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از میان خبرها

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی:

امتحانات دانشگاه آزاد حضوری
برگزار خواهد شد
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی دربــاره برگزاری
کالسهای حضوری گفت :امیدواریم بتوانیم دو
تاچهارهفتهکالسحضوریداشتهباشیموبعداز
آنامتحاناترابرگزارکنیم.بهگزارشایلنا،محمد
مهدی طهرانچی گفت :ما بزرگترین مجموعه
آموزش مجازی با  ۱۰هزار دانشجو را داشتیم که
عالوه بر آن حدود  ۴۰۰هزار دانشجوی دیگر نیز
به آمــوزش مجازی دانشگاه آزاد اسالمی وصل
هستند .طهرانچی بیان کرد :این اقدام در بعضی
استانهامانندخراسانرضوی،خراسانجنوبی،
اصفهانوبوشهربهصورتمستقلانجامشدهاست
و تعداد یک میلیون و  ۱۰۰هزار دانشجو را تحت
پوشش خود دارد .وی درباره امتحانات گفت :ما
با رخدادهای نامشخصی روبه رو هستیم البته بنا
داریمکهامتحاناتحضوریباشد.

خروج  ۱۶هزار دانشجوی
غیرایرانی از کشور
مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم
با اشاره به خروج  ۱۶هزار دانشجوی غیرایرانی
از کشور گفت  :استعال مها نشان میدهد که
حــدود  ۹۰درصــد دانشجویانی کــه از کشور
خــارج شدند ،در کــا سهــای مجازی شرکت
داشتهاند .علیزاده دربــاره خروج دانشجویان
خارجی از ایران به ایلنا گفت :حدود  ۱۶هزار
دانشجوی غیرایرانی که در دانشگا ههای ما
تحصیل میکردند ،در هفته آخر اسفند و با توجه
به شرایط شیوع کرونا تقاضای خروج از کشور را
داشتند که با درخواست آن ها مساعدت شد .این
دانشجویان با همراهی پلیس مهاجرت گذرنامه
ناجا ،با ترک تشریفات توانستند به راحتی و در
کمترین زمان ممکن از کشور خارج شوند.

موجایرانیخریدخانهدرترکیه؛آمارهاومشاهدات

ایرانیهاطی 3ماهاخیر1800خانهدرترکیهخریدهاندکهنسبتبه2سالگذشتهرشد 3برابریدارد
گروه اجتماعی« -وقتی به همراه راهنمای
ایرانی در استانبول برای بازدید آپارتمان ها
می رفتم ،هنگام بازدید طوری این آپارتمان
ها ،شرایط سکونت و زندگی را توصیف می کرد
که با وجود همه سختی هایش ،سخت شیفته
خرید می شدم ،اما وقتی به عقلم مراجعه می
کردم می دیدم خرید خانه با کمتر از مبلغ مد
نظر قوانین مهاجرتی ترکیه فایده ای ندارد جز
هزینه و از جیب خوردن»...
این ها صحبت های یک ایرانی بود که در سفر
هفت ماه قبلم به ترکیه با او همکالم شدم.
می گفت« :من اگر خانه ام را در ایران بفروشم،
می توانم آپارتمانی در استانبول خریداری کنم
امابرایاینکهبخواهمشاملقوانینمهاجرتی
اینکشورشومبایدسهبرابراینمبلغهزینهکنم
یعنی حدود4میلیارد تومان که یک سرمایه
گــذاری به حساب آید تا بتوانم ضمن اقامت،
مجوز اجازه کار هم دریافت کنم»...
▪در صدر جدول خریداران

گرایش بخشی از ایرانی ها به خریدخانه در
ترکیه به ویــژه در سه ســال اخیر که شرایط
اقتصادی دچار دگرگونی شد امــروز ما را در
ردیــف های بــاالی جــدول خریداران خانه در
ترکیه قرار داده است .آن طور که خبرگزاری
آناتولی و رادیو اروپای آزاد نوشته اند« ،آمارهای
رسمی ترکیه حاکی از اوجگیری خرید مسکن
توسط ایرانیان در ترکیه ،حتی در دوران شیوع
کرونا اســت .مرکز آمــار ترکیه جمعه گزارش
سه ماهه ابتدایی سال جاری را منتشر کرد که
میگوید ایرانیان در ماه گذشته ،مارس۴۶۵ ،
واحــد مسکن در ترکیه خریداری کــرده و در
صدر لیست مشتریان خارجی مسکن ترکیه
قرار گرفتهاند».

وزارتبهداشتآمارمجزاییاز
قربانیانومبتالیانکرونادرتهران
ارائهدهد

▪ 1868خرید در  3ماه

این گزارش که حداقل نیمی از آن در شرایط
کــرونــا و سفرها بــا مــحــدودیــت هــمــراه بــوده
است ،می گوید :سه ماهه ابتدایی سال جاری
میالدی ایرانیها  ۱۸۶۴واحــد مسکن در
ترکیه خریداری کــرده و در این دوره زمانی
نیز صدرنشین لیست مشتریان خارجی خانه
بودهاند .قبال عراق جایگاه اول را داشت ،اما
طی ماههای فوریه و مارس ،خرید مسکن در
ترکیه توسط ایرانیها از عراقیها فراتر رفت.
▪ آمار 3برابری در  2سال!

بــا ایــن ح ــال ،آمــارهــا نــشــان م ـیدهــد خرید
خانه توسط ایرانیها در ماه مارس (اسفند و
فروردین) نسبت به مارس پارسال نزدیک ۴۰
درصد و نسبت به مارس ۲۰۱۸تقریبا سه برابر

شده است.
ترکیه در سه ماهه سال جاری میالدی بیش از
 ۱۱هزار مسکن به خارجیها فروخته است.
بدین ترتیب ایرانیان مشتری  ۱۷درصد از کل
منزلهایی بودهاند که در ترکیه به خارجیها
فروخته شده است.
▪ 12درصــد خــریــداران خارجی ایرانی
هستند

پارسال ایرانیان پنج هزار و  ۴۲۳واحد مسکن
از ترکیه خریداری کردند و سهمی کمتر از ۱۲
درصدی از بازار مسکن ترکیه برای مشتریان
یداشتند.اینآمارالبتهسابقهایعجیب
خارج 
در ترکیه هم دارد .از ابتدای سال  ۲۰۱۷تا
آوریــل (مــاه چهارم میالدی)  ۲۰۱۹حدود
 ۱۳هزار و  ۳۳۸مسکن در ترکیه طی چهار ماه
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تمام استان ها

رئیس جمهور از آغاز غربالگری جدید در کشور خبر داد و گفت :تعطیلی
اماکن متبرکه و مقدس تا نیمه اردیبهشت ادامه خواهد داشت.به گزارش
ایرنا ،روحانی دیروز در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا درباره
ماه مبارک رمضان با تاکید بر تداوم شرایط قبلی درباره مساجد و اماکن
مقدس و مذهبی تا نیمه اردیبهشت  ۹۹گفت :در روزهای آینده جلساتی
میگذاریم و امیدواریم تا آن زمان راهی ایجاد شود که مردم بتوانند از این
اماکن استفاده کنند.
البته جلسه اول مبنا بر بسته بودن اماکن مذهبی تا پایان اردیبهشت بود اما
آقای اعرافی که به نمایندگی از حوزه علمیه قم در این جلسه حضور دارند
نظرشان این بود که بسته بودن اماکن مذهبی از پایان اردیبهشت به نیمه
اردیبهشت تبدیل شود و اعضای ستاد هم قبول کردند که بار دیگر تا ۱۵
اردیبهشت این موضوع را مجدد بررسی و تصمیم گیری کنیم.

وی درب ــاره آغــاز به کــار دوب ــاره رسته هــای شغلی با
ریسک متوسط گفت :گروهی از مشاغل که ریسک
آن ها متوسط است مانند مغازه دارانــی که در جای
مسقف مانند بازار یا پاساژ قرار دارند ،ریسک آن ها
متوسط است که قرار شد فعالیت خود را با رعایت
همه آیین نامههای بهداشتی ابالغی از اول
اردیبهشت آغــاز کنند؛ امــا یــک شغل
پرریسک مانند رستورا نها و قهوه
خانهها که مردم در آ نها اجتماع
می کنند در بــازارهــا یا پاساژها
همچنان تعطیل است  .

مردم بیشتر عالقه مندند کدام مراکز
بازگشایی شود؟
رئیسشورایشهرتهران باتشکیکدرآمارکرونایی
پایتخت گفت :از وزارت بهداشت می خواهیم که
برای ارائه آمار مجزا از قربانیان و مبتالیان کرونا در
تهران اقدام کند .به گزارش معاونت ارتباطات و
امور بین الملل این شورا ،محسن هاشمی دیروز در
ابتدای جلسه شورا درباره نگرانی اعضای محترم
شــورای شهر تهران ،از تصور عادی شدن شرایط
براساس آمــار رسمی ارائــه شــده از ســوی وزارت
بهداشت  ،گفت :در این شرایط ممکن است بستر
گرفتن تصمیماتی درباره رفع محدودیت ها فراهم
شود،همانگونهکهبرآوردهایمرکزپژوهشهای
مجلسشورایاسالمی،نظراتمتخصصانودیگر
بررسیهانشانمیدهد،آمارابتالوقربانیانکرونا
در کشور بسیار بیشتر از عدد اعالم شده رسمی
است .این تفاوت به دالیل گوناگونی نظیر تاخیر در
اعالمورودکرونابهکشورومحاسبهنکردنقربانیان
قبل از آن ،نبود امکان تست کافی در کشور و بیان
کردن نام دیگر بیماری ها ،نظیر اختالل تنفسی و
شبهکرونابهعنوانکرونابودهاست.ایناختالفبه
صورتکلیموردتاییدوزارتبهداشتنیزقراردارد.
محسنهاشمیگفت:انتظارماازمسئوالنمربوط
آن است که با نبود شتابزدگی در رفع محدودیت
های ایجاد شده ،دستاورد رعایت دو ماه گذشته
مسائل ایمنی توسط شهروندان را با خطر مواجه
نکنند و موجبات ایجاد موج جدید بیماری کرونا را
فراهمنیاورند.

«شاد»روزانه ۷میلیونکاربردارد

و کافی شاپها»
با  15.6درصد،
« کلینیکها ی
زیــــــبــــــایــــــی و
آرایشگا هها» با
 11.9درصــد و
«سینما ،تئاتر،
کـــنـــســـرت» بــا
 7.4درصد قرار
دارند.
در این نظرسنجی همچنین  48.4درصد
پاسخ گویان اظهار کرده اند در این ایام که
کرونا شیوع پیدا کرده اهمیت دین و خداوند
بــرای آن ها نسبت به قبل تغییری نکرده
اســت 47 .درصــد مــردم گفته انــد در ایــام
کرونا ،اهمیت دیــن و خداوند بــرای آن ها
نسبت به قبل بیشتر شده است .فقط 3.5
درصد گفته اند این اهمیت نسبت به گذشته
کمتر شده است 1.1 .درصد هم به این سوال
پاسخ ندادند.
بر اساس این نظرسنجی همچنین  56درصد
افراد موافق اند که «خانه نشینی و محدودیت
رفت و آمد» تا از بین رفتن کرونا ادامه داشته
باشد و در مقابل  39.6درصد موافق اند با
وجــود شیوع کرونا فعالیتهای اقتصادی
داشته باشند و شروع به کار کنند 4.4 .درصد
افراد نیز به این سوال پاسخ ندادهاند.

آزمایش «آنتی بادی»
به کمک تشخیص کرونا می آید؟

روحانی از تدارک تست «آنتی بادی» در دور جدید غربالگری خبر داد

مــحــمــد جـــواد
رنــــجــــبــــر /هــر
روز خــبــرهــای
جــدیــدی دربــاره
راهکارهای فائق
آمـــدن بــر کــرونــا
ویــــروس منتشر
مــی شــود و حاال
دیـــــــروز رئــیــس
جمهوراعالمکرد
که از این به بعد تست آنتی بادی هم به کمک
شیوههای قبلی می آید؛ شیوه ای که برخی از
کشورها همچون آلمان نیز در حال کار روی
آنهستند.
به گزارش خراسان ،آن طور که ایرنا خبر داده
حجت االسالم والمسلمین روحانی دیروز در
جلسهستادملیمدیریتومقابلهباکروناازآغاز
غربالگری جدید در کشور خبر داد و افزود :به
غیر از تستی که انجام میشود از تست آنتی
بادیهمهمزماناستفادهمیکنند.
دراینجلسهدکترملکزادهاعالمکرد:دراین
تست،آنتیبادیافرادیکهمثبتهستندقابل
اعتماد است؛ یعنی قبال این بیماری را داشتند
و گذراندند و آن هایی که منفی هستند ،محل
بحث است .این شیوه هم به کمک شیوههای
قبلی می آیــد و قــرار اســت در برخی شهرها
و کارگاهها تست شــود و نتیجه آن را وزارت
بهداشتاعالممیکند.

وزیرآموزشوپرورشبااشارهبهاشتغالحدود۱۱۲
هزار مدیر و  ۵۰۰هزار معلم در شبکه «شاد» گفت:
سامانه شاد هم اکنون روزانــه حدود هفت میلیون
کاربر فعال دارد .به گــزارش مهر حاجی میرزایی
گفت:باراهاندازیسامانه شاد ابتدا به مرور وبررسی
مطالب از پیش تدریس شده پرداخته میشود و
سپس بقیه محتوای کتب درسی به دانش آموزان
انتقال خواهد یافت .او ادامه داد :سامانه شاد هم
اکنون روزانه حدود هفت میلیون کاربر فعال دارد
کهدر طول روزبهطرحورفعمسائلآموزشیمشغول
هستند.

 ۴۰درصدظرفیتمراکزدرمانی
تأمیناجتماعیبرایکرونا
معاون اداره کل درمــان مستقیم سازمان تأمین
اجتماعی ،گفت ۴۰:درصد ظرفیت مراکز درمانی
تأمین اجتماعی به بیماران کرونایی اختصاص
یافته اســت .مجید صــادقـیراد با اشــاره به این که
در مجموع  4هــزار تخت در مراکز درمــانــی ما به
بیماران کرونایی اختصاص پیدا کرده است به مهر
گفت :بیش از  ۱۱هــزار تخت در کشور مربوط به
تأمیناجتماعیاستکه ۱۰درصدتختهایکشور
را شامل میشود و از این تعداد ،حدود  ۴۰درصد
تختهایمادرگیربیماران کرونایی بود.صادقیراد
بیان کرد :این ظرفیت وجود داشت که تختهای
بیشتری در استانهای مختلف درگیر این موضوع
شوند و هر زمانی که احساس شود ظرفیت بیشتری
الزماست،تعدادتختهارازیادمیکنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو:

وزارتبهداشتتولیدداروی کرونارا
تاییدنمیکند
رئیسسازمانغذاودارودربارهساختدارویکرونا
در ایران و انتشار اخبار مربوط به آن در رسانه های
مختلفوفضایمجازیگفت:تولیددارویکرونانه
درایرانونهدرهیچکشوردیگریتاییدشدهنیستو
اثر بخشی ندارد .اما در کشور ما بررسی این موضوع
بهموازاتمطالعاتبالینیصورتمیگیردومختص
بهبیمارانکرونایینیست.اینداروبرایموارددیگر
مثل آنفلوآنزا تولید می شود و در فرایند مطالعات
بالینی مورد استفاده قرار گرفته است .به گزارش
جام جم ،شانه ساز افزود :درباره تولید داروی کرونا
یک شتاب زدگی در فضای مجازی صورت گرفت و
چند همکار پزشک نیز در این باره مقصر بودند .این
اخبارالتهابایجادکرد.وزارتبهداشتتولیدداروی
کروناراتاییدنمیکند.مابهدورازهیاهواینمطالعات
بالینیراانجاممیدهیم.ایندارویترکیبیدرواقع
یکدارویانتخابیاستوحتماالزمنیستکهبرای
کرونا تجویز شود .توصیه شده است که این دارو می
توانددررونددرمانمورداستفادهقراربگیرد.

▪فعالیت بازارها و پاساژها از اول امروز

با انجام یک نظرسنجی مشخص شد

یافته ها و نتایج
یک نظرسنجی
در یـــک مــرکــز
مــعــتــبــر نــشــان
میدهد32.9 ،
درصـــد ترجیح
میدهند «مراکز
تجاری و خرید»
و  32.6درصد
ترجیح میدهند
«اماکن مذهبی و زیارتگاهی» در اولویت
بازگشایی قرار گیرند.
به گزارش خراسان ،این نظرسنجی به صورت
تلفنی و با جامعه آمــاری افــراد بــزرگ سال
(باالی  18سال) در سطح ملی و حجم نمونه
هــزار و  563در تاریخ  24تا  27فروردین
توسط ایسپا اجرا شده است و طی آن از مردم
پرسیده شد؛ «اگر قرار باشد محدودیتهای
ناشی از شیوع بیماری #کرونا از مراکز و مکان
ها برداشته شود شما ترجیح می دهید کدام
یک از موارد زودتر بازگشایی شود؟» در این
سوال پاسخ گویان امکان انتخاب سه گزینه
را داشته اند.
پس از مراکز تجاری و اماکن مذهبی ،در
مراتب بعدی به ترتیب «باشگاههای ورزشی،
استخر و ورزشگاهها» با  29.1درصد« ،نماز
جماعت و جمعه» با  21.2درصد« ،پارکها
و مراکز تفریحی» با  19درصد« ،رستورانها

وزیر آموزش و پرورش:

▪بررسی های میدانی یک خبرنگار

بررسی های خبرنگار خراسان در سفر ماه های
قبل به این کشور حاکی است ،ایرانی هایی
که در این کشور اقدام به خرید خانه می کنند
به چند دسته تقسیم می شوند .بخشی از آن
ها الزاما کسانی هستند که امکان مهاجرت
به کشورهای پرطرفدار را ندارند و تالش می
کنندبخشیازایناحساسنیازشانرادرترکیه
جست وجو کنند.
بخشی نیز صرفا خانواده هایشان را به آن جا
فرستاده اند و خودشان در ایران کار می کنند.
البته اقسام متفاوتی برای این افراد می توان
برشمرد اما از حدود شش ماه قبل که قوانین
مهاجرتی در این کشور تغییر کرد شرایط را
بــرای ایرانی ها و خارجی هــای مقیم ترکیه
دشوارتر کرد.
طبق قوانین جدید ،با اجاره نشینی دیگر نمی
توان مجوز اقامت یک ساله را دریافت کرد و مهم
تراینکهباکمتراز250هزاردالرهمنمیتوان
صاحب اقامت دایم شد ،بنابراین ممکن است
یک فرد بتواند پس از گذر از خان کالهبرداران
با خرید خانه با کمتر از این مبالغ اقامت یک
ساله دریافت کند اما از مجوز کار خبری نیست
ضمن این که افتتاح حساب نیز در بانک های
این کشور برای خارجی ها با محدودیت های
اساسی همراه است.
قصه خرید خانه و مهاجرت به این گونه کشورها
که خود نیز از نظر اقتصادی چنگی به دل نمی
زنند شاید بیش از این که نفعی برای مهاجر
داشتهباشد،بیشترسوددوسربردیاستبرای
آن کشورها...

روحانی :برای بازگشایی اماکن زیارتی نیمه اردیبهشت تصمیمگیری می شود

محسن هاشمی:

جامعه

ابتدایی سال فروخته شده که سهم ایرانیها از
این رقم تقریبا 10درصد بوده است.

استاندار عزل شده گلستان
معاون شهردار تهران شد

مناف هاشمی که سال قبل در هیاهوی سیل
گلستانودرمیانمشکالتمردماستانشبهسفر
خارج از کشور رفته و همین موضوع نیز باعث
اعتراضات به او شده بود ،اکنون با حکم شهردار
تهران به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهران منصوب شد .آن طور که رسانه ها ذکر کرده
اند وی جایگزین یوسف حجت شده است .مناف
هاشمی پیش از این نیز معاون شهردار تهران بود.

5

▪آنــتــی ب ــادی
چیست؟

سیستم ایمنی
بـــدن انــســان به
شیوه استثنایی
و فــوقالــعــادهای
کـــــار م ـیکــنــد.
ایــــن ســیــســتــم،
مـــکـــانـــیـــســـم
شناساییوازبین
بردنمواد«خارجی»منحصربهخودرادارد.
آنتیبادییاهمانپادتننوعیپروتئینخونی
است که توسط سیستم ایمنی بدن تولید می
شود و به عوامل خارجی مثل باکتری و ویروس
حملهواثرآنهارویبدنراخنثیمیکند.
در این روش کارشناسان معتقدند که می توان
ازآنتیبادیتشکیلشدهدربدنبیمارانبهبود
یافتهبهدیگربیمارانبرایبهبودیکمککردو
بهطورمشخصآلمانیهامعتقدندکهمیتوان
ارتشیازبیمارانبهبودیافتهکهروزبهروزهمبه
تعدادآنهاافزودهمیشود،برایجنگباکرونا
وفعالیتهایاقتصادیتشکیلداد.
مقامات بهداشتی آلمان در نظر دارن ــد در
پایان مــاه آوریــل ،یک مطالعه آنتی بــادی در
مقیاسوسیعراآغاز وهرهفته۱۰۰هزارنمونه
تصادفی در سراسر آلمان را چک کنند تا به این
نتیجهبرسندکهمصونیتوایمنیدرکجاشکل
گرفتهاست.

پرداختمبلغافزایشمستمری
فروردینمددجویانبهزیستی
رئیسسازمانبهزیستیکشورازپرداختمستمری
مددجویان تحت پوشش این سازمان و همچنین
مبلغ افزایش مستمری آن ها از محل هدفمندی
یارانهها که در سال گذشته اعمال شد ،خبر داد
و افــزود :همچنین حق پرستاری معلوالن ضایعه
نخاعی ،یارانه مراکز نگهداری و کمک هزینه
معیشتی خانوارهای سه قلو و بیشتر نیز پرداخت
شدهاست.
به گزارش روز یک شنبه سازمان بهزیستی کشور،
وحید قبادی دانا افزود :براساس این واریزی ،یک
میلیون و  ۵۰هزار خانوار افراد دارای معلولیت و
همچنینزنانسرپرستخانواریکهتحتپوشش
سازمانهستند،مستمریفروردینخودرادریافت
کردند.همچنین حقپرستاریفروردین ۲۷هزار
معلول ضایعه نخاعی به مبلغ ۵۵۴هزار تومان نیز
در ۲۰فروردینواریزشد.

اعالمزمانبرگزاریامتحاناتنهایی
وکنکورسراسری
محسنحاجیمیرزایی وزیرآموزشوپرورشدرباره
زمان امتحانات نهایی و کنکور گفت :ما اردیبهشت
ی درنظر میگیریم
را برای مرور درسها و جمعبند 
و بعد از پایان اردیبهشت ،سه هفته برای برگزاری
امتحانات نهایی نیاز داریم که تا هفته سوم خرداد
طول میکشد .بعد از آن نیازمند سه هفته زمان
برای آمادگی شرکت در کنکور هستیم و سازمان
سنجشمیتوانددههسومتیر برایبرگزاریکنکور
آمادهشود.

