شهادت حضرت امام زین العابدین(ع) را
تسلیت میگوییم
شوک به پرسپولیسیها
در آستانه لیگ قهرمانان آسیا

ابالغ سالم محبتآمیز فرمانده معظم کل قوا
به خانواده پدافند هوایی کشور

ترابی قراردادش را
فسخ کرد

امنیت کشور مرهون آمادگی
پدافند هوایی است

در صفحه ورزشی بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید

سال بیست و ششم شماره  7432سهشنبه  11شهریور  12 ۱۳۹۹محرم  20 1442صفحه

قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1000تومان Tuesday 1 Sep 2020

معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتوگو با «ایران» تشریح کرد

جزئیات ترمیم حقوق
کارمندان و بازنشستگان

نشست وین؛ جستوجوی
راهکارهای تازه برای
مقابله با یکجانبهگرایی

پیک کرونا؛ سوغات سفر

یک مقام وزارت بهداشت :مسافران تا یک هفته به تجمعات باز نگردند

 متوسط حقوق کارکنان دولت در سال  ،92یک میلیون و  730هزار تومان بود که با افزایش 216درصدی به  5میلیون و  470هزار تومان رسیده است
 در سال  92متوسط حقوق بازنشستگان کشوری  889هزار تومان بود که اکنون به  3میلیون و 790هزار تومان رسیده و این نشان دهنده افزایش  327درصدی نسبت به سال  92است
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گزارش میدانی «ایران» از بررسی و تشخیص نمونه های آزمایشگاهی کرونا در انستیتو پاستور

روایتی از آزمایشگاه کرونا در انستیتو پاستور
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همکالسیسالم

روز شنبه  15شهریور ،سال تحصیلی در مناطق قرمز به صورت مجازی و در سایر مناطق به صورت حضوری آغاز میشود

گزینه جدید نخست وزیری لبنان از حمایت احزاب
سنی ،شیعی و مسیحی برخوردار است
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رئیس مرکز آمار ایران در گفتوگو با «ایران» پاسخ داد

هر ایرانی یک نرخ تورم خاص خودش را دارد

7

لحظه شماری متقاضیان اعطای تابعیت
از طریق مادر

در شناسنامهام
بنویسید من ایرانیام
13

در واکنش به اظهارات پمپئو

واعظی :تالشهای مذبوحانه واشنگتن
محکوم به شکست است

3

اناهلل و اناالیه راجعون

بدینوسیله درگذشت روزنامه نگار پیشکسوت و همکار
ســابق جناب آقای ابراهیم امیــن زاده را به خانواده
محترمشان ،همکاران و دوستان تسلیت میگوییم.
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
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ســالم هــر روز بــا شــما در اینجــا
خواهیــم بــود ،صدای شــما،
حرف شــما و پیشــنهاد شما را
مــی شــنویم و میخوانیــم و
بازگــو می کنیــم .با مــا همراه
باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن021 - 88769075 :
پیامک3000451213 :

بــا وجــود آنکه در هفتههای گذشــته مســئوالن وزارت بهداشــت نســبت به
تبعات ســفر رفتــن در تعطیالت آخر هفته گذشــته بــه مردم هشــدار داده
بودنــد اما بســیاری از مــردم خطر ابتال به کرونــا را جدی نگرفتــه و بیتوجه
به پروتکلهای بهداشــتی بار ســفر را بستند و به سمت شمال کشور حرکت
کردند .این در حالی است که وزیر بهداشت از یک هفته قبل از آغاز تعطیالت
در پیامی اینستاگرامی متذکر شد« :خواهش میکنم تا مردم عزیز کشورمان
عادیانگاری نکنند .با تمام شدن دوره کنکور بار سفر نبندند؛ چراکه بیشترین
عارضــه را در مازنــدران بــه خاطر مســافرتها به ایــن اســتان داریم .برخی
میگویند سفر در اشاعه ویروس نقشی ندارد که باید گفت اگر نقشی ندارد،
چگونه ویروس در دورترین نقاط کشور رفته است ».علیرغم این توصیهها
و هشدارها مردم بیتوجه به رعایت پروتکلهای بهداشتی راهی استانهای
شــمالی شــدند .اســتانهایی همچــون گلســتان ،مازنــدران و گیــان کــه در
وضعیت قرمز هستند بیشترین تعداد مسافر را داشتهاند به طوری که طبق
برآوردها بیش از  8هزار خودروی مسافر فقط وارد مازندران شدند.
آمارهای وزارت بهداشــت هم نشــان میدهد در روز پنجشــنبه گذشــته 2
میلیون و  566هزار ســفر بین اســتانی صورت گرفته که حتی از روز مشابه
پارســال که شرایط عادی بود تعداد سفرها رشــد  9درصدی داشته است.
مسافرتهایی که به گفته معاون اول وزیر بهداشت سوغاتش کرونا است
و در شــرایط فعلی بازی با جان مردم مناطق شــمالی کشور است چرا که
هرگونه گشــت وگذار در اســتانهای شمالی به قیمت از دست رفتن جان
هموطنان شــمالی و حتی خود مســافران تمام میشود و نکته دیگر آنکه
این افراد پس از برگشــت از مســافرت میتوانند ناقل کرونا باشند .اگرچه
از چند هفته گذشــته ،به دنبال اجباری شــدن ماســک و بازگشــت برخی
محدودیتها برای حفظ فاصلهگذاری اجتماعی در برخی ادارات دولتی

به کاهش آمار مبتالیان و فوتیها در کشــور منجر شــد اما ســفرهای اخیر
دوباره مســئوالن نظام ســامت را نســبت به خیز دوبــاره عددهای ابتال و
فــوت مبتالیان بــه ویروس کرونا نگران کرده اســت .تا جایی که آنها تأکید
دارنــد ســفرها و جابهجاییهــای پیشبینی نشــده میتواند بیمــاری را از
حالت کنترل خارج کند و این یک زنگ خطر جدی است .در همین زمینه
دکتر ایرج حریرچی هشدار داده است که با توجه به سفرهای انجام شده
در چنــد روز اخیــر ،از هفته آینده افزایش مراجعات ســرپایی و بعد از  ۲تا
 ۳هفتــه افزایش تعداد بســتری و پس از  ۴تا  ۶هفتــه افزایش مرگ و میر
را شــاهد خواهیم بود .به گفته معاون اول وزیر بهداشــت ،کسانی که سفر
کردند هم استانهای مقصد و هم استانهای مبدأ را بعد از بازگشت تحت
تأثیر قرار میدهند ،تجربه تلخ ما و همچنین تجربه تلخ دنیا نشان داد که
در مورد سفر اگر فقط به خواهش از مردم اکتفا کنیم موفق نخواهیم شد و
الزم است تا مقرراتی در این زمینه وضع شود .دکتر علیرضا زالی ،فرمانده
ستاد مقابله با کرونا در تهران نیز ضمن پیشبینی پیک زودرس کرونا در
پایتخت هشــدار می دهد :با توجه به مســافرتهای متراکم روزهای اخیر
تهرانیهــا ،پیشبینی میکنیم پیک جدید کرونا را زودتر از پاییز در تهران
تجربه کنیم .عضو ستاد ملی مقابله با کرونا معتقد است برخی مردم هنوز
خطر و سرعت انتقال ویروس کرونا را جدی نگرفتهاند از اینرو همچنان به
تکرار عادتهای گذشته خود مانند مسافرت ادامه میدهند.
از سوی دیگر ،معاون ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به
اینکه حجم مسافرتهای هفته گذشته بسیار باال بود و اثرات این حجم
از سفرهای تابستانی را طی ۱۴-۱۰روز آتی خواهیم دید ،گفت :مسافرانی
که از سفر بازگشتند ،باید طی  ۵-۷روز از حضور در تجمعات خودداری
کنند ،زیرا ممکن است ناقل ویروس بوده و فعالً بدون عالمت باشند.

یک روزنامهنگار متعصب
منصور بیطرف
دبیر گروه اقتصادی

باهنر :صندوق رأی جایگزین لشکرکشی خیابانی
برای پیگیری مطالبات شود
دیپلماسی فعال ،مدیریت کرونا و طرح نظام سالمت از اقدامات خوب دولت است

مصطفی شانچی  /ایسنا

«ادیب»
جایگزین «دیاب» شد
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اواخــر ســال  1373بود کــه وارد روزنامه ایران شــدم و به خاطر تخصص
و ســابقهام در گروه اقتصادی روزنامه مشــغول به کار شــدم .در آن دوران
آقای وردینژاد ،مدیر مسئول روزنامه که همزمان مدیر عامل خبرگزاری
جمهــوری اســامی ایران هم بود ،دو گــروه روزنامهنــگار را دور هم جمع
کــرده بود؛ یک گــروه از روزنامهنگاران قدیمی کــه دوره کاری آنها به دهه
 1340و  1350میرســید و گــروه دیگــر روزنامهنــگاران بعــد از انقالب که
غالباً از حوزه هنری ســازمان تبلیغات اســامی و تعداد کمی هم از سپاه
پاســداران انقالب اســامی بودند .در گروه اول افرادی بودند که تقریباً بار
روزنامه روی دوش آنها افتاده بود .محمد بلوری که دبیری گروه حوادث
را برعهده گرفته بود ،بهروز بهزادی که دبیر گروه اقتصادی بود و ســپس
جایگزین مرحوم حســین الهامی ســردبیر اجرایی روزنامه شد و مرحوم
ابراهیــم امیــنزاده کــه دبیر گــروه شهرســتانها بــود .ابراهیم امیــنزاده
برخــاف روزنامهنــگاران دهــه  1340و  ،1350مســلک و مشــی خــاص
خودش را داشــت .هر چقدر آنها با اخبار هیجانیتر برخورد میکردند او
خیلی خونسرد پشت میزش مینشست و امور مربوط به استانها را اداره
میکرد؛ آذری زبان متعصبی که دو صد چندان به زبان آذری خود افتخار
میکرد و پنهان هم نمیکرد ،به طوری که اسم پسرش را ساواالن که آذری

ســبالن اســت ،گذاشــته بود .خاطرهای که از او در ذهن من مانده ،مردی
اســت که هر روز صبح ،بشــاش و خندان وارد تحریریه میشد و با صدای
بلند ســام میکرد و پشت میزش مینشســت و با نمایندگان روزنامه در
استانها کلنجار میرفت تا بهترین خبر یا گزارش را برایش ارسال کنند.
او چند روز پیش آرام و در سکوت درگذشت.

ایــــران و کشـــــــورهای
عضــو توافــق هســتهای
یادداشت در شــرایطی بــار دیگــر
در قالــب کمیســیون
مشــترک برجــام امروز
در ویــن دور هــم جمع
حسن بهشتیپور میشــوند کــه امریــکا
کارشناسمسائل بــه عنــوان عضو ســابق
بینالملل برجام دورهای طوفانی
را بــرای بــه شکســت
کشــاندن این توافق پشــت ســر گذاشت اما
پس از روبهرو شدن با سد محکم مخالفت
شــرکای برجام راه به جایی نبرد .مقامهای
دولــت امریکا بعــد از ناکامی برای تصویب
قطعنامــه تحریم تســلیحاتی ایران ،تالش
میکننــد بــا تفســیر یکجانبــه از قطعنامــه
 2231راه ایــن ســند را از برجــام جدا کرده و
زمینه را برای فعال کردن مکانیســم ماشه
همــوار کننــد .ایــن اقــدام امریــکا در حالــی
اســت کــه قطعنامــه  2231ذیــل برجــام
تعریــف شــده و نمیتــوان میــان ایــن دو
ســند تفکیک قائل شــد .امریکا خود به این
قطعنامه و توافق هستهای رأی داده و از آن
خارج شــده است؛ یعنی با این خروج عمالً
امکان بهرهگیری از مزیتهای این توافق و
مداخلــه در هــر موضوع مربوط بــه آن را از
دست داده است.
با وجود این ،واشنگتن همانطور که بر اساس
هژمونــی مالــی خــود تحریم ایــران را به کل
جامعه بینالملل تحمیل کرد و مؤسســات
و نهادهــای مالــی دنیــا را مجبــور کــرد کــه
ارتباطــات اقتصــادی خــود را با ایــران قطع
کنند ،حاال تصمیم دارد از هژمونی سیاســی
و دیپلماتیــک خود اســتفاده کند و با تفســیر
خودخواسته از قطعنامه ،ساز و کار بازگشت
تحریمهای بینالمللی را فعال کند.
ادامه در صفحه 2

تعطیلیپروتکلها؛
لزوم ورود جدی نهادهای
قانونی

تــداوم بحــران کرونــا
در جامعــه ایرانــی ،و
جهــای چندگانــهای
یادداشت مو 
از شــیوع ایــن بیمــاری،
نوعی نگرانی و اضطراب
دائمــی را دامــن زده
است .آنچه در این میان
جبار رحمانی
پژوهشگر ســبب نگرانــی شــده،
مردم شناسی عدم رعایــت پروتکلها
لهای
و دستـــــــورالعم 
بهداشتی توسط برخی از مردم است .نگاهی
بــه الگوهای شــیوع اخیر نشــان از گســترش
الگــوی خوشــهای در شــیوع بیمــاری دارد.
ایــن الگو بیانگر آن اســت که درصــد کمی از
بیمــاران از طریــق غریبههــا و در فضاهــای
عمومی بیمار شدهاند و درصد قابل توجهی
از بیمــاران از طریــق نزدیــکان و آشــنایان
و اعضــای خانــواده بــه ایــن بیمــاری دچــار
شــدهاند .به همین دلیل این بیماری به یک
تهدیــد دائمی و تناقــض عمیــق در روابط و
مناسبات مردم بدل شده است.
تعطیالت هفته گذشــته و تداخــل دو پدیده
همزمــان یعنــی عــزاداری مــاه محــرم و
ســفرهای ایــام تعطیــات ،منجــر بــه نوعی
نگرانــی از بــه راه افتــادن مــوج جدیــدی از
بیماری کرونا در ایران شده است.
گزارشهــا نشــان میدهــد کــه حجم بســیار
باالی سفرها فینفسه یک خطر جدی برای
جامعــه و زمینــهای بــرای گســترش دوبــاره
ایــن ویــروس خواهــد بــود و از ســوی دیگــر
مســأله آیینهــای مذهبــی و جماعتهــای
دینــی،کــه در بخشــی از آنهــا مالحظــات و
دســتورالعملها رعایــت نشــده (علیرغــم
رعایــت اکثریــت آنهــا)،خودش یــک زمینه
دیگر برای شــیوع بیماری خواهد بود .در این
میان مســأله اصلی آن اســت که ما با پدیده
جــدی نگرفتــن دســتورالعملها در جامعه
ایرانی مواجه هستیم .این بیتوجهی و عدم
جدی گرفتن دســتورالعملهای بهداشــتی،
به گونهای اســت که در نهایــت آتش آن تر و
خشک را با هم خواهد سوزاند.
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