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جامعه

نتایج پیمایش دانشگاه علوم پزشکی
ایران منتشر شد

بیشترین نگرانی مردم در ماجرای
کرونا از چیست؟

معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایران
با اشــاره به اجــرای پیمایش ملی کرونا ،گفت:
بیشترین نگرانی مردم دربــاره کرونا ،از دست
رفتن یکی از عزیزان خود و در رتبه دوم موضوع
رکــود اقتصادی اســت .سید عباس متولیان،
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
ایران و مجری طرح پیمایش ملی کووید  19بیان
کرد :رفتارهای مردم  ،مهم ترین روش پیشگیرانه
برای مقابله با کرونا به شمار می رود.
به گزارش فارس ،وی ادامه داد :پیمایش ملی
کووید 19 -مطالعهای در سطح ملی است که
با هدف پایش میزان آگاهی ،خطر درک شده،
رفتارهای بهداشتی پیشگیرانه ،مولفههای
روانشناختی و نیازهای ضــروری در خصوص
کووید 19 -در جمعیت ایران در حال اجراست.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
ایران اظهار کرد :انجام این طرح به دلیل تاثیر
گذاری بسیاری از رفتارهای مردم در روند تغییر
این اپیدمی و در جهت کنترل بیماری و حفظ
سالمت مردم ضروری است.معاون تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به
این که موج اول طرح به صورت پرسشگری تلفنی
انجام گرفته است ،خاطرنشان کرد :در هر موج
حدود  525نفر افراد باالی  18سال ساکن ایران
توسط کارشناسان روان شناسی پایش میشوند.
مجری طرح پیمایش ملی کرونا گفت :تاکنون 4
موج از این طرح با موفقیت انجام و موج پنجم آن از
تاریخ  22اردیبهشت ماه آغاز شده است.
متولیان اعــام کــرد :از نظر آگــاهــی از عالیم
بیماری ،بیش از  97درصد شرکت کنندگان در
این پایش از سه عالمت تب ،سرفه و تنگی نفس
اطالع داشتند و بیش از  90درصد از مردم از
گرو ههای در معرض خطر ابتال به کرونا مطلع
بودند.بر اساس این مطالعه ،نوزادان ،کودکان
زیر  5سال و مادران باردار در خطر ابتالی شدید
بهاینبیمارینیستند.ویتاکیدکرد :بیشاز95
درصد مردم در موج اول  ،اقدامات پیشگیرانه را
انجام میدادند؛ البته باید به نکته توجه داشت
که شواهدی مبنی بر اثربخشی برخی اقدامات
پیشگیرانه نظیر استفاده از آنــتــی بیوتیک،
نخوردن گوشت ،مصرف دمنوش و تزریق واکسن
آنفلوآنزا وجود ندارد .متولیان بیان کرد :درباره
اخبار مرتبط با کرونا ،باالترین نمره اعتماد به
رسانهها متعلق به سیمای جمهوری اسالمی
ایــران است و از نظر سازمانی ،مردم بیشترین
اعتماد را به پزشکان و وزارت بهداشت دارند.
مردم از رسانهها انتظار دارند تا در خصوص موارد
پیشگیرانه  ،اطالعات صحیح به مردم رسانده
شــود.وی افزود :بر اساس پایش انجام گرفته،
بیشترین نگرانی مردم مربوط به بیماری کرونا
در درجه اول در خصوص از دست رفتن یکی از
عزیزان و در رتبه دوم به خاطر رکود اقتصادی
است.رئیس پژوهشکده آسیب های اجتماعی
اعالم کرد 86 :درصد مردم در این طرح ،سفرها
و برنامههایی که خطر ابتال به بیماری کرونا را
افزایش میدهند لغو کردهاند .همچنین باالترین
نیاز مردم به دستکش ،محلول های ضدعفونی
کننده و ماسک بوده است.بر اساس نتایج کسب
شده در این پیمایش تا این زمان میزان نگرانی
مردم در خصوص ابتال به بیماری کووید ،19-
روند کاهشی است.

سازمانجهانیبهداشت:
 ۸کاندیدای اصلی برای تولید
واکسن کرونا داریم

کشمکش رئیس و نمایندگان بر سر بازنشستگان
درحالیکهالریجانیاجرایهمسانسازیحقوقراطی2سالناممکندانست،نمایندگانمیخواهند
طرحخودرابهصحنبیاورند

گروه اجتماعی -هفته قبل  118نماینده
مجلس در نامه ای به رئیس مجلس خواهان
طرحالزامدولتبهاجرایدوسالهطرحهمسان
سازی یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان
شدند که ما نیز در همین صفحه در گزارشی
با عنوان «حقوق بازنشستگان در وقت اضافه
مجلس!» با یکی از نمایندگان طــراح گفت
وگو و موضوع را بررسی کردیم .با این طرح در
صورت تصویب ،بازنشستگان باید امیدوار می
شدند که طی دوسال آینده عقب ماندگی های
حقوقی شان نسبت به شاغالن جبران شود
و چه بسا رشد قابل توجهی نیز می کرد .امید
بازنشستگان و نمایندگان طراح و امضاکننده
این بود که طرح شان برای جلسات این هفته
مجلس که آخرین جلسات این دوره مجلس
است ،به صحن علنی بیاید و بررسی شود اما
اینطرحنهتنهادیروزکهآخرینجلسهاینهفته
بودبهصحننیامدبلکهالریجانیرئیسمجلس
نیز با وارد کردن ایراد قانونی بر طرح ،آن را فاقد
صالحیت بررسی در صحن علنی دانست.
حاال این مجلس که فقط دو جلسه تا پایان عمر
خود را پیش رو دارد باید امیدوار باشد تا بتواند
دردوجلسهآیندهاینطرحرابهسرانجامبرساند
اگرچه بعید به نظر می رسد چون ایــراد آقای
رئیس جدی و کامال قانونی است .بماند که این
پرسش هم مطرح است که آقایان نماینده چرا
حاال به فکر «بازنشستگان» افتادند؟!
▪چرا الریجانی مخالفت کرد؟

نمایندگان در نامه شــان بــه رئیس مجلس
ایــن طــور نوشته بــودنــد« :در راســتــای تحقق
تکلیف دولت در ماده 30قانون برنامه ششم :
«مــاده-30دولــت مکلف اســت بررسیهای
الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت،
رفــع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و
برخورداری از امکانات شاغلین ،بازنشستگان
و مستمریبگیران کشوری و لشکری سنوات
مختلف را انجام دهد ».شایسته است دستور
فرماییدعینمصوبهکمیسیونمشترکمجلس
در سال  ، 98بر روی ماده ( )109جدید «الف
ق م خ ک » در تحقق الیحه تقدیمی سال 96
دولت با تغییر بازه زمانی  3سال به  2سال با
قید  3فوریت به منظور برقراری عدالت و رفع
تبعیضدرپرداختیهایدولتبهبازنشستگان
کشوری و لشکری وفق بند  9اصل سوم قانون
اساسی ،در صحن مجلس طرح و اقــدام الزم
بــه عمل آیــد».خــاصــه ایــن نــامــه و خواست

▪آقای الریجانی چرا اجازه نمی دهید؟

محمد بیرانوندی نماینده خرم آباد که دست
اندرکار این نامه و طرح بــود ،دیــروز در نطق
قبل از دستورش خطاب به الریجانی گفت:

گفت و گو

یک شنبه آخر مجلس دهم ؛ امید آخر بازنشستگان
محمداکبری -محمد بیرانوندی یکی از طراحان طرح دو
فوریتی متناسب سازی حقوق بازنشستگان درباره سرنوشت
طرح متناسب ســازی مجلس به خراسان گفت :همچنان
امیدواریم در واپسین روزهای مجلس این طرح برای بررسی
و تصویب به صحن آورده شود.وی افزود :پیش از قرار گرفتن
اینطرحدردستورصحنواعالممخالفتباآنازسوی رئیس
مجلس از آن جایی که این انتظار می رفت طرح به این بهانه که تغییر
بازه زمانی اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان از  3سال
به  2سال بار مالی داشته و غیرقابل طرح خوانده شود ما پیش از این
درخواست اعمال ماده  234برای طرح را به هیئت رئیسه داده بودیم.
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خبر خوش
برای بازنشستگان 98
رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت
کامل پاداش بازنشستههای پارسال تا آخر
این هفته خبر داد.به گزارش صدا و سیما،
نوبخت افــزود :نیمی از این بازنشستگان
شهریور سال گذشته پاداش خود را دریافت
کرده اند.

جزئیات بازگشایی مدارس
از زبان وزیر

سازمان جهانی بهداشت دیروزاعالم کرد که هم
اینک  ۷تا  ۸کاندیدای خوب برای تولید واکسن
نهایی کرونا در دست آزمایش است .بنابر گزارش
الجزیره ،تــدروس ادهــانــوم دبیرکل سازمان
جهانی بهداشت همچنین با اشاره به این که لغو یا
کاهش محدودیتهای تردد و قرنطینه خانگی در
بسیاری از کشورها میتواند منجر به افزایش
دوباره موارد ابتال و تلفات این بیماری شود ،تاکید
کرد که بودجه بیشتری برای شتاب بخشیدن به
روند تولید واکسن مورد نیاز است.

نمایندگان این است که طبق ماده30قانون
برنامه ششم کــه دولــت باید طــی پنج سال
از1396ت ــا 1400حقوق بازنشستگان را با
شاغالن متناسب کند و افزایش دهد ،دولت
ملزم شود که طی دوســال این اقــدام انجام و
حقوق بازنشستگان خصوصا تامین اجتماعی
ها عادالنه شود و زندگی هایشان سرو سامانی
یابد.
اما آقای الریجانی دیروز در پاسخ به نماینده
تذکر دهنده به صراحت بیان کرد که «تغییر
بازه زمانی اجرای قانون همسان سازی حقوق
بازنشستگان از  3ســال به  2ســال بــار مالی
داشته و غیرقابل طرح است.
قانون همسان سازی بازنشستگان باید توسط
سازمان برنامه و بودجه اجرایی شود ،بنابراین
مشکل قانونی در این خصوص وجود ندارد».

▪پیگیری می کنیم

در همین زمینه دیروز با
دکــتــر عــلــی گــلــمــرادی
نمایندهماهشهروامیدیه
در مــجــلــس هــمــکــام
شدیم .او گفت که تمام
تالشمان را می کنیم تا
در جلسه بعد بتوانیم بــرای ایــن طــرح گامی
برداریم .گلمرادی نظرش این است که این نامه
و طرح پشتوانه خوبی با امضای  118نماینده
دارد و باید به جلسه بعد مجلس امیدوار بود.

وزیر آموزش و پرورش گفت :حضور همه
دانــش آمــوزان در مــدارس از هفته آینده
بــا مــاســک و دستکش و رعــایــت فاصله
اجتماعی مجاز است .محسن حاجی
میرزایی در گفت و گو با صــدا و سیما،
افــزود :ضدعفونی مــدارس تا روز شنبه
انجام می شود.وی گفت :دانش آموزانی
که ســوال یا مشکلی با آمــوزش مجازی
یا تلویزیونی ندارند ،ملزم به حضور در
مدرسه ها نیستند ولی حضور معلمان
در مدارس الزامی است.حاجی میرزایی
تاکید کرد :دانش آموزان پیش دبستانی
و استثنایی به دلیل آسیب پذیر بودن در
برابر ویروس کرونا اجازه حضور در مدارس
را ندارند.

صدای شکستن استخوان بازنشستگان الی
چرخ های آدمخوار تورم لجام گسیخته گوش
فلک را کر کرده است.
مجلس دهم در ماده  30برنامه ششم دولت
را مکلف کرد تا حقوق بازنشستگان و شاغالن
را متناسب س ــازی کنند ،حــال چــرا اجــازه
نمی دهید طــرح دوفــوریــتــی و ســه فوریتی
متناسب ســازی که به امضای  120نفر از
نمایندگان مجلس رسیده است ،مطرح شود؟
وی با بیان این که نباید طرح همسان سازی
حقوق بازنشستگان به بهانه اصل  75کنار
گذاشته ش ــود،اف ــزود :زمــان اجـــرای قانون
همسان سازی حقوق بازنشستگان از  3سال
به  2سال تغییر کرده است ،حال اعالم وصول
این طرح را در یک شنبه هفته آینده انتظار
داریــم .الریجانی رئیس مجلس هم در پاسخ
به تذکر ایــن نماینده گفت« :همان طــور که
قبال به شما توضیح دادم در رابطه با همسان
سازی حقوق بازنشستگان قانون وجود دارد و
براساس آن دولت موظف است همسان سازی
را ظرف 3سال انجام دهد ،بنابراین باید شما بر
نحوه اجرای این قانون نظارت کنید تا به صورت
کامل در موعد مقرر اجرایی شود».
به هر روی تا پایان این مجلس که دو جلسه
باقی مانده است ،باید امیدوار بود تا این طرح
به نتیجه برسد اگرچه مجلس جدید هم که از
10خرداد آغاز به کار می کند می تواند با فراغ
بال این موضوع را در دستورکار خود قرار دهد.
امیدواریم مجلس جدید موضوع بازنشستگان
را به دقیقه90خود موکول نکند.

بیرانوند گفت :این طرح بنابر ماده  234در کمیسیون
تخصصی در حال بررسی است و براساس گــزارش ارائه
شده ( طرح مد نظر) دربــاره عدم رعایت شئونات و نقض
یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط
دولت کمیسیون موظف است در زمانی کمتر از  10روز
طرح را بررسی و برای تعیین تکلیف در صحن به هیئت
رئیسه تقدیم کند.وی با بیان این که طبق وعده کمیسیون تخصصی
رسیدگی این طرح می توان اعالم وصول آن را در یک شنبه هفته آینده
انتظارداشتاظهارکرد:طبعااینآخرینتالشبرایتصویباینطرحو
بهنتیجهرسیدنحقوقبازنشستگاندروقتپایانیمجلسدهماست.

5
از میان خبرها

خجسته :تحقیق و تفحص از بنیاد
شهید یکی از بهترینها در
 ۴۰سال گذشته بود

گروه اجتماعی -طرح تحقیق و تفحص از بنیاد
شهید از جمله تحقیق و تفحص هایی است که
طی پنج سال گذشته همواره صحبت و سرنوشت
نامعلوم آن مطرح بوده است.
خجسته نماینده مجلس و مسئول این تحقیق و
تفحص مهر 98به خراسان گفته بود« :رسیدگی
به پرونده تخلف بنیاد شهید با  30هــزار سند
تخلف همچنان در دستگاه قضایی ادامه دارد
و می تــوان گفت که پس از قــرار گرفتن آقای
رئیسی بر مسند دستگاه قضا ،روند رسیدگی به
آن سرعت بیشتری یافته است».
در عین حال که این طرح ظاهرا در این مجلس
به نتیجه مشخصی نرسید ،امیر خجسته که از
دست انــدرکــاران اصلی این پــروژه بــود ،دیروز
در نطق میان دستور ،این تحقیق و تفحص را از
بهترین تحقیق و تفحص ها در  ۴۰سال اخیر
بیان کرد وافزود« :تحقیق و تفحص از بنیاد شهید
و بازگشت هزاران میلیاردی به بیت المال   به
یقین یکی از بهترین تحقیق و تفحصها در ۴۰
ســال گذشته بــود ».آقــای خجسته البته بیان
نکرده که سرنوشت این تحقیق ها از بنیاد شهید
سرانجام به کجا رسید و اکنون در چه مرحله ای
به سر می برد.
احتماال با پایان این مجلس و خداحافظی این
نماینده ،ایــن طــرح آرام ــش بیشتری بــه خود
خواهد دید.
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سخنگوی وزارت بهداشت دیروز به آمار جالبی
اشاره کرد و گفت :از ظهر دوشنبه تا ظهر سه شنبه
در  ۱۴استان ،موارد فوتی ناشی از بیماری کرونا
نداشتهایم و در پنج استان نیز فقط یک مورد فوتی
ثبت شده است.
به گزارش خراسان ،جهانپور درباره مبتالیان
جدید با بیان این که بیش از  ۷۵درصد موارد
شناسایی شده جزو موارد سرپایی و موارد غیر
بیمارستانی هستند ،افزود :از بین موارد بستری
تهران و خوزستان صدرنشین هستند و خوزستان
کماکان در وضعیت قرمز بیماری است  .

