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سرگیجه بورس
در تصمیم گیری

گروه اقتصادی :در حالی که وزیر اقتصاد به صراحت از لغو
عرض ه اولیه سهام دولتی تا تدوین یک دستورالعمل جدید
خبر داده ،معاون سازمان بورس امروز اعالم کرد...
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ترامپ سرانجام مجبور به اعالم فاجعه ملی در تمام ایالت های آمریکا شد

سازمان بهداشت؛
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ناوگان حمل ونقل عمومی
افزایشپیدانکندفاصلهگذاری
امکانپذیرنیست
رییس شورای اسالمی شهر تهران گفت :بدون افزایش
ناوگان حمل و نقل عمومی ،امکان کاهش فاصله اعزام
اتوبوس و قطار در سیستم حمل ونقل عمومی...
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توليد ۶۵هزار بشکه نفت
از ميدان «آذر»
صفحه7

صفحه2

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش:

ایران یکی از
برترین کشور های
موفق در کنترل کرونا
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توسعه دادرسی الکترونیک با
ایجاد زیرساختهای مناسب
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وزیراقتصاد:عرضه اولیه لغوشد؛ معاون
بورس:طبق برنامه قبلی پیش میرود

یادداشت

هنوز شرایط بازگشایی مدارس
فراهم نشده است

مع��اون حقوق��ی و امور مجل��س وزارت
آموزش و پرورش با بیان اینکه هنوز شرایط
بازگشایی مدارس مهیا نشده است ،گفت:
طبق پژوهشهای صورت گرفته ،احتمال
شیوع این بیماری از طریق مدارس بیش
از  11درصد اس��ت و باید با احتیاط بسیار
عمل کرد .س��عید اوحدی معاون حقوقی
و امور مجل��س وزارت آموزش و پرورش
از طراح��ی و ایجاد یک ش��بکه اجتماعی
مستقل و مخصوص دانشآموزان و معلمان برای آموزش مجازی خبر داد و گفت:
نظر به نگرانیهایی که درباره امنیت اطالعات دانشآموزان در آموزش مجاری ،در
برخی از شبکههای اجتماعی وجود داشت ،وزارت آموزش و پرورش بر آن شد تا با
هماهنگی وزارت ارتباطات نسبت به ایجاد یک اپیلکشن مستقل ،پاک و سالم برای
ورود و دسترسی دانشآموزان اقدام کند که مالکیت این اپلیکیشن در اختیار آموزش
و پرورش است و بهزودی جزئیات آن اعالم خواهد شد...
صفحه5

توسعه دادرس��ی الکترونیک در قانون آیین
دادرسی کیفری جدید به عنوان یک قانون
مصوب ،ابالغ و اجرایی ش��د ،اما متاسفانه
زیر س��اختهای الزم برای توسعه دادرسی
الکترونی��ک در کش��ور و دادگاهها ش��کل
نگرفته است.قطع ًا دادرسی الکترونیک جدای
از شرایط امروز کشور ،یکی از ضرورتهای
رس��یدگی عادالنه به پرونده��ای قضایی
اس��ت ،به نحوی که با اجرای آن بسیاری
از سوءاس��تفادهها کاهش پیدا کرده و مانع
ارتباطهای فس��ادزا و تغییر و یا حذف موارد
ثبت ش��ده در سیست م میش��ود .بنابر این
در ش��کلگیری پروندهه��ا تاثیر بس��زایی
خواهد داش��ت .اگر سیستم دادرسی مطابق
آنچی��زی که در قانون پیشبینی ش��ده به
صورت صددرص��دی الکترونیک ش��ود و
تمام جلس��ات دادگاهها ثبت ،ضبط و حتی
فیلم برداری ش��ود ،تاثیر بس��یار خوبی در
شکلگیری پرونده خواهد داشت.ریاست قوه
قضاییه باید بتواند در بدنه تشکیالت خودش
شرایط الکترونیکی شدن دادرسیها را فراهم
کند و معموال آنچیزی که ابالغ میشود با
آنچیزی که اجرا میشود تفاوتهای اساسی
دارد ،چرا که زیرساخت های الزم را در کشور
نداریم و بدون زیرس��اخت مناسب هم هیچ
قانونی امکان اجرایی شدن ندارد.این نماینده
مردم در مجلس دهم با اش��اره به ضرورت
ایجاد زیرساخت مناسب برای اجرای قوانین،
تصریح کرد :ریاست قوه قضاییه همانگونه
که دستور راه اندازی دادرسیهای الکترونیک
را صادر میکند باید به موازات آن بسترهای
الزم ب��رای اجرایی ش��دن آن را هم فراهم
کند.نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :تا
زمانی که زیرساخت نباشد ،هیچ اقدامی موثر
نخواهد بود و صرف ًا این بخشنامه و دستور
العمل هم به س��ایر قوانی��ن ،آییننامهها و
بخشنامههای اجرا نشده گذشته میپیوندد
و نهایت ًا به فراموشی سپرده میشود .بنابراین
راهاندازی دادرس��یهای الکترونیک دستور
بسیار خوب و مفیدی است اگر زیرساختها
فراهم شده و قضات هم آموزشهای الزم
را ببینند.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

ب و کارهای کمریسک در تهران از شنبه آغاز میشود
فعالیت کس 

رئیس جمهور گفت :از ش��نبه  ۳۰فروردین در تهران فعالیت
کسب و کار کم ریسک ،البته با رعایت پروتکلهای بهداشتی
آغاز میش��ود .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،حجت
االسالم و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور ،در جلسه
س��تاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا گفت :در جلس��ه امروز
ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ،درباره تصمیمات جلسه قبل
برای اجرای طرح فاصلهگذاری هوش��مند ،بحث و بررس��ی
انجام دادیم؛ که یکی از برنامههای فاصلهگذاری هوش��مند،
شروع کسب و کارهای کمریسک برای استانها به جز تهران
اس��ت که این کار از دیروز شروع ش��ده است و در این راستا
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با اصناف هماهنگ
کردند که هر صنفی میخواهد ش��روع به کار کرده و کسب
و کاری فعال ش��ود ،وارد آن س��امانه وزارت بهداشت شود و
در آن سامانه ثبت نام و کد مربوط را دریافت کند و همیشه
وزارت بهداشت از طریق این سامانه با آنها مرتبط باشد .او
اف��زود :اکثر افراد قاعدت ًا این کد را دریافت کردند و در ارتباط
بودند؛ ممکن است افرادی جا مانده باشند و یا هنوز این ارتباط
با این سامانه برقرار نشده باشد؛ همه کسبه و فعالین اقتصادی
که کار را دیروز ش��روع کردند و به سامانه متصل نشدند ،در
فرصت ایام همین هفته جاری کاری کنند که امروز و فردا و
یا حداکثر پایان هفته به این سامانه متصل شوند و این یک
کاری اس��ت که برای آینده کش��ور و برای خود کسبه مفید
اس��ت .رئیس جمهور تاکید کرد :قرار شد در پایان این دوره

افراد و بنگاههایی که در این زمینه خوب فعالیت کردند ،دارای
امتیاز باشند و امتیاز آنها هم به یک صورت خاصی مشخص
ش��ود؛ یک تابلویی به آنها ارایه ش��ود که مردم بدانند کدام
یک از مغازهها ،بنگاهها و کسب و کارها ،بیشتر برای سالمت
مردم و جامعه تالش کردند و انشاء اهلل این مسیر ادامه پیدا
میکند .روحانی تصریح کرد :دیروز در جلسهای که با روسای
کمیتهها داش��تیم این بحث شد که با کمک وزارتخانههای
بهداش��ت ،کشور و صمت ،برای کسب و کارهای پرریسک
هم فکر و برنامه ریزی کنند و هر موقع این طرح آماده ش��د
بتوانیم در آینده در خصوص کسب و کارهای پرریسک هم با
پروتکلها و دستورالعملهایی که تصمیم گیری میشود ،اجرا
و عملیاتی کنیم .او ادامه داد :نسبت به تهران هم همانطور که
مردم مستحضر هستند ،از شنبه  ۳۰فروردین کسب و کارهای
کمریسک با همان پروتکلهای بهداشتی و با همان اتصال
به سامانه و دریافت کد شروع میشود؛ برای کسب و کارهای
پرریسک هم مطالعه و فکر شده و در اطالع ثانوی به مردم
خبر داده میش��ود تا آن بررسیها را به پایان برسانیم .رئیس
جمهور تصریح کرد :درباره حمل و نقل جلس��اتی در وزارت
کش��ور در کمیته امنیتی – اجتماعی برگزار ش��ده و آنجا در
نهایت با وزارت بهداشت و درمان ،توافق شده که هر وسیله
نقلیه عمومی اعم از اتوبوس و مترو که میخواهد فعالیت کند،
باید از آغاز کار و پایان کار ضدعفونی شوند .او افزود :رانندگان
محترم این وسایل باید از ماسک و دستکش استفاده کنند و

باید به تعداد صندلی و نه بیش از صندلی ،مسافر سوار بکنند.
بنابراین ،این مصوبهای بوده که دیروز در آن کمیته بررس��ی
و تصویب ش��ده و اینجا هم مورد تأیید اس��ت و بر این مبنا
انجام خواهد گرفت ،برای تهران و شهرهای بزرگ ،مقداری
وس��ایل نقلیه کم داریم به همین علت ،توصیه ما فع ً
ال این
اس��ت که مردم از وسایل شخصی ،تاکسی و اسنپ استفاده
کنند که اینها بهتر از وس��ایل حمل و نقل عمومی اس��ت.
آنهایی هم که الزم میدانند از وسایل حمل و نقل عمومی
استفاده میکنند با رعایت پروتکلهای بهداشتی باشد .روحانی
اضافه کرد :در مرحل��ه اول باید وزارت راه ،اتوبوسهای بین
شهری را برای رفع مشکل کمبود وسایل حمل و نقل عمومی
در تهران و کالنش��هرها آماده کرده و در اختیار بگذارد و در
مرحله دوم اتوبوسهایی که مورد نیاز است ،خریداری شود.
اگر در تهران مث ً
ال  ۵۰۰اتوبوس مورد نیاز است و استانهای
دیگر هم مجموع ًا  ۱۵۰۰اتوبوس است که مورد نیاز است اگر
بتوانند ،اتوبوس داخلی و یا خارجی را ظرف ماه اردیبهشت تا
پایان اردیبهشت به خدمت بگیرند ،یعنی تحویل داده شود،
آن وقت ما هم حاضریم در این زمینه کمک کنیم مخصوص ًا
در قس��ط اولی که باید پرداخت کنند تا اتوبوس آماده ش��ود،
ب��ه عنوان دولت کمک میکنیم و بقیه اقس��اط را هم خود
شهرداریها پرداخت میکنند .وزارت کشور بنا شد اینها را
بررسی کند و در بررسیها به ما بگوید تا بتوانیم اقدامات دیگر
را انجام دهیم.

واکنش سران کشورها به کرونا در آینده سیاسی آنها تاثیرگذار است

واکنش سران کشورهای مختلف جهان به شیوع ویروس
کرونا در سرنوش��ت آینده سیاس��ی آنها و قضاوت مردم
درب��اره اقدام��ات آنها تاثیر گذار خواهد ب��ود .به گزارش
فارس ،در حالی که جهان دست بگریبان بحران ویروس
کرونا اس��ت ،واکنش مقامات کشورهای مختلف به این
همهگیری و سیاستهای آنها ،سرنوشتشان را در آینده
نظم سیاسی جهان مشخص خواهد کرد .روزنامه «دیلی
صباح» ترکیه در گزارشی با اشاره با این موضوع نوشت:
«همه گیری جهانی که میلیونها نفر را در سراسر جهان
فلج کرده و به ص��ورت موقت جامعه جهانی را به زمان
قرون وس��طی برگردانده ابزار اندازهگیری برای سراس��ر
کشورهای جهان بوده و چگونگی تعامل با این ویروس
بر سرنوش��ت آنها تعیین کننده اس��ت .ویروس کرونا نه
تنها نقص در سیس��تمهای کوتهبینانه که فقط منفعت
را ورای همه چیز قرار میدهد ،مش��خص کرد بلکه بی
کفایتی و ناتوانی تعداد از سران جهان را در جدی گرفتن
این وضعیت نش��ان داد همانطور که شاهد تغییر شدید
دیدگاهها در میان سران تعدادی از کشورها طی چند هفته
قبل بودیم .یکی از بزرگترین تغییر در رفتارها از س��وی
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت .در

بحبوحه تغییر رویکرد ترامپ در مقابله با ویروس کرونا،
آمری��کا هم اکنون به کان��ون داغ جهانی ویروس کرونا
مبتال شده است که تعداد قربانیان ویروس کرونا در این
کش��ور به بیش از  20هزار نفر و مبتالیان نیز به باالی
 500هزار نفر رسیده است .در حال حاضر آمریکا در صدر
کشورهای جهان چه از لحاظ تعداد قربانی و چه از لحاظ
تعداد مبتالیان قرار دارد .در حالی که دولت آمریکا توجه
کافی برای آماده بودن دربرابر این ویروس را نداشت ،کم
اهمیت جلوه دادن این بحران توس��ط ترامپ نیز کمکی
به ش��رایط نکرد .ترامپ پیش از آنکه شرایط اضطراری
مل��ی را اعالم کند و قول دهد که تعداد آزمایشها برای
تعیین مبتالیان به ویروس کرونا را افزایش دهد و پیش
از آنکه قول کمکهای اقتصادی به کسانی که از بحران
شیوع ویروس کرونا متضرر شدهاند ،بدهد ،مدعی بود که
نگرانها از ش��یوع ویروس کرونا یک «فریب» اس��ت.
ترام��پ در تجمعی در اواخر ماه فوریه گفته بود« :س��ی
و پنج هزار نفر از مردم س��االنه به دلیل ابتال به آنفوالنزا
جان خود را از دست میدهند .آیا کسی آن را میداند؟»
وی مدتی بعد و در س��خنرانی در جمع خبرنگاران گفت
که دموکراتها به دنبال سیاسی کردن شیوع این ویروس

هستند و گفت که قصد دارد در عید پاک ( 24فروردین)
ش��رایط را به حالت عادی برگرداند .با بازگش��ت به بهار
س��ال  ،2018دولت ترامپ منحل کردن گروه مس��ئول
برای مقابله و پاسخ به بیماریهای همهگیر را آغاز کرد و
با اخراج مسئوالن این گروه ،آن را به طور کامل متالشی
کرد .دولت آمریکا کامال این موضوع را ش��فاف ساخت
ک��ه با قطع بودجه مرکز کنترل و پیش��گیری بیماریها
و همچنین دیگر مراک��ز درمانی عمومی ،توانایی دولت
فدرال برای مقابله با ش��یوع بالقوه بیماریهای همه گیر
را مختل کرد .در اروپا ،یکی از بی کفایتترین کش��ورها
در کنترل ش��یوع وی��روس کرونا در انگلی��س و دولت
«بوریس جانس��ون» نخست وزیر این کشور پدیدار شد.
دولت جانسون هفتهها و هفتهها تحت این توهم به پیش
رفت که این ویروس خطر زیادی برای این کشور ندارد.
دولت انگلیس با این توهم که ویروس کرونا را میتوان با
استفاده از استراتژی «ایمنی جمعی» کنترل کرد ،به پیش
رفت ،توهمی که به بروز فاجعه در انگیس منجر شد .بر
اس��اس ایمنی جمعی ،پس از آنکه ع��ده زیادی از مردم
به ویروس مبتال ش��دند یک ایمنی جمعی در مقابل این
ویروس پدیدار میشود.

آگهی دعوت به همکاری

وزارت نیرو ،در راستای اصالحات ساختاری شرکت های آب و فاضالب و راهبرد شایسته گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت
های برابر برای همه افراد دارای صالحیت های عمومی و تخصصی خدمت گزاری ،از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری
در سمت زیر دعوت به اعالم آمادگی می نماید:
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خوزستانبرای کسب اطالع از شرایط احراز و وظایف مربوطه و همچنین تکمیل فرم درخواست ،لطفا ً از تاریخ  99/01/20لغایت 99/01/29
به آدرس  www.moe.gov.irمراجعه فرمائید.
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وزارت نیرو

