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وضعی��ت نابس��امان تولید سالهاس��ت که قدرت
خری��د کارگران را کاهش دادهاس��ت .این را فعاالن
کارگری میگویند و معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد
ایران این کارگران هس��تند که قدرت چانهزنی خود
را از دس��ت دادهان��د و همراهی آنها ب��ا کارفرمایان
تنها برای تامین معیش��ت خود و خانوادهشان ،از سر
اجبار اس��ت .در نقطه مقابل از کارفرما هم نمیتوان
انتظار تامین نیاز اقتصادی کارگران را داشت ،چراکه
ش��کاف معیشتی ایجاد شده ناش��ی از اختالف بین
هزینه خانوار و نرخ دس��تمزد است .به همین دلیل
اس��ت که گفته میش��ود اگر دولت براس��اس قانون
هزینهه��ای درمان ،آموزش و مس��کن را تامین کند
بار باالیی از گرده س��بد معیشتی برداشته میشود و
هزینه زندگی کاهش مییابد؛ تجربهای که در برخی
از کشورهای دارای «دولترفاه» مانند فرانسه و نروژ
صورت گرفته و با پرداخت هزینههای اصلی معیشت
مانند درمان ،آموزش و مس��کن ،هزینههای زندگی
پایین آورده شد.
از دیگر س��و تامین نیاز و درآمد در حد معیش��ت
کارگران نیز بهطور قطع روی تولید تاثیرگذار خواهد
بود و افزای��ش بهرهوری را بههمراه خواهد داش��ت.
از آنجای��ی که کارگ��ران از خریداران اصلی کاالهای
تولید داخل هس��تند ،افزایش ق��درت خرید آنها به
رونق تولید داخل میانجامد .با این حس��اب میتوان
گف��ت رابطه تم��ام حلقههای این زنجی��ره در کنار
یکدیگر از اهمیت خاصی برخوردار است و درنهایت
رونق تولید و بهبود معیش��ت کارگ��ر و ارتقای توان
کارفرما ،در گرو حمایت زیربنایی دولت است.
از س��وی دیگر مس��یر توس��عه ،از کان��ال تولید و
بخشهای مول��د میگذرد ،این در حالیاس��ت که
تاکنون بخشه��ای غیرمولد و س��وداگرانه در صدر
فعالیته��ای اقتصادی ب��وده و در نهایت دود آتش
نیمهافروخته تولید به چشم کارگران میرود .شواهد
حاکی از آن است که قوانین دستوپاگیر و در برخی
موارد ضدتولید از یک س��و و نبود سیاستهای مالی
و پولی از س��وی دیگر ،تولی��د را به کنار میدان برده
و س��وداگری و داللی را وارد گود اقتصاد ایران کرده
است؛ آفتی که تمام دولتها کموبیش با آن دست به
گریبان بودهاند و هر یک در خور توان و برنامه سعی
در رفع آن داشتهاند.
بقا و بالندگی کشور بیش از هر چیز بر بنیه تولید
آن تکیه دارد ،به همین دلیل آرایش کلی س��اختار
نهادی اقتصاد باید در جهت تسهیل و تقویت تولید و
کنترل زیادهخواهیهای غیرمولدها باشد؛ مسئلهای
که گاهی عکس آن را شاهد هستیم؛ به این معنا که
س��اختار نهادی ایران علیه تولی��د آرایش پیدا کرده
و ورود س��یل غیرمولدها به اقتصاد به س��قوط تولید
و افزودن گرهای دیگر بر ریس��مان معیشت کارگران
منجر ش��ده اس��ت .در نقطه مقابل ،بهبود معیشت
کارگران در گرو بهبود وضعیت کارفرمایان اس��ت و
سودآوری کارفرمایان نیز به رونق تولید میانجامد.
حلقه دیگر این زنجیره بهرهوری نیروی کار اس��ت
که نمیت��وان نقش آن را در تکمی��ل زنجیره تولید
نادی��ده گرفت .تازهترین آمارها نش��ان میدهد نبود
بهرهوری مناس��ب نی��روی کار در ای��ران  ۱۰۰هزار
میلی��ارد تومان به اقتصاد ملی آس��یب زدهاس��ت؛
بنابرای��ن در ح��الحاض��ر بهنظر میرس��د یکی از
نیازهای اصلی اقتص��اد ایران برای خروج از وضعیت
رک��ود ،تغییر ش��یوه فعالیت نیروی کار باش��د ،این
در حال��ی اس��ت که رابطه رونق اقتص��ادی و حقوق
و دس��تمزد از دو منظ��ر درص��د هزین��ه کارگران و
بهرهوری و انگیزش س��نجیده میشود .بهعالوه باید
توجه داش��ت که تامین معیش��ت کارگ��ر منجر به
افزایش بهرهوری و س��وددهی کارگاهها و در نهایت
رش��د اقتصادی میشود؛ بنابراین باید به آن توجهی
ویژه داشت ،چراکه اگر کارگران تامین باشند ،از آنجا
که ق��ادر به خرید کاالی برند خارجی نیس��تند ،در
صف خریداران کاالی تولی��د داخل خواهند بود که
این امر به سود کارفرمایان نیز تمام میشود.
داس��تان ش��کاف درآمد با نرخ تورم و مش��کالت
معیشتی مزدبگیران سر درازی دارد .سالهاست که
موج اعتراضات کارگری از معیش��ت و شرایط کار و
رابطه با کارفرما وجود دارد!
در این داس��تان تکراری هم کارفرما از مش��کالت
تولی��د و حمایت دولت حرفها ب��رای گفتن دارد و
ه��م مزدبگیران از اختالف باالی دس��تمزد با تورم و
هزینههای زندگی گالیه دارند.
حرفه��ا و گالیههای��ی که از هر دو س��و واقعیت
دارد و نمیش��ود آنه��ا را نادیده گرفت؛ مش��کالتی
که مربوط به این دولت و آن دولت نیس��ت و آنقدر
ریش��های اس��ت که به ناچار از ه��ر دولتی به دولت
بعدی میرسد .در حقیقت شکاف معیشتی ،در بطن
اقتصاد ایران ریش��ه دوانده و تا ام��روز هیچ طرح و
برنامهای قادر به خش��کاندن این ریشه تنومند نبوده
اس��ت .باید صبر کرد و نظارهگر فردای اقتصاد ایران
بود؛ فردایی که حتما آفتابیتر از امروز خواهد بود.

اروپا:
از دیپلماسی
برای احیای
برجام
حمایت میکنیم

ش��ورای اروپا با صدور بیانیهای ضمن ابراز نگرانی از غنیسازی  ۲۰درصدی
اورانیوم توس��ط ایران گفت از دیپلماسی فش��رده برای احیای برجام حمایت
میکند و این مسائل ناشی از خروج یکجانبه امریکاست .بهگزارش مهر شورای
اروپا با ابراز نگرانی از غنیسازی  ۲۰درصدی اورانیوم توسط ایران ،اذعان کرد
این موارد ناش��ی از خروج یکجانبه امریکا از برجام اس��ت .در بیانیه ش��ورای
اروپا آمدهاس��ت :برجام عنصر کلیدی معماری جهان عدم اش��اعه تسلیحات
هس��تهای و دستاورد دیپلماسی چندجانبه اس��ت که به اتفاق آرا در قطعنامه

 ۲۲۳۱شورای امنیت به تصویب رسید .این بیانیه بدون اشاره به تعلل اروپا در
اج��رای تعهدات خود در برجام میافزاید :تولید اورانیوم تا غنای  ۲۰درصد در
فردو که ازس��وی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در  ۴ژانویه تایید ش��د ،تحول
جدی و مایه نگرانی عمیق است .این بیانیه با ادعای اینکه اقدام ایران همچنین
خطر تضعیف تالشهایی را دارد که با هدف تقویت فرآیند دیپلماتیک موجود
انجام شده بودند ،میافزاید :ما از ایران میخواهیم از تنشزایی بیشتر اجتناب
کرده و بدون معطلی این مس��یر را بازگردد .بیانیه مذکور آورده است :ما اذعان

داریم که این مس��ائل ناش��ی از خ��روج یکجانبه امریکا از برجام و بازگش��ت
تحریمهاس��ت .اتحادیه اروپا به تعهداتش ذیل برج��ام از جمله رفع تحریمها
آنچن��ان که در برجام دیده ش��ده پایبند بوده و باوج��ود چالشهای جدی که
برای برجام رخ داد ،به تالش برای حفظ این توافق ادامه داد .این بیانیه با اشاره
به نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو برجام میافزاید :ما حمایت خود
را از دیپلماس��ی فشرده با هدف تس��هیل بازگشت امریکا به برجام و همچنین
بازگشت ایران به اجرای کامل برجام اعالم میکنیم.

به تحلیل چرایی عقبماندگی دستمزد از هزینهها پرداخت

فاصله  3برابری معیشت با مزد

نزدیک ش��دن به پایان سال عالوه بر خرید عید و انتظار برای
پایان س��ال ،یادآور روزهای تصمیمگیری شورایعالی کار برای
تعیین حداقل دس��تمزد س��ال بعد هم هست .گرچه چند باری
هم تعیین حداقل مزد به بعد از عید موکول ش��ده اما بحثهای
اصلی و جدلهای طرفین در روزهای زمس��تان بهویژه اسفند از
همیشه گرمتر است .در اینکه وضعیت رفاهی اقشار فرودست و
طبقه کارگر در چند س��ال اخیر بد ش��ده ،شکی نیست .در واقع
با خروج ایاالت متحده از برجام و اعمال دوباره تحریمها ،بخش
صنعت با رکودی بزرگ مواجه شد و روند ثروتافزایی در اقتصاد
به ش��کل معکوسی اجرا ش��د که بهمعنای کاهش سال به سال
حجم اقتصاد ایران حداقل در  2سال  ۹۷و  ۹۸بود.

 دالیل مشکالت معیشتی

میتوان گفت مش��کالت معیش��تی صرف��ا در نتیجه تعیین
مزدهای ناعادالنه ایجاد نشده و عوامل دیگری نیز بر این مسئله
تاثیرگذار بودند اما مزد بهعنوان ش��اخص قیمتی ارزش نیروی
کار نشاندهنده بخش مهمی از وضعیت معیشتی جامعه است.
براس��اس ماده  ۴۱قانون کار 2 ،عامل برای تعیین دس��تمزد
بای��د م��ورد توجه قرار گیرن��د .از یک طرف مزد هر س��اله باید
حداقل به اندازه نرخ تورم سال قبل باال برود و از طرف دیگر نیز
حداقل مزد ،جدا از اینکه ش��دت و میزان کار چقدر اس��ت باید
هزینههای حداقلی زندگی یک خانوار را تامین کند .باوجود این
تاکید صریح قانون ،از دهه  ۷۰تا حداقل  ۳-۲س��ال اخیر تنها
نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی معیار تعیین حداقل
دستمزد قرار داشت و بر این اساس در بیشتر سالها نمایندگان
دولت ،کارفرمایان و ش��ورای اسالمی کار براساس تورم اعالمی
ازس��وی بانک مرکزی به تعیین مزد دست زدند .این اقدام پس
از نزدی��ک  ۳دهه در عمل به ش��کاف می��ان هزینههای خانوار
و دس��تمزد دریافت��ی دامن زد .دولت روحان��ی در میانه یکی از
س��ختترین فشارهای تحریمی بر اقتصاد کشور توانست به قوه
مجریه برس��د .از ابتدای دهه  ۹۰و با تش��دید تحریمها اقتصاد
ایران  2س��ال پی در پی رش��د منفی را تجربه کرد و در ش��رایط
رکود تورمی دولت احمدینژاد س��کان امور را به جانشین خود
س��پرد .در سال  ۹۲نرخ تورم ازسوی بانک مرکزی  ۳۴.۷درصد
اعالم ش��د اما دستمزد سال  ۹۳تنها  ۲۵درصد افزایش یافت تا
در همان س��ال اول افزایش دس��تمزد حدود  ۱۰درصد کمتر از
نرخ تورم به تصویب برسد .البته از سال بعد این وضعیت تا حدود
زیادی تعدیل شد .سال  ۹۳با نرخ تورم  ۱۵.۶درصدی به پایان
رسید و حداقل مزد برای سال  ۹۴افزایش  ۱۷درصدی را تجربه
کرد .در سال  ۹۴روند کاهنده نرخ تورم که از سال  ۹۳آغاز شده
بود ،ادامه یافت و به  ۱۱.۹درصد رس��ید و حداقل دس��تمزد نیز
 ۱۴درصد بیشتر شد .ویژگی برجسته سال  ۹۵این بود که برای
نخستین بار پس از سالهای جنگ نرخ تورم در ایران تکرقمی
شد و به  ۹رسید و حداقل دستمزد نیز برای سال  ۹۶کمی بیش
از  ۱۴درصد افزایش یافت .روند تورم تکرقمی کش��ور در سال

وزیر علوم کارت زرد گرفت

نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جلسه روز گذشته،
پاس��خهای وزیر علوم به س��وال نماینده علیآباد را قانعکننده
تش��خیص ندادند و بر همین اس��اس به این عضو کابینه کارت
زرد دادند.
به گزارش خانه ملت ،از  ۲۴۸نماینده حاضر در صحن علنی
مجلس فقط  ۶۹نماینده پاس��خهای وزیر عل��وم را قانعکننده
دانس��ته و  ۱۴۶نماینده این پاس��خها را قانعکننده ندانستند،
ضمن اینکه  ۱۸رأی هم ممتنع بود .سوال رحمتاهلل نوروزی،
نماین��ده مردم علیآباد کتول درب��اره علت افزایش نیافتن ۵۰
درصدی حقوق و دس��تمزد کارشناسان وزارت علوم و دانشگاه
پیامنور بود.

 ۹۶نی��ز ادام��ه یافت تا در پایان س��ال طبق اعالم بانک مرکزی
روند افزایش قیمتها در کشور همچنان تکرقمی و  ۹.۶درصد
باش��د .در این س��ال مزد بیش از  2برابر نرخ تورم رش��د کرد و
حدود  ۲۰درصد به دریافتی کارگران در س��ال  ۹۷افزوده ش��د.
س��ال  ۹۷همان سالی است که در اردیبهشت آن دونالد ترامپ
اعالم کرد کشورش از برجام خارج خواهد شد و تحریمها دوباره
علیه اقتصاد کش��ور صف بستند .در این سال نرخ تورم به ۳۱.۲
درصد رس��ید 4 .برابر ش��دن نرخ تورم در آن س��ال سبب شد از
ابتدای سال نمایندگان شورای اسالمی کار چندین بار در میانه
س��ال قصد افزایش و ترمیم دس��تمزدها را کنند که البته با کنار
رفتن علی ربیعی و جانشینی محمد شریعتمداری بهجای وی،
در عمل مورد توجه واقع نشد اما در پایان سال حداقل دستمزد
س��ال  ۹۸افزایش  ۳۶.۵درصدی را تجربه کرد .در س��ال  ۹۸نیز
ن��رخ تورم طبق اع�لام بانک مرکزی  ۴۱.۲درص��د بود اما مزد
تنها  ۲۶درصد افزایش یافت .امس��ال نیز طبق اعالم مرکز آمار
ایران نرخ تورم کشور تا آذر به  ۳۰.۵درصد رسیده و اگر روند 3
فصل ابتدایی سال در زمستان هم ادامه یابد ،احتماال نرخ تورم
میان  ۳۵تا  ۴۰درصد تا پایان سال افزایش یابد .بررسی آمارها
نشان میدهد در دولت روحانی ،تنها  ۰.۸درصد از قدرت خرید
اسمی کارگران تضعیف شده است .با این همه پرواضح است که
این بیانگر همه مس��ئله نیست ،چراکه با افزایش ضریب جینی
و رس��یدن آن به رقم  ۰.۴۱از افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری
بیش��تر در توزیع درآمد در کش��ور خبر میدهد .همچنین نرخ
باالتر تورم خوراکیها و آش��امیدنیها نسبت به کل نرخ تورم از
بیشتر شدن هزینههای معاش و افتادن بیشتر بار تورم بر دوش
مزدبگی��ران خبر میدهد .در این میان اتکای صرف به تضعیف
تنها  ۰.۸درصدی مزد در  ۷س��ال گذش��ته نیز بخش مهمی از
حقایق را نادیده میگیرد.

 دستمزدی که از پس هزینهها برنمیآید

همانطور که پیشتر گفته شد باوجود تاکید بند ب ماده ۴۱
قانون کار بر اینکه حداقل دس��تمزد بهنحوی تعیین ش��ود که از

پ��س هزینههای معیش��تی یک خان��وار برآید ،به این مس��ئله
بیتوجهی ش��د .این امر ناشی از کمکاری این دولت و آن دولت
نبود بلکه از آنجایی که برای تعیین هزینههای معیشتی خانوار
آمار رسمی وجود نداشت ،شورایعالی کار یا یکی از کمیتههای
زیرمجموع��ه آن باید آس��تین باال م��یزد و چنین اقدامی را در
دس��تور قرار میداد .با این همه از س��ال  ۷۰که قانون کار فعلی
تصویب شد تا سال  ۱۳۹۷هیچگاه شورایعالی کار به تعیین یا
حتی تخمین هزینههای معیش��تی خانوار نپرداخت .باالخره در
س��ال  ۹۷و در آخرین روزهای وزارت علی ربیعی ،او به این امر
تن داد و کمیته دستمزد شورایعالی کار موظف شد سبد هزینه
ی��ک خانوار با ابعاد  ۳.۳را محاس��به کن��د .از آنجایی که در این
کمیته هم نمایندگان کارگری حضور داشتند و هم نمایندگان
کارفرمایی و بنا بود تا سبد پیشنهادی در خود شورایعالی کار
به تصویب برسد ،کار محاسبه آغاز شد و در نهایت برای سال ۹۷
این س��بد به تصویب رسید .براساس محاسبات کمیته دستمزد
ش��ورایعالی کار حداق��ل هزینههای یک خان��واده در ایران در
س��ال  ۹۷به  2میلیون و  ۶۶۹هزار تومان میرس��ید؛ حال آنکه
مزد پرداختی به کارگران در آن س��ال تنها یک میلیون و ۱۱۴
هزار تومان بود .این به آن معناست که یک خانوار ایرانی با ابعاد
 ۳.۳نف��ری ،ب��رای آنکه هزینههای حداقلی خود را بپردازد ،با 2
حداقلبگیر نیز از این کار عاجز خواهد ماند؛ بهعبارت سادهتر اگر
یک خانواده سهنفره در سال  ۹۷میخواست با حداقل دستمزد
حداقل هزینههای خود را بپردازد ،با  2ش��اغل نیز از انجام این
کار ناکام میماند .این روند در س��ال  ۹۸بهمراتب بغرنجتر ش��د،
چراکه طبق مصوبه ش��ورایعالی کار حداقل هزینههای خانوار
در این س��ال با افزایشی چش��مگیری به  4میلیون و  ۹۴۰هزار
تومان رسید .در سال  ۹۸حداقل دریافتی کارگران یک میلیون
و  ۵۱۷هزار تومان است .پس در سال گذشته یک خانوار سهنفره
با فرض اینکه  3ش��اغل داش��ته باش��د هم باز در تامین حداقل
نیازهای معیشتی خود عاجز میماند .به بیان دیگر در سال ۹۸
برای تامین نیازهای یک خانوار سهنفره باید  4کارگر حداقلبگیر

برای آن خانواده وجود داشته باشد که در عمل ناممکن است.
ای��ن مه��م در حالی اس��ت که نزدیک  ۸۰درص��د کارگران و
مزدبگی��ران ایران در زم��ره افراد حداقلبگیر هس��تند .در این
میان باید توجه داش��ت که براس��اس آمارهای رسمی نرخ تورم
تا پایان آذر امس��ال  ۳۰.۵درص��د بوده و نرخ تورم خوراکیها و
آش��امیدنیها به بیش از  ۴۰درصد رسیده که بهمعنای افزایش
چش��مگیر سبد هزینه خانوار خواهد بود .پیشتر عضو کارگری
کمیته دس��تمزد شورایعالی کار در تیر اعالم کرده بود حداقل
هزینههای معیش��تی تا ابتدای تابس��تان بی��ش از  ۶میلیون و
 ۴۰۰هزار تومان اس��ت .بررس��ی این آمار و ارقام نشان میدهد
بیتوجهی به یکی از مفاد اصلی قانون کار در تعیین مزد ساالنه
س��بب یک انحراف ش��ده اس��ت .هنگامیکه حداقل دستمزد
از هزینههای معیش��تی کمتر اس��ت ،افزایش مزد براساس نرخ
تورم بهتدریج ش��کاف مزدی را میتواند به درهای عمیق تبدیل
کن��د زیرا تورم  ۳۰درصدی تاثیر بیش��تری بر هزینهها که رقم
بزرگت��ری هس��تند میگذارد ت��ا مزد .به بیان س��ادهتر وقتی
هزینهه��ای زندگی  ۵میلیون تومان اس��ت و نرخ دس��تمزد 2
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان و نرخ تورم نیز  ۳۰درصد اعالم شود،
هزینهه��ای زندگ��ی در حالی یک میلی��ون و  ۵۰۰هزار تومان
بیش��تر میش��ود که بر نرخ مزد حداکثر  ۷۵۰هزار تومان اضافه
خواهد ش��د .به همین دلیل تنها نرخ دس��تمزد اسمی افزایش
پیدا میکند اما در عمل باز هم قدرت خرید تضعیف میشود.

 سخن پایانی

کم بودن نرخ حداقل دستمزد عالوه بر اثرات اجتماعی ،اثرات
اقتصادی فراوانی خواهد داشت .کاهش درآمد به کاهش تقاضا
منجر میشود و این نیز به تعمیق رکود راه خواهد برد .همچنین
تعداد افراد چندشغله افزایش پیدا میکند که این نیز بر امکان
اشتغال جوانان و فارغالتحصیالن دانشگاهی اثری سوئی خواهد
گذاشت .یکی از عوامل رسیدن نرخ بیکاری جوانان به  ۲۵درصد
همین است .صمت در شمارههای آینده نیز قصد دارد به اثرات
فاصله میان مزد و معیشت و تضعیف عدالت اجتماعی بپردازد.

اعمال پروتکلهای ویژه برای مسافران اروپایی

رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری از انجام تس��ت مجدد و
قرنطینه مسافرانی که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از مقاصد
اروپای��ی به ایران س��فر میکنند ،خبرداد و گف��ت :این پروتکل
ازس��وی وزارت بهداش��ت برای سازمان ارسال ش��ده و از همان
زمان دس��تور اجرای آن را صادر کردیم .به گزارش ایسنا ،در پی
ش��یوع ویروس کرونا جهشیافته در انگلس��تان موسوم به کرونا
انگلیس��ی پروازهای مس��تقیم و غیرمستقیم این کشور به ایران
و بس��یاری از کش��ورهای دیگر لغو شد و در نهایت سعید نمکی،
وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی اعالم کرد باتوجه به
گسترش ویروس جهشیافته در بیشتر کشورهای اروپایی ،تمام
مس��افرانی که از مقصد اروپا بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از

عکس روز

مرزهای هوایی ،زمینی و دریایی وارد کش��ور میشوند ،ضروری
اس��ت عالوه بر تس��ت مجدد در مبادی ورودی ،به مدت مناسب
و منطبق با پروتکلهای مربوطه در محل س��کونت در قرنطینه
بهسر برند .در پی این دستور ،تورج دهقان زنگنه ،رئیس سازمان
هواپیمایی کشوری در گفتوگو با ایسنا گفت :به محض رسیدن
این نامه به س��ازمان هواپیمایی کش��وری ،دستور دادیم در همه
مبادی ورودی این پروتکل جدید ابالغ و اجرا ش��ود .وی افزود:
هر مس��افری که بهوسیله پروازهای مس��تقیم یا غیرمستقیم از
کشورهای اروپایی قصد ورود به ایران را داشته باشد ،در ابتدا باید
تست مجدد از او گرفته و در نهایت قرنطینه شود .رئیس سازمان
هواپیمایی کش��وری تاکید کرد :مانند گذش��ته هر پروتکلی که

ازس��وی وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی یا ستاد ملی
مقابله با کرونا ابالغ شود ،اجرایی شده و بر روند آن نظارت دقیقی
صورت خواهد گرفت .دهقان زنگنه با اش��اره به ادامه ممنوعیت
پروازهای انگلستان تا اطالع ثانوی گفت :وزارت بهداشت و دیگر
متولیان امر بهداش��ت و س�لامت تاکنون برای اعمال ممنوعیت
یا محدودیت در دیگر پروازهای خارجی دستوری صادر نکردند
اما در راستای حفظ سالمت مردم و جامعه آمادگی آن را داریم
تا هر پروازی مدنظر مس��ئوالن اس��ت را ممنوع یا محدود کنیم.
برای پروازهای انگلس��تان نیز به همه کش��ورهای منطقه اعالم
کردهایم که هیچ پروازی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم نباید
از انگلستان به ایران وارد شود.

ویژه تر از خبر

خطر بازگشت به شرایط قرمز

کارگران فصلی قشر آسیب دیده از دوران سخت کرونا

عکس :آیدا فریدی

قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا با صدور اطالعیهای از آحاد ملت خواس��ت تا رفع کامل بیماری از کش��ور ،نس��بت به
اجرای مجدانه پروتکلهای بهداشتی کوشا باشند.
در اطالعیه شماره  ۵قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا آمدهاست :با تالش همکاران وزارت بهداشت و درمان
و آموزش پزشکی و کادر درمانی کشور و سایر دستگاههای همکار و رسانهها ،کرونا تا حدود زیادی در کشور کنترل شده
و تعداد شهرهای قرمز کشور از بیش از  ۱۶۰شهر در آغاز اجرای طرح به  ۷شهر تنزل یافته است.
روشن است که در کنار تالش قابلاحترام و شایسته سپاسگزاری پزشکان ،پرستاران و سایر همکاران مراکز بهداشتی
و درمانی کش��ور ،دس��تگاههای مسئول و گروههای خودجوش مردمی و جهادی ،نقشآفرینی مسئوالنه و همدالنه آحاد
ملت در اقصی نقاط کش��ور ،مبدأ اصلی تحقق موفقیتهای بزرگ بهدس��ت آمده در کنترل و مهار بیماری اس��ت و در
صورت تضعیف اهتمام عمومی به اجرای ضوابط بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی ،موفقیتهای بهدست آمده از دست
میرود و هر لحظه امکان اوجگیری مجدد بیماری و بازگشت شرایط قرمز به هر یک از شهرهای کشور فراهم خواهد بود.
بر این اساس ،قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا ،درخواست میکند همگان کماکان ،تا طرد و رفع کامل بیماری از کشور،
نسبت به اجرای مجدانه پروتکلهای بهداشتی ،استفاده مستمر از ماسک و رعایت ضوابط فاصلهگذاری اجتماعی از جمله
ممنوعیت تردد شبانه و عدم حضور در دورهمیهای خانوادگی ،کوشا باشند.
قرارگاه همچنین ضمن تاکید ویژه بر رعایت کامل ممنوعیتهای موجود در زمینه ورود و خروج به شهرهای قرمز و
نارنجی ،بر پرهیز جدی از سفرهای غیرضروری حتی بین شهرهای زرد ،اجتناب از حضور در مراکز مستعد ازدحام مثل
بازارها و پاس��اژها جز در مواقع ضروری و ممنوعیت مطلق هرگونه تجمع در هر نقطه از کش��ور تحت هر عنوان و به هر
مناسبت ،تاکید میکند.

