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جامعه

یورونیوز گزارش داد

نتایج امیدوار کننده واکسن کرونا
روی  ۸نفر در آمریکا

شرکت آمریکایی مدرنا از نتایج امیدوار کننده
واکسنی که برای کرونا ساخته ،خبر داده است.
خبری که باعث جهش قیمت سهام این شرکت به
مــیــزان  ۳۰درص ــد در ب ــورس نــیــویــورک شد.
بنابرگزارش دیروز سه شنبه یورونیوز ،مدرنا در
بیانیهای اعالم کرده است که آزمایش این واکسن
موسوم بهmRNA -1273روی هشت داوطلب
سالم به همان اندازه واکنش سیستم ایمنی بدن
را در پی داشته که روی افرادی که به طور طبیعی
به بیماری کووید ۱۹-مبتال شدهاند.
تل زکــس ،مدیر بخش پزشکی شرکت مدرنا
می گوید« :اگر چه نتایج مقدماتی است اما این
داد ههــا دیدگاه ما را تایید می کند که واکسن
mRNA -1273ظرفیت جلوگیری از ویروس
کووید ۱۹-را دارد و توانایی ما را برای انتخاب
یک دوز مناسب از این دارو برای آزمایش وسیع
در فاز سوم افزایش می دهد».
آزمایش کنونی مدرنا در حال ارزیابی قدرت
ایمن سازی این واکسن روی سه گروه  ۱۵نفره
است که سه دوز مختلف این دارو را یک یا دو بار
دریافت کرد هاند.
با این که نتایج نهایی فاز یک هنوز به دست نیامده
است اما مدرنا امیدوار است که آزمایش فاز دوم
را با مشارکت  ۶۰۰نفر به زودی آغاز کند .هدف
شرکت این است که از ماه ژوئیه ،آزمایشهای فاز
سوم و نهایی این واکسن را به مرحله اجرا بگذارد.
دولت ایاالت متحده آمریکا در هفته های گذشته
 ۴۸۳میلیون دالر در این شرکت سرمایه گذاری
کرده است تا به پیشرفت تحقیقات در دسترسی
به واکسن کمک کند.

2ماهانتظاربینتیجهبرایدریافتافزایشحقوق!
افزایش 300هزارتایکمیلیونیمیتواندمرهمیبرزخمهایبازنشستگانتامیناجتماعیباشداماهنوزازآنخبرینیست

محمد جواد رنجبر /در حالی که دو ماه از
سال  99می گذرد ،اما امسال هم مانند سال
های قبل ،میزان افزایش حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی به تصویب نهایی نرسیده
و بازنشستگان حقوق پــارســال را دریافت
می کنند.
به گزارش خراسان ،تعدادی از بازنشستگان
تامین اجتماعی در تماس با خراسان اعالم
کردند ،حقوق اردیبهشت ماه آنان در حالی
واریــز شده که هیچ خبری از افزایش حقوق
ســال  99نیست و ایــن موضوع باعث ایجاد
مشکالتی برای آنان شده است .این افزایش
حقوق در سال 99برای حدود60تا 70درصد
بازنشستگانکهحداقلیبگیرهستند،از300
تا 500هزارتومان می شود و برای سایر سطوح
نیز از این رقم ها بیشتر محاسبه می شود.
هر چند که این اتفاق مختص امسال نبوده و در
سال های گذشته هم تکرار شده ،اما با توجه
به وضعیت اقتصادی امسال و شیوع کرونا و
تــورم ،باید سعی می شد این افزایش حقوق
هر چه سریع تر در پرداختی به بازنشستگان
اعمال شود.
در ادامـــه چند پیامک مخاطبان روزنــامــه
خراسان در این باره آمده است.
* دو ماه گذشت ؛بی کفایتی مسئوالن مربوطه
در تعیین حقوق کارگر و بازنشسته های تامین
اجتماعی بیشتر احساس می شود!
* بازنشسته هــای تامین اجتماعی گرفتار
هستند ،دو ماه از سال گذشته هنوز حقوق
پارسال را می دهند .آیا کارمندانش هم این
چنین حقوق می گیرند؟
* چــرا دولـــت جلسه افــزایــش حــقــوق سال

هیئت وزیران در حال بحث است.
وی با اشاره به این که طبق قانون حداقل حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی طی امسال
باید  21درصد و برای دیگر سطوح  15درصد
افزایش یابد ،گفت :حال باید ببینیم میزان
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هیئت
دولت چقدر بیش از این می شود.
شوکت افــزود :بر اساس پیشنهاد ارسالی به
هیئت وزیــران ،حداقل حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی برای امسال حدود دو میلیون
تومان تعیین شده است.
▪ســـرانـــجـــام هــمــســان ســـــازی حــقــوق
بازنشستگان تامین اجتماعی

 99بازنشستگان تامین اجتماعی را برگزار
نمی کند و دو ماه است که افزایش حقوق ها را
پرداخت نکرده و مابه التفاوت دو ماه را هم واریز
نکرده است؟ لطفا اقدام شود.
* ســـام ط ــی دو هــفــتــه گــذشــتــه دوپــیــام
خــدمــتــتــون فــرســتــادم کــه پیگیر افــزایــش
حقوق مابازنشستگان تامین اجتماعی که
مستاجرهستیم باشید امروز که حقوقم دراین
تاریخ پرداخت نشد هیچ ؛ پیامکی ازسازمان
آب برای اخطارقطع وپیام یادآوری بدهکاری
برق برایم آمد به کی بگم پول برای خرید نان
هم ندارم.
▪در انتظار تصویب هیئت وزیران

برای پیگیری موضوع با عضو کارگری هیئت
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بازگشایی مطبهای
دندان پزشکی در سراسر کشور
دبیر کمیته دندان پزشکی ستاد مقابله با کرونا ،از
بازگشاییمطبهاوکلینیکهایدندانپزشکی
در سراسر کشور خبر داد .به گزارش این ستاد،
بهزاد هوشمند گفت ۲۷ :اردیبهشت  ۹۹با
ابــاغ معاونت درمــان وزارت بهداشت ،امکان
بازگشایی مطبها و کلینیکهای دندان پزشکی
در سراسر کشور فراهم شــد .وی با تاکید بر
رعایت پروتکلهای بهداشتی در مطبها و
کلینیکهای دنــدان پزشکی ،افــزود :خدمات
دن ــدان پزشکی در مطبها و کلینیکها ،با
رعایت دقیق نکات بهداشتی امکان پذیر است.
هموطنان باید بدانند که بیماری کرونا هنوز
به پایان نرسیده و باید پروتکلهای بهداشتی
را جدی بگیریم .هوشمند با اشــاره به این که
مطبها و کلینیکهای دندان پزشکی آماده ارائه
خدمات هستند ،گفت :همکاران دندان پزشک
باید با مراجعه به سامانه وزارت بهداشت ،از نحوه
بازگشاییها و دستورالعملهای آن مطلع و
آگاه شوند .در مناطق قرمز کشور ،ارائه خدمات
دندان پزشکی اورژانسی بالمانع است.

طرح تقسیط جرایم حذف شد
بهگفتهرئیسپلیسراهور،طرحتقسیطجرایماز
اردیبهشت امسال حذف شد .سردار سید کمال
هادیانفر در نشست خبری دیــروز گفت :سال
گذشته طرحی برای قسط بندی جرایم اجرا و
۶۲هزار خودرو رفع توقیف شد .وی افزود :در
اینطرحمقررشدظرفیکسالرانندگانجرایم
خود را بــدون پیش پرداخت به صــورت قسطی
پرداخت کنند .سردار کمالی اظهار کرد :اما تنها
 ۲۳درصد رانندگان به مصوبات ،متعهد ماندند و
جرایم خود را پرداخت کردند.
رئیس پلیس راهور گفت :با توجه به این که بیشتر
رانندگان به تعهد خود عمل نکردند ،این طرح از
اردیبهشت امسال لغو شد .وی ادامه داد :مقرر
شد با این رانندگانی که به تعهد خود وفا نکردند،
برخورد شود به طوری که افــرادی که یک سال
جرایم خود را پرداخت نکردند ،خودروی شان
توقیف خواهد شد.

امنای سازمان تامین اجتماعی تماس گرفتیم.
اکــبــر شــوکــت در گــفــت و گــو بــا خــراســان
اظــهــار کــرد :افــزایــش حقوق بازنشستگان
تــامــیــن اجــتــمــاعــی در انــتــظــار تــصــویــب
هیئت وزیـــران ق ــرار دارد.وی افـــزود :این
مــوضــوع هــر ساله اســت کــه افــزایــش حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی در حقوق
خــردادمــاه اعمال می شــود و مابه التفاوت
حقوق فروردین و اردیبهشت ماه نیز در خرداد
به بازنشستگان پرداخت می شود؛ امسال هم
همین گونه است.عضو کارگری هیئت امنای
سازمان تامین اجتماعی ادامه داد :موضوع
میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعیبهصورتهمزمانباموضوعهمسان
سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در

وی دربــاره سرانجام همسان ســازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی هم به خراسان
گفت :در ایــن بــاره سازمان برنامه و بودجه
توافقاتی با سازمان تامین اجتماعی انجام داده
است و منتظریم مشخص شود این توافقات به
کجا می انجامد.
وی خاطرنشان کرد :در این زمینه قرار است
شرکت هایی به تامین اجتماعی واگذار شود.
وی ادامــــه داد :اعــتــبــار مـــورد نــیــاز بــرای
همسان ســازی حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی باید از سوی دولت تامین شود و دلیل
فاصله گرفتن حداقل حقوق با میزان تورم،
سیاستهایاقتصادیدولتهاستومردمدر
آن دخیل بودند.وی درباره این که آیا همسان
سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
امسال اجرایی می شود ،اظهار کرد :آن طور که
قول داده اند و در حال پیگیری است ،امسال
انجام می شود.

معاون بهزیستی خراسانرضویخبرداد:

خریدو فروش نوزادان در حاشیه بیمارستانها توسط دالالن!
گروه اجتماعی -در ادامــه واکنش ها به گفت وگوی تکان
دهــنــده خــراســان بــا یــک دالل نـــوزاد کــه چهار روز قبل در
همین صفحه منتشر شد ،اکنون ایسنا به سراغ معاون امور
اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی رفته و این موضوع را با
وی در میان گذاشته است .آقای حقدادی در سمت معاونت
امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی تایید کرده است
که در حاشیه بیمارستان ها ،دالالن اقــدام به خریدوفروش
نــوزادان می کنند« :خریدو فروش نــوزادان خانوادههایی که
از لحاظ مالی توانایی نگهداری فرزند را ندارند در حاشیه
بیمارستانها توسط دالالن صورت میگیرد خانوادههایی که
از لحاظ مالی توانایی نگهداری فرزند را ندارند ،دچار فقر مالی
شدید یا اعتیاد هستند یا ناخواسته صاحب فرزند میشوند
ممکن است فرزند خود را بفروشند و این خریدو فروش نوزادان
گاهی در حاشیه بیمارستانها توسط دالالن صورت میگیرد».

ایــن مسئول البته تاکید می کند که با پیگیری های
بهزیستی خراسان رضوی و مدیران بیمارستان ها توانسته
اند این ننگ را از بیمارستان ها پاک کنند.
آقــای حــقــدادی ایــن طــور مــی گــویــد « :البته سازمان
بهزیستی طی جلساتی که با مدیران بیمارستا نها
داشــتــه ،توانسته ایــن امــر را از بیمارستا نها پاک
کــنــد».حــقــدادی دربـــاره رون ــد فــرزنــدخــوانــدگــی هم
توضیحاتی داده و آماری را هم بیان کرده است« :سال
گذشته در خراسان رضوی حدود  350فرزند را برای
سرپرستی به خانوادههای تایید شده ازسمت دادگاه
داد هایـــم .همچنین در ســال گذشته ،به  30بانوی
فاقد همسر فرزند تحویل داده شده است .در دو سال
گذشته ،سرپرستی  60کودک خاص   نیز به عهده
گرفته شده است».
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رئیس سازمان نظام روان شناسی:

باید برای توفان اختالالت رفتاری
پس از طغیان کرونا آماده شویم

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور
گفت :اضطراب و استرس ناشی از بیماری کرونا
موجبشدنظامروانشناسیکشورباتشکیلستاد
مبارزه با کرونا در استان های مختلف،همکاران
روانشناسوروانپزشکانخودرابرایآرامبخشی
بهسطحجامعهبسیجکندواینافرادضرورتداشت
همهبهصورتداوطلباینکارراانجامدهند.
به گــزارش اعتمادآنالین ،دکتر محمد حاتمی
دیروز سهشنبه با اشاره به اقدامات روان شناسان و
روان پزشکان در مدت سه ماه گذشتهاظهار کرد:
ورود کرونا به کشور به طور ناگهانی بود و متاسفانه
با فوت دو نفر در شهر مقدس قم رقم خورد و این
اتفاق باعث شد مسئله کرونا در کشور فراگیر شود
و در پی آن استرس و اضطراب شدید جامعه را
فرا گیرد .وی تصریح کرد :همچنین در این مدت
خانوادههایمتوفیاننتوانستندبرایدرگذشتگان
خود مراسمی برگزار و دیگران هم با آنــان ابراز
همدردیکنند ومجموعهاینعواملبعدازآرامش
نسبی که از دهم فروردین ماه در جامعه حاکم شد،
این فشار روانی و اختالالت رفتار شناختی خود را
نشانخواهددادوپیشبینیمیشودکهدرزمانی
که کرونا فروکش کند یا محو شود ،مردم بیشتر
متوجه خود می شوند و مشکالت آنــان در دوره
پساکروناومسائلعدیدهروانشناختیدراینباره
بیشتربروزخواهدکرد.

یک نماینده مجلس مطرح کرد:

سوءاستفاده تاکسیهای
اینترنتی از شرایط کرونایی

عضو کمیسیون آمـــوزش مجلس بــا اشـــاره به
سوءاستفادهتاکسیهایاینترنتیازشرایطکشور
برایافزایشنرخکرای هدریافتی،برضرورتنظارت
برنحوهقیمتگذاریتاکسیهایاینترنتیتاکید
کرد .داوود محمدی  در خصوص سوءاستفاده
تاکسیهایاینترنتیازشرایطکروناییوافزایش
بیضابطه کرایهها ،به خانه ملت گفت :دولت
موظف است بر نحوه قیمت گذاریها در جامعه
نظارتکند.درخصوص قیمتگذاریدیدگاههای
مختلفی وجود دارد اما بنده معتقدم در حوزههای
مرتبط با داد و ستد باید قیمت گــذاری واحدی
توسط نهادهای دولتی انجام شود و این وظیفه
دولتبرایایجادآرامشوامنیتاست.
▪ضرورتنظارتبر قیمتگذاری

عضو کمیسیون آمـــوزش ،تحقیقات و فناوری
مــجــلــس ،ب ــا بــیــان ایـــن ک ــه ن ــظ ــارت ب ــر نحوه
قیمتگذاریتاکسیهایاینترنتیبسیارضروری
استافزود :بندهمعتقدمنهادهاینظارتیبایدبه
گونهای نظارت کنند که افراد به راحتی از شرایط
خاصکشورسوءاستفادهنکنند.

