
اذان صبح 

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

اوقات شرعی

04:36

06:10

13:01

20:12

روزنامه اقتصادی چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

دارای رتبه B روزنامههای کل کشور
صاحب امتیاز: موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق پالک 11 واحد2
شماره های تحریریه : 88948104-8

شمارههای سازمان آگهیها: 88945293-7
فکس: 88906447، شماره تلگرام: 09037396929

مرام نامه اخالق حرفهای:
h t t p : / / w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m / c o n t e n t 1

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

توزیع تهران: شرکت نشر گستر امروز 
سازمان امور شهرستان :  88945293-7

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

E - m a i l : i n f o @ a s r e - e g h t e s a d . c o m

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی  . دوشنبه . 13 اردبیهشت 1400 . 20 رمضان 1442 . 3 می 2021 .

. سال هجدهم . شماره 4661 . 

طبیعی تر از این هم مگه داریم؟
راضیه حسینی

مدیرعامــل ایران خــودرو: »افزایش قیمت  خودرو 
طبیعی است.«

اصــاً افزایــش قیمت در هر کاال و خدماتی طبیعی 
اســت و غیــر از ایــن نبایــد باشــد. اتفاقــاً داشــتیم کمــی 
نگــران می شــدیم کــه خبــری از افزایــش قیمــت خــودرو 
کــه  اســت  نرســیده 
خداراشــکر رفــع نگرانــی 
شــد. االن کمــی نگــران 
روند غیرطبیعی در بازار 
میــوه هســتیم. برخی از 
میوه ها مثل موز، نه تنها 
گران نشده اند، بلکه به 
صــورت عجیــب و خیلی 
ارزان  کمــی  غیرطبیعــی 
شــده اند. از مســئوالن خواهشــمندیم هرچه سریع تر به 
داد بازار میوه برســند و تا از دســت نرفته است آن را به 
روند طبیعی خود برگردانند. بازار مسکن هم کمی افت 

داشته و زنگ خطرش به صدا درآمده است.
ایمــان داریــم و  بــه درایــت مســئوالن  مــا  البتــه   
برطــرف  را  ماننــد گذشــته، مشــکل  مطمئنیــم ســریع، 
می کننــد. تصور کنید اگر مســئوالن حواس  شــان نبود و 
قیمت هــا ســاکن می ماند یا خدای نکــرده پایین می آمد، 
توازن همه چیز به هم می خورد. ممکن بود خودروهای 
ایران خــودرو و ســایپا همگــی در خیابان هــا دنده عقــب 
برونــد، عوض برف پاک کــن بوق بزنند و عوض بوق ترمز 
بگیرنــد، موزهــا پــرواز کننــد، گوســفندها بــا پرتقال هــا 
روپایی بزنند، خانه ها اعتصاب کنند و درشان را به روی 
هیچ کــس بــاز نکننــد جــز ســارقان محتــرم، طا و ســکه 

بروند توی حباب های بزرگ و هرگز بیرون نیایند و...
باید حواس مان باشد اگر االن شاهد این اتفاق ها 
نیســتیم همه به لطف مســئوالنی است که تمام تاش 
خودشــان را می کننــد تــا رونــد، به صورت کامــاً طبیعی 
پیش برود و حتی لحظه ای از حالت نرمال خارج نشود. 
آنهــا کامــاً مراقــب هســتند و بازارهــا را رصــد می کننــد. 
اگــر در بــازاری خــدای نکرده شــاهد افت قیمت باشــند، 
ســریع با افزایش در قســمت دیگر این کمبود را جبران 
می کننــد. ایــن را هــم نبایــد فرامــوش کنیــم کــه صنعت 
خودروســازی در ایــن ســال ها جــور بازارهــای زیــادی را 
کشــیده و نگذاشــته اســت حتی یک لحظه، ما در خطر 
از  بگیریــم. هرچــه  قــرار  رونــد غیرطبیعــی  افتــادن در 
مســئوالن خودروسازی تشــکر کنیم، کم است. حاال که 
پول مان به خرید خودروهای این دو شرکت نمی رسد و 
تازه قرار است گران تر هم بشود، کاری جز تشکر خشک 
و خالــی از دســت مان برنمی آیــد. واقعــاً شــرمنده ایم که 
نمی توانیــم بــا خرید یک خودرو از خجالت تان دربیاییم. 
ان شــاءهللا هروقت خودروها را بــه صورت قطعه بندی، 
مثل مرغ و گوشــت به فروش گذاشــتید، ما یک قالپاق 

پراید از شما می خریم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

دبیــرکل و ســخنگوی جمعیــت هــال  احمر 
از ورود بــزرگ تریــن محمولــه واکســن کرونــا به 

کشور خبر داد.
پایــگاه اطاع رســانی جمعیــت  گــزارش  بــه 
مقــدم،  قوســیان  محمدحســن  احمــر،  هــال 
دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر گفــت: بحمــدهللا 
بــا کمــک و همــکاری بخش هــای مختلــف نظیــر 
نهــاد ریاســت جمهــوری، وزارت بهداشــت، بانــک 
مرکــزی، وزارت امــور خارجــه کشــورمان و به ویژه 

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در چیــن، در پی 
مذاکرات و پیگیری های فشرده ای که با نهادهای 
معتبر بین المللی صورت گرفت، محموله نخست 
بــه میــزان یک میلیــون دُز که بزرگتریــن محموله 

وارداتی واکسن تاکنون است، وارد کشور شد.
وی ادامــه داد: از همــه کســانی کــه در ایــن 

راه تشــریک مساعی ارزشمندی داشتند از جمله 
فدراســیون بین المللــی جمعیت هــای هال احمر 
و صلیــب ســرخ و همچنیــن همکارانــم در هــال 
احمر به ویژه همکاران ســازمان تدارکات پزشــکی 
و زیرمجموعه آن که تاش شــبانه روزی معمول 
داشــتند، تشکر و قدردانی می کنم. امیدوارم این 

ارتباطــات دوســتانه مایــه آرامــش هموطنــان را 
فراهم کند.

گفــت:  هال احمــر  جمعیــت  ســخنگوی 
پیگیــری برای ورود محموله هــای بعدی نیز ادامه 
خواهــد داشــت تــا بلکــه گوشــه ای از نگرانی های 

هموطنان کاهش یابد.

قوســیان تصریــح کرد:جمعیــت هــال احمر 
بــر خــود فرض می دانــد با تمام ظرفیــت همچون 
گذشــته در کنــار ســایر ســازمان ها و وزارتخانه ها 
حســب وظیفه ذاتی خود در حالت های اضطرار، 
نقــش پیشــتازی را داشــته و بــا خطــرات و بایــا 

روبه رو شود.

عضــو تیم تحقیقاتی کارآزمایــی بالینی فاز 
سوم واکسن مشترک ایران و کوبا اعام کرد در 
مطالعــات کارآزمایی بالینی که در کشــور انجام 
می شود، همه شرکت کنندگان در مطالعه تحت 
پوشش بیمه هستند، همه هزینه های ناشی از 
شــرکت در مطالعــه و خدماتــی که بــه آنها داده 

می شود، تحت پوشش کامل بیمه است.
احســان مصطفــوی، عضــو تیــم تحقیقاتــی 
کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن مشترک ایران 
و کوبا در گفت وگو با ایلنا در پاسخ به اینکه چرا 

کارآزمایــی واکســن فقــط در بعضــی از اســتان ها 
انجــام می شــود، بیــان کرد: طبــق برآوردهــا باید 
۲۴ هــزار نفــر در ایــن  مطالعــه وارد شــوند و بــر 
این اســاس مقرر شــد، هشــت شــهر برای انجام 
کارآزمایــی انتخاب شــوند که این شــهرها از بین 

۷ استان کشور انتخاب شدند.
وی ادامه داد: ما معیارهای مختلفی را برای 
این انتخاب در نظر داشــتیم، مثل اعام آمادگی 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  آمادگــی  میــزان  و 
کشــور و در عیــن حال ســعی بر آن بــود که تنوع 

جغرافیایی نیز در انتخاب این شهرها دیده شود.
اســتاد اپیدمیولوژی انســتیتو پاســتور ایران 
افــزود: در فــاز ســوم تعداد نمونه نســبتا محدود 
باشــد،  محدودتــر  نمونــه  چقــدر  هــر  و  اســت 
نمونه گیــری  پایگاه هــای  و  مراکــز  انتخــاب  در 
محدودیت وجود خواهد داشــت، ولی امیدواریم 
آن  تولیــد  واکســن،  اثربخشــی  تاییــد  از  بعــد 
در انســتیتو پاســتور ایــران محقــق شــود و دیگــر 
مشکلی از جهت تولید انبوه و استفاده همگانی 

آن نداشته باشیم.

نفــر در  از ۶۰۰  بیــش  االن  تــا  وی گفــت: 
ایــن  کرده انــد.  دریافــت  واکســن  برنامــه  ایــن 
مطالعــه از روز دوشــنبه هفتــه گذشــته از شــهر 
پنجشــنبه  روز  و  اســت  اصفهــان شــروع شــده 
زنجان و امروز در همدان شــروع تزریق واکســن 
را داشــته ایم، افــرادی کــه در ایــن مطالعــه وارد 
شــدند، خوشبختانه تاکنون عوارض جدی ناشی 
از تزریــق بــرای آنها اتفاق نیفتــاده و صرفا تعداد 
جانبــی  عــوارض  دچــار  داوطلبــان  از  معــدودی 
خفیفی شدند که حتی نیاز به استفاده از داروی 

خاصــی در آنهــا نبوده اســت و بنظر می رســد که 
برنامــه  می تــوان  و  اســت  کــم خطــری  واکســن 
واکسیناســیون را پــس از تاییــد اثربخشــی آن با 

این واکسن پیش برد.
مطالعــات  در  کــرد:  بیــان  مصطفــوی 
کارآزمایــی بالینــی که در کشــور انجام می شــود، 
همــه شــرکت کنندگان در مطالعه تحت پوشــش 
بیمه هســتند، همه هزینه های ناشــی از شرکت 
در مطالعــه و خدماتی که به آنها داده می شــود، 

تحت پوشش کامل بیمه است.

وزیر بهداشت گفت: »ما به همکارانمان و 
به مردم قول دادیم که اجازه نمی دهیم بیماری 
پشت در بیمارستان ها سرگردان شود یا دارویی 
در شهرســتان ها و دورتریــن نقــاط بــرای درمــان 

بیماری به دست مردم نرسد.«
ســعید نمکــی، در اجــاس مجازی مشــترک 
روســای دانشگاه های علوم پزشکی و فرماندهان 
ســپاه، ضمــن تبریــک روز معلــم، بیان کــرد: قبل 
از ایــن قرارمــان بــر این بــود که در قالب تشــدید 
بیماریابــی خانــه به خانه به دنبــال موارد مبتای 
جدید با ویروس انگلیســی بگردیم و بتوانیم این 
موارد را پیدا کرده و در نهایت شعله های کوچک 
را خاموش کنیم و از گسترش این آتش به دامن 

و گستره مملکت جلوگیری کنیم.
وی ادامــه داد: الزمــه ایــن حرکــت ســکون 
جمعیــت بــود و ســیال بودن جمعیــت این امکان 
را از مــا می گرفــت و بــه همیــن دلیــل اقــدام بــه 

مخالفت با سفر کردیم. 

نمکــی افــزود: امــا بــه هــر حــال مــورد توجــه 
قــرار نگرفــت و مســافرت ها را داشــتیم و بــرای مــا 
کامــا مشــخص بــود کــه بعــد از این مــوج، گرفتار 
مــوج جدیــدی با گســتره ویروس موتاســیون یافته 
در کشــور می شــویم و بــه همیــن دلیــل خودمــان 
را بــرای پذیرایــی از بیمــاران آمــاده کردیــم و قــرار 
گذاشتیم که تا مرحله سکون و بازگشت جمعیت 
در کنار عزیزان بســیج دوباره کار را شــروع کنیم، 
اما تفاســیر گوناگون شد و گرچه غرض ورزانی که 
همــواره در پــی گسســت و فاصلــه بیــن نیروهــای 
درون نظــام و انقابنــد، مقالــه نوشــتند و تفســیر 
کردند، حتی همین االن عده ای به دلیل اینکه در 
مقابل برخی شیوه های منفعت طلبانه ایستادیم، 
در برابــر برخــی واردات ناجــور و لگدمــال شــدن 
تولید داخل در زیر ســم ســتوران واردات چی، این 

هجمه ها و نغمه های ناکوک را می شنویم.
وزیــر بهداشــت گفــت: امــروز در مرحلــه ای 
همــه  علی رغــم  خوشــبختانه  کــه  هســتیم 

فشــارهایی کــه ویــروس موتاســیون یافتــه آورد 
در مرحلــه ســرازیری ایــن قله هــای رو بــه صعــود 
هســتیم و با چند مکانیســم که قبــا اعام کردم 
پیــش می رویم  و می دانید که ویروس انگلیســی 
در عرض دو هفته توانست اروپا را فلج کند و ما 
بــه همکارانمــان و بــه مردم قول دادیــم که اجازه 
نمی دهیــم کــه بیمــاری پشــت در بیمارســتان ها 
ســرگردان شــود یــا دارویــی در شهرســتان های ما 
و دورترین نقاط ما برای درمان بیماری به دســت 
مــردم نرســد و بــر ایــن اســاس اولیــن گامــی کــه 
برداشتیم، این بود که عمل های الکتیو را تعطیل 

کردیم تا مبادا منجر به کمبود تخت شود.
دوره  همیــن  در  بافاصلــه  داد:  ادامــه  وی 
کوتاه ۶۶ اکسیژن ســاز به بیمارستان ها رساندیم 
و بافاصله درمان ســرپایی را به صورت گســترده 
بــا  را  ســرپایی  کلینیک هــای  و  کردیــم  شــروع 
داروهــای ضدویــرس فعال کردیم تا ســربار بیمار 
همچنیــن  دهیــم.  کاهــش  را  بیمارســتان ها  بــه 

کمیته هــای ترخیــص را راه انداختیــم تــا بیمارانی 
که حال نسبتا خوش تری دارند، ترخیص شوند. 
نمکــی گفــت: در ایــن پیــک گرچــه ویــروس 
کشنده تر و مهاجم تر بود، اما با همه این اوصاف 
مــا ۲.۵ برابــر میــزان بســتری پیــک ســوم، بیمــار 
بســتری داشــتیم، امــا مــرگ و میرهــا گرچــه یکی 
هــم بــرای مــا زیــاد بــود اما به نســبت ســرپایی و 

بستری، نصف پیک قبلی بود.
وی ادامه داد: علی رغم همه قدرت ســرایت 
و کشــندگی ویــروس، اینهــا دســتاوردهای بزرگی 
در جمهــوری اســامی اســت و امروز فــاز جدیدی 
را دنبــال می کنیــم از طرحــی کــه بــه نــام شــهید 
ســلیمانی مزیــن اســت و آن هــم اضافــه شــدن 
چنــد حرکــت جدید اســت که آنها را بــه مجموعه 

فعالیت های قبلی اضافه کردیم. 
بعــد  در  بتوانیــم  اینکــه  اول  گفــت:  نمکــی 
نظارت از مجموعه بســیج کمک بیشتری بگیریم، 
دوم اینکه بتوانیم در قرنطینه بیماران و مبتایان 

مثبــت از ایــن ظرفیــت کمــک بگیریــم و افــرادی 
کــه مبتــا بــوده و شناســایی شــده اند، ســرگردان 
نشوند تا دیگران را آلوده کنند و از همه مهمتر با 
حرکتی که در حوزه واکسیناسیون آغاز کردیم که 
بــه صورت گســترده ادامه می یابد، چــه با واردات 
انبــوه واکســن بــرای ایــن مــاه و مــاه بعــد و چه با 
تولیــد واکســن داخلــی امیدواریــم بتوانیــم طبــق 

برنامه کلیه گروه های هدف را واکسینه کنیم.
امــروز را روز مبارکــی می دانــم  افــزود:  وی 
چــون مــن در ۱۰ دی ۱۳۹۹، نامــه ای را بــا ۱۰ بنــد 
به روســای دانشــگاه های علوم پزشــکی نوشتم و 
در آن قیــد کــردم که مبادا کاهــش موارد بیماری 
و مرگ و میر عامل فریبنده ای شــود که از بســیج 
فاصله بگیرید، باید این پیوند را برای روزهای پر 
بحرانــی کــه خدایــی نکرده ممکن اســت در پیش 
داشــته باشــیم، حفظ کنیم و باید از این ظرفیت 
برای هر پدیده ی نوظهور که می تواند کلیت نظام 

را تهدید کند، به خوبی بتوانیم استفاده کنیم.

»ســفر« توصیه نشــده ترین فعــل در وضع 
حاضــر اســت و محدودیت هــای مرتبط بــا آن، با 
وجود ۱۹۸ شــهر قرمز در کشــور هنوز برداشــته 
ســفرهای  تبلیــغ  حــال،  ایــن  بــا  اســت.  نشــده 
گروهــی انجــام می شــود، به ویــژه بــا فرارســیدن 
فصــل بهــار و نزدیک شــدن تعطیــات عید فطر. 
اما اگر بدون توجه به توصیه ها سفر رفتید و به 
کرونا مبتا شدید و یا عامل انتقال این ویروس 
بــه دیگــران بودیــد، چه مســؤولیت شــهروندی و 

حقوقی متوجه شما و همراهان تان است.
خبرگزاری ایســنا در گزارشی نوشت: وزارت 
بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا همچنان بر 
ســفر نرفتن تاکید دارند و هم اینک تردد جاده ای 
بین ۱۹۸ شهر قرمز و ۱۵۷ شهر نارنجی مشمول 
جریمــه اســت. بــا ایــن حــال، اگــر ضرورتــی بــرای 
سفر بود و یا با گروه و تور مسافرت رفتید حتما 
نــکات بهداشــتی را رعایــت کنیــد. تاکید می شــود 
پس از سفر، ۱۴ روز از تماس و ارتباط با دیگران 
خــودداری شــود. اگــر فکــر می کنیــد با فــرد مبتا 
بــه کوویــد-۱۹ تماس داشــته اید، ســفرهای بعدی 
را عقب بیندازید. حتی اگر بدون نشــانه باشــید، 
ممکن اســت ویروس را در جریان ســفر به دیگر 
بهداشــت  وزارت  آمارهــای  کنیــد.  منتقــل  افــراد 
نشان می دهد ۵۱ هزار نفر از افراد کرونا مثبت، 
بــدون توجــه به شــرایط، کیلومترها از شــهر خود 
دور شــده اند. ایرج حریرچــی گفته ۲۱ درصد این 
افراد فقط در فروردین ماه قرنطینه را شکســته و 

سفر رفته اند.
وزارت بهداشــت قبــا از جریمــه افــرادی که 

قرنطینــه کرونــا را شکســته اند، خبــر داده بــود. 
حریرچــی اکنــون گفتــه در طــرح قبــل بــا وجــود 
تعییــن ۲۰۰ هــزار تومــان جریمه بــرای متخلفان، 
امــا برخــی افــراد محدودیت ها را رعایــت نکردند. 
مشــخص شــد این میزان بازدارنده نبوده اســت. 
وزارت  اجتماعــی   - امنیتــی  کمیتــه  در  بنابرایــن 
کشــور مقرر شــد وزارت بهداشت موارد تخلف را 
اعام کند و نیروی انتظامی ناظر بر رعایت آن ها 

باشد و اعمال قانون کند.
ســوای برخوردهــای قانونــی کــه ســتاد ملــی 
کرونــا بــرای شکســتن قرنطینــه تعییــن می کند و 
بــه نظــر می رســد بــا امــکان شناســایی و ردیابــی 
ایــن افــراد، امکان جریمه و کنتــرل آن ها را دارد، 
و  محدودیت هــا  گرفتــن  نادیــده  نیــز  قانــون  در 
نــکات بهداشــتی در صــورت انتقــال ایــن بیمــاری 
رفتــاری  آن،  شــدن  خطرآفریــن  و  دیگــران  بــه 
»مجرمانه« شــناخته می شــود و مصادیق و مواد 

قانونی مرتبط برای آن وجود دارد.
منطبــق بــا نظــر کارشناســان حقــوق جــزا و 
موازیــن  رعایــت  بــدون  چنان چــه  جرم شناســی، 
بهداشــتی و پروتکل هــای مربوطــه از جملــه لزوم 
قرنطینــه و قطــع ارتباطــات فیزیکــی و تماســی با 
دیگــران، خــود را در معــرض عمــوم قــرار دهیــد و 
از ایــن طریــق باعــث آلودگــی دیگــران و انتشــار 
ویــروس شــوید و بــر اثــر آن، فرد یا افــرادی فوت 
کننــد، حســب مــورد مشــمول یکــی از بندهــای 
)الــف(، )ب(، )پ( و )ت( مــاده ۲۹۱ شــده و قتــل 
شــبه عمد محســوب می شــود. مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ 
قانون مجازات اسامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز بر 

مسئولیت کیفری چنین فردی صحه می گذارد.
در ماده ۲۹۱ قانون مجازات اســامی، جنایت در 

موارد زیر »شبه عمدی« محسوب می شود:
الــف- هرگاه مرتکب نســبت به مجنیٌ علیه قصد 
رفتاری را داشــته، لکن قصد جنایت واقع شــده یا 
نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول 

تعریف جنایات عمدی می شود، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشــته 
باشــد ماننــد آن که جنایتی را بــا اعتقاد به این که 
موضــوع رفتــار وی شــیء یــا حیــوان و یــا افــراد 
مشــمول مــاده)۳۰۲( ایــن قانون اســت به مجنیٌ 

علیه وارد کند، سپس خاف آن معلوم شود.
پ- هــرگاه جنایــت به ســبب تقصیر مرتکب 
واقع شود، مشروط بر این که جنایت واقع شده یا 

نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
مــاده ۴۹۲ ایــن قانــون نیــز تعییــن می کنــد 
»جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه اســت 
که نتیجه حاصله مســتند به رفتار مرتکب باشد، 
اعــم از آن کــه به نحوه مباشــرت یا به تســبیب یا 

به اجتماع آن ها انجام شود.«
اســامی  مجــازات  قانــون   ۴۹۳ مــاده  در 
نیــز آمــده که »وجــود فاصلــه زمانی، میــان رفتار 
مرتکــب و نتیجــه ناشــی از آن، مانــع از تحقــق 
جنایت نیست. مانند فوت ناشی از انتقال عامل 
بیماری کشــنده، که حســب مورد موجب قصاص 
و یــا دیــه اســت. حکم این ماده و مــاده ۴۹۲ این 

قانون در مورد کلیه جرایم جاری است.
از  جلوگیــری  طــرز  قانــون   ۲۲ مــاده 
واگیــردار  بیماری هــای  و  آمیزشــی  بیماری هــای 

مصــوب ســال ۱۳۲۰ مجلــس شــورای ملــی نیــز 
مقــرر کــرده »اشــخاصی که مانع اجــرای مقررات 
بهداشــتی یا در اثر غفلت، باعث انتشــار یکی از 
بیماری های واگیردار می شــوند، به هشــت روز تا 
دو ماه حبس تادیبی و پرداخت جریمه نقدی به 

یکی از این دو کیفر محکوم می شوند.«
قانــون  تعزیــرات  بخــش   ۶۸۸ مــاده  در 
مجــازات اســامی مصــوب ۱۳۷۵ نیز مقرر شــده 
اســت »هــر اقدامــی کــه تهدیــد علیــه بهداشــت 
کــردن  آلــوده  قبیــل  از  شــود  شــناخته  عمومــی 
آب آشــامیدنی یــا توزیــع آب آشــامیدنی آلــوده، 
دامــی  و  انســانی  فضــوالت  غیربهداشــتی  دفــع 
در  مســموم کننده  مــواد  ریختــن  زایــد،  مــواد  و 
رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیرمجاز 
دام، اســتفاده غیرمجــاز فاضــاب خــام یا پســاب 
تصفیه خانه های فاضاب برای مصارف کشاورزی 
ممنــوع اســت و مرتکبــان چنان چــه طبــق قوانین 
خــاص مشــمول مجــازات شــدیدتری نباشــند، به 
حبــس تــا یــک ســال محکــوم خواهنــد شــد.« در 
تبصــره یــک مــاده ۶۸۸ )اصاحــی مصــوب ســال 
۱۳۷۶( نیز مقرر شــده اســت که تشخیص اقدام 
علیه بهداشت عمومی به عهده وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی است.
با علم به وجود این قوانین، در صورت سفر 
و مشاهده فرد مشکوک در بین گردشگران برای 
پیشــگیری از انتقال احتمالی آلودگی به دیگران، 
بهتــر اســت از طریــق ســامانه تلفنــی بهداشــت 
بــه شــماره های ۱۹۰ )ســتاد فوریت هــای ســامت 
محیط و کار( و ۴۰۳۰ )ســامانه وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــکی بــرای پاســخگویی بــه 
کرونــا(  ویــروس  درخصــوص  مــردم  ســئواالت 

راهنمایی الزم دریافت شود.
همچنیــن طبــق دســتورالعمل وزارت میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی کــه اواخر 
ســال ۹۸ ابــاغ شــده تامیــن بهداشــت مســافر 
بــا متولــی و میزبــان بــوده، بویــژه آن کــه مــدام 
در تبلیغ هــا پیــاِم »اجــرای ســفر بــا رعایــت کلیــه 
پروتکل هــای بهداشــتی« مشــاهده می شــود. در 
ایــن دســتورالعمل معیــن شــده اســت: وظیفــه 
تامیــن اقــام بهداشــتی مــورد نیاز بــرای حفاظت 
فــردی و بهداشــتی کارکنــان و گردشــگران شــامل 
انــواع دســتکش یک بــار مصــرف، انــواع ماســک، 
و  دســت  ضدعفونــی  محلــول  محافــظ،  شــیلد 
مدیــر  عهــده  بــه  اقامتــی  واحدهــای  در  ســطوح 
واحــد، در پایانه هــا، راه آهن و فرودگاه فقط برای 

کارکنان به عهده مدیران این مراکز است.
تاسیســات  در  شــاغل  پرســنل  تمــام 
فــردی موظفنــد  بــرای حفاظــت  نیــز  گردشــگری 
هنگام کار از ماسک، دستکش و لباس کار تمیز 
اســتفاده کننــد و بــر اســاس نــوع شــغل و لــزوم 
نزدیکــی بــه گردشــگران، مانند خانــه دار هتل ها، 
اســتفاده از شــیلد محافــظ هــم توصیه می شــود. 
افــرادی کــه در واحدهــای اداری و مالی و امثالهم 
مشــغول هســتند به شــرط وجود فاصله مناسب 
بیــن کارکنــان و اربــاب رجــوع از انجــام ایــن عمل 
مســتثنی هستند. پرسنل واحدهای دارای ارتباط 
مستقیم با گردشگران هم موظفند قبل از خروج 

از محل کار دوش بگیرند.

جرم انتقال کرونا در سفر چیست

کانون هماهنگی شوراهای 
اسالمی کار استان تهران: 

خبری از یارانه کرونا نیست
محسن باقری می گوید در حال حاضر نه صحبت 
از حمایــت از کارگــران در قالــب یارانــه و ســبد حمایتی 
است و نه حمایت از کارفرمایان برای سرِپا نگه داشتنِ 

کارگاه ها.
خبرگــزاری ایلنــا در گزارشــی نوشــت: بــا آغاز پیک 
چهــارم کرونــا بعد از تعطیاتِ نــوروزی، باالخره تصمیم 
برای تعطیلیِ ده روزه گرفته شد. تعطیلی ای که اگرچه 
بــه گفتــه  بســیاری از کارشناســان، بــرای جلوگیــری از 
پیشــروی شــیوع کرونــا و گذشــتن از وضعیــت قرمــز به 
وضع غیرقابل کنترل الزم است اما در این بین کارگران 
متحمــل ضررهــای بســیاری مــی شــوند. تعطیاتــی کــه 
بیــش از همــه کارگــران اصنــاف کوچک را که نســبت به 
باقیِ کارگران ثباتِ کاری کمتری دارند، تحت تاثیر قرار 
می دهد. اصا بعید نیســت که خیلی از آنها در این ده 
روزِ تعطیلی، حقوقی دریافت نکنند و یا حتی بســیاری 
از آنها به دلیلی شرایِط بدِ اقتصادی و نداشتنِ پشتوانه  
و حمایِت قانونی اخراج شوند. حاال دیگر بعد از گذشِت 
یک ســال از شــیوع کرونا با کارگرانی مواجه هستیم که 
شرایط اقتصادی بسیار سخت تری نسبت به سال قبل 

متحمل می شوند.
کانــون  مدیــره  هیــات  عضــو  باقــری،  محســن 
هماهنگی شــوراهای اســامی کار اســتان تهران با بیان 
اینکــه ایــن وضعیت برای کارگرانِ شــاغل در کارگاه های 
کوچــک و بــزرگ مشــکاتی را بــه وجود مــی آورد، گفت: 
البته مشــکات واحدهای کوچک بســیار بیشــتر اســت؛ 
ایــن کارگــران چــون درآمــد چندانــی ندارنــد و تنهــا راه 
امــرار معــاش آنهــا همیــن حقــوق حداقلــی و معمــوالً 
بدون مزایای مزدی اســت و با توجه به اینکه مزدی هم 
که تعیین شــده تنها یک ســوم ســبد معیشــت اســت و 
معموال تا دهم ماه بیشتر کفاف هزینه های زندگی آنها 

را نمی دهد، دچار مشکات بسیاری می شوند.
عضــو هیــات مدیــره کانــون هماهنگــی شــوراهای 
اســامی کار اســتان تهــران گفــت: تــاوان بی تدبیــری و 
کوتاهیِ مســئوالن در ایام عید و تصمیمات ســتاد ملی 
مبــارزه بــا کرونــا را کارگــران بایــد بدهند. ایــن مصوبات 
درواقــع تنهــا برای ادارات و دســتگاه های دولتی اســت؛ 
در این اوضاع وخیم برخی از کارگران باید حتما ســرکار 
باشند و مشاغلی هم که تعطیل می شوند همانطور که 
گفتم، کارگرانشــان تحت فشار قرار می گیرند. وضعیت 
کارگرانِ خدماتی هم که مشــخص اســت؛ آنها مجبورند 
در ایــن دوران بحرانی ســرکار باشــند اما هیــچ امتیازات 

ویژه ای برایشان در نظر گرفته نشده است.  

وزیر بهداشت: قول دادیم بیماری پشت در بیمارستان سرگردان نشود

داوطلبان کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تحت پوشش بیمه هستند

هال  احمر 
بزرگترین محموله 
 واکسن کرونا

را وارد کرد


