در اين ستون پيامها،متنها ،عكسنوشتها و خبرهاي كوتاه
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون
هيچگونه توضيح و تفسير.
-----------------------------------------------------
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گزارش یک

زهرا چيذري

مهدي امينيان با انتش�ار اين عكس به كنايه توئيت زد :روز
جوان مبارك !
-----------------------------------------------------

اشكان بختياري با انتش�ار اين تصوير نوشت:يه عمر توسط
افرادي فحش خورديد كه شايد امروز به خاطر كرونا بستري شده بودند
و شما بدون هيچ چشمداشتي رفتيد تخت و اتاقشون رو تميز كرديد؛
كاري كه حتي برخي از پرستاران زحمتكش هم ازش ترس داشتند .از
امسال روز مرد كه بشه ،من ياد شماها ميافتم.
-----------------------------------------------------

زهرا هاش�مي اين اسكرين ش�ات را منتش�ر كرد و نوشت:
اپوزيسيون ايرانم همينه! تو اروپا و امريكا پخش شدن و تو رسانههاي
فارس��ي زباني كه دولت امريكا پولش��ونو مي��ده ،كار ميكنن و االن
بزرگتري��ن دغدغهش��ون اينه كه حتي ت��و كرون��ا تحريمها و حتي
تحريمهاي دارويي عليه مردم خودشون قطع نشه! بدون اهميت دادن
به اين موضوع كه خانواده خودشونم در معرض خطره.
----------------------------------------------------حسين دارابي در كانال تلگرامي نوش�ت :نميدونم چرا راديو و
تلويزيون اين ايام اينقدر براي دكترا و پرستارايي كه توي بيمارستانهاي
كرونايي كار ميكنن ،تبليغ و تشكر و قدرداني ميكنن؟! دلتون براشون
نسوزه! اوالً اينا وظيفهشونه ،دوماً حقوق و اضافهكار ميگيرن بابت كارشون،
سوماً به بعضيهاشون وعده استخدام دادن .خيلي ذهنتون رو درگيرشون
نكنيد! اينها براي پول كارميكنن ،مزدشون رو هم ميگيرن.
ديدين جملههاي باال چقدر دردآور بود؟! همين حس رو خانوادههاي
شهداي مدافع حرم داش��تن ،وقتي كه بعضيا ميگفتن مدافعان حرم
براي پول ميرن ميجنگن .واقعاً ش��ما براي پول حاضري بري جلوي
گلوله؟! حاضري بري از بيمارانكرونايي پرس��تاري كني؟! حتي چند
جمله اول درباره پرستاراروهم به سختي نوشتم ،با اينكه واقعيت نبود.
دم همه پرستاران و مدافعان سالمت گرم.
-----------------------------------------------------

محس�ن مهدي�ان با انتش�ار اي�ن عك�س نوش�ت:عكس
بيخانمانهاي الس وگاس را ديديد؟ اين را هم بخوانيد :گرمخانههاي
تهران  50درصد شلوغتر شده/پزشك مستقر درگرمخانه ها گذاشتن/
اتاق قرنطينه درس��ت كردن /هركس مش��كوكه فوري به بيمارستان
منتقل ميشه /خط توليد ماس��ك هم در گرمخانه راه انداختن ،روزي
3هزارتا  /روزانه آموزش و بسته پيشگيري دريافت ميكنن.
-----------------------------------------------------

تشنج فرهنگ غرب از کرونا !

طبق آخرين آمار جهان�ي ،تاكنون يك ميليون
و  ۲۰۲هزار و  ۴۳۵نفر در جهان به بيماري كرونا
مبتال شدهاند .در ميان تمام كشورهاي دنيا كشور
امريكا بيشترين آمار بيماران كرونايي را به خود
اختصاص داده و با افزايش  ۳۴هزار و  ۱۶۸مبتال
در  ۲۴ساعت گذشته ،تعداد مبتاليان كوويد 19
در این کشور به مجموع۳۱۱هزار نفر رسيده است
اما امريكا تنها در ابتالي به كرونا ركورددار نيست.
طبق آمار مقامات رس�مي امريكا ،در پي شيوع
ويروسكروناوبازگشاييفروشگاههاياسلحهدر
اين كشور ،فروش سالح در اين ماه ركورد تاريخ
امريكا را شكست .ارتباط شكستن ركورد تاريخ
امريكا در فروش اسلحه با همهگيري شيوع كرونا
را هنگامي بهتر درك ميكنيم كه بدانيم دولت
امريكا براي تأمين كاالها و تجهيزات پزش�كي
مورد نياز خود ،ماس�كها و كاالهاي خريداري
شده از سوي متحدان غربي خود همچون آلمان و
فرانسه را ميدزدد! رفتاري كه «اندرياس گيسل»
سناتور امور داخلي برلين آن را «دزدي دريايي
به س�بك مدرن» ناميد و خبرگ�زاري رويترز از
اين روش به «تاكتيك غرب وحشي» تعبير كرد.

فرهنگ و شيوه مواجهه دول مترقي جهان غرب در
برابر پاندومي ويروس كوويد  19تمام دنيا را انگشت
به دهان نگه داش��ته اس��ت .تصاوير مخابره شده از
كشورهايي همچون انگليس ،فرانس��ه ،استراليا و
امريكا در روزهاي نخس��ت انتشار ويروس كرونا در
اين كشورها ،تصاوير قفسههاي خالي فروشگاهها و
هجوم مردم براي خريد بيشتر بود؛ هجومي كه خيلي
وقتها به خشونت كشيده ميشد .تصاوير كشمكش
فيزيكي ميان چند نفر بر س��ر دس��تمال توالت در
فروشگاهي در يكي از كشورهاي غربي تنها بيانگر
بحران اپيدمي يك بيماري نبود بلكه نشانه كنار رفتن
نقاب فرهنگي بود كه در سايه اپيدمي يك بيماري
چهره واقعي خود را نشان ميدهد و دنيا را مبهوت
خود ميكند .رعايت نک��ردن قرنطينه ،دروغگويي
سران ،يافتن جايگزين براي چالش دستمال توالت،
افزايش خريد اسلحه ،دزدي ماسک و لوازم پزشکي
از يکديگر ،خريد و احتکار اقالم غذايي بيش از حد،
اينها تنهابخشي از تشنج فرهنگيغرب ازپس حضور
يک ويروس در اين تمدن بود.
آمار جهاني كرونا
ب��ر اس��اس آخري��ن آم��ار پاي��گاه اطالعات��ي
« »worldometerتا لحظه تنظیم خبر يكميليون
و  202هزار و  435نفر در جه��ان به ويروس كرونا
(كوويد )19مبتال شدهاند كه از اين تعداد  64هزار
و  729نفر جان خود را از دس��ت دادهاند .از مجموع
تعداد مبتالي��ان در جهان 246 ،ه��زار و  638نفر
بهبوديافتهاند .كش��ور امريكا كه در رده نخس��ت
كشورهاي مبتال به ويروس كرونا قرار دارد ،با افزايش
 34ه��زار و  168مبتال در  24س��اعت گذش��ته به
مجموع  311هزار و  635مبتال رس��يده اس��ت ،تا
لحظه تنظيم خبر در اين كش��ور  8هزار و  454نفر
جان خود را بر اثر ابتال به كرونا از دست دادهاند .در
اسپانيا با افزايش  6هزار و  969مبتال در  24ساعت
گذش��ته  126هزار و 128نفر مبتال ش��دهاند كه از
اين تعداد  11هزار و  947نفر جان خود را از دست
دادهاند .آمار مبتاليان ايتاليا كه در رده سوم جهان
قرار دارد ،با افزايش  4هزار و  805مبتال نس��بت به
روز گذش��ته ،به مجموع  124هزار و  632رسيده،
تعداد قربانيان كشور ايتاليا تاكنون  15هزار و 362
نفر بوده است .كشورهاي آلمان ،فرانسه و چين نيز
به ترتيب با  96هزار و  89 ،92هزار و  953و  81هزار
و  669مبتال ،در ردههاي چهارم تا ششم جهان قرار
گرفتهاند .بحران كرونا اما موجب كنار رفتن پردهها
از چهره فرهنگ غرب شده و اين مسئله بحرانهاي
ديگري را شكل داده اس��ت؛ از بحران جدال بر سر
دستمال توالت گرفته تا ماسك دزدي ابرقدرتهاي
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جهان از يكديگر!
شكس�تن رك�ورد تاريخ فروش اس�لحه
در امريكا
با همهگيري و بح��ران كرونا در امري��كا هم مانند
بسياري از كش��ورهاي جهان مشاغل غير ضروري
تعطيل يا محدود ش��دهاند .فروش��گاههاي اسلحه
در اين كش��ور در ميان فهرست مش��اغل ضروري
قرار دارند!
پايگاه خب��ري اينديپندنت نوش��ت :در ماه مارس
نزديك 2ميليون قبضه سالح توس��ط شهروندان
امريكايي خريداري ش��ده كه به اين ترتيب مارس
به دومين ماه شلوغ از نظر خريد و فروش اسلحه در
تاريخ امريكا تبديل شده است.
قبل از شيوع ويروس كرونا در بهترين شرايط ،روزانه
حدود  ۲۰الي  ۲۵قبضه اسلحه به فروش ميرفت اما
با گس��ترش ويروس كرونا در امريكا ،فروش روزانه
فروشگاهها به  ۱۵۰اسلحه رسيده است.
اوضاع بيمارس��تانها و مراكز درماني اين كش��ور
بحراني است .ذخاير راهبردي پزشكي امريكا رو به
اتمام است .ايالتهاي ويسكانسين و نبراسكا ،مناطق
فاجعهزده اعالم شدهاند.
كمب��ود تجهيزات پزش��كي ب��راي كادر درماني و
مردم امريكا به يكي از چالشهاي دولت اين كشور
تبديل شده و كمبود اين تجهيزات ،انتقاد بسياري
از سناتورها و نمايندگان كنگره را برانگيخته و «برني
سندرز» سناتور ايالت ورمونت و يكي از نامزدهاي
دموكراتها براي انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲
امريكا اخيرا ً در پيام��ي در توئيتر از كمبود امكانات
براي كادر درماني امريكا كه خط مقدم مقابله با شيوع
ويروس كرونا در اين كشور هستند ،انتقاد كرد.
وي در پيامي در توئيتر نوش��ت« :اين تكاندهنده
اس��ت كه كادرهاي خط مقدم ،نظير پرستاران كه
در حال درمان مبتاليان به كوويد  ۱۹هستند هنوز
تجهيزات حفاظتي كافي در بحبوح��ه اين بحران
ندارند».
كار ب��ه جايي رس��يده كه طبق برخ��ي پروتكلها
استفاده از دستگاه تنفس مصنوعي براي معلوالن و
بيماران سرطاني ممنوع شده تا به بيماراني كه زنده

ماندنشان براي دولت مهمتر است ،برسد!
روز گذش��ته دونالد ترامپ اعتراف كرد اين كشور
احتماالً بين اين هفته و هفته آينده س��ختترين
وضع را خواهد داشت و متأسفانه شاهد مرگ بسياري
خواهد بود.
روزنامه رأي اليوم نوش��ت :مردم امريكا ناكارآمدي
دولت را عامل انتش��ار ويروس كرونا در اين كشور
ميدانند.
نزاع «ماسكي» دولتها ،جدال «دستمالی»
مردم در غرب
اوضاع س��اير كش��ورهاي غربي هم چندان مساعد
نيست .اس��پانيا و ايتاليا كانون بحران كرونا در اروپا
هستند .حاال نه فقط در فروش��گاهها و ميان مردم
عادي بلكه در س��طح دولتها نزاع بر سر ماسك و
كاالهاي بهداشتي در گرفته است .امريكا محموله
ماسكهاي فرانسه و آلمان را دزديده است .فرانسه
ماس��كهاي ايتاليا و س��وئد را ضبط كرده و چك
ماسكهاي ايتاليا را براي خودش برداشته است! نزاع
دولتهاي غربي بر سر ماسك و تجهيزات پزشكي
در حالي است كه مردم اين كشورها همچنان بر سر
دستمال توالت با يكديگر در نزاعند و همچنان راهكار
جايگزيني براي آن پيدا نكردهاند.
مدد نخست وزير اسپانيا از شعر سعدي
«بنيآدم اعضاي يك پيكرند/كه در آفرينش ز يك
گوهرند» اين ش��عر س��عدي انتخاب پدرو سانچز،
نخس��ت وزير سوسياليس��ت اس��پانيا ب��راي آغاز
سخنانش در تمديد س��ه هفتهاي قرنطينه در اين
كشور بود؛ بخشي از فرهنگ چند هزار ساله ايران كه
آقاي نخست وزير براي تفهيم منطق تمديد قرنطينه
از آن بهره گرفت.
ممنوعيت اخ�ذ وجه از بيم�اران كرونايي
در ايران
در ايران تاكن��ون  ۵۸هزار و  ۲۲۶نفر در كش��ور به
طور قطعي به ويروس كرونا مبتال شدهاند و با فوت
۱۵۱نفر در  ۲۴ساعت گذشته ،تعداد جان باختگان
كرونا در كشور به3هزارو ۶۰۳نفر رسيد.
سعيد نمكي وزير بهداش��ت ،در نامهاي به رؤساي
دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور ضمن تأكيد

بر عدم اخذ وجه از بيماران مبتال به بيماري كرونا با
توجه به مصوبه ستاد ملي كرونا ،بر استفاده از ظرفيت
بيمه سالمت تأكيد كرد.
با وجود اين با حضور و حمايت همه اقشار و نهادها
بيماري به شكل مديريت شده پيش ميرود .در اين
ميان سپاه و بسيج فعاليتهاي مؤثري را سازماندهي
كردهاند .يك��ي از اين اقدامات احداث  24س��اعته
بيمارس��تاني 500تختخواب��ي از س��وي معاونت
بهداري رزمي نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب
اسالمي است .عليرضا زالي رئيس س��تاد مقابله با
ويروس كروناي اس��تان تهران در حاشيه بازديد از
اين بيمارستان سيار گفت :اين بيمارستان قواره و
شخصيت يك بيمارستان جنرال را به خود گرفته
است و از نظر نيروي انساني و سرعت عمل و كارايي
و اثربخشي و ارائه خدمات باال در منطقه غرب آسيا
كمنظير است.
مردم عادي هم ماسك بزنند
به گفته كيانوش جهانپور رئيس مركز روابط عمومي
و اطالع رساني وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزشكي ،ايران رتبه هفتم در موارد ابتال به بيماري را
تا روز گذشته داشته است .رتبه ما از لحاظ موارد ابتال
در هر يك ميليون نفر جمعيت ۲۹ ،است .به ازاي هر
يكميليون نفر جمعيت ،ايران از لحاظ مرگ و مير
كشور سيزدهم است .از لحاظ موارد بهبود يافته نيز
پنجمين كشور دنيا هستيم.
وي تأكيد كرد :استفاده از ماسك قبال براي جمعيت
عادي توصيه نميش��د و حاال اين توصيه نش��دن
برداشته شده و در مكانهايي كه فاصلهگذاري كمتر
رعايت ميش��ود ،توصيه ميكنيم مردم از ماسك
استفاده كنند.
جهانپور با تأكيد بر اينكه وضعي��ت تهران در مورد
كرونا قرمز است ،افزود :وضعيت هيچ استاني از منظر
ابتال به كرونا سفيد نيست.
تأمين 85درصدي نياز كرونا در داخل
به گفت��ه مه��دي يوس��في رئيس هيئ��ت امناي
صرفهجويي ارزي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي ۸۵درصد اقالم بيستوششگانه كه براي
مداواي بيماران مبتال به كرونا تأمين ش��ده داخلي
است و ۱۵درصد باقي مانده مثل سيتياسكن كه
وارداتي بود هم در حال اقدام براي توليد هستيم و
در ش��ش ماه آينده صددرصد اقالم مورد نياز براي
بيماران تنفسي در داخل توليد ميشود.
وي افزود :در گذشته روزانه پنج دستگاه ونتيالتور
توليد ميشد و اكنون روزانه ۴۰دستگاه ونتيالتور در
كشور توليد ميشود و با افزايش تراز توليد در كشور
به اين نتيجه رس��يدهايم كه نياز مبرمي به واردات
ت آيس��ييو از لحاظ
وجود ندارد و هزار و  ۲۰۰تخ 
تجهيزي تا پايان ارديبهشت تجهيز شود.
رئيسجمهور :آغاز فعاليتهاي اقتصادي
از «شنبه!»
كي اوضاع به حالت عادي باز ميگردد؟ اين سؤال اين
روزهاي بسياري از مردم است؛ سؤالي كه روز گذشته
رئيسجمهور آن را اينگونه پاسخ داد :كسب و كارهاي
كم ريس��ك از  ۲۳فروردين در استانها ميتوانند
فعاليت خود را با مراعات پروتكلهاي بهداش��ت و
درمان آغاز كنند .كسب و كارهاي پرريسك تا انتهاي
فروردين فعاليت ندارند.
رئيسجمهور اف��زود :از  ۲۳فروردي��ن ماه فعاليت
ادارات به اين صورت خواهد بود كه دوسوم سركار
حاضر ميشوند و يكسوم از كاركنان مجاز هستند
س��ر كار نروند .به گفته وي ساعات كاري اداري هم
از ساعت  ۷صبح الي  ۱۴خواهد بود و افراد مسن و
داراي بيماري زمينهاي در اولويت يكسوم مجاز به
فعاليت غيرحضوري هستند.
وي خاطرنشان كرد :اماكن متبركه تا  ۳۰فروردين
همچنان تعطيل ميمانند و بعد از اين تاريخ براي آنها
تصميمگيري ميكنيم.

حقالتدريسيها را دريابيد

با ادامه وضع موجود معلمان حقالتدريسي از حداقل حقوق يك كارگر هم كمتر دريافت ميكنند

عطاءاهلل مهاجراني با انتشار اين اس�كرين شات نوشت :شتاب
شگفتانگيز درگذشتگان از ويروس كرونا در امريكا به قول بيبيسي فارسى
قتلگاه شده است ،البته بيبيسي فارسى قتلگاه را براى ايران به كار برد .براى
امريكا و انگليس از واژگان نرم و نازك و نايس استفاده مىكند.
-----------------------------------------------------

محسن صدر با انتشار اين اسكرين شات نوشت :يك شركت
روسي كه توسط امريكا تحريم شده بود موفق شده دستگاههاي پزشكي
پيشرفته بسازه و حاال امريكا مجبور شده تحريمهاي خودش رو بشكنه
و از اين شركت ونتيالتور وارد كنه و اين تحقير بزرگ رو بپذيره .براي
همينه بايد ما هم قوي بشيم تا هيچ تحريمي رومون اثر نذاره.

بهدنبالباالگرفتن
گزارش 2
ش�يوع كرون�ا در
عليرضا سزاوار
كشور ،ستاد ملي
مديريت و مقابله با كرونا ،اواس�ط اس�فندماه
براساس ششمين مصوبه خود ،دستور تعطيلي
م�دارس را ت�ا پاي�ان س�ال  ۹۸اعلام كرد.
مهار نش�دن وي�روس كرون�ا موجب ش�د تا
رئيسجمهور روز گذشته تعطيلي مدارس را
تا پاي�ان فروردي�ن تمديد كن�د .در اين بين
وضعيت معيش�ت و آين�ده ش�غلي معلمان
حقالتدريسي در خطر جدي قرار گرفته است.

رئيسجمهور روز گذشته اعالم كرد كه مدارس
تا  ۳۰فروردين تعطيل هس��تند ول��ي در برخي
استانهاي سفيد مثل بوشهر و هرمزگان اختيار
دارند كه خودشان تصميم بگيرند.
مثل معلمان رسمي برخورد شود
اكنون اخبار منتشر ش��ده حاكي از آن است كه
برخي از مقامات دولتي و اس��تانداران بدون ارائه
طرحهاي حمايتي از هزاران معلم حق التدريس،
خواهان باز نشدن مدارس و دانشگاهها دستكم
تا پايان فروردين هستند .از طرفي ،تعداد زيادي از
معلمان حقالتدريسي ،روز شنبه  ۱۶فروردينماه،
در بيانيهاي خواستار پرداخت كامل حقوق خود
از سوي وزارت آموزش و پرورش شدهاند .معلمان
حقالتدريس��ي از دولت خواس��تهاند ت��ا با آنها
همچون معلمان رسمي برخورد شود.

اين معلمان در بيانيهش��ان اع�لام كردهاند« :ما
همان كا ِر معلمان رس��مي را با هم��ان كيفيت
و تواناي��ي انج��ام ميدهي��م اما نص��ف آنها هم
دستمزد نميگيريم ،حتي نميتوانيم به آينده و
بازنشستگي خود اميدوار باشيم چراكه با پرداخت
حق بيمه ناكامل و ساعتي ،بايد بيش از 40سال
كار كنيم تا بازنشست شويم! الاقل در اين بحران
كرونا ،حقوق ما را كامل بپردازند تا بتوانيم قدري
آسوده باشيم».
قول پرداخت دستمزدهاي عقبافتاده
در همي��ن زمين��ه محمدرضا پورمحم��دي ،از
اعضاي س��تاد مركزي مقابله با كرونا در اس��تان
آذربايجان شرقي روز  ۱۴فروردين ماه ،خواسته
بود كه درباره بازگش��ايي مدارس عجله نكنند!
در روزهاي اخي��ر كه بحث بازگش��ايي مدارس
داغ بود ،برخي ديگر از استانداران هم در سراسر
كشور خواستار تمديد تعطيلي مدارس شدهاند.
انتظار معلمان حقالتدريس��ي اما اين است كه
الاقل تا زمان بازگشايي مدارس ،دستمزد و حق
بيمه آنها كامل پرداخت ش��ود تا از امنيت رواني
برخوردار باشند.
محسن حاجيميرزايي ،وزير آموزش و پرورش اما
اواخر اسفندماه درباره به تعويق افتادن پرداخت
حقوق معلمان حقالتدريس��ي گفت« :معلمان
حقالتدريس��ي ه��زار و ۸۰۰ميلي��ون تومان از
آموزش و پرورش طلب دارند ،چنانچه س��ازمان

برنامه و بودجه به وعده خود عمل كند و س��هم
ش و پرورش از بودجه  ۹۹را ۱۰درصد افزايش
آموز 
دهد ،ممكن است معلمان حقالتدريسي بتوانند
دستمزدهاي عقبافتاده خود را دريافت كنند».
كمتر از حداقل حقوق كارگري
دس��تمزد كامل ب��راي معلم حقالتدريس��ي به
معناي حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار
است .اين معلمان دستمزد ساعتي وزارت كار را
ميگيرند و بايد بيمه تأمين اجتماعي باشند اما در
شرايط عادي برحسب تعداد ساعاتي كه تدريس
ميكنند ،حقوق و حق بيم��ه دريافت ميكنند
و معموالً از آنجا كه تعداد س��اعات تدريس آنها
محدود است ،دريافتيشان در پايان ماه ،از حداقل
حقوق كارگري هم كمتر ميشود.
اعضاي كميته دستمزد ش��وراي عالي كار سال
گذشته هزينه ماهانه سبد معيشت كارگران را با
استناد به گزارش مراجع رسمي آماري و تحقيقات
ميداني كميتههاي م��زد ،مبلغ 3ميليون و ۷۶۰
هزار تومان تعيين كردند .بهرغم تصويب اين رقم،
حداقل دستمزد  ۹۸كارگران در شوراي عالي كار
يكميليون و  ۵۱۷هزار تومان اعالم شد.
اين در حالي اس��ت كه وزير آم��وزش و پرورش،
اواس��ط بهمنماه و تنها دو هفت��ه پيش از اعالم
رسمي ش��يوع كرونا در كش��ور ،وعده استخدام
۲۶هزار معلم حقالتدريسي را در سال  ۹۹داده
بود .محس��ن حاجيميرزايي گفت��ه بود« :پيش

از س��ال ۹۱ب��راي تبدي��ل وضعي��ت معلم��ان
حقالتدريسي اقدام كرديم و اوايل سال آينده ۲۶
هزار نفر جذب ميشوند».
بيتوجهي به بيمه معلمان
پيش از اينكه اين وعده از جانب وزير مطرح شود
يعني در  ۲۹آذرماه سال گذشته ،عليرضا سليمي،
عضو هيئترئيسه كميسيون آموزش و تحقيقات
مجلس هم از بررس��ي طرح «استفساريه قانون
تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريسي
و آموزشياران نهضت سوادآموزي» در جلسات اين
كميسيون خبر داد و اعالم كرد « :در اين ارتباط
تبصرههاي ارجاعي اليحه بودجه س��ال  ۹۹كل
كشور در جلسات كميسيون بررسي شده و نتيجه
آن بهزودي اعالم خواهد شد».
دفتر آم��ار و محاس��بات اقتص��ادي و اجتماعي
س��ازمان تأمين اجتماعي اوايل آذرماه ،ش��مار
معلمان حقالتدريسي بيمه شده در سال جاري
را 3هزار و  ۲۶۹تن اعالم كرد .بر اس��اس گزارش
اين س��ازمان ،تا آن روز تنها حدود ۱۰درصد از
معلمان حقالتدريسي تحت پوشش بيمه تأمين
اجتماعي قرار داشتهاند.
معلمان حقالتدريسي طي سالهاي گذشته
بارها ب��ا تجمع مقاب��ل س��اختمان نهادهاي
مختلف خواس��تار تبديل قراردادهاي كاري
خود شدهاند؛ خواستهاي كه همچنان ناديده
گرفته شده است.

ايران جزو  ۵كشور اولآسيا
در زيست فناوري

دبير س�تاد توس�عه زيس�ت فناوري با بيان اينكه ايران جزو پنج
كش�ور اول آس�يا در زيس�ت فن�اوري ق�رار دارد ،گف�ت :موفق
ش�ديم صنعت داروس�ازي زيس�تي را به خارج از كش�ور ببريم.

مصطفي قانعي درباره پيشرفتهاي حوزه زيست فناوري در ايران اظهار
كرد :شكلگيري هستههاي اوليه زيست فناوري از سال  ۷۰به بعد در
ايران بود كه اين نشان از عمر دو دههاي زيست فناوري در كشور دارد.
قانعي با بيان اينكه ايران در دهه اخير زيس��ت فناوري ش��روع به اوج
گرفتن كرد ،افزود :ما شاهد اين هستيم كه طي پنج سال اخير شكوفايي
صنعت دارو به واسطه زيست فناوري صورت گرفت به نحوي كه رتبه
ايران در آس��يا باال رفت و بر اس��اس گزارش انكتاد باعث شد در حوزه
زيست فناوري در غرب آسيا رتبه اول را داشته باشيم.
دبير ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري با بيان اينكه در
حال حاضر هم در كل آسيا جزو پنج كشور اول در حوزه زيست فناوري
هستيم ،بيان كرد :اگر اين رتبه ايران در حوزه زيست فناوري را با سند
چشم انداز مقايس��ه كنيم ،ميبينيم كه حوزه زيست فناوري از سند
چشم انداز خيلي جلوتر است و در منطقه رقيب ندارد.
وي با بيان اينكه زيست فناوري در دهه اول رتبه نداشت ،تأكيد كرد:
ايران از لحاظ علمي و توليد مقاالت در تمامي علوم رتبه ش��انزدهم را
به خود اختصاص داده و رتبه زيس��ت فناوري  ۱۲است ،يعني زيست
فناوري چهار رتبه از ميانگين رتبه تمامي علوم جلوتر است .دبير ستاد
توسعه زيس��ت فناوري با بيان اينكه رتبه ايران از لحاظ توليد مقاالت
علمي داروسازي در دنيا هشتم است ،گفت :توليد اين داروها طي يك
سال اخير جلوي واردات يك ميليارد دالري دارو را گرفته است.
قانعي با بيان اينكه ايران تا يك دهه قبل وارد كننده داروهاي زيستي
بود كه بعد از تالشهاي محققان توانستيم در توليد داروهاي زيستي به
خودكفايي برسيم ،آمارنامه دارويي نشان ميدهد از  ۲۲دارو يك ميليارد
دالر واردات داشتهايم اما با توليدي كه توسط شركتهاي دانش بنيان
صورت گرفت فع ً
ال واردات يك ميليارد دالري متوقف شده است.
وي با تأكيد بر اينكه ما موفق ش��ديم صنعت داروس��ازي زيستي را به
خارج از كشور ببريم ،خاطرنشان كرد :برخي داروهاي زيستي كه توسط
محققان شركتهاي دانش بنيان توليد شده به روسيه و چندين كشور
ديگر صادر شده اس��ت ،در اصل اين محصوالت جايگزين نمونههاي
امريكايي و اروپايي شده است .در واقع محصولي كه توليد شده رقابتي
بود ،وقتي پس از دو دهه به كشوري مثل سوريه صادرات داريم ،يعني
در اين زمينه موفق بودهايم.

رئيس قوه قضائيه بخشنامه صادر كرد

حفاظت اطالعات قوه قضائيه
مأمور شناسايي شاهدان پولي

رئي�س ق�وه قضائي�ه ب�ا ص�دور بخش�نامهاي ب�ه حفاظ�ت
و اطالع�ات ق�وه قضائي�ه دس�تور داد ب�راي شناس�ايي
و تعقيب اف�رادي كه به ص�ورت حرف�هاي در اط�راف واحدهاي
قضاي�ي حض�ور دارن�د و ب�ا دريافت پ�ول يا امتي�از ،ب�ه عنوان
ش�اهد در پروندهه�ا ش�هادت ك�ذب ميدهن�د ،اق�دام كن�د.

آيتاهلل رئيسي با صدور بخش��نامهاي در چهار بند ،نحوه احضار ،اخذ
اظهارات شهود و جلوگيري از تباني و مواضعه آنها با طرفين پروندهها را
به مراجع قضايي سراسر كشور ابالغ كرد.
در بند يك اين بخش��نامه آمده اس��ت :مركز آمار و فناوري اطالعات
قوه قضائيه حداكثر ظرف دو ماه ترتيبي اتخ��اذ نمايد كه امكان ثبت
مشخصات گواهان در سامانه مديريت پرونده قضايي امكانپذير باشد.
بند دوم اين بخشنامه تصريح كرده است :قضات دادگاهها و دادسراها
نسبت به احراز هويت ش��هود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در
سامانه مذكور و استخراج سابقه آنان اقدام كنند.
در بند سوم نيز آمده است :در صورت كشف شهادت كذب و تباني در
اثناي تحقيقات يا رسيدگي فورا ً مراتب صورتمجلس و جعيت تعقيب
كيفري مرتكبين اقدام الزم معمول گردد.
در بند چهارم نيز رئيس قوه قضائيه دستور داده است :مركز حفاظت و
اطالعات قوهقضائيه ضمن مراقبت مستمر در اين خصوص ،نسبت به
شناسايي و معرفي اشخاصي كه در اطراف واحدهاي قضايي به صورت
حرفهاي حضور داش��ته ودر قبال اخذ مال يا امتي��از ،مبادرت به اداي
شهادت كذب در مراجع قضايي ميكنند ،اقدام كند.

محققان يكي از شركتهاي دانشبنيان با بوميسازي ساخت دستگاه
ماموگرافي موفق شدند دستگاههايي را براي تشخيص سرطان پستان
عرضه كنند كه به لحاظ كيفيت تصاوير و قيمت تمامشده با نمونههاي
خارجي قابل رقابت است.
رئيس س��ازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور گفت :با
توجه به تمهيدات پيشبيني شده و انجام ش��ده ،در رابطه با بيماري
كرونا ،حتي يك مورد فوتي در زندانها نداشتهايم.
رئيس كميته برنامه و بودجه ش��وراي اسالمي ش��هر با بيان اينكه
بهره برداري از سولههاي مديريت بحران ش��هر تهران ويژه كرونا آغاز
شد ،گفت :با اين كار به نوعي ظرفيت يكهزار تخت بيمارستاني ايجاد
ميشود.
شهردار تهران گفت :تجربه جهاني و همچنين نيازمنديهاي شهر
تهران اجازه نميدهد كه حم��ل و نقل عمومي را تعطيل كنيم اما بايد
براي ساعات پيك فكري كرد.
رئيس هيئت مديره كانون كارگران بازنشسته و مستمريبگير تأمين
اجتماعي شهر تهران گفت :پيشنهاد ما اين است كه حقوق بازنشستگان
براي سال جاري حدود  35درصد افزايش يابد.
رئيس س��ازمان پژوه��ش و برنامهريزى آموزش��ى از بهرهمندي از
توانمندي دانشآموزان نخبه ب��راى س��اماندهى و تأليف كتابهاى
درسى خبر داد.
سامانه كشوري تلفن گويا  ۱۵۶۹جهت اطالع رساني كرونا توسط
اتاق فكر معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران راه اندازي شد.
رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به انقباض منابع مالي شهرداري
در پي شيوع كرونا گفت :در نامهاي به رئيسجمهور تقاضاي استفاده
شهرداري از كمك دولت و همچنين بخشي از وام مصوب براي حفظ
اشتغال داده شده است.
مسئول بسيج جامعه زنان استان چهارمحال و بختياري گفت :بيش
از هزار نفر از بانوان بسيجي در حال مش��اركت با گروههاي جهادي و
ساماندهي آنها براي مقابله با ويروس كرونا هستند.
وزارت كشور با تأكيد بر اينكه تشكيل هيچ استان جديدي در دستور
كار دولت و وزارت كشور نيس��ت ،اعالم كرد :منتشر كنندگان ادعاي
كذب پيگيري تشكيل استان جديد تحت پيگرد قرار ميگيرند.
رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخش��ان و دانش پژوهان
جوان درباره زمان احتمالي برگزاري آزمون اس��تعدادهاي درخشان
گفت :احتماالً آزمون مدارس استعدادهاي درخشان بعد از ماه مبارك
رمضان و تقريباً پس از  ۱۵خرداد ماه برگزار خواهد شد.

