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«خورشید»
عامل زمینلرزه و
قحطی!

»

نگاه

سال ۹۸فقط ۴۳۰هزارشغلایجادشد

شمارفوتیهایکرونابهکمتراز ۴۰نفررسید

سخنگوی وزارت بهداشت با اعالم شناسایی  ۱۷۵۷بیمار جدید
کووید ۱۹گفت :بعد از  ۷۰روز ،موارد فوتی روزانه به کمتر از  ۴۰مورد
رسید.
به گزارش ایسنا ،دکتر کیانوش جهانپور گفت :متاسفانه  ۳۵بیمار
کووید ۱۹دیگر جان خود را از دست دادند .به این ترتیب مجموع جان
باختگان این بیماری به ۶هزار و ۹۳۷نفر رسید.

تیراندازیمرگبارپدربهاعضایخانوادهاش
دربابلسر

معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامــی مازندران با اشــاره به
تیراندازی پدر به اعضای خانوادهاش در بابلســر گفت :در این حادثه
همســر و مادر همســر این مرد فوت کردند و  2دختر او هم مجروح
شدند.
سیدجعفر ساداتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :این تیراندازی
منجر به جرح در یکی از روستاهای بخش«بهمنیر» شهرستان بابلسر
اتفاقافتاد.
وی تصریح کرد :در این حادثه که ســاعت حدود  ۷و  ۴۵دقیقه
صبح دیروز به وقوع پیوســت ،فــردی  ۵۲ســاله از کارکنان یکی از
شرکتهای خدمات مراقبتی بود با اســلحهای که در اختیار داشت
با مراجعه به منزل مادر همســر خود در یکی از روستاهای منطقه به
سمت وی و همچنین همسر خود که در محل حضور داشت ،شلیک
کرد .معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی مازندران خاطرنشــان
کرد :متهم پس از این جنایت هولناک که منجر به مرگ همســر ۴۷
سالهاش و مادر  ۷۰ساله همسرش شده بود از محل متواری شد.
ســاداتی ادامه داد :متهم پس از این جنایت بالفاصله با رفتن به
منزل خود و تیراندازی به سمت  ۲دختران  ۱۷و  ۱۴سالهاش آنان را
نیز مجروح کرد و از محل متواری شد.
وی گفت :با وقوع این جنایت ماموران انتظامی بخش با همکاری
عوامل پلیس آگاهــی در اقدامی عملیاتی قاتل را دســتگیر کردند
وپرونده قضائی برای متهم به قتل تشکیل شد.
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دانشــمندان معتقدند فعل و انفعاالت خورشید مدتی اســت کاهش پیدا کرده و همین موضوع میتواند باعث
افزایش زمینلرزه و تغییرات اقلیمی در جهان شود ،تاجایی که قحطی گستردهای را رقم بزند.
اما این کاهش فعل و انفعاالت عواقبی هم به همراه خواهد داشت که نمونه آن کاهش میدان مغناطیسی این سیاره
و به دنبال آن افزایش پرتوهای کیهانی در منظومه شمسی است .از طرف دیگر کاهش فعالیت خورشید کاهش دما را
به همراه خواهد داشت و شرایط اقلیمی را تغییر خواهد داد؛ به گونهای که به محصوالت کشاورزی آسیب وارد کرده و
منجر به کاهش تولیدات شود .این شرایط پیش از این در سالهای  1790تا  1830میالدی تجربه شده است.
در این سالها بود که آتشفشان اندونزی فوران کرد .سال بعد از آن هیچ کشوری تابستان را تجربه نکرد و حتی در
ماههای آخر بهار در چند کشور برف بارید.

»

از بین رفتن
بویایی در روز
سوم کرونا

مطالعه جدید نشــان می دهد حس بویایی اکثر اوقات تا روز ســوم ابتال به کروناویروس جدید از بین می رود و
همزمان بسیاری از بیماران ،حس چشایی را هم از دست می دهند.
دکتر احمد صداقت ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه سینسیناتی آمریکا ،در این باره می گوید :اگر فردی دچار
از دست دادن حس بویایی به خاطر ابتال به بیماری کووید  ۱۹شود ،ما درمی یابیم که فرد در اولین هفته دوره بیماری
قرار دارد .طبق نتایج حاصله از یک تحقیق ،حداقل  ۶۱درصد بیماران حس بویایی شــان را از دست داده یا کاهش
یافته بود .میانگین مدت زمان شروع این عالمت هم  ۳.۴روز بود .مشکالت مربوط به حس بویایی معموالً در بیماران
جوان تر و زنان اتفاق افتاده بود .اگر از دست دادن حس بویایی شدید باشــد ،تنگی نفس و تب و سرفه در بیماران
شدیدترخواهدبود.

اعالم قیمت مصوب ماسکهای سه الیه و N95

بر اساس گزارشی که مرکز آمار به هیات وزیران ارائه داده است؛ در
سال ۹۸تنها ۴۳۰هزار شغل خالص ایجاد شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز آمار ،مطابق دادههای این طرح که
در ماه میانی هر فصل با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی
کار کشور و تغییرات آن اجرا میشــود ،در کل سال  ۱۳۹۸نسبت به
سال  ۱۳۹۷در حدود  ۴۳۰هزار نفر به خالص آمار شاغالن افزوده شده
که این میزان افزایش تقریبا معادل متوسط افزایش ساالنه از ابتدای
سال  ۱۳۹۲تا پایان سال  ۱۳۹۸یعنی رقم  ۴۲۸هزار نفر بوده است.
در این گزارش همچنین عنوان شــد که از مجموع  ۶۱میلیون و
 ۶۶۶هزار نفر جمعیت  ۱۵ساله و بیشتر در سال مورد بررسی ،حدود
 ٤٤.١درصد در گروه جمعیت فعال و  ٥٥.٩درصد در گروه جمعیت
غیرفعال قرار دارند .عالوه بر این  ٨٩.٣درصد از جمعیت فعال کشور
در زمره افراد شــاغل و  ١٠.٧درصد این گروه در زمره افراد بیکار قرار
داشتهاند .جمعیت فعال ،حاصل جمع جمعیت شاغل و جویای کار
(بیکار) و جمعیت غیرفعال افرادی را که صرفا محصل ،خانهدار یا دارای
درآمد بدون کار میباشند ،شامل میشود.
همچنین بررســی نرخ بیکاری افراد  ١٥ساله و بیشتر در فصل
زمستان گذشــته نشــان میدهد که  ١٠.٦درصد از جمعیت فعال
(شاغل و بیکار) بیکار بودهاند که این شاخص ،نسبت به فصل مشابه
در سال  ١٣٩٧معادل  ۱.۷درصد کاهش یافته است و نیز نرخ بیکاری
جوانان  ١٥تا  ٢٤ساله در زمستان سال  ۱۳۹۸نسبت به فصل مشابه
سال قبل ۲.۴درصد کاهش داشته است.
نرخ بیکاری گروه سنی  ١٨تا  ٣٥ساله در زمستان  ،١٣٩٨نسبت
به زمستان ١٣٩٧به میزان ۱.۶درصد کاهش نشان میدهد.

دبیر اجتماعی :مهدخت قویدل

اجتماعی

»

شوخی دولت با مردم درباره قیمت ماسک

گروه اجتماعی -کرونا تازه آمده بود و ماسک
در هیــچ داروخانه ای پیدا نمی شــد .تعزیرات به
جان داروخانــه ها افتاده بود و می گفت ماســک
جراحی گران تــر از  300تومان فروخته نشــود.
ماســک  N95هم با قیمت مصــوب  5و  10هزا
تومان به مردم فروخته شود .نتیجه اینکه ماسک
در داروخانه ها نایاب شد .حاال حدود سه ماه از آن
روزها گذشته و داروخانه ها با خیال راحت هر یک
عدد ماسک جراحی اســتاندارد را با قیمت حدود
 5هزار تومان به مردم می فروشند! کسی هم توان
کنترل و نظارت بر آنها را ندارد .اگرچه تجربه چند
ماه قبل برای قیمت گذاری اجباری ماسک توسط
دولت تنها به ضرر مصرف کننده و مردم عادی تمام
شــد ،حاال باز هم دولت و وزارت صنعت و وزارت
بهداشت دست از سر بازار ماســک برنمی دارند و
قیمت های جدیدی برای فروش ماسک اعالم شده
که شبیه شوخی است .حتی ماسک های یک الیه
بی کیفیت هم در حال حاضر از قیمت اعالم شده
توســط دولت گران تر فروخته می شوند! قیمت
ماسک های  N95بی کیفیت هم در بازار از حدود
 20هزار تومان شروع می شود ،در حالی که دولت
قیمت عرضــه بهترین نوع آن را حــدود  15هزار
تومان اعالم کرده است!
افزایش پنج برابری تولید ماســک در
کشور
سید حسین صفوی ،مدیرکل اداره تجهیزات
و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نحوه تامین

و توزیع تجهیزات مرتبط با کرونا مانند ماســک،
دستکش و  ...با قیمت مصوب آنها را اعالم کرد.
به نقل از ایســنا ،صفوی درباره قیمتگذاری
ماســکهای مختلفی که در بازار عرضه میشود،
افزود :به طور کلــی دو نوع ماســک داریم؛ یکی
ماسکهای ســ ه الیه و دیگری ماسکهای N95
که ظرفیت تولیدشان در کشور طی دو الی سه ماه
اخیر بیش از پنج برابر شده است و به میزان تولید
خوبی رســیدهایم .باید توجه کرد که ماسکهای
ســه الیه نیز به دو دسته تقســیم میشود؛ یکی
ماسکهایی که به صورت صنعتی تولید میشود
که توسعه قابل توجهی داشتهاند.

افزایش احتمال انتشار کرونا با کولر گازی

عضو ستاد کنترل اپیدمی کرونا در کالنشهر تهران
تاکید کرد :کولر گازی باعث افزایش احتمال انتشار و یا
انتقال بیماری میشود .به گزارش ایسنا ،دکتر حمید
ســوری با انتشــار یادداشــتی خطاب به هموطنان
خوزستانی و ســایر مناطق گرم کشور که درگیر موج
جدید کووید  ۱۹هستند ،با اشــاره به انتشار اخباری
مبنی بر افزایش موارد بروز بیماری کووید  19به دلیل
استفاده از کولر گازی ،تاکید کرد :اگر شما در مناطق
گرمسیر مانند خوزســتان زندگی کرده باشید حتما
قبول میکنید زندگی بدون کولر (گازی) در آنجا تقریبا
غیرممکناست.اولینگزارشاحتمالانتقالبیماریاز
طریق کولر گازی از چین بود که میگفت مردی شصت
و چند ســاله بدون مواجهه موثر با افراد آلوده و بخاطر
در معرض باد کولر قــرار گرفتن  ،مبتال به این بیماری
شده اســت .تحقیقات انجام شده در مناطق گرمسیر
آمریکامانندآریزونانشاندادکهاحتمالانتقالبیماری

از طریق خود کولر گازی تقریبا صفر است و نمونههای
متعدد گرفته شــده از بدنه و فیلتر کولرها همه منفی
بودند .ولی کولر (گازی) بخاطر افزایش سرعت جریان
هوا در محیط بسته میتواند احتمال انتقال ترشحات
فرد مبتال که با عطسه و سرفه در فضا پخش میشود
را افزایش دهد .لذا الزم است:
 درجــه حــرارت محیــط کمتــر از  ۲۴درجهسانتیگرادنشود.
 بهتر است پنجره یا درب اتاق کمی باز باشد تا هواجریانداشتهباشد.
 از تراکم افراد در فضایی که فرد مبتال یا محتملدر آن حضور دارد اجتناب شود.
 رعایت بهداشت فردی مانند شستن دستها وکنترل سرفه و عطســه و مانند آن شدیدتر و جدیتر
باشد.
 فرد آلوده یا محتمل یا دارای سرفه و عطسه تماموقتماسکمناسباستفادهکند.
 افراد پرخطر مانند ســالمندان و افــراد دارایبیماریهــای در فضاهایی که عالئم دارنــد یا مظنون
هستندپرهیزکنند.
 در صورت لزوم به حضور افراد غیرساکن در ایناتاق ها حداقل زمان ممکن حضور یابند و بیش از ۱۵
دقیقهدراینفضاهانمانند.
 اگر فرد آلوده در منزل حضور دارد و امکان اقامتاو در یک اتاق جداگانه وجود ندارد ،سایر افراد حاضر در
آنفضاهمماسکاستفادهکنند.

عرضه ماسک های صنعتی با قیمت 700
و  1600تومان
وی ادامــه داد :ماســکهایی که بــه صورت
نیمهصنعتی تولید میشوند ،عمال برای تزریق به
بازار و در ســطح داروخانهها آماده شده و با توجه
به اینکه کارگاهی هســتند و با چرخ خیاطی تهیه
میشــود ،قیمت تمام شــده آنها باالتر اســت.
بنابراین بر اســاس مصوبهای که در ستاد کرونای
وزارت صمت تصویب شد ،ســقف قیمت ۱۶۰۰
تومان برای آنها تعیین شد.
صفوی تصریح کرد :ماسکهایی که به صورت
صنعتی در کشور تولید میشــود ،در حال حاضر

حجم تولیدشــان از حدود  ۳۰۰هزار به بالغ بر دو
میلیون و  ۵۰۰هزار ماسک رسیده است .توزیع این
ماسکها در مراکز درمانی اعم از دولتی ،خصوصی،
تامین اجتماعی ،نیروهــای مســلح و ...و .انجام
میشــود .قیمت مصوب این نوع ماسکها درب
کارخانه  ۷۰۰تومان است که این ماسکها با حواله
ادارهکل تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی توزیع
میشوند و بخشی از این ماسکها هم برای آینده
دپو میشود.
 4500تومان ،قیمت مصوب ماسک های
N95
مدیرکل اداره تجهیزات پزشــکی سازمان غذا
و دارو همچنین گفت :قیمت ماســکهای N95
هم اخیرا مشخص شــد که با توجه به نوع ماسک
قیمتها متفاوت اســت و از حدود  ۴۵۰۰تومان
شروع میشود و نهایتا به  ۱۵۵۰۰تومان میرسد.
در عین حال میزان تولید ماسک  N95در کشور
به بیش از  ۱۵۰هزار عدد در روز رسیده است.
ماســک  N95زیاد داریم و صادر می
کنیم!
صفوی همچنیــن درباره صادرات ماســک
گفت :در حــال حاضر نیازی به واردات ماســک
نداریم .در زمینه ماســک  N95نیز مــازاد تولید
اجازه صادرات دارد،اما درباره ماسکهای سه الیه
صنعتی با توجه به اینکه هنوز نیــاز داخلی بطور
کامل بر طرف نشده اســت ،فعال صادرات این نوع
ماسک ممکن نیست.

سرقت میلیاردی از بازار تهران با حفر تونل
رییس کالنتری  ۱۱۶مولوی از دستگیری
دزدان مغــازه های بــازار تهران که به شــیوه
حفر تونل و تخریب دیوار دســت به ســرقت
میلیاردی زده بودند ،خبر داد.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی پلیس
تهران بزرگ ،ســرهنگ مهدی اسدی در این
بــاره اظهار داشــت :چندی قبل تعــدادی از
کسبه بازار مولوی با مراجعه به کالنتری عنوان
کردند مغازه هایشــان به شــیوه حفر تونل و
سوراخ کردن دیوارها هدف سرقت قرار گرفته
است.
وی افــزود :ماموران متوجه شــدند مغازه
هایی که هدف ســرقت قرار گرفته ،مغازههای
مس فروشی و مس سازی است که ارزش مالی
این سرقت ها میلیاردی گزارش شده است.
این مقام پلیســی ادامــه داد :ماموران که
احتمال مــی دادند که نگهبانان یــا باربرهای
این منطقه در این ســرقت ها نقش داشته اند
مشخصات این افراد را مورد بررسی قرار دادند
که پی بردند یکــی از باربرهــا در این منطقه
 ۵ســال قبل به همین شــیوه «حفر و تخریب
دیوار» در اهواز دست به سرقت زده است.
رییس کالنتری  ۱۱۶مولوی اظهار داشت:
ماموران با هماهنگی مقام قضایی به سراغ تنها
مظنون این پرونده ســرقت رفتــه و جوان ۳۳
ســاله را که معروف به طوفان است را دستگیر

خبر

»

درخواست بازنشستگی ،غیرحضوری شد

در راســتای کاهــش مراجعــات غیرضــروری ،افزایــش
رضایتمنــدی مخاطبان و توســعه خدمــات غیرحضوری به
بیمهشدگان ،امکان ارائه درخواست بازنشستگی عادی در سامانه
خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی فراهم شد.
به گزارش ایســنا ،از بیست و یکم اردیبهشــت سال جاری،
امکان ارائه درخواســت بازنشســتگی عادی ،در سامانه خدمات
غیرحضوری این ســازمان بــه نشــانی eservices.tamin.
 irایجاد شــده و بیمهشــدگان میتوانند با ورود به سامانه با کد
کاربری و رمز عبور مختص خودشان و از طریق گزینه درخواست
بازنشستگی ،نسبت به تکمیل اطالعات و ارسال درخواست اقدام
کنند.
بر اعالم ســازمان تأمیــن اجتماعی ،چنانچه درخواســت
بازنشستگی خارج از وقت اداری یا ایام تعطیل توسط بیمهشده
ارسال شود ،ثبت درخواست در سیستم شعبه تامین اجتماعی،
در اولین روز کاری بعدی صورت میگیرد.
همچنین از بیمهشــدگان درخواســت شــده پس از ثبت
درخواســت بازنشســتگی غیرحضوری تا اطالع ثانوی به شعبه
تامین اجتماعی مراجعه نکنند .به محض اعالم ســابقه از سوی
واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ،مراحل بعدی انجام فرایند
بازنشستگی ،به متقاضی اطالعرسانی می شود.
بدیهیاست اخذ و کنترل اصل شناسنامه بیمهشده و امضای
فرم درخواست بازنشستگی به منظور احراز هویت وی در اولین
مراجعه الزامی است.

لغو محدودیت زوج و فرد در مراکز
تعویض پالک

رئیس پلیس راهــور ناجا از لغو محدودیــت زوج و فرد بودن
پالک در زمان ارائه خدمات شماره گذاری خبرداد.
به گزارش ایسنا ،سردار سیدکمال هادیانفر در این باره گفت:
با توجه به کاهش نسبی مراجعان به مراکز تعویض پالک  ،اجرای
طرح فاصله گذاری و مدیریت در ورود خودروها به پارکینگ ها با
هدف جلوگیری از تجمع در ســالن های مراکز تعویض پالک  ،با
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی انجام می گیرد.
براساس گزارش سایت پلیس ،رئیس پلیس راهور ناجا افزود:
در همین راستا محدودیت ارائه خدمات تعویض پالک براساس
فرد و زوج بودن پالک خودرو ها از روز شــنبه (  ) 99 /2 /27لغو
و افزایش ســاعت کاری در تهران تا ســاعت  17و در استان ها با
تشخیص رئیس پلیس راهور استان تا زمان کاهش مراجعان به
حالت عادی ادامه می یابد.

اعطای سنوات تحصیلی به دانشجویان
مشمول در دوره کرونا

کردند .متهم ابتدا خود را بی گناه می دانســت
اما وقتی فیلم دوربین مداربســته پیش روی
این سارق ســابقه دار قرار گرفت به ناچار لب
به سخن باز کرد.
اســدی گفــت :در فیلــم هــای دوربین
مداربســته  ۲جوان که صورت شان را پوشانده
بودند همراه طوفان دست به سرقت از مغازه ها
زدند که همین فیلم کافی بود تا طوفان آنها را
لو دهد و ماموران در عملیات دیگری  ۲سارق
 ۲۵و  ۳۰ساله را دستگیر کردند.
وی ادامــه داد :متهمــان به ســرقت یک
میلیــارد و  ۵۰۰هــزار تومانی از مغــازه های
مس فروشــی در بازار تهران اعتــراف کردند
و در ادامــه با دســتور مقام قضایــی متهمان
در اختیــار مامــوران پلیس آگاهــی تهران
قرار گرفتند.

رییس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی نحوه اعطای
سنوات تحصیلی به دانشجویان مشمول را در دوره کرونا تشریح
کرد.
به گزارش ایســنا ،ســردار تقی مهری اظهارکــرد :با توجه
به شــیوع ویروس کرونا در ســطح کشــور و مواجهه برخی از
دانشجویان با ابهام در نحوه ادامه تحصیل خود و نگرانیهای به
وجود آمده ،برابر قانون خدمت وظیفه عمومی در طول تحصیل،
علیرغم ســنوات و مهلت اولیه تحصیلی در نظرگرفته شده ،در
شرایط خاص دو ترم ســنوات ارفاقی نیز تعریف شده که اختیار
تصمیمگیــری در این خصوص به کمیســیون مــوارد خاص
دانشگاهها واگذار شده است.
وی افزود :کلیه مشــموالن متقاضی در صــورت عدم اتمام
تحصیل در سنوات اولیه میتوانند درخواست سنوات ارفاقی خود
را در ابتدای هر ترم به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارائه کنند
و درصورت موافقت دانشگاه میبایست به همراه تاییدیه دانشگاه
به یکی از دفاتر خدمــات الکترونیک انتظامی(پلیس )+۱۰محل
تحصیل مراجعه ودرخواست خود را ثبت کنند تا پس از بررسی از
سوی وظیفه عمومی محل تحصیل،مجوزالزم صادر شود.

