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حوادث

نقص فنی کمباین
عامل مرگ جوان  ۳۲ساله

فرمانده انتظامی "تاکستان" از مرگ مرد  ۳۲ساله در
یکی از روس��تاهای "تاکس��تان" در حادثه نقص فنی
کمبای��ن خبر داد .به گزارش ایلنا"،کوروش عزیزی"
گف��ت :روز گذش��ته یک فقره حادث��ه منجر به فوت
در بیمارس��تان تامین اجتماعی به مرکز فوریت های
پلیس��ی ۱۱۰گ��زارش و بالفاصله تیم��ی از ماموران
کالنتری به محل مورد نظر اعزام ش��د .وی گفت:با
حضورپلیسمشخصشد،جوانی ۳۲سالهدرروستای
"قرقسین"شهرستان"تاکستان"مشغولچیدنگندم
بادستگاهکمباینبودهکهدستگاهازقسمتچرخدچار
نقصفنیشدهونامبرده برایرفعنقصبهزیردستگاه
رفته که ناگهان دستگاه به حرکت افتاده است.

کشف عتیقه های هزاره اول

فرمان��دهی��گانحفاظ��توزارتمی��راثفرهنگی،
گردش��گری و صنایع دس��تی از کشف اشیاء تاریخی
ب��اقدم��ته��زارهاولودومقب��لازمی�لادودوران
اس�لامی در اس��تان کرمانش��اه خبر داد .به گزارش
فارس«،امیر رحمت الهی»گفت:در پی کس��ب اخبار
واصل��ه از دوس��تداران میراث فرهنگی مبنی بر جابه
جای��یوحم��لونقلتعدادیش��ئ تاریخیموضوع
به صورت ویژه در دس��تور کار یگان حفاظت اس��تان
کرمانشاه قرار گرفت .وی افزود :پس از بررسی های
الزم ،اکیپی مجرب از نیروهای حفاظت با هماهنگی
مقام قضایی و همراهی عوامل انتظامی به محل مورد
نظر عزیمت و ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی
خودرو شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه متوقف و در
بازرسی از آن  167قلم شئ تاریخی شامل :جام ،کاسه
مفرغی،عطردان،تبرزین،سرپیکان،دستبند،آویزهای
تزئینی،گوشواره،انگشتر،پیکرکحیوانیومهراستوانه
ای از وی کشف شد.

سبک زندگی
جدیددردانشگاها

خــبرویـژه

وزیر علوم گفت :جامعه دانش��گاهی باید عادتهای جدید در س��بک زندگی دانش��گاهی به وجود بیاورند .به گزارش ایلنا«،منصور غالمی»گفت :ش��یوع کرونا در کش��ور هم فرصتها و هم
چالشهایی را ایجاد کرده اس��ت .آنچه که مهم بوده این اس��ت که کرونا یک پدیده جهانی اس��ت و در دنیا به ش��کل گس��تردهای هم تجربیات جدید را ایجاد میکند و هم تصمیمگیریها و
مدیریتهای جدید را فراهم میکند .وی ادامه داد :بنابراین ما بخش��ی ازاین جمع هس��تیم و حتما توجهما به دس��تاورهای کلی که در دنیا اتفاق میافتد بس��یار مهم اس��ت .چگونگی کنار آمدن
با وضعیت فعلی بیشتر به توانمندیهایی که در هر عرصه و حوزه داریم برمیگردد و اینکه مردم چقدر با این وضعیت جدید همراه میشوند.

جامعه

عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا عنوان کرد؛

ابتالی کودکان بدون عالئم کرونا

گروه اقتصاد اجتماعی :عضو کمیته ملی مبارزه
با کرونا گفت :در مکانهایی که فضای بس��ته
باشد و تعداد زیادی افراد حتی با ماسک حضور
داشته باشند ،باز هم خطر ابتال به کرونا به شدت
وشجود دارد .به گزارش «اسکناس» به نقل از
ایلنا«،مینو محرز»گفت:در اوایل در چین گفتند
کهبچههامبتالنمیشوندیااینکهبدونعالمت
هس��تند که این درست نیست ،بچهها معموال
عالئم این بیماری را کمتر نشان میدهند ،اما
در برخی موارد متاس��فانه عالئم بس��یار شدید
اس��ت و کودکان بدحال بوده و گاها منجر به
م��رگ آنها نیز میش��ود .وی ادامه داد:عالئم
ای��ن بیماری در کودکان ممکن اس��ت ،مانند
عالئم بزرگساالن مثل دل پیچه و حالت تهوع
باشد و یا ممکن است بیماریهایی که همراه
با تظاهرات جلدی باش��د ،در کودکان مبتال به
کرونا مشاهده شود .میزان ابتال در کودکان به
اندازه میزان ابتال در بزرگساالن نیست ،اما به
ه��رص��ورتآنهانیزمبتالمیش��وند.خیلیاز
وقتها ابتالی کودکان میتواند بدون عالمت

باش��د ،اما در برخی موارد هم میتواند عالئم
شدید و کشنده داشته باشد .عضو کمیته ملی
مبارزه با کرونا درباره شدت ابتال به بیماری در
روزهای اخیر تصریح کرد :متاسفانه مردم فکر
کردند بیماری تمام ش��ده و بیرون آمدند و در
جمعها ،مهمانیها و عروسیها شرکت کردند
و این موضوع خطرناک بوده و باعث ش��ده در
ح��ال حاضر تمام خان��واده گرفتار این بیماری

ش��وند ،یعن��یدر اوایل بیم��اری اگر یکنفر از
اعضای خانواده درگیر بیماری میشد ،اما االن
شاهد هستیم که خانواده و اعضای یک فامیل
درگیر این بیماری میشود .بنابراین مردم باید
رعایت کرده و از برگزاری این نوع مراس��مها
خودداری کنند و حتما هنگام خروج از منزل از
ماس��کاس��تفادهکنند .محرزباتاکیدبراینکه
م��ردم همچنان باید حتیاالمکان تا جایی که

ممکن اس��ت فاصله فیزیکی را رعایت کنند،
خاطرنشان کرد :یعنی برای کارهای غیرضرور
از منزل خارج نشوند ،چراکه این بیماری تمام
نش��ده و ش��رایط بدتر از گذشته است .از سوی
دیگر به دلیل اینکه تست ها بیشتر شده است،
افراد بیمار بیش��تر شناسایی می شوند بنابراین
مردم باید رعایت کنند .وی ادامه داد :مردم باید
ازرفتنبهمکانهایش��لوغوفضاهایبس��ته
مانند رستوران ،سینما و پاساژ پرهیز کنند و نباید
در مکانهای شلوغ حضور داشته باشند .اصوال
در مکانهایی که فضای بس��ته باش��د و تعداد
زیادی افراد حتی با ماسک حضور داشته باشند
باز هم خطر ابتال به شدت وجود دارد .وی گفت:
این بیماری می تواند در ابتدا خفیف باشد ،اما به
یکباره شدت پیدا کند و به یک باره یک عضو
حساس از بدن را درگیر کند .گاهی اوقات هم
میبینیم فردی حالش بهتر شده و از بیمارستان
مرخص ش��ده اما به یکباره عالئم ش��دید در او
نمایان شده است بنابراین تا بهبودی کامل نمی
توانیم بگوییم خطر برطرف شده است.

 281میلیارد تومان کمک های مردم در طرح«مؤمنانه»

گروه اقتصاد اجتماعی :رئیس سازمان بهزیستی کشورگفت:درطرح
همدلی مومنانه در دوران شیوع کرونا 281 ،میلیارد تومان کمک نقدی
و غیر نقدی از سوی مردم به مددجویان پرداخت شده است.
به گزارش «اس��کناس» به نقل ازفارس«،وحید قبادی دانا» گفت:
در سال  59این سازمان توسط شهید فیاض بخش بنیانگذاری شد.
طبق قانون این سازمان وظیفه آن ارائه خدمات به زنان ،کودکان،

افراد دارای معلولیت و نیازهای خاص و سالمندان است.
قب��ادی دان��ا با بیان اینکه تمامی مددجویان تمام پرداختهای خود
دسترسی دارند و همچنین عملکرد مالی ما در سال  98برای اولین
بار شفاف روی سامانه شفافیت قرار گرفت و اعتباراتی از تبصره 14
قان��ون برنام��ه و بودجه  2760میلیارد تومان از هدفمندی یارانه که
 99درصد آن در سال  98پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه  16مورد مختلف پرداختی به صورت الکترونیکی
پرداخت می شود .در سال  458میلیارد تومان به صورت الکترونیکی
مستمری مددجویان از محل اعتبارات سازمان پرداخت می شود.بعد
از تصویب قانون حمایت از افراد دارای معلولیت کمک هزینه برای
معلوالن شدید و خیلی شدید دهک یک  ،دو و سه و هر سه ماه مبلغی
مقرر می شود که برای  191هزار خانوار پرداخت می شود.

نصبدرهایحائلدرایستگاههایمترو

مدیرعام��ل ش��رکت بهرهب��رداری مترو ته��ران از
نص��ب درهای حائل در ایس��تگاههای تقاطعی خبر
داد« .فرنوش نوبخت» درگفت وگو با ایس��نا،گفت:
مادرمتروی تهران نصب درهای حائل را در راستای
افزایشسرعتاصطالحاتجاری،دنبالخواهیمکرد.
ویبابیاناینکهبراساسبرنامهریزیهایانجامشده،
در نظر داریم که درهای حائل را ابتدا با اولویت ایستگاه
های تقاطعی که مس��افران بیشتری دارند ،حداقل تا
پایان سال جاری نصب کنیم ،تصریح کرد :در ایران
این اقدام برای اولین بار رخ می دهد و برهمین اساس
نمونه داخلی وجود ندارد ،اما با اتکا با تجربه کشورهای
دیگر این مهم را انجام خواهیم داد ،اما تأکیدمان این
اس��ت که با توجه به فرمایش��ات مقام معظم رهبری
حتما تولیدکنندگان داخلی با اتکا به امکانات داخلی
کشور این مهم را اجرایی کنند.

پاساژ  ۳۰ساله "توحید" تخریب شد

شهردار منطقه  ۱۹از تخریب پاساژ تجاری توحید در
منطقه به منظور تأمین امنیت جانی شهروندان ،رفع
مخاط��رات احتمالی وگره ترافیکی پس از  ۳۰س��ال
خبر داد .به گزارش تس��نیم؛«علی توکلی»بااشاره به
قرارداشتنپاساژتوحیددرمجاورتبازاربزرگاحسانی
وطرح تعریض خیابان ش��کوفه گفت:با تخریب این
پاساژ ،ضمن تسریع در بازگشایی این معبر بعد از 30
سال انتظار ،از وقوع اتفاقات مشابه همچون ساختمان
پالسکو و کلینیک سینا اطهر که منجر به جان باختن
تعدادی از همشهریانمان شد ،پیشگیری شده است.

کتابهای درسی زودتر توزیع میشود

معاون س��ازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی
گفت :ثبت سفارش کتاب های درسی دانشآموزان
پایه اول دبس��تان ،هفتم و دهم پس از ثبتنام در
مدارسامکانپذیراست .بهگزارشتسنیم«،اسداهلل
مرتضای��ی» گفت:خانوادهها زمانی میتوانند برای
ثبت س��فارش کتاب درس��ی دانشآموزان کالس
اولی اقدام کنند که ثبتنام اولیه در مدرس��ه انجام
شده باشد .اوگفت:با توجه به اینکه سال تحصیلی از
 15شهریور شروع میشود توزیع کتابهای درسی
نیز زودتر آغاز میشود و یک هفته قبل از بازگشایی
مدارس کتابهای درس��ی دانشآموزان در اختیار
مدارس قرار خواهد گرفت.

زیربنایی
ازمیاناخـــبار

باید برای خانههای خالی مالیات در
نظر گرفته شود

ی��کعضوکمیس��یوناقتص��ادیمجلسباانتقاداز
عملکرد تیم اقتصادی دولت تاکید کرد :دولت آقای
روحانی باید در به سرانجام رسیدن اولویتهای مهم
هم��گام با مجلس در راس��تای فعالیتهای عمومی
حرکت کند .س��یدغنی نظری خانقاه در گفت و گو با
ایسنا با اشاره به اولویتهایی که کمیسیون اقتصادی
مجل��سیازده��مبایدموردتوجهقراردهدگفت:این
اولویتها باید از بستر جامعه و از میان مردم انتخاب
شوند.ویافزود:دولتآقایروحانیبایددربهسرانجام
رسیدن اولویتهای مهم همگام با مجلس در راستای
فعالیته��ای عمومی حرک��ت کند؛ حال امروز مردم
مس��اعد نیس��ت؛ اگرچه همه به این موضوع اش��اره
میکنند ولی کسی اقدامی نمیکند؛ برای مثال من
از فعالیتهای یک ماهه این مجلس گلهمند بوده و
معتقدم این مجلس باید سریعا اقدامات الزم را انجام
دهد.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:
ابزار تقنین به دست مجلس و حوزه اجرا بر عهده دولت
اس��ت؛ بر همین اس��اس این دو میتوانند به راحتی
مافیای مسکن و مافیای بازارهای مختلف را کنترل
کنند ،ولی متاسفانه ارادهای در این خصوص از سوی
برخی شاهد نیستیم .اگر مجلس اراده ای نداشته باشد
ودر این امر بادولتهمگام باشد موجب ایجاد بدبختی
برای مردم خواهد بود.نظری عنوان کرد :پس مجلس
باید در اولین فرصت اقدامات اقتصادی با اهمیت را در
اولویت کار خود قرار دهد.

کمیسیونعمرانمسئلهایمنسازی
ساختمانها را دنبال میکند

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر اینکه در سالیان گذشته به دلیل عدم ایمن
سازی ساختمان ها ضربات جدی به کشور وارد شده
اس��ت ،گفت :کمیس��یون عمران بحث ایمن سازی
س��اختمان ها را با جدیت دنبال خواهد کرد.رحمت
اهلل فیروزی پوربادی در گفتوگو با ایس��نا ،با تاکید
بر ضرورت پرداختن به بحث ایمنی س��اختمان ها،
بیان کرد :با توجه به حادثهای که دو هفته گذش��ته
در کلینی��ک س��ینای ته��ران رخ داد و حوادثی از این
قبیل نظیر حادثه پالسکو ،پرداختن به مسئله ایمنی
ساختمان ها به ویژه ساختمان های تجاری در تهران
و سایر شهرها امری ضروری به شمار می رود.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار تشریح کرد

ظرفیت طالیی چابهار برای حمل کاال

گروه زیربنایی:مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با
اع�لاماینک��هگازنیمهاولس��ال ۱۴۰۰وارد
چابهار میش��ود ،گف��ت :پوتین رئیس جمهور
روسیه به شدت پیگیر استفاده از ظرفیت چابهار
برایحملکاالدرکریدورشمال-جنوباست.
عبدالرحیم ُکردی در گفتوگو با تسنیم با اشاره
ب��ه توصیههای اکید رهبر معظم انقالب برای
توسعه مکران اظهار کرد :بیش از  17سال است
که رهبر معظم انقالب توجه ویژهای به سواحل
مکران به عنوان یک “گنج پنهان” داشتهاند .در
این راستا نیز ماموریتهای منطقه آزاد چابهار
برایاینمنظورکامالتوسعهایاست.ویادامه
داد:طی چند سال اخیر گزارشهای مربوط به
توسعهمکرانبهسمعونظررهبرمعظمانقالب
میرسد و کار کردن در این زمینه یک توفیق
و افتخار است چون توجه ویژه ایشان را دارد و
همواره سالی چند بار بر این مسئله تاکید دارند
و از توس��عه مکران نام میبرند.وی با تاکید بر
اینکه چابهار نقطه اشتراک همه جریانهای
سیاسیاست،افزود:چابهارمتعلقبهیکدولت
خاصباتفکرخاصنیست.تفکرچابهارتفکری
است که مقام معظم رهبری به آن پرداختهاند و
به آن توجه نشان دادهاند.همه ما مکلف هستیم
اینجا اشتراک داشته باشیم .لذا فارغ از همه خط
وخطوطسیاسیوجریانهایمختلف،معتقدم
اینجاجریان،جریاننظاماستوهمهمکلفیمبه

عنوان سرباز نظام در پیشبرد این اهداف بزرگ
وظیف��ه خ��ود را انجام دهیم.وی با بیان اینکه
برای دعوهای سیاس��ی در کشور جا زیاد است
و نباید اینجا را آلوده کنیم با طرح این پرسش
که چرا با وجود اهمیت این همه سال به چابهار
توجه نشده بود ،اضافه کرد :واقعیت این است
که چابهار فصلش تازه ش��ده یعنی در واقع به
قول اقتصادیها توجیه پذیر شده است .به دو
دلی��ل عم��ده دارد این گل کردن؛ یکی توجه و
نگاه درونی به واس��طه جغرافیای استراتژیکی
ودلی��لدومتوج��هوی��ژهرهبرمعظمانقالب.
مدیرعام��ل منطقه آزاد چابهار با اعالم اینکه
نیمهاولس��ال 1400گازواردچابهارمیش��ود
از انجام کارهای بزرگ در حوزه صنعت فوالد
و پتروشیمی خبر داد و گفت :در راستای توسعه

چابهارومنطقهمکرانتوسعهمناسباتدرحوزه
زیرساخت ،بازاریابی بندر و توافقنامهای وزارت
راه و شهرس��ازی با دو کش��ور افغانستان و هند
اجرایی ش��ده اس��ت .این اقدام جزو افتخارات
نظام به خصوص همکاران ما در سازمان بنادر
و دریانوردی است و کار بزرگی را انجام دادند.
در واقع این توافقنامه پایلوت خوبی برای توسعه
مناس��بات اقتصادی در راستای ارتقای امنیت
کشور و افزایش هزینه کشورهای دیگر برای
تحریم کردن ایران بوده اس��تُ .کردی با بیان
اینکه اگر  5توافقنامه در  5گوشه کشور مانند
توافقنامه با هند وافغانستان داشتیم ،تحریمها
بی اثر میشد ،تاکید کرد :با این کار مانند چابهار
 5نقطه دیگر کشور نیز از تحریم خارج میشد،
باید بر اساس این الگو مناسبات را توسعه دهیم.

بایدمنافعکشورهایآسیایمیانهدرکشورمان
درگی��ر کنیم.وی ادام��ه داد :نباید اجازه دهیم
روسیه از فکری که االن برای کریدور نستراک
(کری��دورجن��وببهش��مال)دنبالمیکنندو
ش��خص پوتین رئیسجمهور روسیه به قدرت
پیگیری میکند ،از دست برود .روسیه به دنبال
این است که مسیر آستاراخان -انزلی -چابهار-
بمبئی را جایگزین مسیر بمبئی-کانال سوئز-
هامبورگ -سن پترزبورگ کند .این مسیرها به
لحاظ زمان تقریبا  20روز با هم اختالف دارند.
مس��یر فعلی که استفاده میکنند  38روز زمان
میبرد ،اما مس��یری که روسیه به شدت دنبال
فعال کردن آن است با حملونقل ترکیبی 14
ت��ا 16روز زم��ان در حمل و نقل میبرد .این دو
مسیر یک تفاوت فاحشی در زمان دارند و اثرات
مالیخیلیزیادیدرهزینهحملونقلدارد.وی
بیان کرد :این نکاتی است که با آموزه از چابهار
باید آنها را توس��عه دهیم و از فرصت اس��تفاده
کنیم تا نقش مهم و اس��تراتژیک جغرافیای را
عملیاتیکنیم.عملیاتیکردناینموضوعازدو
محور انجام میشود یک دستگاههای عملیاتی
و پشتیبانی که باید همه از آن حمایت کنیم.وی
تاکیدکرد:حملونقلترکیبیدردنیابسیارمهم
اس��ت و باید تمام عوامل این مس��یر به درستی
عمل کنند ،از این رو انسجام و همافزایی در این
مسیر بسیار مهم است.

رییسبنیادمسکنخبرداد

گروه زیربنایی:رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت :با همکاری
شهرداریها اراضی حاشیهنشینها به نام افراد سند میخورد .علیرضا
تاب��ش در گفتوگ��و با ایلنا درباره فعالیتهای بنیاد مس��کن در بخش
ساماندهی حاشیهنشینی اظهار داشت :بنیاد مسکن انقالب اسالمی به
بحث ساماندهی حاشینه نشینی در برخی از شهرها وارد شده و به دنبال
کاهش مخاطرات سکونت در این مناطق اقداماتی را انجام داده است.
وی با اشاره به ورود بنیاد به ساماندهی حاشیه نشینی در برخی از شهرها
گفت:ساماندهی 10هزارواحدمسکونیدرحاشیهزاهدان 2،هزارو500

حاشیهنشینانسنددارمیشوند
واحد در چابهار و  2هزار هم واحد در مشهد را در حال اجرا داریم.رییس
بنیاد مسکن انقالب درباره ارایه تسهیالت به حاشیه نشینان ادامه داد:
ارایه تسهیالت و وام بالعوض و همچنین ساخت معابر از جمله اقدامات
بنیاد برای احیای محیط زندگی در این مناطق است.تابش با بیان اینکه
ارایه تسهیالت به حاشیه نشینان آغاز شده است ،اظهار داشت :میزان
این تسهیالت  50میلیون تومان است و مناطق مورد نظر هم از سوی
شهرداریها و استانداریها به بنیاد مسکن معرفی و واگذار شده است تا
هرچهسریعترنسبتبهساماندهیآناقدامشود.ویباتاکیدبراقداممهم

بنیاد برای ساماندهی حاشیهنشینی گفت :از دیگر اقدامات ما واگذاری
زمین به خود فرد است از این رو در زاهدان  100میلیارد تومان در اختیار
شهرداریهاقراردادهایم،افرادیکهدرمنطقهحاشیهنشینسکونتدارند
به شهرداریها معرفیمیشوند ،و اگر زمین شهرداری را تصرف کرده
باشند ،شهرداری میتواند عوارض زمین آنها را از محل همان پولی که
در اختیار شهرداری قرار دادهایم ،بردارند.رییس بنیاد مسکن ادامه داد :به
این ترتیب ،ساکنان در این اراضی بدون اینکه پولی را بدهند ،صاحب
زمین میشوند و این اراضی به نام آنها ثبت میشود        .

اخبار

حذف بخشی از پذیرفتهشدگان
طرح ملی مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حذف بخشی از
پذیرفتهشدگان طرح ملی مسکن از اعمال اصالحاتی
در قان��ون پیش فروش س��اختمان خب��ر داد .محمود
محمودزاده با اشاره به اینکه پاالیش ملی طرح اقدام
ملیمسکنانجامشدهواستانهاودستگاههایمجری
طرح اقدام ملی از جمله سازمان ملی زمین و مسکن،
شهرهایجدیدوبنیادمسکندرحالتطبیقمستندات
اعالم شده متقاضیان با مدارک واقعی هستند ،اظهار
کرد :در طرح اقدام ملی مسکنیکمیلیونو 800هزار
نفر متقاضی ثبتنام کرد که متقاضیان پذیرفته شده
در این مرحله از سوی ستاد وزارتخانه راه و شهرسازی
به استانها و دستگاههای مجری طرح برای تطبیق
اطالعاتمعرفیشدند.ویافزود:یکیازمشکالتیکه
هماکنون در استانها در دست بررسی قرار دارد تطبیق
سابقه سکونت و تکرار ثبتنامهاست که در حال انجام
است و نتایج تایید نهایی به زودی از سوی استانها به
متقاضیان اعالم خواهد شد.

بازگشت هزاران ملوان
به خانه پس از ماه ها سرگردانی

بیش از دهها کش��وری که هابهای مهم کشتیرانی
دارن��د ،موافق��ت کردند مق��ررات مرزی و بندری را
ب��رای ملوانان تس��هیل ک��رده و به تعویض بیش از
 ۲۰۰ه��زار ملوانی که ماههاس��ت به دلیل ش��یوع
ویروس کرونا نتوانس��ته اند به خش��کی برگردند،
کمک کنند .به گزارش ایس��نا ،کش��ورهایی شامل
آمریکا ،سنگاپور ،یونان و امارات متحده عربی اعالم
کردند که محدودیتهای مربوط به ویروس کرونا
برای ملوانان را کاهش داده و پروازهای تجاری را
افزایش می دهند تا به تعویض ملوانان کمک کنند.
ای��ن تواف��ق پس از ماهها فش��ار روی دولتها ،بنادر
و ش��رکتهای کش��تیرانی برای یافتن راه حلی برای
جابجایی ملوانان حاصل ش��ده که موارد خودکشی
و انقض��ای قرارداد خدم��ت آنها افزایش پیدا کرده
است.بر اساس کنوانسیون سازمان بین المللی کار
درباره کار دریایی ،حداکثر مدتی که یک ملوان باید
در کشتی بدون مرخصی کار کند ۱۱ ،ماه است اما
برخ��ی از ملوان��ان به مدت  ۱۵ماه متوالی در دوران
ش��یوع پاندمی روی کش��تیها بوده اند و نتوانسته اند
از کشتی خارج شده و به خانه بروند.

