایی و آمریکا اول ،شلیک نهایی به فرآیندهای امنیت انسانی
و امنیت زیستمحیطی را به انجام رساند .دونالد ترامپ از کنوانسیونهای فرهنگی ،امنیت انسانی و
زیستمحیطی خارج شد و جدال امنیتی جدیدی علیه کشورهای اروپایی ،چین ،روسیه و ایران به انجام
رساند.تمامی نشانههای سیاست جهانی که عمدتا از سوی ایاالتمتحده و بازیگران بحرانساز نظام جهانی
در پیش گرفته میشد ،بیانگر آن بود که جنگهای جدید در حال ظهور است .واقعیت آن است که کرونا
به بازیگران سیاست بینالملل هشدار داد امنیت جهانی در گرو عقالنیت اجتماعی و انسانی است .کرونا
توانست بهعنوان نشانهای از تهدید جمعی ،نظام بینالملل را با شوک جدیدی از بیثباتی اقتصادی ،انسانی
و اجتماعی روبهرو سازد .شاید بتوان به این موضوع اشاره داشت که کرونا توانست موازنه تهدید جدیدی در
سیاست بینالملل به وجود آورد.هرگاه موازنه تهدید به وجود میآید ،بازیگران سعی میکنند تضادهای خود
را کاهش داده و برای مقابله با تهدید جدید تالش کنند .سیاست قدرت در قرن  21میتوانست تهدیدات
شدید و گستردهای را علیه کشورها به وجود آورد .جنگهای منطقهای از قابلیت الزم برای تسری به
حوزههای منطقهای و بینالمللی برخوردار بود .هرگونه معادله قدرت براساس حداکثرسازی سود محاسبه
میشد .گروههای اجتماعی نیز احساس میکردند زمامداران جنگطلب آنان درصدد بهینهسازی اعتبار،
قدرت و مصلحت شهروندان هستند ،درحالیکه آنان صرفا به معادله سود-هزینه براساس اراده کنشگری
مبادرت میکردند.کشورهای قدرتمند نظام جهانی و زمامداران آنها که در دام ناسیونالیسم ستیزهجو قرار
گرفته بودند ،درک دقیقی از قدرت موسع نداشتند .قدرت موسع به مفهوم پیوند مولفههای اجتماعی ،انسانی،
زیستمحیطی ،بهداشتی و حقوق بشردوستانه با ضرورتهای سیاست جهانی بوده است .بحران کرونا به
تمامی شهروندان هشدار داد ،سیاست قدرت بدون درک مولفههای اجتماعی و امنیت انسانی نمیتواند
منجر به ثبات و آرامش برای شهروندان شود .به همین دلیل است که بحران کرونا هشدار جدید به تمامی
شهروندان ،زمامداران و نهادهای بینالمللی برای بازتعریف سیاست قدرت محسوب میشود.
واقعیت آن است که بسیاری از زمامداران ،خود نیز احساس تهدید میکنند .بحران کرونا میتواند
بازگشت به خویشتن را بین زمامداران ایجاد کند .مثبت اعالم شدن تست کرونای بوریس جانسون،
همسر نخستوزیر کانادا و علی الریجانی تماما بیانگر آن است که ویروس کرونا ،استثناپذیر نیست .در
حوزه سیاست قدرت زمامداران نیز میتواند النه کند .به همین دلیل است که الگوی رفتاری زمامداران و
کارگزاران سیاست قدرت براساس انگارههای چندبعدیتری شکل گرفته است.
هرگونه بحران اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی آثار خود را در الگوهای رفتاری کشورها به جا
میگذارد .هماکنون زمامداران بسیاری از کشورها به این موضوع واقف شدهاند که در شرایط بحران کرونا
باید تمامی تالش خود را برای حفاظت از جان انسانها و امنیت شهروندی به عمل آورند .اگرچه برخی
زمامداران همانند دونالد ترامپ درصدد هستند معادله امنیت انسانی را تحتالشعاع ضرورتهای دولتداری
قرار داده و در چنین شرایطی ،موضوع مربوط به حکمرانی خوب و موثر را با نگرش مالتوسی خود حاشیهای
سازند.بحران کرونا توانست فرآیندهای توسعه صنعتی ،بحرانهای منطقهای ،هویتگرایی لجامگسیخته و
ستیزشهای پایانناپذیر منطقهای را محدود و کنترل کند .جدالهای امنیتی آمریکا علیه ایران محدود شده
است .اگرچه دونالد ترامپ هنوز بر ضرورت مقابله با جبهه مقاومت در محیط منطقهای تاکید دارد .واقعیت
آن است که روسیه و چین هم رویکرد مشابهی با آمریکا برای محدودسازی قدرت جبهه مقاومت دارند.
تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه گروههای اجتماعی مقاومت در یمن بیانگر آن است که سیاست جهانی
از عقالنیت قدرت تاکتیکی حمایت به عمل آورده و به همین دلیل با نیروهای اجتماعی مقابله و رویارویی
داشته است.اگرچه بحران کرونا در کوتاهمدت ،گروههای اجتماعی و زمامداران در نظام جهانی را با شوک و
بهت روبهرو ساخت ،اما واقعیت آن است که چنین فرآیندی میتواند نظم جدیدی در سیاست بینالملل به
وجود آورد .کشورهای صنعتی به این موضوع واقف شدند که تهدیدات زیستمحیطی و بهداشتی همانند
چالشهای هویتی ،جنگهای تروریستی و ستیزشهای منطقهای میتواند امنیت روانی جامعه و دولت را با
چالش روبهرو سازد .چنین فضایی میتواند شکل جدیدی از درماندگی دولت را بازتولید سازد .در سالهای
آینده موضوعات مربوط به محیطزیست ،بهداشت و مقابله با بیماریهای واگیردار ،بخشی از سازوکارهای
مربوط به امنیت انسانی ،اجتماعی و راهبردی تلقی خواهد شد .در جهان پساکرونا ،نظریههای انتقادی روابط
بینالملل مطلوبیت بیشتری در سیاست جهانی پیدا خواهد کرد .مفهوم امنیت انسانی و امنیت بهداشتی
بازتولید میشود .بحران کرونا جهانی را در کوتاهمدت شکل میدهد که بخشی از اختالفات سیاسی و امنیتی
کشورها در فضای رکود قرار میگیرد .کشورها تالش میکنند تا شکل جدیدی از همکاریهای اقتصادی،
اجتماعی و انسانی را بازتولید کنند .ناسیونالیسم ستیزهجو که در کشورهای آمریکا ،روسیه ،چین و ترکیه
گسترش یافته ،تحتتاثیر فضای روانی و ضرورتهای جدید نظام جهانی بازتولید خواهد شد .در چنین
فرآیندی ،اعتبار دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری نوامبر  2020کاهش خواهد یافت.
کرونا اصلیترین دشمن سیاستهای اقتصادی ،اجتماعی و بینالمللی دونالد ترامپ بوده و احتمال شکست
وی در انتخابات نوامبر  2020بسیار زیاد خواهد بود .سیاست جهانی براساس معادله امنیت همبسته شکل
میگیرد .باری بوزان قبال مفهوم مجموعههای امنیتی را مطرح کرد .مجموعههای امنیتی جدید براساس
درک موسع قدرت شکل میگیرد .مفاهیمی همانند امنیت انسانی ،امنیت بهداشتی و همکاریهای چندجانبه
به موازات الگوهای رفتار تهاجمی مبتنی بر سیاست قدرت کشورهایی با رویکرد ناسیونالیستی بازتولید میشود.
اگرچه رئالیسم بهعنوان نظریه مسلط سیاست قدرت و نقش دولت در سیاست جهانی باقی خواهد ماند،
زمامداران و کشورها تالش میکنند از سازوکارهایی استفاده کنند که مبتنی بر درک موسع قدرت باشد.
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رهبر انقالب اسالمی در ارتباط زنده با مراسم انس با قرآن در اولین روز از ماه مبارک رمضان:

نترسیدن از دشمن و محکم ایستادن مقابل آن
از دستورهای مهم قرآن است

در اولی��ن روز از م��اه مب��ارک رمضان،
بهار قرآن و موس��م ضیافت الهی ،مراس��م
ان��س با قرآن در مص�لای تهران و ارتباط
زنده تصویری با حسینیه امام خمینی(ره) با
حضور رهبر معظم انقالب اس�لامی برگزار
ش��د و قاریان قرآن کری��م به تالوت آیات
نور پرداختند.
رهبر انقالب اسالمی در این مراسم در
س��خنانی ضمن تبریک حلول ماه مبارک
رمضان ماه نزول قرآن ،به بیان مواردی از
دستورهای کاربردی و سعادتبخش قرآن
برای تنظیم قواعد و روابط فردی و جمعی
زندگی انسانها پرداختند.
حضرت آی��تاهلل خامن��های تنه��ا راه
نج��ات بش��ریت از ظلم ،تبعی��ض ،جنگ،
ناامن��ی ،لگدمال ش��دن ارزش��ها و حاکم
شدن امنیت و س�لامت و آسایش را عمل
به دس��تورهای کاربردی قرآن دانس��تند و
گفتند :یک دس��ته از دستورهای کاربردی
قرآن ،نحوه قاعده س��ازی در زندگی است.
اگر این قاعدهسازی بر مبنای قدرت و پول
و ش��هوت باشد ،انس��ان از زندگی واقعی و
اخروی بینصیب خواهد ماند اما اگر انسانها
بنای زندگی خود را در دنیا براس��اس نیکی
و حس��نه قرار دهند ،عالوه بر منافع دنیوی
قطع ًا به مقاصد واقعی و حقیقی زندگی نیز

خواهند رسید.
وس��یله ق��رار دادن نعمت ه��ای الهی
همچ��ون ثروت و قدرت ب��رای آباد کردن
زندگی انسانهای دیگر و نجات نیازمندان و
نیکی به همنوعان ،یکی دیگر از دستورهای
کارب��ردی قرآن بود که رهبر انقالب به آن
اشاره کردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،عمل به دسته
دیگری از آیات قرآن و دستورهای کاربردی
آن را موج��ب تنظی��م مناس��بات اجتماعی
دانستند و افزودند :از جمله این دستورها ،نهی
از غیب��ت در جامعه و رعایت انصاف حتی در
قبال مخالفان و دشمنان است.

ایش��ان پیروی نک��ردن از موضوعاتی
را که نس��بت به آنها یقین وج��ود ندارد از
جمله دس��تورهای قرآن خواندند و یکی از
مشکالت ژورنالیس��م رایج در دنیا را عمل
نکردن به این دستور و تالش برای شایعه
پردازی و خبرسازی دانستند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند:
متأس��فانه در داخ��ل جامعه ما ه��م از این
موارد به چشم میخورد.
حضرت آیتاهلل خامنهای پرهیز از اعتماد
و گرایش به ظالمان ،رعایت قسط و عدل و
انصاف در زندگی و خیانت نکردن در امانت
را از دیگر دس��تورهای اسالم برشمردند و

با تأکید بر اینک��ه خیانت نکردن در امانت
ش��امل مس��ئولیت هم می ش��ود ،گفتند:
نترس��یدن از دش��من و محکم ایستادن در
مقابل او از دس��تورهای مهم قرآن است و
وضعیت امروز برخی دولتهای اس�لامی و
تحقیر آنها بهوس��یله قدرتهای ظالم نتیجه
ترسیدن آنها از دشمنان اسالم است.
ایشان با اش��اره به سیره و درس بزرگ
امام بزرگوار مبنی بر نترسیدن از قدرتهای
زورگ��و تأکید کردند :هراس از امریکا نتایج
تلخی را به بار خواهد آورد و ما در سالهای
گذشته در برخی دولتهای خودمان مشاهده
کردی��م که ترس از امریکا ،آنها را دچار چه
مشکالت سختی کرد.
رهبر انقالب اسالمی اقامه نماز با توجه
و برای ی��اد خدا و توبه و درخواس��ت عفو
و بخش��ش از خداون��د بخص��وص در ایام
م��اه مبارک رمضان را زمینه س��از اعتالی
روحی دانس��تند و در پایان اظهار امیدواری
کردن��د که آحاد ملت و مس��لمانان و بویژه
دولتهای اس�لامی و مسئولین توفیق عمل
به دستورهای کاربردی قرآن را بیابند زیرا
نسخه شفابخش مشکالت است.
در ای��ن مراس��م نوران��ی ،تع��دادی از
اس��اتید قرآن��ی و قاریان ج��وان و یکی از
مناجاتخوانان به اجرای برنامه پرداختند.

دستور وزیر بهداشت برای رسیدگی به انتقادات وارده به سازمان غذا و دارو
وزیر بهداش��ت در پی نامه تعدادی از افراد صاحب نام در
حوزه پزش��کی ،دارویی ،اقتصادی و اجتماعی درباره استمرار
برخی شیوهها در س��ازمان غذا و دارو که منافع جریانهای
خاص��ی را تامی��ن میکند ،به رئیس این س��ازمان دس��تور
رسیدگی داد.
به گزارش ایرنا ،س��عید نمک��ی در نامهای به محمد رضا
ش��انه س��از نوش��ت :اخیراً مکتوبی توس��ط تعدادی از افراد
صاحب نام در حوزه پزش��کی ،دارویی ،اقتصادی و اجتماعی
دریافت شد که به تفصیل ضمن اشاره به رفتار فساد ستیزانه
و ش��فافیت گرای مدیریت کنونی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی به خصوص در عرصه دارو و تولید و واردات
فرآوردههای دارویی ،از اس��تمرار بعضی از شیوهها که هنوز
مناف��ع جریانهای خاص را تأمین م��ی کند گله مند بودند.
نیک میدانید از روز نخست ورود اینجانب به این مجموعه،
اولین گامها در ایجاد پاکیزگی و شفافیت سازمان غذا و دارو
و هیات امنای ارزی برداش��ته ش��د و تولید داخل در دارو و
تجهیزات پزش��کی مورد توجه ویژه قرار گرفت و از واردات
محصوالتی که مشابه داخلی داشت جلوگیری به عمل آمد.
وی ادام��ه داد :ارزهای دریافتی س��ال  ۱۳۹۷با بررس��ی
دقی��ق پنج ماهه تعیین تکلیف و م��وارد تخلف و بالتکلیف
عین ًا به مراجع محترم قضائی منعکس گردید .کمیس��یونها
و تصمیماتش ش��فاف به اطالع ذینفعان و مردم رس��ید .با
حمایت از تولید داخ��ل مصرف ارز  ۲۰درصد کاهش یافت.
ضمن آنکه علیرغم فش��ار سنگین مصرف به دلیل سیالب
ها ۵.۳ ،میلی��ون زائر اربعین حس��ینی ،آنفلوانزای H۱N۱
و کرون��ا باال رفته بود ،با صرف��ه جویی حداقل  ۶۰۰میلیون
یورو در س��ال عم��ل کردیم ،برای اولین بار ق��رارگاه دارو و
تجهیزات و ش��ورای مش��ورتی با حضور صاح��ب نظران و
نمایندگان ذینفعان عرصه دارو و تجهیزات پزش��کی برگزار
گردید و از نظرات ایشان در برنامه ریزی و اجرا استفاده شد.
انتخاب جناب عالی به عنوان رئیس س��ازمان سازمان غذا و

دارو به دلیل حسن شهرت در پاکدستی و عدم وابستگی به
جریانات تأثیرگذار در رانش ها و کش��ش های گذشته بود و
بارها از جناب عالی خواس��تم که ب��ا در نظر گرفتن رضای
پ��روردگار و بدون هرگونه حب و بغض و با عدالت محوری
کامل ضروریس��ت دس��ت هرگونه رانت خوار از مجموعه را
کوتاه کنید و در صورت بروز هرگونه فس��اد بالفاصله بدون
مصلحت اندیشی برخورد نمایید .افرادی که پایههای رانت و
س��ودجویی گروههای فشار را تثبیت می کنند سریع ًا جابهجا
و پرونده ای که حاکی از سوء استفاده و رانت جویی است را
به مقامات قضایی منعکس نمایید که خوش��بختانه در موارد
متعددی بدون جنجال این کار را انجام داده اید.
نمکی نوش��ت :از آنجا که اکثر امض��اء کنندگان نامه را
می شناس��م و ایمان دارم که ابراز نگرانی ایشان در راستای
دغدغهای ملی برای پاگرفتن ریش��ههای فس��اد قدیمی در
مجموعهایس��ت که با زحمت فراوان به سمت پاکیزگی می
رود .ضمن احترام به همکاران گذشته و حال آن مجموعه که
سالها با صداقت و یک رنگی حافظ جنبههای کارشناسی و
نظارتی درس��ت آن سازمان بودهاند ضروریست هرچه زودتر
موارد ذیل دنبال ش��ود -۱.با حضور رئیس دفتر بازرس��ی و
حراست وزارتخانه و همچنین دو نفر از امضاء کنندگان نامه
مذکور آقایان دکتر اش��تری و دکتر س��منانیان که سابقه و
شناخت قدیمی در همکاری با ایشان دارم هیئتی تشکیل و
سریع ًا موضوعات بررسی و گزارش گردد.
 -۲م��واردی که ب��دون جنجال در این م��دت پیگیری

و تقدیم مقامات قضائی ش��ده پیگی��ری و نتیجه به اطالع
برسد.
 -۳در صورت��ی که هرگون��ه ش��یوه غیرعادالنه ای در
حمایت از جریانات فرصت طلب و س��ودجو توس��ط جریان
خاص��ی ادامه دارد همان گونه که بارها گفته ام نباید اعمال
آن شیوه غیرعادالنه استمرار یابد.
 -۴هرگونه پروانه یا مجوزی که در س��الهای گذش��ته
مبن��ی بر روش ه��ای غیرعلم��ی و غیرمنصفان��ه و با بی
عدالتی و رانت جویی صادر و کس��انی را به سودهای سرشار
رسانده س��ریع ًا مورد بازنگری و تصمیم گیری عادالنه قرار
گیرد .بدیهی اس��ت این تصمیمات نباید موجب کمبود دارو
و ایراد زیان به مردم ش��ود ،گرچه اج��رای عدالت و برخورد
با س��ودجویان همواره باید مدنظر باشد ،مع الوصف شرایط
کشور ،نیازمندی مردم و مصلحت اندیشی مدبرانه و پرهیز از
عملکرد شعاری و شتاب زده هرگز فراموش نشود.
 -۵اصالح سامانه ردیابی که بازحمت فراوان به سرانجام
رس��ید هرچه زودتر در مورد دارو و تجهیزات پزشکی به کار
گرفته ش��ود که نظارت هوش��مند به بهترین ش��کل میسر
باشد.
 -۶کم��اکان اولویت با تولید داخل اس��ت و امس��ال نیز
همچون س��ال قبل ورود هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی
که مش��ابه داخلی دارد و از نظر تعداد و کیفیت جوابگوست
ممنوع اعالم شود .بدیهی است در صورتی که سالمت مردم
به دلیل کیفیت و یا کمیت تولید داخل مورد تهدید قرار گیرد
تصمیم دیگری خواهیم گرفت.
وزیر بهداشت ادامه داد :بی تردید اگر اصالحات زیربنایی
و ش��فاف سازی گسترده در این ایام نهادینه نشود نمی دانم
ک��ی و چگونه می توان در آینده ب��دان پرداخت؟ روزمرگی،
مماش��ات و کنارآمدن مزمن با ناپاکی بزرگترین عامل موثر
در تنومندی ریش��ههای فساد در همه اموریست که هر روز
کار را بر همگان سخت تر خواهد کرد.

جزئیات نامه  ۱۲۸استاد دانشگاه به رئیس صدا و سیما

نویسندگان این نامه تصریح کردهاند که «تغییر کاربری
باند فرکانسی ذکر ش��ده و پخش برنامههای صدا و سیما
بر بستر شبکههای مذکور ،س��بب افزایش مخاطبین این
برنامهها خواهد شد که عالوه بر ارتقای جایگاه آن سازمان
در جامعه ،باعث کسب درآمدهای بیشتر و ایجاد منبع مالی
جدید برای سازمان صدا و سیما خواهد شد».
به گزارش ایرنا ،صد و  ۲۸اس��تاد دانشگاه در نامهای به
ریاست سازمان صدا و سیما از او خواستند ترتیبی اتخاذ کند
تا زمینه الزم برای استفاده بهینه از منابع طیف فرکانسی به
عنوان منابع کمیاب ملی فراهم شود.
در این نامه با اش��اره دس��تور مقام معظم رهبری برای
گسترش و تقویت هرچه س��ریعتر زیرساختهای داخلی

و همچنی��ن با توجه به اینکه باندهای فرکانس��ی پایینتر
از مزایای بسیاری در ش��بکههای پهنباند سیار برخوردار
هس��تند و تنها بخشهایی از این طیف فرکانس��ی توسط
صداوس��یما استفاده میش��ود «ضرورت دارد از درآمدها و
منافع ناشی از تغییر کاربری باند فرکانسی مذکور از طریق
انعق��اد تفاهمنام��ه و ی��ا قراردادهایی ب��ا وزارت ارتباطات
و فن��اوری اطالعات یا قراردادهای س��ه جانب��ه با وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات و اپراتورهای مخابرات سیار
فعال در کشور انتفاع حاصل شود».
نویسندگان این نامه تصریح کردهاند که «تغییر کاربری
باند فرکانسی ذکر ش��ده و پخش برنامههای صدا و سیما
بر بستر شبکههای مذکور ،س��بب افزایش مخاطبین این

برنامهها خواهد شد که عالوه بر ارتقای جایگاه آن سازمان
در جامعه ،باعث کسب درآمدهای بیشتر و ایجاد منبع مالی
جدید برای س��ازمان صدا و سیما خواهد شد .ضمنا وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات نیز با توجه به جایگاه قانونی
خود در ارتباط با اپراتورهای مخابرات سیار میتواند خدمات
ویژهای را بر بس��تر ش��بکههای ارتباطات سیار به سازمان
صدا و س��یما ،برای ارائه محتوای مورد نظر آن س��ازمان
ارایه نماید».
این نامه را اساتید برجستهای از دانشگاههای تیپ یک
کشور از جمله دکتر فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف،
دکتر معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر رضا
فرجیدانا وزیر سابق علوم امضا کردهاند.

سیاسی
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حسن روحانی رئیس جمهور:

اگر بیماری اوج بگیرد ،ناگزیر به احیای مجدد محدودیتها هستیم

رئیس جمهور گفت :از آنجا که مسئولین
کادر درمان��ی و مراجع عظ��ام و روحانیت
معظم کش��ور دغدغه متقابل حفظ جان و
سالمت مردم و در عین حال برقراری یک
وضعیت قابل تحمل برای بازفعالیت مراکز
مذهب��ی را دارند میتوان امیدوار بود که در
شرایط بهبود شاخصهای کنترل بیماری،
مراک��ز مذهبی کش��ور با تعیین ش��رایط و
دستورالعملهایی باز شوند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،حجتاالس�لام
والمسلمین حسن روحانی در جلسه روسای
کمیتهه��ای تخصصی س��تاد مل��ی مقابله
ب��ا کرونا ،ب��ا قدردان��ی از همراهی مراجع
عظ��ام تقلید ،علم��ا و روحانیت در مس��یر
مقابل��ه و کنترل بیماری کرونا ،گفت :دقیق ًا
حساس��یتها و دغدغههای مراجع عظام،
علم��ا و روحانیت معظ��م طی مدت کنترل
بیم��اری برای مراقبت از جان و س�لامتی
مردم به موازات و به همان میزان حساسیت
و دغدغه مس��ئولین بهداشت و درمان بوده
اس��ت که این موضوع بس��یار حائز اهمیت
اس��ت و ج��ا دارد از هم��کاری و همراهی
تمامی مراج��ع ،علما ،روحانیت ،ائمه جمعه
متولی��ان هیأته��ای مذهب��ی تش��کر و
سپاسگزاری کنم.رئیس جمهور در ادامه با
اشاره به گزارش وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزش��کی در خصوص دستیابی به

وضعیت رضایتبخش نس��بی در مقابله با
ش��یوع بیماری کرونا ،همکاری و همراهی
مردم را در رعایت پروتکلهای بهداش��تی
مایه مباهات دانس��ت و اظهار داش��ت :اگر
همکاری م��ردم در کنار تمهی��دات اتخاذ
ش��ده ،همچنان تداوم پیدا کند ،تا اندازهای
میتوانیم نسبت به قطع زنجیره شیوع این
بیماری امیدوار باشیم.
روحان��ی گفت :بر اس��اس گزارشهای
ارایه ش��ده با توجه به تمهیدات اتخاذ شده
از جمله افزایش مراکز آزمایشگاهی ،تسریع
در ارایه نتایج آن در زمانهای کوتاهتر و در
عی��ن حال با تالش کادر درمانی کش��ور و
مراقبتهای��ی که انجام ش��ده افراد زیادی
توانستهاند به شکل سرپایی درمان شوند.
رئی��س جمه��ور همچنین ب��ا مدیریت

هماهنگ میان همه بخشها و دس��تگاهها
و ب��ا مراقبتهای ویژهای که انجام ش��ده
مس��ئولین با حض��ور بهنگام در اس��تانها
و شهرس��تانهایی که آلوده میش��دند و با
مراقبت و ایجاد محدودیتها توانستهاند از
اوجگیری بیماری جلوگیری کرده و سریع ًا
وضعیت را به سمت شرایط با ثبات هدایت
کنند.روحانی تصریح ک��رد :اقدامات انجام
شده و ارزیابیها نش��ان میدهد که برغم
آنکه در مس��یر کنترل بیماری قرار داریم،
اما اگر چنانچه سطح هشدارها و هوشیاری
مردم کاه��ش یابد ،خ��دای ناکرده ممکن
اس��ت بیماری اوج بگیرد و در این ش��رایط
ناگزیر به احیاء مجدد محدودیتها باش��یم
ک��ه البت��ه امیدواریم مردم عزی��ز کماکان
هش��دارها را جدی بگیرند و جز برای امور

ضروری زندگ��ی از منزل خارج نش��وند و
به مس��ئولین در کنترل بیماری تا رسیدن
ب��ه یک وضعیت با ثب��ات و قابل اطمینان
کمک کنند.
رئیس جمهور تأکید ک��رد :بدون تردید
مس��یر مقابله و کنترل این بیماری را بدون
همراهی مردم نمیتوان طی کرد.
روحان��ی گفت :در عین حال براس��اس
گزارشهای ارایه ش��ده ،کمیتههای ستاد
ملی موظف ش��دند که روند آغاز فعالیت در
هر شهرس��تان و استان را با بررسی آمارها
و ش��اخصهای ش��یوع بیماری و وضعیت
کنت��رل آن ب��ا رعای��ت ش��رایط خاص و
پروتکلهای مش��خص ،اعالم کنند و البته
این موضوع بس��تگی تام و تمام به میزان
ابتال ،بستری و فوتیهای هر استانی دارد.
در این جلسه ،روسای کمیتههای مرتبط
نتای��ج بررس��یهای خ��ود را در خصوص
بازفعالی��ت مراکز دینی و بقاع متبرکه ارایه
کردند که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
با توجه به اینکه در ماه معنویت و میهمانی
خدا قرار داریم و جانهای تشنه برای راز و
نی��از و عبادت و زیارت بقاع متبرکه بیقرار
است ،مقرر شد وزارت بهداشت پروتکلها و
دستورالعملهای مناسب را تهیه و طراحی
کند تا در جلسه س��تاد ملی مقابله با کرونا
مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

روستایی که به شدت نیازمند حضور پزشکان است

اینجا همه یک بیماری دارند اما پول درمان ندارند

روستا «نمگاز» واقع در جنوب کرمان
یک��ی از نقاط��ی اس��ت که س��اکنان آن
دارای مشکالت ش��دید درمانی هستند و
هزینههای سرس��ام آور مراجعه به مراکز
درمانی باعث شده تا آنها با بیماری های
جسمی و بعضا روحی خود کنار بیایند.
به گزارش جماران« ،نَمگاز» ،روستایی
که برای رس��یدن به آن در س��ریع ترین
زمان ممکن ،باید سفر دوساعته هوایی تا
بندر عباس ،س��فر زمینی  4ساعته تا قلعه
گنج کرمان و از آنجا به مدت  4س��اعت
در جاده ای نا ایمن که نیمی از آن خاکی
است و بخش��ی هم توسط سیل تخریب
شده است ،طی کرد.
برای تهیه گزارش��ی ازمش��کالتی که
سیل در منطقه به بارآورده بود ،وارد نمگاز
که یکی از بزرگترین روستاهای دهستان
مارز در شهرس��تان قلعه گنج است ،شدم
ام��ا مواجهه با مردم این دی��ار حائز نکته
مهمی است و آن نیاز مبرم به حضور تیم
پزش��کی برای درمان اهالی نمگاز اس��ت
که هزینه ی رس��اندن خود به یک مرکز
درمانی بیش از هزینه درمان شان است و
این در حالی اس��ت که عمده درآمد اهالی
این روستا یارانه نقدی است.
فاصله ی بس��یاز زیاد با مرکز اس��تان
کرمان و نب��ود مراکز درمان��ی مجهر در
شهرس��تان قلعه گنج و شهرس��تان های
اطراف ،باعث سرسام آور شدن هزینههای
رفت و آمد اهالی نمگاز شده است.
«حببیه» مادربارداری اس��ت که س��ه
ک��ودک  5 ،3و  8س��اله ه��م دارد .او که
االن  24سال س��ن دارد ،تا کنون توسط
پزشک زنان معاینه نشده است.
همسر حبیبه خانواده خود را رها کرده
و به استان دیگری کوچ کرده است .حنانه
دخت��ر بزرگ او ،دچار ریزش موی س��که
ای اس��ت که یک بار توانسته به پزشکی
در بندرعب��اس مراجعه کند اما هزینه یک
میلیون تومانی آزمایش تجویز شده توسط
پزشک و دست خالی مادر باعث شده که
دچار کچلی شود.
رضا پسر کوچک حبیبه است که توده
ی چربی روی ش��کمش جا خوش کرده
اس��ت اما او هم نتوانسته برای درمان به
مرکز درمانی برود.
حبیب��ه بارها ب��ه مرکز کمیت��ه امداد
شهرس��تان قلعه گنج مراجعه کرده است

اما به دلیل رها ش��دگی از سوی همسر و
ثبت نشدن طالق ،کمیته امداد حاضر به
تحت پوش��ش قرار دادن وی نشده است.
اکنون او و سه فرزندش در کپری فرسوده
و به ش��دت غیربهداش��تی روزگار خود را
می گذرانند.
رها کردن خانوده از س��وی سرپرست
خانوار ،برای تع��داد قابل توجهی از زنان
روس��تا از جمله خواهر حبیبه اتفاق افتاده
است.
«زیب��ا» پیرزنی در همس��ایگی حبیبه
اس��ت که خ��ود دچار عارض��ه قلبی ،درد
ش��دید س��ینه و فش��ارخون باال است اما
هزینه سفر  6ساعته به مرکز استان یعنی
کرم��ان برای او ح��دود  600هزار تومان
اس��ت ،یعنی چیزی برابر با دو برابر درآمد
ماهیانه خانواده.
از س��وی دیگر «عبداهلل» همسر زیبا
نیز دچار عارضه قلبی اس��ت که پزشکی
در کرمان عمل جراحی قلب باز برای وی
تجویز کرده است.
عب��داهلل می گوی��د هزین��ه ویزیت و
نسخه ی پزشک به همراه هزینه رفت و
آمدش چیزی حدود یک ملیون و س��یصد
هزار تومان شده اس��ت که برای مراجعه
مجدد دیگر توان مالی ندارد.
«عب��اس» صاحب  8فرزند اس��ت که
همسرش دچار دیس��ک کمر و ساییدگی
زانو شده اس��ت .او می گوید برای تامین
هزینه رفت و آمد به پزشک متخصص در
کرمان ،تمام دارایی اش که  10گوس��فند
بوده را فروخته است.
مش��کالت پدی��د آمده مال��ی و ناکام
ماندن عباس در تحت پوشش قرارگرفتن
توسط کمیته امداد ،باعث شده تا فرزندان

وی که وضعیت درس��ی خوبی داشته اند
یک به یک ترک تحصیل کنند.
دختر ارش��د عباس بعد از س��ه س��ال
گذراندن تحصیالت در دانشگاه ،به خاطر
فقر مالی خان��واده بر اثر بیماری مادر ،در
آخرین سال دانشگاه انصراف داده است.
پس��رعباس نیز در رش��ته حسابداری
دانش��گاه مل��ی کرمان پذیرفته ش��ده اما
عدم توانای��ی خان��واده درپرداخت هزینه
 500هزارتومان��ی خواب��گاه باعث ش��ده
وی دانش��گاه را ره��ا کن��د و اکن��ون به
عنوان س��رباز ف��راری از خدمت در یکی
از شهرس��تان های جنوبی کشور مشغول
کارگری شود.
فاطمه زنی  47س��اله با  5فرزند است
که به تازگی همس��رش ،خان��واده را رها
کرده اس��ت .ثبت نکردن طالق به دلیل
مالحظات قومی و قبیله ای باعث ش��ده
درخواست عضویت وی نیز توسط کمیته
امداد رد شود.
«فره��اد» ج��وان نمگازی اس��ت که
در حین ترمی��م دیوارههای کپر خود می
گوید خان��واده ای  8نفره ای دارد که بعد
از شمارش فرزندانش متوجه می شود که
خان��واده اش  7نفر جمعی��ت دارد .او که
اکنون س��ی س��الگی خود را م��ی گذراند
عل��ت تعداد زی��اد فرزندان خود و س��ایر
اهالی را استفاده از یارانه آن ها می داند.
دو فرزند خردس��ال او دچار سوء تغذیه
شده اند.
یکی از اهالی روس��تا دندان های خود
را نش��ان می دهد که تقریبا چیزی از آن
ه��ا باقی نمانده و هر آنچه بود نیز س��یاه
و عفونی به نظر م��ی آمد .وی می گفت
برای تس��کین درد خ��ود روزی یک ورق

قرص ژلوفن مصرف می کند تا مس��کن
ها عالوه بر اس��تعمال تریاک باعث شود
که او مقداری از روز را بتواند بخوابد.
مش��کالت دهان و دن��دان البته برای
بسیاری از زنان و کودکان نیز مشهود بود.
اغل��ب اهالی اظهار می کردند که تاکنون
مطب دندان پزشکی را ندیده اند.
پس از گذشت دو ساعت ،کم کم اهالی
با دفترچهها ،تصاویر رادیولوژی و نس��خ
درمانی خود به امید حل ش��دن مش��کل
جمع شدند .تقریبا می شود گفت که تمام
اهالی هریک با یک بیماری دست و پنجه
نرم می کردند اما در این روس��تا بیماری
های جسمی تنها شایع نبود.
«زینب» دختر  19س��اله ای است که
در  16س��الگی ازدواج کرده ولی سه ماه
بعد از ازدواج ،همسرش را در یک سانحه
از دست داده بود.
چهره زینب همانند س��ایر زنان روستا
بسیار مس��ن تر از سن واقعی شان است،
او در تمام این مدت ،لباس مشکی بر تن
داش��ته ،از اصالح چه��ره اش خودداری
کرده و متاس��فانه به مشکالت اعصاب و
روان نیز دچار شده است.
زینب می گوید مص��رف قرص هایی
که یک پزش��ک عمومی در کهنوج برای
وی تجویز کرده اس��ت حالش را بدتر می
کند برای همین از مصرف آنها خودداری
می کنند.
نرخ ب��االی معلولیت و س��طح پایین
بهداش��ت نه تنها در همین روس��تا بلکه
در تمام منطقه قلعه گنج مش��هود اس��ت
ب��ه ط��وری که بنا ب��ر اظه��ارات رییس
اداره بهزیس��تی این ش��هر ،ن��رخ به دنیا
آم��دن ک��ودکان معل��ول در قلع��ه گنج
دوبراب��ر میانگین کش��وری اس��ت که در
این بین روس��تاهایی هم چون نمگاز که
در دوردس��ت قرارگرفته اند وضع بدتری
دارند.
معاینه زنان این روستا توسط پزشک
متخصص زنان تاکنون ص��ورت نگرفته
اس��ت ،اگرچه برخی اهالی خ��ود متوجه
برخ��ی بیماری ه��ای مخت��ص زنان در
خود شده بودند اما از میزان اثرگزاری آن
اظهار بی اطالعی می کردند.
با ای��ن اوص��اف حضور تیم پزش��ک
متخصص در دهس��تان م��ارز و به ویژه
روستای نمگاز فوری و ضروری است.

یادداشت

ماه روزه و روزگار پساکرونا

علی ربیعی
سخنگوی دولت

وقتی از دنیای «پس��ا کرونا» س��خن میگوییم
باید در پیشوند «پسا» مداقه بیشتری داشته باشیم.
پساکرونا آیندهای دوردست و در فراسوی زمان حال
نیست .از آیندهای سخن میگوییم که از هماکنون
در برابر دیدگان ما در حال شکلگیری است.
در ایران چندی است این دغدغه مطرح است .این روزها جلسات هیأت
دول��ت به دو بخش اخبار و سیاس��تگذاری کرونا و مس��ائل جاری کش��ور
اختصاص دارد .در بخش کرونا دکتر اردکانیان وزیر نیرو به نکتهای اش��اره
کرد که «حاکمیت و دولت از امروز باید برای دوران پس��اکرونا برنامهریزی
جامعی داش��ته باشند .عدم پیشبینی برای پس��اکرونا عواقب منفی خواهد
داش��ت ».گرچه هنوز مطالعات زیادی درباره آثار کرونا انجام نگرفته است.
چندی پیش  ۱۲اندیش��مند جهان در نش��ریه فارن پالیسی از دنیای پساز
همهگیری سخن گفتند.
بهنظ��ر میرس��د با توجه ب��ه ابعاد جدی��د این بیم��اری بخصوص نبود
چش��ماندازی برای نقطه پایان��ی آن ،جهان نیازمن��د مطالعات عمیقتری
اس��ت .قطع ًا هر کشوری بنابر ش��رایط داخلی و خارجی خود نیازمند نوعی
آیندهنگری اس��ت .من فکر میکنم با این رون��د کرونا میتواند در منحنی
روند جهانی نقطه عطفی برای کشورها باشد.
تاکنون آنچه مس��لم است اینکه بس��یاری از عرصهها از روابط انسانی،
خانوادگ��ی ،زندگی و کنشه��ای اجتماعی گرفته تا رابط��ه دولت-ملت،
نهادهای مدنی ،استراتژیهای اقتصادی (نگاه کنید به اظهارات ترامپ که
میگفت ما باید به سیاست اقتصادی خودکفا بازگردیم .در روزهای بحران
تولی��د خارج از مرزها مش��کالت ما را حل نخواهد کرد) و اس��تراتژیهای
صنعتی دچار دگردیسی و تجدیدنظر خواهد شد .در آینده ،آیا جهانی بدون
دست دادن و آغوش کش��یدن خواهیم داشت؟ در فاصلهگذاری اجتماعی،
جامعهپذیری به چه ش��کل خواهد شد؟ آیا باز هم در استادیومهای ورزشی
بهط��ور جمعی ش��ادمانی و تخلی��ه ان��رژی خواهیم کرد؟ آیا س��وگها و
جش��نهای ما تغییر خواهد کرد؟ در رفتار اجتماعی بسیاری از این ابهامات
پیش روست.
بدون ش��ک رابطه دولت-ملتها و شیوه اعمال قدرت هم تغییر خواهد
ک��رد .یک س��ؤال مهم این اس��ت که به کدام س��و پی��ش خواهیم رفت:
جریانی جامعهمحور یا قدرتمحور؟ آیا دولتها بهنفع جوامع عقبنش��ینی
خواهند کرد؟ نهادهای مدنی قدرت بیش��تری خواهند گرفت؟ شاید میزان
حمایتخواهی و ش��یوه حمایت از مردم در دولتها ،پایههای مش��روعیت
جدید را بسازد.
در آین��ده رواب��ط بینالمل��ل نیز دچار تغییر خواهد ش��د .س��ازمانهای
بینالملل��ی بههمین ش��کل باق��ی نخواهند ماند .در صورت ت��داوم کرونا،
اش��کال هژمون��ی دچار تغییر خواهد ش��د .باید دید جوام��ع مختلف که ما
نیز مصداق آنانیم چه جایگاهی در جهان آینده خواهند داش��ت؟ در صورت
کاهش فشارهای سیاسی آمریکا شاید در منطقه به منظومه جدیدی بتوانیم
فکر کنیم.
بدون تردید ش��یوه ایستادن ما در این نقطه و پیشبینی درست از آینده
و سامان دادن نظام روابط بینالملل ،نظام اقتصادی و اجتماعی در ساخت
جایگاه دوره پس��اکرونا نقش مهمی ایفا میکند .منوط به اینکه بدانیم چه
تغییرات بنیادینی در شیوه حکمرانی و نگرش به جهان را باید دنبال کنیم.
در ای��ن صورت ما میتوانیم فرصتهای کووید ۱۹را به نس��ل آتی منتقل
کنیم .کش��ورهایی که این مس��یر را نروند به تعبیر ریچ��ارد هاس ،رئیس
ش��ورای روابط خارجی امریکا تبدیل به کش��وری شکس��تخورده خواهند
شد .گاهی در مقایسه تاریخی اتفاقاتی مانند انقالب صنعتی ،جنگ جهانی
اول و دوم و حتی ش��یوع طاعون ،پایههای عقبماندگی و پیشرفت برخی
کش��ورها را میس��ازند .این اتفاقات تبدیل به بزنگاههای مهمی در تاریخ
جوامع انسانی میشود.
امروزگ��ذار از فروردی��ن و آغاز ماه مبارک رمض��ان میتواند الگویی از
یک فصل نوین باش��د .من معتقدم در دوران پساکرونا میتوانیم جامعهای
از نوع دیگر و مطلوبتر ش��ویم .فردگراییهای منفی به کنار رفته و نوعی
جمعگرایی دردمندانه نس��بت به یکدیگر را پیش رو داش��ته باش��یم .حتی
اگر بعداز کرونا فرصت ش��کلگیری نوعی از م��دارا ،اخالق ،خیرخواهی و
زندگی بهتر برای خود و دیگران باش��د ،تقویت آن برای نس��لهای آینده
مغتنم است.
همکناری نوروز و به��ار طبیعت و بهار قرآن فرصت مغتنمی برای یک
آغاز نوین است .آنچه علمای اخالق تزکیه نفس نامیدهاند در حقیقت یک
نوع مبارزه با نفس است که جایزه و پیروزی آن رزم بیامان برقراری یک
رابطه تازه با خویشتن فطریمان است .ماه مبارک به ما میآموزد که آدمی
خود صراف خود است و افکار و اندیشهها و امیال ما پس از عبور از صافی
این صرافی نقادانه میتواند تازه و نوروزی ش��ود .اسالم دین سیاست است
و اجتماع و برقراری یک پیوند نوین با خویش��تن فطری خود جدای از آن
مناس��بات نوینی نیست که با جامعه برقرار میکنیم .رمضان فرصتی است
ب��رای تالقی و ترکیب همه اش��کال این خانهتکانی ذهنی و جش��نوارهای
ممتد و متصل برای چندین آش��تی :آش��تی با فطرت الهی خود ،آش��تی با
طبیعت ،آش��تی با ارزشها و سبکهای زیستی جامعه و ساختن جامعهای
مبتن��ی بر ارزشهایی که هر فرد پش��توانهای برای همه جامعه باش��د .ما
میتوانیم درگذار از بهار طبیعت و قرآن فرصتی برای بازس��ازی جامعه به
نحوی که کرونا را با کمترین آسیب پشت سر گذاشته و در پساکرونا جامعه
را ب��رای تحولی بزرگ و قرار دادن ای��ران برای عرصهای که فرصتهای
کرونا باشد بسازیم.

جامعه
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معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هشدار داد

یادداشت

آزمون ویروسی حکومتها؛
انسان یا سرمایه؟
عباس موسایی
فعال سیاسی اصالحطلب

واقعیات ترس��ناک و خشن نیمهدوم قرن شانزدهم در
انگلستان ،همچون تجاوز و حمله آناباپتیستها ،این اشرار
اس��پانیایی و پاپیگری افراطیشان و بحرانهای سیاسی
مذهبی دوران توم��اس هابز ،او را به تاملی عمیق برایچگونگی عبور از بحران سوق داد.
هاب��ز در توصی��ف بحرانهای دهش��تناک عصر خود
مینویس��د :مادر عزی��زم همزمان دوقلویی ب��ه دنیا آورد؛
یکی من بودم و دیگری ترس .وی ترس را نه رذیلت ،که سرچشمه بزرگترین فضائل
میداند ،چون ریش��ه در عواطفی دارد که خرد و علم را به حرکت وامیدارد؛ دو امری
که برای تامین صلح و رونق و تداوم آنها ضروریاند.
ترس از مرگ فجیع که ترس��ی همگانی اس��ت و عبور از وضعیت طبیعی که در
آن ،انس��ان گرگ انسان است ،هابز را به تدوین نظریه سیاسیاش رهنمون میسازد.
وی لویاتان یا خدای میرا را برای تامین امنیت و صلح ،الزم میداند .بهعبارتی ،تامین
امنیت و صلح نقطه عزیمتهابز در تدوین نظریه دولت مطلقهای است که در عرصه
نظر بنیان میگذارد.
هابز انحراف و رذیلت بزرگ انس��انها که خش��ونت و جنگ از آن بیرون میآید
را تکب��ر میداند .لویاتانهابز بعنوان پادش��اه متکبران ،وظیف��های بزرگ برای مهار و
محدود کردن این تکبر مخاطرهانگیز برعهده دارد.
انس��انها برای حفظ جان و منافعش��ان ،میبایست از لویاتان پیروی کنند .یعنی،
در ازای مراقبت و محافظتی که دولت (لویاتان) به همگان ارائه میکند ،ش��هروندان
باید فرمانبری کنند.
این محافظت ش��امل مقابله با هر چیزی میش��د که جان و امنیت شهروندان را
به مخاطره میافکند؛ همچون ،بیماریهای همهگیر و مقابله با دشمن خارجی .برای
فرمانگذاران ،تاثیر این امر مثبت بود ،چرا که ترس از دشمن و بیماری ،اقدامات ویژه
برای به کرسی نشاندن نظم و انضباط را هم توجیه میکرد.
این دیدگاه بعدها توس��ط جان الک مورد نقادی قرار گرفت .الک معتقد بود که
لویاتان چون خود بر مبنای حفظ جان و امنیت ش��هروندان ش��کل گرفته ،نمیتواند
اختیاری آنچنان گسترده داشته باشد که صاحب اختیاری مطلقالعنان بر جان انسانها
باشد.
اگ��ر هاب��ز از نقطه عزیمت امنیت و حفظ جان ش��هروندان برای عبور از وضعیت
طبیعی به لویاتان یا دولت مطلقههابزی رس��ید که در نهایت اختیار جان انس��انها را
نیز به بهانه حفظ صلح و امنیت داشت؛ جان الک دولت مشروطه خود را بر پایه و از
نقطه عزیمت مالکیت ساماندهی کرد.
الک هرچن��د مالکیت را مفهومی برای عبور از وضعیت طبیعی به وضعیت مدنی
قرار داده بود ،اما نقد اساسیاش بر هابز آن بود که در دولت مطلقههابزی ،حفظ جان
انسانها و شهروندان در اولویت نیست .ازاینرو ،هابز را تئوریسین اقتدارگرایی و الک
را پدر لیبرالیسم میشناسند.
پس از ش��یوع گس��ترده کرونا در جهان ،نوع مواجهه کش��ورهای مختلف با آن،
از دو رویک��رد قرنطین��های و ایمنی گل��های پیروی میکند .بدیهی اس��ت ،عالوه بر
مقدورات ،توانمندیها و الزامات مقابله با کرونا ،اندیش��ه و چارچوب نظری حاکمان و
دستاندرکاران ،واجد اهمیت و بر مدیریت بحران موثر است.
کش��ورهایی که ایجاد ایمنی گلهای را بعن��وان اولویت راهبردی خود برگزیدهاند،
مدعیاند اپیدمی دیگر قابلمهار نیس��ت و همواره موج جدیدی از آن میتواند ایجاد
ش��ود .به جای قرنطینه و تعطیل کردن کل کش��ور ،فقط اف��راد در معرضخطر باید
قرنطینه شوند و اپیدمی به حال خود رها شود.
با وجود این ،به نظر بس��یاری از متخصصان اپیدمی و انسانشناسی پزشکی ،این
راهبرد پرخطر و غیرعلمی بوده و احتمال دارد نرخ مرگومیر را بسیار باال ببرد.
بهوضوح میتوان اولویت پول و س��رمایه بر جان انس��انها را در کش��ورهایی که
راهبرد ایمنی گلهای را برگزیدهاند ،مش��اهده کرد .هرچند فشار افکارعمومی ،نخبگان
و متخصصان ،سیاستورزان را به تجدیدنظر وادار کرده است.
استدالل سیاس��تگذاران این کشورها ،حتی اگر به زبان نیاورند ،مبتنی و معطوف
به پیامدهای اقتصادی مدیریت قرنطینهای است.
از هیچ سیاس��تمدار یا مسئولی در کشورهایی که با الگوی نئولیبرالیستی مدیریت
میشوند ،نمیشنویم که قرنطینه باعث محدودیت آزادیهای شهروندان میشود یا با
اصول بنیادین لیبرالیسم همچون آزادی مغایرت دارد؛ بلکه بهوضوح و با صدای بلند،
پیامدهای اقتصادی قرنطینه شدن را فریاد میزنند.
بهعبارتی نئولیبرالیسم ،ترس مدنظر هابز را با همان غلظت به رسمیت میشناسد.
با این تفاوت که اینجا ،ترس از مخاطرات و بحران اقتصادی در نئولیبرالیسم به جای
ترس انسانها از به مخاطره افتادن جانشان در نظریههابز ،مینشیند.

مدیر آموزشهای الکترونیکی
و مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه تهران:

دانشگاهها این ترم بازگشایی نخواهند شد

مدیر آموزشهای الکترونیکی و مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانش��گاه تهران اعالم
کرد :براساس خبرهایی که داریم ،دانشگاهها این ترم بازگشایی برای تدریس را نخواهند داشت.
به گزارش مهر ،سید امید فاطمی درباره بازگشایی دانشگاهها در ترم جاری گفت :ستاد بحران
کرونا تنها مرجعی است که می تواند در این زمینه تصمیم بگیرد اما با توجه به اتفاقاتی که تا االن
رخ داده و خبرهایی که داریم ،دانشگاهها این ترم بازگشایی برای تدریس را نخواهند داشت ،مگر
اینکه برای امتحانات فکری شود که آن بحث دیگری است.وی تاکید کرد  :ولی برای آموزش
تا آخر ترم که اواسط خرداد ماه باشد دانشگاهها بازگشایی نمیشوند.مدیر آموزشهای الکترونیکی
و مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه تهران افزود :برای بحث دانشجویان دکتری نیز
یک تمهیدات و شرایطی پیش بینی شده است که در بخشنامههای وزارت علوم نیز آمده است
دانشگاهها در حال کار بر روی آن هستند ،دانشگاه تهران به این سمت رفته که در هر خوابگاه به
هر دانشجو یک اتاق بدهد و بتواند دانشجوی دکتری را به این شکل اسکان دهد.

کرونا  2یا  3بار دیگر طغیان خواهد کرد

نگرانیها از شروع مسافرتها و بازشدن بوستان و حجم زیاد رفت و آمد در خیابان
معاون کل وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
هرگونه غفلتی میتواند عوارض جبران ناپذیر و ش��دیدی داش��ته
باش��د .تا کشف دارو و واکسن ،در اکثر کشورهای جهان حدود دو
تا س��ه طغیان دیگر بیماری در یک سال و چند ماه آینده خواهیم
داش��ت .همچنین در هش��داری جداگانه درباره بازگشت احتمالی
کرونا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداش��ت
گفت :بیماری کرونا در کش��ور چندین موج خواهد داش��ت و باید
منتظر موجهای دیگر باشیم و آمادگی کامل داشته باشیم.
ب��ه گزارش ف��رارو ،ایرج حریرچی در نشس��ت خب��ری ویدیو
کنفرانس که از وزارت بهداش��ت برگزار ش��د ،افزود :این دستاورد
نتیجه اقدامات مناس��ب دولت و مردم اس��ت .در این ش��رایط که
بازگش��اییها و کاهش فاصلهگذاری اجتماعی به صورت هوشمند
و تدریجی انجام میشود ،هرگونه غفلتی میتواند عوارض جبران
ناپذیر و ش��دیدی داش��ته باشد .تا کش��ف دارو و واکسن ،در اکثر
کشورهای جهان حدود دو تا سه طغیان بیماری دیگر در یک سال
و چند ماه آینده خواهیم داشت .هرگونه غفلت فردی ،هم فرد و هم
خانواده او را در معرض ابتالی شدید و مرگ و میر قرار میدهد و
تعدد غفلتها ممکن است فاجعههایی ایجاد کند؛ بنابراین از مردم
میخواهیم به شعار در خانه بمانیم و پرهیز از ترددهای غیرضروری
وفادار باشند و این سربلندیها در کشور را کماکان ادامه بدهند.
کاهش مراجعه به مراکز درمانی

کامل رعای��ت میکنند ،اما در برخی م��وارد رعایت پروتکلهای
بهداشتی و درمانی به نسبت ضعیف است .موضوع دیگر رفتار مردم
است .وقتی مردم به مراکز تجاری مراجعه میکنند باید ببینیم چه
رفتاری انجام میدهند .در برخی اس��تانها میزان اطالعات درون
خانوادگی نسبت به گذشته بیشتر شده است.
وی ادامه داد :در اکثر کش��ورهای دنی��ا ،ورود به پارکها فقط
ب��رای تفریح و ورزش انفرادی اس��ت .یعنی قرار نیس��ت افراد در
پارکها غذا ببرند و دورهمی برگزار کنند.
میانگین مدت اقامت مبتالیان
به کرونا در بیمارستانها

بازگش��ایی با توجه به واکنش مردم ،تاثیر مضر داش��ته باشد ،اول
تاخیر در بازگش��اییهای آتی اتفاق میافتد و دوم ممکن است در
بازگش��ایی قبلی هم تجدید نظر ش��ده و برگشت به وضعیت قبل
اتفاق بیفتد .آنچه از مردم میخواهیم این است که به میزان افزایش
بازگشاییها ،مسائل بهداشت فردی و فاصلهگذاری فیزیکی را نیز
افزایش بدهند .البته در این زمینه دستگاههای دولتی و غیردولتی
هم باید اقداماتی انجام بدهند .با توجه به وضعیت س��ایر کشورها،
بازگشاییهای ما مبتنی بر برنامهریزی مناسبی است.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد :اثر هر بازگشایی حدود یک هفته
بع��د اثر خود را بر بیماران س��رپایی و  ۱۵روز بعد در بار بیماریها
و یک ماه بعد در مرگ و میر خود را نش��ان میدهد .نسبت به سه
هفته قبل ،حدود  ۵۰درصد موارد بستری و  ۷۰درصد موارد مرگ
و می��ر در کش��ور کاهش یافته و امیدواریم این روند طی ش��ده و
بازگشاییها اثر بدی در این زمینه نداشته باشد.
حتی یک مرگ هم هشدار دهنده است

وی بی��ان کرد :قبل از موضوع کرونا ،به طور متوس��ط روزانه
دو میلیون و  ۳۵۰هزار بار مردم به سیس��تم بهداش��تی و درمانی
دولت��ی و خصوصی مراجعه میکردند .در دو ماه اخیر این موضوع
به طرز قابل توجهی کاهش یافته اس��ت .س��االنه نزدیک به ۱۵
میلیون بار واکسن به کودکان و افراد بالغ تزریق میشد و هرگونه
کاهش واکسیناس��یون عوارض جبران ناپذیری در انواع بیماریها
مثل دیفتری ،کزاز خواهد داشت.
حریرچی ادامه داد :س��االنه حدود یک میلیون و چند صد هزار
حاملگی داریم .س��ال گذش��ته یک میلیون و  ۲۰۰ه��زار بارداری
موفق و به دنیا آمدن نوزاد داش��تیم که امیدواریم امس��ال بیش��تر
باشد .مادران باردار نیاز به مراقبت دارند و حتما برای مراقبتهای
خود مراجعه کنند تا دچار انواع عوارض حاملگی نشوند .همین طور
تقاضای ما این اس��ت که مراجعه کودکان زیر پنج سال نیز انجام
شود .بیمارس��تانهای خاص ما و برخی مراکز بهداشتی و درمانی
درگیر کرونا بودهاند که در این مراکز هم اقدامات حفاظتی مناسب
انجام میش��ود و سایر مراکز خدمت رس��انی به بیماران کرونایی
ندارند.
هنوز دارویی برای کرونا ساخته نشده است

حریرچ��ی در پاس��خ به س��والی درباره میانگین م��دت اقامت
مبتالیان به کرونا در بیمارستانها گفت :با توجه به حاد بودن حال
افراد ،میزان بس��تری میتواند متفاوت باشد که از چند روز تا بیش
از یک ماه اتفاق افتاده است .اینکه موارد بستری در آی سی یوها
قابل توجه نشان میدهد ،اثر تجمعی بستریهاست .یعنی بیماری
که عوارض کمتری دارد ،ممکن است در عرض چند روز مرخص
ش��ود .ولی کسانی که در آی س��ی یو لوله گذاری میشوند ،روند
ترخیصی کندتری دارند .این اثر تجمعی باعث میش��ود که تعداد
بیماران بستری در آی سی یو و نسبت بستریها در آی سی یو به
سایر بیماران به صورت افزایشی نشان داده شود.
وی افزود :بیماران با توجه به عالئم بالینی مرخص میشوند و
انجام تست در زمان ترخیص لزومی ندارد.
افزایش ترافیک
در این شرایط نقطه منفی نیست

مع��اون کل وزارت بهداش��ت گفت :در اظهاراتی که توس��ط
مسئوالن مختلف بیان میشود ،تناقضی وجود ندارد و روند نزولی
در اکثر استانها در پذیرش بیماران بستری و کاهش مرگ و میر
وجود دارد .نکته مهم این است که حدود  ۳۰۰بیمار که در تهران
بستری میشوند ،هشدار دهنده است .تعداد بیماران بستری در آی
سی یو هنوز هشدار دهنده است .با اینکه مرگ و میر در مجموعه
اس��تانها به زیر  ۱۰۰مورد کاهش یافته ،اما حتی یک مرگ هم
هشدار دهنده است ۹۰ .مورد مرگ در کشور یا  ۳۰۰مورد بستری
در اس��تان تهران یا هزار بس��تری جدید در کل کشور ،رقم نیست
و ه��ر کدام عزیزان یک خانواده هس��تند و به این دلیل مجبوریم
هشدار بدهیم و در عین حال مردم را آگاه کنیم.
هیچ اختالف نظری وجود ندارد

وی بیان کرد :وقتی طرح ترافیک برداشته میشود ،هدف این
اس��ت که میل به استفاده از حمل و نقل عمومی کاهش پیدا کند.
وقتی این تصمیم گرفته شده ،از مردم میخواهیم که با خودروهای
شخصی رفت و آمد کنند که امنتر است .این موضوع خواه ناخواه
ترافیک را افزایش میدهد و نقطه منفی نیست.
تاثیر آب و هوا

حریرچ��ی گفت :اکثر ویروسها سرمادوس��ت هس��تند و میل
جزیی تا متوسط به سمت محیط سرد دارند و ممکن است ویروس
کرون��ا هم این رفتار را نش��ان بدهد .موضوع دیگر این اس��ت که
رفت��ار اجتماعی مردم در کش��ورهای مختلف به خاطر مالحظات
آب و هوایی و دمایی ،در فصل سرما به این ترتیب است که مردم
معموال در محیطهای بس��ته حضور دارن��د و پنجرهها را کمتر باز
میکنند و این موارد باعث میش��ود هوا در فضای بس��ته گردش
کند .در نتیجه مردم در فصل س��رما ب��ه تفریحهای داخل فضای
بس��ته تمایل دارند ،اما در فصل گرما به سمت فضای باز میروند.
این موضوع باعث میشود انتقال ویروسها در فصل گرما نسبت
به فصل سرد کمتر باشد.
وی افزود :اکنون این ویروس به نیمکره جنوبی هم رفته است.
اینکه ویروس کرونا در فصل گرما کم میشود خود به خود متنفی
است.
افزایش بیماری کرونا در استانهای پرتردد

وی در پاس��خ به سوالی درباره برخی اختالف نظرها بیان کرد:
وزارت بهداش��ت و دانش��گاههای علوم پزش��کی مثل یک دست
واح��د عمل میکنند و هیچ اختالف نظری وجود ندارد .مالحظات
اقتصادی و معیش��تی مردم در نظر گرفته میشود و سالمت مردم
اولویت اصلی اس��ت .این اولویت برای وزارت بهداش��ت خاصتر
است .مجموعه دولت و ارکان مختلف نظام هم سالمت را اولویت
اصلی خود میدانند.
معاون وزیر بهداشت افزود :هیچ اختالف جزیی هم وجود ندارد.
قبال گفتیم که تهران میتواند پاشنه آشیل ابتال به کرونا در کشور
باش��د .زیرا تراکم بس��یار زیاد و مرکزیت و رف��ت و آمد زیادی در
تهران وجود دارد .هرگونه تصمیم گیری برای تهران و کل کشور
در ستاد ملی کرونا انجام میشود و بازگشایی مشاغل در تهران با
یک هفته تاخیر انجام شد.
وضعیت حمل و نقل عمومی

حریرچی اظهار کرد :هنوز هیچ داروی اختصاصی برای بیماری
کووید  ۱۹ساخته نشده است .اکثر داروهای ضد ویروسی که تجویز
میش��وند یا اثر کم و متوسط داش��ته یا بی اثر هستند .تجویز هر
نوع دارو خارج از فهرس��ت دارو و راهنماهای بالینی صحیح نیست
و همراهان بیمار را دچار س��ردرگمی و مشکل میکند .مسئوالن
وزارت بهداش��ت ضمن درک احساس��ات افرادی که بیمار بدحال
کرونایی دارند و میخواهند از کوچکترین احتماالت برای نجات
جان بیماران استفاده کنند ،درخواست میکنند به وزارت بهداشت
اعتماد کرده و اجازه بدهند بیماران با اصول صحیح درمان شوند.
وی ادام��ه داد :ه��ر دارویی که خارج از داروخانههای رس��می
بیمارس��تانی و غیربیمارستانی تهیه میش��ود ،یا کامال تقلبی بوده
یا قاچاق اس��ت و استفاده از آن ممکن است اثر بد در بیمار داشته
باشد؛ بنابراین از تلف کردن منابع مالی برای تهیه چنین داروهایی
اجتناب کنید.
معاون وزیر بهداش��ت اف��زود :در کل دنیا و ای��ران ،اپیدمی و
گس��تردگی خبرهای دروغ و نادرس��ت و توصیههای بی اساس و
بی مبنا از گس��تردگی خود بیماری کووید  ۱۹بیش��تر است .اکثر
مطالبی که در فضای مجازی مبنی بر استفاده موارد مختلف منتشر
میشود ،بی اساس است .آنچه مراجع علمی معتبر اعالم میکنند
هم ممکن اس��ت بعد از چند ماه تصحیح شود و علم این موضوع
جدید است.
تاثیر بازگشایی بوستانها
در افزایش شیوع کرونا

در همی��ن ح��ال محمد مه��دی گویا ،رئیس مرک��ز مدیریت
بیماریه��ای واگیردار وزارت بهداش��ت نیز گفت :ش��یوع بیماری
کرونا در کش��ور یکسان نیس��ت و در برخی از استانهای مهمان
پذی��ر و پرتردد همچون آذریایجانهای ش��رقی و غربی ،تهران و
فارس شاهد افزایش موارد ابتال هستیم.
محمد مهدی گویا در نشس��ت س��تاد دانشگاهی پیشگیری و
کنترل کرونای خراسان جنوبی گفت :شیوع بیماری کرونا در کشور
یکس��ان نیس��ت و در برخی از اس��تانهای مهمان پذیر و پرتردد
همچون آذریایجانهای ش��رقی و غربی ،تهران و فارس ش��اهد
افزایش موارد ابتال به کرونا هستیم.
وی افزود :بیماری کرونا در کشور چندین موج خواهد داشت و
باید منتظر موجهای دیگر باشیم و آمادگی کامل داشته باشیم.
گویا با اش��اره ب��ه آمادگی وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزشکی در مقابله با موجهای بعدی کرونا گفت :کرونا یک بیماری
پیچیده است و دارو و واکسن ندارد و تنها کاری که برای پیشگیری
از ابتال به آن میتوان کرد رعایت مس��ائل بهداشتی ،ماندن خانه
بویژه افراد مسن و خودداری افراد دارای بیماریهای قلبی ،تنفسی،
سرطان و دیابت از بیرون رفتن از منازل است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداش��ت با
اشاره به اینکه کرونا در خراسان جنوبی آهسته آهسته رو به کاهش
گذاشته شده است ،افزود :این روند کاهشی به دلیل مدیریت خوب
مس��ئوالن بهداشتی و رعایت مردم است که اگر مردم از این پس
مس��ائل بهداش��تی را رعایت نکنند دوباره بیماری شعلهور خواهد
شد.

حریرچی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حمل و نقل عمومی
در شرایط شیوع کرونا گفت :همه ما باید تصمیم گیری کلی داشته
باشیم و نظرهای ما هم بر اساس مصلحت اندیشی کلی باشد .آیا
برای مردم به مواد غذایی نیاز داریم؟ آیا کارکنان ما باید س��ر کار
حاضر شوند؟ اکثر کارکنان وسیله نقلیه شخصی ندارند و نمیتوان
حم��ل و نقل عمومی را کال تعطیل کرد و بعد بگوییم پرس��تار و
کارکنان بهداش��ت و درمان با هزینه زیاد س��ر کار حاضر ش��وند.
تعطیل��ی حمل و نقل عمومی به ج��ز یک مورد که در چین انجام
شد ،در هیچ کشوری اتفاق نیافتاد.
وی افزود :حداکثر رعایت فاصلهگذاری فیزیکی باید در حمل و
نقل عمومی انجام شود .حمل و نقل عمومی شریان حیاتی کسب
و کارهاست ،اما در عین حال از نظر ابتال به کرونا خطرناک است.
در نتیجه یکی از فاکتورهای اصلی در بازگش��اییها این است که
عالوه بر اثر مس��تقل و مس��تقیم خود ،چه تاثیری در حمل و نقل
عمومی و ابتال به کرونا خواهند داشت.
فاصلهگذاری اجتماعی در مراکز تجاری

وی در پاسخ به س��والی درباره افزایش ترددها در بوستانها و
پارکها و تاثیر آن در افزایش شیوع کرونا بیان کرد :در ستاد ملی
مقابله با کرونا و کمیتههای کارشناس��ی ستاد ،بحثهای متعددی
انجام میشود و بازگشاییها بر اساس خرد جمعی و تصمیم گیری
اتفاق میافتد .هیچ تعجیلی در بازگش��اییها نیس��ت و فقط الزام
داریم که مالحظات اقتصادی و معیشتی و سالمت روانی و مذهبی
را لحاظ کنیم.
حریرچی افزود :سالمت مردم در اولویت قرار دارد و اگر ببینیم

معاون کل وزارت بهداشت اظهار کرد :فاصلهگذاری اجتماعی
در مراکز تجاری به چند عامل بس��تگی دارد .یکی از موارد میزان
پایبندی افراد به توصیههاس��ت .برخی صاحبان مش��اغل به طور

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی:

صدور کارت سوخت  ۴۰روز طول میکشد

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت :در
حال حاضر با توجه به اینکه میزان تقاضا برای کارت سوخت
کاهش پی��دا کرده ،بازه زمانی تولید و صدور کارت س��وخت
حدود  ۴۰روز کاهش پیدا کرده است.
ب��ه گزارش ایس��نا ،فاطمه کاهی با بی��ان اینکه به طور
میانگین ظرفیت تولید  40هزار کارت س��وخت در روز وجود
دارد ،اظه��ار ک��رد :میزان تقاضا در فروردینم��اه برای کارت
سوخت حدود  ۱۰هزار مورد در روز بوده است.

وی با تاکید بر اینکه عالوه بر این درخواستهای انباشته
ش��دهای نیز وجود دارد که در حال پیگیری و پاسخگویی به
آنها نیز هس��تیم ،تصریح کرد :هیچ مش��کلی برای تولید و
صدور کارت سوخت وجود ندارد.
این در حالی اس��ت که علی بختی��ار  ،عضو ناظر مجلس
ش��ورای اس�لامی در ش��ورای عالی انرژی به صدور کارت
س��وخت در م��دت زمان دو ماهه اش��اره ک��رده و گفته بود:
ای��ن تعلل دوماه��ه توجیه پذیر نبوده و دول��ت الکترونیک و

س��امانههای متعددی که راه اندازی شدند باید خدمت رسانی
به مردم را سرعت بخشیده و آن را تسهیل کنند.
وی بیان کرد :متاس��فانه امروز اگر فردی کارت س��وخت
خود را گم کند یا کارت س��وخت او به هر دلیل بسوزد دو ماه
بعد برای او کارت س��وخت صادر میشود که این یک اشکال
بزرگ است و هیچ توجیهی ندارد .شرکت پخش فرآوردههای
نفتی و یا راهور که از زیر مجموعه دولت هس��تند باید در این
زمینه هماهنگ باشند.
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معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خبرداد

برگزاری امتحانات نهایی بعد از تعطیالت عید فطر

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره
زمان برگ��زاری امتحانات نهایی گف��ت :منتظر تصمیمات
س��تاد ملی کرونا هستیم؛ اما تصمیم تقریبا گرفته شده و به
احتمال زیاد بعد از ماه مبارک رمضان و تعطیالت عیدفطر
امتح��ان را برگزار خواهیم کرد ،ممکن اس��ت چند روز هم
از تعطی�لات عید فطر عبور کند اما همین بازه زمانی برای
امتحانات پایه دوازدهم مدنظر است.
به گ��زارش ایس��نا ،علیرض��ا کم��رهای در جدیدترین
اظهارنظ��رش پیرام��ون برگ��زاری امتحان��ات نهایی پایه
دوازده��م اظه��ار کرد :مقرر ش��ده اس��ت امتحان��ات پایه
دوازدهم به صورت حضوری برگزار شود.
وی اف��زود :در واق��ع امتحانات در چهار رش��ته ریاضی
فیزی��ک ،عل��وم تجربی ،علوم مع��ارف و علوم انس��انی و
همچنین شایس��تگیهای فنی ش��اخه کاردان��ش و فنی و
حرفهای در پایه دوازدهم حضوری هستند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره
زمان برگ��زاری امتحانات نهایی گف��ت :منتظر تصمیمات

س��تاد ملی کرونا هستیم؛ اما تصمیم تقریبا گرفته شده و به
احتمال زیاد بعد از ماه مبارک رمضان و تعطیالت عیدفطر
امتح��ان را برگزار خواهیم کرد ،ممکن اس��ت چند روز هم
از تعطی�لات عید فطر عبور کند اما همین بازه زمانی برای
دوازدهم مدنظر است.
کم��رهای درباره محت��وا و حجم امتح��ان نیز گفت :در
پای��ه دوازدهم ش��اخه نظری دانش آم��وزان همه کتاب را
مطالعه میکنند اما با توجه به اینکه ممکن است در پارهای

موارد دانش آموزان همه کتاب را مطالعه نکرده باش��ند ،در
امتحان��ات نهایی  ۸۰درص��د دروس را مبنای امتحان ۲۰
نمرهای قرار دادهایم .البته با توجه به آموزشهای متنوعی
که در این مدت ارائه شده و زحماتی که کشیده شده است
ما  ۴نمره انتخاب��ی از یک پنجم باقی مانده دروس درنظر
میگیری��م که یک امتیاز برای کس��انی اس��ت که مطالعه
بیش��تری داش��ته اند ،اما اگر کس��ی فقط روی  ۸۰درصد
متمرکز شده میتواند  ۲۰نمره را دریافت کند.
معاون آموزش متوس��طه وزارت آم��وزش و پرورش در
گفتوگو با شبکه خبر ،درباره اینکه آیا کنکور سراسری هم
مش��مول این حذفیات خواهد بود؟ اظهار کرد :بله ،جلسات
مختلفی با س��ازمان سنجش داش��تیم و روی  ۸۰درصد به
صورت ش��فاهی توافق کردیم و توافق مکتوب را نیز انجام
خواهیم داد و اعالم نهایی با س��ازمان سنجش است ،ولی
دانش آموزان میتوانند اطمینان داش��ته باش��ند که توافق
ص��ورت گرفته و زم��ان کنکور ه��م  ۲۰روز بعد از آخرین
امتحان نهایی است.

رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد

آغاز به کار مراکز شمارهگذاری خودروها با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی
رئیس مرکز ش��مارهگذاری پلی��س راهور ناجا از آغاز به
کار مراکز ش��مارهگذاری به صورت زوج و فرد و با رعایت
تمامی پروتکلهای بهداشتی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ علی محمدی
به آغاز فعالیت مراکز ش��ماره گذاری خودرو اشاره و اظهار
کرد :در راس��تای حفظ س�لامت هموطن��ان ،تمهیدات و
پروتکلهای بهداشتی در تمام مراکز شماره گذاری خودرو
لحاظ ش��د و فعالیت دوباره این مراکز از  6اردیبهش��ت در
سراسر کشور کلید خورد.
رئیس مرکز ش��ماره گذاری پلیس راه��ور ناجا تصریح
کرد :خدمات ارائه شده به هموطنان در این مراکز بر اساس
پالک خودروها اس��ت ،یعنی خودروهای دارای پالک زوج
باید در روزه��ای زوج و پالکهای فرد در روزهای فرد به
مراکز مراجعه کنند ،س��اعت کاری نی��ز از  ۷تا  ۱۴خواهد
بود.
وی به شهروندان توصیه کرد که اگر امر شماره گذاری
خودروی آنها ضروری نبوده و مدت وکالتش��ان هنوز زمان
دارد ،کار ش��ماره گ��ذاری خ��ودروی خود را ب��ه هفته بعد
موک��ول کنند.س��رهنگ محمدی در خص��وص ازدحام در
ورودی مراکز ش��ماره گ��ذاری بیان کرد :پ��س از  ۴۰روز
مراکز شماره گذاری باز شده و با تعداد زیادی مراجعه کننده
مواجه هس��تیم؛ البته پرس��نل در ورودی به مراکز ش��ماره
گذاری ،تعداد مراجعه کنندگان را مدیریت میکنند؛ بر این

اس��اس در مرحله ورود به پارکینگها بر اس��اس ظرفیت
س��الن اصلی به مراجعان اج��ازه ورود میدهند تا با ازدحام
جمعیت مواجه نشویم.
وی درب��اره چگونگی انجام فاصلهگ��ذاری اجتماعی و
جلوگی��ری از ازدحام اعالم ک��رد :قبل از ورود به پارکینگ
مراجعان غربالگری و تبس��نجی میشوند؛ موانع فیزیکی
مابین ارباب رجوع و پرسنل به صورت شیشهای و پالستیکی
تعبیه شده و کلیه س��طوح ،دستگیرهها ،درها ،دستگاههای
خودپرداز و ...به صورت مس��تمر گندزدایی میشوند.رئیس
مرکز ش��ماره گذاری پلیس راهور ناجا ادامه داد :صندلیها
نیز برای نشستن مراجعان به صورت یک درمیان مشخص
ش��ده و جلوی باجهها برای ایستادن ارباب رجوع خطکشی
ش��ده اس��ت؛ مهمتر این که سیس��تم نوبتدهی در جلوی
گیتها تعبیه ش��ده تا از ازدحام مراجعان در جلوی باجهها
بکاهد .هم چنین ظروفی حاوی مواد ضد عفونی کننده در

ورودیها تعبیه شده است.
س��رهنگ محمدی از مراجعه کنندگان درخواست کرد
که ماس��ک ،دس��تکش و خودکار به همراه داش��ته و فقط
فروش��نده و خریدار در مرکز حاضر ش��ده و از آوردن افراد
همراه بپرهیزند.
وی تأکید کرد :افرادی که با وکالتنامه در مراکز ش��ماره
گذاری حاضر میش��وند دقت داش��ته باش��ند که وکالتنامه
حتم ًا اعتبار داشته باشد در غیر این صورت حضور فروشنده
الزامی است.
این مق��ام انتظام��ی خاطرنش��ان ک��رد :پروتکلهای
بهداش��تی در کلیه مراکز ش��ماره گذاری پلی��س راهور در
سراسر کشور ابالغ شده و از هموطنان درخواست میکنیم
ک��ه صبر و حوصله ب��ه خرج داده و سیس��تم نوبتدهی و
اصول خطکش��یها را رعایت کنند؛ چراکه اجرای تمام این
موارد در راستای سالمتی شهروندان است.
رئیس مرکز ش��ماره گذاری پلیس راهور ناجا به مدارک
م��ورد نیاز برای ش��ماره گذاری خودرو اش��اره و بیان کرد:
مدارک هویتی ش��خص از جمله کارت ملی و شناس��نامه،
مدارک هویتی خودرو از جمله س��ند و کارت ماشین ،بیمه
ش��خص ثال��ث و معاینه فن��ی و همچنین م��دارک احراز
س��کونت اعم از اجارهنامه یا س��ند ملک به نام خود فرد یا
همس��ر یا پدر و مادر از جمله م��دارک اصلی مورد نیاز در
مراکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا است.

قتل هولناک مرد  60ساله توسط همسر  40سالهاش در خراسان !

زن  40ساله ای که شوهر بازنشسته خود را به قتل
رساند و جسد او را به همراه خانه و زندگی اش به آتش
کشید ،در اعترافاتی هولناک راز این جنایت را فاش کرد.
به گزارش خراسان ،ماجرای این جنایت تکان دهنده
از دقایق اولیه بامداد  31فروردین هنگامی لو رفت که
اهالی خیابان طبرسی شمالی  38با مشاهده شعلههای
آتش و دودی که از کنار پنجرههای یک منزل ویالیی
دو طبقه بیرون می زد با نیروهای آتش نشانی تماس
گرفتند .با توجه به خلوت بودن معابر و نزدیکی ایستگاه
آتش نشانی ،بی درنگ نیروهای امدادی و اطفای حریق
عازم محل شدند و با قطع برق و گاز منزل از وقوع یک
انفجار وحشتناک جلوگیری کردند چرا که شیلنگ های گاز
در دو نقطه از منزل باز بود!
این گزارش حاکی است ،آتش نشانان با خاموش
کردن شعلههای آتش ،ناگهان در تاریکی شب با جسد نیم
سوخته مردی مواجه شدند که در سرویس بهداشتی منزل
مذکور افتاده بود.
بنابراین خبر جنایتی هولناک در بی سیمهای پلیس
پیچید و بدین ترتیب قاضی ویژه قتل عمد به همراه
گروهی از کارآگاهان زبده اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی شبانه در محل جنایت حضور یافت.
تحقیقات میدانی قاضی علی اکبر احمدی نژاد بیانگر آن
بود که عامل یا عامالن جنایت قبل از به آتش کشیدن
منزل ،مرد  60ساله را با جسمی سخت و لبه دار به قتل
رساندهاند و سپس پیکر او را با استفاده از یک تخته
پتو به داخل سرویس بهداشتی کشانده و در آن جا رها
کردهاند .وجود لیوان شکسته و خونهایی که زیر روشنایی
نورافکنهای عوامل بررسی صحنه جرم روی دیوار نمایان
بود ،حکایت از یک درگیری و احتماال اختالفات خانوادگی
داشت چرا که تجربه قضایی قاضی ویژه قتل عمد نشان
می داد افراد غریبه ای وارد منزل مسکونی نشدهاند و
فرد دیگری از اعضای خانواده مقتول نیز در محل حضور

نداشت و حتی در بازرسی از منزل مدارک هویتی مقتول
هم به دست نیامد!
این در حالی بود که همسایگان مرد  60ساله که در
طبقه دوم ساختمان زندگی می کرد ،به اختالفات خانوادگی
شدید بین مقتول و همسرش اشاره کردند .به همین دلیل
قاضی احمدی نژاد با صدور دستورات محرمانه ای از
کارآگاهان خواست درباره وضعیت اجتماعی و اخالقی
همسر فراری مقتول تحقیق کنند.
همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی ،بالفاصله با
صدور دستوری از سوی سرهنگ جواد شفیع زاده (رئیس
پلیس آگاهی خراسان رضوی) جلسات کارشناسی و تجزیه
و تحلیلهای جنایی در همان ساعات اولیه بامداد تشکیل
شد و گروه ورزیده ای از کارآگاهان با نظارت و هدایت
مستقیم سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی (رئیس اداره
جنایی آگاهی) تالش گسترده ای را برای شناسایی عامل
یا عامالن این جنایت وحشتناک آغاز کردند.
بررسیهای بامدادی بیانگر آن بود که همسر مقتول
در همان نیمه شب و در حالی که یک ساک در دست
داشته ،با حالتی مضطرب از خانه گریخته است .از سوی
دیگر رصدهای اطالعاتی نشان می داد که ف-ح (همسر
دوم مقتول) به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد و به یکی از
روستاهای توابع سروالیت گریخته است.
در حالی که هنوز خورشید از پشت کوهها بیرون نیامده
بود ،گروه ویژه کارآگاهان با کسب مجوزهای قضایی و
استفاده از تجربیات جنایی ،عازم یکی از روستاهای توابع
سروالیت شدند و در میان بهت و ناباوری زن  40ساله،
او را به مشهد انتقال دادند.با انتقال متهم به مشهد ،وی
در اتاق بازجویی اداره جنایی پلیس آگاهی ،ابتدا سعی کرد
با طرح داستانی ساختگی ،یک فرد تبعه خارجی را وارد
ماجرای این پرونده جنایی کند و قتل را به فردی نسبت
دهد که در خیال خود قصه آن را ساخته بود.
به همین دلیل این زن معتاد به کارآگاهان گفت :شب

حادثه ،همسرم کارت بانکی اش را به من داد تا مبلغ 35
هزار تومان برای پرداخت هزینه داروی موی سرم برداشت
کنم اما وقتی به منزل بازگشتم از همسایگان شنیدم که
خانه اش آتش گرفته است! به همین خاطر ترسیدم و به
زادگاهم گریختم!
وی در پاسخ به این سوال کارآگاهان که چرا ساک
حاوی مدارک شناسایی همسرت را با خودت بردی؟ ادامه
داد :همسرم خودش ساک را به من داد و گفت که قرار
است مرد تبعه خارجی به منزل بیاید و من به او اعتماد
ندارم! بنابر گزارش خراسان ،این زن کریستالی که با
سواالت تخصصی قاضی ویژه قتل عمد و کارآگاهان در
مخمصه سختی افتاده بود ،دیگر حوصله اش سر رفت و
ناگهان به قتل شوهرش اعتراف کرد.
این زن  40ساله همچنین در اولین جلسه بازپرسی و
در حضور قاضی شعبه  208دادسرای عمومی و انقالب
مشهد زوایای دیگری از این پرونده جنایی را فاش کرد
و گفت :با همسرم اختالف داشتیم ،او مرا کتک میزد!
به همین خاطر با یک میله آهنی او را کشتم و جسدش
را با پتو به داخل دست شویی کشاندم .سپس برای از
بین بردن آثار جرم ،مقداری تینر که از قبل داشتیم ،روی
رختخواب ها ریختم و منزل را به آتش کشیدم .بعد هم
شیلنگ گاز اجاق تک شعله و بخاری را بیرون آوردم تا
منزل منفجر شود .خودم نیز با برداشتن مدارک شناسایی
از خانه فرار کردم .چند دقیقه در همان اطراف قدم زدم
اما وقتی صدای آژیر خودروهای آتش نشانی را شنیدم
به منزل خاله ام رفتم و صبح هم به روستای پدری ام
گریختم!در حالی که پزشکی قانونی آثار ضربات شیء
نوک تیز را هم روی پیکر مقتول تشخیص داده است،
متهم این پرونده جنایی با دستورات قضایی و برای کشف
زوایای پنهان دیگر جنایت ،در اختیار کارآگاهان اداره
جنایی آگاهی قرار گرفت تا بررسیهای بیشتری در این
باره صورت گیرد.

روز جهانی کتاب
و کشورهایی که بیشتر مطالعه میکنند

روز جهانی کتاب یک رویداد ساالنه است که در  ۲۳آوریل ،برگزار میشود.
این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است.
در سال  ۱۹۹۵یونسکو تصمیم گرفت که روز جهانی کتاب و حق نشر در این
روز جشن گرفته شود.
کدام کشورها بیشتر کتاب را می خوانند و باالترین آمار کتابخوانی در جهان
را دارند؟
توانایی خواندن یکی از مهم ترین مهارت های اساسی است که انسان امروزی
میتواند توسط آن یاد بگیرد .در واقع خواندن برای داشتن ارتباط در جوامع اهمیت
خاصی برخوردار است .خواندن عالئم ترافیکی ،دستورالعملهای پزشکی و اخبار.
عالوه براین ،دسترسی به اطالعات آنالین یا کتاب و مجالت به مردم کمک
میکند تا تحصیل کرده و مطلع از جهان پیرامون خود باشند .مغز انسان نیاز به
توسعه مستمر دارد و خواندن به آن کمک میکند .خواندن افراد را در داشتن تخیل
فعال و باالبردن خالقیت کمک میکند .حال این سوال برای شما کاربران مطرح
است که در کجای دنیا مردم بیشتر کتاب می خوانند؟بنظر می رسد که هندی ها با
 10ساعت کتابخوانی در روز خوره کتابخوانی هستند.
شاخص کل فرهنگی جهان ،مطالعه ای جهانی برای اندازه گیری میزان زمانی
که مردم در سراسر دنیا به طور هفتگی مطالعه میکنند را انجام داد .نتایج این
مطالعه مشخص نمیکند که دقیقا چه مواردی خوانده می شود ،این موارد میتواند
شامل اخبار ،مجالت ،ایمیل و کتاب باشد .عالوه بر این نیز این مطالعه اطالعات
خاصی را درمورد افراد مختلف از لحاظ سن ،سطح تحصیالت یا جنسیت و تعداد
افراد در نظر نمیگیرد .یافتهها عبارتند از:
هندوستان
گزارشات از شهروندان هندی باالترین سرانه مطالعه را نشان میدهد .هندی
ها به طور متوسط  10ساعت و  42دقیقه در هفته مطالعه میکنند .بدست آوردن
جایگاه اول در این لیست تقریبا حسن بزرگی محسوب می شود ،.که میزان سواد در
این کشور پایین تر از میانگین جهانی است(74درصد).
با این وجود این میزان پس از استقالل این کشور در سال  1947رشد بیش از 6
برابری داشته است که میتواند شاخصی برای افزایش عالقه به خواندن باشد .با این
حال ،این زمان تعیین شده فقط محدود به خواندن کتاب هایی چاپی نمی شود و
ممکن است صرف وقت برای خواندن آنالین یا کتاب های الکترونیکی شود.
شهروندان هندی باالترین سرانه مطالعه را در دنیا دارند
تایلند

تایلند دومین کشور با باالترین میزان مطالعه است .در این کشور مردم به طور
میانگین  9ساعت و  24دقیقه را صرف خواندن میکنند .نظر سنجی های بیشتر
نشان می دهد که تقریبا 88درصد مردم کتاب را به شکل چاپی میخوانند و روزانه
 28دقیقه را صرف خواندن آنها میکنند و این بدان معنی است که زمانی که صرف
مطالعه آنالین میکنند بیشتر است.
درست مانند هند ،تبلت ها و گوشی های هوشمند عادات مطالعه را در این
کشورها تغییر داده اند .در حقیقت میزان مطالعه کتاب های چاپی نیز در این کشورها
کاهش یافته است.
چین

شهروندان چینی با مطالعه  8ساعته در هفته در سومین جایگاه باالترین سرانه مطالعه
کشورها قرار دارد .سرانه سواد این کشور 96.4درصد است که باالتر از میانگین جهانی
 86.3می باشد .از این زمان ،فقط  11دقیقه صرف خواندن روزنامه و مجالت می شود.
در تحقیقی که توسط  OECDانجام شد ،محققان دریافتند که بیش از  90درصد
دانشجویان درشانگهای خواندن را نوعی سرگرمی محسوب میکنند که در مقایسه با سال
گذشته افزایش یافته است.چینی ها  8ساعت در هفته مطالعه دارند
منبع :پایگاه تحلیلی سیاسیون ایران

معاون امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان تشریح کرد

جزئیات وام  ۱۰۰میلیون تومانی ازدواج

معاون امور س��اماندهی جوانان درب��اره جزئیات وام ازدواج  ۱۰۰میلیون تومانی به
زوجین ،توضیحاتی داد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان
در وزارت ورزش و جوانان درباره جزئیات وام ازدواج ،اظهار کرد :هر سال وام ازدواج
پرداخت میشود و پیش بینی ما این بود که اولین وام  ۵۰میلیون تومانی برای هریک
از زوجین در خرداد ماه باش��د ،اما خوش��بختانه در هفته گذش��ته بعضی از بانکها و
شعبها ثبت نام و پرداخت وام  ۱۰۰میلیون تومانی ازدواج را آغاز کردند.
او با اش��اره به اینکه هر سال بانک مرکزی دستورالعمل وام قرض الحسنه ازدواج
را تصویب میکند و بخش��نامه صادر میش��ود ،افزود :بخش��نامه وام قرض الحسنه
ازدواج به همه بانکها صادر شده و زوجین هنگامیکه ثبت نام کردند و پیامک برای
آنان دیر آمد نباید نگران باش��د ،زیرا این یک روند طبیعی است و این روال تا خرداد
ماه طبیعی اس��ت و اگر بعد از خردادماه در نوبت ماند و وام را دریافت نکرد میتوانند
پیگیری کند.
او تاکید کرد :حتما برای دریافت وام به س��ایت رس��می بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران به نشانی  ve.cbi.irمراجعه کنند ،این آدرس سایت تسهیالت ازدواج
در کشور است به جز این لینک هر سایت دیگری کالهبرداری است.
تندگویان عنوان کرد :طبق بخش��نامه بان��ک مرکزی برای هر  ۵۰میلیون تومان
یک ضامن نیاز اس��ت و ش��رایط بازپرداخت آن  ۸۴ماه ۷ ،س��اله بوده و با س��ود ۴
درصد اس��ت همچنین پیش ثبت نام از طریق سایت اس��ت ،زوجین هنگام دریافت
کدرهگیری میتوانند به ش��عبه معرفی ش��ده مراجعه کنند.او با اشاره بر اینکه برای
دریافت وام  ۵۰میلیونی تاریخ عقد باید بعد از اول فروردین  ۹۶باش��د ،گفت :زوجین
اگر در مراحل دریافت وام به هر مش��کلی مواجه ش��دند توس��ط شعبههای در همان
سایت اعالم شده میتوانند شکایت خود را ثبت کنند.

جامعه

6
هشدار پلیس نسبت به کالهبرداری شیادان حرفهای
با شگرد پیش فروش و مشارکت در ساخت مسکن
رئی��س اداره اجتماع��ی پلیس آگاهی ناجا به ش��هروندان هش��دار داد نس��بت به
کالهبرداری با شگرد پیش فروش و مشارکت در ساخت مسکن آگاه باشند.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری پلیس ،س��رهنگ ش��هاب امینی با بی��ان این که درج
آگهیهای تبلیغاتی به اش��کال مختلف دلیلی بر صحت آنها نیس��ت ،اظهار داش��ت:
ممکن اس��ت در پس یک تبلیغ ،افرادی ش��یاد فعالیت کنند که قصد کالهبرداری از
خریداران مسکن را داشته باشند.
وی ادامه داد :کالهبرداران با ش��گردهای متقلبانه و وعدههای توخالی ،ابتدا اقدام
ب��ه جلب اعتماد متقاضیان ک��رده و پس از دریافت مبلغ مورد توافق ،ملک ادعایی را
همزمان به چند نفر می فروشند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه کالهبرداری با ترفند مشارکت در ساخت نیز یکی
دیگر از ترفندهای ش��یادان است ،افزود :الزم است این گونه قراردادها در بنگاههای
معامالت ملکی دارای مجوز منعقد و کد رهگیری معتبر دریافت شود.
رئی��س اداره اجتماعی پلی��س آگاهی ناجا در پایان توصیه ک��رد :هموطنان برای
پیشگیری از چنین وقایعی ،معامالت و قراردادهای خود را در مراکز رسمی و قانونی
به ثبت رس��انده و در هنگام خرید ،اجاره محل کار یا س��کونت از مالک بودن طرف
مقابل اطمینان حاصل کنند.

رئیس اتحادیه قنادان تهران:

مردم از خرید زولبیا و بامیه فلهای خودداری کنند

رئی��س اتحادی��ه قن��ادان
ته��ران توصی��ه ک��رد :طبق
پروتکلهای بهداشتی مقابله
ب��ا وی��روس کرونا ،م��ردم از
خرید و مصرف زولبیا و بامیه
ماه مبارک رمضان به ش��کل
فلهای و باز خودداری کنند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا ،علی
بهرهمند افزود :اکنون براساس
پروتکلهای بهداشتی وزارت
بهداش��ت ،قن��ادان موظفند زولبیا و بامی��ه تولیدی خود را در داخ��ل کارگاه با اوزان
مختلف بستهبندی بهداشتی کرده و پس از آن در قنادیها به فروش برسانند.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه م��ردم زولبیا و بامی��ه مصرفی ماه مب��ارک رمضان را از
قنادیهای معتبر خریداری کنند ،اظهار داش��ت :بر اساس این پروتکلها هیچ قنادی
اجازه فروش زولبیا و بامیه فلهای و باز را ندارد و با متخلفان برخورد میشود.
رئیس اتحادیه قنادان تهران تصریح کرد :در این ایام واحدهای تولید نان فانتزی
و برخی واحدهای دیگر اقدام به تولید زولبیا و بامیه میکنند که این اقدام آنها تخلف
و غیرمجاز است و باید دستگاههای نظارتی با آنها برخورد کنند.
وی از مردم خواست در خرید اینترنتی مصارف خوراکی به ویژه زولبیا و بامیه ماه
رمضان دقت کنند زیرا ممکن است برخی شبکههای فروش اینترنتی به دلیل اینکه
تحت نظارت وزارت بهداشت نیستند تولیدات غیر بهداشتی عرضه کنند.
بهرهمند اضافه کرد :امس��ال قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه تولیدی درجه یک
 ۲۴هزار تومان و درجه دو  ۲۰هزار تومان با احتساب جعبه تعیین شده که نسبت به
سال گذشته افزایش  ۲۰درصدی را نشان میدهد.
به گفته وی ،این درحالیس��ت که سال گذش��ته قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه
درجه یک  ۲۰هزار تومان و درجه دو  ۱۸هزارتومان به فروش میرسید.
رئیس اتحادیه قنادان تهران درباره نرخگذاری ش��یرینی در س��ال جدید گفت :با
وج��ود افزایش هزینهه��ای تولید ،فعال برنامهای ب��رای افزایش قیمت این محصول
نداریم زیرا با ش��یوع کرونا در دو ماه اخیر میزان فروش واحدهای قنادی به ش��دت
کاهش یافته است.
بهرهمند افزود :اکنون در سراسر کشور بالغ بر  ۳۵هزار واحد قنادی با پروانه کسب
مجاز داریم که دو هزار واحد آن در داخل تهران فعالیت دارند.
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آمار جهانی همهگیری کووید ۱۹؛ آمریکا و  ۴کشور اروپایی در صدر فهرست بیماران!
آمار جهانی مبتالی��ان و قربانیان کروناوی��روس جدید که
تاکنون در  ۲۱۰کش��ور و منطقه ش��یوع یافته ،همچنان رو به
افزایش است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالعرسانی ورلداُمتر ،تعداد
مبتالی��ان به بیماری کووید ۱۹-ناش��ی از کروناویروس جدید
تاکنون در جهان به دو میلیون و  ۸۳۱هزار و  ۸۶۰رس��یده که
از این میان  ۱۹۷هزار و  ۳۱۸تن جان باخته و  ۸۰۷هزار و ۱۰
نفر نیز بهبود یافتهاند.در حال حاضر پنج کشور نخست به لحاظ
باالترین ش��مار مبتالیان به این بیماری شامل ایاالت متحده،
اس��پانیا ،ایتالیا ،فرانسه و آلمان هس��تند که آمریکا همچنان با
اختالف باال از سایر کشورها بیشترین شمار مبتالیان و قربانیان
کرونا را در جه��ان دارد .تعداد مبتالیان و قربانیان این بیماری
در کش��ورهایی که بنابر گزارشهای رسمی باالترین آمارها را

داشتهاند تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب به شرح زیر است:
 .۱ایاالت متح��ده  ۹۲۵هزار و  ۲۳۲مبتال ۵۲ ،هزار و ۱۹۳
قربانی
 .۲اسپانیا  ۲۱۹هزار و  ۷۶۴مبتال ۲۲ ،هزار و  ۵۲۴قربانی

 .۳ایتالیا  ۱۹۲هزار و  ۹۹۴مبتال ۲۵ ،هزار و  ۹۶۹قربانی
 .۴فرانسه  ۱۵۹هزار و  ۸۲۸مبتال ۲۲ ،هزار و  ۲۴۵قربانی
 .۵آلمان  ۱۵۴هزار و  ۹۹۹مبتال ۵۷۶۰ ،قربانی
 .۶انگلیس  ۱۴۳هزار و  ۴۶۴مبتال ۱۹ ،هزار و  ۵۰۶قربانی
 .۷ترکیه  ۱۰۴هزار و  ۹۱۲مبتال ۲۶۰۰ ،قربانی
 .۸ایران  ۸۸هزار و  ۱۹۴مبتال ۵۵۷۴ ،قربانی
 .۹چین  ۸۲هزار و  ۸۱۶مبتال ۴۶۳۲ ،قربانی
 .۱۰روسیه  ۶۸هزار و  ۶۲۲مبتال ۶۱۵ ،قربانی
بنابراین گزارش سایر کشورهایی که شمار مبتالیان به این
بیم��اری در آنها از  ۲۰هزار نفر فراتر رفته ش��امل برزیل با ۵۴
ه��زار و  ۴۳مبتال ،بلژیک با  ۴۴هزار و  ۲۹۳مبتال ،کانادا با ۴۳
هزار و  ۸۸۸مبتال و همچنین کش��ورهای هلند ،سوئیس ،هند،
پرتغال،اکوادور و پرو هستند.

وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد داد

قرارداد مستاجران به طور خودکار  6ماه تمدید شود

ب��ه دنبال نگرانیها از ش��یوع وی��روس کرون��ا ،وزارت راه و
شهرسازی به دولت پیشنهاد داده قرارداد مستاجران به طور خودکار
شش ماه تمدید شود که این طرح در دست بررسی است.
به گزارش ایسنا ،بازار فروش و اجاره مسکن در هفتههای اخیر
تحت تاثیر نگرانی از اپیدمی وی��روس کرونا قرار گرفته و عمده
اجاره نشینها حاضر به پذیرش متقاضیان خرید یا اجاره ملکی که
در آن سکونت دارند نیستند.
از س��وی دیگر تمایل به تمدید اجاره از طرف مس��تأجران و
حت��ی موجران افزایش پیدا کرده اس��ت .با توجه به اینکه فصل
جابجایی هنوز فرا نرسیده نرخ ها نیز رشد چندانی نشان نمیدهد.
با این حال معاون وزیر راه و شهرس��ازی از ارائه پیش��نهادی به
دولت برای تمدید خودکار شش ماهه قرارداد مستاجران خبر داده
اس��ت؛ پیش��نهادی که البته امکان تحقق آن با اما و اگر مواجه
خواهد بود.

محمود محمودزاده معاون مس��کن و ساختمان در خصوص
تمهیدات وزارت راه و شهرس��ازی برای مستاجران اعالم کرد :با
توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همهگیر و نگرانی مردم
از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مش��کالتی که در
خصوص اجارهبها ایجاد شده است ،وزارت راه و شهرسازی مصوبه
پیش��نهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار ش��ش ماهه
اجارهنامه مستاجران ،ارایه کرده است.
وی با اش��اره به اینکه مس��تاجران در حال حاضر امکان جابه
جای��ی ندارند ،افزود :هم اکنون ام��کان دید و بازدید از واحدهای
مس��کونی فراهم نیس��ت و درعین حال منابع درآمدی اکثریت
مردم کاهش چش��مگیری داش��ته است که این مس��اله به ویژه
در کالنش��هرها مش��کالت عدیده ای را برای شهروندان ایجاد
کرده اس��ت .به همین منظور این پیش��نهاد از سوی وزارت راه و
شهرس��ازی برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست

بررس��ی قرار گرفته اس��ت.معاون وزیر راه و شهرسازی از دیگر
اقداماتی که در معاونت مسکن و ساختمان در دست پیگیری قرار
دارد را طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان عنوان کرد و توضیح
داد :طرح جامع مدیریت صنعت س��اختمان کشور مراحل نهایی
خود را طی می کند .در این طرح به این شیوه برنامه ریزی شده
است تا تمامی بازیگران صنعت ساختمان از تولیدکنندگان مصالح
ساختمانی تا سایر بخشها ،جایگاهشان در این صنعت مشخص
ش��ود.محمودزاده اجرایی و عملیاتی شدن این قبیل از طرحها ،را
ارتقای وضعیت اقتصادی کشور دانست و گفت :با توجه به اقتصاد
بعد از نفت و شرایطی که هماکنون با آن مواجه هستیم و ضرورت
این مهم ،به نظر میرسد که باید توجه ویژهتری نسبت به مسکن
و س��رمایه گذاری در این بخش و س��هیم کردن افراد بیشتر در
آن مدنظر قرار گیرد و در برنامهریزیها لحاظ ش��ده و اجرایی و
عملیاتی شود.
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ماجرای قتلهای گانگس��تری از آبان سال
 ۱۳۹۲زمان��ی در دس��تور کار پلیس قرار گرفت
که مرد  ۴۵س��الهای به ن��ام برات علی در حالی
که قصد داش��ت خودرواش را از پارکینگ منزل
در شهرس��تان تربت جام بیرون بیاورد ،توس��ط
سرنشینان یک دس��تگاه موتورسیکلت به رگبار
بس��ته شد و جان س��پرد.به گزارش خراسان ،در
تحقیقات پلیس��ی ،هویت موتورس��واران نقابدار
شناس��ایی ش��د و جوانی به نام مجتبی به اتهام
جنایت مس��لحانه به دام افت��اد ،اما مهدی -الف
معروف به سیاه که سرنشین دیگر موتورسیکلت
بود به مکان نامعلومی گریخت .مدتی بعد در پی
وقوع یک قتل مس��لحانه در یکی از روستاهای
اطراف مش��هد ،بررسی پرونده جنایت مسلحانه
ترب��ت ج��ام به مش��هد رس��ید چرا ک��ه برخی
فرضیههای پلیسی از مطابقت داشتن گلولههای
شلیک ش��ده در جنایات مذکور حکایت داشت.
تحقیقات کارآگاه��ان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراس��ان رضوی درباره سیاه نشان میداد که او
س��ال  ۸۳به دلیل تخلفات مکرر از محل کارش
(یکی از نهادهای نظامی) اخراج شده و بعد از آن

با دستبرد مسلحانه به یک طالفروشی در باخرز،
حدود هشت سال را در زندان سپری کرده است.
در حال��ی ک��ه بررس��یهای کارآگاه��ان با
فرماندهی مستقیم سرهنگ غالمی ثانی (رئیس
اداره جنایی) در این باره ادامه داشت ،اوایل مرداد
س��ال  ،۹۶سرنشینان یک دس��تگاه پژو در جاده
سنتوی مشهد ،راننده یک خودروی دیگر در بولوار
آزادی را با شلیکهای رگباری از سالح وینچستر
مجروح و روانه بیمارستان کردند .این ماجرا پای
زن��ی به نام الف را به میان کش��ید که با یکی از
سرنشینان خودرو به نام شهاب ارتباط داشت ،اما
قبال صیغه فردی زندانی بود! با اطالع یافتن دیگر
اطرافیان این فرد زندانی از آشنایی اینستاگرامی
زن جوان با ش��هاب ،نقشه جنایی دیگری برای
قتل شهاب در مشهد طرح شد و هشت روز بعد،
زمانی که ش��هاب قصد داش��ت به شمال کشور
برود در چهارراه امامیه منطقه قاس��م آباد ،هدف
گلوله قرار گرفت ،ولی ب��رادر او در این ماجرای
مس��لحانه به قتل رسید .بنابر این گزارش ،هنوز
تحقیقات کارآگاهان درباره پرونده جنایی قاسم
آباد با صدور دس��تورات ویژهای از سوی قاضی

کاظم میرزایی ادامه داش��ت که بیس��ت و دوم
اردیبهشت سال  ،۹۷جنایت مسلحانه دیگری در
میدان تلویزیون مشهد (جمهوری اسالمی) سر
و ص��دا به پا کرد .عامالن جنایت س��وار بر یک
دس��تگاه پراید در اطراف میدان تلویزیون توقف
کردند و ناگهان یکی از سرنش��ینان آن در حالی
که سالح کالش��ینکف را در دست میفشرد به
طرف سرنشینان یک دستگاه پژو رفت و آن دو
نفر را در داخل خودرو به رگبار بس��ت و س��پس
از مح��ل گریخ��ت .با حضور قاض��ی علی اکبر
احمدی نژاد (قاض��ی ویژه قتل عمد) در صحنه
جنایت ،بررسیهای تخصصی در این باره آغاز و
مشخص شد که جنایت مذکور ارتباط ریشه داری
با پرونده جنایت مسلحانه قاسم آباد دارد و شهاب
به عنوان یکی از متهمان پرونده قتلهای میدان
تلویزیون مطرح ش��د .در نهایت کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی که با هدایت
س��رهنگ حمید رزمخواه (رئی��س پلیس وقت
آگاهی خراسان رضوی) وارد عمل شده بودند در
چند عملیات هماهنگ و غافل گیرانه موفق شدند
پنج تن از عامالن اصلی این جنایتها را دستگیر

کنند و به پنجه عدالت بسپارند.
در این میان مهدی الف معروف به س��یاه که
ناباوران��ه در چنگ کارآگاه��ان افتاده بود ضمن
اعتراف به س��ه جنایت مسلحانه در تربت جام و
میدان تلویزیون مش��هد ،به شلیک مرگباری در
قوچان نیز اعتراف کرد که جوانی را مقابل منزل
مسکونی اش هدف گلوله قرار داده بود .این متهم
خطرناک که به شیوه گانگس��ترهایهالیوودی
دس��ت به جنایت میزد در اعترافات خود گفت:
م��ن مثل آب خوردن آدم میکش��م ،در واقع به
آدم کش��ی اعتیاد دارم! برخی گنده التها فقط
ادعا میکنند ،اما من اول عمل میکنم بعد حرف
میزنم! با وجود این میخواهم بدانم چه کس��ی
مرا لو داد که اگر از همدستانم باشد او را در زندان
هم میکشم! با تکمیل پرونده اتهامات مختلف
سرکردهباندگانگسترهایهالیوودی،کیفرخواست
این پرونده در مش��هد صادر و با دستور مقامات
قضایی ،با توجه به اهمیت و حساس��یت آن ،به
شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی
ارسال شد تا با تجمیع پرونده جنایتهای مذکور،
محاکمه شوند.

آگهی تغییرات شرکت گروه حسابداران فرا حساب تدبیر با مسئولیت کلیه س��هم الش��رکه خود به مبلغ  800000000ریال از صندوق شرکت از نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسس��ه معتبر میباش��د
محدود به شماره ثبت  1532و شناسه ملی  10183001230به استناد ردیف ش��رکاء خارج گردید س��رمایه ش��رکت از مبلغ  2000000000ریال س��ازمان ثبت اس��نادوامالک کشور اداره ثبت ش��رکتها و موسسات
صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ  23/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ ب��ه مبل��غ  1000000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه غیرتجاری تهران ()813709
ش��د - :آقای مهدی علیزاده به شماره ملی  1532725205به سمت اصالح گردید .لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می باشد  :فرشاد
کاکاوند به ش��ماره مل��ی  4310591590دارای مبل��غ  200000000ریال
آگهی تغییرات ش��رکت همتک پالس��تیک شرکت با مس��ئولیت محدود به
رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر صحرانورد جلده باخانی به شماره ملی
 0058868704به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرهاد س��عیدی به ش��ماره ملی  4310576818دارای مبلغ  800000000ش��ماره ثبت  212549و شناس��ه ملی  10102539788به استناد صورتجلسه
انتخاب شدند- .کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ریال س��ازمان ثبت اسنادوامالک کش��ور اداره ثبت شرکتها و موسسات هیئت مدیره مورخ  05/12/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :محل شرکت
غیرتجاری تهران ()813708
در واحد ثبتی تهران به آدرس اس��تان تهران  -منطقه  ، 16شهرستان تهران ،
چک  ،س��فته ،بروات ،قراردادها و عقود اس�لامی با امضاء مدیرعامل
بخش مرکزی  ،ش��هر تهران ،محله خاک سفید  ،خیابان اتحاد  ،خیابان شهید
به تنهایی همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د .حجت اله قلی تبار
آگهی تغییرات موسس��ه حسابرس��ی پرهام مش��ار به ش��ماره ثبت ایرج اشرفی ( 4شرقی)  ،پالک  ، 3طبقه همکف کد پستی 1658695411تغییر
سرپرس��ت اداره ثبت شرکتها و موسس��ات غیرتجاری شهرستانهای  24844و شناس��ه ملی  10104080758به استناد صورتجلسه مجمع یافت .س��ازمان ثبت اس��نادوامالک کش��ور اداره ثبت ش��رکتها و موسسات
اس��تان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  01/12/1398و تاییدیه ش��ماره غیرتجاری تهران ()813710
و امالک اس��تان تهران مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری  243971/98م��ورخ  4/12/1398جامعه حس��ابداران رس��می ایران
آگهی تغییرات ش��رکت باختر فراز پارس س��هامی خاص به شماره ثبت
رباط کریم ()813707
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :بیژن نجفی به شماره ملی 6599395023
آگهی تغییرات ش��رکت بانیان اثر نوین با مس��ئولیت محدود به ش��ماره
ثب��ت  530897و شناس��ه ملی  14007813597به اس��تناد صورتجلس��ه
مجم��ع عمومی فوقالعاده مورخ  26/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د
 :محم��د مرتضی قادری به ش��ماره ملی  0017671914ب��ا دریافت کلیه
س��هم الشرکه خود به مبلغ  200000000ریال از صندوق شرکت از ردیف
شرکاء خارج گردید مهری قادری به شماره ملی  0046264711با دریافت

به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل مهرداد حاجی ابوالحس��نی
به ش��ماره ملی  0056183062به سمت رئیس هیئت مدیره روح اله
امین��ی مصلح آبادی به ش��ماره ملی  0531780406به س��مت عضو
هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق
تعهدآور موسس��ه از قبیل قراردادها ،چک س��فته بروات وسایر اوراق
تجاری به اس��تثناء گزارش��ات موضوع ماده  17اساسنامه با امضاء دو

 417583و شناس��ه ملی  10320699295به اس��تناد صورتجلسه مجمع
عموم��ی عادی بطور فوقالعاده مورخ  20/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی 14003872101
و خان��م آیدا حقیقی مهمانداری به ش��ماره ملی  0451595572به ترتیب
به س��مت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکس��ال انتخاب شدند.
س��ازمان ثبت اس��نادوامالک کش��ور اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات
غیرتجاری تهران ()813711
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اصول تغذیه صحیح ماه رمضان در وضیعت کرونایی

در س��اعات روزهداری که در سال جاری
مدت آن حدود  ۱۶س��اعت است ،گرسنگی
میتواند در صورت عدم رعایت اصول تغذیه
صحیح در وعده س��حر و افط��ار و یا حذف
یکی از وعدهها بویژه وعده سحری ،موجب
تضعیف سیس��تم ایمنی بدن شده و احتمال
ابتال به ویروس کرونا را افزایش دهد.
به گ��زارش دفت��ر بهبود تغذی��ه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،پیروی از
یک برنامه غذایی صحیح در ایام ماه مبارک
رمضان از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا
هم بتوان عادات غذایی غلط را اصالح کرد و
هم از برکات معنوی این ماه بهره برد.
باید توجه داش��ت که ب��ا رعایت تعادل و
تن��وع در برنامه غذایی روزانه و با اس��تفاده
از گروهه��ای غذای��ی و جایگزینهای آنها،
انرژی ،پروتئی��ن و ریزمغذیهای مورد نیاز
بدن برای بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن
تامین میشود.
مطالعات متعددی نقش موثر روزه داری
را در س�لامتی به خصوص بر روی س��طح
گلوکز خون ،چربیهای خون و فش��ار خون،
کنت��رل وزن و بهب��ود بیماریهای مختلف
نشان دادهاند.
در اغل��ب بیماریهایی که عادات غذایی
غل��ط ،چاق��ی و افزایش وزن در ب��روز آنها
دخالت دارند روزه داری مفید است.
روزه داری م��ی توان��د موج��ب کاهش
پاس��خهای التهابی و تنظیم سیستم ایمنی
بدن شود .همچنین فعالیت سلولهای دفاعی
بدن و ترشح ایمونوگلوبولینهای مخاطی که
از عوامل ایمنی بدن هستند طی روزه داری
بیشتر شده و در مجموع ،روزه داری صحیح
و رعایت رژیم غذایی مناس��ب در وعدههای
س��حر و افطار در تقویت سیستم ایمنی بدن
موثر است.

ب��ا رعایت تغذیه صحیح و مصرف منابع
غذایی حاوی ویتامینهای  A، D، E، Cو
همچنی��ن منابع غذایی حاوی آهن و روی و
سلنیم که برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی
بدن و پیشگیری از ابتال به بیماری کووید ۱۹
الزم هستند ،نگرانی از نظر تضعیف سیستم
ایمنی بدن در ایام روزه داری و خطر ابتال به
این بیماری کاهش می یابد.
با توجه به نق��ش ویتامین  Aدر تقویت
سیس��تم ایمن��ی ب��دن توصیه میش��ود در
وعدهه��ای س��حر و افطار از مناب��ع غذایی
ویتامی��ن ( Aمناب��ع گیاه��ی ش��امل انواع
س��بزیها و میوهه��ای زرد و نارنجی مانند
هویج ،کدو حلوایی ،م��وز و انواع مرکبات و
مناب��ع حیوانی مانند زرده تخم مرغ ،ش��یر و
لبنیات) استفاده شود.
س��عی ش��ود منابع غذای��ی ویتامین D
(ماهیهای چرب ،لبنی��ات و زره تخم مرغ)
ب��رای افزایش س��طح ایمنی ب��دن مصرف
ش��ود.برای تامین ویتامین  Eبه عنوان آنتی
اکسیدان و کمک کننده به عملکرد سیستم
ایمنی بدن می توان از روغنهای مایع مانند
کان��وال ،آفتابگ��ردان و ذرت در طبخ غذا و
سبزیجاتی مانند اس��فناج ،کلم پیچ ،سویا و
س��یب زمینی در وعدههای غذایی س��حر،
اقط��ار یا انواع آجیل مانند فندق ،بادام ،گردو

در فاصله وعده افطار تا شام استفاده کرد.
مص��رف مناب��ع غذایی ح��اوی ویتامین
 Cش��امل انواع میوهها و سبزیها از جمله
سبزیهای برگ سبز مانند سبزی خوردن و
انواع کلم و گوجه فرنگی ،جوانههای گندم،
ماش و شبدر ،انواع مرکبات مانند لیمو ترش،
لیمو شیرین ،پرتقال ،نارنگی و نارنج و کیوی
در هر س��ه وعده افطار ،شام و سحر توصیه
میشود.
مصرف مناب��ع غذایی ویتامینهای گروه
 Bمانند انواع سبزیهای برگ سبز و میوهها،
شیر و لبنیات ،انواع گوشتها ،زرده تخم مرغ،
غالت سبوس دار ،حبوبات مانند نخود ،انواع
لوبیا ،عدس ،باقال ،لپه و ماش ،مغزها (پسته،
گردو ،بادام و فندق) جهت ارتقای سیس��تم
ایمنی بدن در این ایام توصیه میشود.
ب��رای پیش��گیری از پیش��رفت س��ریع
عفونتهای ویروسی و تامین ویتامین B۱۲
توصیه میشود از منابع پروتئینهای حیوانی
از جمله گوشت قرمز ،ماهی و ماکیان ،تخم
مرغ و لبنیات حتما مصرف شود.
دریاف��ت آهن کافی از منابع غذایی برای
تقویت سیستم ایمنی بدن در ایام روزه داری
توصیه میشود.
آهن در مناب��ع گیاهی و مناب��ع حیوانی
یافت میشود منابع حیوانی عبارتند از گوشت

قرمز ،مرغ و ماهی حاوی آهن هم اس��ت و
منابع گیاهی شامل انواع سبزیها ،حبوبات،
میوههای تازه و خشک شده و غالت کامل
آهن غیر هم دارند.
اگر چه تخم م��رغ از منابع حیوانی آهن
اس��ت اما آهن آن غیر هم اس��ت .اگر منابع
غذایی آهن به همراه غذاهای حاوی ویتامین
 cمصرف شوند ،جذب آهن افزایش مییابد.
مصرف غذاهای غنی از روی( )Znشامل
گوش��ت قرمز ،مرغ ،ماهی ،غ�لات کامل،
حبوب��ات و تخم مرغ برای تقویت سیس��تم
ایمنی در هر سه وعده غذایی(سحر ،افطار و
شام) در این ایام نیز توصیه میشود.
اس��تفاده کافی گروه س��بزیها و میوهها
در ای��ام روزه داری با تامی��ن ویتامینها به
خصوص ویتامین  Cو پیش س��از ویتامین
 Aبه تقویت سیستم ایمنی بدن برای مقابله
با بیماری کووید  ۱۹کمک میکنند.
گروه ش��یر و لبنیات شامل شیر ،ماست،
پنی��ر ،کش��ک و دوغ .این گ��روه عالوه بر
تامین کلس��یم و فسفر و بخشی از پروتئین،
ویتامینهای گ��روه  Bبه خصوص ویتامین
 B۲و  B۱۲را که به تقویت سیس��تم ایمنی
بدن کمک میکنند ،تامین میکند .توصیه بر
این است که لبنیات از نوع کم چرب (کمتر از
 ۲.۵درصد چربی) مصرف شود.
در ایام روزه داری امسال ،به مصرف منابع
کافی پروتئین اعم از حیوانی و یا گیاهی که
ب��رای عملکرد طبیعی سیس��تم ایمنی بدن
برای پیش��گیری از بیماری کووید  ۱۹الزم
هستند ،باید توجه شود.
انواع حبوبات منبع پروتئین هستند و وقتی
همراه با غالت مصرف میش��وند ،به عنوان
جایگزین گوش��ت ،م��رغ و ماهی می توانند
یک پروتئین خوب و با کیفیت را برای بدن
تامین میکنند.

دانستنیهای ضروری بیماران میگرنی درباره روزهداری
افرادی که س��ردرد دارند چنانچه علت س��ردرد میگرن
بوده و کنترل ش��ده باش��د با مص��رف داروهایی میتوانند
روزه بگیرند.
ب��ه گزارش ایرن��ا ،یک متخصص مغز و اعص��اب افزود:
سردرد می تواند علتهای بسیار داشته باشد ،اما علت اساسی
س��ردردهای مرتبط با روزه داری عموما ناشی از گرسنگی و
افت قند خون ،ازدس��ت دادن آب بدن ،خواب ناکافی و قطع
مصرف موادی که وابستگی ایجاد میکنند است.
مهدی عظیمی اظهار داشت :س��ردردهای میگرنی در
ماه رمضان در این دوران تش��دید میش��وند چون در این
ایام عالئمی مانند س��ردردهای عصبی ،کاهش قند خون
و کم آبی باعث افزایش اس��یدهای چرب میش��ود که با
راهنمایی و کمک پزش��ک معالج و ایجاد تغییرات مختصر
در مصرف دارو می توانند روزه بگیرند.
وی ادام��ه داد :در برخی بیماران مبتال به میگرن ،روزه
گرفتن بدلیل کاهش قند خون منجر به عود حمله س��ردرد
میش��ود و این مسئله بس��تگی به تجربه خود بیمار دارد و
در هر حال در صورت عود حمالت س��ردرد در حین روزه

داری ،پس از انجام ماه رمضان این مس��ئله برگشت پذیر
است.
ب��ه گفت��ه این متخصص مغ��ز و اعصاب ،ب��ا توجه به
حالته��ای خاصی ک��ه روزه داری در بدن انس��ان ایجاد
میکند و تغییرات زندگی روزمره ،ممکن است روزه موجب
مضراتی برای بیماران دچار س��ردردهای تنشی و میگرن
شود ،این نوع از سردرد بر نیمی از سر تاثیر میگذارد و درد
آن از  ۲ساعت تا  ۷۲ساعت ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد :عالیم همراه با میگرن میتواند ش��امل

آگهی تغییرات ش��رکت باختر فراز پارس س��هامی خاص به شماره ثبت
 417583و شناس��ه ملی  10320699295به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع
عموم��ی عادی بطور فوقالعاده م��ورخ  20/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
ش��د  - :آقای جواد هادی به شماره ملی  0560024411بسمت مدیر عامل
و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی روش��ن قلب
به ش��ماره ملی  0071688161بس��مت رئیس هیئ��ت مدیره وعضو هیئت
مدیره و آقای افشین فکری فرد به شماره ملی  0071122125بسمت عضو
هیئت مدیره و آقای علی نصیری به ش��ماره ملی  5949948238بس��مت
عضو هیئت مدیره برای مدت  2س��ال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهدآور از قبیل چک،س��فته،بروات و قراردادها و عقود اس�لامی با
امض��ای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعض��ای هیئت مدیره همراه با مهر
ش��رکت و مکاتبات عادی و اداری اسالمی با امضای مدیرعامل به تنهایی
همراه با مهر ش��رکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()813712

حالت تهوع ،استفراغ ،افزایش حساسیت به نور و حساسیت
به صدا باش��د و درد به طور کلی با باال رفتن فعالیت بدنی
افزای��ش مییابد ،از این رو ب��ا تغییراتی که بدن در حالت
روزه پی��دا میکند باید در خصوص میگ��رن و روزه داری
تصمیم درستی اتخاذ شود.
عظیمی تصریح کرد :گرس��نگی ،خس��تگی ،تش��نگی،
اس��ترس ،بیخواب��ی و بینظمی در خ��واب و عادتهای
غذای��ی برای همه اف��راد در ماه رمضان اتف��اق میافتد و
همین موارد اثرات منفی بر روی میگرن گذاشته و موجب
تش��دید س��ردردهای میگرنی میش��ود و توصیه میشود
اف��رادی که ب��ا روزهداری دچار تش��دید دردهای میگرنی
شده ،برای حفظ س�لامتی از روزه گرفتن خودداری کنند،
اما آن دسته از افرادی که دچار عالئم نمیشوند میتوانند
روزه بگیرن��د.وی گف��ت :ورزش های س��نگین ،غذاهای
خاص (قهوه ،شکالت ،پنیر مانده ،آجیل ،مشروبات الکلی)
و بوهای خاص (بوی سیگار و عطر) می تواند باعث شروع
حمله میگرن ش��ود و میگرن در همه افراد به یک صورت
تظاهر نمیکند.

مورخه  9/10/98سازمان هواپیمایی کشوری و مجوز شماره 36632/982303
مورخه  14/11/98وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود به شرح ذیل انتخاب
گردیدند :آقای خسرو قدرتی به کد ملی  0036041165به سمت مدیر عامل و
عضو هیئت مدیره (خارج از ش��رکاء)و اقای مصطفی فاتحی پیکانی به کد ملی
 0074504436به س��مت رئیس هیئت مدیره (خارج از ش��رکاء) و اقای مسعود
فاتح��ی پیکانی به کد ملی  0074336312به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره
(خارج از شرکاء) و خانم مریم اسدلو به کد ملی  0065275136به سمت عضو
هیئت مدیره ( خارج از ش��رکاء ) تعیین گردیدند  .کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و
تعهد آور ش��رکت اعم از چک  ،س��فته  ،بروات  ،عقود اس�لامی و قراردادها با
امضای مدیر عامل و رئیس هیئت دیره متفقا همراه با مهر ش��رکت و مکاتبات
ع��ادی و اداری فقط با امضای مدیر عامل همراه و مهر ش��رکت معتبر اس��ت.
س��ازمان ثبت اسنادوامالک کش��ور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()813713

آگهی تغییرات ش��رکت نخل دخان عادل با مسئولیت محدود به شماره
آگهی تغییرات ش��رکت بین المللی گردش ش��رکت با مس��ئولیت محدود به ثبت  263839و شناسه ملی  10103812276به استناد صورتجلسه مجمع
شماره ثبت  21201و شناسه ملی  10100667504به استناد صورتجلسه مجمع عموم��ی عادی بطور فوقالعاده مورخ  05/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
عموم��ی عادی بط��ور فوقالعاده مورخ  12/09/1398و مجوز ش��ماره  49511ش��د  :آقای عباس قربانعلی زاده خانم مینا هاش��می مریم قربانعلی زاده و

موسسه ملی تحقیقات سالمت
و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران هشدار داد

احتمال جدی انتقال ویروس کرونا
از طریق استنشاق دود دخانیات

موسس��ه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران،
ضم��ن تایید احتمال انتقال کرونا از طریق استنش��اق دود دخانیات ،اعالم کرد :هنگام
مصرف دخانیاتی مانند سیگار و قلیان ،تعداد زیادی ذرات معلق در هوا تولید میشود که
ممکن است در صورت مبتال بودن فرد مصرف کننده به کرونا ،این ویروس در هوا منتشر
و بیماری به اطرافیان منتقل شود.
به گزارش دانش��گاه علوم پزش��کی تهران ،یکی از نگرانیهای مردم در زمان همه
گیری ویروس کرونا ،اطالع از چگونگی راههای انتقال آن است.
با توجه به گذشت زمان و شناخت بیشتر راههای انتقال این ویروس ،سوالی که مطرح
میشود این است که آیا دود دخانیات می تواند عامل انتقال ویروس کرونا از افراد مبتال
به این ویروس به سایر افراد باشد و دخانیات چگونه میتواند بر انتقال ویروس کرونا تاثیر
بگذارد.قطرات ریزی که از تنفس افراد در هوا شناور میشوند ،می توانند ویروس کرونای
جدید را گسترش دهند .گفته میشود که ویروس کرونا از طریق این قطرات ریز در هوا
حدود سه ساعت حالت عفونی خود را حفظ میکند.
مصرف دخانیات باعث افزایش تولید بزاق میشود و به دنبال آن تمایل افراد به بیرون
ریختن آب دهان بیشتر میشود که میتواند شیوع کووید  ۱۹را افزایش دهد.
همچنین در اماکن و فضاهای سربسته که امکان مصرف دخانیاتی مثل قلیان وجود
دارد ،ویروسها از طریق وسایل مشترک و هوای آلوده به راحتی منتقل میشوند.
همچنین در معرض دود س��یگار و قلیان بودن نیز آسیب جدی به ریههای فرد وارد
میکن��د که خود این موضوع می تواند در صورت ابتال به کووید  ۱۹ش��دت بیماری و
احتمال مرگ را افزایش دهد.

پارچهای با کارآیی ماسک خانگی
مشابه ماسکهای N95

محققان دانش��گاه ش��یکاگو واقع در آمریکا دریافتند مناس��بترین پارچه برای
ساخت ماسک خانگی استفاده از یک الیه پارچه از جنس کتان (پنبه) به همراه یک
الیه پارچه از جنس ابریشم طبیعی یا شیفون (نوعی ابریشم مصنوعی) است .کارایی
ماسکهایی که با این نوع پارچه تهیه میشوند ،مشابه ماسکهای  N۹۵است.
به گزارش ایرنا ،بر اس��اس این تحقیقات ماسکی که با استفاده از این پارچهها و
با ابعاد و دوخت مناس��ب تولید شده باش��د ،قادر است ذرات معلق در هوا را به نحو
مطل��وب فیلتر کند.محققان با اس��تفاده از ذرات معلق با قطر بی��ن  ۱۰نانومتر تا ۶
میکرومتر ،قابلیت انواع مختلف پارچهها را در فیلتر کردن ذرات معلق مورد ارزیابی
ق��رار دادند .محققان در این آزمایش ذرات معلق با جریان هوایی مش��ابه آنچه در
حالت عادی از دم و بازدم انس��ان ایجاد میش��ود ،به جریان درآوردند و ابعاد ذرات
معلق درهوا را قبل و بعد از عبور از بافت هر نوع پارچه اندازهگیری کردند.
در نتیجه این آزمایش مشخص شد یک الیه پارچه کتانی که به همراه دوالیه پارچه
شیفون دوخته شده است ،قادر است بین  ۸۰تا  ۹۹درصد از ذرات معلق در هوا را بسته
به اندازه این ذرات فیلتر کند .این میزان کارآیی مش��ابه مواد مورد اس��تفاده در ساخت
ماس��کهای  N۹۵است .جایگزین کردن شیفون با ابریشم طبیعی یا استفاده از پارچه
نمدی که از جنس پنبه و پلیاستر حالجی شده است ،نتایج مشابهی را به دست میدهد.
به گفته محققان پارچهای مانند کتان که دارای بافت فشردهای است ،عملکردی مانند
یک س��د فیزیکی دارد؛ در حالی که ابریش��م طبیعی یا انواعی از پارچه شیفون به دلیل
داش��تن بار الکتریکی استاتیک ،عملکردی مانند یک مانع الکترواستاتیکی دارند .عالوه
بر این ،دوخت ماسک بهگونهای که فاصله آن با پوست صورت در تمام نقاط به حداقل
برسد ،تاثیر قابل توجهی در افزایش کارآیی ماسکهای خانگی دارد.

ش��بنم قربانعلی زاده به عنوان اعضای هیئ��ت مدیره برای مدت نامحدود
انتخاب گردیدند  .عباس قربانعلی زاده کدملی 2803120356به سمت مدیر
عامل و رئیس هیئت مدیره مریم قربانعلی زاده کد ملی  0063078600به
سمت نایب رئیس ش��بنم قربانعلی زاده کد ملی  0013284398به سمت
عضو هیئت مدیره و خانم مینا هاش��می کد ملی  2802434721به سمت
عض��و هیئت مدیره تعیین گردیدند  .کلیه اس��ناد به��ادار و اوراق از قبیل
چک و س��فته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()813714
آگهی تغییرات شرکت منابع انسانی مهندسی ایراث طرح شرکت سهامی خاص
به ش��ماره ثبت  237762و شناس��ه ملی  10102786381به استناد صورتجلسه
مجمع عموم��ی عادی بطور فوقالعاده مورخ  08/10/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
ش��د  :آقای مهران باباپور به ش��ماره ملی  2162253781و آقای مهرداد باباپوربه
ش��ماره ملی  4591282971و خانم پژواک منصوری قادیکالئی به ش��ماره ملی
 1290941378ب��ه س��مت اعض��ای هیات مدی��ره برای مدت دو س��ال انتخاب
گردیدند .س��ازمان ثبت اس��نادوامالک کش��ور اداره ثبت ش��رکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()813715
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اقتصادی
اتحادیه مشاوران امالک هشدار داد

احتمال افزایش قیمتها در بازار مسکن
در پی کاهش سود سپردههای بانکی

نایب رئیس اتحادیه مش��اوران
ام�لاک از احتم��ال ورود نقدینگی
در پی کاهش سود س��پرده بانکی
به بازار مسکن و همچنین افزایش
اجاره به��ا در ماهه��ای آینده خبر
داد.
به گزارش مهر ،حس��ام عقبایی
درب��اره اثرات��ی که کاهش س��ود
س��پردههای بانکی ب��ه  ۱۵درصد
میتوان��د بر دو بازار خرید و فروش
و رهن اجاره مس��کن داش��ته باش��د ،گفت :در نگاه کالن و کلی اقتصاد ،هم فعاالن
واقعی و شناس��نامه دار اقتصادی و هم اقتصاددانان همواره بر لزوم کاهش نرخ س��ود
س��پردهها تأکید داشته اند ،حتی کاهش نرخ سود سپردهها ،از آنجایی که بر نرخ سود
تس��هیالت نیز اثر مثبت دارد ،میتواند در کاهش نرخ س��ود تسهیالت خرید مسکن
نیز مؤثر باشد که در این صورت ،قدرت وام دهی مسکن بانکهای تخصصی بخش
مسکن را افزایش میدهد.
وی ادامه داد :اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که با یک کاهش اجباری
نرخ سود سپرده بانکی ،نمیتوان آن را ترمیم کرد و باید مشوقهای اقتصادی دیگری
هم در نظر گرفت تا مردم خصوص ًا مس��تأجران در نابس��امانیهای بازار مسکن دچار
آسیب نشوند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک افزود :با کاهش سود سپردههای بانکی ،این
دغدغه وجود دارد که بخش��ی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که بتوانند
در آن نابسامانی ایجاد کنند و قیمتها به یک باره دچار جهش شود.
وی ی��ادآور ش��د :همچنین ای��ن نگرانی نیز وج��ود دارد که با کاهش نرخ س��ود
س��پردههای بانک��ی ،موجران و مالکانی ک��ه با درآمد حاصل از اج��اره داری ،گذران
زندگی میکنند ،اقدام به کاهش ودیعه مس��کن (پول پیش) کرده و خواهان افزایش
رقم اجاره ماهانه پرداختی از س��وی مستأجران شوند؛ به خصوص که این اقدام بانک
مرکزی مبنی بر کاهش س��ود سپردهها ،با آغاز فصل جابه جایی مستأجران یا تمدید
قراردادهای اجاره مسکن همزمان شده است.
عقبایی ادامه داد :حتی ممکن اس��ت برخی موجران برای جبران مابه التفات نرخ
سود سپردههای بانکی با تورم عمومی ،رقم ودیعه مسکن را به طور نامتعارفی افزایش
دهند و درنتیجه متقاضیان رهن کامل ،با کمبود ش��دید واحد مسکونی اجارهای که با
نقدینگی خانوار متناسب باشد ،مواجه شوند.
وی گف��ت :باید در کنار کاهش س��ود س��پردههای بانکی ،کاه��ش تورم عمومی
در دس��تور کار قرار گیرد تا به مس��تأجران فش��ار نیاید و موجران ،تورم را به عنوان
اصلیترین بهانه افزایش اجاره بها ،مستمسک قرار ندهند.
فعال صنف��ی بخش امالک ،با بیان اینکه در حال حاضران ،اصلی ترین قش��ری
که از کاهش س��ود س��پردهها آس��یب میبینند ،مستأجران هس��تند تصریح کرد :اگر
سیاس��تهای اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش س��ود سپرده باشد ،اجرا
نش��ود ،بیم آن میرود که نقدینگی به س��رعت به بازار مس��کن هجوم آورده و این
کاالی مصرفی را بیش از گذش��ته به کاالی س��رمایهای تبدیل کند .بازار مسکن در
س��الهای اخیر عمدت ًا یک کاالی س��رمایهای بود و  ۸۰درصد معامالت در  ۴س��ال
گذشته ،سرمایهای بوده است نه مصرفی.
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک درباره تشکیل صندوق ودیعه رهن و اجاره
برای جمع آوری پول پیش که نزد موجران اس��ت و س��پس پرداخت س��ود بیشتر از
س��پردههای بانکی به مالکان خانههای اجارهای با هدف کاهش اجاره بهای پرداختی
از س��وی مس��تأجران ،بیان داشت :مالکان معمو ًال برای خود اس��تقالل قائل و مایل
هس��تند مس��تق ً
ال اجاره بها را دریافت کنند ضمن اینکه در ایران ،موجران اکثراً خرده
مالک هس��تند و به طور س��نتی و فرهنگی ،مایل به تجمیع ودیعهها با سایر مالکان و
موجران نیستند.
وی اف��زود :این سیاس��ت صندوق ودیعه ،درازمدت اس��ت و نیازمند اصالح قانون
موجر و مس��تأجر است؛ چیزی ش��بیه همان طرحی که وزارت راه و شهرسازی اعالم
میکرد که باید قراردادهای اجاره از یک س��ال به دو س��ال افزایش یابد که اقدامی
نشدنی بود.
به گفته عقبایی ،به دلیل آنکه بسیاری از موجران ،با فرهنگ بازار سرمایه آشنایی
ندارند ،از احتمال از بین رفتن رقم ودیعه در چنین صندوقهایی میترس��ند؛ بنابراین
تا زمانی که این طرحها برای مردم ش��فاف سازی نشود و اعالم نشود که روشهای
درآمدزایی صندوقهای ودیعه مس��کن چیس��ت ،امکان اس��تقبال مردم از آنها پایین
است.
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معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

کمک نقدی و غیرنقدی به بیمارستانها
به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود

معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��کی گفت که کمکهای نقدی و غیرنقدی
برای تامین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستانها
در اسفند و سه ماه ابتدایی امسال به عنوان هزینههای قابل
قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب شود.
به گزارش مهر ،سید کامل تقوی نژاد درباره کمکهای
نق��دی و غیرنقدی اش��خاص حقیقی و حقوق��ی به وزارت
بهداش��ت در زمان ش��یوع کرونا بیان کرد :در پی اقدامات
دول��ت برای مبارزه ب��ا کرونا قرار بر این ش��د که در قالب
ماده  ۱۷۲قانون مالیاتهای مس��تقیم ،کمکهای نقدی و
غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی که در اسفند ماه و سه
ماهه ابتدایی سال  ۹۹برای تامین لوازم و تجهیزات مصرفی
مورد نیاز بیمارستانها و مراکز دولتی و مراکز تحت پوشش
س��ازمان تامین اجتماعی و نیروهای مس��لح انجام شده ،به
عن��وان هزینههای قابل قب��ول مالیاتی در س��ال پرداخت
محسوب شود.
وی ادام��ه داد :ماده  ۱۷۲حکمی دارد که بر اس��اس آن،
طبق ضوابطی ک��ه چهار وزیر بهداش��ت ،اقتصاد ،آموزش

عال��ی و آموزش و پ��رورش تنظیم میکنند ،م��واردی که
صرف تقویت مراکز آموزشی و درمانی کشور شود ،به عنوان
هزینه قابل قب��ول در منبع مودیان قرار میگیرد .از مردم و
افرادی که در شهرس��تانها پروژهها و مجموعههایی برای
کم��ک کردن دارند تا ل��وازم و تجهیزات مصرفی در اختیار
بیمارستانها و مراکز درمانی قرار بگیرد ،خریداری کنند تا از
هزینههای مالیاتی آنها کاهش پیدا کرده و از درآمد مشمول
مالیات آنها کسر شود.

وزارت رفاه با صدور اطالعیهای اعالم کرد

اعالم علت عدم واریز وام یک میلیون تومانی به حساب برخی
خانوارهای مشمول از طریق پیامک تا 13اردیبهشت

وزارت رف��اه با صدور اطالعی��های اعالم کرد که حدود
 ۳۴هزار نفر از سرپرستان خانوار ،به دلیل وجود مشکالتی
در حس��اب بانکی خود نظیر مس��دودی حس��اب ،موفق به
دریافت تس��هیالت یک میلیون تومانی نشدهاند؛ علت عدم
واریز ،تا  ۱۳اردیبهشت ماه به صورت پیامکی به افراد مذکور
اعالم خواهد شد.
وزارت رف��اه با صدور اطالعی��های اعالم کرد :به اطالع
هموطنان میرس��اند ،طبق اعالم بانک مرکزی ،حدود ۳۴
هزار نفر از سرپرس��تان خانوار ،به دلیل وجود مشکالتی در
حساب بانکی خود نظیر مسدودی حساب ،موفق به دریافت
تسهیالت یک میلیون تومانی نشدهاند.
بر اساس این اطالعیه علت عدم واریز ،تا شنبه هفته آتی
(مورخ  ۱۳اردیبهشت ماه) به صورت پیامکی به افراد مذکور
اعالم خواهد ش��د که در صورت امکان رفع مس��اله حساب
بانک��ی افراد ،تس��هیالت اختصاص یافته ب��ه این خانوارها

محف��وظ اس��ت.این اطالعی��ه تاکی��د دارد :هرگونه اطالع
رس��انی در خصوص تس��هیالت یک میلیون تومانی صرفا
از طریق رس��انههای جمعی و اطالعیههای رسمی صورت
میگیرد .ضمن توجه به این موضوع ،درخواست میشود از
مراجعه حضوری به سازمانها ،وزارتخانهها و ادارات اجرائی
خودداری شود.

صنایع پاالیشی ،معدنی و پتروشیمی دارای ظرفیت رشد در بورس
یک کارش��ناس بازار س��رمایه با اعتق��اد اینکه برخی از
س��همها در بازار سهام بیشتر از ظرفیت خود در حال معامله
هستند ،گروههایی که پیشبینی میشود همچنان در بورس
از ظرفیت رشد برخوردار باشند را معرفی کرد.
به گ��زارش ایرنا ،امیرعل��ی امیرباقری ب��ه روند کنونی
معامالت بورس اش��اره کرد و افزود :اکنون در بازار ش��اهد
وجود برخی از س��هام هس��تیم که بیشتر از ظرفیت خود در
حال داد و ستد و رشد هستند اما برخی از دیگر از گروهها از
رشد فعلی بازار جا ماندند و میتوانند سرمایهگذاری خوبی را
برای سهامداران رقم بزنند.
وی اظهار داشت :صنایع پاالیشی ،معدنی و پتروشیمی در
وضعیت فعلی در قیمت مناسبتری در حال خرید و فروش
هس��تند و همچنان جا برای رشد در این گروهها وجود دارد.
امیرباقری خاطرنشان کرد :بازار سهام هفته گذشته یکی از
بهترین عملکردها را نسبت به سایر بازارها از خود نشان داد
که این رش��د ناش��ی از ورود نقدینگی از سوی حقیقیها و
سرمایههای خرد به بدنه بازار بود.
این کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد :انتظار میرود این
روند در بلندمدت و میانمدت ادامهدار باشد هر چند که باید
در انتظار اصالح درون کانالی ش��اخص هم وزن و شاخص
کل باشیم.
وی خاطرنش��ان کرد :متاسفانه این روزها برخی از افراد
ب��دون آگاهی و دانش نس��بت به واژه حب��اب و کلیت بازار
اظهارنظرهایی را دارند که در پاسخ باید گفت بازار سرمایه از
آنجایی که از تعداد زیادی شرکت و صنعت تشکیل شده در
همه اوقات با چنین شرایطی همراه بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :همیشه در بازار
ش��رکتهایی حضور داشتند که یا بیشتر از ارزش ذاتی خود
یا مس��اوی با ارزش ذاتی یا کمتر از ارزش ذاتی خود معامله
میشدند بنابراین این پدیده ،پدیده نوظهوری نیست.
وی اظهار داشت :اتفاقی که اکنون در بدنه بازار سرمایه
در حال رخ دادن است این است که نقدینگیهای سرگردان
که با ورود به بازار ارز باعث رشد نرخ ارز میشدند یا عمدتا
در ارقام باالتر با ورود به بازار ملک باعث حبابی شدن قیمت
ملک میش��دند اکنون وارد بازار سرمایه شدهاند ،این اتفاق
را باید به فال نیک گرفت و نکته حائز اهمیت اینجاست که

یادداشت

آيا بورس همچنان رشد خواهد كرد؟

محسن طاهری

قب�لا در تحليل��ي عرض كردم ب��راي اينك��ه بتوانيم نگاه
درستي به روند بازار داشته باشيم بايد ابتدا داليل و عوامل رشد
اينچنيني بازار را دريابيم .همه ميدانيم دليل رش��د فعلي بازار،
هجوم نقدينگي به آن اس��ت و اين نقدينگي به داليل زيادي
توس��ط دولت به سمت بورس هدايت شده است .لذا تا زمانيكه
دولت تصميم داشته باشد اين بورس رشد خواهد كرد.
حال سوال اين است كه تا چه زماني دولت چنين تصميمي
دارد و اصال داليل دولت براي حمايت از بازار چيست؟
پاس��خ كمي شفاف هست .قبال نيز درباره آن گفته بودم .از
جمله داليل دولت جهت رونق بورس عبارتند از:
 -١تحريم و كاهش درآمدهاي دالري كشور
 -٢ريزش قيمت نفت
 -٣كرونا
 -٤كاهش درآمدهاي مالياتي دولت
 -٥نگراني از رشد دالر
تمام عوامل باال منجر به اين مي شود كه اوال دولت نياز به
تامين مالي خود از محل فروش داراييهاي خود در بورس داشته
باش��د و ثانيا شديدا از ورود نقدينگي به بازارهاي ديگر از جمله
دالر جلوگي��ري كند.يعني با اين راه ح��ل جادويي ،اوال دولت
از محل بورس تامين مالي كرده اس��ت و ثانيا و ش��ايد مهمتر،
نقدينگي خلق شده به واسطه كسري بودجه را به سمت بورس
هدايت كرده است و مانع از رشد افسارگسيخته تورم شده است.
از همين روي هس��ت كه دكتر همتي ب��ا اعتماد به نفس باال
سخن از كنترل تورم مي گويد.
لذا مي توانيم متصور باشيم تا مادامييكه داليل فوق پابرجا
هستند دولت ناچار به حمايت از بازار هست .هر زمان دولت از
تحريم خارج شد و توانست نفت خود را صادر كند و منابع الزم
جهت اداره كش��ور را در اختيار بگيرد آنگاه ميبايست اميدي به
حمايت دولت از بازار نداشت.
سوال اينجاست آيا آن زمان نزديك است؟
پاسخ اين سوال بستگي به انتخابات آمريكا دارد .تا ماداميكه
ترامپ بر س��ر كار باش��د و از اينطرف روحاني  ،شانس��ي براي
مذاكرات و رفع تحريم ها وجود ندارد.
ل��ذا دولت فعال ني��از به بورس دارد و مجبور اس��ت از بازار
حمايت كند .به همين دليل هم مرتب در حال حمايت رس��انه
اي از بازار هست و همين دليل هم باعث عزل شاپور_محمدي
ش��د و اين قويترين سيگنال مجموعه حاكميت به فعاالن بازار
مبني بر حمايت تمام قد از رشد بازار توسط دولت هست.
نكته پاياني ،روي س��خنم با مخالفان اين استراتژي دولت
است .سوال اين است چنانچه ما اين سياست تهاجمي و رو به
جلو را در خصوص بازار سرمايه نداشتيم چه مي شد؟
پاس��خ سادست ،رش��د نقدينگي باعث رشد تورم و كاهش
ارزش پول ملي ميشد ،به طور خالصه باعث رشد دالر ميشد و
سپس به واسطه رشد دالر مجددا بازار سرمايه همين رشد فعلي
را تجربه مي كرد .فقط با اين تفاوت كه اينبار عالوه بر رش��د
بورس ،قيمت تمام كاالهاي اساس��ي نيز رشد مي كرد و عمال
مدل ونزوئال رخ مي داد .دوستان پاسخ بدهند آيا در آن صورت
بورس حباب نبود؟به نظرم بايد بابت اين اس��تراتژي خالقاته و
مبتكرانه به دولت تبريك گفت.

مدیرعامل سایپا خبر داد

توقف تولید
مدلهای  ۱۳۲و  ۱۱۱پراید
اکنون بازار س��رمایه در حال تبدیل ش��دن به رسالت اصلی
خود یعنی تامین سرمایه برای بنگاههای اقتصادی است.
امیرباقری اظهار داشت :دولت قرار است باقی سهام خود
را که  ١٨شرکت است در قالب صندوقهای قابل معامله در
ب��ورس و فرابورس عرض��ه کند و هر کد ملی قادر به خرید
این سهام تا رقم دو میلیون تومان است.
این کارشناس بازار س��رمایه افزود :تامین مالی مستقیم
دولت از بازار س��رمایه اتفاق مبارکی است که برای کسری
بودج��ه و تامین هزینههای دول��ت به عنوان اقدامی موثر و
مناسبی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه در طی س��الیان سال بازار سرمایه فقط
به عنوان فضایی برای دادو س��تد سهام تلقی میشد ،گفت:
وجه حاصل از معامله به جیب فروش��نده س��هام میرفت و
وارد بدنه بنگاه اقتصادی نمیش��د اما از چند سال گذشته با
انتش��ار اوراق بدهی توسط بنگاههای دولت و تامین مالی با
اوراق ثابت بازار به رس��الت حقیقی خود که وضعیت کنونی
است رسیده است.
امیرباقری به تقویت بازار ثانویه اش��اره کرد و گفت :اگر
فضای معامالتی و دادو ستد از رونق برخوردار باشد فضای
اولیه که مکانی برای تامین مالی است پررونق خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه کارشناسان نباید
بدون اطالع از وضعیت همه ش��رکتها عنوان حباب را به
کل ب��ازار تلقی کنند ،افزود :اکنون موقعیتی ایجاد ش��ده تا
سرمایههای خرد وارد بدنه اقتصادی کشور شوند تا این اقدام
عالوه بر س��پر بودن در برابر تحریمهای ظالمانه به عنوان
تامین مالی برای دولت تلقی شود.

مدیرعامل س��ایپا از توقف تولید دومین مدل پراید خبر داد
و گف��ت :آخرین پراید ۱۱۱از محصوالت خانواده  X۱۰۰گروه
خودروسازی س��ایپا در روز پنجشنبه  ۴اردیبهشت تولید شد و
ب ه این ترتیبتولید دو مدل  ۱۳۲و  ۱۱۱از مجموع س��ه مدل
خودروهای سواری پراید برای همیشه از سبد محصوالت سایپا
در بازار ایران خارج شد.
به گزارش سایپانیوز ،سیدجواد سلیمانی افزود :اعالم کرده
بودیم که تولید پراید ۱۱۱برای تحویل به مش��تریانی که این
خودرو را پیش��تر خریداری کردهاند تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹
ادامه خواهد داش��ت اما با توجه ب��ه برنامهریزی و نیز افزایش
تولیدی که در ماههای پایانی س��ال رونق تولید داشتیم ،زودتر
به تیراژ موردنظر رسیدیم و حدود یک ماه قبل از برنامه اعالم
شده ،توقف تولید پراید ۱۱۱را اعالم میکنیم.
وی گف��ت :در مورد پراید  ۱۳۲نی��ز همین اتفاق رخ داد و
موفق ش��دیم  ۱۵دیماه سال گذشته و  ۱۵روز پیش از موعد
قبلی ،تعهدات خود در قبال مشتریان را انجام داده و تولید آن
را متوقف کنیم.
مدیرعامل س��ایپا با بی��ان اینکه مدیران پیش��ین بارها از
توق��ف تولید محصوالت خانواده پرای��د به دلیل قدیمی بودن
فن��اوری آن صحبت کرده بودند ،اما هر بار به دالیلی این کار
عملی نش��د ،ادامه داد :خروج پراید از خطوط تولید سایپا یکی
از برنامهه��ای اصلی ما در بدو ورود به س��ایپا بود که آن را به
صورت جدی پیگیری ،عملیاتی و اجرایی کردیم.
وی اف��زود :برنامهریزی کردهایم ک��ه پراید ۱۳۱به عنوان
آخری��ن مدل خان��واده پرای��د را نیز تیرماه امس��ال از س��بد
محصوالت س��ایپا خارج کنیم و داس��تان تولید پراید در ایران
را برای همیشه به پایان برسانیم.

