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انتخابهایی برای گذران تعطیالت نورز

یادداشت

فریبرز رئیس دانا متعهد
به اخالق و عدالت بود
جهانمیر پیشبین

عضو سابق هیات علمی دانشگاه
شهیدچمران

دکتــر فریبرز رئیس دانا ،نویســنده و اقتصاددان
متعهــد به عدالت و آزادی بر اثــر ابتالی بیماری
کرونا 26 ،اســفند درگذشت .رئیس دانا در تهران
در سال  1327متولد شــد و در مدت حیات 71
ساله خود نشان داد که میتوان با داشتن تخصص
و درجه دکتری در رشــته اقتصاد و علوم سیاسی
از مدرســه اقتصاد لندن نیز به اخالق و عدالت باز
هــم پایبند بود؛ یعنی در برابــر حقوق کارگران و
رفتارهای ناپســند معمول سکوت نکرد و از سوی
دیگــر در نــگارش 15جلد کتاب درباره مســائل
اقتصادی و سیاســی به آزادی و سوسیالیســم و
توســعه و منش روشــنفکری عمــا پایبند بود.
وی عالمانــه و متعهدانه اظهار کــرد که «عدالت
پدیدهای جــدا از آزادی نیســت ،عدالت نه مانع
آزادی است و نه آزادی مانع عدالت ،بلکه به تعبیر
بنده این دو مکمل یکدیگر هســتند ،طبق تعریف
لیبرال دموکراســی مفهومی است که با آن مردم
بــه صورت برابر و آزاد پای صندوق رای میروند و
رای میدهند در صحنه اقتصادی نیز باید با چنین
نگرشی عمل کرد تا فضای اقتصادی با اشتباهات
توام نباشد».
بنده به عنوان یک اقتصاددان ،این سخنان را برای
حمایت از تخصصهای مختلف اظهار میکنم ،اما
بنده متاســفانه در برابر زندانی شدن و بازداشت
شما آنگونه که شایسته بود فریاد برنیاوردم ،شما با
اظهارات شفاف و به کارگیری وابستگان حاکمیت
بــرای اینکه دموکراســی به حاکمیــت راه یابد،
فرمودید که اگر اینگونه عمل نشــود فساد ایجاد
میشود و متاسفانه چنین شد .روحت شاد و راهت
پرشــور باد .به خانواده و وابستگان شما صمیمانه
تســلیت عرض کرده و از ایزد رحمان صبر ،اجر و
سالمتی برای بازماندگان ایشان آرزومندم.

خبر
افزایش ساعت کار روزانه میادین
میوه و تره بار پایتخت

ســازمان میادین میوه و تره بار شــهرداری تهران از
افزایش ســاعات کار میادین میوه و تره بار در هفته
آخر اسفند خبر داد.به گزارش ایسنا ،سید سعید راد
با اعالم اینکه این سازمان از اولین روزهای اعالم ورود
ویروس کرونا به کشورمان با تمام امکانات برای مقابله
با شــیوع این ویروس به میدان آمده است ،افزود :به
صورت شبانهروزی در حال انجام عملیات پاکسازی
و ضد عفونی میادین میوه و تره بار هستیم و این در
حالی است که خدماترسانی به شهروندان از طریق
تأمین و عرضه ارزاق عمومی و مایحتاج مورد نیاز آنها
نیز بدون وقفه ادامه دارد.او با اشاره به اینکه با توجه به
افزایش تقاضای شهروندان و لزوم پاسخگویی به این
تقاضای روزافزون ،ساعت کار روزانه میادین میوه و تره
بار را در هفته آخر چهار ساعت افزایش دادهایم ،اظهار
کرد :دو ساعت تعطیلی بین روز میادین را حذف کرده
و زمان پایان کار این مراکز را نیز از  ۷عصر به  ۹شب
افزایش داده ایم.راد با بیان اینکه اعتقاد داریم بعد از
پزشکان ،پرستاران و کادر پزشکی که استوار و صبور
در خط مقدم درمان بیماران ایســتادهاند ،نیروهای
پرتالش مجموعه مدیریت شهری به ویژه همکاران
تالشگر سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با
تمام توان در صفوف اولیه خدماترسانی به شهروندان
قرار دارند ،تصریــح کرد :میزان مراجعات به میادین
میوه و تره بار در چند هفته گذشــته به ویژه هفته
اخیر ،به میزان قابل توجهی افزایش داشته است.
بر اســاس گزارش شهرنوشــت ،مدیرعامل سازمان
مدیریت میادین شــهرداری تهران با تأکید بر اینکه
انواع محصوالت به میــزان مورد نیاز و مطابق با نیاز
شــهروندان در میادین میوه و تره بــار وجود دارد،
خاطرنشان کرد :عالوه بر این ،با توجه به هماهنگی با
دستگاههای مسئول و در آستانه سال نو و عید نوروز،
نســبت به توزیع پرتقال تامسون و سیب قرمز و زرد
با قیمت تنظیم بازار و همچنین ،به تناسب و تناوب
گوشت گوسفند و گوساله ،گوشت مرغ و نیز برنج و
شکر با قیمتهای مصوب دولتی در میادین میوه و تره
بار اقدام میکنیم.

اهداء  ۳۰۰۰ماسک به متروی تهران
توسط یک شرکت چینی

 ۳۰۰۰ماسک توسط شرکت بین المللی نورینکو برای
استفاده پرسنل به شرکت بهره برداری متروی تهران
و حومه اهدا شــد .به گزارش ایسنا ،در روزهایی که
ویروس کرونا موجب نگرانی برای مردم شده ۳۰۰۰
ماسک اهدایی از طرف شــرکت نورنیکو در اقدامی
بشر دوستانه جهت پیشگیری از ویروس کرونا امروز
سه شــنبه  ۲۷اسفندماه  ۹۸به شرکت بهره برداری
متروی تهران و حومه تحویل داده شد.گفتنی است
این محموله از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) وارد
کشور شده است و پس از تایید استاندارد این ماسک
ها در گمرک و با نظارت کامل وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی برای توزیع در بین پرسنل تحویل
شــرکت بهره برداری متروی تهران شــد.بر اساس
گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت
بهرهبرداری متروی تهران و حومه ،گر چه این روزها
نیز می گذرد؛ اما آنچه باقی می ماند موج همدلی و
مشارکت مردم در دنیاست که قابل تقدیر است.
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همدلــی| مظاهرگودرزی -با رســیدن
فصل بهار و شــروع ســنت دید و بازدید در
ایام نــوروز ،نگرانیها از مــوج جدید ابتال به
کرونا حکایت دارد .تاکید مقامهای رســمی
و دیگر کارشــناسها به لزوم تداوم در خانه
مانــدن در ایام نوروز ،میتواند با قطع رنجیره
انتقال این ویروس ،سبب پژمرده شدن کرونا
در بهار شــود .دراین بیــن توجه به کیفیت
روزهای خانهنشینی از دیدها پنهان نمانده و
راهکارهایی توصیه شده است.
کروناویــروس جدید در
همزمان با شــیوع
ِ
چین ،انتظارها برای مشــاهده آن در ســایر
نقاط جهان شــروع به لحظهشــماری کرد.
ی که حدود یک ماه
انتظاری دوســت نداشتن 
قبل در ایران درســت در روزهای نزدیک به
برگزاری یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس
شورای اسالمی به نتیجه رسید و اولین موارد
مبتال و مرگ ناشــی از کرونــا در ایران و در
شهر قم گزارش شــد .در روزهای بعد از آن
آهسته آهسته شــاهد عبور کرونا از مرزهای
شــهری و فتح یک به یک اســتانها توسط
این میکرواورگانیسم دوست نداشتنی بودیم،
هجومی که توانست بخش زیادی از رفتارها،
قوانین ،احکام شرعی و سبک زندگی را متاثر
از خود کند.
بــا ورود کرونا بــه ایران نمازهــای عبادی و
سیاسی جمعه به عنوان یکی از مشخصههای
هویتدار در جمهوری اسالمی به طور موقت
تعطیل شد ،امکان زیارت از مکانهای مذهبی
علیرغم مخالفت گروهی متوقف و دربهای
حرم حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) ،به
عنوان مهمترین مکانهای زیارتی در ایران بر
روی زائران بسته شد .پیش از آن دانشگاهها
و مدارس برای مقابله با کرونا تعطیل شــدند
و همه اینها برای آن بــود که گویی تنها راه
مقابله با این ویروس ،ویروســی که به تعبیر
حریرچی ،معاون وزیر بهداشــت «دموکرات
است» ،یا به تعبیر سعید حجاریان «مستبد
است» ،خانهنشینی باشد.
توصیه اکید به خانهنشینی
خانهنشــینی یا همان قرنطینــه خانگی در
روزهایی که در بسیاری از کشورهای مبتال به
کرونا مانند چین ،ایتالیا ،اسپانیا دارد به شکل
دستور و اجبار اجرا میشود ،در ایران همچنان
در حد یک توصیه و سفارش باقی مانده است.
توصیهای که به نظر میرســد علیرغم همه
ســختیهایی که دارد ،بهویژه برای کودکان،
تنهــا راه عبور از این روزهــای نگران کننده
اســت .در همین رابطه وزیر بهداشت ایران،
ســعید نمکی کســی که او را فرمانده ستاد
ملی مقابله با کرونا میدانند ،روز گذشــته با
تاکید مجــدد بر لزوم همراهی شــهروندان
ایرانی برای خانه مانــدن و در امان ماندن از
خطر ابتال به کرونا به خبرگزاریها گفت«:اگر
 25درصد ایزوالسیون را به 40درصد برسانیم
باعث کاهش 50درصد موارد ابتال به ویروس

ی مانیم
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کرونا میشــود و اگر این میزان ایزوالسیون
به 70درصد برســد ،بین  7تا  10برابر ابتال و
مرگ و میر کاهش مییابد».به گزارش تسنیم،
نمکی ادامه داد«:از مردم خواهش میکنم تا
در خانه بمانند و کرونا و عوارض آن را جدی
بگیرند .اگر مردم تا پایان تعطیالت نوروز در
خانه بمانند ،میتوانیم بر ویروس غلبه کنیم».
در همیــن رابطه رئیس جمهــوری نیز طی
روزهای گذشته علیرغم تاکید مجدد بر عدم
اجرای قرنطینه شهر یا محلهای ،از توصیه به
خانه ماندن و عدم انجام مسافرتهای ضروری
خودداری نکرد ،به نقل از پایگاه اطالع رسانی
دفتر هیئت دولــت ،روحانی در این خصوص
یادآور شد«:مردم توصیههای پزشکی را جدی
گرفته و از انجام ســفرهای غیرضرور شهری
و بین شــهری خودداری کنند تا دوره زمانی
توقف ویروس کرونا در کشــور کوتاهتر شود
و شــهروندان عزیز بتوانند هرچه سریعتر به
زندگی عادی بازگردند».
نوروز در خانه بمانیم
توصیه به ماندن در خانه و عدم تردد در شهر
موضوعی کــه حتی گاهی عــدم رعایت آن
توسط مردم صدای گالیهمند وزیر بهداشت را
به گوش رسانید تا بار دیگر بر قرنطینه خانگی
تاکید داشته باشــد ،اما حاال با نزدیک شدن
بــه ایام نوروز ضرورت رعایــت آن دوچندان
میشود ،اینجا جدا از مسافرتهای بینشهری
مســئله ســنت دید و بازدید در ایران مطرح
اســت ،طوری که عــدهای معتقدند اگر دید
و بازدیدهای نوروز متوقف یا کم نشــود ما با
موجی تازه از ابتال به کرونا روبهرو خواهیم بود.
به گزارش ایســنا ،دکتر حسین کریم ،رئیس
دانشگاه علوم پزشکی البرز ضمن تاکید مجدد
بر زحمتهای پرسنل درمانی در بیمارستانها
در این رابطه گفته بــود«:در عید نوروز تمام
رفت و آمدها حذف شود و تبریکها به صورت
مجازی انجام شــود و مردم تــا حد امکان از
خانهها خارج نشوند».
دکتر محمد اسماعیل حجازی ،فوق تخصص
ریه در گفتوگویی با ایسنا با تاکید بر اینکه
برای قطع کردن چرخه انتشار ویروس کرونا

باید مســئوالن به مردم و مردم هم به دولت
کمــک کننــد ،گفت«:باید از عمــوم مردم
خواست عید امســال را غیر حضوری برگزار
کرده و به ابراز تبریک تلفنی یا با نرمافزارهای
اینترنتی اکتفا کنیم».
در همین رابطه ،مینــو محرز ،فوق تخصص
بیماریهــای عفونی و رئیس مرکز تحقیقات
ایدز ایران که خودش به کووید 19مبتال شده
و این روزها در قرنطینه خانگی به سر میبرد،
برای جلوگیری از شیوع کرونا و قطع زنجیره
انتقال این ویروس یادآور شد«:تنها کاری که
باید در این مرحله انجام دهیم ،این است که
تا حد امکان خودمــان را در معرض ویروس
قرار ندهیم و دســتورات بهداشــتی را جدی
بگیریم .دست ندهید ،روبوسی نکنید ،به دیدار
بزرگترها نروید تا آنها را بیمار نکنید .سعی
کنید دید و بازدید عید را کمی عقب بیندازید.
در این صورت در حالت خوشبینانه میتوان
امیــدوار بود که اوج بیماری تمام شــده و از
شدت بیماری کم شود».
پویشهای مردمی برای مقابله با کرونا
اما جــدا از اقدامــات دولتــی و توصیههای
پزشکی ،در خصوص خانهنشینی و عدم خروج
از شــهرها و دید و بازدیــد ،مردم هم در این
روزها نسبت به این توصیه که به نظر میرسد
تنهــا راه مقابله با کرونا باشــد واکنشهایی
داشــتند .حاال کارزاری تشــیکل شده تحت
عنوان «در خانه بمانیم» که خانه را امنترین
جا برای پیشــگیری از انتقــال کروناویروس
معرفی میکند و مــردم را دعوت به در خانه
ماندن میکند .هشــتگی که این روزها ترند
شبکههای اجتماعی شــده تا مردم با ماندن
در خانه از منفی بودن تســت کرونا اطمینان
حاصل کنند .همچنین با نزدیک شدن به ایام
شروع سال جدید در ایران گروهی از کاربران
شبکههای اجتماعی ،کارزاری را تحت عنوان
«عید ما بعد از شکست کرونا» راه انداختهاند
و از آن به مثابــه یک قرار ملی یاد میکنند،
قراری که بنا است به کمک آن زنجیره انتقال
ویروس قطع شود ،در این پویش قرار ملی را
اینگونه تعریف کردهاند«،عید را از طریق تلفن

خبر
آخرین آمار ابتال و فوتیهای ناشی
از کرونا در ایران (تا ظهر سهشنبه)

و اینترنت با همدیگر در تماس باشــیم و به
دیدار کســانی که دوست شان داریم نرویم تا
آنها را در معرض ویروس کرونا قرار ندهیم».
کیفیت خانهنشینی در ایام نوروز
علیرغم همه تالشها برای خانه ماندن مردم
در ایام نوروز به نظر میرســد پرسش اصلی
کیفیت گذر این ایام باشــد ،کیفیتی که اگر
امکان داشــت میشــد از تجربه کسانی که
ســالها در قرنطینه خانگی هستند استفاده
کرد ،اما در نبود ایــن امکان ،حاال گروهی از
متخصصها و ســایتها در فضای مجازی به
کمک کســانی آمدهاند که قرار است روزهای
طوالنی به انتظار شکست کرونا در خانههای
خود بنشــینند.دکتر امیرمحمود حریرچی،
متخصص سالمت عمومی و مددکار اجتماعی
در این باره به ایسنا گفته است «:خانهنشینی
کرونایی را میتوان به گونهای به فرصت تبدیل
کرد،بهترین کار در ایام خانهنشینی ،مطالعه
کتاب اســت ».در همین رابطه ایسنا به نقل
از محسن جوادی ،معاون امور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی از ایجاد امکان خرید
کتابهای الکترونیکی و گویا با تخفیف در ایام
نوروز در قالب پویــش «کتاب _ خانه» خبر
داد.همچنین ،هادی خورشــاهیان نویسنده
کتابهای کــودک و نوجــوان ،در خصوص
مطالعــه کــودکان و نوجوانــان در روزهای
قرنطینه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت«:با
توجه به مطالعاتی کــه در زمینه کتابهای
کودک و نوجوان دارم ،به کودکان و نوجوانان
پیشنهاد میکنم شعرهای تألیفی بخوانند؛ در
بخش داستان هم به خصوص برای نوجوانها
آثار تألیفی را پیشنهاد میدهم».
عالوه بر کتــاب و فیلم ،گروهی مجدد انجام
بازیهای قدیمی را پیشنهاد دادهاند بازیهایی
که در روزگار نبود تلفنهای هوشمند اسباب
سرگرمی خانوادهها بود ،بازگشت به بازیهای
بومی و قدیمی همچون اســم و فامیل ،نقطه
نقطــه ،منچ ،شــطرنج و ..بــا دورهمیهای
صمیمانه خود بهترین راه پیشــنهادی برای
روزهای قرنطینه اســت.اما از ظرفیت فضای
مجازی هم بــرای این روزها نباید عبور کرد،
ســایتهایی که علیرغم خانهنشینی امکان
حضور مجازی گردشــگران را در مکانهای
تفریحی فراهم میکنند ،دو سایت مرجع که
یکی سایت رســمی وزارت میراث فرهنگی،
صنایعدســتی و گردشــگری و دیگری با نام
«ویزیت ایران» اســت در این زمینه فعالیت
دارند.همچنین جرئیل نوکنده ،مدیرکل موزه
ملی ایران خبر داده به دنبال شــیوع بیماری
کرونا ویــروس و اعمال محدودیت در ترددها
و بازدیــد از موزهها ،موزه ملــی ایران در ایام
نــوروز در اقدامی متفــاوت تصمیم گرفت تا
ویدیوهای مربوط به حوزه فعالیتهای خود را
در شبکه اجتماعی «آپارات» بارگذاری کند و
عالقهمندان بتوانند از طریق این وبگاه به آنها
دسترسی داشته باشند.

بهزیستی برای حمایت از کارتنخوابها باالخره اقدام کرد

بیخانمانها در آغوش کرونا

همدلی| مظاهر گودرزی -با شناســایی کروناویروس در
ایران بسیاری تالش داشتند با معرفی گروههای آسیبپذیر
مانند کارتنخوابها مســئوالن را متوجه بخشــی از جامعه
کرده باشــند که اگر این ویروس در میان آنها شــیوع پیدا
کند ممکن است کووید 19تلفات زیادی بر جا باقی بگذارد.
اگرچه برخی از کارشناسها و رســانهها به لزوم تعجیل در
رســیدگی به گروههای پر خطر تاکید داشــتند ،اما حاال به
نظر میرسد با تاخیر ،پیگیریها جواب داده و رئیس سازمان
بهزیستی کشــور از آغاز طرح پیشگیری از ابتال به کرونا در
افراد بیخانمان و کارتن خوابها خبر داده است.
کارتنخوابها و افراد بیسرپناه به هنگام شیوع یک بیماری
همهگیــر با توجه به نداشــتن امکانات کافی بــرای تامین
محیطی خود ،از جمله گروههای
بهداشت فردی و بهداشت
ِ
پر خطر محسوب میشوند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ،ششــم اســفندماه طی
یادداشــتی بــه الیههای پیــدا و پنهان و آســیبهای یک
بیتوجهی به این گروهها اشاره کرده بود .سیدحسن موسوی
چلک که یادداشــت خود را در اختیار رسانهها قرار داده بود
در آن عنوان کرد«:این افراد گروههایی هســتند که همه جا
میروند و خیلی دغدغه پیشگیری ندارند و معموال در شرایط
عادی هم بهداشــت را رعایت نمیکنند چه رسد به االن که
انتقال این ویروس بهراحتی صورت میگیرد .دو ماه گذشته
فرصت خوبی بود که بتوانند اطالعات درستی به جامعه درباره
این بیماری داده شود .اکنون با این ویروس مواجهیم و نگران
گروههایی هســتیم که هیچ کنترلی روی آنها نیســت ،االن
یک سیستم غربالگری برای کارتنخوابها و افراد متجاهر و
کودکان کار و خیابان و غیره نداریم».
روزنامه «همدلی» توجه به کارتنخوابها را توجه
داده بود
روزنامه «همدلی» در همین راســتا حدود دو هفته قبل با
گزارشــی تحت عنوان «زنان کارتنخواب در مسلخ کرونا»
با تاکید به لزوم توجه بیشــتر به کارتنخوابها ،بهویژه زنان
کارتنخواب سعی کرد با شفافســازی مسئوالن را متوجه
وضع موجود کند .در همان گزارش ،سیدحسن موسویچلک
بــه «همدلی» گفته بــود«:از جمله گروههای آســیبپذیر

میتوان به کســانی اشــاره کردکه در واقع سرپناهی ندارند،
بیخانمان هستند ،کارتنخواب هستند ،طبیعتاً در بین این
گروههــا که همه جا میتوانند راحت بروند و با همه کس به
راحتی میتوانند ارتباط داشته باشند خطر مبتال شدن بیشتر
اســت ،لذا برای پیشگیری از ابتالع این افراد به ویروس یک
تدابیر ویژه باید اتخاذ شود».
اشــاره به وجود تدابیر ویژه چیزی است که سپیده علیزاده،
مددکار و مدیر موسسه نور سپید هدایت که خدمات رایگان
کاهش آسیب شبانهروزی به زنان کارتنخواب ارائه در همان
گزارش «همدلی» خاطرنشــان کرده بود«:این قشر ،قشر پر
ِ
خطر و پر آســیبی هستند ،چرا که چندان نظافت خودشان
را رعایت نمیکنند ،ســامتی اولویت این قشر نیست ،یک
زن مصرف کننده مواد ته خطی ،اولویتش سالمتی و تقویت
سیســتم ایمنی بدنش نیســت ،اولویت او تهیه مواد مخدر
مصرفی اســت .بنابراین کنترل این جامعه آسیبپذیر و در
معرض خطرهای زیاد ،اصال کار سادهای نیست و سبک خاص
خودش را دارد و نیاز به خدمات ویژهای دارد».
بیتوجهیها به شرایط کارتنخوابها و افراد بیسرپناه چیزی
نبود که از دید سرپرست ســازمان رفاه و خدمات اجتماعی
شهرداری تهران پنهان بماند .به گزارش ایسنا ،مالک حسینی
با بیان اینکه اخیرا با خبر شدیم که ستاد اجرایی فرمان امام و
ستاد مبارزه با مواد مخدر  14میلیارد تومان به حوزه کودکان

کار و کارتن خوابها کمک کرده اســت گفت«:اما شهرداری
تهران و گرمخانههای پایتخت به هر دلیلی که اطالعی از آن
نداریم و در دریافت این کمکها نادیده گرفته شدهایم و باید
اعالم کنم که شهرداری تهران بار سنگین مبارزه با کرونا در
گرمخانهها را به تنهایی به دوش میگیرد».
کرونا برای کارتنخوابها نه «مســتبد» است ،نه
«دموکرات»« ،هم آغوش» است
حاال که کروناویروس به تعبیر سعید حجاریان «یک حکومت
نظامــی اعالم کــرده و اجتماع بیش از چنــد نفر را ممنوع
خوانده اســت» همچنان گروههای آسیبپذیری هستند که
به شــکل جمعی در کنار یکدیگــر ،در خیابان ،در جایی که
گفته میشــود جوالنگاه کرونا است زندگی میکنند و کرونا
را به آغوش کشــیدهاند .همین مسئله سببساز آن شد که
باالخره بهزیســتی بعد از حدود یک ماه هشدار کارشناسان
و رســانهها ،اقدام به عمل کند و طرحــی ویژه برای بخش
آسیبپذیر جامعه در نظر بگیرد.به گزارش ایسنا وحید قبادی
دانا ،رئیس ســازمان بهزیستی کشور ،در جمع خبرنگاران با
اشــاره به اینکه طرح پیشگیری و مراقبت از ابتال به بیماری
کرونا در افــراد بیخانمان و کارتنخواب مصرف کننده مواد
مخدر از  ۲۵اسفند ماه در سراسر کشور آغاز میشود ،گفت«:
این طرح باعث کاهش شیوع بیماری در این افراد که عمدتا
به دلیل سوء تغذیه دچار کاهش سطح ایمنی بدن و مستعد
ابتال به کرونا ویروس هستند خواهد شد».
وی با اشــاره به اینکه در خالل ایــن طرح آموزشهای الزم
برای رعایت نکاتپشگیری نیز به این افراد ارائه میشود ادامه
داد«:غربالگری عالمتی ایــن افراد نیز در محلهای تجمع و
پاتوقها نیز صورت میگیرد و افراد دارای عالمت برای درمان
به اورژانس ارجاع داد ه میشوند»
قبــادی دانا با بیــان اینکه این خدمــات از طریق  ۲۴۵تیم
سیار در سطح کشور و  ۳۰مجموعه متحرک یا موبایل ونها
انجام میشود بیان کرد«:این طرح با همکاری موسسات غیر
دولتی و خیریههای فعال در زمینه افراد بیخانمان در تهران،
کالنشهرها و  ۳۱استان در سطح کشور انجام میشود .زمان
آغاز طرح  ۲۵اســفند اســت و تا پایان کنترل بیماری کرونا
ادامه دارد».

 ۱۱۷۸مــورد جدیــد قطعی کووید ۱۹در کشــور
شناســایی شــد.به گزارش ایســنا ،دکتر کیانوش
جهانپور  -ســخنگوی وزارت بهداشــت در توضیح
جدیدتریــن وضعیت بیمــاری کروناویروس جدید
گفت :بر اساس یافتههای آزمایشگاهی ۱۱۷۸ ،مورد
جدید و قطعی کووید ۱۹در کشور شناسایی شد و به
این ترتیب مجموع مبتالیان به این بیماری در کشور
به  ۱۶۱۶۹رسید.وی گفت :خوشبختانه  ۵۳۸۹نفر
از بیماران کووید ۱۹در کشور بهبود یافته و ترخیص
شدهاند و این آمار روز به روز در حال افزایش است.
به گفته جهانپور ،متاسفانه  ۱۳۵نفر از بیماران جان
خود را از دست دادند و تعداد درگذشتگان بیماری
کووید ۱۹در کشور به  ۹۸۸مورد رسید.

آخرین آمار فوتیهای ناشی از کرونا
در جهان (تا ظهر سهشنبه)

افزایش موارد مرگ و میر ناشــی از کروناویروس در
جهان و پیشــی گرفتن آن از آمارهای چین نقطه
عطفی در همهگیری بیماری کووید ۱۹-است.
به گزارش ایسنا ،آمارهای جهانی حاکی از آن است
که تاکنون حــدود  ۷۱۵۴نفر در جهان بر اثر ابتال
به بیماری کووید ۱۹-جان خود را از دســت دادند
که بیــش از  ۳۹۲۴مورد از آن در خارج از مرزهای
چین گزارش شده است.ایتالیا پس از چین دومین
کشــوری است که با شیوع گســترده کروناویروس
مواجه بوده اســت .تاکنون  ۲۱۵۸نفر در این کشور
بر اثر همهگیری این بیماری جان خود را از دســت
دادهاند.موارد ابتال به این بیماری در سراسر جهان رو
به گسترش است و اروپا به کانون جدید همهگیری
بیماری تبدیل شده اســت.در آسیا کشورهایی که
تدابیر سختگیرانه همچون اعمال محدودیت در تردد
را اتخاذ کردهاند توانستهاند طی هفتههای اخیر موارد
ابتال به بیماری را ثابت کنند.به گزارش شبکه خبری
ســی ان ان ،اما این نگرانی وجود دارد که در برخی
از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی سرعت عمل
کافی برای متوقف کردن روند همهگیری بیماری و
پیشگیری از مرگ و می ِر بیشتر وجود نداشته باشد.

آغاز پرداخت حقوق اسفندماه
بازنشستگان کشوری

پرداخت حقوق بازنشســتگان صندوق بازنشستگی
کشوری از صبح دیروز (ســه شنبه  ۲۷اسفندماه)
آغاز شــده و همچنان ادامه دار د.به گزارش ایسنا،
اداره کل روابــط عمومی و امور بین الملل صندوق
بازنشستگی کشــوری اعالم کرد :با توجه بهحجم
باالی فرآیند و عملیات بانکی در روزهای پایانی سال
و با همکاریهای صورت گرفتــه،پرداخت حقوق
اســفند  ۹۸بخش زیادی از جمعیت بازنشستگان
کشــوری از صبح دیرز و(سهشنبه) آغاز شده و به
تدریج مابقی حقوق این افراد نیز به حسابشان واریز
خواهد ش د.
براساس این گزارش ،پرداخت حقوق بازنشستگان و
وظیفه بگیران کشوری با اولویت حقوقهایپایین
ت.
پرداخت شده یا در حال پرداخت اس 

ادامه از صفحه اول
اسفند را دود کنیم

مجلس یازدهم با ترکیبی متفاوت و البته منتظرانی
که برای رقابت در دور دوم باید تا شهریورماه صبر پیشه
کنند ،تشــکیل خواهد شد .پس از سه دوره بهارستان
صدر خود را به چهره جدیدی خواهد ســپرد و حدس
ی را در رسانهها حتی مشخص کرد.
و گمانها نام برخ 
مجلس جدید در ابتدا ممکن اســت عرصه را بر دولت
مســتقر تنگ کند و با تکثر ســوال و شاید استیضاح
نفسهای پاســتور را بیشتر به شــماره اندازد ،اما مگر
روزهای ســختتر از این هم برای دولت ممکن است؟
تقریبا خیر .واقعیت کار اجرایی و تفاوت آن با منتقد و
نامزد انتخابات بودن با توجه به شرایط ویژه تحریمهای
ظالمانه و کاستی چشــمگیر منابع ارزی-نفتی کشور
نمایندگان را ســریعتر به واقعیــت کار اجرایی خواهد
رســانید و اولویــت را بر تامین و تــداوم حرکت چرخ
اجرایی کشــور با حقیقت دویســت هزار بشکه نفت
30دالری خواهد رسانید.
کشــور با تمام سختیهای ناشــی از تحریمهای
ظالمانه زیســتن هرچند دشــوار در این شــرایط را
آموخته است .فشــار حداکثری عدو هم کار را تنگ
کرد ،اما نتوانست به اتمام برساند .این پیام به وسیله
آمریکا و همپیمانانش به خوبی دریافت شده است .و
حاال دریچه گشایشهای جدید برای فروش نفت برای
کشورمان باز خواهد کرد .البته نازشست و اراده وتوان
خیرهکننده کشور در دفاع از خود این انگاره را باطل
کرد که بتوان در هیچ معادلــهای در منطقه ایران را
نادیده بگیرند.
ممکن است در ســال جاری انتقال قدرت با همه
تالطم و ترقهبازیهایش در سعودی ادامه داشته باشد.
این بردار و بنشین محمدبن سلمان در پیوند با حادثه
آرامکو این کشور را به کاهش تنش و پذیرش برخی
واقعیات منطقه گســیل میدارد و تنش کمتر برای
همه طرفها مفید خواهد بود.
القصه این که همیشه گفتهایم «سالی که نکوست
از بهارش پیداســت» و با این کــه بارها گزاره ماضی
نقض شده باورش داریم .سال  99را در ذهن خود این
گونه بیاغازیم که «سال نکو الزاما با بهارش در ارتباط
نیست» و ســال برای ما از بهار درون خانههایمان و
ایمان به چرخش سیب سیاست و تقدیر به هزار چرخ
آغاز و به فرجام نیکو خواهد رسید.
سال نو بر همه فارسیزبانان مبارک باد.

