اجتماعی

۱۴
گزیده

کمیسیون تلفیق افزایش سن
بازنشستگی را از الیحه حذف کرد
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱
از مخالفت کمیسیون متبوعش با درخواست
دولت مبنی بر افزایش  ۲سال سن بازنشستگی
مستخدمین دولت خبر داد .به گزارش خانه ملت،
رحیم زارع دیروز در این باره با اشاره به مخالفت
کمیسیون تلفیق با درخواست دولــت مبنی بر
افزایش سن بازنشستگی مستخدمین کشوری
و لشکری و تامین اجتماعی گفت :همچنین با
محاسبه پاداش بازنشستگی در تمامی صندوق
هــای بازنشستگی اعــم از لشکری و کشوری
و سازمان تامین اجتماعی براساس حقوق 3
سال آخر موافقت نشد .این خبر حاکی است،
روزهــای قبل هم رئیس کمیسیون اجتماعی
مجلس از مخالفت این کمیسیون با افزایش سن
بازنشستگی از ۳۰به ۳۲سال و همچنین افزایش
سنوات حقوق بازنشستگی از  ۲به  ۳سال خبر
داد .او در باره خبرهای منتشر شده در خصوص
مخالفت کمیسیون با افزایش سن بازنشستگی
در الیحه بودجه  ،۱۴۰۱گفته بود :ما نظر ۳-۲
نفر از کسانی که خودشان چندین تجربه کاری
قابل توجه در این حــوزه را داشتند گرفتیم ،در
کنار نظرات اعضای کمیسیون و نظر مشورتی
مرکز پژوهشها؛ نظر تخصصی کمیسیون را در
آخرین وقتی که داشتیم در خصوص بندهایی
که به کمیسیون ارجاع شده بود ارائه کردیم؛ که
بر این اساس کمیسیون با افزایش  ۲ساله سن
بازنشستگی در الیحه بودجه مخالفت کرد.

با گذشت  ۵روز از وعده اژه ای انجام شد

تخریب بنای مربوط به دستگاه
قضا در بستر رود چالوس

شمارش معکوس برای واکسیناسیون کودکان

یک توئيت

ستادملیکروناواکسنکودکان 5تا 11سالبارضایتوالدینرامصوبکرد.تجربهدیگرکشورهادراینزمینهچیست
و وزارتبهداشتازچهزمانیواکسیناسیوناینگروهسنیراآغازمیکند؟
مصطفیعبدالهی-درخواستکمیتهعلمی
کرونا برای واکسیناسیون زیر 12ساله ها مورد
موافقت ستاد ملی قرار گرفت و به زودی ساز و
کار تزریق واکسن به این گروه سنی مشخص
خواهد شد.
▪«به صورت پلکانی» و «با رضایت والدین»

آن طور که وزارت بهداشت اعالم کرده ،ستاد
ملی مقابله با کرونا در جلسه روز گذشته خود
مصوب کرد که واکسیناسیون گروه سنی  ۵تا
 ۱۱سال در سراسر کشور «به صورت پلکانی»
و «با رضایت والدین» آغــاز شــود؛ این همان
مطالبه ای است که دو هفته قبل در کمیته
علمی کشوری مطرح شد و دبیر این کمیته
دالیل این تصمیم را هم اعالم کرد:
در دنیا واکسیناسیون علیه کرونا روی این
سنین انجام و ضرورت آن مشخص شده است.
واکسیناسیون این گروه سنی عوارض بسیار
کمی داشته بنابراین باتوجه به این که عوارض
جدینبوده،بهنظرمیرسداینواکسیناسیون
میتواند موثر باشد.
▪تجربه دیگر کشورها

پیش از این دکتر «احسان مصطفوی» عضو
کمیته ملی واکسن کــوویــد ۱۹درب ــاره این
موضوع به خراسان گفته بود« :اکثر کشورهای
دنیا از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا و
آمریکا واکسینه کردن افــراد زیر  ۱۲سال را
مدت هاست که آغاز کرده اند ،چرا که کودکان
نیز مانند دیگر افــراد ،در معرض آلودگی به
ویروس قرار دارند و می توانند ناقل ویروس هم
باشند و منجر به استمرار چرخش بیماری در
جامعه شوند ،بنابراین مهم است که این گروه
سنی هم واکسینه شوند».
▪ 2واکسن انتخابی احتمالی

پس از گذشت پنج روز ،وعده رئیس دستگاه قضا
عملی شد و بنای مربوط به قوه قضاییه در بستر
رود چالوس ،صبح دیروز به عنوان اولین مکان
در منطقه ،تخریب شد .به گزارش مرکز رسانه
قوه قضاییه ،دوشنبه هفته گذشته بود که رئیس
دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه
به موضوع چالشبرانگیز تصرف اراضــی ملی
و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی
و کشاورزی پرداخت و در این زمینه دستورات
مهمی را با هدف مقابله همهجانبه ،بدون اغماض
و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به
اراضــی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که
مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی میکنند
و همچنین قلعوقمع و تخریب بدون مالحظه
بناها و مستحدثاتی که از سوی افــراد عادی و
برخی دستگاههای حکومتی و دولتی در حریم
رودخانهها احداث میشوند ،صادر کرد.رئیس
قوه قضاییه به یک بنای قدیمی اشــاره کرد که
سا لها قبل توسط قــوه قضاییه در بستر رود
چالوس ساخته شده بــود .اژ های ،گفت :یکی
از دستگا ههایی که در حاشیه رود چالوس به
ساختوساز اقدام کرده ،قوه قضاییه است که
یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل
است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به
رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم
که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه
پرسیده شود و اولین ساخت و ســازی که باید
قلعوقمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و
پسازآن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب
شود.رئیس قوه قضاییه همچنین در دستورات
خود به دادستانهای کل کشور ،تاکید کرد در
بسیاری از بناهای غیر مجازی که ساخته شده
و باید تخریب شود ،مصالح ساختمانی مرغوبی
به کار برده شده است که در زمان تخریب برای
صیانت از حقوق بیتالمال ،باید تا جایی که
امکان دارد ،تجهیزات ساختمانی قابل مصرف
را که میتوان به صورت دیگر از آ نها استفاده
کرد از تخریب مصون نگه داشت.در همین باره
،در رونــد تخریب بنای مربوط به قــوه قضاییه
در بستر رود چالوس ،مسئله مــورد اشــاره ،در
نظر گرفته شد و مصالح ساختمانی مانند در و
پنجرهها که قابلیت استفاده مجدد از آنها وجود
دارد ،قبل از تخریب از این بنا خارج شده است.
پیشگامی دستگاه قضایی در مقابله با تجاوز و
تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ،نشان از این
موضوع دارد که عزم قوه قضاییه برای صیانت از
بیتالمال در حوزه زمین و رفع تصرفات جدی
است و قائل به هیچگونه خط قرمزی در این زمینه
نیست و همانطور که رئیس دستگاه قضا تاکید
کرده است ،باید تمام دستگاههای مسئول در این
حوزه ،به صورت جدی و همه جانبه به وظایف خود
عمل کنند تا رویه غلط ،ناصواب و خسار تبار
تعدی به اراضی ملی برای همیشه پایان یابد.

یک شنبه  ۳بهمن۱۴۰۰
20جمادی الثانی.1443شماره 20859

دکتر مصطفوی این را هم گفته بود که« :از
واکــســن هــای مــوجــود در کشور کــه تاییدیه
س ــازم ــان غـــذا و دارو را دارنـــــد ،واکــســن

پاستوکووک بــرای تزریق به بــاالی  ۲سال و
سینوفارم برای تزریق به باالی  ۳سال مجوز
دارند که خوشبختانه این دو واکسن در کشور
موجود است».اگر چه همچنان گفته می شود
کودکان کم خطرترین گروه ابتال به سویه های
کرونا هستند اما آمارها و گــزارش هایی نیز
وجود دارد که نشان می دهد واکسیناسیون آن
ها ضروری به نظر می رسد .این ها چند نمونه از
اخبار و گزارش های این حوزه است:
* بر اساس یک مطالعه جدید در انگلستان،
عفونتهای کووید بین کودکان  5تا  ۱۱ساله،
سه برابر بیشتر از بقیه جمعیت ،شایع است.
* آکـــادمـــی پــزشــکــی اطـــفـــال و انــجــمــن
بیمارستا نهای کودکان آمریکا به تازگی
گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد موارد
ابتال به ویروس کرونا در بین کودکان این کشور
به شدت باال رفته و در حال افزایش است.
* دانشمندان آمریکایی با بررسی  ۸۰هزار
کودک زیر پنج سال مبتال به کرونا از اواخر ماه
دسامبر تا اوایل ماه ژانویه مشاهده کردند ۹۰
درصد مــوارد ابتال مربوط به سویه امیکرون
بــوده ،هرچند که این سویه خطرات کمتری
نسبت به سویه دلتا داشته است.
* تحقیقات دانشمندان پاکستانی نشان
میدهد که در بــازه زمانی مــارس تا دسامبر
سال گذشته میالدی 159 ،کودک بر اثر ابتال
به ویروس کرونا جان باختند و نرخ مرگ و میر

کودکان ناشی از کرونا در این کشور  14درصد
بوده است.
▪میزان ابتالی زیر  10سال در کشور رو به
افزایش است

البته ما نیز در کشور خودمان تجربه روزهای
تلخی را داشته ایم که آمار کودکان مبتال به
کرونا افزایش یافت و نگرانی های بسیاری
ایجاد کرد ،مانند این خبر ایسنا در شهریور
ماه امسال که نوشت« :از ابتدای شیوع کرونا

تا شهریور ماه  ،1400در مرکز فوق تخصصی
کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان۵۶،
کودک به دلیل کرونا فوت کردند ،ضمن آن که
آمار کودکان کرونایی بستری در این مرکز نیز
در سال گذشته  900کودک و در  6ماه امسال
 1800کودک بوده است» .دربــاره وضعیت
فعلی کشور و میزان شیوع امیکرون هم ،دکتر
زالــی فرمانده ستاد کــرونــای تهران همین
دیروز اعالم کرد که« :در تهران و کشور ،میزان
ابتال و بستری کودکان زیر  ۱۰سال افزایش
داشته که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد».
درخواستی که حاال با موافقت ستاد ملی ،به
مرحله اجرا نزدیک شده است.
▪از آخرین آمار واکسیناسیون چه خبر؟

امــا در کــنــار کــاهــش ســن واکسیناسیون،
همچنان باید افزایش آمــار واکسیناسیون
در سنین باال را هم مد نظر داشت .طبق آمار
وزارت بهداشت ،تا روز گذشته از کل جمعیت
کشور 71.1 ،درصد دوز اول 62.9 ،درصد
دوز دوم و فقط  16.5درصد دوز سوم را تزریق
کرده اند.

پاسخ وزارت بهداشت به خراسان:

جزئیات واکسیناسیون زیر  12ساله ها به زودی نهایی می شود
رونــد آغــاز واکسیناسیون زیر  12سالهها
را از وزارت بهداشت پیگیری کــردیــم و
مهندس محمد هاشمی سرپرست مرکز
روابــط عمومی و اطــاع رسانی وزارتخانه
در این باره به خراسان گفت :هنوز درباره
جزئیات ایــن طــرح تصمیم گیری نشده و
احتماال این کار در جلسات این هفته کمیته
تخصصی انــجــام خــواهــد ش ــد .هاشمی
افــزود :پلکانی بــودن طــرح در واقــع همان
واکــســیــنــاســیــون مــرحــلــه بــه مــرحــلــه ایــن

گــروه سنی اســت و همانند بــزرگ ســاالن،
واکسیناسیون زیــر  12ساله ها را نیز از
سقف سنی این گروه آغاز کردیم و به مرور
کاهش می دهیم .هاشمی در پاسخ به سوال
خراسان دربــاره «بررسی همه جوانب این
طــرح و اطــاع رسانی جامع بــرای کاهش
برخی نگرانی ها راجــع به واکسیناسیون
کودکان» نیز اظهار کرد :همه این موضوعات
در جلسات تخصصی بررسی و دربــاره آن
اطالع رسانی خواهد شد.

نیوزویک در گزارشی با این عنوان که،
امیکرون احتماال آغاز فروکش همه گیری
کروناست ،نوشت :حتی اگر همه گیری به
زودی از بین برود ،هنوز مشخص نیست
که آینده ما با کووید 19چگونه خواهد
بود .آیا این ویروس به چیزی خفیف مانند
سرماخوردگی تبدیل می شود؟ یا مانند
آنفلوآنزا ما را آزار خواهد داد و به تزریق
ساالنه و هوشیاری مداوم برای همه گیری
بعدی نیاز دارد؟ یا این که به طور کامل
از مسیر خارج می شود و مسیری جدید و
وحشتناک را دنبال می کند؟

رسانه های جهان

فرانس :24شورای
قــــانــــون اســـاســـی
فرانسه جمعه مجوز
جــــدیــــد واکـــســـن
کووید 19را تصویب
کرد که طبق آن افراد باالی  16سال
باید مــدرک واکسیناسیون خــود را
بـــرای ورود بــه مــکــا نهــای عمومی
مانند رســتــورا نهــا و سینماها و...
نشان دهند .مجوز جدید بخشی از
تــاش رئــیــس جمهور بـــرای سخت
کردن زندگی برای اقلیت کوچکی از
افراد واکسینه نشده است که مجبور
به دریــافــت واکسن کووید هستند.
فرانسهروزپنجشنبهبیشاز425هزار
عفونت کروناویروس را گزارش کرد.

