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آذر

1399

روزنامه

شنبه

صفحه
آزمونهای بین الملل()TOEFL, GRE, IELTS, UKVI, LIFE Skills & TELC
و آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو ( )TOLIMOلغو
شدند.
به گزارش مهر ،سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد:
با توجه به مصوبات چهل و دومین جلسه ستاد ملی مدیریت
بیماری کرونا و رشد فزاینده بیماری کرونا در کشور و اعمال
محدودیتها در اکثر استانها ،تمامی آزمونهای بین الملل

( )TOEFL, GRE, IELTS, UKVI, Life skills & TELCاز روز شنبه اول
آذر  ۹۹برابر با  ۲۱نوامبر  ۲۰۲۰تا روز یکشنبه  ۳۰آذر  ۹۹برابر با ۲۰
دسامبر  ۲۰۲۰لغو شده است .همچنین به دنبال اطالعیه  ۲۴آبان  ۹۹برای
آزمون تولیمو هم نیز آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو
( )TOLIMOدر دوره  ۱۵۳که قرار بود در  ۴آذر  ۹۹برگزار شود ،لغو
شده است .تاریخ برگزاری دورههای  ۱۵۵ ،۱۵۴ ،۱۵۳و  ۱۵۶متعاقب ًا تعیین
و از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اطالعرسانی خواهد شد.
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مجتبی رضاخواه گفت :بر اساس
طرح الزام دولت به پرداخت یارانه
خرید کاالهای اساسی ،از ابتدای
مهر به سه دهک پایین جامعه یعنی
حدود  ۲۰میلیون نفر ،ماهانه ۱۲۰
هزار تومان پرداخت میشود.
به گزارش تابناک به نقل از صدا
و سیما ،مجتبی رضاخواه افزود:
منابعی که برای تأمین مالی این
طرح در نظر گرفته شده بود،
ابهاماتی داشت و در جلساتی که با
شورای نگهبان داشتیم ،این ابهامات
را رفع کردیم.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای
این طرح حدود  ۳۰هزار میلیارد
تومان نیاز است ،اضافه کرد:
در بررسیهایی که در جلسات
کارشناسی مجلس و شورای
نگهبان وجود داشت ،تالش کردیم
معلوم باشد که دولت برای تأمین
این طرح چه کارهایی را باید انجام
دهد که عم ً
ال از فروش داراییهای
دولت خواهد بود.
رضاخواه با اشاره به اینکه آقای
رئیس جمهور طرحی را برای
تأمین کاالهای اساسی و معیشت
مردم در نظر دارند که بر مبنای آن
یارانه  ۱۰۰هزار تومانی به حدود
یک سوم جمعیت کشور پرداخت
میشود ،ادامه داد :این موضوع
نشان میدهد که امکان اجرای این
طرح وجود دارد.
وی گفت :حساسیت ویژهای
در مجلس و شورای نگهبان
وجود داشت که منابع مالی که
برای اجرای طرح الزام دولت به
پرداخت یارانه خرید کاالهای
اساسی در نظر گرفته شده است،
قابلیت اجرا داشته باشد.
رضاخواه با تأکید بر اینکه حتم ًا
از بازوی نظارتی مجلس برای
اجرای خوب این طرح استفاده
خواهیم کرد ،ابراز امیدواری کرد:

با همکاری دولت و مجلس ،این
طرح به خوبی اجرا شود.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسالمی
درباره منابع مالی اجرای طرح الزام
دولت به پرداخت یارانه خرید
کاالهای اساسی گفت :حدود ۱۸
هزار میلیارد تومان از منابع مالی
این طرح از محل فروش سهام
دولت در پاالیشگاهها ۱۲ ،هزار
میلیارد تومان از فروش سهام
عدالت در صنایع و  ۷هزار میلیارد
تومان از فروش سهام دولت در
بانکها و بیمه است.
رضاخواه با اشاره به شرایط ویژه
اقتصادی کشور افزود :به علت
تحریمهای آمریکا ،فروش نفت
کاهش یافت و به علت شیوع
کرونا ،برخی افراد ،شغل خود
را از دست دادند و برای تأمین
معیشت خود دچار مشکل شدند
بنابراین مجلس تالش کرد برای
تأمین معیشت مردم ،این طرح را
به صورت موقت اجرا کند.
وی اضافه کرد :سه دهک نخست
که حدود  ۲۰میلیون نفر میشوند
افرادی هستند که یا تحت پوشش
کمیته امداد و یا بهزیستی و یا
سازمانهای امدادی مانند آن
هستند و حدود  ۷میلیون نفر هم
تحت پوشش هیچ نهادی نیستند،
این افراد نفری  ۱۲۰هزار تومان
ماهانه دریافت میکنند.
رضاخواه ادامه داد :به جز این
افراد ،حدود  ۴۰میلیون نفر که
دهکهای  ۵-۴و  ۶هستند به
ازای هر نفر  ۶۰هزار تومان ماهانه
دریافت میکنند.
وی گفت :این مبالغ به صورت
نقدی به حساب سرپرست خانوار
واریز میشود.
تحلیل این خبر را در باالی همین
ستون بخوانید
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طرح نمایندگان مجلس برای الزام
دولت به پرداخت یارانه خرید
کاالهای اساسی ،باالخره به تصویب
شورای نگهبان رسید و طبق قانون،
دولت باید آن را اجرا کند اما مهمترین
مسئله در این طرح که به گفته مجتبی
رضاخواه عضو کمیسیون برنامه ،بودجه
و محاسبات مجلس شورای اسالمی،
حدود 30هزار میلیارد تومان بار مالی
برای دولت دارد و باز به قول ایشان،
نمایندگان مجلس محل تامین آن را
«فروش دارایی های دولت» تعیین
کرده اند ،جای بسی تأمل دارد .همه
می دانیم که دولت در یکی دو سال
گذشته تاکنون به خاطر تحریم ها به
ویژه تحریم های شدید فروش نفت،
از هر جایی و به هر طریقی سعی
کرده که امور جاری کشور را به
شکل کنونی اداره کند و در تامین
بخشی از کسری های بودجه ،اموال و
داراییهای خود را فروخته است.
حال عالوه بر فروش اموال و
داراییها برای تامین هزینههای جاری
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و عمرانی و  ...اگر مجبور شود که
به خاطر تامین هزینههای  30هزار
میلیاردی یارانه جدید هم ،به فروش
داراییها و از جمله سهم دولت در
پاالیشگاه ها ،بانکها و بیمهها روی
آورد ،به زودی دولتی خواهیم داشت
که هم خزانهاش خالی است ،هم
گرفتار استقراض های متعدد است ،هم
کسری عظیم بودجه دارد و هم اموال
و داراییهایش فروخته و هیچ پشتوانه
درآمدزایی در این زمینه نخواهد داشت.
این نماینده مجلس گفته «برای تامین
معیشت مردم ،این طرح به صورت
موقت اجرا میشود» البته معلوم است
که این طرح موقتی است چون با این
توصیف ،چیزی برای دولت باقی
نمیماند که بتواند آن را در دراز مدت
بفروشد و به اجرای این طرح ادامه
دهد.
اما آیا شایسته نیست که مجلس به
جای این گونه طرحهای موقت و
حراج کردن دارایی های دولت به فکر
راه حل های پایدار و بلند مدت باشد؟
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استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت:
مردم به اندازه کافی نسبت به عوارض و
آسیبهای ویروس کرونا توجیه نشده و درک
درستی از خطرات آن ندارند.
به گزارش تابناک ،دکتر مسعود یونسیان
متخصص اپیدمیولوژی در گفت و گو با ایرنا
افزود :به دلیل هم درک نادرست ،عدهای
پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند و به
راحتی اقدام به کارهایی مانند حضور در تجمعات
میکنند و با توجه به عدم درک صحیح ،پروایی
از ابتال به بیماری ندارند.
وی ادامه داد :با اعمال محدودیتها از جمله
کم کردن ساعات کار برخی از مشاغل ،درک
خطر کرونا در مردم ایجاد نخواهد شد تا آنان از
رفتارهای پرخطر دست بردارند و از شدت بیماری
کاسته نمیشود ،بلکه با این کارها ازدحام و در
نتیجه انتقال بیماری کرونا بیشتر خواهد شد.
یونسیان بیان داشت :اعمال محدودیت در اکثر موارد اثرات کوتاه مدت
داشته و سبب قطع زنجیره انتقال بیماری در آن زمان محدود میشود و برای
ادامه این روند ،مردم باید خطر کرونا را به درستی درک و پروتکلهای
بهداشتی را رعایت کنند.
ساعت کار ادارات شناور شود
وی تأکید کرد :بعد از سپری شدن تعطیلی  ۲هفتهای ،به نظر میرسد که
شناورسازی ساعات کار ادارات ،سازمانها و حتی کسب و کارهای بخش
خصوصی ،میتواند از ازدحام صبحگاهی و نیز عصرگاهی مردم در حمل
و نقل عمومی از جمله اتوبوس و مترو بکاهد و سبب کاهش تماسهای
مردم با یکدیگر شود.
یونسیان تأکید کرد :بر اساس مطالعات انجام شده ،استفاده از وسیله نقلیه
عمومی پرازدحام ،یکی از مهمترین راههای انتقال ویروس کرونا محسوب
میشود ،پس به جای کم کردن ساعات کار وسایل نقلیه عمومی باید تعداد
این وسایل یا حداقل ساعات کار آنها را افزایش دهیم.
وی به کم شدن ساعات کار شرکت واحد و متروی تهران نیز اشاره کرد
و گفت :باید از خود پرسید آیا کاهش ساعات کار حمل و نقل عمومی
از جمله مترو و اتوبوس ،منجر به کم شدن ترددها یا ماندن مردم در منازل
میشود .به نظر میرسد با این کار تراکم در ساعات پایانی فعالیت حمل و
نقل عمومی درون شهری را افزایش میدهیم.
آیا محدود کردن ساعات کار در کنترل بیماری مؤثر است
وی در مورد اینکه آیا محدود کردن ساعات کار در کنترل بیماری مؤثر
است ،گفت :اگر به هر دلیلی امکان تعطیلی کامل وجود ندارد یا مصلحت
نیست که برخی از مشاغل را تعطیل کنیم ،محدود کردن ساعات فعالیت
آنها ،فایدهای نداشته و حتی ممکن است اثر معکوس هم داشته باشد.
وی ادامه داد :عدم فعالیت مشاغل از ساعت  ۱۸به بعد ،این سؤال را در ذهن
متبادر میسازد که اگر این مشاغل ضروری نیستند و امکان تعطیلی آنها
وجود دارد ،چرا ک ً
ال آنها را برای مدت کوتاه تعطیل نمیکنیم.

تصویب قطعنامه حقوق بشری
علیه ایران در سازمان ملل
با  79موافق و  32مخالف

یونسیان بر لزوم حمایت از مشاغلی که ساعات فعالیت آنان در این شرایط
کرونا محدود میشود ،تأکید کرد و ادامه داد :البته با جابجایی منابع مالی
میتوان حمایتهای الزم را از این مجموعه انجام داد .اگر امکان حمایت
از آنها وجود ندارد ،به نظر میرسد منافع عمومی را باید به منافع گروهی
خاص ترجیح داد؛ چرا که در نهایت همین گروه خاص نیز هم از امنیت
حاصله و هم از تبعات مثبت اقتصادی حاصل از کنترل بیماری کرونا منتفع
خواهند شد.
مردم از تصمیمات شفاف و منطقی مبتنی بر شواهد علمی تمکین میکنند
وی با اشاره به اینکه اغلب مردم از تصمیمات مبتنی بر شواهد علمی تمکین
میکنند ،گفت :عالوه بر اینکه مردم در تصمیم گیریها باید شریک باشند،
با استداللهای علمی میتوان آنان را قانع کرد .در این صورت اغلب مردم
نسبت به پروتکلهای بهداشتی پایبند خواهند بود و به شکستن زنجیره
انتقال کمک مؤثر خواهند کرد.
یونسیان در مورد اینکه آیا مصوبات ستاد مقابله با کرونا برای مردم قانع
کننده است ،گفت :به نظر میرسد که گاهی تصمیماتی گرفته میشود که
حداقل مردم از منطق آن به اندازه کافی آگاه نیستند.
وی ادامه داد :برای هر تصمیم اجرایی یا هر مداخلهای باید به اندازه کافی
شواهد قابل اعتماد و متقن علمی وجود داشته باشد تا اتخاذ آن تصمیم،
اخالقی و منطقی باشد.
یونسیان ادامه داد :برای اینکه بتوان با مردم به خوبی تعامل کرد باید آنها
اقناع شوند .این کار با اطالعرسانی ،ابالغ و گزارش دهی متفاوت است و
رکن اصلی آن تعامل دو طرفه یا چند طرفه جریان اطالعات ،ارزشها،
باورها و دانشها است.
وی تأکید کرد :اگر صرف ًا از سمت مسئوالن ،مدیران یا مجریان قوانین به
مردم چیزی ابالغ شود ،طبیعت ًا خیلی اثربخش نخواهد بود و اگر تصمیمی
براساس شواهد علمی کافی نباشد نه تنها اثربخشی نخواهد داشت بلکه
ممکن است اثر سو هم داشته باشد.

تمهیدات ویژه بانک مرکزی با هدف کاهش مراجعات حضوری
به شعب بانکها به شبکه بانکی ابالغ شد.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،تمهیدات
ویژه با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب بانکها در
راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابالغ شد.
در این بخشنامه آمده است :با عنایت به شرایط خاص بهداشتی
کشور و موج سوم کرونا و در راستای مدیریت کنترل و
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش مراجعات مردم به
شعب بانکها ضروری است دستور فرمایید موارد زیر با اولویت
آنی در دستور کار آن بانک قرار گرفته و بر رعایت آن نظارت
دقیق به عمل آید:
سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدأهر کارت به  ۱۰۰میلیون ریال در هر روز افزایش مییابد .الزم
به ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه بیش از  ۳۰میلیون ریال به صورت
پلکانی لحاظ خواهد شد.
 سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ۱۰میلیون ریال به  ۳۰میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی
دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل
افزایش است .با توجه به خطرات ناشی از سوء استفادههای احتمالی در
صورت عدم اعمال کنترل فوق ،افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.
الزم به ذکر است در صورت پیوستن به بانکها و پرداخت سازها به
هاب فناوران مالی این سقف میتواند تا مبلغ  ۵۰میلیون ریال افزایش
یابد.

 امکان تمدید تاریخ انقضای کارتهای بانکی بدون نیاز به مراجعهحضوری مشتری تا پایان سال  ۹۹و به مدت یک سال بالمانع است.
ضروری است اقدامات الزم برای احراز هویت غیر حضوری و
اطالعرسانی به مشتریان صورت گیرد.
 سقف صدور کارت هدیه تا اطالع ثانوی و به صورت موقت به ۲۰میلیون ریال افزایش یابد.
 ضروری است فرآیندهای افتتاح حساب و دریافت تسهیالت درراستای کاهش زمان حضور مشتریان در شعب اصالح شود و مشتریان
بتوانند تمام اقدامات الزم نظیر تکمیل فرمها را به صورت غیرحضوری
انجام دهند و پس از مراجعه حضوری صرف ًا برای احراز هویت و با صرف
حداقل زمان در کوتاهترین زمان ممکن امور مربوط به پایان رسد.

معاون درمان ستاد کرونای استان تهران ضمن انتقاد از افزایش سفرها پیش
از اعمال محدودیتهای کرونایی جدید ،گفت :با اضافه شدن متغیرهایی
مانند سرما ،آنفلوانزا ،عدم رعایت مردم و ...وقوع مرگهای  ۴رقمی دور
از انتظار نخواهد بود و ممکن است این اتفاق هم بیفتد.
به گزارش تابناک ،دکتر نادر توکلی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
آغاز محدودیتهای جدید کرونایی از روز شنبه (اول آذر) ،گفت :زمانی
که مغازهها و فروشگاههای غیرضروری تعطیل شوند و ادارهها سازمانها
نیز با یکسوم ظرفیت کارمندان خود به فعالیت بپردازند ،خود به خود
میزان ارتباط افراد کاهش مییابد و حمل و نقل شهری که عامل عمده
انتقال ویروس کرونا است کنترل میشود .طبیعت ًا موضوعات ذکر شده و
اعمال محدودیتها سبب میشود زنجیره انتقال ویروس تا حدی کم شود.
وی افزود :پیشبینی میکنیم با این محدودیتهای دو هفتهای بار بیماری،
مراجعه به مراکز درمانی و مرگومیر کمتر شود تا بتوانیم سرویس
مناسبتری به بیماران ارائه دهیم زیرا اکنون یکی از مشکالت ما در
این زمینه است.

توکلی با اشاره به اینکه بیمارستانها پر شدند و تختهای بستری محدود
است ،تأکید کرد :هدف عمده طرح تعطیلی دو هفتهای مشاغل و اعمال
سایر محدودیتها مانند محدودیت تردد بین استانی و شبانه این است که
یک آرامش نسبی برای کادر درمان فراهم کنیم هرچند که این اقدام
هم درمان قطعی واقعه نیست.معاون درمان ستاد کرونای استان تهران،
اظهار کرد :ارزیابی نتایج طرح به سرعت انجام نخواهد شد .پس از اعمال
محدودیتها با دو هفته تأخیر میتوانید نتایج را مشاهده کنید .از روز شنبه
تمام محدودیتها به شکل جدی اعمال خواهد شد .وی با انتقاد از افزایش
سفرها به سمت شمال کشور طی روزهای اخیر و پیش از آغاز اعمال
محدودیتهای جدید ،بیان کرد :با اجرای محدودیتها همراهی مردم هم
نکته بسیار مهمی است و اگر همراهی از سوی مردم صورت نگیرد طبیعت ًا
توفیقی در اجرای محدودیتها نخواهیم داشت.
توکلی تأکید کرد :با اضافه شدن متغیرهایی مانند سرما ،آنفلوانزا ،عدم
رعایت مردم و ...وقوع مرگهای چهار رقمی دور از انتظار نخواهد بود و
ممکن است این اتفاق هم بیفتد.
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