اجتماعی

پنج شنبه  ۱۹فروردین ۱۴۰۰
 ۲۵شعبان .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۳۰

یک توئيت

یک عکس
دوباره روزهای ترسناک کرونا!

موج وحشیقرمز!
مصطفیعبدالهی-همانشدکهنبایدمیشد؛
ویروس کرونا برای چهارمینبار شکستمان داد
و حاال شاخکهایش را برای مرگومیر بیشتر
تیز کــرده اســت .به قــول حریرچی ،معاونکل
وزیــر بهداشت ،ویروسی که در موجهای قبلی
خود صعودهای پلکانی و آسانسوری داشت ،در
موج چهارم با صعود موشکی به سراغمان آمده
و پیشبینی میشود آمار مرگهای روزانه را به
 600نفرهمبرساند.
▪ 86درصدکشوردروضعیت قرمزونارنجی

رسانه های جهان
رویـــــتـــــرز :آمــــار
ســرشــمــاریهــای
جدید ،از بحران در
م ــوض ــوع جمعیت
و ســـرعـــت پــیــری
در چین حکایت دارد .گــزار شهــا
میگوید هزینههای بــاالی زندگی
و کمرغبتی بــه تولد فــرزنــد در بین
زو جهــای شهری ،چین را بــه سمت
تــوقــف رشـــد جمعیت بـــرده اســت.
تهای
آناتولی:فعالی 
حفاریوکاوشموزه
نشناسیشهر
باستا 
بدرومترکیهازکشف
تابوتهای باستانی
 2400ساله خبر میدهد .گفته شده
از دو تابوت که احتماال مربوط به افراد
ثروتمند بوده ،اشیایی گرانبه ا کشف
شدهاست.

گزیده

وزیر راه در گفتوگو با خراسان:

رفت و آمد به  39کشور را
ممنوع کردهایم
هادی محمدی –وزیر راه و شهرسازی درباره
اختالف نظر پیشآمده بــرای قطع پروازها به
ترکیه دیــروز در حاشیه نشست هیئت دولت
در گفتوگو با خــراســان تاکید کــرد که بحث
اختال فنظر به هیچوجه وجــود ندارد.محمد
اسالمی اظهار کرد :موضوعات در قرارگاه مبارزه
باکروناتصمیمگیریودرستادملیمقابلهباکرونا
هم تایید شده که بر همین اساس شاهد تورها
بودیم و ابالغ هم شد .در مورد پروازهای دیگر
هم هاللاحمر مستقر در پایانههاست و کنترل
و مراقبت را انجام میدهد  .وی با بیان اینکه ما
رفت و آمد به  39کشور را ممنوع کردهایم ،افزود:
موضوع مهم این است که ما کسب اطمینان کنیم
افرادی که از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی
عبور و مرور میکنند حتما کرونا نداشته باشند و
گواهی که میدهند گواهی معتبری باشد.

جامعه

حق اوالد بازنشستگان تامین
اجتماعی چقدر افزایش یافت؟

 257شهر قرمز و  129شهر نارنجی شد؛ دبیرکمیته انتظامی
ستاد ملی کرونا در گفتوگو با خراسان اعمال محدودیت گسترده
در فعالیت مشاغل را الزامی میداند اما وزارت بهداشت از اجرانشدن
محدودیتها گالیهمند است

طبقاعالموزارتبهداشت،هماکنون ۸۶درصد
شهرستانهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی
قرار دارند 257:شهر قرمز 129،شهر نارنجی،
 51شهر زرد و فقط  11شهر آبی .ضمن آنکه
همهمراکزاستانهاجزوشهرهایقرمزهستند.
▪بیشاز 20هزارمبتالیجدیدروزانه

دیروزآمارفوتیهایکرونابارسیدنبهعدد،193
روندصعودیخودراادامهدادوتعدادمواردمثبت
کرونایی کشور هم با رکوردی تازه به  20هزار و
 954نفررسید.آمارکلمبتالیانشناساییشده
هم به مرز  2میلیوننفر رسیده اســت .به گفته
حریرچی،طبقایناطالعاتپیشبینیمیشود
با تداوم روند فعلی آمار فوتیهای روزانه به 600
نفرهمبرسد.
▪ فقطیکراهداریم:تعطیلیگسترده

«ایرج حریرچی» دیروز درباره راهحل عبور از این
موج سهمگین هم اینطور گفت :فقط یک راه
داریم،محدودیتوتعطیلیگستردهدوهفتهایو
همراهیمردمدررعایتپروتکلهایبهداشتی،
تا زمان واکسیناسیون .به گفته حریرچی ،طبق
مصوبات قبلی ،هماکنون باید مشاغل گروه 2
در شهرهای قرمز و مشاغل گروه  3در شهرهای
نارنجی تعطیل شوند ،اما مشخص نیست چرا در
شرایطفعلیخبریازاجرایاینمصوباتنیست.

مشاغل گروه  2که باید در شهرهای قرمز
به مدت دو هفته تعطیل شود :بوستانها و
مراکز تفریحی بهطور کامل ،پاساژهای سرباز
و سربسته ،بازارهای سرپوشیده ،مراکز خرید
و فروش (مالها) ،بازارهای روز و بازارهای
مــحــلــی ،مــراکــز شــمــار هگــذاری اتومبیل،
آرایشگا ههای مردانه و زنانه ،مراکز فروش
لوازم آرایشی و بهداشتی ،مراکز فروش فرش،
موکت و لوازم خانگی و حوله و پرده و مبلمان
و لوستر و در و پنجره و تزیینات ساختمان،
مراکز فروش کادویی ،اسباببازی ،سرگرمی،
لــوازمتــحــریــر ،ظـــروف ،کــتــاب ،محصوالت
فرهنگی ،مراکز فروش انواع پوشاک ،کیف،
کــفــش ،آتــلــیـههــای عــکــاســی ،آژانــسهــای
مشاور امــاک ،مراکز تهیه ،توزیع و طبخ
مــواد غذایی شامل رستوران و کافیشاپ،
مراکز فروش ملزومات و تجهیزات بدنسازی و
ورزشی ،فروش طال و جواهر ،فروش کاالهای
دســــتدوم و ســمــســاری و آمــوزشــگــاههــای
رانندگی.
مشاغلگروه 3کهبایددرشهرهاینارنجی
تعطیل باشد :تاالرهای پذیرایی ،استخرهای

▪چرا به موج چهارم رسیدیم؟

امااینکهچراباوجودهشدارهاوپیشبینیها،
جلوی ورود کشور به موج چهارم گرفته نشد،
سوال مهمی است که بسیاری از کارشناسان،
لغونشدن ســفــرهــای نــــوروزی را علت آن
میدانند؛ هرچند که هم رئیسجمهور و هم

وزیــــــــــــر
کـــــشـــــور
در جــلــســه
 14فروردین
ســــتــــاد مــلــی
مقابله با کرونا،
تاکید کردند سفرها
مدیریت شد و مردم
پــروتــک ـلهــا را رعــایــت
کردند .حریرچی دراینباره
هم گفت :در ستاد ملی کرونا و هیئت دولت،
وزندهی به کرونا و سایر موضوعات از جمله
اقتصاد و گــردشــگــری متفاوت ب ــود .مــا در
وزارت بهداشت تاکید داشتیم با لغو سفرهای
نــوروزی از فرصت طالیی عید و تعطیالت،
برای خاموشکردن شعلههای کوچک کرونا
استفاده کنیم اما با آن موافقت نشد .البته
معاونکل وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال
که چه فــرد یا افــرادی مخالف لغو سفرهای
نـــوروزی بــودهانــد هم گفت« :خیلی شفاف
میگویم که نمیتوانم به ایــن ســوال پاسخ
بدهم».

دبیر کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا:

اعمال محدودیتها در شهرهای قرمز و نارنجی الزامی است

حریرچی:

حتی کوبا هم بدون دالر به ما واکسن نداد!
معاونکل وزیــر بهداشت بــا اعــام تازهترین
گزارشازوضعیتخریدواکسنکرونا،تحریمها
را مانع اصلی خرید واکسن برشمرد .دکتر
«ایرج حریرچی» با تاکید بر اینکه تولید واکسن
داخلی با سرعت بسیار خوبی در حال انجام
است ،گفت :با این حال به دلیل ضرورت خرید
واکسن خارجی ،طی ماههای گذشته اقدامات
انجامشدامامگرکسیهستکهنداندمابهدلیل
تحریمهایآمریکامشکلانتقالپولداریم؟وی
افزود:بهدلیلتحریمها،برایتهیهواکسنازسبد
کواکس حداقل دو ماه معطل انتقال پول بودیم.
از آن طرف ،حتی کوبا هم برای دادن واکسن به
ما فقط دالر نقد میخواست ،آنها محاسبه پول
واکسن از محل بدهی نفتی کشورشان به ایران
را هم نپذیرفتند و گفتند شما به دولت کوبا نفت
دادهایــد و ربطی به ما نــدارد .حریرچی درباره
آمارهایواکسنهایخریداریشدهتابهامروز
همگفت:تاکنونیکمیلیونو 695هزاردوز
واکسنواردکشورشدهاست 520:هزاردوز
اسپوتنیک 125،هزاردوزکواکسینبهارات

سرپوشیدهوباشگاههایورزشی،چایخانهها
و قهوهخانهها که در کل ساعات شبانهروز
باید تعطیل باشند .همچنین ،آموزشگاههای
موسیقی و زبان با حضور ده نفر و موزهها و تئاتر
و مهدهای کودک.

سوالدکترحریرچیدربارهچراییاجرانشدنمحدودیتفعالیتاصناف
گروههای 2و 3درشهرهایقرمزونارنجیراازکمیتهامنیتی،انتظامیو
اجتماعیستادملیمقابلهباکروناپیگیریمیکنیم«.حسینقاسمی»دبیر
اینکمیتهدرگفتوگوباخراسانمیگوید:طرحجامعمدیریتهوشمند
محدودیتها که در آذرماه سال 99تصویب و ابالغ شده ،اقدامات الزم در
شهرهای قرمز و نارنجی و همچنین دستهبندی مشاغل را مشخص کرده
است .قاسمی میافزاید :این طرح همچنان مالک عمل در ستادهای
استانیاستونیازبهمصوبهجدیدیبرایابالغنیست،بنابرایناستانها
موظفاند طبق این طرح با همکاری اصناف ،برای اعمال محدودیت
فعالیت گروههای شغلی اقدام کنند .وی درباره نظارتها برای اجرای

هند 100 ،هزار دوز واکسن کوبایی سوبرانا،
 700هزار دوز واکسن آسترازنکا تولیدشده در
کره جنوبی و 250هزار دوز سینوفارم چین .فاز
اول واکسیناسیون شامل حال  1.3میلیون نفر
میشودکهبرایتامیندوزواکسناینگروههنوز
بهحدودیکمیلیونواکسندیگرنیازداریم.
معاون وزیر بهداشت بر رعایت عدالت و شفافیت
درواکسیناسیونهمتاکیدوتصریحکرد:تاکنون
بههیچمقاممسئولیواکسنتزریقنشدهاستو
مردم نسبت به رعایت عدالت در واکسیناسیون
مطمئن باشند ،حتی رهبر انقالب هم اعالم
کردهاندکهمنتظرتولیدواکسنداخلیمیمانند.
البته شفاف اعالم میکنیم که بعضا در مواردی
مانند ورزشکاران پاراالمپیک که باید به خارج
از کشور اعزام شوند ،نمیتوانیم آنها را بدون
واکسیناسیوناعزامکنیم.
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این طرح هم میگوید :به دلیل محدودیتهای متعدد از نظر تعداد نیرو و
ظرفیتهاینظارتی،نظارتاولوآخربرعهدهمردماستوبایدتخلفاترا
گزارشکنند.قاسمیالبتهگالیهایهمازوزارتبهداشتداردومیگوید:
قبال هماهنگی بهتری بین وزارت بهداشت و کمیته انتظامی ستاد وجود
داشت ،گزارش وضعیت رنگبندی شهرهای کشور چهارشنبه هر هفته
در اختیار ما قرار میگرفت و ما هم اقدامات الزم را برای هفته آتی در هر
استان ابالغ میکردیم ،اما با وجود رسانهای شدن لحظهای بسیاری از
آمارهاواطالعات،آخرینگزارشرسمیارسالیبرایماتعدادشهرهای
قرمز را 88شهر نشان میدهد و آمار 257شهر قرمز را ،ما هم مثل شما از
طریقرسانههاشنیدهایم.

صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان
به تعویق افتاد!
درحــالــی کــه طبق گفته چهار روز قبل
مدیرعامل تامین اجتماعی قرار بود ،تا آخر
این هفته احکام جدید حقوق بازنشستگان
صادر شود اما رئیس کانون بازنشستگان
و مستمر یبگیران تأمین اجتماعی از
بهتعویق افتادن صدور این احکام خبر داد.
علی دهقا نکیا دیروز با اشاره بهتعویق
افتادن احکام جدید بازنشستگان سازمان
تأمین اجتماعی اظهار کرد :این تصمیم به
دلیل تجمعاتی گرفته شده که در روزهای
گذشته از ســوی برخی افــراد در مقابل
ساختما نهای تأمین اجتماعی انجام
شده است.
وی تصریح کــرد :این در حالی است که
هنوز احکام جدید حقوق بازنشستگان

صــادر نشده اســت و برخی از افـــراد که
کارگران بازنشسته نیستند و از مدیران
برخی از نهادها هستند ،گمانهزنیهایی
درباره احکام جدید داشتهاند.
دهقا نکیا خاطرنشان کــرد :در همین
زمــیــنــه روز گــذشــتــه نــیــز پیشنهادهای
جدیدی برای حقوق بازنشستهها اعالم
شد که البته هنوز به صورت کامل اعالم
نشده است .وی با اشاره به اینکه حدود
 60درصد از بازنشستگان تأمین اجتماعی
حداقلبگیر حقوق بازنشستگی هستند،
گفت :بنابر محاسبهای که انجام شده ،این
افراد بین 4میلیون و  100تا 4میلیون
و 200هـــزار تــومــان دریــافــتــی خواهند
داشت.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به
جزئیات افزایش حقوق در همسانسازی حقوق
بازنشستگان ،گفت :بخشی از متناسبسازی
حقوق بازنشستگان در بن معیشت ،بخشی
دیگر در حق مسکن و بخشی در عائلهمندی
بوده است.
حق عائلهمندی بازنشستگان تامین اجتماعی
امسال به میزان  ۳۷۰هزارتومان و حق اوالد به
رقم  ۹۶هزار تومان به ازای هر فرزند افزایش
مییابد .مصطفی ســاالری دیــروز در جلسه
اجـــرای مرحله دوم متناسبسازی حقوق
بازنشستگان ،پــرداخــت مناسب و بهموقع
مستمری بازنشستگان را تکلیف این سازمان
برشمرد و اظهار کرد :امسال ماهانه  ۱۵هزار
میلیارد تومان بــرای مستمری بازنشستگان
پرداخت میکنیم .ساالری درباره اختصاص
 ۸۹هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰برای
ســازمــان تامین اجتماعی توضیح داد :این
میزان مربوط به رد دیــون و تعهدات جاری
دولت به سازمان تامین اجتماعی است و تنها
به اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
اخــتــصــاص نـــــدارد؛ الــبــتــه م ــا از آن ب ــرای
متناسبسازی حقوق بازنشستگان ،بهبود
درم ــان و سایر تعهدات استفاده میکنیم.
وی تصریح کرد :با افزایشهای امسال ،رشد
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت
به اسفند ســال  ۹۸افــزایــش  ۱۳۴درصــدی
را نشان مـیدهــد کــه نسبت افــزایــش حقوق
بازنشستگان این سازمان با افزایش حقوق
بازنشستگان کشوری در سال جاری برابر شده
است .قریب در ادامه به تشریح پرداخت حقوق
بازنشستگان در دوســال گذشته پرداخت و
گــفــت :در اسفند  ۹۸پــرداخــتــی بازنشسته
تامین اجتماعی حداقلبگیر با  ۳۰سال سابقه
یکمیلیون و  ۶۷۰هزار تومان بود که با اعمال
متناسبسازی مرداد به  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار
رسید و با متناسبسازی امسال دریافتی آنها
 ۴میلیون و  ۳۰۰هزار تومان خواهد بود.

دفاع وزیر ارتباطات از
فیلترنشدن کالب هاوس
آذریجــهــرمــی وزیــر ارتــبــاطــات در واکــنــش به
نارضایتی روزنــامــه کیهان وگ ــزارش انتقادی
صداوسیما از فیلترنشدن کالبهاوس گفت:
اینکه فضای مجازی ،مجادالت و فحاشی را به
گفتوگووتعاملاجتماعیسوقداده،امیدبخش
است .باید از ایجاد فضای گفتوگو استقبال کرد.
وزیر ارتباطات افزود :ناراحتی صداوسیما مثل
بسیاری دیگر از رفتارهای آنهــا بــرای من هم
قابل درک نیست ،کسانی که به دنبال افزایش
همبستگی ملی هستند ،از ایــن گفتوگوها
حمایت میکنند .به گزارش جماران ،وی بیان
کرد :گفتوگوهای صوتی یک نوآوری جدید در
فضای مجازی دنیاست و ضمن استفاده از آن،
از توسعه در پلتفرمهای ایرانی هم استقبال و
حمایت میکنیم .همانطور که دادستان محترم
کل کشور دیروز گفته بودند ،مبحثی برای بستن
این پلتفرم مطرح نشده است.
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