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باز هم تعطیالتی در پیش است که از همین امروز آغاز شده 
اس��ت. وضعیت بیماری کرونا در کش��ور به ویژه کالنشهرها 
بسیار وخیم است و در این میان تهران اوضاع خوبی ندارد و 
آمار مبتالیان و جان باختگان در این ش��هر بسیار باال است. 
مسئولین وزارت بهداش��ت و درمان رسماً اعالم کرده اند که 
آماره��ای رسمی اعالم ش��ده از مبتالیان و جان باختگان را 
بای��د دو برابر ک��رد، از سوی دیگر دست اندرک��اران وزارت 
بهداشت گالیه هایی دارند که قابل توجه است. وزیر بهداشت 
درم��ان و آموزش پزش��کی که به ارومیه سف��ر کرده بود در 
جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا سخنانی را مطرح کرد که 

نشان از عمق فاجعه دارد.  
دکتر نمکی گفت؛  نگرانم به سیاه چاله  کرونا بیفتیم.

هر چند او اعالم کرد؛ برای  درگیری سنگین  آماده ایم، اما به 
نظر می رسد آمادگ��ی سازمان سالمت کشور برای مقابله با 

کرونا به تنهایی کارایی نداشته باشد.
وزیر بهداش��ت در بخ��ش دیگری از سخنان��ش گفته؛»اگر 
روزی ناموفق بودن در مدیریت اپیدمی را به حس��اب وزارت 
بهداشت بنویسند، دهان باز کرده و اجازه نمی دهم که خون 

شهید سالمت پایمال دغدغه های دیگر شود.«
این سخن دکتر نمکی نشان می دهد که او ناگفته هایی دارد 
ک��ه دل او و همکاران��ش را که در خط مقدم نبرد با ویروس 

کرونا حضور دارند، به درد آورده است.
ب��ه نظ��ر می رس��د مس��ئولین بهداش��ت و درم��ان کشور 
متفق القولند که باید محدودیت های شدیدتری اعمال شود. 
دکتر زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران 
وضعیت ش��هر را وخیم می داند و خواهان اتخاذ تصمیماتی 
ب��رای تعطیالتی اس��ت که از همین امروز آغاز می ش��ود. او 
از وزیر بهداش��ت درخواست کرده ت��ا ممنوعیت هایی برای 

سفرهای درون شهری و برون شهری ایجاد شود.
رئیس ش��ورای ش��هر تهران و اعضای این شورا نیز مدت ها 
اس��ت که خواهان تعطیل��ی دو هفته ای تهران هس��تند اما 

دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا به آن بی توجهی می کند. 
در مب��ارزه با ویروس کرونا م��ردم، دولت و همه دستگاه ها، 
سازمان ه��ا و نهاده��ای کشور وظیفه ای بر عه��ده دارند که 
البته نقش دول��ت و دیگر سازمان ها در این امر قطعاً بیشتر 
است. طبیعتاً مردم نس��بت به تصمیمات و محدودیت های 
اعمال ش��ده از سوی ستاد مقابله ب��ا کرونا عمل می کنند و 
اگر تصمیمات سختگیرانه تری اعمال شود مجبور به تمکین 
خواهند ش��د چرا ک��ه اکنون پای م��رگ و زندگی در میان 
است. هفته گذشته نیز تعطیالت باعث شد تا مسافرت های 
بین شهری جریان داشته باشد که همین امر باعث گسترش 

ویروس و شیوع ویروس کرونا شد.
قرار بود تا برای 5 شهر کشور محدودیت تردد اعمال شود و 
جاده  چالوس بس��ته شود اما با این وجود دیدیم که تصمیم 

دیرهنگام، از سفر مردم جلوگیری نکرد.
ورودی و خروجی ه��ای تهران با بار ترافیکی سنگینی همراه 

بود. دکتر مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا نیز 
اوضاع را بسیار اسفناک دانسته و گفته؛ برای قرنطینه خیلی 
دیر است زیرا کرونا در همه جای کشور وضعیت وحشتناکی 
پیدا کرده ب��ه  ویژه تهران اوض��اع وحشتناک تری دارد. وی 
گفت: »حداقل راهی که برای ما مانده این است که دو هفته 
تعطی��الت اعالم کنند تا بیماری فروکش کند. ش��اید کمی 
از ب��ار مراجعین به بیمارستان ها کم ش��ود. اینکه چرا ستاد 
مقابله با کرونا تعطی��ل نمی کند یا مهار را جدی نمی گیرد، 
برای من هم سوال است. بر اساس علم پزشکی باید تعطیلی 
انجام گیرد. من به مس��ائل سیاسی وارد نیستم تا بدانم چرا 
تعطیالت برقرار نمی کنند. تعطیل نکردن ها به نظر سیاسی 

است نه بر اساس علم پزشکی.«
قاعدتاً در جلس��ات ست��اد ملی مقابله با کرون��ا باید نظرات 
اعضای کارش��ناسی که در کمیته های پزشکی حضور دارند 
نسبت به نظرات دیگر اعضا صائب تر باشد، اما به نظر می رسد 

که اینگونه نیس��ت چرا که همه اعضای کمیته پزش��کی، از 
تصمیم��ات ستاد ملی مقابله با کرونا گالیه دارند. یک نمونه 
از تصمیم��ات دیرهنگ��ام ستاد ملی مقابله ب��ا کرونا همین 

تعطیالتی است که در پیش است.
ب��ر اس��اس گفته های محم��ود واعظی رئی��س دفتر رئیس 
جمه��ور »در ارتباط با سفر و تعطیلی همواره توصیه کردیم 
در ای��ن ش��رایط سخت سفر انجام نشود و ان ش��اءاهلل برای 
هفته آینده ه��م برنامه ریزی خواهیم کرد.« آقای واعظی به 
این موضوع توجه نمی کند که تعطیالت هفته آینده نیست، 
بلک��ه از همین امروز پنجشنبه آغاز می ش��ود و مردم تهران 
به ویژه، و مردم دیگر ش��هرهای کشور شال و کاله خواهند 
کرد و بار سفر خواهند بست. تصمیم گیری برای محدودیت 
سفر برای هفته آینده نوش دارو پس از مرگ سهراب است. 
ضم��ن آن که ادارات تهران ب��ا ظرفیت کامل کارکنان خود 
فعال هس��تند،  دور کاری ها با دقت اجرا نمی ش��ود، مراکزی 
که ب��ر اساس تصمیمات ابالغی باید تعطیل ش��ود،  تعطیل 
نیست و اگر در شهر چرخی بزنید متوجه می شوید که انگار 
ش��رایط عادی است! توصیه این است که نخست به سخنان 
متولیان بهداش��ت و درمان کشور که در ستاد ملی مقابله با 
کرونا عضو هس��تند بیشتر توجه شود سپس تصمیمات دیر 
هنگام که بی تأثیر و بی خاصیت است، اتخاذ نشود.  اکنون با 
توجه به شرایطی که با اوج گیری موج سوم کرونا آغاز شده 
و وخام��ت اوضاع هم نمی تواند باعث ش��ود تا دولت و مردم 
تصمیمات دقیق تر و قاطع تری را برای مهار و کاهش تبعات 
آن بگیرند،  در واقع موج چهارم در ایران آغاز ش��ده که ادامه 
روند آن می تواند تبعات ناگواری به همراه داش��ته باشد. اگر 
در این موج، زیر ساخت  های درمانی کشور صدمه ببیند که 
مهمترین آن کادر درمان اعم از پزش��کان،  پرستاران و دیگر 
دس��ت اندرکاران این امر است، قاعدتاً توان پذیرش بیماران 
کاهش خواهد یافت و امکان��ات موجود نیز جوابگو نخواهد 

بود و آنگاه است که باید دست ها را باال برد!

امام علی )ع(: به تأدیب و تربیت نفسهای خود بپردازید و آنها را از 
شیفتگی به عادتهایشان بازدارید.

آمار مبتالیان به کرونا بار دیگر باال رفت
۳۱۲ بیمار جان باختند

بهداش��ت  وزارت  سخنگ��وی 
آمار۳۱۲  تازه تری��ن  ئر  گفت: 
بیم��ار مبت��ال به کرون��ا جان 

باختند.
سیما سادات الری سخنگوی 
از  گف��ت:  بهداش��ت  وزارت 
روز سه ش��نبه تا روز ۳۰ مه��ر ۱۳۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیص��ی، 5 هزار و ۶۱۶ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند 

که دو هزار و ۳۴۰ نفر از آنها بستری هستند.
وی ادامه داد: با احتس��اب آمار روزهای گذش��ته، 
مجموع بیماران کووی��د۱۹ در کشور به 5۴5 هزار 
و ۲۸۶ نف��ر رسید. الری گف��ت: متاسفانه در طول 
ای��ن مدت ۳۱۲ بیم��ار کووید۱۹ ج��ان خود را از 
دست دادند و مجموع ج��ان باختگان این بیماری 
ب��ه ۳۱ ه��زار و ۳۴۶ نفر رسی��د. سخنگوی وزارت 
بهداش��ت تصریح کرد: ۴۸۶۱ نفر از بیماران مبتال 
به کووید۱۹ در وضعیت ش��دید این بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون ۴۳۸ هزار و 
۷۰۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص ش��ده اند، افزود: تا کن��ون چهار میلیون و 
5۹۹ ه��زار و 55۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 

کشور انجام شده است.
الری اف��زود: استان ه��ای ته��ران، اصفه��ان، قم، 
آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، 
لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیالن، بوش��هر، زنجان، ایالم، خراسان 
رضوی، مازن��دران، چهارمحال و بختی��اری، البرز، 
آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، 
هم��دان، یزد و کردست��ان در وضعی��ت قرمز قرار 
دارند. وی هشدار داد: استان های هرمزگان، فارس، 
گلس��تان و سیستان و بلوچس��تان نیز در وضعیت 

نارنجی و زرد قرار دارند.

تا سال ۱۴۰۰ احتماال خبری از واکسن 
کرونا نیست

در بیمارستان های تهران تخت خالی 
به سختی پیدا می شود

عفونی  ب��خ��ش  ری��ی��س 
بیمارستان مسیح دانشوری به 
خصوص  در  توضیحاتی  بیان 
تا  واکسن  از  کرونا  بیماری 
داروی  و  خونی  گروه  تاثیر 

رمدیسویر پرداخت.
پیام طبرسی در خص��وص ظرفیت بیمارستان های 
درگی��ر کرونا گفت: در حال حاض��ر در دوره پیک 
بیماری قرار داری��م و با توجه به آمار روزانه ابتال و 
اینکه در تهران باالی ۶ هزار نفر بس��تری هستند، 
مشخ��ص است که تخ��ت خالی ب��ه سختی برای 

مبتالیان به کرونا پیدا می شود.
وی در خصوص تعطیل��ی کامل تهران به مدت دو 
هفته و میزان اثر بخشی این اقدام در کاهش موارد 
ابت��ال به کرونا اظهار ک��رد: به نظر می  رسد در حال 
حاضر تنها راه چاره برای شکس��تن زنجیره انتقال 
این اقدام باشد و اعمال تعطیلی هم مانند آنچه در 
ایام نوروز داش��تیم، موجب می شود که تا حدی در 

روند انتقال ویروس وقفه ایجاد شود.
عضو هیات دانشگاه علوم پزش��کی ش��هید بهشتی 
در خص��وص تاثی��ر گروه ه��ای خون��ی مختلف در 
ش��دت ابتال به کرونا توضیح داد: از ابتدای ش��یوع 
این بیماری گفته می ش��د که افرادی که گروه های 
خون��ی Aو Bدارند، ممکن است دچار نوع ش��دید 
این بیماری شوند و اشخاصی که دارای گروه خونی 
O هس��تند، کرونا را به صورت خفیف تر بگیرند، اما 
واقعیت این است که این موضوع صد در صد نیست 
و ای��ن موارد یافته ه��ای اتفاقی هس��تند و در این 

خصوص باید  منتظر تحقیقات بزرگتری باشیم.
رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در 
خصوص واکس��ن کرونا افزود: در ح��ال حاضرما با 
کمبود اقالم و داروهایی نظیر: انس��ولین و واکسن 
آنفوالن��زا مواجه هس��تیم و بنابرای��ن نباید انتظار 
داش��ته باشیم که حتی اگر واکسن کرونا در جهان 
ساخته شود به دست ما برسد و بتوانیم ۶۰ میلیون 

نفر را واکسینه کنیم و جلوی اپیدمی را بگیریم.
متخصص بیماری های عفونی متذکرش��د: سازمان 
بهداشت جهانی اعالم کرده است که تا سال ۲۰۲۴ 
ب��ه افردی که جوان هس��تند و بیم��اری زمینه ای 
ندارند، در صورت ساخت کرونا، واکس��ن نمی رسد 
چرا که ابتدا باید گروه های پرخطر واکس��ینه شوند 
و بنابراین حداقل تا ۶ ماه آینده که وضعیت بسیار 
بحرانی است و احتمال یک اپیدمی فاجعه بار وجود 

دارد، چاره ای جز رعایت نکات بهداشتی نداریم.
وی در خصوص واکس��ن کرون��ای ایرانی ادامه داد: 
تولی��د واکس��ن کرون��ای ایرانی زمانب��ر است و تا 
مراح��ل تحقیقاتی آن طی ش��ود، طول می کشد و 
این واکسن به این زودی تولید نمی شود و احتماال 
ت��ا آخر سال چیزی به نام واکس��ن کرونا نخواهیم 
داش��ت که بتوانی��م با آن ۶۰ میلی��ون جمعیت را 
واکس��ینه کنیم؛ ممک��ن است واکس��نی بیاید که 
بتوان به تعدادی از افراد پر خطر تزریق ش��ود، اما 
اینکه واکس��نی در دسترس قرار گی��رد که به ۶۰ 
میلیون نفر زده ش��ود و جلوی اپیدم��ی را بگیرد، 
حداقل تا پایان سال امکان پذیر نیست.  میزان

خبر
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رئیس شبکه تحقیقاتی بیماری های ویروسی کشور، در خصوص 
افزای��ش می��زان ابتال و مرگ و میر ناش��ی از کووید ۱۹ در ایران 
توضیحاتی ارائه داد. سید محمد جزایری، با اشاره به اینکه میزان 
مرگ و میر براثر ویروس کرونا در برخی کشورها کمتر و در بعضی 
دیگر بیشتر است، گفت: تعداد مع��دودی از مطالعات در دنیا در 
خصوص کووید ۱۹ توسط یک��ی از پیشرفته ترین تکنولوژیهادر 
 Next Generation( علم ژنتیک به اس��م تعیین توالی وسیع
Sequencing( و یا NGSانجام ش��ده اس��ت.  در ایران نیز دو 
یا سه مرک��ز با استفاده از این تکنولوژی تع��دادی از نمونه های 
ایرانی راتعیین توالی نموده اند. اخیرا دانشگاه علوم بهزیس��تی و 
توانبخشی- گروه ژنتیک با همکاری شبکه تحقیقات بیماری های 
ویروسی کشور م��واردی از نمونه های ایرانی را با تکنولوژی فوق 

الذکر مورد مطالعه قرار داده  و تعیین توالی نموده اند.
استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: اطالعات 
بدست آمده از ای��ن توالی ها نشان می دهد آن جهش هایی که 
گفته می ش��ود مختص نژاد ایرانی است، حداقل در جایگاه اسید 
آمین��ه مشابه آن در سایرکشورهای دنیا نیز وجود دارد. وی ادامه 
داد: ل��ذا هر جهشی و در هر موقعی��ت اسید آمینه نمی تواند به 
عنوان یک جهش متمایز برای یک کشور در نظرگرفته شود. ثانیا 
از جنبه تکامل ویروسی، این جهش ها در هر موقعیت اسید آمینه 
و بص��ورت تصادفی رخ نمی دهند، بلکه باید در نقاطی که از نظر 
اتص��ال به آنتی بادی )طبیعی و یا به دنبال تزریق واکس��ن( و یا 
از نظر ش��ناخت HLA میزب��ان و...، رخ دهد تا در رفتار ویروس 

تغیی��ر ایجاد گردد. آنگاه اینگونه جهش ها می توانند برای برخی 
نژادها اختصاصی عمل کنند. در حال حاضر ش��واهد حاکی از آن 
اس��ت که اوائل س��ال ۲۰۲۰، این تغییرات جهش��ی در ویروس، 
در کشور چین ایجاد ش��ده و سپس به ایران و اروپا انتقال یافته 
سپ��س دستخوش برخی تغییرات ش��ده و متعاقبا باعث افزایش 
موربیدیتی و مورتالیتی در این کشورها ش��ده است. ویروسی که 
در این موج دوم پاندمیک مشاهده می شود، همان ویروسی است 
که در  موج اول ایران و دنیای غرب را درنوردید و ویرو س جهش 
یافته جدیدی نیست. جزایری با اشاره به اینکه اگر بخواهیم میزان 
م��رگ و میر ب��اال در کشور را به این پدیده نس��بت دهیم خیلی 
علمی نیست، تصریح کرد: البته باید نمونه های توالی از بیماران 
جدا و در مقاطع مختلف مورد تجزیه و بررسی قرار گیرد. ویروس 
ها زمانی که بخواهند تنوع ژنتیکی داشته و جهش ایجاد کنند دو 
حالت دارند، یا جهش آنها ساختاری است که در نقاط فانکشنال 
خاصی از ویروس رخ داده و قابلیت تکثیر را تغییر می دهد، مثال با 
یک و یا چند تغییر جهشی در سطح اسید آمینه قدرت تکثیرش 
می تواند به چند برابر برسد که برای انسان بیماری زایی بیشتری 
را به دنبال خواهد داش��ت. این متخصص ویروس شناسی بالینی 
اضافه کرد: تغییرات دیگر ویروس نیز از همان نوع ساختاریست، 
لیک��ن در نقاط آنت��ی ژنیک رخ میدهد، یعن��ی در نقاطی که با 
سیس��تم ایمنی بدن روبرو می شود که در این جا ویروس جهش 
و تغییراتی به خود می دهد تا سیستم ایمنی بدن آن را به عنوان 
آنتی ژن نشناسد؛ یعنی ویروس در بدن وجود دارد اما سیس��تم 
ایمن��ی آن را نمیشناسد یا چندان قوی وارد عمل نمی ش��ود. به 
این پدیده فرار از سیستم ایمنی و یا Immune Escape گفته 
می ش��ود. رئیس شبکه تحقیقاتی بیماری های ویروسی کشور با 
اشاره به اینکه نوع دوم شایع تر بوده و اگر در کشورهای مختلف 
دنیا هم یافت شود، بیشتر به تغییرات در سیستم HLA میزبان 
باز می گردد، اظهار کرد: این پدیده در مورد سایر ویروس ها نیز 
 HLA وجود دارد، یعنی ویروس وارد یک جامعه شده و به فراخور
افراد آن، سیستم آنتی ژنیکی خود را عوض کرده و به این ترتیب 
از سیستم ایمنی فرار می کند. این پدیده را در مورد واکسن هم 
داریم که برای فرار از واکسن تغییرات آنتی ژنیک داده تا در برابر 

آنتی بادی های ناشی ازواکسن بتواند مقاومت کند.

گزارش

استاد ویروس شناسی تشریح کرد

چرایی افزایش مرگ های کرونایی در ایران
امیرکبیر مجازی!

به نظر می رسد دیگر رفتارهای شناخته ش��ده ای 
نمان��ده ک��ه از مرحله طبیعی ب��ه دامنه مجازی 
هجرت نکرده باش��د زیرا طی هفت ماه گذش��ته 
به ان��دازه تمام��ی سال های��ی که ای��ن پدیده از 
غرب به ش��رق واردشده وسعت پیدا کرده است! 
باورمان نمی ش��ود که در این فرصت کم توانسته 
باشیم میلیون ها دانش آموز و دانشجوی کشور را 
که شب هم به سختی خیابان ها را ترک می کردند 
اینگون��ه خانه نشی��ن کنی��م ت��ا گوش به زن��گ 
شبکه های مجازی به منظور ادامه تحصیل باشند، 
اگرچ��ه حضور فیزیک��ی در کالس های درسی و 
روی نیمکت های چوب��ی و فلزی صفای دیگری 
داش��ت تا ضمن درس خواندن یکدیگر، استاد یا 
معل��م را به بازی بگیریم اما این روزها و ش��ب ها 
را در سک��وت محض اتاق های خ��ود به هدفون 
به گ��وش چشم ب��ه مانیتورها دوخت��ه تا آنچه 
را می بینی��م و می ش��نویم هض��م نماییم اگرچه 
دیگر اعضاء خان��واده ازجمله اولیاء و مربیان هم 
 کارهای روتین خ��ود را از همین طریق به انجام 
می رسانند ک��ه دوران حکوم��ت مطلق اینترنت 
بر جوام��ع جهانی فرا رسیده است. ش��بکه های 
خارجی و داخلی فرصت سر خاراندن هم ندارند 
زیرا هرکس در هر گوش��ه ای ک��اری برای آن ها 
فراهم نموده تا به آسان��ی انجام دهند و فاصله ها 
را کوت��اه و کوتاه تر کنند. تقریب��اً همه چیز رنگ 
مج��ازی به خ��ود گرفته و هیچک��س نمی تواند 
فرق��ی میان حقیقی و غیرحقیق��ی بودن ها پیدا 
کند، بنابراین ناچار است ابعاد را بس��نجد و آنگاه 
بر اساس چندبعدی بودن های هر جس��م جاندار 
و بی جان تشخیص دهد که آنچه می بیند واقعی 
یا مجازی است. همچنانکه دو سال قبل ارزهای 
مطرح جهان پا به این عرصه گذاش��تند تا پشت 
دیواره��ای بلند و محص��ور و به واسط��ه ابزاری 
پیچی��ده که مصرف انرژی باالی برق را به همراه 
داش��ت دست به تولی��د پولی آنه��م از نوع غیر 
مس��کوک و کاغذی یعنی مجازی بزنند، کووید 
۱۹ ی��ا همان وی��روس کرونا ای��ن تحول جهانی 
را ش��دت بخشید تا هر آنچه ک��ه امکان دارد از 

حقیقی به مجازی تبدیل شود.
 عرض��ه ک��اال ت��ا قبل از ای��ن از طری��ق معدود 
فروشگاه های اینترنتی به دست کسانی که وقت و 
حال مال گردی را نداشتند می رسید اما حاال هر 
بقال محله ب��ا عنوان سوپرمارکت می تواند طرف 
مجازی کس��انی باش��د که به واسطه گوشی های 
تلف��ن همراه خ��ود از سیاهی ذغ��ال تا سفیدی 
آه��ک را توسط پیک ه��ای موت��وری در اختیار 
داشته باشند و پول آن را نیز از طریق کارت های 
بانک��ی واری��ز نماین��د. دورک��اری نی��ز از دیگر 

پدیده هایی است که ره��اورد ویروس کروناست 
زیرا ش��غل ها را شامل می شود تا اگر قسمتی هم 
نیازمند حضور فیزیکی بود نیمی از افراد وظیفه 
نیم دیگر را به عهده بگیرند تا به نوبت در خانه ها 

مانده و به اجرای آن بپردازند.
 ام��ا رئیس جمهور دورک��ار را نمی توان باور کرد 
چ��را که در هیچ ی��ک از کشورهای جهان چنین 
اتفاقی نیفتاده زیرا عدم حضور فیزیکی در هیئت 
دولت پیامدهای خود را خواهد داشت. با عنایت 
به اینکه در زمان فعالیت های تبلیغاتی انتخابات 
با ش��عار کلی��ددار حل مشک��الت وارد و یکی از 
رسانه های آنزمان تصویر فتوشاپ شده ایشان را 
در لب��اس امیرکبیر زم��ان روی جلد خود چاپ 
کرد، حاال س��وأل اینجاست که آیا اگر ایشان در 
تصمیم گیری های حیاتی حضور فیزیکی داشتند 
به منظور مقابل��ه با کرونا مس��افرت های جمعی 
محدود و ی��ا به طور کل حذف نمی ش��د تا ابتال 

کاهش یابد؟!
 آیا رفتن به ش��مال در ای��ن بحران کالن با افت 
رونق اقتصادی ارتباطی پیدا می کرد یا با افزایش 
مبتالی��ان هزینه ه��ای مختلف را ب��رای جامعه 
و دولت مضاع��ف می نمود؟! سود ای��ن استمرار 
عقی��ده را کدام ی��ک از دش��منان داخل و خارج 
از کش��ور می برند که پ��س از اتمام دفاع مقدس 
هزاران رزمنده ش��یمیایی ش��ده برای معالجه به 
آنجا رفتند ت��ا میلیاردها دالر هزینه آن ها گردد 
درحالی که سالح های مخرب این خس��ران را هم 
همین کشورها در اختیار دشمن گذاشته بودند؟! 
آی��ا فراموش کردیم چگون��ه اولین رئیس جمهور 
کش��ور به دلی��ل وابس��تگی به غ��رب و پس از 
خیانت های متعدد ناچار شد با آرایش و پوشیدن 
لباس زنانه و مخفی شدن در دستشویی هواپیما 
از کشور فرار کند؟ تاری��خ چند سال یکبار و در 
موارد متعددی ازجمله غ��ارت سه هزار میلیارد 
توم��ان توسط رئیس وقت بان��ک ملی باید تکرار 
ش��ود تا اجازه ندهی��م مج��دداً مدیرعامل بانک 
سرمای��ه ه��م آن را تک��رار کن��د و همچنان با 

ساده لوحی ها این مکررات را بپذیریم؟!
 ام��روز اگرچه با حضور وی��روس منحوس کرونا 
اقتصاد به ش��دت آسیب پذیر ب��وده و ارزش پول 
مل��ی به قهقرا م��ی رود اما کشوره��ای دیگر هم 
با همین با این عارضه مواجه هس��تند که تالش 
کرده وضعیتشان را متعادل کنند و روزبه روز بهتر 
شود درحالی که در اینجا رئیس جمهور همچنان 
از پشت ش��یشه و به واسطه ویدئ��و کنفرانس به 
مدیری��ت مج��ازی می پردازن��د و سع��ی بر این 
دارند تا وضعی��ت را عادی جلوه دهند و توجهی 
ب��ه فاصله مناف��ع و مضار حضور کرونا نداش��ته 
باش��ند تا هرروز با تقلیل اجرای پروتکل ها از دو 
سو مواجه باش��د حال آنکه باید در اندیشه ثبوت 
اقتصاد همراه با رعایت کامل مصوبات ستاد ملی 
مقابل��ه با آن بود. اینگون��ه که پیش می رود بوی 
الرحمن دولت مشترک یازدهم و دوازدهم قبل از 
اتم��ام دوره به مشام می رسد که تا حدودی وهم 
برانگیز است! فرق است میان ش��هید رجایی که 
ک��ل دوران صدارت او بیش از سه چهار ماه نبود 
اما آوازه اش جاودان ماند با ابوالحس��ن بنی صدر 

که آنگونه خار و زار شد!

یادداشت

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى فرشــید کامیابى بــا ارائه استشــهادیه شــماره 26663-99/7/30 تنظیمى 
دفترخانــه 194 آمــل طــى درخواســت شــماره 99/17438-99/5/7 تقاضاى صدور 
ســند مالکیت المثنى 528090 شش دانگ پالك شماره 3485 فرعى از 41 اصلى واقع 
در بخــش 9 ثبــت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایى مفقود شــده را نموده اســت که 
دراجراى ماده 120اصالحى آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار مى گردد، چنانچه اشــخاصى مدعى انجام معامله یا وجود ســند 
مالکیت نزد خود میباشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى اعتراض خود را 
به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت 
نماینــد . چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائــه نگردد و یا در صورت اعتراض 
اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنى به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آمل-سید محمد حسن روشنایى

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى اکبــر حیدرى تبار با ارائه استشــهادیه شــماره 57256-99/7/30 تنظیمى 
دفترخانه 21 آمل طى درخواســت شماره 99/31740-99/7/24 تقاضاى صدور سند 
مالکیت المثنى 020542 شــش دانگ پالك شــماره 17 فرعى از 1562 اصلى واقع در 
بخــش یــک ثبت آمل ثبت گردیــده و در اثر جابه جایى مفقود شــده را نموده اســت که 
دراجراى ماده 120اصالحى آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار مى گردد، چنانچه اشــخاصى مدعى انجام معامله یا وجود ســند 
مالکیت نزد خود میباشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى اعتراض خود را 
به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت 
نماینــد . چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائــه نگردد و یا در صورت اعتراض 
اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنى به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آمل-سید محمد حسن روشنایى

آگهى مفقودى
ســند کمپانــى و ســند مالکیت ســوارى پرایــد مــدل 1388 شــماره موتور 
ایــران62- پــالك  شــماره  شاســى   شــماره   3059492

217س54 مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى باشد.
************************************************

کارت -ســندکمپانى و ســند مالکیــت وانــت پیــکان مــدل 1390 شــماره 
موتــور 1490000636 شــماره شاســى  ایــران62-533ب67 شــماره  پــالك 

  مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى باشد.
************************************************

ســند کمپانــى و ســند مالکیــت وانــت پیــکان مــدل 1389 شــماره پــالك 
شاســى  شــماره   11489037748 موتــور  شــماره  ایــران62-411س21 

 مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد.
************************************************

برگ ســبز و سند کمپانى ســوارى پژو 1600 آر.دى رنگ یشمى روغنى مدل 
1383 شــماره موتور 11783032786 شماره شاسى 83133099  شماره پالك 
ایــران 82-553ق29 به نام غالمحســن فرزانه مفقود گردیــده و فاقد اعتبار مى 

باشد.
************************************************

برگ ســبز وانت نیســان 2400 رنــگ آبى روغنى مدل 1386 شــماره موتور 
404887 شماره شاسى  شماره پالك ایران82-118د36 به نام داود 

بابازاده مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد.
************************************************


