اجتماعی

چهارشنبه  ۲۸مهر ۱۴۰۰
 ۱۳ربیع االول .۱۴۴۳شماره ۲۰۷۸۰

شغلندارم،پسمجرمشوم؟!

یک توئيت

نیش و نوش
سید صادق غفوریان

 70درصدزنداناولیهامهارتشغلیندارند؛مدیرکلدفتربرنامهریزیواشتغالسازمان
زندانهابهخراسانمیگویدباهمکاریسازمانفنیوحرفهای،تولیدکنندگانو
خیراناشتغال،حرف هآموزیبه 80درصد زندانیاندردستورکارقرارگرفتهاست

دیلی میل دیـــروز در توئیت و گزارشی
نوشت:نیکرولوویچمربیفوتبالدرایالت
واشنگتنبهدلیلامتناعازدریافتواکسن،
از کار 3میلیون دالری خود اخراج شد.

رسانه های جهان
آن ــات ــول ــی :وزارت
بهداشت اوکراین در
بیانیهای اعالم کرد:
طــی یــک شبانه روز
دوشــنــبــه ت ــا دیـــروز
سهشنبه 538نفر بر اثر ابتال به کرونا در
این کشور جان خود را از دست دادند که
باالترین آمار روزانه فوتیها از آغاز شیوع
اینویروسدراوکرایناست.بنابراعالم
وزارتبهداشتاوکراین44میلیونی،تا
دیروزسهشنبهدرمجموع 8میلیونو66
هزارنفردراینکشورواکسینهشدهاند.
وال اســـتـــریـــت
ژورنـــــال :ســازمــان
غـــــــذا و داروی
ای ــاالتم ــت ــح ــده به
زودی به مردم اجازه
میدهد تا دوز تقویتکننده را که با دو
دوز اولیه واکسن کووید19متفاوت
است ،دریافت کنند .یک کارشناس در
این سازمان گفته است :سازمان غذا
و دارو البته از واکسنها نام نمیبرد
امــا به اف ــراد اج ــازه میدهد یک دوز
تقویتکننده متفاوت از دو دوزی که در
ابتدا دریافت کردهاند ،دریافت کنند.
شینهوا:کارشناسان
بهداشتی در آمریکا
دربــــاره فــرارســیــدن
فصلآنفلوآنزاهشدار
دادهانــد و میگویند:
ازآنجاکه کووید 19و آنفلوآنزا عالیم
مشابهی مانند تب ،سرفه و لرز دارند،
تعیین آن بدون آزمایش دشوار خواهد
بود .بر اساس دادههــای مرکز کنترل
بیماریهادرآمریکاکهروزدوشنبهبهروز
شد ،حدود  189.1میلیون نفر بهطور
کامل علیه کرونا واکسینه شدهاند که
 57درصدازکلجمعیتایاالتمتحده
راتشکیلمیدهند.

سینوفارم ۱۲برابرمرگومیر
راکاهشمیدهد
  عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا گفت :براساس
نتایج یک مطالعه مشخص شد که واکسن کرونای
سینوفارم چینی  ۱۲برابر مرگ ومیر را کاهش
م ـیدهــد .بــه گ ــزارش ایرنا ،حسن ابوالقاسمی
در این زمینه افــزود :مطالعهای دربــاره اثربخشی
واکــس ـنهــای کــرونــای چینی بــا جمعیت ۵۴۰
هــزار نفر به انجام رسید که براساس آن مشخص
شــد ،ایــن واکــســن حــدود  ۱۲بــرابــر مرگومیر و
حدود۱۱/۵برابرمیزانبستریدربیمارستانهارا
کاهش میدهد .وی تصریح کرد :نتایج این تحقیق
همچنین نشان داد ،تزریق واکسن ۱۸برابر میزان
ابتالبهکووید۱۹راکاهشمیدهد؛عمدهواکسنها
در این مطالعه سینوفارم بود ،اما جزئیات تحقیق
هنوز در دسترس نیست .به گزارش ایرنا ،واکسن
سینوفارم تولید گــروه دارویــی ملی چین است و
۷۹/۳۴درصد اثربخشی دارد و  ۲۰ژوئیه(مرداد)
امسال بــرای استفاده اضــطــراری در کــودکــان و
نوجوانان در چین تایید شده است .امارات متحده
عربی این واکسن را برای استفاده در افراد سهساله
وباالتردردومماهاوتتاییدکردهاست.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

مصطفی عبدالهی – نه چاقوکشاند و نه
قــدارهکــش ،فوت و فنهای کالهبرداری را
هم بلد نیستند؛ امــا وقتی هیچ راهــی برای
کسب درآمــد پیدا نمیکنند ،بهاجبار دست
به جرایمی میزنند که عاقبتش زندان است.
این ،سرنوشت یک یا دو زندانی نیست بلکه70
درصد زنداناولیها سرنوشتشان اینگونه
بوده است.

▪بازگشت کمتر از  10درصد

▪آموزش مشاغل متناسب با بازار کار

«حمیدرضا سلیمانی» به این نکته هم اشاره
مـیکــنــد کــه مــشــاغــل و حــرف ـههــایــی کــه در
کــارگــاههــای زنـــدان آمـــوزش داده میشود،
متناسب با اقتضائات بــازار کار اســت؛ چراکه
هدف از اجرای این طرح ،تنها استفاده مفید از

▪ 54درصد اشتغالزایی در سال 99

▪درخواست سازمان زندان ها
از کارآفرینان و تولیدکنندگان

سلیمانی:مدرکفنیوحرفهایکه درزندانارائه
میشودهیچتفاوتیبامدرکحرفهآموزانیکهدرخارج
از زندان دورههای فنی و حرفهای را میگذرانند ،ندارد
وقت در زندان نیست بلکه قرار است زندانیان
بعد از پایان دوره حبس ،وارد بازار کار شوند و
درآمدزایی داشته باشند .دانستن این نکته هم
جالب است که برخی از زندانیان میتوانند با
تصمیممقامقضایی،درکارگاههاوکارخانههای
بیرون از زندان مشغول به حرفهآموزی شوند
و درآمــد کسب کنند .به گفته سلیمانی ،چه
زندانیان شاغل در کارگاهها و چه زندانیانی که
دربیروناززندانکارمیکنند،ازحقوقومزایای
آن بهرهمند میشوند تا انگیزه بیشتری برای
فراگیریتخصصشغلیداشتهباشند.
▪حفظ کرامت انسانی حرفه آموزان

مــدیــرکــل دفــتــر بــرنــامــهریــزی ،اشــتــغــال
وحــرفــهآمــوزی ســازمــان زنــدانهــا بــه این
نکته هم اشــاره میکند که ،زندانیان پس
از فراگیری حرفه در زنــدان ،مدرک فنی و
حرفهای را دریافت میکنند و میتوانند از
مزایای آن بهر همند شوند؛ مدرکی که حفظ
کرامت انسانی زندانیان در آن رعایت شده
و هیچ تفاوتی با مدرک حرفهآموزانی که در
خارج از زندان دور ههــای فنی و حرفهای را
میگذرانند ،ندارد.

▪هدف گذاری برای حرفه آموزی
به  80درصد زندانیان

سلیمانی به برنامههای این حوزه هم اشاره و
تصریح میکند :طبق برنامهریزی انجامشده،
انشـــــاءا ...در ش ـشمــاه دوم ســال 1400
بخش قابل توجهی از زندانیان را تحت پوشش
حرفهآموزی قرار میدهیم .او ادامه میدهد:
هدفگذاری ما این است که بتوانیم تا پایان
سال برای  80درصد زندانیان اشتغال مولد

سازمان زندانها با همکاری فنی و حرفهای
و برخی دستگاهها و سازمانهای دیگر ،گام
بلندی برای حرفهآموزی به زندا ناولیها
و کاهش آمــار زندانیان برداشته اســت؛ اما
طیکردن این مسیر بدون کمک مردم سخت
و دشوار است .مدیرکل دفتر برنامهریزی،
اشتغال وحــرف ـهآمــوزی ســازمــان زنــدانهــا
میگوید :اینکه ما بخواهیم به  80درصد
جمعیت زندا نها شغل بیاموزیم و برایشان
کسب و کــار ایجاد کنیم ،نیاز به همراهی
و همدلی کــارآفــریــنــان ،کــارخــانــهداران،
تولیدکنندگان و به ویژه خیران اشتغال دارد
و امیدواریم با کمک آ نها ،نه فقط زندانیان
که خانوادههای آنها را هم از شرایط سخت
زندگی نجات دهیم.

تاثیرات نرخ بیکاری در افزایش جرم
بسیاری از زندا ناولیهای سا لهای اخیر ،همان سرقتاولیها هستند که به دلیل
مشکالت اقتصادی و ناتوانی در کسب روزی حالل ،متاسفانه دست به سرقت زدهاند.
تحلیل اقتصاد آنالین روی گزارش رسمی مرکز آمار نشان میدهد که در کشورهای
مختلف از جمله ایران یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد سرقت ،باالرفتن نرخ بیکاری در
کنار رشد سریع قیمتهاست .نرخ بیکاری در ابتدای دهه  90در سطح باالیی قرار داشت
که در ادامه در سال  92با کاهشی  1.7درصدی به سطح  10.4درصد تنزل پیدا کرد و
در همین سال نرخ سرقت نیز تقریبا  21درصد کاهش یافت .در ادامه تا سالها کاهش
نرخ بیکاری ،کمی نرخ سرقت را کنترل کرده و جهش دوباره آن در سالهای اخیر منجر
به رشد سرقت هم شده است.

تصمیم به موقع سازمان اداری واستخدامی در آستانه پیک ششم

واکسننزدیاز اول آبان سرکارنیا

رئیس سازمان اداری و استخدامی در بخشنامهای به تمام
دستگا ههای اجرایی به استثنای نیروهای مسلح ،ضمن
اعالم پایان دورکــاری کارمندان دولت تاکید کرد از حضور
کارمندانی که تا اول آبــا نمــاه حداقل یک دوز واکسن را
دریافت نکردند ،جلوگیری شود .به گزارش ایرنا از سازمان
اداری و استخدامی ،بــراســاس بخشنامه ابالغی ساعت
کار روزانــه کارمندان همچنان از ساعت 7:30تــا14:30
است .این بخشنامه ،دستگا ههای اجرایی و ادارات را ملزم
به پیگیری جدی واکسیناسیون کارمندان و خانواد هشان
کرده و تاکید شده است از روز شنبه (اول آبانماه) از حضور
کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت نکرد هاند،
جلوگیری شـــود .بــراســاس بخشنامه ســازمــان اداری و
استخدامی ،رعایت پروتکلهای بهداشتی همچون استفاده
از ماسک و فاصلهگذاری اجتماعی توسط کارمندان الزامی
است .این خبر حاکی است ،در سال  ۱۳۹۸با آغاز شیوع
بیماری کرونا در کشور در خانه ماندن و رعایت نکات بهداشتی
مهمترین توصیه برای جلوگیری از شیوع این همهگیری بود.
در همین زمینه ستاد ملی کرونا برای کاهش تردد یا حضور
افراد در مجموعه دولت ،تصمیماتی برای حضور کارکنان
درنظر گرفت.در ابتدای امر ،ساعت کاری محدود شد و هر روز
از ساعت  ۸تا  ۱۳تغییر کرد .در ادامه با گسترش همهگیری
در فروردینماه  ۱۳۹۹حضور کارکنان در ادارات به یکسوم
و دوسوم و با اولویت کارکنان مبتال به بیماریهای زمینهای
و خــاص بــاالی  ۶۰ســال سن و خانمهای بــاردار و مــادران

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

پروژهواکسنفخراتعطیلمیشود؟

عملکرد سازمان زندانها در این زمینه هم قابل
قبول بــوده اســت .آنطــور که «محمدمهدی
حــاج محمدی»رئیس ســازمــان زنــدانهــای
کشور اعالم کرده ،سال گذشته برای اولینبار،
با ایجاد شغل برای مددجویان ،آمار زندانیان
شاغل در ندامتگاههای کشور به  ۵۴درصد
افزایش یافت.

▪هم تلخ ،هم امیدبخش

طبق اعــام رئیس ســازمــان آمـــوزش فنی و
حرفهای کشور ،از این جمعیت  70درصدی
زنداناولیها ،بعد از فراگرفتن شغل در زندان،
کمتر از  10درصدشان دوبــاره روانــه زندان
میشوندوبقیهباهمانحرفهایکهآموختهاند،
زندگیشان را میسازند.
موضوعی که مدیرکل دفتر برنامهریزی،
اشتغال وحرفهآموزی سازمان زندا نها هم
آن را تایید میکند و به خراسان میگوید:
پــژوهـشهــای متعدد ثابت کــرده اســت که
حرفهآموزی به زندانیان ،تاثیر قابل توجهی
در کاهش آمار بازگشت به زنــدان دارد؛ به
همین دلیل اجرای این طرح برای سازمان
زندانها اهمیت بسیار زیادی دارد و یکی از
برنامههایی است که به طور مستمر پیگیری
میشود.

گذری بر رفتارهای خوب و بد اجتماعی

ایجاد کنیم و آنها بتوانند با آموزشهایی که در
دوره حبس فرامیگیرند ،چرخ زندگی خود و
خانوادهشان را بچرخانند.

رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور بهتازگی
آماری را رسانهای کرده که از یکسو تلخ است
و از سوی دیگر امیدوارکننده .تلخ است از این
جهتکهبهگفتهغالمحسینحسینینیا7۰«،
درصدزنداناولیهافاقدمهارتشغلیهستند
و این یعنی نداشتن مهارتُ ،امالفساد است».
اما امیدوارکننده است از این جهت که راهکار
کمک به آنها کامال مشخص است و میتوان به
سادگی آمار این زندانیان را کمتر و کمتر کرد.

layout@khorasannews.com

دارای فرزند زیر  ۶سال کاهش یافت .از اوایــل خردادماه
 ۹۹و فروکشکردن نسبی کرونا در کشور ،مجدد شرایط به
حالت عادی برگشت و دولت طی بخشنامهای از دستگاههای
اجرایی خواست تا با رعایت پروتکلهای بهداشتی کارکنان در
محل کار خود حاضر شوند ،ولی ساعات کاری آنها از 7:30
تا  14:30محدود شد و این روش هربار با تغییر رنگ شهرها و
استانهای مختلف تغییر میکرد و براساس آخرین بخشنامه
سازمان اداری و استخدامی و با توجه به واکسیناسیون
عمومی بیش از  ۷۰درصد جامعه ،دورکاری کارمندان دولت
از  ۲۷مهرماه  ۱۴۰۰بهطور کلی لغو شد.

▪پروانه کار با واکسن

همچنین اتاق اصناف ایران هم طی اطالعیهای اعالم کرد
که همه صنوف و تمامی شاغالن صنوف باید تا پایان مهرماه
حداقل یک دوز واکسن خود را دریافت کرده باشند .در این

تا همین دومــاه قبل چه کسی فکرش را میکرد
که روزگار عجیب و غریب کرونا بهجایی برسد که
واکسن کرونا بیمشتری بماند .چنانکه احمد
کریمی،مدیر پــروژه واکسن ایرانی فخرا دیروز
اینطور گفت« :در حال برنامهریزی برای توقف
تولید واکسن فخرا هستیم ».البته این مسئول
توضیحات مبسوطی در این زمینه داده است که
خوباستبخشیازآنرامرورکنیم:
* ازهیچواکسنسازیپیشخریدانجامنمیشود.
*باحجمواکسیناسیونیکهدرکشورانجامشدهکه
البته خوب است ،تعداد داوطلبان برای کارآزمایی
کمشدهاست.
*ما توقع داشتیم بین  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰داوطلب
در روز داشته باشیم ،اما این عدد به حدود ۱۰۰نفر
رسیده است و از آنجاکه در فاز سه حجم نمونه باید
زیادباشد،عمالچالشایجادشدهاست.
* همه زیرساختهای الزم را بــرای تولید یک
محصول کامال ایرانی که با همکاری دانشمندان،
محققان و شــرک ـتهــای دانـشبــنــیــان داخلی
به ثمرنشسته در اختیار داریــم ،اما فعال در حال
برنامهریزی برای توقف تولید هستیم ،به این دلیل
کهتولیدکنیمبهچهکسیبدهیم؟
*قولهاییدادهشدهکهپیشخریدانجامشود،اما
تا به االن از سمت وزارت بهداشت برای پیشخرید
واکسنهای تولیدی نیز اقدامی صورت نگرفته
است.
*تــوقــع داریـــم حــداقــل  ۱۰درصــد رقــم واردات
که به کشورهای مختلف از جمله امــارات برای
واردات واکسن سینوفارم چینی میدهیم ،به
واکسنسازهایی که در مرحله مطالعات بالینی
به دلیل واردات واکسن به چالش برخوردهاند،
اختصاصپیداکند.
مرور این حرفهای مدیرپروژه واکسن ایرانی فخرا
دردناک است .قطعا اگر من و شما خودمان را جای
پژوهشگران و دانشمندان و دستاندرکاران تولید
این واکسن بگذاریم ،با شرایط بهوجود آمده معلوم
نیست چه بر سر روح و روانمان میآمد .درک این
شرایطبرایماکهخارجازگودهستیمسادهنیست
اما میتوانیم در اخبار و رسانههای جهان ببینیم
که کشورها برای ثمره علمی دانشمندانشان چه
برنامههاوهزینههاییمیکنند.البتهکهدراینزمینه
سواالتدیگریدرخصوصصرفوقتوهزینهبرای
تعددمحصوالتاینچنینیهممطرحاستکهبهتر
استکارشناساندربارهاشنظربدهند.

گزیده

تنش آبی شدید
در  ۸شهر بزرگ کشور
وزیرنیروبدوناینکهازشهرهانامببرد،گفت:هشت
شهر بزرگ کشور در تنش آبی شدید قرار دارنــد و
هماکنونفقط۱۸میلیاردمترمکعبآب،درسدهای
کشور ذخیره شده است .علیاکبر محرابیان دیروز
در همدان ،اظهار کرد :سال گذشته آبی که ۲۷روز
است از آن عبور کردهایم ،خشکترین سال در ۵۲
سال گذشته بوده و شرایط سختی را تجربه کردیم.
محرابیان تصریح کرد :نسبت به  ۵۰سال گذشته
 ۳۷درصدکاهشبارشداشتیمودرحالیکهامکان
ذخیرهسازی ۵۰میلیاردمترمکعبآبرادرسدهای
کشور داریم ،هماکنون فقط ۱۸میلیاردمتر مکعب
آب،درسدهایکشورذخیرهشدهاست.

کارت سوخت  ۲۰روزه
صادرمیشود

▪واکسن اجباری نیست اما...

در هــمــیــن زم ــی ــن ــه مــحــســن فـــرهـــادی مـــعـــاون فـــنـــی
مرکز سالمت محیط و کــار وزارت بهداشت گفت :از ابتدای
آبــان ،کارکنان موظف هستند کــارت واکسن داشته باشند
اگرچه واکسن زدن اجباری نیست و در صورتیکه فردی از
کارکنان دولتی ،نهادهای مردمی و شرکتهای خصوصی
کارت واکسن نداشته باشد ،باید هر  72ساعت یکبار تست
پیسیآر بدهد.

۹

اطالعیه آمده است ،صدور و تمدید پروانه کسب ،کارت مباشر
و همچنین کارت بهداشت برای تمامی شاغالن در واحدهای
صنفی ،منوط به انجام واکسیناسیون است.
گزارش خراسان حاکی است ،این مصوبات درخصوص الزام
واکسیناسیون کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی در
شرایطی در کشور ما اکنون کلید خورده است ،که در بسیاری
از کشورهای پیشرو در واکسیناسیون هفتههاست ،قوانین
سختگیرانه درخصوص الزام واکسیناسیون کارکنان بخشها
صادر شده است .ضمن اینکه در این کشورها ورود به مراکز
عمومی و مکا نهای جمعی بــدون داشتن گواهی واکسن
امکانپذیر نیست.

سخنگوی شرکت ملی پخش فــراوردههــای نفتی
ایرانازابطالکارتهایسوختصادرشدهوموجود
در باجههای معطله پس از گذشت  ۶ماه خبر داد و
گفت :هماکنون زمان صدور کارتهای سوخت به
 ۲۰روز کاهش یافته است .فاطمه کاهی با اشاره
به زمــان صــدور کــارت سوخت گفت :ایــن فرایند
روزآمد شده و به محض اینکه فرد درخواست خود
را در مراکز «پلیس  »۱۰+ثبت میکند  ۲۰روز
زمان فرایند صدور کارت طول میکشد که شامل
راستیآزمایی ناجا ،راستیآزمایی شرکت ملی
پخش ،شخصیسازی اطــاعــات کــارت سوخت
و سرانجام پاکتگذاری کــارت اســت و تا زمانی
کــه ک ــارت تحویل اداره پست م ـیشــود ،حــدود
 ۲۰روززمانمیبرد.

