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پیشبینی تحقق  ۸۰درصدی بودجه غیرنقد شهرداری تا پایان سال

معاون مالی و اقتصادی ش��هری ش��هرداری تهران درباره میزان
تحقق بودجه غیرنقد در سال جاری توضیح داد :بر اساس مصوبه
بودجه س��ال  ،۱۳۹۹بودجه غیر نقدی امس��ال بالغ بر ۶۱.۱۴۶
میلیارد ریال اس��ت که تا تاریخ  ۱۵آبان م��اه  ۱۰.۶۵۷میلیارد
ریال از کل بودجه محقق و وصول ش��ده اس��ت.به گزارش ایسنا،
عبدالحمی��د امامی ادامه داد :باتوجه ب��ه اینکه در این بازه زمانی
یعن��ی از اول فروردین ت��ا  ۱۵آبان در بخش بودجه غیر نقد باید
 ۳۸.۵۹میلی��ارد ریال وصول میش��د ،هم اکن��ون  ۲۸درصد از

کل بودجه غیر نقد محقق ش��ده است .وی با بیان
اینکه بخش مهمی از تحقق بودجه غیر نقد مربوط
به فروش امالک و پروژههای مش��ارکتی و مطالبات
از دس��تگاههای دولت��ی اس��ت ،گفت :ب��ا توجه به
برنام��ه های پیش روی مناط��ق و هماهنگی های
انجام شده با سازمان امالک و مستغالت و سازمان سرمایه گذاری
و مش��ارکت های مردم��ی انتظار می رود درص��د تحقق بودجه
غیر نقد تا پایان سال حداقل  ۸۰درصد مصوب آن باشد.به گفته

اجتماعی

امامی ،بودجه غیرنقد مانند بودجه نقد نیست که فورا
به حس��اب خزانه واریز شود ،بودجه غیرنقد از مرحله
مذاکره تا کارشناس��ی ملک ،پروسهای زمان بر دارد.
وی اف��زود :ف��روش امالک و پروژهه��ا در حد تامین
تعهدی است که به شهرداری بر اساس بودجه واگذار
شده است و ش��هرداری تهران در دوره جدید هیچ گاه بر خالف
قوانین و مقررات شهرسازی عمل نکرده و قصدی برای حرکت در
مسیر گذشته هم ندارد.

آیا آمپول دیازپام نایاب شده است؟!

اعضای سازمان غذا و دارو رفتیم تا کمبود این دارو را بررسی کنیم.
اما کس��ی از اعضای این سازمان پاسخگو نبود.بدین ترتیب به سراغ
نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت مجلس رفتیم .دکتر شهریاری
نماینده زاهدان در مجلس و عضو کمیس��یون بهداش��ت پارلمان به
آفتاب یزد گفت « :من تاکنون گزارشی مبنی بر کمبود این دارو در
کش��ور دریافت نکردهام و بعید است که بیماران برای دسترسی به
این دارو با مشکل مواجه شوند» .

>این آمپول برای مریض سرپایی کاربردی ندارد

>موارد مصرف دیازپام

دیازپ��ام (ب��ه انگلیس��ی( )Diazepam :ب��ا ن��ام تج��اری والیوم
( ))Valiumداروی مس��کن و خوابآوری اس��ت که برای تسکین
اضط��راب ،اختالالت خواب و اختالالت هراس تجویز میش��ود .این
دارو همچنین بهعنوان ضدتش��نج و ش��لکننده ماهیچه اسکلتی،
درمان انقباض عضالنی و تش��نج (تب و تشنج در کودکان یا حمله
صرع) نیز اس��تفاده میش��ود .این دارو برای اضطراب ،سندرم قطع
مصرف الکل ،اختالالت تش��نجی ،درم��ان اضافه صرع میوکلونیک،
درمان وحشت و ترس بیش از حد ،درمان کمکی برای اندوسکوپی،
اسپاسم عضالت اسکلتی ،سردرد ،تکانهای غیرارادی یا لرزش و برای
درمان بیخوابی ناش��ی از سم زدایی مواد افیونی در افراد بستری به
صورت عضالنی توصیه میشود .در کوتاه مدت برای درماناضطراب
و بیخواب��ی ،و ب ه عنوان داروی کمک��ی در درمان عالئم حاد قطع
مصرفداروه��ا ،حمله م��داوم صرعی و تش��نجاتناش��ی از تب و
مس��مومیتها ،گرفتگی عضالت اس��کلتی ،مصرف قبل از جراحی
(بهعنوان داروی پیش بیهوشی) بهکار میرود .در سال ،2020ایاالت
متحده آن را به عنوان یک اس��پری بینی برای قطع فعالیت تش��نج
در اف��راد مبتال به صرع تصویب کرد .دیازپ��ام داروی منتخب برای
درمان وابس��تگی بنزودیازپین به علت نیمه عمر طوالنی آن اس��ت
که باعث کاهش آسانتر دوز میشود .سایر موارد مصرف عبارتند از:
درمان عالئم عصبی مرتبط با س��رگیجه ،درمان کزاز به همراه سایر
اقدامات درمانی فش��رده ،درمان کمکی در فلج عضالنی اسپاستیک
(پاراپلژی  /تتراپلژی) ناشی از منشا مغزی یا نخاعی شرایطی مانند
س��کته مغزی ،اس��کلروز متعدد ،یا صدمه به نخاع (درمان طوالنی
مدت با دیگر انجام خدمات توانبخشی همراه) ،درمان تسکیندهنده
سندرم درد سفت ،درمان عوارض ناشی از یک بحران مصرف توهمزا
و مصرف بیش از حد محرک و روان پریش��ی و پیشگیری از سمیت
اکسیژن در طی درمان با اکسیژن هایپر بریک.
ای��ن دارو میتوان��د از طریق دهان گرفته ش��ود ،داخ��ل روده وارد

ای��ن آمپول در موارد خیلی معدودی تجویز میش��ود
و جایگزینهای زیادی ه��م دارد .ما حتی قرص دیازپام
را ه��م به س��ختی تجوی��ز میکنیم و نیازی نیس��ت این
دارو ب��ه ص��ورت گس��ترده در دس��ترس عم��وم ق��رار
بگیرد
ش��ود ،به عضله تزریق ش��ود ،به داخل ورید تزریق شود یا به عنوان
اس��پری بینی استفاده شود .هنگامی که به رگ وارد شود ،اثرات در
یک تا پنج دقیقه ش��روع میش��ود و تا یک ساعت ادامه مییابد .از
طریق دهان ،اثرات بعد از  15تا  60دقیقه شروع میشود .مکانیسم
آرام بخش��ی آن بهطور دقیق مش��خص نیست و به نظر میرسد بر
روی  GABAدر مغز تأثیر دارد .فعالیت تشنجی را با تأثیر بر قشر
حرکتی مخ س��رکوب میکند .دیازپام بسته به شرایط متفاوت و در
افراد متفاوت با مقادیر متفاوتی تجویز میشود.
>جایگزین کردن قرص به جای آمپول

ط��ی بررس��یهایی که انج��ام دادیم متوجه ش��دیم زم��ان زیادی
اس��ت که این دارو در داروخانهها توزیع نمیش��ود .تعداد زیادی از
داروخانهه��ا به ما گفتند که این دارو موجود نیس��ت و برخی اعالم
کردند با وجود نس��خه تنه��ا میتوانند یک عدد از ای��ن دارو را در
اختیار بیماران قرار دهند .مس��ئول داروخانهای به آفتاب یزد گفت:
« حدود یک س��ال اس��ت که این دارو به داروخانه ما توزیع نش��ده
اس��ت و االن موجودی نداریم ولی قرص دیازپام موجود اس��ت که
بیماران با تجویز پزش��ک معالج خود میتوانند این دارو را جایگزین
کنند» .
چ��ون این دارو برای بیمارانی با وضعی��ت خاص و خطرناک تجویز
میشود و چندی است که کمبود داروها زیاد شده است ما به سراغ

در ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد

الزامهمراهداشتنکارتملیبرایمراجعهبهاداراتوحملونقلعمومی

س��خنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در حاشیه ستاد ملی مقابله با
کرونا با بیان اینکه گزارشات متعددی در ستاد کرونا ارائه شد ،گفت:
ام��روز هم خبرهای خوبی داریم؛ به ط��ور کلی با توجه به رعایتی
که مردم انجام دادند و میزان رعایت پروتکلهای بهداش��تی که به
باالی  90درصد رس��یده است ،روند بیماری رو به کاهش گذاشته
و در حال حاضر در  160شهر و شهرستان قرمز ،حدود  145شهر
روند رو به کاهش دارند و روند کاهشی شروع شده که بسیار جای
خوشحالی است و در  15شهر باقی مانده نیز فکر میکنم طی این
هفته روند کاهش آغاز خواهد ش��د.به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا
رییسی ادامه داد :خبر خوب دیگر این است که  89شهری که قرمز
بودند که از  5آبان  43ش��هر بود و  14آبان  46ش��هر دیگر به آن
اضافه ش��د ،آن  89ش��هر به جز دو شهر همه این شهرها از حالت
قرمز خارج ش��ده و به نارنجی و زرد بدل ش��دهاند که نشاندهنده
رعایت بسیار خوب مردم است.رییسی تاکید کرد :برای کاهش روند
فوتیها هم باید منتظر باشیم .با توجه به اینکه در حال حاضر میزان
ورودی به بیمارستانها و بستری رو به کاهش گذاشته،حدود دو تا
س��ه هفته دیگر آثار این موضوع را خواهیم دید .میزان فوتیها نیز
کاهش مییابد.وی تاکید کرد :نباید دوباره فریب این را بخوریم که
چون روند بیماری رو به کاهش گذاشته دیگر نیاز به اقدامات خاصی
نیست ،بلکه آقای رییس جمهور هم تاکید کردند که اقدامات زیادی

باید انجام شود .همچنان باید بحث استفاده از ماسک ،فاصلهگذاری
اجتماع��ی و ...را ج��دی بگیریم .ترددهای غیر ض��روری را حذف
کرده و از حضور در جش��نها و مراس��مهای پرتجم��ع به ویژه در
فضاهای بس��ته باید پرهیز کرد .با توجه به سرد شدن هوا و بسته
ش��دن درب و پنجره و کاهش تهویه ،این موض��وع میتواند برای
ش��یوع بیماری بس��یار موثر باشد .خوش��بختانه ما میزان تستها
را ت��ا پای��ان این ماه ب��ه  100تا  120هزار تس��ت در روز خواهیم
رساند.رییس��ی گفت :همچنین با توجه به س��امانه یکپارچه رصد
آزمایشهای��ی که ایجاد کردیم ،تم��ام آزمایشهای مثبت در یک
بان��ک اطالعاتی جمع آوری میش��ود و طی چهار روز گذش��ته از
حضور و سفر  1748نفر فردی که مثبت بودند و قصد خرید بلیت

تفاوتی بین شناسنامه افراد حاصل از ازدواج
زن ایرانی با مرد خارجی با سایر ایرانیان وجود ندارد

مدی��ر کل ام��ور اتب��اع و مهاجری��ن خارجی
اس��تانداری تهران درباره آم��ار افراد حاصل از
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که متقاضی
شناس��نامه هس��تند ،گفت :در تهران در چند
روز اول  ۱۸هزار خان��وار تقاضا داده و فرم پر
کردهاند .برآورد ما این است که شاید بین ۶۰
تا  ۶۵هزار خانوار فقط در تهران طی چندماهه
آینده متقاضی صدور شناسنامه داشته باشیم.
این تعداد نیز برآورد م��ا از میزان ازدواجهای
رخ داده صورت گرفته است«.منصور حاجی»
در گفتوگو با ایلنا ادامه داد :بس��یاری از این
ازدواجها نیز منجر به تولد فرزند نش��ده است،
ام��ا ازدواجها به ص��ورت طبیع��ی ادامه پیدا
میکند و این صدور شناس��نامه برای فرزندان
حاص��ل از ازدواج م��ادر ایرانی با پ��در ایرانی
ادام��هدار خواهد بود.وی تصری��ح کرد :قانون
جدید اعطای تابعیت ب��ه فرزندان دارای مادر
ایران��ی تمامی فرزندان ناش��ی از ازدواج زنان
ایرانی با یک مرد خارج��ی را در برمیگیرد و
همه افراد حاصل از این نوع ازدواجها میتوانند
برای دریافت شناس��نامه اق��دام کنند.حاجی
درباره اینکه بیش��ترین ازدواجه��ا با اتباع چه
کش��ورهایی صورت گرفته اس��ت ،خاطرنشان
کرد :به صورت طبیعی ما در کشورمان بیشتر
میزبان پناهندگان کش��ور افغانستان هستیم،
البته از کشورهای دیگر مانند عراق و پاکستان
و دیگر کشورها نیز تبعه داریم بر همین اساس

نیز به صورت طبیعی باید بیش��ترین ازدواجها
با اتباع کش��ور افغانستان باش��د ،امیدواریم با
صدور این شناس��نامهها بخش��ی از مشکالت
این خانوادهها نیز برطرف ش��ود.وی در پاسخ
به این س��وال ک��ه آیا تفاوتی بین شناس��نامه
افراد حاص��ل از ازدواج زن��ان ایرانی با مردان
غیرایرانی با شناس��نامه افرادی که دارای پدر
و مادر ایرانی هستند ،وجود دارد ،گفت :وقتی
شناس��نامه برای این افراد صادر میشود ،آنها
نیز تبعه کش��ور محس��وب میش��وند و هیچ
تفاوت��ی با فردی که دارای پ��در و مادر ایرانی
هس��تند ،ندارند .کسی که شناسنامه میگیرد
یعنی یک فرد ایرانی اس��ت و میتواند از تمام
مزایایی که افراد اتباع کشور برخوردار هستند،
برخوردار ش��وند .بنابراین ش��ایعاتی که اعالم
میش��ود این شناس��نامهها متفاوت است و یا
محدودیتی برای این افراد وجود دارد به شدت
تکذیب میشود.وی همچنین درباره اقداماتی
که در راستای پیش��گیری از کرونا برای اتباع
غیرایرانی انجام میش��ود ،گفت :ارائه خدمات
به اتباع خارجی هیچ تفاوتی با ارائه خدمات به
اتباع داخلی ندارد .تمامی اتباع خارجی که در
شهرستانهای استان تهران زندگی میکنند،
میتوانند از خدمات درمانی در بیمارس��تانها
استفاده کنند ،درمان برای اتباع ایرانی اگر به
صورت رایگان انجام شود ،برای اتباع غیرایرانی
نیز به همان صورت رایگان ارائه میشود.

از س��وی دیگر دکتر کیانوش جهانپور،رئی��س مرکز روابط عمومی
وزارت بهداش��ت در خصوص این موضوع به آفتاب یزد گفت « :این
دارو اصال دارویی نیس��ت که به تعداد زیاد بتواند در دسترس مردم
قرار بگیرد و بیماران با تعداد باال آن را از داروخانهها دریافت کنند.در
واقع این آمپول برای مریض سرپایی کاربردی ندارد چون این آمپول
یک داروی بیمارستانی است که عمدتا در اورژانس استفاده میشود.
س بیمارس��تانها توزیع میشود و در سطح
آمپول دیازپام در اورژان 
گس��ترده در داروخانهها توزیع نمیشود زیرا بیماران سرپایی قرص
دیازپام را اس��تفاده میکنند که در داروخانهها موجود است .آمپول
دیازپام در موارد خاص با کاربرد مش��خص در بیمارستانها استفاده
میشود .کسی که تشنج کنترل نشده هم دارد هر روز به این آمپول
احتیاجی ندارد چون نمیش��ود این دارو حتی در صورت تشنج در
خان��ه به بیمار تزریق ش��ود .با تمام ای��ن توضیخات هیچ کمبودی
درباره این دارو در کشور ما وجود ندارد» .
>قرص دیازپام را هم به سختی تجویز میکنیم

برای بررس��ی ابعاد پزش��کی موض��وع با دکت��ر محمدعلی حرازی
متخصص روانپزش��کی نیز به گفتگو پرداختی��م .وی به آفتاب یزد
گف��ت « :ای��ن آمپول در م��وارد خیلی معدودی تجویز میش��ود و
جایگزینهای زیادی هم دارد .ما حتی قرص دیازپام را هم به سختی
تجوی��ز میکنیم و نیازی نیس��ت این دارو به صورت گس��ترده در
دسترس عموم قرار بگیرد .در بیقراریهای شدید در بیمارستانها
به میزان خیلی کم این دارو به افراد تزریق میش��ود و فرد خودش
نمیتواند و نباید این دارو را تهیه و استفاده کند» .
با این توضیحات و بررس��یهایی که ما انجام دادیم به نظر میرسد
در م��ورد آمپول دیازپام کمبودی وجود ن��دارد بلکه عرضه محدود
این دارو به دلیل در نظر گرفتن یک سیاس��ت پیشگیری وضعی به
ت کردن دسترسی کسانی است که از آن برای مصارف
منظور س��خ 
سوء ،استفاده میکنند.
برنامه ما یک محدودیت هوش��مند اس��ت .به طوری
که دوش��نبه هفته جاری مجددا وضعیت شیوع و بروز
بیماری را رصد میکنیم و اگر ش��هرهایی در وضعیت
قرمز یا نارنجی باشند ،اعمال محدودیت میکنیم و اگر
شهر یا شهرستانی از قرمز به نارنجی یا زرد بدل شده
باشد ،محدودیتها به همان نسبت کاهش مییابد
و مسافرت با اتوبوس ،هواپیما و قطار داشتند جلوگیری کردیم .زیرا
توانستیم از این سامانه اس��تفاده کنیم.وی گفت :یکی از مصوبات
ستاد ملی کرونا که یکی از مصوبات خوب است و فکر میکنم برای
اینکه بتوانیم از حضور افراد کرونا مثبت در حمل و نقل عمومی و
ادارات جلوگیری کنیم ،این است که همراه داشتن کارت ملی برای
گرفتن خدمت ،الزامی اس��ت .بنابراین هموطنان اگر قرار است به
اداره ای برای گرفتن خدمت مراجعه کنند ،باید کارت ملی به همراه
داشته باش��ند.وی افزود :این اقدام برای حفظ سالمت خودشان و
دیگران اس��ت .در این صورت اگر آزمایش مثبت داش��ته باشند ،با
کارت ملی قابل چک کردن اس��ت و میتوانن��د از افراد در معرض
خط��ر محافظت کنن��د..وی تاکید کرد :برنامه م��ا یک محدودیت
هوش��مند است .به طوری که دوشنبه هفته جاری مجددا وضعیت
ش��یوع و بروز بیماری را رصد میکنیم و اگر شهرهایی در وضعیت
قرمز یا نارنجی باش��ند ،اعمال محدودیت میکنیم و اگر ش��هر یا
شهرستانی از قرمز به نارنجی یا زرد بدل شده باشد ،محدودیتها به
همان نسبت کاهش مییابد.

بدهی  ۳۰۰هزار میلیارد تومانی دولت
به سازمان تامین اجتماعی

رئیس کانون بازنشستگان سازمان
تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در
پایان سال  98سبد هزینه خانوار 4
میلی��ون و  946ه��زار تومان بود ،
امروز به  10میلیون تومان رس��یده
است گفت :در طی ماه های گذشته
تقریب��ا همه اق�لام دو برابر افزایش
یافته اس��ت و بازنشس��تگان نم��ی توانند در
برابر این تورم کمر راس��ت کنند و این س��وال
مطرح می ش��ود که تا چ��ه زمانی باید حقوق
ای��ن گ��روه از جامعه ثابت باش��د ام��ا تورم و
هزین��ه ه��ا ه��ر روز افزایش یابد.ب��ه گزارش
تس��نیم،علی دهقان کیا افزود :در ابتدای سال
جاری برای بازنشس��تگان کش��وری و لشگری
افزایش حقوق و متناس��ب س��ازی حقوقشان
انج��ام گرف��ت و در  6ماه��ه دوم س��ال هم
دوباره می تواند مناسب سازی را اجرا کند اما
شورای عالی کار بنا به دالیلی نامشخص نمی تواند
برای افزایش حقوق کارگران تشکیل جلسه و
تصمیم گیری کند و اینها جای ابهام دارد .وی
خاطر نش��ان کرد :انتظار م��ا از دولت این بود
که بدهی خود به س��ازمان تامین اجتماعی را
بپردازد و این سازمان بتواند از محل متناسب
س��ازی ش��رایط بهتری را برای بازنشس��تگان
فراهم کند و امید داش��تیم ک��ه همان میزان
که حقوق بازنشس��تگان کش��وری و لشگری
افزای��ش پیدا کرد به هم��ان میزان نیز حقوق

به دلیل عدم اخذ مجوز ،آزمون وکالت برگزار نمی شود

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ایران گفت :آزمون وکالت  ۹۹به دلیل
شرایط حاد کرونایی و نداشتن مجوز برگزاری آزمون ،در تاریخ  ۲۸آذر برگزار نخواهد شد.به
گزارش مهر ،جعفر کوشا گفت :تاریخ دقیق آزمون از سوی سازمان سنجش و پس از استعالم
از ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم میشود .رئیس اسکودا افزود :سالمت داوطلبان اخذ پروانه
وکالت از هر چیزی برای ما مهمتر است.

کرونا خبر

آفتاب یزد با توجه به درخواست خوانندگان خود بررسی کرد

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا :در پی تماس برخی از بیماران با
روزنامه آفتاب یزد در خصوص کمبود آمپول دیازپام ما برای بررسی
این موضوع به سراغ داروخانهها رفتیم و وضعیت موجودی این دارو
در داروخانهها را جویا شدیم .بیماری به ما گفت « :من برای تشنج
کنترل نشده خود نیاز به تزریق این آمپول دارم و در اوضاع بیماری
کرونا مراجعه به بیمارستانها سخت شده است اما این روزها من با
نسخه پزشک در برخی از داروخانهها نمیتوانم این دارو را پیدا کنم
و حتی با نسخه هم تنها یک عدد از این دارو را میدهند».
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بازنشستگان افزایش پیدا می کرد.
وی ب��ه بند ب ماده هفت اصالحیه
قانون س��اختار نظام جامعه رفاه و
تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت:
این اتفاق در حالیس��ت که درباره
محاس��به بدهی دولت ب��ه تامین
اجتماعی با بهره ساده به جای بهره
مرکب استفاده می شود که این اتفاق در آیین
نامه های قانونی برنامه شش��م توس��عه گرفته
شده است که بر اساس آن بدهی قطعی شده
دولت به سازمان تامین اجتماعی از سال  83تا
پایان سال  95حدود  92هزار و  500میلیارد
تومان بوده که با اس��تفاده از آیین نامه اشاره
شده و بهره ساده این رقم به  58هزار میلیارد
توم��ان کاهش پیدا کرده اس��ت.وی افزود :بر
اساس آخرین آمار اخذ شده کل بدهی دولت
به س��ازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 98
حدود  300هزار میلیارد تومان محاسبه شده
اس��ت.وی گف��ت 60 :درصد از بازنشس��تگان
این س��ازمان حداق��ل بگی��ر و  14درصد زیر
حداقل بگیر هس��تند و سرمایه سازمان تامین
اجتماع��ی کارگ��ران و بازنشس��تگان اس��ت.
دهقان کیا در ادامه به ش��رایط بیمه تکمیلی
درمان بازنشستگان اشاره کرد و گفت :در حال
حاضر  79قلم از داروها از ش��مول بیمه خارج
شده اس��ت که این اتفاق شرایط نامناسبی را
برای بازنشستگان رقم زده است.

شماره5889

جهان

تعداد مبتالیان ۶۱ :میلیون و  ۹۸۸هزار و
 ۶۵۵نفر
تع�داد فوتی ها  :یک میلیون و  ۴۴۹هزار
و  ۱۲۴نفر
تعداد بهبود یافتگان ۴۲ :میلیون و ۷۸۹
هزار و  ۲۱۰نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۹۳۵ :هزار و  ۷۹۹نفر
تعداد فوتی ها ۴۷ :هزار و  ۴۸۶نفر
تعداد مبتالیان دیروز ۱۳ :هزار و  ۴۰۲نفر
تعداد فوتی های دیروز ۳۹۱ :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان ۱۳ :میلیون و  ۴۵۴هزار و
 ۳۴۶نفر
تعداد فوتی ها ۲۷۱ :هزار و  ۲۹نفر

شورای شهر

نامگذاری میدان اصلی آبسرد
به نام شهید فخری زاده

اعضای شورای اسالمی شهر آبسرد و شهرداری
این ش��هر ،با تغییر نام میدان اصلی ش��هر به نام
دانشمند هس��تهای کش��ورمان که روز جمعه
(هفتم آذرماه) توسط عناصر تروریست در آبسرد
به شهادت رسید ،رأی داده و آن را اجرایی کردند.
محمدرفیعیطباطبایی،شهردارآبسرددراینباره
گفت :بعدازظهر جمعه در بلوار امام خمینی (ره)
شهر آبسرد عناصر تروریست مسلح خودرو حامل
دانش��مند شهید «محس��ن فخریزاده» رییس
س��ازمان پژوهش و ن��وآوری وزارت دفاع را مورد
حمله قرار دادند.وی افزود :در پی شهادت این عزیز
بزرگوار ش��هرداری و شورای اسالمی شهر آبسرد
میدان اصلی شهر را که در گذشته به نام میدان
شهرداری نام داشت به نام دانشمند شهید محسن
فخریزادهتغییردادند.طباطباییگفت:اینمیدان
در یک کیلومتری حادثه تروریس��تی روز جمعه
گذشته و ابتدای ورودی شهر آبسرد قرار دارد.

بازنشستگی

بازنشستگیپیشازموعد
معلوالنفقطدربخشدولتی
اجراشد

مدیرکل دفتر توانمندس��ازی سازمان بهزیستی
کش��ور گفت :قانون بازنشستگی پیش از موعد
معلوالن و جانبازان برای همه حوزههای دولتی
و خصوصی قابل شمول است اما متاسفانه اکنون
فقط در دس��تگاه های دولتی برقرارب��وده و در
بخش خصوصی اجرا نش��ده اس��ت.محمدرضا
ش��هبازی در گفت وگو با ایرنا افزود :متاس��فانه
بازنشس��تگی پیش از موعد در بخش خصوصی
به علت عدم تامین اعتبار مورد نیاز صندوق تامین
اجتماعی تاکنون برقرار نشده است.وی ادامه داد:
معلوالن و جانبازان بر اس��اس شدت معلولیت
از دو تا  ۶س��ال از ارفاق س��نوات خدماتی برای
بازنشستگی برخوردار میشوند.وی اظهار داشت:
بازنشس��تگی پیش از موعد معلوالن و جانبازان
در بخ��ش های خصوصی را از طریق س��ازمان
مدیریت و برنامهریزی پیگیری کردیم چون آنها
باید اعتبار مورد نیاز برای بخشیدن سنوات را به
صندوق تامین اجتماعی پرداخت کنند.شهبازی
افزود :فقط معلوالن دارای معلولیت متوسط به باال
و دارای معلولیت  ۳۰تا  ۴۰درصد به باال میتوانند
از بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.وی
خاطرنشانکرد:میزانمعلولیتافرادراکمیسیون
پزشکی بهزیستی تشخیص خواهد داد.

بحرانی بنام پیریجمعیت

ادامه از صفحه اول:
هرچند در س��الهای اخی��ر تالشهایی برای
معکوس کردن روند پی��ری جمعیت و اصالح
س��اختار جمعیتی صورت گرفته است اما روند
پیر شدن جمعیت کشور مدتی است که شروع
شده است و تالشهای دولتهای مختلف برای
تش��ویق خانوادهها به فرزندآوری و حفظ هرم
سنی جمعیت ایران نیز نتیجهای نداشته است.
براس��اس گزارش مرک��ز پژوهشهای مجلس،
 ۹عامل بیش��تر از عوامل دیگر در کاهش نرخ
زاد و ولد موثر میباشند .نگرانی از آینده تحصیلی
و شغلی فرزندان ،افزایش مشکالت اقتصادی با
آمدن فرزند جدید ،درآمد ناکافی ،کفایت تعداد
فرزندان فعلی و نداش��تن مس��کن مناسب در
 ۴رده اول بازدارنده فرزندآوری قرار دارند.
اگرچه برخی از سیاسیون مهمترین راهکار برای
حفظ سطح موجود باروری و افزایش احتمالی
آن را بازنگ��ری در سیاس��تهای جمعیت��ی و
ارائ��ه برنامههای تش��ویقی و اقناعی به زوجین
برای تش��کیل خانواده و فرزن��دآوری میدانند
اما واقعیت این اس��ت که بدون حل مشکالت
اقتصادی ممکن نیست کوچکترین گامی در
این مسیر برداشته شود .بدون تردید مشکالت
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کنونی کشور در
کاهش فرزندآوری موثر میباشد و تا زمانی که
زمینههای رفع مش��کالت کنونی فراهم نگردد
حتی دس��تیابی به باروری س��طح جانش��ینی
امکان پذیر نخواهد بود.

گزارش کوتاه
استیصالتصمیمگیری
در خصوص وضعیت رانندههای آنالین

تاکسیهایاینترنتیقربانی
بالتکلیفیدستگاههایاجرایی
در نحوه اعمال قانون

رون��د صعودی فوتیها و مبتالیان به کرونا در
کشور منجر به این شد که ستاد ملی مقابله با
کرونا اعالم کند از ابتدای آذرماه پروتکلها را
با جدیت بیشتری اعمال میکند و در نتیجه
محدودیتهای کرونایی تش��دید میشود .به
گ��زارش آنا،فرمان��ده قرارگاه عملیاتی س��تاد
ملی مقابله با کرونا نیز در توضیح نحوه اجرای
محدودیتها گفت که براساس رنگبندی زرد،
نارنجی و قرمز محدودیتها اعمال میشوند و
در شهرهای قرمزرنگ از ساعت  ۲۱تا  ۴صبح
طرح ممنوعیت درونشهری اعمال میشود؛
عبدالرض��ا رحمانی فضلی در ادامه به اقش��ار
مس��تثنا از طرح ممنوعیت تردد درونشهری
اش��اره کرد و افزود که تاکسیها ،تاکسیهای
اینترنتی و آژانسها مش��مول طرح منع تردد
نمیشوند.وزیر کشور با تکیه بر ضمانت اجرایی
جریمه مالی خاطیان پروتکلهای کرونایی با
اطمینان خاطر اظهار کرد که بیش از نیمی از
مردم ممنوعیتها را رعایت میکنند و افرادی
ک��ه رعایت نمیکنند کارمندان ش��یفت دوم
دستگاههای اجرایی هستند لذا این دستگاهها
باید ش��ماره پالک نیروهای خود را به پلیس
اع�لام کنند.فرمانده قرارگاه عملیاتی س��تاد
مل��ی مقابله با کرونا در حال��ی به راهکارهای
جریمه نش��دن افراد اش��اره میکن��د که این
س��تاد برای رفع جریمه خودروهایی که سهوا ً
و بنا بر خطای دوربین و کاربر جریمه شدهاند،
هیچ برنام��ه و تدبیری ندارد؛ آنچنان که دبیر
کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت
کرونا در آس��تانه اجرایی ش��دن طرح تشدید
محدودیتها گفت به دنب��ال راهکاری برای
رفع جریمهها هستیم و باید طراحی مناسب
انجام دهیم .حسین قاسمی در ادامه از اعمال
طرحهای متع��دد با هدف رفع جریمهها خبر
داد و گف��ت ب��رای این منظور ممکن اس��ت
مدلهای دیگری پیاده شود.عالوه بر رحمانی
فضل��ی ،میالد منش��یپور ،مدیرعامل یکی از
شرکتهای حملونقل اینترنتی نیز بر جریمه
نشدن تاکس��یهای آنالین در بازه زمانی منع
تردد درون ش��هری تاکید کرد.وی از بالمانع
بودن فعالیت تاکس��یهای اینترنت��ی در بازه
محدودیت تردد  ۹ش��ب تا  ۴صبح خبر داد و
خاطرنشان کرد که اطالعات سفیران در اختیار
نهادهای مربوطه قرار داده میش��ود و به این
ترتیب ،این رانندگان مشمول جریمه نخواهند
شد.در شرایطی که عبدالرضا رحمانی فضلی و
میالد منشیپور بر جریمه نشدن تاکسیهای
آنالین در بازه زمانی منع تردد تاکید میکنند،
رئیس پلیس تهران بهصراحت اعالم کرد کلیه
وس��ایل نقلیه از جمله تاکسیهای اینترنتی
جریمه میشوند .حسین رحیمی عدم صدور
مجوز جهت تردد تاکسیهای اینترنتی را علت
جریمه شدن آنها دانست .سردار با بیان اینکه
همه ش��امل طرح ممنوعیت تردد میشوند و
مجوزی برای ورود خودروهای تاکسی اینترنتی
و غیره نیس��ت ،اتمام حجت کرد.در کشاکش
صحبتهای دوگانه مس��ئوالن اجرایی درباره
جریمه یا جریمه نشدن تاکسیهای اینترنتی
دریاف��ت پیامکهای پرداخت غرامت از طرف
رانندگان تاکس��یهای اینترنتی مهر تأییدی
ب��ر چیرگی و اقت��دار نیروی نظام��ی در برابر
س��ایر نهادها زد.یکی از رانندگان تاکسیهای
اینترنت��ی که ب��ا دغدغه تأمین معیش��ت در
این ایام نامناس��ب اقتصادی تا پاس��ی از شب
مسافرکش��ی میکند گفت ک��ه «به صورت
مداوم پیامک جریمه دریافت میکنم».وی با
بیان اینکه در واکنش به جریمهها با مسئوالن
ش��رکت اینترنتی گفتگو کردم ،تصریح کرد:
مدی��ران در پاس��خ ب��ه اعتراض��ات در مورد
جریمهها میگویند ما هر روز لیست پالکها
را به پلیس ارس��ال میکنیم .در حقیقت بهتر
است مسئوالن پاسخ این سؤال را بدهند که از
این  ۶۰هزار خودرویی که جریمه شدند ،چند
پالک متعلق به رانندههای تاکس��ی اینترنتی
است؟آنچه از سناریوی مسئوالن در خصوص
جریمهه��ا بر میآید این اس��ت که همچنان
م��ردم و در این قضیه رانندگان تاکس��یهای
اینترنتی هزینه بالتکلیفی مسئوالن در نحوه
اعمال سیاستها را میدهند!

آنچه از س��ناریوی مسئوالن در
خص��وص جریمهها بر میآید این
اس��ت که همچن��ان م��ردم و در
این قضیه رانندگان تاکس��یهای
اینترنتی هزینه بالتکلیفی مسئوالن
در نح��وه اعم��ال سیاس��تها را
میدهند!

