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طرح ترافیک با پیشنهاد تازه پلیس راهور تغییر میکند؟
رئیس پلیس راهور نیروی انتظامیگفت :در ابتدا با لغو طرح ترافیک
به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا موافق بودیم اما بتدریج
شرایط به گونه ای شــد که به عنوان مثال ترافیک در شهر تهران
 ۷۰درصد افزایش یافت و شرایط به بی نظمیمنجر شد .به گزارش
ایرنا ،سردار سیدکمالهادیانفر افزود :به رغم تالش همکاران راهور،
تراکمیکه در مرکز طرح ترافیک تهران وجود دارد ســبب شده تا
توقفهای غیرضروری و پارک دوبل ایجاد شود و این مسئله شرایط را
برای اعمال قانون سخت کرده است .بر این اساس پیشنهاد جدیدی
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محمدمهدی تندگویان با اشــاره به احتمال وجود
شــوک جمعیتی به کشور گفته بود «:شیوع کرونا
خللی برای گروهی از جمعیت ایران ایجاد میکند
که تا  50ســال با آن دست به گریبان خواهیم بود.
آسیبهای اجتماعی کرونا جنبههای مختلفی دارد.
آنچه که به نظر میرســد باید در مورد آن هشدار
جدی داد ،مســئله تشــکیل خانواده و فرزندآوری
است .کرونا بر هرم سنی کشور تاثیر خواهد گذاشت
و شاید این آسیب تا  16سال آینده درک نشود اما به
ناگاه در آینده که ترکیب هرم سنی کشور ناهمگون
شــود ،آن زمان متوجه این آسیب به صورت جدی
میشــویم ».او در بخش دیگری از سخنانش گفته
بود «:کرونا خللی بــرای گروهی از جمعیت ایران
ایجاد میکند که تا  50سال با آن دست به گریبان
خواهیم بود .در  6ماه نخست امسال فرزندانی متولد
میشوند که قبل از کرونا شکل گرفتهاند و در این
شرایط سخت متولد میشــوند .بنابراین در  6ماه
نخست سال کاهش زیادی در موالید رقم نمیخورد.
این نگرانی مربوط به پس از شــهریورماه است که
قطعا آمار تولد بهصورت چشمگیری کاهش مییابد.
اگر در این برهه زمانی چارهای برای آن اندیشــیده
نشود شاید آمار تولدها به یک سوم نیز در مقاطعی
کاهش یابد .این امر مقولهای به مراتب خطرناکتر از
کاهش شیب افزایش یا کاهش جمعیت است زیرا
کشور را با یک شوک جمعیتی مواجه میکند .میزان
خدمات در کشور باید همواره متناسب با جمعیت
باشد .بواسطه شیوع کرونا در یک مقطع زمانی دچار
شوک جمعیتی شده و این امر سبب میشود تا در
برههای از زمان خدمات وجود داشــته باشــد اما
مصرف کنندهای برای این موارد یافت نشــود .این
معضلی اســت که تمام کشورهای جهان را با خود
درگیر خواهد کرد اما به علت مسائل فرهنگی کشور
ما بیشتر با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد».
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خطر فرو رفتن هرم جمعیت جدی است

پس از آن هشدار جامعه شناسان در این خصوص
رنــگ و بوی دیگــری به خود گرفــت ،تا جائیکه
شهال کاظمیپور ،جمعیت شــناس و عضو هیات
علمیدانشگاه تهران در این خصوص گفت « :در این
برهه از زمان به واســطه ترس از مراجعه به مراکز
درمانی پیشگیری از بارداری افزایش یافته بنابراین به
احتمال زیاد در پائیز  99کاهش آمار فرزندآوری خود
را بیشتر نشان دهد .در طول سال حدود  300هزار
بروز ویروس کرونا ،بســیاری از کسب وکارها را با
مشــکالتی مواجه کرد ،مهدهای کــودک در این
میــان اما از معدود کســب وکارهایــی بودند که
عالوه بر اینکه مدیران آنها ضرر کردند ،خانوادهها
نیــز از تعطیل ماندن آنها زیــان دیدند .تعطیلی
مهدهای کودک در حالیست که بسیاری از والدین
ناگزیرند سر کار بروند اما نمیتوانند کودک خود
را همراهشان ببرند؛ اگر در گذشته کورسو امیدی
وجود داشــت که شــاید برخــی کارفرمایان در
روزهایی ،همراهی کودک با والدین را تاب بیاورند
اما در وضعیت کنونی ،والدین به علت واگیر بودن
کرونا و رعایت نشــدن فاصله اجتماعی استاندارد
در اغلب ادارات ،کارخانهها و محلهای کار ناگزیر
راه حلهای جایگزین مهدهای کودک را برگزیده اند.
به گــزارش ایرنا ،بــه طور مثال برخــی مادران
کودکان خــود را به مادربزرگهــا و پدربزرگها
و دیگر بســتگان سپرده اند ،برخی دیگر مراقب و
پرستار خصوصی استخدام کرده اند و برخی دیگر
رو به مراکز غیرمجاز نگهداری کودک آورده اند .هر
ســه گروه مادران یادشده مشکالت خاص خود را
دارند ،دوری از فرزند ،نگرانی از نوع تربیت ،نگرانی
از برخورد مراقبان با کودکان ،هزینههای شــهریه
و آموزشهای غیراســتاندارد از جمله دغدغههای
مادران اســت.در این میان جالب است که برخی
مهدهای کودک رو به آموزشهای مجازی آوردهاند.
تا مدتی پیش بســیاری فضای مجــازی را برای
کودک ،نامناســب میدیدند اما چه کسی فکرش
را میکــرد که این روزها کودک چهار ســاله هم
آموزشهایی را از فضای مجازی دریافت میکند.
موضوع شــهریه مهدها نیز مشــکالت والدین و
البته مدیران مهدها را هم دوچندان کرده ،والدین
معتقدند حال که مهدها تعطیل هستند برای چه
باید شــهریه پرداخت کنند و مدیران مهدها ادعا
میکنند در صورت پرداخت نشــدن شــهریهها،
مهدها ورشکسته میشوند .در این بین عدهای از
والدین هم معتقدند با توجــه به آموزش مجازی
مهدها باید شهریههای متناسب با این آموزشها

خارج شوند تا بار ترافیکی در محدوده ترافیک کمتر شود.
این پیشنهاد به کمیته انتظامیوزارت کشور اعالم شده تا
درصورت تصویب در جلسه فاصله گذاری اجتماعی اجرا
شود .وی در پاســخ به این سوال که آیا در ساعتهای
اعالم شده  ۱۴تا  ۱۶پیک ترافیک در محدودههای طرح
ایجاد نمیشود ،گفت :کسانی که میخواهند از طرح استفاده کنند
و مجوز ندارند باید تا قبل از شروع طرح وارد محدوده طرح ترافیک
شوند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.

هشدار آفتاب یزد به مسئوالن ذیربط

آفتاب یزد -گــروه اجتماعی :همــه چیز از
هشــدارهای معاون امور جوانــان وزارت ورزش و
جوانان شــروع شد؛ این مقام مسئول چندی پیش
گفته بود «:در  6ماه نخست امسال فرزندانی متولد
میشوند که قبل از کرونا شکل گرفتهاند و در این
شرایط سخت متولد میشــوند .بنابراین در  6ماه
نخست سال کاهش زیادی در موالید رقم نمیخورد.
این نگرانی مربوط به پس از شهریورماه است که قطعا
آمار تولد بهصورت چشمگیری کاهش مییابد ».پس
از آن هم نگرانی کارشناسان در خصوص این موضوع
پر رنگ تر شــد و طی چند روز گذشــته شــاهد
هشدارهای زیادی در خصوص کاهش فرزند آوری
در نیمه دوم سال بودیم؛ کارشناسان بر این باورند
که این موضوع علل بسیاری از جمله کاهش ازدواج
و کاهش باروری را شامل میشود و در آینده تبعات
جبران ناپذیر را برای هرم ســنی در کشــور رقم
خواهد زد ،اما سوال اینجاست که آیا بحران کاهش
فرزند آوری تنها مربوط به زمان شیوع کرونا است؟
چطور میتوان از تبعات این امر جلوگیری کرد؟
خطر شوک جمعیتی در کمین کشور

برای محدودیت ســاعت تردد در محدودههای طرح
ترافیک به وزارت کشــور اعالم کردیم ِ .بر اساس این
پیشــنهاد افرادی که قبل از شروع طرح به محل کار
خود میخواهند بروند ،میتوانند از خودروی شخصی
استفاده کنند .از سوی دیگر دو زمان  ۱۴تا  ۱۶بعد از
ظهر را برای خروج کارمندان دولت در نظر گرفتیم تا خودروهایی که
از طرح خارج میشوند ،جریمه نشوند .پیشنهاد دیگر بعد از ساعت
طرح اســت آن هم برای افرادی که میخواهند بعد از ساعت طرح

وقفه در فرزند آوری

فقره ســقط جنین انجام میشود،از یک سو برخی
اقدام به سقط جنین میکنند تا کودک خود را در
این وضعیت بدنیا نیاورند و از سوی دیگر برخی که
با مراجعه به مراکز درمانی اقدام به سقط میکردهاند
نیز ممکن است کودک خود را نگه دارند .بهصورت
کلی هرم سنی جمعیت ایران در وضعیت جوانی قرار
دارد و فقط  10درصد از جمعیت ایران کهنســال
هستند .به علت شــیوع کرونا در میان کهنساالن
این درصد تغییر آنچنانی نخواهد کرد و خللی که
در ایــن برهه زمانی در فرزندآوری بوجود میآید با
وجود اینکه تبعات زیادی در بلند مدت دارد اما در
هرم سنی فعلی تغییر آنچنانی ایجاد نمیکند ».او
در بخش دیگری از ســخنانش نیز با تاکید بر این
موضوع که خطر فرورفتگی جمعیت در کمین است
گفته بود «:امید است این مورد به صورت مقطعی
رقم خورد .میتوان امید داشت این کمبود بواسطه
مشــوقهایی که توسط مســئولین وضع میشود
پــس از فروکش کردن کرونا جبران شــود اما این
فرورفتگی قطعا جبران نخواهد شد و هر چه بیماری
کرونا بیشتر به طول انجامد این فرورفتگی بیشتر
خواهد بود و اثرات آن نیز بیشتر میشود که یکی از
پیامدهای آن پیری جمعیت در آینده و عدم تناسب
در مقطعی از زمان در جمعیت ایران اســت ».او با
اشاره به تبعات بلند مدت عدم فرزندآوری در سال
جاری گفت «:در مرحله بعد کودکانی که امروز به
دنیا میآیند نیز در سالهای آینده و در زمان باروری
یک خلل دیگر در هرم سنی ایجاد میکنند و این امر
باید با برنامهریزی پوشش داده شود .در غیر این صورت
هرم ســنی ایران تناسب خود را از دست میدهد و
ناهمگونمیشود».
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هرم جمعیتی ایران از گذشته در تهدید بود

با این حال روز گذشــته رئیس انجمن مددکاران
اجتماعی ایران نیز از کاهش فرزند آوری در کشور
ابراز نگرانی کرد و گفت «:نخستین اثری که کرونا
بر جمعیت کشور میگذارد ،اختالل در فرزندآوری
اســت اما باید توجه کرد که این معضل معطوف به
ایام کرونا نیســت و پیش از آن نیز این مسئله هرم
جمعیتی کشور را تهدید میکرده است».
سیدحســن موســوی چلک افزود «:به نحوی این
مسئله از گذشته در کشور باقی مانده و بواسطه کرونا
تشدید شده است .این تحلیل وجود دارد که پس از
پایان کرونا ،آمار فرزندآوری کاهش پیدا میکند اما
صرفا بخاطر شیوع کرونا نیست و این امر از دو دهه

گذشته شایع شده و مردم تمایل خود به فرزندآوری
را از دســت دادهاند .به همین دلیل سیاســتهای
افزایش جمعیت در قالب سیاســتهای کلی نظام
سالمت مطرح شد .کم کاری مسئولین اجتماعی
و جمعیتی محدود به این برهه زمانی نیســت و از
گذشته وجود داشته است اما کرونا تلنگری شد تا
به این عرصه توجه بیشتری شود .هراس از کاهش
آمار ازدواج و در پی آن کاهش فرزندآوری ســبب
شــد تا در این عرصه شــاهد تکاپو باشیم در ورای
این مشکالت در بلند مدت نیز شاهد سالخوردگی
جمعیت خواهیم بود».
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مسئوالن نوک بینی خود را میبینند

اما موضوع حائز اهمیت در این بین این اســت که
شوک جمعیتی چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟
چرا هرم سنی تا این اندازه حائز اهمیت است و برای
جلوگیری از تبعات ناشــی از کاهــش فرزندآوری،
مســئوالن باید چــه اقداماتی را انجــام دهند؟ و
موضوع مهمتر اینکه آیــا کاهش فرزند آوری تنها
مربوط به پیک شــیوع کرونا در کشور است؟ امیر
محمود حریرچی ،جامعه شــناس و آسیب شناس
اجتماعــی در خصوص این موضــوع به آفتاب یزد
گفت «:واقعیت این است که همسئله کاهش فرزند
آوری یک مشکل عمومیدر کشور ما است و اصال
مربوط به دوران کرونا نمیشــود .ما در نرخ افزایش
جمعیت به صورت طبیعی با کاهش مواجه هستیم
و این روند ســالیان سال است که صورت گرفته و
نگرانیهای زیادی هم در این خصوص وجود دارد.
حتی در سال  92قانون را تغییر دادند و فکر کردند
که با این موضوع میتوانند مشکل را بر طرف سازند
در صورتی که این طور نشــد چون مســئوالن ما
حاضر نیستند واقعیتها را در این خصوص بپذیرند.
مسئوالن هیچگاه در خصوص کاهش فرزند آوری
به ریشهها نپرداخته اند و همین موضوع سبب شده
تا این مشکل آینده نا مطلوبی را رقم بزند .حاال هم
فکر میکنند که میتوانند مشــکالت را بر گردن
کرونا بیاندازند در صورتی که این طور نیســت ،از
حاال نمیتوان پیش بینی کرد که در شرایط کرونا
باروری کاهش پیدا کرده است یا خیر! باید چند ماه
بگذرد تــا ببینیم چنین موضوعــی صحت دارد
یا نه! وقتی از مشــکل کاهش جمعیت در سالهای
اخیر صحبت میکنیم این موضوع را بر اساس آمار
ارائه شده مطرح میکنیم و همه این مسائل پایههای
پژوهشــی و علمــیدارد امــا در خصوص کاهش

دغدغههای والدین و مدیران مهدها

پرداخت شود.

>

از دورکاری خردساالن تا ورشکستگی

دورکاری خردساالن

یکی از مــادران درباره شــهریه مهدهای کودک
میگوید :سوال اساسی در مورد مهدهای کودک
این است که هرچند این وضعیت برای مدیریت و
پرســنل مهد خیلی سخت است ،اما چرا جبران
مافات باید بر عهده والدین باشــد؟وی میافزاید:
مهدکــودک فرزندمهانــا از روز  16فروردین هر
روز ،مجموعه ای از تصاویر ،رنگ آمیزی و شــعر و
بازی تو کانال مجازی مهد قرار میدهد و از والدین
میخواهد که بچهها کارها رو انجام بدهند و والدین
عکس بگیرند و به کانال مهد ارسال کنند؛ در واقع
برای کودکان به نوعی دورکاری تعریف کرده اند.
حال این مسئله را که بابت این خدمات چقدر باید
هزینه پرداخت کنیم ،واقعا نمیدانم.
> تعطیلی ناخواسته و روزهای
پر از استرس برای مهدها

ســمیه درجاتی مدیر مهدکودک باریــزان و به
نمایندگــی از مدیــران چند مهدکــودک دیگر
از جملــه عظیمیمدیــر مهدکــودک آوای
نــاز و نفیســه عبدالعلــی مدیــر مهد آویســا
میگوید :چندماهی از تعطیلی ناخواسته مهدهای
کودک میگــذرد؛ از روزهای ابتدایی تعطیلی ما
مدیران نگران هزینههای حقوق و عیدی پرسنل
و پرداخت اجاره سنگین بودیم و امیدوار به اینکه
سازمان بهزیســتی که مهدها را همسو با مدارس
تعطیل کرد ،خودش بهتــر در جریان هزینههای
سنگین مهدها قرار دارد.
وی ادامه داد :بنابراین با همه تشویش و استرسی
که داشــتیم منتظر ماندیم تا شــاهد کمکهای
بهزیســتی باشــیم و ما را دریابند اما متاســفانه
بــا مصاحبه یکی از متولیان بهزیســتی مبنی بر

عودت شهریه با هجوم مادران برای بازپس گیری
اندک شهریه ای که دستمان بود ،مواجه شدیم و
بعد از آن تخصیص اعتبار برای مراکز بازپروری و
خانه سالمندان از طرف بهزیستی بدون هیچ اشاره
ای به مهدهای کودک ما را براین باور رســاند که
درمیان انبوه مشکالت مالی در این هجم ه کرونایی
تنها به حال خود رها شدیم.

>

اجتماعی

اجارههای سنگین مهد را
چه کسی میپردازد

این مدیرمهدکودک اضافه میکند :سوال اساسی
این است که بهزیستی که با توجه به پرونده قطوری
که از هر مهد دارد و به طور قطع از مشــکالت ما
بی خبر نیست زیرا هیچ واکنشی نشان نمیدهد
که ما امیدوار باشــیم که متولی قدرتمندی پشت
ســر ما ایستاده اســت؟ با توجه به نزدیک شدن
پایان ماه فروردین و فرارســیدن موعد واریز اجاره
سنگین مهدهای کودک ،سازمان بهزیستی چه
راهکاری برای ما دارد؟ با توجه به شرایط پیشآمده
به طورقطع اگر هم مهدها بازگشایی شوند با ریزش
فراوان مواجه خواهیم بود چون موج نگرانی بسیار
جدی است و والدین حق دارند که کودکان خود را
در خانه نگه دارند و این مساله پایانش معلوم نیست.
> حمایتهــای بهزیســتی از مهدها و دغدغه
مدیران برای اجرای هرچه سریعتر این حمایتها

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان ســازمان
بهزیستی کشــور از انجام حمایتهایی از مهدها
خبر داد و گفت :خوشبختانه با پیگیریهای رئیس
ســازمان بهزیستی کشور ،نام مهدهای کودک در
فهرست نهایی شناسایی مشاغل زیاندیده ناشی
از کرونا قرار گرفت .ســعید بابایی ،مکاتبه با وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جهت طرح مســائل و
مشــکالت مهدهای کودک و همچنین مکاتبه با

فرزنــد آوری در زمــان کرونا هیچ پایه و اســاس
علمیوجود ندارد و باید با گذشت زمان به این موضوع
پی برد .مشکلی که مسئوالن از آن به عنوان کاهش
فرزند آوری در زمان کرونا یاد میکنند مربوط به امروز
نیست و اگر حتی این موضوع را به کاهش نرخ ازدواج
در ماههــای اخیــر مربوط بدانند هــم باید بگویم
کاهش نرخ ازدواج هم مربوط به حاال نیســت و ما
حد اقل دو دهه اســت که با این مشــکل رو به رو
هســتیم! اما این موضوع را نمیتوان نا دیده گرفت
که شوک جمعیتی و کاهش فرزند آوری مشکالت
زیادی را در آینده برای کشورمان رقم خواهد زد».
او در ادامه تاکید کرد «:هرم ســنی برای هر کشور از
اهمیتباالییبرخورداراست،باچنینروندیپیشبینی
میشود که نرخ ســالمندی در آینده در کشور ما
افزایش پیدا خواهد کرد و هرم سنی رو به سالمندی
خواهد رفت ،این موضوع تبعات بدی را در کشــور
پدید میآورد چرا که سالمندان که در سطح جهانی
رده سنی باالی  65سال را تشکیل میدهند ،خدمات
بسیار ویژه ای را طلب میکنند که کشوری مثل ما
اصال توان پرداختن به آن را ندارد .در کشــورهای
توسعه یافته خدمات زیادی برای سالمندان در نظر
گرفته میشود که کوچکترین آن خدمات پزشکی
کامال رایگان است اما ما توان این را نداریم که چنین
خدماتی به ســالمندان ارائه بدهیم ،از طرف دیگر
پیری جمعیت کشــور سبب میشود تا نیروی کار
کاهش پیدا کند ،نیروی جوانی که  30سال به باال
محسوب میشوند وقتی کاهش پیدا کنند چرخه
تولید و اقتصاد کشور با مشکل رو به رو خواهد بود و
از آن جایی که ما جاذبه الزم برای مهاجر پذیری هم
نداریم بنابر این نمیتوانیم نیروی کار حرفه ای و الزم
را از این طریق جذب کنیم و مسلما چرخه اقتصادی
کشور با مشکل رو به رو خواهد شد».
این آســیب شناس اجتماعی توضیح داد «:ما برای
اینکه بتوانیم از تبعات این مشکل در آینده بکاهیم
بایــد از همین االن شــروع کنیــم و اقداماتی که
کشورهایتوسعهیافتهبرایتشویقجوانانبهفرزندآوری
و ازدواج انجــام داده انــد را در دســتور کار قــرار
بدهیم؛ جوانان در کشور ما حداقلهای الزم را برای
فراهم کردن یک زندگــی و ازدواج ندارند و همین
موضوع هم سبب شده است تا سن ازدواج افزایش
یابد ،از طرف دیگر مسئوالن ما هنوز دالیل مربوط
به افزایش نرخ طالق را نمیدانند ،در حالی که باید
این مسائل تحت بررسی کارشناسانه قرار بگیرد تا
اقدامات پیشــگیرانه در این خصوص لحاظ شود.
از همه مهمتر باید حقوق شــهروندی در کشور ما
محترم شناخته شود ،فراهم کردن حداقلهای یک
زندگی جزو حقوق شهروندی افراد یک جامعه است
که در کشور ما برای جوانان تبدیل به آرزو شده است،
چطور میتوان در چنین شرایطی انتظار افزایش نرخ
فرزند آوری داشــت؟ در کشــورهای توسعه یافته
خدمات زیادی به خانوادهها داده میشــود تا فرزند
داشته باشند ،در کشور ما حتی مرخصیهای زایمان
هم با مشکل رو به رو اســت .کاهش فرزند آوری
کمترین ربط را به کرونا پیدا میکند و مســئولین
به جای اینکه تقصیر را بر گردن کرونا بیاندازند بهتر
است تنها نوک بینی خود را نبینند ،مشکالت این
حوزه را به صورت ریشه ای دنبال کنند و برای آن
راهکارهای مناسب ارائه دهند».
این طور که مشــخص اســت کاهش فرزند آوری
کمترین ربط را بــه کرونا پیدا میکند و بنابر این
نمیتــوان کرونا را مســبب مشــکالت پیش رو
دانست؛ آیا زمان آن نرسیده است که در خصوص
افزایــش فرزند آوری در کشــور اقدامات ویژه ای
صورت گیرد؟
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور،
به منظور پیگیری درخواست معافیت از پرداخت
مالیات به مدت  ۶ماه برای مهدهای کودک ،تامین
منابع الزم جهت استفاده پرسنل مهدهای کودک
از بیمه بیکاری ،معافیت یا استمهال از پرداخت حق
بیمه تامین اجتماعی خود و پرسنل تا پایان بحران،
استمهال اقســاط بانکی صاحبان امتیاز مهدهای
کودک و تخصیص تسهیالت و اعتبارات بالعوض
و یــا کمبهره بانکی و بهره مندی مهدهای کودک
تحــت نظارت ســازمان بهزیســتی بــه عنوان
کسب و کارهای زیان دیده ناشی از تعطیلی به منظور
پیشگیری از شیوع کرونا و جبران بخشی از ضرر
و زیان وارده به آنها را از دیگر اقدامات بهزیســتی
در راســتای حمایت از مهدهای کودک برشمرد.
وی همچنین مکاتبــه با رئیس کل بانک مرکزی
به منظور بهره منــدی مهدهای کودک از تنفس
ســه ماهه در پرداخت اقساط تسهیالت بانکی و
درخواست بخشــش اجارهبهای ایام تعطیل کرونا
توسط سازمان بهزیســتی برای مهدهای کودک
خصوصی که در امالک ســازمان فعالیت دارند ،را
از دیگر اقدامات بهزیستی عنوان کرد .با همه این
اوصاف  ،مدیران مهدها نگران هســتند و یکی از
آنها میگوید « :این حمایتها اعالم شــده ولی تا
عملی بشه اینقدر ضرر ما زیاد خواهد شد که شاید
خیلی از ما مهدها دیگر در این عرصه و کار نتوانیم
باقی بمانیم  ».بابایی مدیرکل دفتر امور کودکان و
نوجوانان سازمان بهزیستی کشور نیز این نگرانیها
را درست و بجا میداند و ابراز امیدواری میکند که
حمایتها به موقع عملی شود.

>

حمایتهای بهزیستی از والدین

حبیب اهلل مســعودی فرید معاون امور اجتماعی
سازمان بهزیستی کشــور نیز درباره حمایتهای
بهزیســتی از والدین میگویــد :مهدهای کودک
شهریه دو ماه فروردین و اردیبهشت را نباید دریافت
کنند .مالک اصلی ما برای اخذ شهریه ،قرارداد بین
والدین و مهدهای کودک است.
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 61نقطه قرمز شیوع کرونا در کشور
علیرضا رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :تا امروز بیش از 35هزار آزمایش
سرپایی تشخیص کرونا انجام دادهایم که مورد تایید بهداشت جهانی بوده است 60.شهرستان
بیشترین میزان بروز بیماری را دارند و مراکز استانها شامل این موارد است و برخی مناطق
استانها میزان ابتالی باالیی دارند ،مناطقی در شیراز ،تهران ،اصفهان و لرستان منطقه قرمز
است که اغلب مراکز استانها جزو این  61مورد قرار دارند /.فارس
جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالیان 2 :میلیون و  995هزار
و  152نفر
تعداد فوتیها 207 :هزار و  8نفر
تعداد بهبود یافتگان 881 :هزار و  510نفر

ایران:

تعداد مبتالیان 91 :هزار و  472نفر
تعداد فوتیها 5 :هزار و  806نفر
تعداد بهبود یافتگان70 :هزار و 933نفر
آمریکا:

تعداد مبتالیان 987 :هزار و  322نفر
تعداد فوتیها 55 :هزار و  415نفر

اسپانیا:

تعداد مبتالیان 226 :هزار و  629نفر
تعداد فوتیها 23 :هزار و  190نفر

ایتالیا:

تعداد مبتالیان 197 :هزار و  675نفر
تعداد فوتیها 26 :هزار و  644نفر

ستون سبز

ورود۶۰۰میلیونمترمکعبآب
به دریاچه ارومیه

معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیط
زیســت آذربایجــان غربــی از ورود ۶۰۰
میلیون مترمکعــب آب به دریاچه ارومیه با
اتمام پروژه انتقال آب کانی سیب خبر داد.
بــه گزارش ایلنــا ،حجت جبــاری گفت:
اقداماتی که در دوســال اخیر انجام شــد،
همراه با بهبود وضعیت بارندگی ،شاهد آن
هستیم که آب ورودی به دریاچه حجیمتر
شده اســت .متاسفانه دریاچه وضعیت بدی
داشــت ،تا جایــی که جنــوب دریاچه ،در
ســالهای  ۹3-۹4بطور کل خشک بود و
ما با اتومبیل بــه جزایر میرفتیم .بارندگی
به یــاری پروژههای تثبیت دریاچه را نجات
داد .در ســال گذشته بارندگی برای دریاچه
رویایی بود .امسال وضعیت بارندگی نسبت
به سال گذشته بهتر هم خواهد بود .جباری
در پاســخ به این پرسش که احیای دریاچه
تا چه میزان مرهون اجرای طرحهای تثبیت
دریاچه بوده اســت؟ گفت :مجموعه دولت
اقداماتی انجام داده اســت ،در گذشــته اگر
بارندگی اتفاق میافتاد ،آب به عرصه اصلی
دریاچه نمیرســید .الیروبی رودخانههای
اصلی ،اتصال زرینه به سیمینه سبب تسهیل
ورود آب به سطح اصلی دریاچه میشود .این
موجب تجمیع آب و عمق بیشتر میشود که
بیشتر از تبخیر جلوگیری میکند .در واقع
صحبت کردن از اینکه چقدر اقدامات ما سهم
داشته است ،کار آسانی نیست .وی در پاسخ
به این پرســش که اگر در این حد بارندگی
نداشتیم هم دریاچه آبگیری میشد؟ بیان
کرد :دریاچه در گودترین محل منطقه قرار
دارد .مســلما همه آبراهههــا به آن منتهی
میشوند .مسئله اصلی تبخیر است .الیروبی
رودخانهها امروز  ۵۰درصد آب را بیشــتر به
دریاچه میرساند .مضاف بر اینکه مسیر آب
مشخص است .اگر آب به تمام سطوح کناری
دریاچه برسد و سطح کم ایجاد کند ،تبخیر
گستردهتر است و اینکه آب در اراضی ساحلی
پراکنده نشود ،خود از تبخیر بیشتر جلوگیری
میکند .وی افــزود :پروژههای دیگری نیز
برای پاسداشت آب دریاچه در دست اقدام
اســت .در حــوزه کشــاورزی هشــت
درصد صرفه جویی ســالیانه آب داریم که
مازاد این صرفه جویی به دریاچه میرسد.

خبر

چرا مردم به طالفروشیها
هجوم برده اند؟

هجوم مردم در روزهای اخیر به طال فروشیها،
پس از بازگشــایی کسب و کارهای کم خطر
با توجه به شــرایط ویروس همه گیر کرونا،
این پرســش را در اذهان ایجاد کرده که چه
اقشــاری و با چه هدفی مبــادرت به چنین
اقدامیکرده اند .به گزارش تســنیم ،محمد
کشتی آرای ،نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر
در پاسخ به این ســوال گفت :افراد زیادی از
دهک پایین تا باالی جامعه در روزهای اخیر
برای فروش طــا و جواهر خود به واحدهای
طالفروشــی در بازار طــا و جواهر مراجعه
کردهاند .کشــتی آرای با تأکیــد براینکه در
شــرایط فعلی طال و جواهر قابلیت تبدیل به
نقد شوندگی دارد ،خاطرنشان کرده ،در این
ایام دهک پایین بــرای تأمین امرار معاش و
دهک باال بــرای پاس کردن چک و پرداخت
بدهیهای خود نســبت به فــروش طالهای
خویش اقدام میکنند .وی با اشاره به تعطیلی
 50روزه واحدهای طال فروشی تصریح کرد:
 50روز طال و جواهر فروشیها فروش نداشته اند
و همین امر باعث شــده تا نســبت به خرید
طالهای مردم به مشــکل بخورند؛ وقتی این
واحدها پولی ندارند چطور باید طال و جواهر را
از مردم بخرند؟ االن پول نقد در طالفروشیها
وجود ندارد و نقدینگی این واحدها به شدت
کم شده چون فروشی نداشته اند.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

ظاهرا ً نه سازمان تعزیرات حکومتی
و نه ستاد مبارزه با گرانفروشی و نظارت
بر قیمتها و نه هیچ ارگان دیگری حریف
کارخانجات تولیــدی مواد غذائی و لبنی
برای چاپ قیمت و مشخصات الزم تولید
و تاریخ مصرف این کاالها و اجناس و مواد
مصرفی کم دوام روی بســته بندی آنها
بطور واضح و خوانا و درشــت و پُررنگ و
بر روی قســمتهای قابل دید و بیرنگ و
مخصوص این کار نشــدهاند و اینطور که
معلوم است در یک تعامل با کارخانجات،
هرگز هم موفق نخواهند شــد ،تا دست
آنها و آن عده از فروشــندگان بی انصاف
برای گرانفروشی و اجحاف به مشتریان با
قیمتهای باالتر و بیشتر از معمول باز باشد!
محمودبلیغیان
0913...

شــعار"جهش تولید" ،چرا غسبزی
بدون قرمز توأم با تشویقی مستمر برای
حرکت بی وقفه جهادی در زمینه تولیدات
داخلی است آن هم در شرایط اوج تحریم
و با پیام جهانی :ایران اســامیتوانمند و
قدرتمند در تحقق و به ثمر نشاندن اهداف
عالیه و حفظ استقالل و آزادی خود است.
0938...

به حمدا ...رسانه ملی در زمینه کرونا
حق و انصاف خوش میدرخشد ولی این
مسئولیت خطیر متوجه نهادهای تبلیغی
و اطالعرسانی دیگری از جمله شهرداری
و بخشداریها نیز هست که به وسیله بنر
و پوستر ،شــهروندان را تا پایان کرونا و
در این اوضاع شــدت گرفتن رفت و آمد
اجتماعی توجیه کنند.
0938...

سالم .بازگشت به اصل خویش .باید
به طبیعت برگردیم .جهان کشش ویروس
دیگری ندارد .کرونا نشــان داد میشود
جهان را ارزانتر اداره کرد .کشــاورزی راه
بازگشت به اصل است .باید جهان متحد و
به فکر هم باشیم گرسنگی نباید کشورها
را جدا کند.
0922...

در ســالهای گذشــته و خصوصاً در
ماههــای اخیر ،بــا توجه به ســودآوری
سرشار تبلیغات در تلویزیون و شبکههای
مختلف سیما و بعضاً با تقلید از تبلیغات
تلویزیونهای شبکههای خارجی ،با شدت
به تبلیغاتِ بازرگانی تلویزیونی برای انواع
محصوالت تجارتی پرداختهاند ،اما تفاوت
عمده ای که با آنها دارد این است که در
تبلیغات خارجی فقط به معرفی و مزایای
کاال و ویژگیهای آن محصول و کارائی و
مزایای آن میپردازند اصرار به خرید آن
کاال با انواع بــازی با کلمات و التماس با
ترفندهای مختلف نمیکنند ،به قول آن
ضرب المثل معروفُ :مشک آن است که
خود ب ِبوید ،نه آنکه عطار بگوید! محمود
بلیغیان  -اصفهان
0913...

ســخنگوی دولت گفته اســت که
چیزی به نام عادی شــدن اوضاع نداریم
بــه این ترتیب موضوع پســاکرونا خیال
خامیبیش نیست.
0912...

شــعار بســیار ارزشــمند "به مدد
الهی مــا کرونا را شکســت میدهیم"
فــال نیک و قوت قلبــی در عرصه دفع
آفات این ویروس بسیار خطراک و بعضاً
کشنده است .اما پایان کرونا پایان رعایت
بهداشت فردی نیست و همچنان نظافت
و ضدعفونی دستها و سطوح باید ادامه
داشته باشد.
0938...

خواهش میکنیــم افزایش امکانات
دارویــی مراکــز درمانی و تعــداد مراکز
درمانی جزو مجموعــه برنامههای اصلی
وزارت بهداشت قرار بگیرد چون متأسفانه
آمار مرگ و جراحات جبــران ناپذیر به
خاطر کمبود این نوع امکانات و عدم مداوا
کم نیست.
0922...

حضرت امام علــی(ع) میفرمایند:
با غلبه بر عادتهاســت کــه میتوان به
باالترین مقامات رسید(.غررالحکم)
0938...

پیامهای مردمیدر صفحات 8-6-3

