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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

ما و این  همه خوشبختی 
محاله؟

راضیه حسینی

زهــره الهیــان، نماینــده مــردم تهــران، خطــاب بــه 
دختــر حاکــم دبی کــه موضوع حبس شــدن وی در یک 
خانه از ســوی پدرش، در شــبکه های اجتماعی خبرساز 
حســاب  در  بــود  شــده 

توئیتری خود نوشت:
»پیشــنهادی بــرای دختر 

در بند حاکم دبی!
بــه ایــران بیــا. می توانــی 
در ایــران همچــون ســایر 
بانــوان و دختــران ایرانــی 
هــم درس بخوانــی و هم 
از  هــم  و  کنــی!  زندگــی 

نعمت آزادی و حقوق بشر بهره مند باشی«
لطفــاً هرچــه ســریع تر بــه ایــران بیــا و خــودت را 
نجــات بــده. احتمــاالً تا به حال دربــاره مــا ایرانی ها کلی 
اخبــار مســموم به خوردت داده انــد؛ ولی واقعیت چیزی 
نیســت که به تو گفته اند، بلکه چیزی هســت که ما به 

تو می گوییم. 
می دانم سال ها از نعمت درس و دانشگاه محروم 
بوده ای ولی دوران سختی به پایان رسیده است. شاید 
بــاورت نشــود اگــر بــه ایران ســفر کنــی، می توانی درس 
بخوانی. کاری که در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته 

نمی توانی انجامش بدهی.
اینجــا مقــام و موقعیــت زن هــا آن قدر باالســت که 
بــه آنهــا اجــازه نمی دهنــد دوچرخه ســواری کننــد و بــه 
خودشــان زحمت رکاب زدن بدهند. ماشــین های آخرین 
مــدل دو غــول بــزرگ خودروســازی خاورمیانــه و شــاید 
جهــان، ایران خــوردو و ســایپا، در رکاب بانــوان هســتند 
تــا آنهــا را هرجا که می خواهند ببرند. البته اگر عالقه ای 
به رانندگی نداشــتند یا به هردلیلی )به گرونی ماشــین 
فکــر نکــن که اصــالً مــا نمی دونیم گرونی چی هســت؟( 
خودرو در دسترس شان نبود، انواع وسایل حمل ونقل 
عمومــی بــا صندلی هــای خالــی و فضای بســیار مناســب 

درخدمت شان است.
می دانــم بــاورش برایــت خیلــی ســخت اســت. در 
زنــان حتــی اجــازه ورزش کــردن  کشــور شــما احتمــاالً 
ندارنــد چــه رســد بــه مربی گــری و ایــن حرف هــا. ولی ما 
در ایران ســرمربی زن داریم؛ درســت اســت که گاهی از 
ســمت همسران شــان ممنوع الخروج می شوند که البته 
آن هــم بی دلیــل نیســت. تنهــا دلیــل  ایــن کار، عشــق و 
عالقه مجنون گونه شوهران شــان است. آنها نمی توانند 
حتی یک روز دوری زن شــان را تحمل کنند و آن قدر در 
فراق او تک و تنها در خانه اشــک می ریزند که در ســیل 
اشــک های خــود غوطــه ور و حتــی بــا خطــر غرق شــدگی 
روبــه رو می شــوند. دقیقــاً بــه  خاطــر جلوگیــری از ایــن 
حــوادث، بانــوان ســرزمینم را ممنوع  الخــروج می کنند تا 

گرما و لبخند دوباره به خانه بازگردد.
آســایش  و  آرامــش  در  نظــر  همــه  از  این جــا  مــا 
هستیم. این فیلم هایی که در شبکه های مجازی دست 
به دست می شود و چند بازیگر ما را نشان می دهد که 
دارنــد تبلیــغ خرید ملک در دبــی را می کنند، صد درصد 
جعلــی اســت. اصالً به این فیلم هــا توجه نکن. می دانی 
کــه فنــاوری دیپ فیک خیلــی گول زننده اســت. المصب 

انگار خود واقعیت است.
برایــت  را  بازیگــران  واقعــی  فیلــم  خواســتی  اگــر 
می فرســتم.البته نمی دانم ســرعت اینترنت شما مثل ما 
باال هست یانه؟ اصالً می توانید یک فیلم چند دقیقه ای 
بــاورت نشــود ولــی مــا اینجــا  را دانلــود کنیــد؟ شــاید 
می توانیــم فیلــم چند ســاعته دانلود کنیم. حاال درســت 
اســت ممکن اســت یک هفته طول بکشــد ولی باالخره 

انجام می شود.
خالصــه اینکــه ما اینجا خوشــی های فراوانی داریم 
کنــی.  پیدای شــان  نمی توانــی  دنیــا  در هیچ کجــای  کــه 
فکرهایت را بکن و بعد هرطور شــده خودت را به ایران 

برسان.
منتظر دیدار تو هستم.

امضا: دیوی

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

غربالگری ناباروری؛ درست 
یا غلط

دکتر روح اله فکوری
پزشک عمومی

بــدن  ســاختمان  شــکل گیری  دوران  مهم تریــن 
اســت.  دوران جنینــی  آن  جــوارح  و  اجــزا  و جزئیــات 
عــاوه بر این مدت هاســت کــه نتایج تحقیقــات معتبر 
و متعــدد در دانشــگاه های جهــان ثابت کرده اســت که 
حتا شــخصیت و ویژگی هایی که بعدها معرف یک فرد 
خواهنــد بــود و نقــش مهمی در موفقیت و ســعادتمند 
یا شکســت و ناتوانی او دارند، در همین دوران شــکل 

می گیرند.
را  جنیــن  ســالمت  می تواننــد  بســیاری  عوامــل   
مختــل کننــد، کــه اختــالالت کروموزومــی از مهم تریــن 
آنها هســتند. آزمایش های غربالگری در واقع تشخیص 
به موقــع بیماری هایی اســت که جان نــوزاد یا مادر را به 
خطــر می اندازنــد؛ بیماری هایــی کــه عمدتــا بعــد از تولد 
درمانی ندارند و زندگی یک خانواده را مختل می کنند و 
بار سنگین روحی، روانی و مالی برای خانواده و جامعه 

دارند.
سال هاســت که انجــام اجباری ایــن آزمایش ها در 
دوران بــارداری، بــه میــزان بســیار زیــادی باعث کاهش 
آمــار بیماری هــای ژنتیکــی و مــادرزادی در بســیاری از 
کشــورهای دنیــا از جملــه کشــور مــا شــده اســت؛ ولــی 
متاســفانه شنیده ها حکایت از آن دارد که اخیرا طرحی 
در مجلــس شــورای اســالمی در حــال بررســی اســت که 
آزمایش هــای غربالگــری اجبــاری را بــرای مــادران بــاردار 
منتفی می کند، بهتر اســت پیشــنهاد دهندگان این طرح 
کــه بــه  نظــر می رســد بــا هــدف افزایــش جمعیــت آن را 
ارائــه کرده انــد، متوجــه باشــند کــه اگر هــم مزیتی برای 
افزایش جمعیت هست، منظور  جمعیت سالم  است، 
نــه بیمارانــی که زندگی چند نفــر را هم مختل می کنند. 
توجه داشته باشید که معلوالن در کشور ما از کمترین 
حمایت هــای دولتــی برخوردارنــد و بــار ســنگین آن هــا 

مستقیماً بر دوش خانواده هاست.
بنابرایــن بــه عنــوان یــک پزشــک معتقــدم عزیــزان 
تصمیم گیرنــده در خصــوص غربال گــری بایــد توجه الزم 
را داشــته و حساســیت بسیار باالیی را به خرج دهند تا 
مبادا با یک تصمیم گیری نامناســب شــاهد بروز عواقب 
آن در جامعــه باشــیم و ســال های بعــد بــار دیگر طرحی 
جدیــد بــرای مقابلــه و رفــع آســیب های بــه وجــود آمــده 

مطرح کنیم.

قالیباف:  در همسان سازی 
حقوق بازنشستگان 
اشتباهی شده است

موضــوع  در  اســت  معتقــد  مجلــس  رئیــس 
همسان سازی حقوق و دستمزد اقدام اشتباهی انجام 

شده است.
در  قالیبــاف  باقــر  محمــد  ایلنــا؛  گــزارش  بــه 
حاشــیه جلســه ای در مــورد ایــن اقدام اشــتباه، گفت: 
حقــوق بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی کمتــر از ســایر 
بازنشســتگان افزایــش یافتــه و تفــاوت ماهــوی پیــدا 

کرده اســت که این کار غلطی اســت. 
رئیس قوه مقننه با اشــاره به مســاله مهم حقوق 
 ۱۴۰۰ بودجــه  الیحــه  در  کارمنــدان  و  بازنشســتگان 
تاکیــد کرد: در افزایش دســتمزد و حقــوق باید عدالت 
را رعایت کنیم و این وظیفه مهم ما در پیشــگاه مردم 

و خداوند است.

نخستین آزمایشگاه تمام 
خودکار PCR ایران راه اندازی 

شد
آزمایشــگاه تخصصــی تســت های مولکولــی  نخســتین 
)PCR( کشــور مجهــز بــه تجهیــزات تمــام خــودکار، در 
تاریــخ 30 بهمــن 1399 بــا حمایــت وزارت بهداشــت، 
بخــش  ســرمایه گذاری  و  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 

خصوصی در تهران افتتاح شد.
مراســم افتتــاح آنالیــن نخســتین آزمایشــگاه تمام 
خــودکار PCR کشــور بــا حضــور مســعود مردانــی، عضو 
کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا و فوق تخصص 

بیماری های عفونی، در تهران افتتاح شد.
این آزمایشگاه به عنوان البراتوار مرجع با ظرفیت 
بیــش از ۱۰ هــزار تســت در روز راه انــدازی شــده اســت. 
تمــام  نخســتین سیســتم  بــه  PCR مجهــز  آزمایشــگاه 
اتوماتیک تســت های مولکولی در ایران است. تجهیزات 
 FDA و CE ایــن آزمایشــگاه دارای تمامــی تائیدیه هــای
بــوده کــه بــه عنوان باالتریــن تائیدیه های جهــان در این 

حوزه شناخته می شوند.
مجهزترین آزمایشــگاه تخصصی مولکولی ایران در 
فاز نخســت با ســرمایه گذاری نزدیک به دو میلیون دالر 

توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است.
مردانــی در مراســم افتتــاح ایــن آزمایشــگاه عنوان 
کــرد: »تشــخیص به هنــگام بیماری هــای عفونی به ویژه 
در  همه گیــری کرونــا بســیار ضروری اســت و راه اندازی 
این آزمایشگاه نه تنها در حوزه کرونا بلکه در تشخیص 
به موقع ســایر بیماری ها نیز می تواند کمک شــایانی به 
بخش ســالمت کشــور و بیماران کند. امیدوارم با ورود 
 PCR ایــن آزمایشــگاه و پاییــن آمــدن هزینه تســت های
همه مردم کشــور بتوانند به تشــخیص کرونا دسترسی 

داشته باشند.«

دیدگاه

معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال 
از  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
تصویب بســته حمایت از کارآفرینان برتر در 
کمیســیون اقتصــادی دولت خبــر داد و اعام 
کــرد این بســته حمایتی بــرای تصویب نهایی 

به هیات دولت ارسال شده است. 
بــه گــزارش ایرنــا، عیســی منصــوری، 
در حاشــیه مراســم ســیزدهمین جشــنواره 
بســته  گفــت:  ملــی  برتــر  کارآفرینــان 
حمایــت  بــا  را  کارآفرینــان  از  حمایــت 
خصوصــی  بخــش  و  ذیربــط  دســتگاه های 
اقتصــادی  کمیســیون  در  کردیــم  آمــاده 
دولــت تصویــب شــده و منتظــر تصویب در 

هیــات دولت هســتیم. 
وی افزود: در این بسته از فرد کارآفرین 
حمایت می شود و تشویق هایی در نظر گرفته 
شــده اســت و کارآفرینان با هویت رســمی به 
صــورت سیســتمی در داخــل کشــور و عرصــه 

جهانی معرفی می شوند.
منصــوری گفــت: در ایــن بســته حمایتی 
امــکان صــدور روادید و دریافت تســهیالت به 
صــورت تســهیل شــده بــرای کارآفرینــان برتــر 

فراهم است.
وی تاکیــد کــرد: ایــن تشــویق ها بــه همه 
کارآفرینان برتر که در تمام دوره های پیشــین 

انتخاب شدند تعلق می گیرد. 

حمایت از فرد کارآفرین 
جایگزین بنگاه ها شود

همچنیــن در ابتــدای مراســم جشــنواره 
کارآفرینــان برتــر معاون توســعه کارآفرینی و 
اشــتغال وزارت تعــاون گفت: ســرمایه گذاری، 
اشــتغال و بهره وری سه مولفه رشد اقتصادی 
است که با توجه به شرایط کشور بر افزایش 

بهره وری و اشتغال تمرکز داریم.
حــوزه  در  افــزود:  منصــوری  عیســی 
بهــره وری توجــه بــه ســرمایه انســانی نقــش 
ویــژه ای دارد و ســهم منابــع انســانی در رشــد 

اقتصادی کشــور ۱۸ درصد، در آســیای شرقی 
۲۲ درصد و آمریکا ۳۴ درصد است.

وی اظهــار کــرد: در شــرایط حــال حاضــر 
ســعی کردیــم توجــه بــه مقولــه بهــره وری از 
طریــق کارآفرینــی نوآورانــه باشــد و از این رو 
ســند کارآفرینــی ملــی را آمــاده کردیــم که در 

حال حاضر در مسیر تصویب است. 
معاون توســعه کارآفرینــی وزارت تعاون 
افــزود: قواعــد اجرایــی کشــور بــه کارآفریــن 
در قالــب بنــگاه توجــه می کنــد و حمایــت از 
بنــگاه کارآفریــن را در اولویت قــرار می دهد و 
جشــنواره ملــی کارآفرینی همــواره حمایت از 

کارآفرینان را مورد توجه قرار می دهد.

بــه اینکــه پنجشــنبه آخریــن  بــا توجــه 
مهلــت بارگــذاری مــدارک مشــموالن دریافت 
وام ودیعــه مســکن در ســامانه طــرح اقــدام 
ایــن  دریافــت  پرونــده  بــود،  مســکن  ملــی 

تسهیات بسته شد.
بــه گــزارش مهــر، ثبت نــام و اعطــای وام 
ودیعــه مســکن کــه در تیــر امســال در ســتاد 
رســید،  تصویــب  بــه  کرونــا  بــا  مبــارزه  ملــی 
روزپنجشــنبه در آخریــن مرحلــه اجــرای خــود 

قرار گرفت و پرونده آن بسته شد.
ایــن بــرای اولیــن بــار اســت که سیســتم 
ودیعــه  تســهیالت  اعطــای  بــا  کشــور  بانکــی 
مسکن موافقت می کرد از همین رو، به دلیل 
نبــود ســازوکار مناســب بــا آن، ســامانه های 
بانکــی در اجــرای ایــن طرح بارها با مشــکالت 
گســترده روبه رو شــده و عمــالً روند قدرتمند 
مســکن  کــردن  پیــدا  بــرای  خانوارهــا  شــدن 
اجــاره ای مناســب از محــل ایــن تســهیالت، با 

توقف یا کندی مواجه شد.
اعــالم محمــود محمــودزاده  اســاس  بــر 
و  راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 

شهرســازی، در حــال حاضــر ۸۲۱ هــزار نفــر 
مســکن  ودیعــه  وام  دریافــت  شــرایط  واجــد 
هســتند که ۳۲۳ هــزار نفر مدارک خود را در 

سامانه طرح اقدام ملی بارگذاری کرده اند.
ناامیــدی  نشــان دهنده  موضــوع  ایــن 
بسیاری از متقاضیان دریافت این تسهیالت، 
دلیــل  بــه  فرآینــد  بــه  ورود  بــودن  موفــق  از 

سخت گیری های بانک ها بود.
بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس مصوبــه 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، بــرای دریافــت 
وام ۱۵ میلیــون تومــان در شــهرهای زیــر ۲۰۰ 
هــزار نفــر، نیاز بــه ضامن نیســت و همچنین 
تســهیالت ۳۰ میلیون تومانی ودیعه یک نفر 
ضامن و وام ۵۰ میلیون تومانی ۲ نفر ضامن 
می خواهــد، امــا بانک ها هرگز بــه این مصوبه 
تــن ندادنــد و تضامین ســنگینی از متقاضیان 

مطالبه کردند.
همچنیــن با وجود آنکــه بانک مرکزی به 
بانک هــا هشــدار داده بــود کــه نیاز نیســت تا 
ضامــن، کارمنــد رســمی باشــد و یــا اینکــه اگر 
چــک برگشــتی داشــته باشــد، بــاز هــم چــک 

ضامــن پذیرفتــه اســت، اما بانک هــا حاضر به 
اجرای آن نشدند.

با این حال بر اساس مصوبه ستاد ملی 
کرونــا در نیمــه دی امســال، امــکان ثبت نام و 
بارگذاری آن دســته از مشــموالنی که ثبت نام 
کــرده ولــی مــدارک خــود را در ســامانه طــرح 
 tem.meud.ir اقــدام ملــی مســکن بــه آدرس
بارگــذاری نکــرده بودند، امکان بارگــذاری این 

مدارک تا ساعت ۲۴ دیروز وجود داشت.
گفتــه می شــود بانک هایــی کــه پرونــده 
مشــموالن در آنهــا فعال باشــد، طــی روزهای 
آتــی هــم اقدام بــه اعطای تســهیالت خواهند 
کــرد؛ ولــی فقــط به افــرادی که تا پایــان بهمن 
ثبت نــام خــود را تکمیــل کرده باشــند، ترتیب 
اثــر داده خواهد شــد و اگر بعــد از ۳۰ بهمن، 
متقاضــی ای اقــدام بــه بارگذاری مــدارک کند، 

پذیرفتنی نیست.
بــه گفتــه محمــودزاده معــاون مســکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی، پیــش از 
اصــالح مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا، 
افــراد مشــمول دریافــت وام ودیعــه مســکن 

۷۰۰ هزار نفر بودند اما با دو مصوبه ای که از 
ســتاد کرونا گرفتیم به ۸۲۱ هزار نفر افزایش 

یافت.
وی درباره این دو مصوبه گفت: نخست 
کــد  صــدور  بــرای  امــالک  مشــاوران  اینکــه 
رهگیری پول قابل مالحظه ای طلب می کردند 
کــه بــا اتاق اصناف هماهنــگ کردیم تا هزینه 
صــدور کــد رهگیــری ۲۵۰ هــزار تومــان باشــد 
همچنیــن با مســاعدت ســتاد ملــی کرونا قرار 
شــد کســانی کــه فــرم ج قرمــز دارنــد ولــی در 
حال حاضر فاقد مســکن و مســتأجر هســتند 
هم مشــمول دریافت وام ودیعه شوند که در 
نتیجــه ۱۲۰ هــزار نفــر بــه آمار مشــموالن این 

تسهیالت افزوده شد.
تــا دو هفتــه قبــل، کمتــر از ۱۹۵ هــزار 
مســکن  ودیعــه  وام  بودنــد  توانســته  نفــر 
بگیرنــد و پرونــده حــدود ۱۲۰ هــزار نفــر در 
بــود.  عامــل  بانک هــای  در  بررســی  حــال 
همچنیــن ۵۰۰ هــزار نفــر نســبت بــه تکمیل 
اطالعــات خــود در ســامانه طــرح اقــدام ملی 

اقدام نکرده بودند.

بــه گفتــه سرپرســت اداره کل تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی بوشــهر، تمــام فعاالن مشــاغل 
خانگی که تســهیات دریافت کرده اند، ملزم به 
بیمه کردن خود و کارکنان خود در صندوق بیمه 

اجتماعی هستند.
بــه گــزارش روابط عمومــی اداره کل تعاون، 
مصــدق  بوشــهر،  اســتان  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
کشاورزی، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی بوشــهر بــا اشــاره به بیمه هــای رایج در 
کشــور گفت: بیمه های اختیاری درکنار بیمه های 
اجبــاری می تواننــد نقش بســیار مهمــی در ایجاد 

رفاه و آسایش خاطر جوامع داشته باشند. 
وی بــا اشــاره بــه صنــدوق بیمــه اجتماعــی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: روستاییان 
و عشایر باید از این مزایایی که دولت برای آن ها 
ایجــاد کرده اســت اســتفاده کنند، دولــت در این 
بیمــه بــا پرداخت دوســوم حق بیمــه بارهزینه آن 
را خود تقبل کرده و شخص بیمه شده فقط یک 

ســوم حــق بیمــه خــود را پرداخت می کنــد که این 
مبلغ نسبت به سایر بیمه ها بسیار کم است. 

رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  اداره  سرپرســت 
ســوابق  انتقــال  در  تســهیل  بوشــهر  اجتماعــی 
بیمه ای را دلیل دیگر استقبال از بیمه کشاورزان، 
روســتاییان و عشــایر دانســت و گفت: باتوجه به 
آن کــه اخیــرا وزیــر تعاون ابالغ کردنــد که انتقال 
ســوابق بیمــه ای بین صندوق ها امکان پذیر اســت 
ایــن موضــوع بــه نوعی خود کمک کننده اســت و 
رغبتــی در افــراد ایجــاد می کنــد تــا بتواننــد از این 

فرصت بیمه ای استفاده کنند. 
و  امکانــات  ارائــه  داد:  ادامــه  کشــاورزی 
خدماتــی ماننــد بیمه در روســتاها موجــب کندتر 
شــدن مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها، امنیــت 
روانــی و اجتماعــی در روســتاها می شــود، امروزه 
نقــش صندوق بیمه اجتماعی در تثبیت جمعیت 
روســتاها و ادامــه فعالیت کشــاورزی و عشــایری 

برکسی پوشیده نیست. 

وی بــا بیــان ایــن که همــواره دغدغه اغلب 
مــردم بــرای دولت هــا مهــم بــوده اســت، گفــت: 
بیشــترین دغدغه مردم مســائل اقتصادی است 
و یکی از کارکردهای مهم دولت ها و جوامع امر 
ســاماندهی اوضــاع اقتصادی اســت. اگر دولتی 
می خواهد ســطح رضایتمندی از خود را بســنجد 
دهــد.  قــرار  توجــه  مــورد  را  مــردم  تــوده  بایــد 
فشــارهای  تاثیــر  تحــت  ســریع تر  کــه  جمعیتــی 
اقتصادی قرار می گیرند و امنیت شــغلی خاصی 

را ندارند. 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  اداره  سرپرســت 
اجتماعــی بوشــهر افــزود: تعریــف از امنیــت مواد 
غذایی بیشــتر به شیوه زندگی مردم باز می گردد 
زمانی که شیوه زندگی مردم شیوه زندگی سالمی 
باشد قطعا در حوزه اقتصادی نیز می تواند دارای 
ثبات و اثرگذار باشــد، جامعه روســتایی، کشاورز 
و عشــایر مــا یکــی از موثرتریــن حلقه های امنیت 
غذایــی کشــور هســتند، کــه کمتــر تحــت تاثیــر 

اتفاقات سیاسی و اجتماعی قرار می گیرد، لذا در 
کشــور روســتاها جایــگاه ویژه تری دارنــد و پایگاه 

اشتغال در آن ها بیشتر است. 
ایجــاد  در  روســتایی  بیمه هــای  گفــت:  وی 
نشــاط در روســتاها و امنیت روســتایی به شــدت 
تاثیرگــذار اســت کــه ماندگاری، ثبــات اقتصادی و 

امنیت را به همراه دارد. 
فعــاالن  تمــام  اینکــه  بیــان  بــا  کشــاورزی 
مشــاغل خانگــی کــه تســهیالت دریافــت کرده اند 
ملــزم بــه بیمــه نمــودن خــود و کارکنــان خــود در 
صندوق بیمه اجتماعی هســتند، گفت: دولت در 
ســال گذشــته از محل پایداری اشتغال روستایی 
و عشــایری بالــغ بر ۴۰۰ میلیــارد تومان اعتبار به 
روســتاهای بوشــهر تخصیص داده است و از این 
طریق ۴ هزار و ۵۰۰ نفر شــغل ایجاد کردیم. که 
همیــن تعداد نیز بایــد در صندوق بیمه اجتماعی 

عضو شوند. 
وی چالــش اصلــی در کــم توجهــی به بیمه 

راعدم شــناخت جوامع نســبت بــه بیمه ها بیان 
کرد و گفت: به دلیل اینکه ما انســانها تا زمانی 
که به خطر نیفتیم به فکر بیمه نیســتیم، کمتر 
به بیمه توجه می کنیم. دلیل اصلی کم توجهی 
مزایــای  دربــاره  نداشــتن  شــناخت  بیمــه،  بــه 
بیمــه، نداشــتن دوراندیشــی و افــق کار و آینده 
اســت. قطعا در روســتاها با این مســاله بیشتر 
گریبان گیر هســتیم و نیاز داریم که بیشــتر کار 

و ترویج کنیم. 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  اداره  سرپرســت 
اجتماعــی بوشــهر بــا بیــان اینکــه بایــد شــکاف 
طبقاتــی در بیــن بیمه هــا کمتــر شــود، گفــت: 
برطبــق آمارهــا تا پایان آبان ســال جــاری حدود 
۸ هــزار ۳۲۷ نفــر از افراد اســتان بوشــهر تحت 
اجتماعــی کشــاورزان،  بیمــه  پوشــش صنــدوق 
روســتاییان و عشــایر قــرار دارنــد، حــدود ۴۰۰ 
نفر از مزایای مســتمری بیمه صندوق اجتماعی 

استفاده می کنند.

سخگوی وزارت بهداشت از قرار گرفتن 
شهرســتان های خرمشــهر و رامهرمــز اســتان 
و  داد  خبــر  قرمــز  وضعیــت  در  خوزســتان 
اعــام کرد تعــداد شهرســتان های قرمز به 11 

شهرستان رسیده است.
اینکــه  بیــان  بــا  الری  ســادات  ســیما 
متاســفانه شهرستان های خرمشهر و رامهرمز 
در استان خوزستان به وضعیت قرمز بیماری 
تبدیــل شــدند، گفــت: تعــداد شهرســتان های 

قرمز به ۱۱ شهرستان رسیده است.
وی افــزود: شــیوع ویــروس جهش یافته 

رعایــت  کاهــش  بــا  آن  تقــارن  و  انگلیســی 
پروتکل هــای بهداشــتی در کشــور، زنــگ خطر 
جــدی برای ورود به خیز چهارم بیماری اســت 
و مطمئنا ورود به خیز جدید وضعیت بســیار 

سختی را در هفته های پیش رو رقم می زند.
ســخگوی وزارت بهداشــت تاکید کرد که 
رعایــت جدی تــر پروتکل هــا، مهمتریــن اقــدام 
بــرای مقابلــه با ویروس جهش یافته اســت و 
امیدواریم با تقویت عزم و اراده شما در عمل 
بــه توصیه هــای بهداشــتی، مانــع از تجربیــات 

تلخ بیماری و ورود به خیز جدید باشیم.

واکسیناسیون جانبازان و 
ایثارگران از هفته جاری آغاز 

می شود
از ســوی دیگــر ســعید اوحــدی، رئیــس 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در گفت وگو با 
مهر، از آغاز تزریق واکسن کرونا به ایثارگران 
خبــر داد و گفــت: وزارت بهداشــت از ابتــدا 
اعالم کرد که کادر درمان و سپس افراد دارای 
بیماری زمینه ای یعنی کســانی که آسیب پذیر 

بــوده و ممکــن اســت به دلیــل ابتال بــه کرونا 
شــرایط خطرناکــی داشــته باشــند، در اولویت 

دریافت واکسن خواهند بود.
رئیــس بنیــاد شــهید افــزود: بــر همیــن 
اســاس افراد مســن، جانبازان و والدین شهدا 
کــه اغلــب ســن ایــن عزیــزان بــاالی ۸۰ ســال 
اســت، در الویــت دوم بــرای دریافت واکســن 

کرونا هستند.
اوحدی با اشــاره بر زمان واکسیناســیون 
ایــن افراد تصریح کــرد: هماهنگی های الزم با 
وزارت بهداشت نیز انجام شده و ظرف هفته 
جــاری بــه تدریــج واکسیناســیون ایثارگــران و 
افــراد در الویــت تحــت پوشــش بنیــاد شــهید 

آغاز می شود.
رو  پیــش  از هفتــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
آســیب  شــدت  تناســب  بــه  عزیــز  جانبــازان 
واکسیناســیون  خــود،  جســمی  پذیــری 
می شــوند، خاطرنشــان کــرد: در همین راســتا 
نیــز با هماهنگی وزارت بهداشــت، بخشــی از 
آن واکســن وارداتی به کشــور در اختیار بنیاد 
شــهید قــرار خواهــد گرفــت و واکسیناســیون 

این عزیزان آغاز می شود.
اوحــدی درباره تعــداد ایثارگرانی که قرار 
است واکسینه شوند، ابراز کرد: شمار افرادی 
حــال  در  می کننــد،  دریافــت  را  واکســن  کــه 
حاضر مشــخصی نیســت و به میزان واکسنی 

که وارد کشور می شود، بستگی دارد.

افزایش تعداد شهرهای قرمز در کشور

بسته حمایت از کارآفرینان در کمیسیون اقتصادی دولت 
تصویب شد

پرونده پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران بسته شد

سرپرست اداره کل تعاون بوشهر: فعاالن مشاغل خانگی ملزم به بیمه کردن کارکنان خود هستند
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