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وزیر بهداشت اعالم کرد

هنوز مورد مشکوک آبله میمون در ایران نداشتهایم

سرپرســت مرکــز روابط عمومی وزارت بهداشــت گفــت :در خصوص آبله
میمون ،خوشــبختانه تاکنون مورد مشــکوک و خاصی نداشــتهایم و شبکه
بهداشتی کشور هر مورد مشکوکی را بررسی می کند .پدرام پاک آیین گفت:
آبله میمون ،یک بیماری ویروسی و از دسته ویروس آبله انسانی است .در
حال حاضر  ۱۵کشــور دنیا موارد مشــکوک این بیماری را گــزارش کردهاند.
در این  ۱۵کشــور ۱۹۷ ،مورد مشــکوک گزارش شــده و  ۱۰۸مورد تشــخیص
قطعی در دنیا داده شده است .وی با بیان اینکه فعالً مشکلی در خصوص
این بیماری در کشور وجود ندارد ،افزود :وزارت بهداشت ،افراد مشکوک را
بررســی میکند تا از عدم ابتالی آنها به آبله میمون اطمینان حاصل کند.
همچنیــن درباره پیشــگیری و درمان ایــن بیماری ،متــن راهنمایی تدوین
شــده که در اختیار دانشــگاهها قرار میگیرد .سرپرست مرکز روابط عمومی
و اطالع رســانی وزارت بهداشــت با بیان اینکه ســرایت پذیری این بیماری
چنــدان بــاال نیســت ،تصریح کرد :ایــن بیمــاری از طریق تماس بــا حیوان
آلوده ،تماس با جسد و یا خوردن گوشت آن و گازگرفتگی یا خراش پوست
توسط حیوان آلوده و همچنین از طریق قطرات تنفسی انسان مبتال ،عطسه
یا ســرفه او منتقل می شــود .بنابر اعــام روابط عمومی وزارت بهداشــت،
پاکآیین در پایان گفت :از آنجا که ســرایت پذیری این بیماری باال نیست،
تصور نمیشود کار به همهگیری باال بکشد و جای نگرانی نیست.

سال گذشته یک میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی
افزایش یافت

احمــد محمــودزاده ،رئیــس ســازمان مــدارس و مراکــز غیردولتــی و
مشــارکتهای مردمــی بــا اشــاره بــه اینکه در حــال حاضــر  ۱۲هــزار و ۱۸۰
دانشآمــوز تحت پوشــش کمیته امداد در مــدارس هیأت امنایی تحصیل
میکنند ،گفت :عالوه بر این  ۵هزار و  ۳۰۰دانشآموز هم که تحت پوشش
کمیتــه امــداد هســتند در مــدارس غیردولتی تحصیــل میکننــد .مدارس
مناطــق محروم و دانشآمــوزان هم این روزها خواهان کمــک به فرزندان
در مناطق محروم هســتند .به گزارش ایرنا،معاون وزیر آموزش و پرورش
عنوان کرد :اجرای سند تحول بنیادین یکی از فعالیتهای مهم آموزش و
پرورش است ،اما اجرای این سند به تنهایی امکانپذیر نیست بلکه نیازمند
عزمــی ملــی در ایــن راســتا اســت .محمــودزاده گفــت :یکــی از هدفهای
ســازمان گسترش مدارس هیأت امنایی با شــکل ،رویکرد و سیاستگذاری
جدید اســت .یک میلیــون و  ۱۰۰هزار دانشآموز در مــدارس هیأت امنایی
تحصیــل میکننــد و در حــال حاضر  ۳هزار و  ۵۳۵مدرســه هیــأت امنایی
وجــود دارد .رئیــس ســازمان مــدارس و مراکــز غیردولتی و مشــارکتهای
مردمی گفت :قرار نیست مدرسه با کیفیت دولتی هیأت امنایی شود ،بلکه
مدارس دولتی مناطق محروم هیأت امنایی میشــود تا از این طریق بتوان
خدمات بهتر آموزشی و تربیتی به دانشآموزان و اولیای آنها ارائه کرد.

در سال تحصیلی جاری

مدارس میزبان بیش از یک میلیون و  ۵۰۰هزار
کالس اولی میشوند

سید مجتبی هاشمی رئیس ســتاد ثبت نام آموزش و پرورش درباره ثبت
نام کالس اولیها بیان کرد :امســال قریب بــه  ۱۶میلیون دانش آموز خود
را بــرای شــرکت در کالســهای درس آماده میکنند و بیــش از یک میلیون
و  ۵۰۰هــزار دانش آموز کالس اولی هســتند .به گزارش صدا وســیما ،وی
افــزود :برای پایههای ورودی اول ،هفتم و دهــم اولیا با حضور در مدارس
مــورد نظر خود میتوانند فرزندانشــان را ثبت نام کنند امــا برای ثبت نام
میان پایهها نیازی به حضور والدین نیســت و ســامانهای که طراحی شــده
است ،دانش آموزان را پس از قبولی ،به صورت خودکار در پایه باالتر ثبت
نام میکند .هاشمی درباره شهریه دریافتی هم گفت :در سازمان مدارس
غیردولتــی کار کارشناســی میزان شــهریه در حال بررســی اســت و تا زمان
اعالم نهایی ،مدارس موظف به دریافت شهریه پارسال هستند .وی افزود:
در صورت افزایش شهریه مابه التفاوت بعداً از اولیا دریافت میشود ولی
در زمان ثبت نام هیچ شهریه اضافهای نباید دریافت شود.

حمیــده امینــی فــرد /نگهــداری از
حیوانــات خانگــی بویــژه ســگها و
گربههــا حاال بــه یک پدیــده اجتماعی
شــایع در کالنشهرها تبدیل شده است.
اتفاقــی کــه اگرچــه دالیــل آن متفاوت
اســت اما اصل موضــوع را که برخیها
تمایــل زیادی به همزیســتی نزدیک با
حیوانات پیدا کردهاند پنهان نمیکند.
مــا در جامعــهای زندگــی میکنیم
کــه بــا توجه به ســبک وارداتــی زندگی
بــا حیوانــات خانگــی در آپارتمانهــا،
امــا همچنــان قوانین مشــخصی برای
نگهــداری از آنهــا وجــود نــدارد .در
عین حــال که هنــوز در فرهنــگ دینی
نگهــداری از برخــی حیوانــات در خانه
تأیید نمیشود.
بیشتر قوانین و رویکردهایی که تاکنون
اجرا شــده هم به نوعی محدودکننده و
سلبی بوده و برای نگهداری از حیوانات
در داخــل خانههــا معموالً بــدون نگاه
نفی کننــده ،کمتر راهحلهای کاربردی
ارائه شده است.
مســأله این اســت بــدون پنهــان کردن
واقعیتهــای اجتماعــی موجــود
صــرف نظــر از درســت یــا غلــط بودن
آن بــرای از بیــن بــردن چالشهــای
شــهری آن چه باید کــرد؟! چراکه حاال
حتی از نظر حامیــان حقوق حیوانات،
نگهداری آنها در آپارتمانهای کوچک
آزاردهنده است.
حیوانی که نیــاز به دویدن و تولید صدا
دارد امــا بایــد ســاعتها در یک حمام
زندانــی شــده و یــا حنجــرهاش را بــه
تیــغ جراحــی بســپارد و یا همســایهای
کــه باید بــه ناچــار پارسهــای ناهنجار
ســگی کــه زندانی شــده را تحمل کند و
یا جفتگیریهای پیدرپی حیواناتی که
حاال بعضاً به مــدی تجاری برای افراد
ســودجو تبدیل شــده که از ایــن هرج و
مرج به نفع خودشان سود میبرند.
درحالی کــه در کشــورهای دیگر اغلب
مردم برای اینکــه از این چرخه تجاری
بیــرون بماننــد ،از ســگهای ولگــرد و
یپناه حمایت میکنند.
ب 

ëëمســئولیت ســنگین صاحبــان
سگهای خانگی در برابر شهروندان
پرهــام قلــیزاده کــه حــاال  5ســالی
میشــود ســاکن لنــدن اســت دربــاره
مقرراتی که باید صاحبان سگها برای
بیــرون آوردن آنهــا در معابــر عمومی
رعایــت کننــد بــه «ایــران» میگویــد:
«صاحبان ســگها باید حتماً کیسهای
پالســتیکی را بــرای حمــل مدفــوع
ســگها بههمراه داشــته باشــند تــا اگر
ســگی در خیابان مدفوع کرد خودشان
جمعآوری کنند.
او میگویــد کــه حتــی اگــر احتمــال
درگیــری ســگی بــا ســگهای دیگــر یــا
بــا عابــران وجــود دارد هم بایــد عالوه
بــر قــاده از پوزهبنــد اســتفاده کننــد و
بهشدت مراقب باشند تا اتفاقی نیفتد.
درواقــع مســئولیت حمل ســگ خارج
از خانــه تماماً برعهده صاحبان ســگ
اســت و بایــد جوابگــو باشــند و حتــی
جریمه پرداخت کنند».
فریال قهرمانی ســاکن سوئیس هم
از اجباری بودن کالس آموزش سگها
پیــش از خریــد آنهــا اشــاره میکنــد و
بــه «ایــران» میگویــد تا فــردی در این
کالسها شرکت نکرده و امتحان ندهد
و مجوز نگهــداری از آن حیوان خانگی
را دریافــت نکنــد ،نمیتوانــد ســگ
داشــته باشد .اگر ســگی هم در خیابان
بــه عابری حمله کند ،ســریع آن ســگ
را از صاحبــش میگیرنــد و دیگر اجازه
نمیدهند که آن را نگهداری کند ،چون
معتقدنــد کــه درســت آمــوزش ندیده
اســت .درباره گربــه هم حتمــاً باید دو
گربه در کنار هم نگهداری شوند.
ëëپرداخــت مالیــات برای نگهــداری از
حیوانات خانگی
مسعود غالمی که تجربه نگهداری
از یک ســگ نژاد ژرمن در خانهاش در
هلنــد دارد بــه «ایــران» میگویــد« :در
هلنــد قوانیــن زیــادی بــرای نگهداری
از حیوانــات خانگــی وجــود دارد .اول
اینکه باید در ســامانه ثبتنام و تراشــه

شناســایی دریافــت کنیــد .همچنیــن
بایــد ســاالنه مبلغــی را بــه عنــوان
مالیــات بپردازیــد و پاســپورت و بیمــه
برای ســگتان داشــته باشــید .عــاوه بر
این خدمات دامپزشــکی ،پیــاده روی،
آموزش اجباری بــرای برخی نژادهای
خاص هم وجود دارد».
مریــم احمــدی سالهاســت که در
اســتانبول زندگــی میکند .او این شــهر
را بهشت حیوانات میداند و میگوید:
«حتی اگر بخواهید ســگ ولگردی را به
سرپرســتی قبــول کنید بایــد تحت نظر
دامپزشــک باشــد و شناســنامه بگیرد.
همینطور اگر کســی بخواهــد از پناهگاه
حیوانــی به سرپرســتی قبول کنــد ،باید
در فرمی ثابت کند که ســابقه جرم و یا
بیماری روانی ندارد .البته همه سگها
هم پرونده دامپزشکی دارند.
او دربــاره قوانیــن خاصــی کــه برای
نگهداری حیوانــات در آپارتمان وجود
دارد هــم میگوید« :نگهداری ســگها
در محیــط آپارتمــان قوانیــن خاصــی
ندارد اما اگر سروصدای حیوان خانگی
منجر به اذیت و آزار همســایهها شــود
بایــد موضــوع توافقی حل شــود .البته
االن یکســری برجهــای لوکــس در
استانبول درحال ساخت است که ورود
ســگها به آنها ممنوع شــده اما ســایر
نقاط شهر تردد حیوانات آزاد است».
ëëممنوعیــت نگهــداری از حیوانات در
قسمتهای مشترک ساختمان
حســین میرزایی ،جامعهشــناس و
استاد دانشگاه به «ایران» میگوید« :از
نگهداری حیوانات خانگی در کشــور ما
بیش از یک دهه میگــذرد و هماکنون
به عنوان یک پدیده اجتماعی ضرورت
دارد تا ابعاد مختلف فرهنگی ،زیستی،
حقوقی و اقتصادی آنها تبیین شــود .با
توجــه بــه تغییــرات اساســی در شــیوه
زیســت انســان بویــژه شــهری شــدن و
آپارتماننشــینی ضرورت ایجاد قواعد
جدیــد بــرای همزیســتی بیــن انســان
و حیــوان بیــش از پیــش حــس شــده

اســت .در ایــران طبــق تبصره مــاده 3
آییننامــه اجرایی آپارتمــان نگهداری
حیوانــات در قســمتهای مشــترک
ســاختمان ممنــوع اســت ،امــا در
قســمتهای اختصاصی یعنی داخل
واحد مسکونی با رعایت دو ضابطه که
تولید بیماری نکرده و برای همسایهها
مزاحمــت ایجــاد نکند ،منعــی ندارد.
از ســال  97هــم هرگونــه ســگ گردانی
در اماکــن عمومــی و درون خودروهــا
ممنوع است.
همچنین در مــاده  501قانون آمده
در صورتیکــه فــردی ســگی را بــرای
هــراس دیگــران یــا حمله به انســانها
برانگیــزد ،بــه قصــاص و دیــه محکوم
میشــود .او ادامه میدهد« :باتوجه به
شــیوع نگهداری حیوانات در آپارتمان
به عنــوان یــک واقعیــت اجتماعی که
خــود نیــز نیازمنــد واکاوی اجتماعی و
فرهنگی اســت باید در جســت و جوی
سیاستهایی باشیم که تا جای ممکن
حقوق دو طرف رعایت شود ».با وجود
همه این الزامــات قانونی اما همچنان
نگهداری از حیوانــات در آپارتمانها و
ترددشان در معابر عمومی یک بحث
چالشبرانگیز است.

فوتیهای کرونا در آستانه صفر شدن
گــروه اجتماعــی /در ادامــه رونــد نزولی
گ و میــر روزانــه
شــیوع کرونــا ،آمــار مــر 
بیمــاری کوویــد ۱۹با کاهشــی قابلتوجه
بــه  3مــورد رســید .خبرهــای رســیده از
اغلب دانشگاه های علوم پزشکی کشور
نیز نشان می دهد ،تعداد جانباختگان
این بیماری در استانها همچنان بر مدار
صفر می چرخد و آمار کشــوری قربانیان
بیمــاری نیز در آســتانه صفر شــدن قرار
دارد .آمارهــای وزارت بهداشــت نشــان
میدهــد کــه طــی  ۱۰روز اخیــر (۲۳
اردیبهشــت تــا اول خــرداد  )۱۴۰۱بهطور
متوسط هر ساعت  ۱۳نفر در ایران مبتال
و کمتر از یک نفر قربانی کرونا شــدهاند و
در هر ساعت  ۸۰نفر نیز بهبود یافتهاند.
کرونــا همچنــان در کشــور در وضعیــت
کنترلشــده قــرار دارد .در حــال حاضــر
مجموع واکسنهای تزریقشده در کشور
بــه  ۱۴۹میلیــون و  ۶۹۸هــزار و  ۹۹۵دوز
رســیده و روزانه بهطور متوســط  30هزار
دوز واکســن در کشــور تزریــق مــی شــود.
دیــروز نیــز  ۳۷هــزار و  ۴۹۰دوز واکســن
کرونا در کشور تزریق شده است.
بنابــر جــدول بــهروز شــده در پایــگاه
اطالعرســانی «ورلداُمتــر» ،ایــران بــا
مجمــوع هفــت میلیــون و  ۲۲۹هــزار و
 ۷۴۱مــورد ابتــا و  ۱۴۱هــزار و  ۲۷۱مــورد
فوت ناشــی از بیماری کوویــد ۱۹در حال
حاضــر در رتبــه  ۱۶در بیــن کشــورهای
دارای بیشــترین آمــار مبتالیــان به کرونا
قــرار دارد .رونــد افزایــش آمــار ابتــا بــه
بیمــاری کوویــد ۱۹کــه تاکنــون در ۲۲۷
کشــور و منطقــه در جهــان شــیوع یافته،
ادامــه دارد و ایــن بیمــاری همچنــان در
دنیا قربانی میگیرد .بر اساس آمارهای
رسمی همهگیری کرونا ،آمریکا با بیش از
 ۸۴،۹میلیون مبتال و بیش از یک میلیون
قربانــی همچنــان در صــدر فهرســت
کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد و
هند نیز با آمار بیش از  ۴۳،۱میلیون مبتال
پــس از آمریــکا در رتبــه دوم جهانــی به
لحاظ میزان ابتال قرار گرفته اســت .پس
از ایــاالت متحــده ،هند و برزیــل ،تاکنون
در فرانسه ،آلمان ،انگلیس ،روسیه ،کره
جنوبــی ،ایتالیــا ،ترکیه ،اســپانیا ،ویتنام،
آرژانتیــن ،ژاپن ،هلنــد ،ایران ،اســترالیا،
کلمبیــا ،اندونــزی ،لهســتان ،مکزیــک،

اوکراین ،مالزی ،تایلند ،اتریش ،بلژیک،
رژیــم صهیونیســتی ،پرتغــال ،آفریقای
جنوبی ،جمهوری چک ،کانادا ،فیلیپین،
سوئیس ،شــیلی ،پرو و یونان نیز بیش از
سه میلیون مبتال ثبت شد ه است .شمار
مبتالیان به کووید ۱۹در جهان تاکنون به
 ۵۲۷میلیون و  ۲۶۹هزار و  ۹۲نفر رسیده،
مــرگ شــش میلیــون و  ۲۹۹هــزار و ۹۱۳
نفــر بر اثر این بیماری تأیید شــده و ۴۹۷
میلیون و  ۲۱۹هزار و  ۴۵۶نفر از مبتالیان
نیز بهبود یافتهاند.
رصــد آمارهــای روزانــه وزارت
بهداشــت نیــز نشــان مــی دهــد؛ تعداد
بیمــاران جدیــد مبتــا بــه کرونــا کــه روز
شــنبه به زیر  200مورد در روز نزول کرده
بود با شناسایی  312بیمار جدید مجدداً
افزایشی شد که از این تعداد  52نفرشان
راهــی بیمارســتان شــدند .همچنین در
حــال حاضــر  670نفــر از بیمــاران مبتال
به کوویــد 19در بخش های مراقبتهای
ویــژه بیمارســتانها تحــت مراقبت قرار
دارند از طرفی شمار بیماران بهبودیافته
کرونــا از مــرز  7میلیــون ابتــا گذشــت و
طبق آمارهای روزانه وزارت بهداشــت تا
کنــون  ۷میلیون و  ۳۳هــزار و  ۹۸۶نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیــص شــدهاند .وضعیــت نقشــه
رنگبندی کرونایی کشــور نیز از افزایش
شــهرهای آبی حکایت دارد .بهطوریکه
هــم اینــک  ۰شهرســتان در وضعیــت
قرمز ۰ ،شهرستان در وضعیت نارنجی،
 ۲۵۵شهرســتان در وضعیــت زرد و
 ۱۹۳شهرســتان در وضعیــت آبــی قــرار
دارنــد .بــا ایــن حــال کاهــش آمــار 47

ëëفرهنــگ نگهــداری حیوانــات در
ی است؟
نها واردات 
آپارتما 
ســعید معدنــی ،جامعهشــناس و
اســتاد دانشــگاه ،دربــاره این ســؤال که
آیــا نگهداری از حیوانــات در خانههای
امــروزی یک پدیده وارداتــی و نو تلقی
میشــود بــه «ایــران» میگویــد« :در
گذشــته هــم نگهــداری از حیوانــات در
روستاها و حیاط خانهها یک امر عادی
بــوده اســت .حتــی برخــی حیوانــات
داخــل خانه هــم میآمدنــد ،اما خب
دربــاره ســگ به علــت باورهــای دینی
و مذهبــی همیشــه ایــن اســتثنا وجــود
داشته که داخل خانه نمیآمد.
درواقــع نگهــداری ســگها در کنــار
انســانها امــری جدید تلقی میشــود.
طبیعی است وقتی انســانی با حیوانی
دمخــور شــود ،پیونــد عاطفــی شــکل
میگیــرد و حتــی مــرگ و فقــدان آنها
نیــز ناراحــت کننــده میشــود .امــا
نگهــداری ایــن حیوانــات در فرهنــگ
آپارتماننشینی متفاوت است».
او بــا اشــاره بــه ســروصداها و
مزاحمتهایــی کــه ممکــن اســت
حیوانــات خانگــی بــرای همســایهها
ایجــاد کننــد میگویــد« :برخــی از

اصطالح «چهاردیــواری اختیاری» نام
میبرنــد و میگوینــد هــر طــور دلمان
خواست در خانهمان رفتار میکنیم اما
باید فرهنگ رعایت حقوق همسایهها
نیــز در نظر گرفته شــود مثــاً در برخی
مجتمعهــا الزاماتــی گذاشــتهاند کــه
حیوان خانگی داخل باکس مخصوص
جا به جا شود و یا سگهای بزرگ باید
حتمــاً با قــاده باشــند و یا در ســاعات
پایانی شب که همسایهها تردد ندارند،
بیرون بیایند.
بنابرایــن االن کــه فضا تغییــر کرده
اســت باید قوانین متناســب بــا آن هم
ایجــاد شــود و هــر دو طــرف بــه حقوق
هم احترام بگذارنــد .حتی اگر قوانینی
کتبــی در ایــن زمینــه نداشــته باشــیم.
شــخصاً در برخــی پارکهــای شــمال
تهــران دیــدهام کــه صاحبــان ســگها
به تقلید از کشــورهای اروپایی با کیســه
مدفــوع ســگها را از معبــر عمومــی
یکنند.
جمع م 
ایــن اتفــاق خوبــی اســت .چــون
حــاال بحــث نگهــداری حیــوان خانگی
مطــرح نیســت ،بلکــه مســأله مهــم
نحوه نگهــداری از آنهــا در محیطهای
عمومی است».

ً
احتماال معوقه حقوق سربازان ماه بعد داده میشود
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مدارس دولتی مناطق محروم هیأت امنایی میشود

هرج و مرج نگهداری از حیوانات خانگی

اخبــــار

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد :در سال گذشته یک میلیون
نفر بیمهشــده جدید تحت پوشــش تأمین اجتماعی قرار گرفت که از این
تعــداد بیــش از  ٧٠٠هزار نفر در ایــن دوران مدیریتی بود .سیدمیرهاشــم
موســوی گفت :با توســعه پوشش بیمه همگانی ،در ســال گذشته با وجود
دشــواریهای اقتصــادی یک میلیون نفر بیمهشــده جدید تحت پوشــش
این ســازمان در قالب بیمههای اختیاری ،بیمه دانشجویان ،خانوار ایرانی
و ...قرار گرفت .وی با اشــاره به سامانه خدمات غیرحضوری ارسال لیست
حــق بیمــه کارگاههــا ،تصریح کــرد :یکــی از رویکردهــای تحولی ســازمان
هوشمندســازی تأمیــن اجتماعی بــا هدف کاهــش مداخالت انســانی در
تعامــات خدماتی بــود که با راهاندازی ســامانه دریافت لیســتهای حق
بیمه کارفرمایان گامی ارزشــمند در این راســتا برداشــته شــد .شــفافیت و
نظــارت راهبــردی از طریق این طرح افزایش یافتــه و مراجعات حضوری
مردمــی کاهــش یافت .همچنیــن در این راســتا ،تعامــل بــا کارفرمایان و
پاســخگویی ســازمان بــه ایــن جمعیت تقویــت شــد .وی با اشــاره به یک
میلیــون و  ٣٠٠کارگاه فعــال تأمیــن اجتماعــی افــزود :اکنــون کارگاههــای
ثابت و فعال ســازمان در این سامانه ثبتنام کرده و فرصت برای معدود
کارگاههای باقیمانده نیز در ماه جاری فراهم است .کارگاههای جدید هم
که از ابتدا به این سامانه متصل خواهند شد.

اخبــــار

وزارت بهداشت اعالم کرد

editorial@irannewspaper.ir

«ایران» از ضرورت تدوین قوانین و مقررات ویژه برای نگهداری از حیوانات خانگی در آپارتمانها گزارش میدهد

تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در همه
وزارتخانهها

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی از تشــکیل قــرارگاه جوانــی
جمعیت در همه وزارتخانهها خبر داد .هشــتمین جلسه قرارگاه سالمت
و جوانــی جمعیــت ،بــا حضور دکتر بهــرام عیــن اللهی ،وزیر بهداشــت،
درمان و آموزش پزشکی ،دکتر بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شــورای اســامی و مدیران
و معاونین وزارت بهداشت و سایر اعضای این قرارگاه در ستاد وزارتخانه
برگزار شد .بنابر اعالم وبدا ،دکتر بهرام عیناللهی ،در این جلسه با اشاره
به پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص جمعیت و با بیان اینکه
اولین جلســه ســتاد ملی جمعیت در حضور رئیس جمهور برگزار شــد و
دســتگاههای مختلف گزارش کار خود را ارائه کردند ،افزود :در این جلسه
مقرر شد تمام وزارتخانهها قرارگاه جوانی جمعیت را تشکیل دهند .وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در ادامه ،ضمن تأکید بر اجراییسازی
برنامههــا و اقدامــات عملــی در حوزه جوانــی جمعیت ،خواســتار اقدام
نظام رســانهای کشــور به خصوص رســانه ملی در حوزه جمعیت شد .در
ادامــه دکتر طبائیان ،مشــاور معاون آموزشــی وزارت بهداشــت از تغییر
تعهــدات خدمــات پزشــکان و پیرا پزشــکان برای مــادران بــاردار و دارای
فرزند زیر دو ســال ،کســر تعهدات قانونی خدمت پزشکان و پیرا پزشکان
به ازای هر فرزند شش ماهه ،گذراندن تعهدات قانونی خدمات پزشکان
و پیراپزشکان در محل سکونت خود برای مادران را بخشی از برنامههای
معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این خصوص بر شمرد.
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درصــدی اســتفاده از ماســک و رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی بــه کمتــر از 50
درصد نگرانکننده است .در همین حال
معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت،
آمــوزش و پزشــکی روز گذشــته اعــام
کــرد« :میــزان رعایــت شــیوهنامههای
بهداشــتی در کشــور در هفتــه منتهی به
 ۳۱اردیبهشــت مــاه ( ۱۴۰۱از  ۲۴تــا ۳۱
اردیبهشــت ماه) ،همچنان پایین و بالغ
بــر  ۵۰،۵۴درصد بوده اســت .همچنین
طــی ایــن مــدت تعــداد  ۳۳۲۴۱مرکــز
از مراکــز تهیــه ،توزیــع ،عرضــه و فروش
مواد غذایی ،اماکن عمومی و واحدهای
کارگاهــی اخطــار گرفتــه و بــه مراجــع
قضایــی معرفی شــدهاند و  ۸۹۴مورد از
این مراکز نیز پلمب شدهاند».
دیــروز نیــز دســتیار ویــژه و مدیــر
کل همکاریهــای بیــن الملــل وزارت
بهداشت از موفقیت ایران در مهار کرونا
خبــر داد و گفــت :ایــران در زمینــه مهــار
کرونــا در کانــون توجــه اجــاس جهانی
سالمت قرار دارد.
دکتر محمد حسین نیکنام با اعالم
حضــور وزیــر بهداشــت کشــورمان در
مجمع جهانی سالمت که هرساله برای
بررســی اولویتهای بهداشــت و درمان
کشــورهای عضو در ژنو برگزار میشــود،
گفت  :در این اجالس تجارب بهداشــتی
و دستاوردهای حوزه سالمت مورد بحث
و تبــادل نظــر قرار مــی گیرد و دســتاورد
ایــران به عنوان کشــوری که آمــار تلفات
کرونــا را از روزانــه  ۷۰۰نفــر به تک رقمی
رســانده اســت ،در این اجالس در کانون
توجه قرار دارد.

یــک عضــو هیــأت رئیســه مجلــس
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه
سازمان برنامه در تخصیص بودجه
به ســتاد کل نیروهای مســلح جهت
پرداخــت حقــوق ســربازان تخلــف
کرده اســت ،بیان کرد :ما در مجلس
پیگیــر هســتیم تــا مصوبــه مجلــس
شــورای اسالمی در پرداخت حداقل
حقوق ســربازان اجرایی شــود که در
صــورت حل ایــن مســأله ،بایــد ماه
بعد معوقه داده شود.
سید محسن دهنوی در گفتوگو
بــا ایســنا ،در واکنــش بــه انتقــادات
مطــرح شــده درخصــوص پرداخت
حقــوق ســربازان اظهــار کــرد :طبق
قانــون مصــوب مجلــس شــورای
اســامی در بودجــه ســال  ۱۴۰۱باید
حداقل حقــوق دریافتی یک ســرباز
مجرد ۶۰درصد دریافتی یک نیروی
پایور باشد که این میزان برای سرباز
متأهــل ۹۰درصــد اســت .امســال
حداقــل حقــوق دریافتی پایــور پنج
میلیــون و ۶۰۰هــزار تومان بــوده که
۶۰درصد آن سه میلیون و ۳۶۰هزار
تومــان بــرای ســرباز مجــرد و بــرای
ســربازان متأهــل هــم حــدود پنــج
میلیون تومان میشود.
دهنــوی افــزود :انتقــاد اصلی ما
به دولت و ســازمان برنامه و بودجه

این اســت که قانون مصوب مجلس
شــورای اســامی را بهدرســتی اجــرا
نکرده اســت .چطور وقتــی نوبت به
پرداخت حقوق بقیه اقشار میرسد
دولــت خــود را موظف بــه پرداخت
کامــل میدانــد امــا درباره ســربازان
بهانــه کمبود منابع مــیآورد؟ تأکید
مــا بر این اســت که بایــد متن قانون
اجــرا شــود در همیــن راســتا امــروز
بــا رئیــس مجلس شــورای اســامی
صحبــت کــردم ایشــان هــم پیگیــر
بــوده و تأکیــدش هــم برایــن اســت
کــه مصوبه مجلس بهعنــوان قانون
الزماالجرا است.
وی با اشــاره به فرمول ســتاد کل
نیروهــای مســلح بــرای پرداخــت

حقــوق ســربازان گفــت :ســتاد کل
نیروهای مسلح با وجود محدودیت
در منابع یــک فرمولی را تعیین کرد
که براساس آن حقوق سربازان بیش
از  ۱۱۰تــا ۱۲۰درصــد افزایش داشــته
اســت اما هنــوز بــا مصوبــه مجلس
شــورای اســامی فاصله دارد .طبق
این فرمول حداقل حقوق ســربازان
مجــرد تقریبــاً ۲.۵میلیــون تعییــن
شــده حــال اینکه باید طبــق مصوبه
مجلس حداقل حقوق ســربازان سه
میلیون و ۴۰۰هزار تومان باشــد پس
فاصلــه ۹۰۰هزار تومانــی وجود دارد
و همیــن وضعیت دربــاره پرداخت
حداقل حقوق ســربازان متأهل هم
وجود دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور :

به همه مددجویان یارانه تعلق میگیرد

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع
ســازمان بهزیســتی کشــور بــا تأکیــد
بــر اینکــه طبــق آزمــون وســع ،همه
مددجویــان تحت پوشــش ســازمان
بهزیســتی مشــمول دریافــت یارانــه
حمایتــی دولــت هســتند ،گفــت :در
صورتی که مددجویان یارانه حمایتی
دریافــت نکردهانــد عالوهبر ســامانه
اعــام شــده ،میتواننــد بــه ادارات
بهزیستی شهرستانها یا مراکز مثبت
زندگی مراجعه کنند.
سید مرتضی حسینی در گفتوگو
با ایســنا ،درخصوص یاران ه حمایتی
دولت اظهار کرد :طبق آزمون وســع،

همــه مددجویــان تحــت پوشــش
سازمان بهزیستی مشــمول دریافت
یارانــه حمایتــی دولــت هســتند .در
صورتی که بــرای برخــی مددجویان
یارانــه واریــز نشــده باشــد ،میتوانند
اعتــراض خــود را از طریــق ســامانه
اعالم شــده ثبــت کننــد ،چراکه همه
مددجویان مشــمول دریافــت یارانه
حمایتــی هســتند .معــاون توســعه
مدیریت و منابع ســازمان بهزیســتی
کشور در پاسخ به سؤالی درخصوص
واریــز یارانــه مددجویــان مســتقر در
مراکز نگهداری شــبانهروزی اینطور
توضیــح داد :مبلــغ یارانــه حمایتــی

طبیعتاً به حســاب خــود مددجویان
یا سرپرست آنان بسته به شرایط فرد
واریز میشود.
حســینی افــزود :اگــر فــرد دارای
خانــواده باشــد ،معمــوالً کارت در
اختیار خود فرد یا سرپرست خانواده
قــرار میگیــرد و امکانــات مددجــو را
تأمیــن میکننــد ،امــا در صورتــی که
فرد خانوادهای نداشــته باشد ،کارت
در اختیار مرکز نگهــداری قرار گرفته
و مرکز عالوهبر بخشــی که بهزیستی
بهعنــوان یارانــه بــرای مددجویــان
پرداخــت میکند ،آن را برای امورات
فرد هزینه میکند.

