اجتماعی

یک شنبه  ۱۸خرداد 1399
 ۱۵شوال .1441شماره ۲۰۳۹۴

جامعه

رئیس جمهور خبر داد:

بازگشایی مهدهای کودک
سینماها و تورهای گردشگری
تجمعات عروسی و عزا را باید کنار بگذاریم

پایتختدرآغازموججدیدکرونا

فــرمــانــده عملیات مقابله بــا کــرونــا در کالن
شهر تهران با بیان این که آمار مراجعان مبتال
به کرونا در شهر تهران رو به افزایش است،
افـــزود :قطعا مــوج جــدیــدی از کــرونــا کــه در
تهران درحــال شکل گیری اســت ،مربوط به
سفرهای غــیــرضــروری اســت .علیرضا زالــی
با اشــاره به این که سفر یکی از عوامل اصلی
ابــتــا بــه ویـــروس کــوویــد ۱۹-اس ــت ،گفت:
بررسی مبتالیان جدید نشان میدهد که ۶۰
درصد این افراد در  ۱۰روز گذشته سابقه سفر
به دیگر استا نها را داشتهاند .وی با تأکید
بــر ایــن کــه سفرهای بین استانی بــه صــورت
جــدی م ـیتــوانــد خــطــرآفــریــن بــاشــد ،گفت:
قطعا سفرهای غیرضروری رونــد کنترل بار
بیماری کرونا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

ادعای جدید محققان

افراد طاس بیشتر کرونا می گیرند
براساس اعالم سایت «مترو» ،تحقیقات جدید
نشان مـیدهــد مــردانــی کــه مــوی ســر کمتری
دارند ،بیشتر در معرض خطر ابتال به کرونا قرار
خواهند داشــت .تسنیم به نقل از ایــن سایت
نوشت« :کارلوس ومبیر» استاد دانشگاه براون
از قدیمیترین و معتبرترین دانشگاههای آمریکا
با تایید این مطلب گفت :نتایج دو تحقیق ما در
اسپانیا نشان میدهد ،مردانی که طاس هستند،
بیشتر از دیگران به کرونا مبتال میشوند .در
تحقیق اول مشخص شد که  71درصد مردانی
که به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان های
اسپانیا بستری بــود هانــد ،طــاس هستند و در
تحقیق دوم در سطح بیمارستان های مادرید
مشخص شد که  79درصد از مــردان مبتال به
کرونا طاس بودهاند.

در حالی که ایرنا از موافقت وزیر رفاه برای بررسی مستمری بازنشستگان خبر داده بود اما ظاهرا دولت این موضوع را نپذیرفته است
گـــروه اجــتــمــاعــی -ســاعــت  15:30روز
شنبه ( 17خــرداد) است و با یکی از اعضای
شورای عالی کار تماس می گیرم .می خواهم
از نتیجه جلسه کسب اطــاع کنم .اما ظاهرا
جلسه تــازه نیم ساعت بعد یعنی ساعت 16
آغاز می شود .در این جلسه قرار است موضوع
افــزایــش 21درصــــدی حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی مجدد بررسی شود و رویکرد
نمایندگان بخش بازنشستگان افزایش این
میزاناست.آنهامعتقدندافزایش21درصدی
حقوق بازنشستگان در شرایطی که برخی
نهادهایرسمیمیزانتورمراحدود 40درصد
اعالم کرده اند ،منطقی و عادالنه نیست .آن
ها در دو ماه گذشته از زمان تعیین  21درصد
افزایش حقوق بــرای ســال ،99مــدام در حال
فریادزدنهستندکهبااینمیزانافزایش،سفره
بازنشستگانکوچکوکوچکترمیشود.
▪ موافقت وزیر رفاه با بررسی مجدد

به دنبال پیگیری رسانه ها و اعتراضات انجمن
ها و نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی
مبنی بر ناکافی بــودن افــزایــش  21درصــدی
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ،سرانجام
شریعتمداری،وزیررفاه،درجلسهدوشنبهقبلبا
نمایندگانبازنشستگانباموضوعبررسیافزایش

عکس :آرشیو

رئیس جمهور با اشاره به وضعیت کرونا در کشور
تاکید کرد :باید به این نکته توجه کنیم که این
اپیدمی طوالنی خواهد بود و پایان مشخصی
برای آن تا زمانی که بتوانیم به واکسن مورد تایید
دسترسی پیدا کنیم ،وجود ندارد و نباید مردم
این طور تصور کنند که با احتیاط و رعایت فاصله
اجتماعی و دستورالعملها این مشکل تا  15روز
یا یک ماه دیگر حل میشود؛ این تصور باید به طور
کامل از جامعه حذف شود.
به گزارش ایرنا ،حجتاالسالم حسن روحانی،
دیروز در جلسه ستاد م ّلی مبارزه با کرونا ادامه
داد :تمامی دستورالعملهای بهداشتی باید
برای مدتی طوالنی از سوی همه مراعات شود
و این اعم از شستن دست و استفاده از ماسک در
همه مکانها و برای مدت طوالنی خواهد بود.
وی اظهار کــرد :مــردم باید در زمینه برگزاری
اجتماعات مانند عــروســی ،عــزا و تجمعهای
طایفهای و قبیلهای تا مدت زیــادی رعایت و از
برگزاری این مراسم خودداری کنند و این روند
تا زمانی که بخش بهداشت و درمان کشور تایید
کند ،باید ادامه داشته باشد.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در این جلسه مبنی بر
افزایش شیوع و ابتالی بیماری در منطقهای به
خاطر برگزاری یک مراسم عروسی گفت :همه
باید رعایت کنند چرا که افزایش شیوع بیماری در
یک منطقه ،خسارتهای اقتصادی و فرهنگی به
دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد :تجمع و اجتماعاتی مانند عروسی،
عزا و تجمعات مرسوم فامیلی و طایفهای را باید
کنار بگذاریم.
روحانی با تاکید و تشریح مصوبات جلسه امروز
(دیروز شنبه) ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :در
این جلسه مصوب شد تا عالوه بر مناطق سفید از
ابتدای تیر ماه در تمامی مناطق زرد نماز جمعه
با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و توافق با
ستاد اقامه نماز جمعه برگزار شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد :همچنین در این
جلسه مصوب شد مهدهای کودک ،کالسهای
قرآن و آموزشگاهها مانند آموزشگاه های زبان
از  24خرداد با رعایت تمامی دستورالعملها
فعالیت خود را آغاز کنند.
روحانی افزود :همچنین بر اساس مصوبه ستاد
ملی مبارزه با کرونا ،تورهای مسافرتی داخلی
هم از  24خرداد میتوانند فعالیت خود را شروع
کنند اما در زمینه فعال شدن تورهای خارجی
باید بررسیهای الزم انجام و چارچوبها در این
زمینه مشخص شود.
رئیسجمهوربابیاناینکهسینماهاوکنسرتها
هم به شرط حضور  50درصد ظرفیت سالنها و
رعایت کامل پروتکلها میتوانند از ابتدای تیر
ماه فعالیت خود را آغاز کنند ،ادامه داد :برگزاری
مراسم در فضای باز آرامستانها هم میتواند با
توافق بخشهای ذی ربط بر چگونگی برگزاری
و چارچوبها آغاز شود.

اصالح حقوق بازنشستگان در برزخ شورای عالی کار!

حقوق بازنشستگان موافقت کرد .در واقع وی
موافقتکردکهشورایعالیکاربنشینندودوباره
پیشنهادشانرابرایافزایشحقوقبازنشستگان
بهدولتارائهدهند.درعینحالخبرگزاریایلنا
عصر دیروز در خبری نوشت ،دولت ورود به این
بحث را نپذیرفته و فقط قرار است در این جلسه
موضوعحقمسکنکارگریبررسیشود.
▪بازنشستگانچهمیخواهند؟

اگر بخواهیم تمام حرف بازنشستگان تامین
اجتماعی را خالصه کنیم و انتظارشان را از این
جلسهبنویسیمحرفشانیکجملهاست،اینکه

«تعیین حداقل مزد ،به ارائــه پیشنهاد عادالنه
برای افزایش مستمری بازنشستگان و در مسیر
همسانسازیمنجرشود».
▪معطلمیانتامیناجتماعیودولت

حدود دو هفته است که میزان افزایش مستمری
بازنشستگاندررفتوبرگشتتامیناجتماعیو
دولتمعطلماندهاست؛ابتداسازمان،پیشنهاد
 ۲۱درصــدی افزایش مستمریها را به دولت
ارائه داد اما بعد از باالگرفتن اعتراضات ،عقب
کشید و افزایش مستمریها را به بعد از جلسه
روز شنبه (17خــرداد) شورای عالی کار منوط

واکنش نمایندگان به مصوبه جدید دولت

اجازهنمیدهیممصوبهضدجمعیتیاجراییشود

گ ــروه اجتماعی -هیئت دولـــت در یکی از
تازه ترین مصوباتش در جلسه یک شنبه هفته
قبل خود به اقدامی حاشیه ساز دست زد .دولت
هنگام تصویب آیین نامه اجرایی قانون بودجه که
به موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانهها
می پــردازد ،مصوب کــرد« :موالید جدید صرف ًا
با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به
تشخیص سازمان هدفمندی یارانهها مشمول
دریافت یارانه خواهند بود» .طبیعی است که از
ادبیاتاینمصوبهاینگونهبرداشتشودکهدولت
دست سازمان هدفمندی یارانه ها را به نوعی
برای«یارانهندادن»بهمتولدانجدیدبازگذاشته
است .از همین رو ما نیز در خراسان ،در آخرین
روز قبل از تعطیالت نیمه خرداد ،در گزارشی با
عنوان «مصوبه ضد فرزندآوری!» به این موضوع
پرداختیم .حاال پنج نماینده مجلس نیز به این
مصوبهدولتواکنشجدینشاندادهاند.
▪قاضی زاده :تا  30سال آینده  30درصد
باالی 60سالهستند

سیدامیرحسینقاضیزادههاشمینایبرئیس
اول مجلس ،در صفحه شخصی خود به هشدار
رهبرانقالبدربارهپیرشدنجمعیتکشوراشاره

کرد.هماکنونبااحتسابافزایش 21درصدی
حقوق بازنشستگان بــرای ســال  ،99حقوق
حداقلی بگیرها به رقمی حدود یک میلیون و
 800هزار تومان می رسد که البته این عدد و
رقم با میزان تورم و وضعیت گرانی های لجام
گسیخته هیچ همخوانی ندارد .دولت در سال
جدید،بااختصاصمبلغ 10هزارمیلیاردتومان
ارز منابع عمومی ،گام ارزنده ای را برای بهبود
وضعیتحقوقبازنشستگانکشوریبرداشتکه
رقمحداقلبگیرهایکشوریبهعدددومیلیون
و 800هزار تومان رسید .اما در این میان ،از
جابهجاییاینبودجههاآبیبرایبازنشستگان
تامین اجتماعی گرم نشد .در واقع نمایندگان
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار ایجاد
عدالتبرایتمامیبازنشستگانهستند.
▪ازجلسهخبریبیروننیامد

در عین حال اکنون ساعت  19عصر روز شنبه
است و خبرنگار ما با تماس های متعدد تالش
کرد با یک عضو حاضر در جلسه شــورای عالی
کارارتباطبرقراروازنتیجهجلسهکسبخبرکند
اما موفق نشد .سابقه شورای عالی کار می گوید
جلساتشبرایموضوعدستمزدمعموالطوالنی
است و باید به انتظار بنشینیم تا ببینیم عاقبت
حقوق 99بازنشستگانچهمیشود.
مدتبهاینموضوعداشتهباشند.اگردولتصرف ًا
به خاطر بودجه ،چنین مصوبه ای را تدوین کرده
باشد ،نهایت کج سلیقگی است زیرا بسیاری از
مسائل را میتوان با راه حلهای مدیریتی حل و
فصلکرد.
▪محمودی:نمیگذاریماجراشود

محمد بیگی  -رفیعی  -محمودی -قاضی زاده  -منتظری

کرد«:درزمینهخانوادهبهمعنایواقعیکلمهباید
تحول ایجاد کنیم؛ امروز خبرها و گزارشهای
متقن میگویند که کشورمان به سرعت به سمت
پیری پیش مـیرود ،این خیلی خبر دهشتناک
و بدی است .آثار آن وقتی ظاهر خواهد شد که
هیچگونهعالجیبرایآنمتصورنیست».قاضی
زادههمچنیننوشت:تا ۳۰سالآینده۳۰درصد
جمعیتایرانباالی ۶۰سالهستند.
▪محمدبیگی :در مسیر اضمحالل جمعیتی
هستیم

نماینده مردم قزوین در مجلس هم مصوبه دولت
مبنی بر حذف یارانه نــوزادان را چشمپوشی بر
آینده کشور دانست و گفت :ایــران به زودی با
پدیده سالمندی روبهرو میشود ،اگر فرزندآوری
خانوادهها حداقل  2.8نباشد ،کشور دچار

اضــمــحــال جمعیتی مــیشــود و در آیــنــده
پدیده سالمندی را تجربه خواهد کرد .فاطمه
محمدبیگی با انتقاد از این تصمیم دولــت ،به
خانه ملت گفت :ایــن مصوبه شامل پیامهای
متعددی است؛ نخست آن که دولت توجهی به
سیاستهای کلی ابالغی از سوی مقام معظم
رهبریدربارهجمعیت،خانوادهوسالمتندارد،
دومآنکهدولتضرورتتوجهبهافزایشجمعیت
به عنوان ثروت و سرمایه های اجتماعی را نادیده
گرفتهاست.
▪رفیعی:دولتحقندارد...

سمیهرفیعی دیگرنمایندهمجلسنیز درواکنش
به مصوبه جدید هیئت دولت اظهار کرد :مسئله
جمعیتیکیازموضوعاتاستراتژیکنظاماست
و به این دلیل ،دولتها حق ندارند نگاهی کوتاه

سمیه محمودی نماینده شهررضا هم گفت:
مصوبه اخیر دولت با سیاستهای اصل ۱۰۲
برنامه ششم توسعه مخالف است .این مصوبه را
در مجلس پیگیری و از عملی شدن آن ممانعت
خواهیم کرد .وی به تسنیم گفته است :عملکرد
منفیدولتدرحوزهجمعیتباعثشدهکهما در
مجلسجدیدمسئلهکاهشجمعیتراموردتوجه
جدیقراردهیم.
▪منتظری:سکوتنمیکنیم

همچنینغالمرضامنتظرینمایندهگرگاندرباره
این مصوبه تاکید کرد :رویکرد مجلس یازدهم
تعامل سازنده با دولت است اما به هیچ عنوان در
برابر برخی سیاستهای ضدجمعیتی سکوت
نمیکنیم و معتقدیم که راهبردهای مقام معظم
رهبریبایدبهطورکاملاجراشوند.

5
اخبار

رئیس بنیاد شهید استعفا کرد

گروه اجتماعی -حجتاالسالم سیدمحمدعلی
شهیدی ،معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد
شهید و امــور ایــثــارگــران ،در نامهای از رئیس
جمهور درخواست کرد به دلیل بیماری و نیاز
به استراحت و پرهیز از کار سنگین به توصیه
پزشکان ،با استعفای وی از مسئولیتش موافقت
کند .آن طور که خبرگزاری دولت گزارش کرد،
روحانی با استعفای شهیدی موافقت کرده است.
در عین حال شهیدی از معاونان کم مصاحبه
رئیس جمهور بود و در جریان پیگیری مطالبات
جامعه ایثارگری ،بخشی از نمایندگان مجلس
پیشین از منتقدان جدی عملکرد آقای شهیدی
بودند .وی در نامه اش نوشته است ،تا تعیین فرد
جدید برای قبول مسئولیت ،کماکان به خدمت
خود با افتخار ادامه خواهد داد.

وقوع  ۲۴۰فقره آتشسوزی
در  ۱۱استان

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها ،مراتع
و آبخیزداری گفت :طی  74روز نخست امسال،
 240فقره آتشسوزی در کشور رخ داده است.
سرهنگ علی عباس نژاد با اشاره به موانع موجود
در مهار آتــش ســوزی ها گفت :به دلیل وسعت
زیاد آتش ،صخره ای و صعب العبور بودن منطقه،
شیب باالی  70درجه و برخوردار نبودن سازمان
های متولی از امکانات مناسب برای مهار آتش و
جلوگیریازگسترشآن،صدماتقابلتوجهیبه
بخشعظیمیازطبیعتواردوبهسرایتآنبهدیگر
مناطقمنجرشدهاست.

وزارتبهداشت 2:میلیونو500
هزارصنفبهدلیلکروناتعطیلشد

رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت
بهداشت با بیان این که موج دوم کرونا فرا نرسیده
است ،گفت :دو میلیون و  500هزار صنف شب
عید بــرای کنترل بیماری کرونا تعطیل شدند.
بنابرخبر فارس ،حسین عرفانی ادامه داد :بین
معیشت و سالمت باید یک تعادل برقرار شود .دو
میلیون و 500هزار صنف ،شب عید برای کنترل
بیماری تعطیل شدند ،یعنی حدود هفت میلیون
و  500هزار خانوار ایرانی تحت تاثیر ضررهای
اقتصادی کرونا بودند که به طور کلی  30میلیون
نفرازجمعیتکشورماراشاملمیشود.

