دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

مجوز جذب  ۷هزار نیرو اخذ شده است

معاون پرستاری وزارت بهداشت با تاکید بر بکارگیری توانمندی
و ظرفی��ت مراکز مراقبت در من��زل در مدیریت بیماری کووید
 ،19گفت :این مراکز میتوانند کاهش بار مراجعات بیمارستانی
را ت��ا حد قابل قبولی به دنبال داش��ته باش��ند.به گزارش ایلنا،
مری��م حضرتی در پاس��خ به دغدغه کمبود نیرو ،اظهارداش��ت:
جب��ران کمبود نیرو یکی از موضوعات مهمی اس��ت که همواره
مورد تاکید و پیگیری وزیر بهداش��ت و معاونت پرستاری بوده و
در یک س��ال گذشته بیش از  ۷هزار نیروی پرستار جذب شده

و مج��وز جذب  ۷هزار نیروی دیگر نیز اخذ ش��ده
که بخش��ی از آن مربوط به پرستاران است.وی در
خص��وص مطالبات و معوقات پرس��تاران گفت :در
ح��ال حاضر پرداخت کاران��ه از  ۱۸ماه به  ۶ماه و
پرداخ��ت اضافه کار هم به  ۳ماه کاهش پیدا کرده
و البت��ه در برخ��ی از دانش��گاهها اضافه کار به روز اس��ت و در
تالش هس��تیم که بخش دیگری از معوقات پرس��تاران خدوم و
زحمتکش پرداخت ش��ود.وی گفت :با ابالغ معاونت بهداش��ت،

اسیرابتذالفرهنگی

>ابتذالفرهنگی

در ابت��دا به تعریف مختصری از مفه��وم ابتذال فرهنگی میپردازیم.
کدام جامعه اس��یر ابتذال فرهنگی اس��ت؟ ابتذال از ریشه بذل است
و ب��ه معنای به کاربردن چیزی تا اندازهای ک��ه از ارزش آن بکاهد و
عموما به بیارزش��ی و پستی اشاره دارد درواقع این کلمه یعنی بذل
توجه بر چیزی که در ذات خود ارزش آن را ندارد.میالن کوندرا یک
نویس��نده فرانس��وی در یکی از کتابهایش به پدیدهای اشاره میکند
ب��ه عنوان جذابیت انکار ناپذیر ابتذال و معتقد اس��ت که همه ی ما
کمابی��ش تمایل عجیبی به چیزهای س��طحی داریم .چیزهایی که
هدفشان بازی با احساسات مخاطب است و مخاطب برای درک آنها
نیازی به اس��تفاده از عقل خود ندارد .ابتذال طرفداران فراوانی دارد.
موسیقیهای پرفروش ،فیلمهای پرفروش و محصوالت پرفروش همه
اغل��ب از یک الگوی ثابت پیروی میکنن��د و معموالً از ارزش هنری
برخوردار نیستند .هدف از این دست محصوالت در مرحله اول اقتصاد
و تجارت است و این چیزی است که با تبلیغات رسانهای میتوانند به
آن دست پیدا کنند .ابتذال همواره دو سر دارد .آنها که آن را تولید

مراکز مش��اوره و مراقبت پرستاری در منزل با مراکز
 ۱۶س��اعته بهداش��ت به هم متصل میش��ود و این
اقدام بزرگ و ارزشمندی است که با توجه به بحران
کووید  ۱۹با شناس��ایی مبتالیان و اقدامات مراقبتی
ب��رای آنها در منزل و آموزش خانواده این بیماران از
انتقال آنه��ا به مراکز درمانی جلوگی��ری میکند و همچنین با
ارائه آموزشهای خود مراقبتی و ایجاد حساسیت در مردم باعث
قطع زنجیره این ویروسی شود.

ابتذال همواره دو س��ر دارد .آنها که آن را تولید میکنند
و آنها که آنرا مص��رف میکنند .تا زمانی که تقاضا برای
ابتذال وجود دارد عرضهی آن هم ادامه خواهد داشت
رسانه و اخبار و روایات آن ندارد به همین دلیل گرایش پیدا میکند
به بیرون .درواقع زمانی که اعتماد عمودی در جامعه کاهش مییابد
جامعه به بیرون گرایش پیدا میکند.در جوامع جهان سومی به وفور
این رفتار دیده میش��ود چون افراد به بیرون گرایش دارند .زمانی که
اوضاع و احوال درون مساعد نباشد فرد به دنبال واقعیتها در بیرون
میرود.رسانههای بیگانه یک عملیات روانی برای ایجاد بیاعتمادی بر
کارآمدی درون ایجاد کرده اند .در کش��ورهای توس��عه یافته که فضا
باز است این نوع از رفتارهای افراطی دیده نمیشود .این نوع رفتارها
بیش��تر در جهان سومی دیده میش��ود که فضای اجتماعی بستهای
دارد».
>ابعاد مختلف آسیب

میکنند و آنها که آنرا مصرف میکنند .تا زمانی که تقاضا برای ابتذال
وجود دارد عرضهی آن هم ادامه خواهد داشت.
>سبک زندگی فانتزی

در همین خصوص کامیل احمدی مردم ش��ناس به آفتاب یزد گفت:
« این تصور وجود دارد که ش��بکههای مجازی از محبوبترین منابع
اخبار روزانه برای قشر جوان به حساب میآیند و تاثیر این فضاها در
زندگی اجتماعی و س��بک زندگی ما غیر قابل انکار است .این فضاها
روی دیدگاههای اجتماعی و انتخاب الگوهای زندگی جوانان هم تاثیر
زیادی گذاش��تهاند و جوانان به دنبال کردن این افراد دست میرنند.
نسل جوان ما از دیرباز به دنبال اسطوره و قهرمان برای الگوی زندگی
خود میگردد و متاسفانه در چند دهه اخیر در جامعه ایران اسطوره و
قهرمانی ساخته نشده است .از سوی دیگر جامعه روشنفکری به خاطر
محدودیتهای موجود از ایران خارج ش��ده اند .طبع جوان یک تبع
نوگرا است و طبیعتا بسیاری از این اینفلوئنسرها در نورمهای طبیعی
زندگی نمیگنجند و به نوعی سبک زندگیهای فانتزی خود را دارند
و باعث جلب توجه قشر جوان میشوند ».ما در سطح جهان هم زیاد
از این نوع س��لبریتیها داریم اما این حد از عطش برای دنبال کردن
این افراد در این حد وجود ندارد.
>عدم اقناع در درون

همچنین امان اهلل قرائی مقدم جامعه ش��ناس در مورد آس��یبهای
این معضل به ما گفت « :اصوال زمانی مردم به حاش��یه گرایش پیدا
میکنند که نتوانند در درون اقناع شوند .به طور کلی جامعه اعتماد به

وی ادام��ه داد«:آس��یبهای ای��ن ن��وع رفتارها را میت��وان در ابعاد
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاس��ی ،اقتصادی و روانی دید .مثال زمانی که
اف��راد اخبار خارجی در زمینه دالر را انتخاب میکنند مدام ش��رایط
زندگی خود را با ش��رایط اقتصادی کشورهای دیگر مقایسه میکنند
که موجب اس��ترس برای طبقات پایین جامعه میشود و چون افراد
خودشان را مقایسه میکنند باعث آسیبهای روانی زیادی در آنها
میشود .از لحاظ فرهنگی ارزشهای اصیل فرهنگی هم مورد تهاجم
قرار میگیرند و فرد نس��بت به جامعه بدبین میش��ود و پدیده فرار
مغزها اتفاق میافتد» .
> جنگ رسانه

این جامعه شناس در پایان افزود« :جنگ امروز جنگ رسانهای است
و امروز رسانهها ارتشهای بدون اسلحه هستند بنابراین بعد از جنگ
جهانی دوم در جوامع توسعه یافته همه تالشها بر این شد که اعتماد
مردم را باال ببرند زیرا نبود اعتماد باعث فروپاش��ی جامعه میشود و
متخصصین زیادی مانند مریم میرزاخانی از کشور خارج میشوند زیرا
کشورهای توسعه یافته به دنبال جذب نخبههای جهان سوم هستند.
ارزش یک نابغه به تنهایی هزینه صدساله آموزش و پرورش یک شهر
را جبران میکند .این جریانات به دنبال تغییر اذهان مردم هستند و
مردم در پی این تغییرات به دنبال این نوع از حواش��ی گرایش دارند.
کار فضای مجازی تغییر ذهنیت است» .
امروزه این نوع حواش��ی بحث داغ بس��یاری از محافل جوانان است.
جوانانی که باید به دنبال کس��ب مهارت و افزایش آگاهی باش��ند با
دنبال کردن این چنین حواشی به تخریب ذهن خود دست میزنند
که پیامد این نوع معضالت را در آینده خواهیم دید.

اجرای کامل طرح لباس دوربیندار پلیس بستگی به تامین اعتبار دارد

رئی��س پلیس پیش��گیری نی��روی انتظامی گفت :اج��رای کامل
ط��رح دوربی��ندار ش��دن لب��اس پلیس که چند س��الی اس��ت
در س��طح اس��تانهای کش��ور اجرا میشود ،بس��تگی به تامین
اعتب��ارات در این ح��وزه دارد.س��ردار مهدی معص��وم بیگی در
گفتگ��و با ایرنا افزود :دوربینهایی که به نام دوربینهای البس��ه
یاد میش��ود ،رفتار ماموران را استاندارد کرده و منجر به صیانت
از آنها میش��ود.وی در توضیح این مطلب اف��زود :چنانچه اتفاق
خاص��ی در برخی ماموریتها رخ دهد ،ای��ن دوربینها اتفاق رخ
داده را ضب��ط میکن��د و از این طریق از مام��وران ناجا صیانت
و از س��وی دیگ��ر باعث تقویت حقوق ش��هروندی میشود.س��ردار
معصوم بیگی گفت :نیاز است این طرح در سراسر کشور کاملتر شود
اکنون دوربینهای البس��ه با اولویت پاس��گاهها و کالنتریها در
حال اجراس��ت اما تکمیل آن نیازمند تامین بودجه اس��ت.وی با
بیان اینکه بخش��ی از این دوربینها تولید داخل اس��ت و برخی
دیگر از چین وارد میش��ود ،گفت :همان طور که گفته ش��د در
راس��تای صیانت از حقوق شهروندی این دوربینها همه اقدامات
مامور کالنتری را به طور مس��تمر ثبت و ضبط میکند و موجب
اس��تاندارد شدن رفتار کارکنان فعال در مجموعه نیروی انتظامی
در مواجهه با ش��هروندان میش��ود.وی اظهار داشت :کالنتری و
پاس��گاهها به علت ارتباط مس��تمر و چهره به چهره با شهروندان
به عن��وان خطوط مقدم عملی��ات در نیروی انتظامی به ش��مار
میرون��د و در صورت باال بودن توان و کارایی فرمانده پاس��گاهها
و کالنتریه��ا میزان رضایتمندی مردم از پلیس افزایش مییابد.
سردار معصوم بیگی افزود :افزایش تحرک و تحول در این پلیس

 دوربینهایی که به نام دوربینهای البسه یاد میشود ،رفتار
ماموران را استاندارد کرده و منجر به صیانت از آنها میشود
با تقدم در کالنتریها و پاس��گاهها از دیگر اولویتهای اساس��ی
است ،در راستای تحقق این مهم ،راهاندازی قرارگاه مرکزی تحول
و تحرک کالنتری و پاسگاهها (کوپ) ،در تداوم برنامههای شورای
عالی تحول کوپ تصویب شده و در واقع از این قرارگاه ،به عنوان
گام دوم طرح تحول کالنتریها و پاس��گاهها یاد میش��ود.وی با
بی��ان اینکه فعالیت  ۹کمیته تخصصی در این قرارگاه پیشبینی
شده اس��ت و به زودی عملیاتی خواهد ش��د ،گفت :راهاندازی و
عملیاتی شدن قرارگاههای فرعی به فرماندهی انتظامی استانها
نیز اعالم و ابالغ ش��ده است.س��ردار معصوم بیگی اظهار داشت:
کمیته تصویرس��ازی مطلوب و اطالعرسانی با مسئولیت معاونت

کارخانهها به کویرهای اطراف پایتخت انتقال یابند

عضو ش��ورای ش��هر تهران با اش��اره ب��ه اینکه
در اس��تانداری تهران جلس��اتی برای رسیدگی
به وضعیت مراک��ز آالینده تهران برگزار ش��د،
گفت :متاس��فانه حجم آالیندگی صنایع بزرگ
با این جلس��ات قابل کنترل نیس��ت ،و با وجود
اینکه اعالم میکنند کارهای پیش��گیرانه انجام
میدهند ،ولی ش��واهد نش��ان میدهد آنها در
آالیندگی تهران و ب��ه خصوص مناطق جنوبی
نقش اساسی دارند.حسن خلیل آبادی در گفتگو
با باشگاه خبرنگاران جوان ،تصریح کرد :به دلیل
مصرف گاز خانگی در فصل زمستان ،کارخانهها
در این فصل نوع سوختش��ان را به مازوت تغییر
میدهند و همین امر سبب تشدید آلودگی هوا
میشود.وی افزود :کارخانه داران در ابتدای کار
اظهار میکنند که قوانین مربوط به حفظ محیط
زیس��ت را رعایت میکنند ،ولی بعد از اینکه از
محیط زیس��ت تائید میگیرند ،وضعیت تغییر
میکن��د و لذا نیازمند کنترل متداوم هس��تیم.
وی افزود :روزانه صدها کامیون حمل س��وخت

در ش��رکت نفت تردد میکنند و بر آلودگی هوا
میافزایند.وی افزود :وقتی در حاشیه تهران این
همه کوه و کویر بدون استفاده داریم ،صنایع باید
ته��ران را ترک کرده و به ای��ن اماکن بروند.وی
از صدور مجوز به معادن ش��ن ،ماسه و سیمان
در اط��راف تهران انتقاد کرد و گفت :چرا وزارت
صنعت مجوز میدهد؟ در حالی که ما در شورای
شهر صدور مجوز جدید را ممنوع کردیم ،صدور
مجوز از س��وی وزارت صنعت تخل��ف از قانون
است.وی تاکید کرد :ش��هرداری باید از فعالیت
معادن شن و ماس��ه جلوگیری کرده و آنها را
تعطیل کند.وی از افتتاح واحد شش��م کارخانه
س��یمان در ش��هر ری که چند هفت��ه پیش با
حضور رئیس س��ازمان محیط زیس��ت اس��تان
تهران و محیط زیست شهرستان ری انجام شد
انتقاد کرد و گف��ت :کارخانههای تهران باید به
کویرهای اطراف آن منتقل ش��وند نه اینکه هر
روز بر تعدادش��ان در داخل تهران افزوده شود و
شهر را آلودهتر کنند.

اجتماعی ناجا ،کمیته هوشمندسازی و فناوری پلیس با محوریت
ف��اوا ناج��ا و کمیت��ه «افزایش به��ره وری و اص�لاح روندها» با
مسئولیت معاونت طرح ،برنامه و بودجه ناجا از جمله کمیتههای
تخصصی این قرارگاه هس��تند.وی افزود :کمیته عملیات انتظامی
با مس��ئولیت پلیس پیش��گیری ناجا و کمیت��ه صیانت و بصیرت
افزایی با مس��ئولیت بازرس��ی کل ناجا از دیگر زیرمجموعههای
عملیاتی ق��رارگاه مرکزی تحول و تحرک کالنتری و پاس��گاهها
هس��تند.وی ادامه داد :کالنتری ها ،پاس��گاهها و مراکز انتظامی
ویترین و پیش��انی نیروی انتظامی هستند ،ناجا مبنی بر بهبود و
تسهیل روند خدمات دهی در این مراکز ،تمهیداتی را در دستور
کار دارد .بر این اساس با توجه به بهرهگیری از فناوریهای نوین
برای توس��عه خدماترس��انی مطلوب به م��ردم دبیرخانه دائمی
و کارگروهه��ای تخصصی هوشمندس��ازی در پلیس پیش��گیری
راهاندازی ش��ده است.وی گفت :مردمی بودن پلیس و تغییرات و
پیچیدگیه��ای زندگی اجتماعی که به دنبال خود افزایش حجم
ماموریتهای پلیس در حوزه کالنتریها و پاس��گاهها را به دنبال
دارد ،هوشمندس��ازی در پلیس را به امری ضروری تبدیل کرده
است.س��ردار معصوم بیگی اضافه کرد :هوشمندس��ازی و به روز
بودن از مولفههای محوری هویت پلیس کارآمد در جامعه اس��ت
و ام��روز میدان خالقیتها و ایدههای نو و هوش��مندانه اس��ت و
س��ازمانی در این برهه تاریخی قدرتمند و قوام خواهد داشت که
هوشمندانه از دانش روز بهرهگیری و اثربخشی و کارآیی سازمانی
را ارتقا دهد .بر این اساس در حال حاضر هوشمندسازی ضرورت
سازمانی و راهبرد ناجاست.

ثبت بیش از ۱۸۲هزار ازدواج و ۵۱هزار طالق طی ۴ماه

س��خنگوی س��ازمان ثب��ت احوال کش��ور در
تش��ریح آخرین آمارهای ثبت ش��ده ازدواج و
طالق در کش��ور گفت :از ابت��دای فروردین تا
پایان تیرماه سال جاری  ۱۸۲هزار و  ۸۲مورد
ازدواج و  ۵۱هزار و  ۳۷۱مورد طالق رخ داده
که در پایگاه اطالعات جمعیتی س��ازمان ثبت
احوال کشور ثبت شده است.
س��یف اهلل ابوترابی در گفتگو با ایس��نا ،افزود:
اطالع��ات جمعیتی و مهاجرت س��ازمان ثبت
احوال در دس��ترس عموم مردم است .بر پایه
قانون و مصوبه شورای عالی آمار ،سازمان ثبت
احوال کش��ور مرجع رسمی آمارهای ازدواج و
طالق اس��ت و ای��ن آمارها به تفکیک س��ال،
س��ن و س��ایر اقالم مورد نیاز در وب س��ایت
دفت��ر آم��ار و اطالعات جمعیت��ی و مهاجرت
س��ازمان ثب��ت اح��وال در دس��ترس عم��وم
مردم اس��ت .سخنگوی س��ازمان ثبت احوال
کش��ور ،ازدواج و طالق را به عنوان مقولههای
اجتماعی بخش عم��دهای از آمارهای تولیدی

ثبت احوال برش��مرد و ادام��ه داد :گام بزرگی
در توس��عه دولت الکترونی��ک در حوزه ثبت
ازدواج و طالق و تولید آمارهای آن در س��ال
 ۹۵صورت گرفته ک��ه اعالمیههای کاغذی از
چرخ��ه ثبت اعالم ازدواج و طالق حذف ش��د
و ای��ن دو رویداد به صورت برخ��ط به پایگاه
اطالعات جمعیت کش��ور منتقل میش��ود.به
گفته وی ،بر اس��اس توصیهه��ای بینالمللی
و اصول علمی ،مقایس��ه مقادیر وقایع حیاتی
در دو ب��ازه مختلف بدون توج��ه به تغییرات
س��اختار س��نی و دیگر مولفههای جمعیتی و
نیز بدون توجه به تحوالت اجتماعی ،فرهنگی
از روایت کافی برخوردار نیس��ت .بنابراین این
قبیل مقایسهها باید در بازههای ساالنه یا چند
ساله انجام ش��ود.ابوترابی در بخش دیگری از
صحبتهای خود به آمار والدت تا پایان تیرماه
س��ال جاری اش��اره کرد و افزود :در این مدت
 ۵۸۰هزار والدت و  ۲۴۱هزار و  ۵۹۸فوت نیز
به ثبت رسیده است.

پیشنهاد نمایندگان مجلس برای افزایش هر  ۶ماه حقوق کارگران

س��خنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی از نامه
جمع��ی از نمایندگان مجلس به رئیس س��ازمان برنامه و بودجه
درب��اره وضعیت معیش��تی کارگران خب��ر داد و گفت :در نامهای
به آقای نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ،خواستار اصالح
روشهای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در بودجه سال آینده
ش��دهایم.علی بابایی در گفتگو با تسنیم ادامه داد :در این نامه از
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و مجموعه دولت خواستهایم که
چاره اساسی برای روش تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران

الیحه رتبهبندی معلمان به دولت ارائه شد

وزی�ر آموزشوپرورش از تهیه و ارائه الیحه رتبهبندی معلمان به دولت خبر داد.به گزارش
آنا ،محسن حاجی میرزائی در حساب توئیتر خود نوشت« :با تالش همکارانم در وزارتخانه
و هماهنگ�ی با س�ازمان برنامهوبودجه الیح�ه رتبهبندی معلمان تهیه و ب�ه دولت تقدیم
ش�د.معاون اول محترم رئیسجمهور دستور دادند تا در کمیسیون امور اجتماعی دولت با
قید فوریت بررسی شود.

کرونا خبر

چرا غالب مردم ایران به حواشی عالقه دارند؟

آفتاب یزد _ گروه اجتماعی :جامعه ایرانی جامعه عجیبی اس��ت
امروزه ما ش��اهد عالقه ش��دید مردم ایران به انواع و اقس��ام حواشی
هستیم و ظهور و بروز این نوع عالقه را به وفور میتوانیم در فضاهای
مجازی مشاهده کنیم .به تازگی یکی از خوانندگان موسیقی پاپ در
ترکیه به یکی از ش��اخهای مجازی پیوس��ته است و طی مدت زمان
اندک��ی تعداد دنبالکنندگان آنها افزایش میلیونی داش��ته اس��ت.
به طوریکه میتوان گفت طی چند روز گذش��ته فضای اینس��تاگرام
دربس��ت در اختیار این دو نفر ب��وده و با تولید محتوای مبتذل خود
بس��یاری را همراه خود کرده اند .نکته حائز اهمیت این است که این
افراد فاقد هنر و مهارت خاصی هس��تند و با حاش��یه پردازی هر روز
دنبالکنندگان جدیدی به آنها اضافه میش��ود .ارزش جایگاه آنها
به عنوان ش��اخ مجازی چه اعتبار مادی و معنویای به آنها میدهد
که حاضرند برای حفظ جایگاهشان دست به تخریب یکدیگر بزنند؟
از ابعاد مختلفی به این موضوع میتوان پرداخت .این افراد معموالی
دارای ویژگیهایی از این دس��ت هس��تند :به ص��ورت محو به تبلیغ
میپردازند و گاها خود دارای سایتهای شرطبندی هستند ،در سخن
خود به وفور از الفاظ رکیک استفاده میکنند و کارهای خیر نمایشی
انجام میدهند.

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی
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بیاندیشند زیرا با روش فعلی نمیتوان اقداماتی برای بهبود وضع
معیش��تی کارگران انجام داد.وی تصریح کرد :در پیش��نهادی به
دولت ب��رای تدوین بودجه س��ال آینده و تصمیمگی��ری درباره
می��زان حقوق و دس��تمزد کارگران ،خواس��ته ش��ده که "میزان
حق��وق کارگران در س��ال دو بار و با توجه به نوس��انات قیمتها
و ن��رخ ت��ورم افزایش یابد و حمایتهای بیش��تری از این قش��ر
صورت گیرد".بابایی اضافه کرد :البته در پیش��نهاد دیگری مطرح
کردهای��م که حمایتهای معیش��تی از کارگ��ران صرفاً منوط به

افزایش حقوق نباشد و سبد کاالیی ویژهای نیز برای آنها در نظر
گرفته شود زیرا کارگران امروز از عهده مخارج زندگی برنمیآیند
و چارهای برای آن باید اندیشیده شود.وی با بیان اینکه کارگران
موتور گردش و رونق تولید در کشور هستند ،خاطرنشان کرد :در
شرایط موجود باید از این قشر بیش از پیش حمایت شود ،ما نیز
جلس��ات متعددی برای حمایت از کارگران با مس��ئوالن سازمان
برنام��ه و بودجه و وزارت تعاون داش��تهایم که این جلس��ات نیز
تداوم خواهد داشت.

شماره5865

جهان

تعداد مبتالی�ان ۴۵ :میلیون و  ۳۴۸هزار
و  ۱۷۶نفر
تعداد فوتی ها :ی�ک میلیون و  ۱۸۶هزار
و  ۳۹۶نفر
تع�داد بهبود یافتگان ۳۲ :میلیون و ۹۹۶
هزار و  ۳۳۵نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۶۰۴ :هزار و  ۹۵۲نفر
تعداد فوتی ها ۳۴ :هزار و  ۴۷۸نفر
تعداد مبتالیان دیروز ۸ :هزار و  ۱۱نفر
تعداد فوتیهای دیروز ۳۶۵ :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان ۹ :میلی�ون و  ۲۱۲هزار و
 ۷۶۷نفر
تعداد فوتی ها ۲۳۴ :هزار و  ۱۷۷نفر

شهرداری

صدورپروانهپالسکویجدید
درگرویتعیینتکلیفمالی
باشهرداری

ش��هردار منطقه  ۱۲در م��ورد آخرین وضعیت
صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان در حال
احداث پالسکو ،گفت :نقشههای ساختمان در
حال ساخت پالس��کو ،در سیستم شهرسازی
ش��هرداری تهران بارگذاری ش��ده اس��ت ،اما
موضوع تعیین تکلیف مسائل حقوقی و حساب
و کتاب ریالی آن باقی مانده است..علی محمد
س��عادتی در گفتگو با ایسنا ،با بیان اینکه ما در
شهرداری تهران به ساختمان پالسکو به مانند
سایر ساختمانهای در حال ساخت نگاه میکنیم
و تفاوتی قائل نیستیم ،افزود :کار فنی پروژه تمام
ش��ده است و عوارض در حس��اب و کتابهای
فی مابین بنیاد مستضعفان و شهرداری تهران
در حال بررس��ی است و دقت داشته باشید که
تصمیمگیری در مورد مسائل مالی نیز در حوزه
اختیارات شهردار منطقه نیست.سعادتی با بیان
اینکه با تعیین تکلیف مس��ائل مالی ،بالفاصله
پروانه ساختمانی پالسکو صادر میشود ،افزود:
ما دغدغه مس��ائل فنی و ایمنی س��اختمان را
داش��تیم که خوش��بختانه تاییدیههای الزم از
آتش نش��انی و سازمان نظام مهندسی در مورد
این ساختمان اخذ شده است.

مجلس

هرنوع"صیدترال"ممنوعاست

سخنگوی کمیس��یون کشاورزی ،آب و محیط
زیس��ت مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت :در
جلسهای که به تازگی در کمیسیون کشاورزی
مجلس با وزیر جهاد کش��اورزی داشتیم ،بنده
ش��بهاتِ ممنوعیت صید ترال را مطرح کردم
که وی نیز پاس��خ داد .معینالدین سعیدی در
گفتوگو با تس��نیم؛ اضافه کرد :آقای خاوازی
درباره ش��بهات پیرامون صید ت��رال گفت که
""طبق توافقی ک��ه صورت گرفت��ه ،صید ترال
به طور کامل در این  2سال ممنوع شده و فقط
مختص فانوسماهیها نیست و هر نوع صیدی
به صورت ترال در این مدت ممنوع اس��ت".وی
تصریح کرد :آقای خاوازی همچنین بر این نکته
نیز تأکید کرد که در مدت  2سال تعیین شده
که از ابتدای آذر امسال آغاز میشود ،هیچکدام
از کش��تیهای صید ت��رال اج��ازه فعالیت در
خلیج فارس و دریای عم��ان را ندارند و تمامی
صیدهای ترال در این آبها ممنوع است.سعیدی
خاطرنشان کرد :وزیر جهاد کشاورزی ممنوعیت
صید ترال را در جلسه هیئت دولت مطرح کرده
بود که بر همین اساس در یکی از جلسات سران
قوا نیز این پیشنهاد مطرح شده بود.

گردشگری

ورود گردشگران به کندوان
ممنوعشد

فرماندار شهرس��تان اسکو از اعمال محدودیت
تردد در محورهای گردش��گری این شهرستان
خبر داد.فرماندار شهرستان اسکو گفت :در پی
تش��دید شیوع کرونا و بر اساس مصوبات ستاد
شهرس��تانی مقابله با کرونا از ورود خودروهای
غیر بومی در محورهای گردشگری شهرستان
از دیروز ۹ ،آب��ان جلوگیری کردیم.به گزارش
برنا؛ بابک رضی منش،از گردش��گران خواست
از سفر به شهرستان اسکو و مناطق گردشگری
این شهرس��تان از جمله روستای توریستی و
تاریخی کن��دوان خودداری کنند.وی وضعیت
ش��یوع کرونا را در این شهرستان نگرانکننده
و بحرانی توصیف کرد و رعایت ش��یوه نامههای
بهداش��تی و فاصلهگ��ذاری اجتماع��ی را
خواس��تار شد.او افزود :میزان فوتی مهرماه این
شهرس��تان برابر کل فوتی  ۷م��اه اخیر بوده و
ش��مار مبتالیان و مراجعهکنندگان بدحال به
بیمارس��تان در حال افزایش است.شهرس��تان
اسکو به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری
از ظرفیتهای بیبدیل گردشگری ،آثار تاریخی
و طبیعی بینظیر و روستاهای منحصر به فرد
هدف گردش��گری مقصد گردشگران استانی و
کش��وری است که در همه ایام س��ال به ویژه
در تعطی�لات با حضور گس��ترده مس��افران و
گردشگران مواجه است.

گزارش کوتاه
برنامهتامیناجتماعیبرایمقابلهباپیریجمعیت

زنگ خطر صندوقهای بیمهای
به صدا درآمد

رئیس کانون هماهنگی ش��وراهای اسالمی
کار کش��ور درباره برنامه تامی��ن اجتماعی
برای س��الهای آینده که با بحران جمعیت
روبهرو هستیم ،گفت :معتقد هستیم یکی از
چالشهایی که حاکمیت در سالهای آینده
با آن روبرو خواهد شد ،چالش صندوقهای
بازنشس��تگی اس��ت.اولیا عل��ی بیگ��ی در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،تصریح
کرد :زمانی که صندوقهای بازنشستگی به
سن س��الخوردگی برسند و منابع و مصارف
آنه��ا نزدیک ب��ه یکدیگر ش��ود و مصارف
ب��اال برود و درآمدش��ان کاه��ش پیدا کند،
زن��گ خط��ر صندوقه��ای بیمه ب��ه صدا
در میآید و در حال حاضر تحریمها و کرونا
باعث ش��ده که مص��ارف تامی��ن اجتماعی
افزای��ش یاب��د و درآم��د آن کاه��ش پیدا
کند.
وی ب��ا بیان اینک��ه در همین بح��ث کرونا
تعداد زیادی از بیمه شدگان سازمان تامین
اجتماعی بیکار شده و بیمه بیکاری دریافت
میکنند و در مقابل به دلیل آن که ش��غل
خود را از دس��ت دادهاند ،حق بیمهای بابت
آنها به س��ازمان تامین اجتماعی پرداخت
نش��ده اس��ت ،گف��ت :یعنی مق��رری بیمه
بیکاری دریافت میکنند ،اما حق بیمه بابت
آنها به تامین اجتماعی داده نمیشود .علی
بیگی تصری��ح کرد :بر اث��ر تحریمها تعداد
زی��ادی از کارخانهها م��واد اولیه و قطعات
الزم را نداش��تند و به همی��ن دلیل تعطیل
شدند و کارگران آنها نیز آسیب دیدند و در
نتیجه تعداد بیمه ش��دگانی که بابت آنها
حق بیمه پرداخت میشد ،کاهش پیدا کرد.
بدون تع��ارف باید بگوییم ک��ه تحریمها به
تولید آسیب رسانده و در مقابل آن سازمان
تأمی��ن اجتماع��ی نی��ز تحت الش��عاع قرار
گرفته اس��ت .وی ادامه داد :دولت و مجلس
در ق��دم اول برای حل این مش��کل باید به
تکالیف قانونی خود نسبت به سازمان تامین
اجتماعی عمل کنن��د ،یعنی از تصویب هر
قانونی که فاقد پشتوانه مالی است بپرهیزند
و نگاه سیاسی به س��ازمان تامین اجتماعی
نداشته باشد.
وی اف��زود :در حال حاضر س��ازمان تامین
اجتماعی در شرایطی قرار گرفته که ظرفیت
قوانین هزین��ه بردار را ن��دارد ،چرا که این
س��ازمان به صورت درآم��د -هزینهای اداره
میش��ود و اگر درآمد کافی ب��رای هزینهها
نباشد قطعاً با مشکل مواجه میشود تامین
اجتماع��ی مانند س��ایر صندوقه��ا بودجه
دولتی ندارد و اگر درآمدهایی که پیشبینی
کرده محقق نش��ود ،در اج��رای برنامههای
خود با مش��کل مواجه خواهد ش��د ،در غیر
این ص��ورت مجبور اس��ت وام بگیرد .علی
بیگی اضافه کرد :این س��ازمان فقط باید به
ذینفعان خود پاس��خگو باش��د و مسئولیتی
در قبال آح��اد جامعه ن��دارد و وظیفه این
س��ازمان ارائه خدمت به بیمهش��دگان خود
اس��ت ،این نگاهی اس��ت که توقع داریم به
سازمان تامین اجتماعی داشته باشند.وی با
اشاره به اینکه امروز بدهی دولت به سازمان
تامی��ن اجتماع��ی ب��ه بی��ش از  ۳۵۰هزار
میلیارد تومان رسیده و این بدهی برای این
دولت و یا دولت قبلی نیست ،گفت :از سال
 ۵۴این بدهی انباش��ته شده و نمیتوان این
را گف��ت که دولت خاصی بدهی را پرداخت
نکرده اس��ت .وی با اش��اره به اینکه دولت و
مجل��س باید چارهای بیندیش��ند و به موقع
بدهی دولت به س��ازمان تأمین اجتماعی را
پرداخت کنند ،ادامه داد :چرا که منابع تامین
اجتماع��ی به خطر افتاده و درآمد س��ازمان
تامین اجتماعی کاهش پیدا کرده اس��ت و
در مقاب��ل آن تعهدات تامی��ن اجتماعی به
بیمه شدگان رو به افزایش است.علی بیگی
با تاکید بر اینکه طبق برنامه شش��م توسعه
دولت مکلف است هر سال ۵۰هزار میلیارد تومان
باب��ت بدهی خ��ود را ب��ه س��ازمان تأمین
اجتماعی پرداخت کند ،ادامه داد :در حالی
که ای��ن اتفاق نیفتاده اس��ت مجلس عالوه
ب��ر تصویب قانون وظیفه نظ��ارت بر اجرای
آن را نی��ز دارد و آیا مجلس بر این موضوع
نظارت کرده است؟وی خاطرنشان کرد :اگر
بده��ی دولت به س��ازمان پرداخت ش��ود و
برای برنامهها و تکالیف جدیدی که بر عهده
س��ازمان تامی��ن اجتماعی از ط��رف دولت
و مجل��س تعریف میش��ود مناب��ع آن نیز
در نظر گرفته شده باشد ،این گونه میتوانیم
در س��الهای آینده که با بحران جمعیت و
افزایش تعداد مستمریبگیران روبرو هستیم
با چالشهای کمتری مواجه شویم.
این س��ازمان فق��ط باید به ذینفعان
خود پاس��خگو باش��د و مس��ئولیتی در
قب��ال آحاد جامعه ن��دارد و وظیفه این
س��ازمان ارائه خدمت به بیمهشدگان
خود اس��ت ،این نگاهی است که توقع
داری��م ب��ه س��ازمان تامی��ن اجتماعی
داشته باشند

