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جلسه ویژه مسئوالندولت برایکرونا
و اعالم43مبتال و  8قربانی

جامعه

کنکور دکتری  28فروردین
برگزار می شود
رئیس سازمان سنجش آمــوزش کشور گفت:
کنکور دکتری سال  ۹۹قــرار بود روز جمعه ۹
اسفند برگزار شود اما برای رفاه حال داوطلبان
و پیشگیری از شــیــوع ویـــروس کــرونــا در روز
پنجشنبه  ۲۸فروردین  ۹۹برگزار می شود.
ابراهیم خدایی دیروز به ایرنا گفت :اطالعیه
این سازمان درخصوص اعــام سایر اطالعات
مربوط به برگزاری این آزمــون در روز دوشنبه
 ۱۸فروردین  ۹۹منتشر می شود .وی همچنین
گفت :کارت ورود به جلسه آزمون دکتری  ۹۹نیز
از  ۲۵فروردین توزیع می شود .در آزمون دکتری
 ۱۷۴ ، ۹۹هزار و  ۴۶۶نفر ثبت نام کرده اند.

آمادهباش سراسری مدیریت
بحران برای بارشهای پیشرو
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به
پیشبینی بارش شدید باران و برف در روزهای
دوشنبهوسهشنبهدستورالعملیرابهاستانداران
وروسایستادپیشگیری،هماهنگیوفرماندهی
عملیات پاسخ به بحران سراسر کشور ارائه کرد.
بــه گـــزارش ایسنا ،نجار در اع ــام هــشــدار به
استانداران و روسای ستاد پیشگیری ،هماهنگی
و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران نوشت:
«درخصوص اخطاریه هواشناسی این سازمان
با توجه به پیش بینی بارش شدید باران و برف در
نیمه شمالی چهارمحال و بختیاری ،شمال شرق
خوزستان ،غرب اصفهان ،جنوب و غرب لرستان
(حداکثر  ۳۰تا  ۵۰میلیمتر) از عصر دوشنبه
پنجم اسفند پیشبینیهای الزم را اعمال کنند.

سازمان حج و زیارت :سفر به
عتبات فعال متوقف است

سرپرست معاونت عتبات سازمان حج و زیارت
از توقف سفر به عتبات عالیات خبر داد و گفت:
به دنبال مشاهده کرونا در کشور تا روز یک شنبه
سفر به عراق متوقف است و برای ادامه کار ،امروز
دوشنبه تصمیم گیری میشود.محمد آزاد به
مهر گفت   :به دلیل رعایت موازین بهداشتی
اعزام از هر دو کشور فع ً
ال ممنوع است و از کشور
عــراق نیز زائــری به ایــران نمیآید .سرپرست
معاونت عتبات ســازمــان حــج و زی ــارت تاکید
کرد :در روز دوشنبه نیز با حضور مسئوالن دو
کشور درباره ادامه اعزامها یا توقف در روزهای
آینده ،تصمیم گیری میشود .وی درخصوص
ثبت نامهای نوروزی عتبات نیز گفت :ثبت نام
همچنان ادامه دارد و خللی در ثبت نام زائران
برای سفر نوروز صورت نگرفته است.

کشف و ضبط تمساح در ماموریت
یگان حفاظت محیط زیست
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران
از کشف و ضبط تعداد زیادی گونههای حیات
وحش در بازار خرید و فروش آبزیان نواب و یک
قبضه سالح شکاری در گشت و پایش ماموران
یگان حفاظت این اداره در ارتفاعات تهران خبر
داد.به گزارش ایسنا ،مسعود زندی افزود :روز
شنبه ماموران یگان حفاظت این اداره هنگام
گشت و پایش مراکز خرید و فروش حیوانات در
تهران موفق به کشف و ضبط تعداد هشت الک
پشت گوش قرمز  ،پنج بلبل خرما ،شش کبوتر
چاهی ،یک تمساح ،دو ایگوانا و یک الک پشت
سفید چینی الک نرم شدند.وی با بیان این که
برخی از این گونهها با توجه به شرایط مطلوب
برای رهاسازی در زیستگاههای طبیعی تهران
رها شدند ،ادامه داد :بقیه گونه های کشف شده
برای انجام اقدامات کنترلی به مرکز نگهداری
حیات وحش پارک پردیسان منتقل شدند.

تصویب کلیات بودجه ۳۱
هزار میلیاردی شهرداری تهران
شــورای شهر تهران دیــروز کلیات بودجه سال
آینده شهرداری را در حجم بیش از  ۳۱هزار
میلیارد تومان با رای تنها  ۱۰نفر از اعضا به
تصویب رساند.به گــزارش خبرآنالین ،در کل
کشور سابقه نداشته است یک شورای  ۱۰نفره
برای بودجه ای به ابعاد بیش از  ۳۱هزار و ۳۳۰
میلیارد تومان ،تصمیم گیری کند ولی این مسئله
بی سابقه دیروز در شورای شهر تهران اتفاق افتاد
و در نهایت ،شورای شهر تهران برای افزودن بیش
از هزار و  100میلیارد تومان به الیحه تقدیمی
شهرداری ،مجوز داد تا بیش از  ۳۱هزار و ۳۳۰
میلیارد تومان از منابع شهری در سال آینده
دریافت و هزینه شود .اتفاقی که تاکنون نیفتاده
بود ،چون در جلسات رای گیری شــورای شهر
تاکنون سابقه نداشته که تعداد اعضای غایب
به هفت نفر برسد.محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای شهر تهران ،احمد مسجدجامعی
و آرش حسینی میالنی سه عضو شــورای شهر
بودند که در جلسه مشترک با شهردار منطقه ۱۳
که تست کرونای او مثبت شد ،تا اطالع ثانوی در
جلسات شورای شهر حاضر نمی شوند.

ورود جدی نهادهای قضایی وامنیتی علیه اخالل گران بازارماسک

گــــروه اجــتــمــاعــی -امـــــروز شــشــمــیــن روز
ماجراهای «ایران و کرونا» را در شرایطی پشت
سر میگذاریم که تعداد مبتالیان به  43نفر
وقربانیان نیز به  8نفر رسیده است .در عین حال
نوعی اهتمام جمعی در میان مسئوالن کشور
بــرای کنترل شرایط مشاهده می شــود .پیش
از این رئیس جمهور به وزیــر بهداشت دستور
تشکیل ستاد ملی مدیریت کرونا را داده بود
که دیروز با ابالغ جدیدی به وی ماموریت داد تا
ضمن تشکیل جلسات مستمر این ستاد ،از تمام
توان مجموعههای ذیربط به منظور کمک به
جلوگیری از شیوع و ریشهکنی هر چه سریعتر
این بیماری بهره گیرد و به طور مستمر به وی
گزارش دهد.
▪ 15ابتالی جدید!

مهم ترین خبرکرونایی بــه طــور قطع میزان
مبتالیان و فوتی هــای جدید اســت .جهانپور
رئیسمرکزروابطعمومیواطالعرسانیوزارت
بهداشت گفت :تا ظهر یکشنبه تعداد مبتالیان
به ویروس کرونا در کشور به  ۴۳نفر رسیده که از
این تعداد ۸ ،نفر فوت شده اند .تعداد  ۱۵مورد
جدید ابتال به کرونا در کشور تشخیص داده شده
است که هفت نفر در قم ،چهار نفر در تهران ،دو
نفر در گیالن ،یک نفر در استان مرکزی و یک
نفر در تنکابن بوده اند .به گفته وی از این ۱۵
مورد جدید ،سه نفر فوت شده اند.از مهم ترین
اتفاقات روزگذشته به روایت وزیر بهداشت،
ورود دستگاه هــای قضایی و امنیتی برای
برخورد با دالالن و اخالل گران در توزیع اقالم
بهداشتی بود .اقدامی که البته انتظار می رفت
زودتر از این باید انجام می شد .گزارش میدانی
ما حاکی است ،خبرنگار خراسان شنبه شب به
هشت داروخانه   برای تهیه ماسک یا مواد ضد
عفونی مراجعه کرد اما دریغ از یک عدد ماسک.
در همین زمینه روز گذشته چندین داروخانه و

روز گذشته در شرایطی تعطیل شد که البته
بسیاری از خانواده ها فرزندانشان را به مدرسه
نفرستاده بودند .به طور قطع وضعیت ایمنی
بهداشتی مــدارس و دانشگاه ها و خوابگاه
ها از مهم ترین چالش های این روزهاست
که درصورت بازگشایی ،موضوع ضدعفونی
کردن آن ها همچنان مورد بحث است که آیا
این امکان و توانایی وجود دارد؟
▪اختصاص 30میلیارد تومان بودجه

جلسه ویژه مسئوالن دولت برای کرونا

انبار که این اقالم را احتکار کرده بودند کشف
و پلمب شدند که در یکی از این موارد مدیرکل
تعزیرات حکومتی استان تهران   از کشف بیش
از  ۵۰۰هزار ماسک در یک انبار خبر داد.
▪رمزگشایی از عامل کرونا در کشور

شاید یکی از ابهام ها این باشد که ریشه اصلی
کرونای ایرانی که و چه بود؟ که وزیر بهداشت
روز گذشته با قطعیت از عامل چینی انتقال
این ویروس به هموطنانمان خبر داد« :طبق
بررسیهایمان منبع ویروس را پیدا کردیم که از
ناقالن چینی بوده و موارد آن در حال مشخص
شدن است .یکی از فوتیها در قم بازرگانی بود
که از طریق پروازهای غیرمستقیم سفرهایی به
چین داشته است».
▪از قم و قرنطینه چه خبر؟

مردم قم از روز گذشته بسته های بهداشتی
حـــاوی مــاســک ،مـــواد ضــد عــفــونــی کننده
و راهنمای کرونا دریــافــت کردند که طبق
گفته وزیر بهداشت ،این بسته ها طی امروز

کاهش چشمگیر شمار مبتالیان به کرونا در چین؟
گروهاجتماعی-مقاماتچینگفتهاندشمار
افرادیکهبهتازگیبهویروسکرونادراستان
هوبی مبتال شدهاند ،به شدت کاهش یافته
است .برای نمونه در یکی از همین روزهای
مــورد نمونه (چهارشنبه30بهمن) ۳۴۹
نفر دیگر به ایــن ویــروس مبتال شدند ،این
درحالی است که روز قبل از آن  ۱۷۴۹مورد
جدید مبتال در این استان گزارش شده بود.
بیبیسیدرگزارشیدراینبارهنوشتهاست:
چین در معیارهای ثبت این بیماری بازنگری
کرده و هنوز معلوم نیست که آیا این اقدام یا
راههایجلوگیریازشیوعاینبیماریباعث
کاهش شمار مبتالیان شده است .یک مقام
سازمانبهداشتجهانیخاطرنشانکردکه
پیشرفتهایی در چین   صورت گرفته ،اما در
عین حال هشدار داده که به نقطه عطفی در
اینزمینهنرسیدهاست.

▪برخورد دولت کره جنوبی با محتکران
ماسک

احتکار و بلبشو برای ماسک ظاهرا به ایران
اختصاص ندارد و در کشوری همچون کره
نیز اتفاق افتاده است .بی بی سی گزارش
می دهد :نخستوزیر کره جنوبی در نطقی
در تلویزیون ملی گفته که شیوع ویروس
کرونا در ایــن کشور به مرحله خطرناکی
رســیــده اس ــت .چــانسـیکــیــون گفته که
مهار ویروس کرونا در کره جنوبی نیازمند
همکاری همه مردم این کشور است .او گفته
است مردم باید از شرکت در گردهماییهای
بزرگ مانند مراسم مذهبی اجتناب کنند.
نخستوزیر کــره جنوبی اعــام کــرده که
دولت با هرگونه کارشکنی در زمینه احتکار
ماسکهای صورت بهشدت برخورد خواهد
کرد .این هشدار در حالی داده شده که شمار
افراد آلوده به این ویروس در این کشور به
 ۴۳۳نفر رسیده که بیش از دوبرابر آمار روز
جمعه است.

▪هرات و کرونا

همچنینروزگذشتهبیبیسیازوجودافراد
مشکوک به ویروس کرونا در هرات خبر داد
و نوشت :وزارت صحت بهداشت افغانستان
میگوید سه نفر مشکوک به ویروس کرونا در
والیــت هــرات در غرب این کشور شناسایی
شدهاند« .وحیدا...مایار ،سخنگوی وزارت
صحتدیروزیکشنبه بهبیبیسیگفتاین
افراد به تازگی از شهر قم ایران بازگشتهاند و
عالیمویروسکرونارانیزدارند».

خبر

تعهد دولت برای پرداخت  ۵۰درصد اصل و سود اوراق
مشارکت شهرداری ها صادر شد

جانشین رئیس و مــعــاون توسعه منابع و
پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری
هایکشورازصدورتعهددولتبرایپرداخت
 ۵۰درصد اصل و سود اوراق مشارکت سال
 ۹۸شهرداری ها توسط سازمان برنامه و
بودجه خبر داد.بــه گــزارش ایسنا ،مسعود
نصرتی افزود :به استناد بند «د» تبصره ()۵
قانون بودجه سال  ۹۸کل کشور ،شهرداری
ها با تأیید وزارت کشور می توانند تا سقف۸۰
هزارمیلیاردریالاوراقمالیاسالمیمنتشر
کنند که در این زمینه سازمان شهرداری
ها و دهیاری های کشور از ابتدای سال98
درخواست شهرداری ها و مدارک مربوط را
برای استفاده از ظرفیت ردیف قانونی مذکور
جمع آوری کرده و پس از بررسی و تایید دفاتر

تخصصی سازمان ،شهرداری های منتخب
توسط وزیر کشور به بانک مرکزی و سازمان
برنامه و بــودجــه بــرای طــی مــراحــل بعدی
انتشار اوراق مشارکت شهرداری معرفی
شده اند.وی یادآور شد ۱۴ :شهرداری برای
تأمین اعتبار از طریق انتشار و فروش اوراق
مشارکت برای  ۲۳طرح شهرداری اعم از
توسعه قطار شهری و مترو ،توسعه خطوط
اتوبوسرانی و بازآفرینی بافت فرسوده تا
سقف  ۸۰هــزار میلیارد ریــال به سازمان
برنام ه و بودجه معرفیشدهاند که به استناد
بند مذکور در قانون ،در صورت تعریف طرح
در حوزه قطار شهری ،مترو و اتوبوسرانی و
بازآفرینی،دولتبازپرداخت ۵۰درصداصل
و سود اوراق را تضمین می کند.

دوشنبه هم بین مردم قم توزیع خواهد شد.
وزیــر بهداشت دربــاره قرنطینه قم هم البته
به گونه ای سخن گفت که ظاهرا هنوز قصد
قرنطینه این شهر را ندارند .او البته از مردم قم
خواست از شهر خارج نشوند و بیشتر در خانه
هایشان بمانند.
▪هاشمی :الزم باشد تهران را قرنطینه
می کنیم

محسن هاشمی که دیروز نامش در رسانه ها
به عنوان یکی از موارد احتمالی کرونا نام برده
می شد که البته آزمایش های وی منفی بوده
اســت ،در مصاحبه با شبکه  ۲سیما درباره
موضوع قرنطینه تهران گفت« :باید این موضوع
را از وزارت بهداشت سوال کنید .در عین حال
اگر تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در پایتخت
زیاد باشد ،این کار (قرنطینه تهران) را حتما
انجام خواهیم داد».
▪مدارس و دانشگاه هاتعطیل شد اما...

مــدارس و دانشگاه های بیشتر نقاط کشور

در ایــن میان اختصاص بــودجــه هــای ویــژه
موضوع مهمی تلقی می شود که اسماعیل
نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور
در ایــن بــاره چنین گفت :در جلسه کمیته
پیشگیری و کنترل کرونا مقرر شد ،مبلغ ۳۰
میلیارد تومان به وزارت بهداشت و مبلغ سه
میلیارد تومان به استانداری قم برای انجام
امور ضروری پرداخت شود.
▪تازه ترین یافته های علمی چه می گوید؟

و اما محققان در یک مطالعه جدید تخمین
زدنــد که این ویــروس تنفسی   بین  ۵دقیقه
تا  ۹روز روی سطوح بیجان زنده میماند و
میتواند افراد سالم را آلوده کند.
بی بی سی در ایــن بــاره گــزارش داد :دکتر
چــارلــز چــیــو از متخصصان بــیــمــار یهــای
عفونی در دانشگاه کالیفرنیا و مدیر مرکز
تشخیص و کشف ویــروس USCF-Abbott
در این باره میگوید« :با توجه به داد ههــای
در دسترس ،من در درجــه اول به اطالعات
موجود درباره کروناویروس سارس که در بین
کروناویروسهای آزمایش شده با  ۸۰درصد
شباهت نزدیک ترین نمونه به کووید ۱۹-بود،
تکیه میکنم .درباره سارس ،محدوده زمان
زنده ماندن ویروس روی سطوح بین کمتر از 5
دقیقه تا  ۹روز بود.

5
از میان خبرها

هزینه های اسکان نوروزی مدارس
چقدر است؟
مدیرکلتعاونوپشتیبانیوزارتآموزشوپرورش
گفت :سامانه رزرو اینترنتی برای تمام فرهنگیان
شاغل و بازنشسته به آدرس  eskan.medu.irاز
 ۹اسفندفعالمیشودوثبتنامتا ۲۳اسفندادامه
دارد.گودرز کریمیفر در گفتوگو با ایسنا ،افزود:
بعدازتاریخمذکور،هرگونهپذیرشمسافران،فقط
بهصورت حضوری میسر است.وی با بیان این که
آمادگی اسکان  ۱۲میلیون نفر -روز را در ایام
تعطیالت نوروز با تجهیز ۳۹۸مرکز رفاهی یا خانه
معلم با ظرفیت  ۱۶هزار و  ۸۰۰تختخواب۵۰ ،
پردیس دانشگاهی با دارا بودن دو هزار خوابگاه،
 ۳۰۰اردوگــاه مجهز در قالب سه هــزار سوئیت
و  ۱۱هــزار مدرسه در قالب ۱۰۵ه ــزار کالس
درس داریم ،ادامه داد :مسافران به همراه اعضای
خانوادهدرهمهستادهایاسکاندرایامتعطیالت
نوروزی،تحتپوششبیمهحوادثقرارمیگیرند.
کریمی فر تعرفه اسکان نوروزی را نیز اعالم کرد و
گفت:تعرفهاتاقویژههرشب ۴۰هزارتومانبرای
یک خانواده پنج نفره محاسبه میشود .تعرفه یک
باب اتاق گروه «الف» در یک شب  ۳۵هزار تومان
بــرای پنج نفر اعضای یک خــانــواده و نیز تعرفه
کالس گروه «ب» به ازای هر شب  ۲۶هزار تومان
محاسبه میشود.

افزایش  ۲۰درصدی نرخ بلیت
متروی تهران از سال آینده
رئیسکمیسیونعمرانوحملونقلشورایشهر
تهران با بیان این که متروی تهران ورشکسته است
و دولت حمایت الزم را نمیکند ،تصریح کرد :نرخ
بلیت مترو سال آینده حدود  ۲۰درصد افزایش
مییابد .به گزارش فارس ،محمد علیخانی درباره
نرخ بلیت مترو و اتوبوس برای سال آینده افزود:
برای سال جدید به احتمال زیاد افزایش نرخها
مشابه سال گذشته و حدود  ۲۰درصد است ولی
باید توجه داشت که نرخ واقعی بلیت حمل و نقل
عمومی بسیار بیشتر از میزان کنونی است.وی
ادامه داد :هم اکنون شهرداری در حوزه حمل
و نقل عمومی متضرر است و مترو نیز ورشکسته
محسوب میشود چرا که دولت سهم خود را در
حوزه حمل و نقل عمومی نمیپردازد.

