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لزوم ایجاد  ۵آرامستان در نقاط مختلف تهران

اعضــای مجمــع نمایندگان اســتان تهران در مجلس شــورای
اسالمی ضمن برگزاری نشســت با مدیرعامل و معاونین سازمان
بهشتزهرا(س)ازبخشهایمختلفاینسازمانبازدیدکردندوبرلزوم
ایجاد  ۵آرامستان در نقاط مختلف تهران برای جلوگیری از ترافیک
محدودهبهشتزهراتاکیدشد.بهگزارشایسنا،عبدالحسینروحاالمینی
نماینــده مــردم تهــران در مجلس ضمــن یــادآوری برگزاری
جلساتی با مسئوالن بخش های مختلف به منظور بررسی مسائل
کالن شــهر تهران به لحاظ بهداشــتی افزود :الزم است که این

حوزه بازمهندســی شود ،به همین دلیل جلساتی را
با مسئوالن مربوطه دراین زمینه برگزار کردیم ،ضمن
اینکــه تعطیلی تهران به دلیل شــیوع کرونا یکی از
اولویت هایمان بود که دولت در این زمینه همکاری
کــرد و در پی آن جمعیت متوفیان کرونایی کاهش
یافت .ســیدعلی یزدی خواه از دیگر نمایندگان مجلس شــورای
اسالمی با اشاره به مسائل و مشکالت ترافیکی ناشی از تردد زیاد
آخر هفته و روزهای پایانی ســال به آرامســتان بهشت زهرا(س)

اجتماعی

گفت :یکی از مطالبات جدی ما از شهرداری این است که
 ۵آرامستان در نقاط مختلف تهران ایجاد شود تا از حجم
ترافیک ســنگین آخر هفته در این محدوده جلوگیری
شود وی همچنین از مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س)
به دلیل اقدامات شایســته در زمینــه کاهش ترافیک
و گرفتن مشــاور متخصص در این زمینه و آغاز مطالعات کاربردی
در این حوزه تقدیر کرد.وی از مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س)
خواست تا آماری از نحوه ارائه قبر به افراد بی بضاعت ارائه دهد.

بررسی میزان رفتارهای الکچری در حوزه بهداشتی در کشورهای منطقه و غرب

آیا فقط در ایران هتل بیمارستان داریم؟

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا :تاریخ رند  99/9/9دردسرهای
زیــادی را در جامعه ما به وجود آورده اســت .پدران و مادران زیادی
تــاش کردند که تاریخ تولد فرزند خــود را در این روز ثبت کنند و
حتــی ثبت احوال برای جلوگیری از تراکــم زایمانها اعالم کرد که
تولدهای خــارج از این تاریخ هم در صورت تمایــل والدین در این
تاریخ رند ثبت میشــود .معلوم نیســت با این تاریخ تولد رند ،دقیقا
چه میشــود کرد اما البد مزیتهایی دارد که پدر و مادرها حاضرند
برای رزرو بیمارستان و زایمان در ساعت  9و  9دقیقه ،تاریخ 99/9/9
هزینهای بالغ بر یکصد و ســی میلیون تومان پرداخت کنند .بالیی
که فضای مجازی بر ســر خانوادههــای ایرانی آورده نتایجی جز این
ظاهربینیها نــدارد .انگار آنهــا تاریخ تولد الکچری را دســتاورد
بزرگی برای فرزندان خــود میدانند و به فکر دیگر اخالقیات پدر و
مادر بودن نیســتند .این نوع زایمانها پیامدهای بســیار بدی برای
فرزنــدان دارد و اینگونه اهمیت دادنهای بیش از حد به یک تاریخ
نه چندان خاص آسیبهای زیادی را در پیش دارد .ما در این نوشته
علت این نوع توجه زیاد به این دســت از مسائل را بررسی میکنیم
و از ســوی دیگــر این گونه رفتارها را در جوامــع دیگر مورد توجه
قرار میدهیم.
>نقض حقوق کودک

زایمــان زودرس نوعی نقض حقوق کودک اســت زیرا حق طبیعی
او اســت که تا زمان مورد نظر در رحم مــادر خود بماند .به گزارش
پایگاه خبــری آفتاب ،دکتــر محمود عباســی در اولین کنفرانس
تخصصی حقوق کودک در اســتان مرکزی با اشــاره به سزارینهای
نابهنگام و تاریخی تقویمــی رند برای تولد نوزادان بیان کرد « :تولد
زودهنگام نــوزاد در تاریخی خــاص یا دیرتر از زمــان اصلی تولد،
ظلم آشــکار و نقض حقوق کودک است 10 .روز پایانی عمر جنین
در رحــم مادر معــادل  3ماه پایانی زندگی جنین در رحم اســت و
حق نداریم که این شرایط را دســتکاری کنیم ،اما متاسفانه درگیر
چنین رفتارهایی شــدهایم که مصداق فروپاشــی اخالقی اســت،
البته جامعه پزشــکی باید در مقابل چنین گسیختگیهای اخالقی
بایستد».
>میزان تولد در دیگر تاریخهای الکچری

به نظر میرســد چند دهه اســت که خانوادهها در تالش هســتند
که تاریخ تولد نوزاد خود را در تاریخهای رند به ثبت برســانند .طی
ســالهای اخیر تمایل خانوادهها به این تاریخها بیشتر شده و تعداد
تولدهــا در این روزها بیشــتر از حد معمول بوده اســت .مانند این
تاریخهــا که طبق خبرها ،تعداد زایمانهــا در آنها حداقل دو برابر
تعداد روزهای عادی بوده است .به آمارهای موجود در تاریخهای رند
دهههای اخیر توجه کنید:
•  :۹۸/۸/۸تولد  ۵۲۴۲نوزاد
•  ۲۱۸۷ :۹۷/۷/۷نوزاد
•  ۵۶۸۰ :۹۶/۶/۶نوزاد
•  ۶۰۱۳ :۹۵/۵/۵نوزاد
•  ۴۱۹۵ :۸۸/۸/۸نوزاد

سوتیتر  :این خودنمایی کردن تنها از طرف ثروتمندانی
اســت که ثروت های بــادآورده و بی حســابی دارند .
میلیاردرهــای امریکایی و حتی هنرپیشــه های جوامع
توســعه یافته هیچ گاه ثروت هــای خود را این گونه به
هدر نمی دهند و نهایتــا ثروت خود را در مراکز خیریه
و برای کمک به دیگــران خرج می کنند  .در میان این
ثروتمندان ،در جوامع دیگر هیچ گاه این شدت از اهمیت
دادن به این دست از مسائل دیده نمی شود
"رند " کســب درآمد میکنند :شــماره تلفن رند ،شماره پالک رند
و ....قشر ثروتمند جامعه برای کسب تمایزیابی و جبران کمبودهای
درونی خود ،به دنبال این محصوالت هســتند .رندی زمانی اهمیت
پیدا میکند که برای افراد سودی داشته باشد البته درباره این تاریخها
تبلیغات وســیعی هم شده اســت و حتی افراد این روز را به یکدیگر
تبریک گفتند .زمانی که جوامع درگیر مسائل و مشکالت زیاد هستند
پرداختن به این نوع موضوعات تنها پرت کردن ذهن افراد اســت و
مانعی بر سر راه پیشرفت کشور میشود» .
>ظاهر بینی گریبان نوزادان را هم گرفته است

در ادامــه امیرمحمود حریرچی به آفتاب یزد گفت « :قشــر خاصی
از مردم برای رفع عطش الکچری بودن خود به این اقدامات دســت
میزنند .این افراد در زندگی شــخصی خود هم مدام به دنبال ظواهر
هستند و در انتخابهای خود هم به این معضل دچارهستند .پشت
واژه الکچــری و مادیات ،خود را پنهان میکنند زیــرا این افراد در
زمینههای دیگر دارای موفقیتهای چشــمگیری نیســتند .والدین
بایــد به دنبال امکانات ،رفــاه و وقت برای فرزندان خود باشــند نه
اینکه به دنبال تاریخ رنــد بروند .ایران باالترین رتبه را در عملهای
زیبایی در دنیا دارد که این خود نشــانی از ظاهر بینی افراد اســت.
همچنین  60درصد از زایمانها در کشور ما به صورت سزارین انجام
میشــود که یک نوع راحت طلبی خالف جهت طبیعت اســت .در
صورتی که در کشــورهای توســعه یافته میزان زایمانها از طریق
ســزارین بسیار پایین اســت .یک زمانی عرف جامعه رفتارهای این
چنینی را نمیپذیرفت اما این قضیه امروز به جایی رســیده اســت
که نــوزادان درگیر آن شــدهاند و دیگر برای این نــوع رفتارها تابو
وجود ندارد» .

>افراد در کشور ما از "رند " کسب درآمد میکنند

>نوکیسگان دارای ثروتهای عظیمی هستند

مابرایبررسیچراییاینموضوعبهسراغمردمشناسانوجامعهشناسان
رفتیــم .دکتــر مصطفــی اقلیمــا پــدر مــددکاری اجتماعی به
آفتاب یزد گفت « :من  13سل در فرانسه زندگی کردهام و هیچ گاه
چنیــن رفتارهایی را ندیده ام .ما در ســالهای دیگر هم تاریخ رند
خواهیم داشــت و تمام نخواهد شــد .در هیچ جای دنیا این میزان
از توجه به تاریخ رند وجود ندارد .بســیاری از افراد در کشــور ما از

در آخر سید حسن حســینی جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران
دربــاره اهمیت باالی ایــن تاریخها در جامعه ایــران به آفتاب یزد
گفت « :این پدیده در کشور ما و کشورهای اطراف دیده میشود .اما
این پدیده درکشــورهای اروپایی مانند فرانسه وجود ندارد .بسیاری
از افراد مخالف این هســتند که فرزندانشان در مناسبهای خاص به
دنیا بیایند زیرا نمیخواهند در میان جشــنهای دیگر جشــن تولد

>بازگشت  ۲۶هزار خودروی غیربومی از مبادی ورودی پایتخت

به گزارش مهر ،سردار حسین رحیمی ،ادامه داد :از روز اول اجرای
طرح هوشمند محدودیتهای کرونایی تا دیروزحدود  ۵۹۳۲دستگاه
خودرو که از ســاعت  ۲۱شــب تا  ۴صبح غیرقانونی تردد داشتند،
اعمال قانون شده و  ۲۶هزار خودرو که غیربومی بودند و قصد ورود
به پایتخت را داشــتند ،به شهرهای خود بازگشتند و اجازه ورود به
پایتخت را نگرفتند .وی با اشاره به اینکه مخدوش کردن پالک عالوه

مدیرکل تعزیرات حکومتی شــهر تهران گفت:
معمــوال وقتــی شــاهد افزایش قیمــت ارز یا
کاهــش ارزش پــول خودمان هســتیم بالطبع
شــاهد افزایش قیمت کاالها نیز هســتیم ولی
برعکس آن؛ یعنی کاهش قیمــت ارز و کاهش
قیمت کاالها را کمتر میبینیم و شاید به دلیل این
است که ثبات در بازار حاکم نشده است.به گزارش
ایلنا« ،محمدعلی اسفنانی» ادامه داد :فروشندگان
در چنین مواقعی بحثــی را مطرح میکنند که
سرمایهشان دچار آسیب میشود اما به هر حال
با مکثی نسبت به کاهش قیمت باید اقدام شود.
وی تصریح کرد :معموال کاهش قیمت کاال پس از
کاهش قیمت دالر زمانبر است اما فراوان دیده شده
است که قیمت کاالها نیز کاهش داده شده است.
اما اینکه اگر قیمت کاال را کاهش ندهند آیا تخلف
اســت یا خیر این موضوع منوط به این است که
قیمت تعیین شده کاال از سوی سازمان حمایت از
مصرف کنندگان و یا تنظیم بازار چقدر بوده است.
اما اگر از آن مبلغ باالتر باشد به طور قطع و یقین

وی در ادامه گفت « :ما در ایران هتل بیمارستان داریم .در کشورهای
توســعه یافته اصال اینجور مکانی وجود ندارد که اسم بیمارستان را
هتل گذاشــته باشــند .به صورت محدود تعدادی اتاق خصوصی در
بیمارستانها وجود دارد .این خودنمایی کردن تنها از طرف ثروتمندانی
اســت که ثروتهــای بادآورده و بیحســابی دارنــد .میلیاردرهای
امریکایــی و حتی هنرپیشــههای جوامع توســعه یافتــه هیچ گاه
ثروتهــای خود را این گونه به هــدر نمیدهند و نهایتا ثروت خود
را در مراکــز خیریه و برای کمک به دیگران خرج میکنند .در میان
این ثروتمندان در جوامع دیگر هیچ گاه این شدت از اهمیت دادن به
این دســت از مسائل دیده نمیشود .در میان کشورهای حوزه خلیج
فارس از جمله ایران این نوع خودنمایی از طریق هزینه کالن ثروتها
به وفور دیده میشود .این آدمها تنها توانستهاند که به ثروت برسند
اما سطح فرهنگی و سرمایه فرهنگی بسیار پایینی دارند .امکان ندارد
کسی که ســرمایه فرهنگی مناسب و سرمایه اقتصادی داشته باشد
به این نوع رفتارها دســت بزند .متاســفانه از سوی دیگر باید به این
بپردازیم کــه به جای عدالت اقتصادی در کشــور ما چرا عدهای به
ایــن ثروتهــای کالن بادآورده دسترســی دارند و عــدهای با فقر
دست و پنجه نرم میکنند؟  20درصد از افراد کشور ما ثروتمند هستند و
 80درصد بعدی فقیر .امروز حتی طبقه متوسط کشور ما فقیر شده
است .این جور رفتارها به ما میزان نابرابری اقتصادی جامعه را نشان
میدهد .االن حتی در ایران سرمایه دارانی که کارخانه و شرکت دارند
یعنی به عبارتی به فعالیتهای تولیدی میپردازند ،بعید اســت که
این گونه ثروتهای خود را هدر دهند که برای تولد بچهای در تاریخ رند
هزینه کنند» .
>بخش بهداشت و درمان تجاری شده است

وی در آخر گفت « :بخش بهداشــت و درمانی کشــور ما هم بسیار
تجارت پیشه شده است .این بســیار آسیب زا است .نظام بهداشتی
درمانــیای که تجاری شــود نتیجهای جز ایــن تولدهای الکچری
نخواهد داشــت .در کشــوری مانند فرانســه مادری که باید وضع
حمــل کند حق ندارد کــه زودتر از موعد زایمان کنــد به جز این
که پزشــک متخصص تشخیص دهد این مادر مشــکل دارد و باید
زودتر از طریق ســزارین وضع حمل کند .در کشورهای توسعه یافته
پزشــکان معتقدند که باید تالش شــود زایمانها به صورت طبیعی
انجام شــوند و زایمان طبیعی جایگزین سزارینها شده است .اما در
جامعه ما چون نظام پزشــکی تجاری اســت به متقاضیان سزارین
جواب مثبت داده و از این طریق نوعی کســب ســود و منافع ایجاد
میشود» .

بــر جریمه راهنمایی و رانندگی ،پیگرد قضایــی دارد ،گفت :بحث
مخدوش کردن پالک یا باز کردن آن در این روزها بیشتر به چشم
میخورد اما رانندگان بدانند این فعل وصف مجرمانه دارد و تا امروز با
حدود  ۱۷هزار و  ۵۰۰خودرو برخورد شده است.

که چندین ســال در پارکینگ بودند ،با تسهیالتی آسان ترخیص
شدند و در مرحله بعدی ،ما قصد اجرای این طرح را برای خودروهای
رسوبی داریم.رحیمی گفت :تهران بیشترین تعداد موتورسیکلتهای
رسوبی در پایتخت را دارد اما متأسفانه از این طرح استقبال چندانی
نشده است.

رحیمی با بیان اینکه پلیس به  ۴۵۳هزار مورد تذکر لسانی داده است،
گفت :در تمام طول روز بالغ بر  ۵۰درصد کاهش تردد در سطح شهر
را داریم و همچنین ترددهای شبانه  ۷۰درصد کاهش یافته است .در
مترو هم بیش از  ۹۵تا  ۹۸درصد مردم از ماسک استفاده میکنند.
وی خاطرنشــان کرد :در مبادی ورودی به تهران  ۵۰تا  ۷۰درصد
کاهش تردد به تهران را داریم و همچنین اصناف و کسبه باالی ۹۰
تا  ۹۵درصد پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکنند.وی با اشاره به
اجرای طرح ترخیص موتورسیکلتهای رسوبی از پارکینگ گفت :این
طرح با تدبیر فرمانده ناجا آغاز شد و در مرحله اول موتورسیکلتهایی

>ترخیص ۱۵۰۰موتورسیکلت رسوبی در تهران

> ۴۵۳هزار تذکر لسانی به مردم برای استفاده از ماسک

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران:

نان گران نشده است

>در ایران هتل بیمارستان وجود دارد

حدود  ۶۰هزار موتورســیکلت و  ۱۰هزار خودرو در
پارکینگهای پایتخت رسوب کردهاند

عدم استقبال از طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی
رئیسپلیسپایتختبااشارهبهاجرایمحدودیتهایهوشمندترافیکی
در پایتخت ،اظهار کرد :پالکهای شهرستانی به هیچ عنوان حق تردد
در اســتانهای تهران و البرز را ندارند و در صورت تردد حتماً از طریق
دوربینهای نظارتی جریمه میشوند اما با توجه به تدابیر اندیشیده شده،
اگر فردی ســاکن تهران باشد اما پالک خودرویش شهرستانی باشد،
میتواند پس از جریمه به مراکز اجرائیات پلیس راهور مراجعه کند و
با نشان دادن مدارک سکونتی خود ،جریمه را ببخشد.

فرزند خود را برگزار کننــد .این نوع هزینه کردنهای میلیونی تنها
در کشورهایی مانند کشور ما دیده میشوند زیرا ثروتهای بادآورده
زیادی از سمت منابع طبیعی کشــور ما وجود دارد به عبارتی وفور
منابع طبیعی در کشور ما بالهای زیادی را به وجود آورده اند .افرادی
با عنوان نوکیسه که در فرآیند تولیدی هم نقش به خصوصی ندارند
دارای ثروتهای عظیمی هستند .این قشر نوکیسه در ایران به وفور
دیده میشود و تعداد آنها در حال افزایش است .یکی از ویژگیهای
خاص قشر نوکیسه در کشــور ما ایران آن است که این گروه دارای
سرمایه فرهنگی خاصی نیستند .چون سرمایه فرهنگی بسیار کمی
دارند دائما به دنبال خودنمایی و جلب توجه کردن هستند .به عبارتی
گوهر اصیل نیازی به خودنمایی ندارد زیرا نور گوهر باعث دیده شدن
آن میشود ولی سنگ سیاه برای جلوه کردن به رنگ آمیزی احتیاج
دارد .این در واقع جلب بخشــی به خود ،خانواده و به دیگران است از
طریق فخر فروشی» .

گران فروشی است و دو برابر تا  ۵برابر مقداری که
گران فروشی کردهاند در نوبت اول به نفع صندوق
دولت جریمه و در دیگر نوبتها چنانچه شاکی هم
داشته باشند باید رضایت شاکی را کسب کنند.
وی در پاســخ به این سوال که آیا فروش اجناس
بغیر از قیمت درج شــده روی آن تخلف اســت
گفت :بله قطعا همینطور اســت البته در برخی
مــوارد دیده شــده قیمت درج شــده با قیمت
واقعی متناسب نیست و قیمت روی کاال دوباره
درج شده اســت در این صورت نیز ،هم با کسی
که قیمت را درج کرده و هم با کســی که جنس
را فروخته باید برخورد شــود ،مدیرکل تعزیرات
حکومتی شــهر تهران درباره افزایش قیمت نان
توسط برخی نانواییها گفت :نانواییها دو دسته
هســتند .گروهی به آزاد پز معروف هســتند و
گروهــی به دولتی .هر دو گروه مکلف هســتند
نرخنامه مصوب را رعایت کنند و همچنین تمام
نانواییهامکلفبهدرجنرخنانمقابلدیدمشتریان
هستند.

وی اظهــار کرد :ما کار ترخیــص را راحت و به نحــوی مراحل را
تنظیــم کردهایم که افراد بتوانند به راحتی موتورســیکلت خود را
تحویل بگیرند البته تا دیروز حدود  ۱۵۰۰دســتگاه موتورسیکلت
تحویل مالکشــان داده شده اســت.رحیمی ،اطالعرسانی ضعیف
در رابطــه با طرح ترخیص موتورســیکلتهای رســوبی را یکی از
دالیل عدم اســتقبال مــردم از این طرح دانســت و گفت :حدود
 ۶۰هزار موتورسیکلت و  ۱۰هزار خودرو در پارکینگهای پایتخت
رسوب کردهاند.
معاون آموزش و پرورش:

نگران میزان یادگیری در پایه اول هستیم

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در
واکنش به توصیه وزیر آموزش و پرورش مبنی بر
آموزش حضوری برای کالس اولیها گفت :موضوع
آموزش کالس اولیها خیلی حائز اهمیت اســت،
زیرا دانش آموزان کالس اولی برای اولین بار است
که با دنیای مدرســه آشنا میشوند و مهارتهای
پایه خواندن ،نوشتن و حساب کردن را در همین
پایه تحصیلی میآموزند« .رضــوان حکیمزاده»
در گفتوگو با ایلنا ،با اشــاره به اهمیت یادگیری
رو در رو در کالس اول ابتدایی گفت :این مهارتها
مقدمه همه یادگیریهای بعدی اســت و اگر این
یادگیریها در پایههای اول ضعف داشــته باشد،
تاثیر منفی در ســایر سالهای تحصیلی به جای
میگذارد .از این رو در دســتورالعمل آموزشی که
تهیه کرده بودیم ،پیشبینیمان این بود در همه
مناطق حتی در مناطق قرمز نیــز دانشآموزان
کالس اول یــک یــا دو روز در هفتــه آن هم در
ساعتهای محدودی به صورت گروههای کوچک
چند نفره در مدرسه حضور داشته باشند و بتوانند

به صورت رودررو آموزش را دریافت کنند .وی افزود:
با توجه به اینکه شرایط کرونا قابل پیشبینی نیست
و ما خیلی نگران میــزان یادگیری کالس اولیها
هستیم ،بنابراین طبق تاکید وزیر آموزش و پرورش
ما به دنبال این هستیم شرایطی را فراهم کنیم تا
از طریق آن مطمئن شویم ،دانش آموزان کالس
اول برای یادگیری مشکلی ندارند .وی با بیان تفاوت
آموزش الفبا از طریق آموزش مجازی و حضوری
تصریح کرد :در سال تحصیلی گذشته دو سوم از
سال تحصیلی سپری و کالسها تشکیل شده بود
و دانش آموزان معلم خود را میشناختند ،اما تصور
اینکه دانشآموزان کالس اولی که تا به حال مدرسه
نرفتهاند،ازطریقگوشیموبایلحروفالفبا،نوشتن
یا مهارتهای ارتباطی و اجتماعی را یاد بگیرند ،یک
مقدار غیرواقعبینانه است .سایر کشورها نیز روی
بحث پیش دبستانی و ابتدایی و حضور دانشآموزان
تاکید خیلی زیادی داشتند ،از این رو ما نیز دنبال
راهکارهایی هستیم تا بتوانیم موضوع اطمینان از
یادگیری در کالس اولیها را تحقق ببخشیم.
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حدود  ۵۰درصد زندانیان کشور ،محکومان جرائم مواد مخدر هستند

رئیس سازمان زندانها گفت :وضعیت زندانها باید به صورت مستمر توسط سازمان زندانها
و قضات رصد و نتایج حاصل از آن نسخههای تأدیبی و تربیتی ارزیابی شود؛ لذا ریاست قوه
قضاییه به منظور توجه دادن به این مهم بخشنامه پایش وضعیت زندانیان را صادر کردند.
به گزارش ایلنا ،محمد مهدی حاجیمحمدی با اشاره به آمار زندانیان کشور گفت :نزدیک به
 ۵۰درصد آمار زندانیان کشور را محکومان جرائم مرتبط با مواد مخدر تشکیل داده است.

کرونا خبر

جهان

تعداد مبتالیان ۶۳ :میلیون و  ۷۲هزار و
 ۹۰۵نفر
تعداد فوتی ها  :یک میلیون و  ۴۶۵هزار
و  ۱۸۶نفر
تعداد بهبود یافتگان ۴۳ :میلیون و ۵۴۶
هزار و  ۲۳۶نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۹۶۲ :هزار و  ۷۰نفر
تعداد فوتی ها ۴۸ :هزار و  ۲۴۶نفر
تعداد مبتالیان دیروز ۱۳ :هزار و  ۳۲۱نفر
تعداد فوتی های دیروز ۳۷۱ :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان ۱۳ :میلیون و  ۷۵۰هزار و
 ۴۰۴نفر
تعداد فوتی ها ۲۷۳ :هزار و  ۷۲نفر
هند

تعداد مبتالیان ۹ :میلیون و  ۴۳۲هزار و
 ۷۵نفر
تعداد فوتی ها ۱۳۷ :هزار و  ۱۷۷نفر

وزارت کشور

فقط  ۳درصد از مردم کشور
درگیربیماریکروناهستند

وزیر کشــور گفت :باید اعالم کنم که تنها سه
درصد از مردم ما درگیر این بیماری هســتند
و  ۹۷درصد ســالم و پاک هســتند؛ یعنی به
نوعی تنها ســه درصد از جمعیت ایران درگیر
بیماری کرونا شدهاند .به گزارش مهر ،عبدالرضا
هم و غم
رحمانیفضلــی بیان کرد :ما تمــام ّ
خود را بر این گذاشــتهایم تا از این سه درصد
مراقبــت کنیــم و آن  ۹۷درصد دیگر بتوانند
به راحتــی به زندگی خودشــان ادامه دهند.
وی تصریــح کرد :ما به دلیل این ســه درصد
از مــردم ترددها را محدود کــرده ،مغازهها را
بســته و دیگر محدودیتها را اعمال کردهایم؛
پــس از این افراد تقاضــا و خواهش داریم که
از خود مراقبت کننــد و تا زمانی که بهبودی
کامل را به دســت نیاوردند ،در جامعه حضور
پیدا نکنند.وزیر کشور گفت :از  ۹۷درصد دیگر
تقاضا میکنیم که در وهله اول حتماً از ماسک
استفاده و فاصله اجتماعی را رعایت کرده و در
تجمعات شرکت نکنند تا بتوانیم با همدلی هم
این بیماری را پشت سر بگذاریم.

نیرویانتظامی

 ۹۳درصد جرایم
مربوط به سرقت است

جانشین فرماندهناجاگفت:درراستایپیشگیری
و کاهــش جرایم ضمن اینکــه مطالبه گری
از سازمان ها و نهادها را بایستی در دستور کار
قرار داد ،مســئول سازی در تولید و گسترش
امنیت نیز انجام شــود.به گزارش ایسنا ،سردار
قاســم رضایی خاطر نشــان کرد ۹۳ :درصد
جرایم مربوط به سرقت ها است و فرماندهان و
مدیران انتظامی با افزایش نگهبان محله ،توسعه
شــبگردها و دشتبان در راســتای پیشگیری
از وقــوع ســرقت و با اقدامات هوشــمندانه و
برنامهریزیشدهوکشفبهموقعسرقت،سرقتها
را کاهش و احساس امنیت را در جامعه حفظ
کنند و ارتقــا دهند.وی افزود :باید هزینه های
جرم متناســب با آن باشــد .از این رو پلیس
بایستی در راستای پیشگیری و کاهش جرایم
ضمن اینکه مطالبه گری از ســازمان ها و نهاد
ها را در دستور کار قرار دهد ،بایستی مسئول
سازی در تولید و گســترش امنیت نیز انجام
شــود.وی در پایان بر لــزوم توجه و اهتمام به
قرارگاه های تحول کوپ و قرارگاه ارتقا و حفظ
امنیت اخالقی و اجرای مطلوب و مستمر طرح
های ناظر یک و دو تاکید کرد.

کرونا کاهش مییابد اگر...
ادامه از صفحه اول:
در ایــن میان یکی از مفیدترین کارهایی که
دولت میتواند انجام دهد بیماریابی اســت
یعنــی با کاهش هزینه تســت پی ســی آر
میتواند میزان حقیقی بیماران را شناسایی
و از گسترش کرونا جلوگیری کند .متاسفانه
تعدادی از بیماران هستند که تست  pcrدر
آنها مثبت شده است ولی آزادانه در خیابان
تردد میکنند این موضوع نشان میدهد که
بیمســئولیتی در جامعه زیاد است .نکتهای
که وجود دارد این اســت که درســت است
که آمــار کرونا در حال پایین آمدن اســت
اما مــردم نباید بنا به گفته وزیر بهداشــت
به تله قدیمی عادی انگاری شــرایط بیفتند
و با تصور اینکه شــرایط بهتر شده از اجرای
دقیق پروتکلها خــودداری کنند .بلکه باید
دست به دست هم دهیم تا آمار مرگ و میر
و مبتالیان بــه کرونا به پایینترین حد خود
برسد تا بار دیگر فعالیتهای اقتصادی که از
اهمیت بسزایی در جامعه ما برخوردار است
از سر گرفته شود.

گزارش کوتاه

طرفداران رانت ارز ۴۲۰۰تومانی؛

مدعی مبارزه با داللی دارو!

افزایــش قیمت کاالهایی همچون گوشــت یا
کمبود اقالم دارویی در برخی مواقع باعث شده
که سیاست تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی همواره
موردانتقادکارشناسانقراربگیرد.امااینسیاست
نیــز ذینفعان خود را دارد کــه حال به دفاع از
آن پرداختهاند .به گزارش مهر،رئیس سندیکای
تولیدکنندگان مواد اولیه شــیمیایی میگوید:
«متأسفانه عالوه بر رســانههای معاند ،دالالن
دارو به واسطه اینکه آزاد شدن نرخ ارز برای آنها
منافعی دارد دنبال این مقوله هستند .از طرفی در
شرایط فعلی انسولین را به عنوان یک بهانه پیدا
کردهاند و به واسطه اینکه چون قیمت دارو در
ایران پایین است دارو در حال قاچاق است پس
باید تخصیص ارز ترجیحی به دارو متوقف شود».
>وضعیت ارزی کشور هر سال بدتر از پارسال

بــرای درک صحت گفتههای اختراعی میتوان
به روش تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی اشاره کرد.
درواقع این سیاست که از اوایل سال  ۹۷در حال
اجرا اســت در ابتدا گستره بســیاری از کاالها و
خدمــات را در بر میگرفت تا جایی که دولت به
یداد.
واردات غذای سگ و گربه نیز ارز تخصیص م 
با ورود به سال  ۹۹کاالهایی که ارز  ۴۲۰۰تومانی
به آنها تخصیص مییافت از همیشه کوچکتر
شــده اما با این حال عرضه همین کاالها در بازار
کاهش یافت .در صدر این فهرســت تا به اینجا
میتوان از انسولین نام برد که تا چندی پیش نیز
دستمایهفشاررسانههایغربیبهکشوربود.
>ارز ۴۲۰۰تومانیبهناممردمبهکامداللها

باوجود اینکه واردکنندگان ســعی داشتهاند
کمبود انســولین در بازار را به عدم تخصیص
ارز  ۴۲۰۰تومانی نســبت دهند اما گفتههای
مســئولین خالف این ادعا را نشــان میدهد.
واردات انسولین در شش ماه اول سال نسبت به
مدت مشابه سال گذشته با افزایش  ۱۳درصدی
روبرو بوده اما نهتنها نیاز بازار انســولین کشور
تأمین نشده بلکه بازار با کمبود این دارو روبرو
شد .کارشناســان دلیل این کمبود را اختالف
قیمت فاحش انسولین با کشورهای همسایه به
دلیل رانت ارز  ۴۲۰۰تومانی و درنتیجه قاچاق
معکوس آن دانستهاند.آنچه در رابطه با انسولین
رخ داده اســت بعد از آن در بازار گوشــت نیز
اتفاق افتاد .در واقع قیمت گوشــت که باید به
خاطــر تأمین مواد خوراک دام با ارز ترجیحی
ثابت میماند به یکباره شروع به افزایش کرد.
>جایگزینی حمایت ریالی به جای رانت ارزی
الزمه خروج از بحران

در حوزه دارو کارشناسان و نمایندگان مجلس
جایگزینی حمایت بیمهای بجای تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومانی را پیشنهاد میدهند ومعتقدند
میتــوان با حــذف یا نزدیک کــردن نرخ ارز
ترجیحی از  ۴۲۰۰به نزدیک بازار آزاد از رانت
این سیاست کاست تا ســود قاچاق معکوس
کاالهای مذکور به خارج از کشور کاهش یابد.
عالوه بر این تولیدکنندگانی که در حال حاضر
بیشتر هزینههای خود را به صورت ریالی یا با
نرخ نیمایی تأمین میکنند و قادر به رقابت با
رانت وارداتی نیستند ،میتوانند کاالهای خود را
روانه بازار کنند .با تغییر فوق بدون شک کمبود
اقالمی همچون انسولین در کشور رفع خواهد
شد اما در کنار حذف یا تعدیل نرخ ارز ترجیحی،
حمایت جایگزین از مصرفکننده الزم اســت.
کارشناسان برای حمایت از مصرفکننده انتقال
مابهالتفــاوت افزایش نرخ ارز به شــرکتهای
بیمهای را پیشنهاد میدهند .البته برای اطمینان
از ایــن انتقال ارز باید همچنان ســهمیه این
کاالها از درآمد ارزی کشــور شفاف بماند یا در
صورت نیمایی شدن ،عرضه آن در بازار نیما نیز
بهصورت نشاندار عرضه گردد و درآمد حاصل
از آن به بیمهها برای حمایت از مردم داده شود.
>تعدیل نرخ ارز  ۴۲۰۰عامل صرفهجویی
در مصارف و کاهش فساد ارزی

بــا تعدیل نرخ ارز دولتی یا عرضــه ارز در بازار
نیمایی ،نهتنها درآمدهای الزم برای حمایت از
مصرفکنندگان تأمین خواهد شد بلکه امکان
کنترل نــرخ ارز برای دولت نیز افزایش خواهد
یافت .کارشناســان معتقدند که بــا توجه به
صرفه جوییهایی کــه رخ خواهد داد میتوان
از افزایش قیمتها جلوگیری کرد.با اجرای این
سیاست نهتنها روند کند تخصیص ارز که تا به
اینجا منجر به بلوکه شدن سرمایههای صنایع
دارویی شده اســت ،تسریع خواهد یافت بلکه
با توجه به کاهش قاچاق معکوس و کم شدن
فســادهای ارزی مانند بیش اظهاری فاکتور،
یک ســوم تقاضای ارز نیز کاهش مییابد .در
این صورت میتوان به راحتی از مصرفکننده
برای تأمین کاالی اساسی خود و تولیدکننده
برای ادامه تولید حمایت کرد.البته اجرای این
سیاست بدون شک نمیتواند با حذف یکباره ارز
 ۴۲۰۰تومانی مشکالت فعلی را حل کند.
باوجود اینکــه واردکنندگان ســعی
داشــتهاند کمبود انســولین در بازار را
بــه عدم تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانی
نســبت دهند اما گفتههای مســئولین
خالف این ادعا را نشان میدهد

