اجتماعی

پنج شنبه  ۲بهمن 1399
 ۷جمادی الثانی .۱۴۴۲شماره ۲۰۵۸۰

گزیده

قانون دایمی شوراهای حل
اختالف تصویب شد
رئیس مجلــس گفت :قانــون دایمی شــوراهای
حل اختالف با هماهنگی ســه قوه تصویب شد و
امیدوارم این شوراها با انگیزه بیشتری مسیر خود
را ادامه دهند .این خبر حاکی اســت ،براســاس
ماده  11این قانون ،کلیه دعــاوی مالی راجع به
اموال منقول تا  500میلیون ریال ،برای حصول
صلح و ســازش ،ابتــدا به شــورای حــل اختالف
ارجاع مــیشــود .در تبصره ایــن ماده نیــز آمده
است :رئیس قوه قضاییه میتواند نصاب مذکور
را هر سه ســال یک بار متناســب با شاخص بهای
کاال و خدمات مصرفی که از ســوی بانک مرکزی
جمهوری اســامی ایران اعالم می شــود ،تغییر
دهد .به گزارش مهر ،قالیباف همچنین در جلسه
علنیگفت:شوراهایحلاختالفساختاربسیار
مهمی هســتند و حدود دو دهه است که خدمات
صادقانهای را ارائه میکنند .وی بیان کرد :امروز
قانون دایمی شوراهای حل اختالف به خوبی و با
هماهنگی مجلس شورای اسالمی ،قوه قضاییه
و دولت به تصویب رسید که انشاء ا ...این قانون
مثمر باشــد و شــوراهای حل اختــاف بتوانند با
انگیزه بیشتری ،ادامه مسیر خود را طی کنند.

مخالفت وزارت بهداشت
با محدودکردن غربالگری جنین
رئیس اداره ژنتیک دفتر بیماری های غیرواگیر
وزارت بهداشت با بیان این که غربالگری به هیچ
عنوان اجباری نبوده است ،افزود :هیچ ضرورتی
برای محدود کردن غربالگری وجود ندارد .میزان
دیروزنوشت:اشرفسماوات دربارهموضوعحذف
غربالگریاجباریجنینوتغییراتدرقانونسقط
جنین مبتال به بیماری در مجلس اظهار کرد :در
طرحجوانیجمعیت،کمیسیونجمعیتمجلس
به موضوعات مختلف با هــدف توسعه جمعیت
پرداخته و تصمیماتی در حوزه های مختلف اتخاذ
شدهاست.ویبابیاناینکهاینکمیسیوندرباره
غربالگریسالمتجنین،سقطدرمانیوراههای
پیشگیری از بارداری هم تصمیماتی در قالب این
طرح گرفته که جای بحث دارد ،افــزود :در قالب
اینطرحمحدودیتهاییبرایغربالگریسالمت
جنینوسختترشدنمراحلسقطجنینمبتالبه
بیماری های صعب العالج و پیشگیری از بارداری
نیزدرنظرگرفتهشدهاست .ویتاکیدکرد:موضوع
سقطجنینمبتالوغربالگریسالمتجنینگرچه
یکی از مهم ترین مسائل سالمت و حتی اجتماعی
است اما اولویت توسعه جمعیتی نیست و سخت
تر کردن مراحل سقط قانونی مشکلی را حل نمی
کند و ممکن است بیشتر مادران را به سقط های
غیرقانونیسوقدهد.

1.5میلیونبیکارنیازمند

ماجرای احضار آذریجهرمی
به دادسرا  

معاونکمیتهامدادبهخراسانمیگویدکهمیتوانندباتعهدبرایایجادساالنه
 500هزارشغل،مشکلبیکارینیازمندانراحلکنند؛این طرحچیست؟

عبدالهی – مــی خــواهــنــد نــان
بازویشانرابخورندونانآورخانواده
باشند ،امــا چه کنند که کمترین
سرمایه برای راه اندازی یک کسب
و کار ساده را هم ندارند و سرشان
در مقابل همسر و فــرزنــدان شان
پایین است .کرونا با آمدنش خیلی
ها را بیکار کــرد ،از جمله آن پنج
میلیون نفری که هیچ سابقه بیمه
اینداشتندوحاالبرایگرفتنبیمه
بیکاری هم چشم انتظار تصمیم
دولــت هستند ،اما در میان آن ها
عده ای هستند که قبل از کرونا هم
روی خوش زندگی را ندیده بودند و
چشمامیدشانبهنهادهایحمایتی
همچون کمیته امــداد و سازمان
بهزیستی بــود .این نیازمندان که
به گفته معاون کمیته امداد کشور،
تعدادشان به  1.5میلیون نفر می
رسد ،حاضرند آستین باال بزنند و
عرق بریزند تا یک لقمه نان حالل
سر سفره خانواده هایشان بیاورند
اما حداقل سرمایه الزم برای شروع
یک کسب و کار را هم ندارند و این
ناتوانی مالی ،دردشــان را بیشتر
کرده است.
آن طــور که «حجت عبدالملکی»
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته

کنیموازچرخهحمایتکمیتهامداد
خارج می شوند ،اما از طرف دیگر
تقریبا به همین میزان ورودی جدید
داریــم که باید تحت پوشش قرار
بگیرند ،بنابراین اگر بخواهیم برای
همه ایــن نیازمندان شغل ایجاد
کنیم ،طبیعتا باید هر سال تعداد
خــروجــی هــا از ورودی هــا بیشتر
باشد.
امداد گفته است« ،از میان این 1.5
میلیوننفرجمعیتبیکارنیازمنددر
کشور ۹۵۰ ،هزار نفر تحت حمایت
کمیته امــداد هستند و  ۵۵۰هزار
نفر از آن ها نیز نیازمندانی هستند
که تحت حمایت نیستند» .با وجود
ایــن کمیته امــداد کشور عــاوه بر
تــاش بــرای اشتغال  950هــزار
ِ
نیازمند تحت پوشش خــود ،سعی
کردهچترحمایتیاشرارویسرآن
 550هزارنفردیگرهمبگیردوبرای
اشتغالزاییکمکحالشانباشد.
▪ایجاد  150هزار شغل

طبق گزارش عبدالملکی ،کمیته
امــداد در ســال  ،99ایجاد 200
هزار شغل را برنامه ریزی کرده بود
که تا کنون  75درصــد آن (150

هــزار شغل) محقق شــده و پیش
بینی می شــود تا پایان ســال 50
هــزار شغل باقی مانده هم ایجاد
شود .برای سال  1400هم ایجاد
 300ه ــزار شغل هــدف گــذاری
شده که با اعتبارات کمیته امداد
و تسهیالت  10هــزار میلیاردی
که کمیسیون تلفیق برای بودجه
سال آینده در نظر گرفته ،محقق
خواهد شد ،اما یک دلیل مهم مانع
از به پایان رسیدن تعداد بیکاران
نیازمند شده است.
▪برابری خروجی و ورودی

عبدالملکی به خراسان می گوید:
ِ
نیازمند
ما در مجموع  1.5میلیون
بیکار داریم که تقریبا هر سال برای
 15درصد آن ها اشتغال زایی می

▪تعهد مــشــروط بـــرای ایجاد
ساالنه  500هزار شغل

وی دربـــاره راهکار
تــــحــــقــــق ایـــــن
هـــــدف هــــم مــی
گــــویــــد :مــــا ایـــن
پیشنهاد را به دولــت داده ایــم که
مــی تــوانــیــم بــا تاسیس ســازمــان
اشتغال در کمیته امداد ،مسئولیت
ایــــن حـــــوزه را مــتــقــبــل شــویــم.
عبدالملکی می افزاید :در صورت
حمایت دولت و مجلس از این طرح
کمیته امداد و پیش بینی اعتبارات
و تسهیالت مورد نیاز ،ما تعهد می
دهیم که ساالنه  500هزار شغل
ایجاد و حداکثر تا  7-6سال آینده
بـــرای همه بــیــکــاران نیازمندان
اشتغال زایی کنیم.

احتمالآغاز واکسیناسیونکرونا درکشورقبلاز ۲۲بهمن
مبتالیان به کرونای انگلیسی در کشور ۶نفر شدند

وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد تا قبل از ۲۲
بهمن واکسیناسیون کرونا در کشور طبق اولویت
بندی صــورت گرفته ،آغــاز شــود .سعید نمکی
درباره اقدامات انجام شده برای واردات واکسن
کرونا به کشور ،گفت :امیدوارم قبل از  ۲۲بهمن
و طبق مصوبه اولویت بندی شده ،واکسیناسیون
را در گــروههــا ش ــروع کنیم .امــا تــا زمــانــی که
مطمئنترین و بی خطرترین واکسن را نتوانیم
به کشور وارد کنیم ،این کار را انجام نمیدهیم؛
چانه زنیهای ما به دلیل این است که موثرترین
واکسن را وارد کشور کنیم .وی افزود :عالوه بر آن،
درباره واکسن کووکس سازمان جهانی بهداشت
نیز قرار بر این بوده از فوریه (13بهمن) توزیع اش
در کشورهای هدف از جمله کشور ما شروع شود.

وی همچنین درباره واکسن کرونای تولید داخل
گفت :تست واکسن ایرانی ما در مجموعه برکت
مراحل بعدی را سپری کــرد .واکسن مجموعه
موسسهرازیهماجازهتستبالینیگرفتوهفته
آینده از اولین فاز واکسن ساخت داخل در رازی
رونمایی می شود .وزیر بهداشت درباره واکسن
کرونایتولیدمشترکایرانوکوبانیزگفت:
این مجموعه که با انتقال دانش فنی در کوبا
و در انستیتو پاستور در حال انجام است ،فاز
دوم مطالعه بالینی را در کشور کوبا طی می
کند و فاز سوم را در آینده نزدیک و با انتقال
دانش فنی با نام پاستور در کشور آغاز می
کنیم .وی همچنین درباره ویروس جهش
یافته انگلیسی در کشور نیز گفت :بعد از
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آن پنج مورد که پیش از این اعالم کرده بودم ،یک
مورد دیگر که یک هموطن از انگلیس بازگشته
بود و در یکی از بیمارستانهای دولتی تحت نظر
بود ،شناسایی شد .اطرافیان وی هم تحت کنترل
ورصدقرارگرفتند.حالهمهاینافرادخوباست
و بعد از آن هم گزارش مورد جدیدی نداریم.

گروه اجتماعی -آن طور که روابط عمومی وزارت ارتباطات عصر دیروز اعالم کرد :آذری
جهرمی وزیر ارتباطات ،دیروز چهارشنبه به دادســرای فرهنگ و رسانه احضار و درباره
اعالم جرمهای دادستان کل کشور علیه او ،توسط بازپرس پرونده بازجویی و پس از بیان
توضیحات با قرار التزام آزاد شد .در همین زمینه خبرگزاری برنا دیروز نوشت« :اعالم جرم
دادستان کل کشور شامل محورهایی چون :استنکاف از اجرای اوامر قضایی در باره فیلتر
کردن اینستاگرام به رغم حکم صادر شده؛ استنکاف از اجرای دستورات مقامهای دولتی
که اشاره به ابالغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند
بینالملل و محدودسازی پیام رسانهای خارجی دارد؛ اجرا نکردن مصوبات شورای عالی
فضایمجازیازجملهمصوبهسال ۹۱شورادربارهانسدادفیلترشکنهاوVPNهاوهمچنین
مصوبهحمایتازپیامرسانهایبومیاست.همچنینرسیدگیبهشکایتمردماهوازوچند
شهر دیگر از وزیر ارتباطات ،شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی
و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی درباره اظهارنظر او در خصوص بازپسگیری
فرکانسهای باند  ۷۰۰و  ۸۰۰از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است».
▪دادستانی :طی دو سال اخیر حکم فیلترینگ شبکههای اجتماعی صادر نشده است

در عین حال دادستانی تهران عصر دیروز با انتشار اطالعیه ای در این باره اعالم کرد:
«پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل
شده اما در متن تقطیع منتشر شده اغلب این موارد اتهامی حذف شده است ».این اطالعیه
می افزاید« :برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل
شده برای وی ،نتیجه گزارشهای نهادهای مردم نهاد ،ضابطین و نهادهای مختلف
بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این
دادســرا از اعالم جزئیات آن معذور اســت ».دادستانی تهران ،با رد برخی گمانه زنیها
و شایعات منتشر شده در فضای مجازی در این اطالعیه اعالم کرده است :طی دو سال
گذشته و در دور جدید دادستانی تهران ،هیچ حکم قضایی مبنی
بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی صادر نشده است.
این گزارش می افزاید :این خبر در فضای مجازی بازتاب زیادی
داشت و کاربران هم به آن واکنش های متفاوتی نشان دادند.
بسیاری از کاربران به احتمال فیلتر اینستاگرام واکنش داشتند
و با اشاره به جایگاهی که این پلتفرم در کسب و کار و زندگی
مردم پیدا کرده ،خواستار بررسی دقیق تر این تصمیم شدند.
در مقابل برخی کاربران نیز منحصر کردن ماجرای احضار
جهرمی به موضوع اینستاگرام را تقطیع خبر دانسته
و نوشته اند ،بخش عمده ای از شکایت ها از جهرمی
مربوطبهشکایتهایمردمیبهویژهبازنگرداندن
پول های مردم پس از گرانی غیرقانونی اینترنت
بوده اســت.در عین حال برخی کاربران نیز به
تبعات سیاسی این اقدام پرداختند و یکی از کاربران
نوشت  :این احضار و نبستن فیلترشکن ها توسط آذری
جهرمی برای بهره برداری در انتخابات کافی است .

