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 25درصد ماهيها درسيستم حملونقلفرسوده تلف ميشود!
كارگر دوركار نميشود!

تنها قانوني كه راجع به دوركاري است
فقط شامل حال كارمندان ميشود

ساالنه يك چهارم توليد آبزيان كشور
به دليل ناكارآمدي سيستم حملونقل ،تبديل به ضايعات ميشود

گزارش یک

عليرضا سزاوار

در حالي كه اكن�ون بس�ياري از كارمن�دان از دوركاري بهرهمند
شدهاند،اما نظم كاري كارگران هيچ تغييري نكردهاست .كارگران
در خطوط توليد و كارگاههاي صنعتي – توليدي همچنان در كنار
هم ،با وجود تهديدهاي كرونا مشغول كار هستند .بررسيها نشان
ميدهد كه تنها قان�ون موجود درباره دوركاري فقط ش�امل حال
كارمندان ميشود و كارگران موقع قانوننويسي فراموش شدهاند.

با وجود اينكه طبق دس��تور دولت كاركنان بايد از دوركاري اس��تفاده
كنند،اما بررس��يها نش��ان ميدهد كه به عنوان مثال در شركتهاي
خودروس��ازي س��ايپا و پارس خودرو اينگونه نيس��ت .يكي از كارگران
شركت پارس خودرو در گفتوگو با «جوان» خبر داده كه كاركنان اداري
سايپا و پارس خودرو مشمول دوركاري شدهاند ،اما كارگران خط توليد
در چند شيفت همچنان مشغول فعاليت هستند .اين كارگر با اشاره به
اينكه صنايع خودروسازي كشور در حدود  5ميليون كارگر دارند؛ از تراكم
فعاليت اين كارگران در خطوط توليد ،استفاده از سرويسهاي حمل و
نقل صنايع و بخش كارتزني كارخانهها ابراز نگراني كردهاست.
براي كارگران دور كاري نيست!
كرونا در پيك سوم خود ،بسياري از استانهاي كشور را درگير كردهاست.
براساس اعالم رسمي وزارت بهداشت ،امروز بيشتر استانهاي كشور در
وضعيت قرمز يا الاقل هش��دار كرونا قرار دارند .در اين ميان ،شهرهاي
صنعتي ،كارگري و مجتمعهاي اقتصادي كشور نيز به چشم ميخورند.
كارگران در خطوط توليد در كنار هم كار ميكنند .حتي اگر ماسك هم
بزنند و كارفرما همه تجهيزات ضدعفوني مثل الكل را در اختيار آنها قرار
دهد ،باز هم احتمال آلوده شدن كارگران وجود دارد .ارتباط كارگران با
يكديگر حين كار نيز زياد است و عم ً
ال به هيچوجه قادر به حفظ فاصله
اجتماعي حين كار كردن نيستند.
جالب اينكه با بررسي قوانين متوجه ميشويم كه تنها قانون مربوط به
دوركاري كه البت��ه در قالب آييننامه وج��ود دارد ،مربوط به دوركاري
كارمندان اس��ت .اين قانون در سال  ۱۳۸۹توس��ط هيئت دولت وقت
تصويب ش��ده و در واقع در قوانين موجود هيچ دستورالعمل مشخص و
صريحي براي دوركاري كارگران وجود ندارد.
دوركاري بدون دغدغه مالي
در بند الف ماده يك اين آييننامه ،دوركاري چنين تعريف شدهاس��ت:
«دوركاري (كار در خانه) :انجام وظايف محولشده بدون حضور فيزيكي
كارمند واجد شرايط در محل كار سازمان خود با رعايت ضوابط و براي
دوره زماني مشخص است ».همينجا نخس��تين نكته مهم حقوقي در
خصوص دوركاري مشخص ميش��ود :دوركاري در نظام حقوقي ايران
لفظي است متناسب با زندگي كارمندي و نه كارگري.
طبق ماده چه��ار آييننامه و تبص��ره آن«،پس از تعيي��ن فعاليتهاي
قابل انجام از طريق ط��رح دوركاري و اعالم آن به كارمندان ،انجام آن با
درخواست كارمند و موافقت دستگاه يا پيشنهاد دستگاه و موافقت كارمند
صورت ميپذيرد .در صورت وجود چند كارمند واجد ش��رايط متقاضي
دوركاري ،افراد معلول و زنان باردار يا داراي فرزند كمتر از شش سال از
اولويت برخوردار خواهند بود».
جالب است كه طبق اين آييننامه ،دوركاري باعث افزايش حقوق كارمند
و اعطاي برخي از امتيازات به او نيز ميشود .طبق ماده  ۸آييننامه «،هر
ماه مبلغي به ميزان  ۵درصد حداقل حقوق موض��وع ماده « »۷۶قانون
مديريت خدمات كش��وري تحت عنوان كمكهزينههاي جانبي براي
مواردي از قبيل گرمايش ،سرمايش و روشنايي منزل كارمندان دوركار
به آنان پرداخت ميگردد».
سكوت قانوني
طبق ماده  ۵آييننامه مزبور «دس��تگاه اجرايي موظف است امكانات و
تجهيزات مورد ني��از را براي انجام دوركاري در اختي��ار كارمند دوركار
قرار دهد ».طبق تبص��ره ماده  ۸نيز« پرداختهاي رفاهي مس��تقيم و
غيرمستقيم مانند س��اير كاركنان به اين افراد پرداخت خواهد شد ».و
طبق بخشي از ماده  ۱۲نيز «پرداخت اضافهكاري و ساير پرداختهاي
قانوني به اينگونه كاركنان بر اس��اس حجم و كيفيت كار تعريفشده
توسط كارگروه اجرايي و با پيش��نهاد مدير واحد متبوع كارمند و تأييد
رئيس كارگروه اجرايي صورت خواهد گرفت».
بنابراين كارمند هيچ نوع نگراني جدي در مورد كاهش حقوق يا مزاياي
خود در دوركاري ندارد .بنابراين بر اساس قوانيني كه وجود دارد ،ميتوان
اظهار داشت خطر تفسير مضر از اين سكوت قانوني ،خيل عظيم جامعه
كارگري را تهديد ميكند.بنابراين لزوم تدوين قانون و آييننامه مشخص
درباره نحوه دوركاري كارگران و تأثير آن بر رابطه كارگر و كارفرما بيش
از گذشته احساس ميشود.
اصرار دولت به دوركاري ،منهاي كارگران
بسياري از كارگران فرزند كوچك يا والدين پير در خانه دارند و طبيعي
است كه عالوه بر خودشان ،نگران س�لامت آنها هم باشند .اين قشر هر
روز كه سر كار ميروند ،با ايستادن كنار هم در خطوط توليد يا كارگاه،
در خطر ابتال قرار ميگيرند .اگر يكي آلوده شود ،باقي هم به ترتيب آلوده
خواهند شد! در همين رابطه يك كارگر به خبرگزاري ايلنا هم گفته كه
«دولت فقط به دوركاري كردن كه امري است مربوط به كارمندان دولت
فكر ميكند؛ از طرفي توليد در صنايع و كارگاهها نياز به حضور فيزيكي
دارد؛ اص ً
ال ماهيت كار ما با دوركاري همخواني ندارد؛ ما بايد برويم س��ر
دس��تگاهها و توليد كنيم! پس دوركاري و اين حرفها فقط مخصوص
كارمندان خود دولت است ،نه كارگران صنعتي و توليدي».
به گفته اين كارگر ،تنها چاره ،كم ك��ردن تعداد نفرات در خطوط توليد
است؛ او ميگويد «:بايد تعداد حاضران در هر خط توليد به نصف و حتي
كمتر كاهش يابد؛ حتي اگر ظرفيت توليد تا اندازهاي پايين بيايد ،باز هم
نجات جان انسانها ارزشمندتر است و بايد اين كار صورت بگيرد؛ دولت
به جاي اصرار مدام بر دوركاري كردن يا نكردن ،بايد بخش��نامه بدهد و
صنايع را ملزم به كاستن از تعداد نفرات در خطوط توليد كند ،الاقل در
استانهاي قرمز كرونا!»
با اين حساب ،نه در كارگاههاي توليدي و خطوط توليد صنعتي و نه در
پااليشگاهها و كلونيهاي نفتي ،دوركاري چاره كار نيست .دولت در روزها
و هفتههاي گذشته ،فقط در حال بحث كردن و مجادله بر سر دوركاري
كردن بودهاست.
ي است كه دوركاري تنها با مختصات كار كارمندي و پشت
اين در حال 
ميزنشيني همخواني دارد و با كار كارگري نميخواند! واقعاً ماهيت چند
درصد از كارگران بيمه شده تأمين اجتماعي با «دوركاري» تطابق دارد؟
به جز درصد بس��يار پايين��ي از كارگ��ران خدماتي مانن��د بازاريابان و
كارشناسان فروش يا كارگران ش��ركتهاي تكنولوژي اطالعات ،باقي
كارگران كه در بخشهاي مختلف صنعت ،توليد و نفت مشغول به كار
هستند ،از اساس نميتوانند دوركاري كنند.

اتحاديه توليدكنندگان ماهي در سال  86براي
حملونقل تخصصي آبزيان اق�دام كرد و حتي
مصوبه دولت وق�ت را هم براي تأمي�ن ناوگان
حمل و نقل گرفت ،اما تا به امروز نتوانس�تهاند
تس�هيالتي براي تأمين كاميونهاي نو بگيرند
و آبزيان با همان سيس�تم حملونقل فرسوده
جابهجا ميش�وند .بنابر آمار ش�يالت ،ساالنه
يك چه�ارم توليد آبزيان به دلي�ل ناكارآمدي
سيستم حملونقل تبديل به ضايعات ميشود.
ضمن اينك�ه اين ن�اوگان فرس�وده آلودگي و
بيماري را ه�م منتقل ميكند! حاال با گذش�ت
13س�ال از مصوب�ه حم�ل و نق�ل تخصص�ي
نهتنها سيس�تم حملونقل بهروز نشدهاست،
بلكه ب�ا افزايش چن�د برابري قيمته�ا ،عم ً
ال
ديگ�ر ام�كان اي�ن كار ه�م وج�ود ن�دارد.

هر از چند گاهي خبر كشف و معدومسازي صدها
كيلوگرم ماهي فاسد اعالم ميش��ود؛ ماهيهاي
فاس��دي كه احتماالً بس��ياري از آنها جزو همان
 25درصد آبزيان فاسد ش��دهاي هستند كه در اثر
سيستم حمل و نقل فرسوده ،ايجاد ميشوند.
ماهيهاي فاسد در راه رستوران
چندي قبل مأموران انتظامي ايس��تگاه بازرس��ي
سه راه قلعه آستارا به يك خودروي نيسان حامل
ماهي مش��كوك ش��ده و آن را متوق��ف كردند .با
بازرسي محموله  1/5تني ماهي كه براي فروش در
رستورانها بارگيري شدهبود ،فاسد بودن آن محرز

و توقيف شد .در خبري ديگر بيش از  ۳۵تن ماهي
صنعتي فاسد در استان هرمزگان كشف شد كه به
علت رعايت نكردن دماي مناسب فاسد شدهبود؛
اين محموله با دستور مقام قضايي از چرخه مصرف
انساني حذف شد.
چند ماه قبل رئيس دامپزشكي شهرستان نهاوند
هم از كشف و معدومسازي  ۲۴۰كيلوگرم ماهي
منجمد فاسد در اين شهرستان خبر داد .هر چند
كه وي تأكيد كردهبود از تمام مراكز عرضه مواد
خام دامي از قبي��ل قصابيها ،مرغ فروش��يها،
خودروهاي ويژه حم��ل فرآوردههاي خام دامي،
رستورانها ،سردخانهها ،كش��تارگاههاي دام و
طيور و كارگاههاي بس��تهبندي اين فرآوردهها
بازرس��ي انجام ميگيرد و با واحد متخلف طبق
قانون برخورد ميشود.
ظرفيتي كه ناديده گرفتهشده
اتحاديه ماهيان گرمآبي نيز كه بخش بزرگي از بار
آبزيپروري كش��ور را بهدوش ميكشد و با توليد
ساالنه حدود 230هزار تن ماهي با وجود مشكالتي
كه داشته توانسته نقش مهمي در افزايش توليد و
صادرات داشتهباشد ،از تبعات منفي نقص زنجيره
توليد در امان نيست؛ بهگونهاي كه طبق گفتههاي
حس��ن آقازاده ،مديرعامل اين اتحاديه25 ،درصد
لونقل از بين ميرود.
آبزيان فقط طي فرآيند حم 
اتحاديه ماهيان گرمآبي كش��ور با داشتن 53هزار
سطح زير كشت در كل كش��ور فعاليت ميكند و
تمركز ويژهاي بر صادرات دارد .اين اتحاديه با وجود

موانع و مش��كالتي كه دارد ،سال گذشته توانسته
با اتكا به دانش تجربي اعضاي خود و اس��تفاده از
ظرفيتهاي مالي و علمي دانش��گاههاي كش��ور،
بيش از 230ه��زار تن ماهي تولي��د و 29هزار تن
صادرات داشتهباشد.
ماهيان گرمآبي در اراضياي توليد ميشوند كه هيچ
گياهي امكان رويش در آنها را ندارد و غذاي ماهيها
هم معموالً ضايعات ش��لتوك برنج و غالتي است
كه مصرف انساني حداقلي دارند .پرورش ماهيان
گرمآبي در واقع ظرفيتي است براي كاهش ضايعات
محصوالت كشاورزي ،اما اين ظرفيت توليدي در
حوزه آبزيان ناديده گرفته شدهاست.
حدود يك سوم ماهيها پريد!
مدير عامل اتحاديه ماهيان گرمآبي با بيان اينكه
ايجادزنجيرهتوليددرصنعتماهياناهميتيزيادي
دارد ،گفت« :وزارت جهاد كش��اورزي سالهاست
بحث زنجيره را مطرح ميكند ،اما اين موضوع در
حد ش��عار باقي ماندهاست؛چراكه زيرساختهاي
آن آماده نيست .وقتي دولت نميتواند نهاده را كه
اولين حلقه زنجيره اس��ت ،در اختيار توليدكننده
بگذارد ،چطور ميشود زنجيره ايجاد كرد؟ ابتداي
سال همراه تعدادي از توليدكنندگان خدمت مقام
معظم رهبري رسيديم و ايشان از اهميت جهش
توليد صحبت كردند و ما بسيار اميدوار شديم و فكر
كرديم مسئوالن و سازمانهاي مختلف ما را كمك
خواهند كرد و دس��تكم 30درصد افزايش توليد
خواهيم داشت ،اما نهتنها افزايش توليد نداشتيم،

بلكه به دليل مش��كالتي كه داش��تيم30 ،درصد
توليدمان كاهش يافت».
انتقال ماهي و بيماري با هم
حسن آقازاده تصريح كرد«:سال 86براي حملونقل
تخصصي آبزيان اقدام كرديم و حتي مصوبه وزير را
هم براي تأمين ناوگان حمل و نقل داريم ،اما تاكنون
نتوانستيم تسهيالتي براي تأمين كاميونها بگيريم
و آبزي��ان با همان سيس��تم حملونقل فرس��وده
جابهجا ميش��وند .بنا بر آمار ش��يالت ،س��االنه
25درصد توليد آبزيان به دليل ناكارآمدي سيستم
حملونقل تبديل به ضايعات ميشود؛ ضمن اينكه
اين ناوگان فرسوده آلودگي و بيماري را هم منتقل
ميكند .البته اتحاديه ما 229دس��تگاه خودروي
درونشهري و برونشهري دارد كه بدون گندزدايي
و ضدعفونيشدن اجازه ورود به واحدهاي توليدي
را ندارند».
بزرگترين مانع بر سر راه توليد
وي با تأكيد بر اينكه ش��ركت خدم��ات حمايتي
كشاورزي (شركتي دولتي كه فلسفه وجودياش
حذف واس��طه اس��ت) نهتنها كمكي نكرده ،بلكه
بزرگتري��ن ضربه را ب��ه توليدكننده زدهاس��ت،
افزود« :وجود اين ش��ركت به معني واس��طه بين
توليدكننده و كارخانه است .هيچ معني ندارد اين
شركت اعالمكند كه 40هزار تن سهميه كود اوره
به بخش آبزيپروري دادهاس��ت ،اما هيچكدام از
توليدكنندگان نتوانستند اين سهميه را دريافت
كنند و متأس��فانه پاسخگو هم نيس��ت .ميتوانم
قبول كنم كه نه��اده وارداتي به دليل مش��كالت
كشور به دستم نرسد ،اما اين موضوع كه به دليل
نبود محصول توليد داخل توليد من كاهش يابد،
قابلقبول نيس��ت .رئيس هيئتمديره ش��ركت
خدمات��ي حمايت��ي كه مع��اون وزير هم اس��ت،
وقتي صحبت از زنجيره تولي��د ميكند،خندهدار
اس��ت؛چراكه خودش بزرگترين مانع بر س��ر راه
ايجاد زنجيره است .متأسفانه اين شركت پاسخگو
هم نيست كه سهميه را چه ميكند .عمده مشكل
ما در كشور دستگاههاي بيضابطهاي هستند كه
بايد جمع شوند ،چون اين دس��تگاهها كاري جز
كارشكني آن هم به با داليل قانوني انجام نميدهند.
اين شركت خدماتي را كه از دولت ميگيرد  ،بايد به
توليدكننده برساند ،اما اين كار را انجام نميدهد و
پاسخگو هم نيست».
جالب اينكه ش��ركت خدمات حمايتي كشاورزي
در س��ايت خ��ود از برنامهريزي و سياس��تگذاري
گرفته تا اح��داث و اداره كارگاهه��ا و كارخانجات
براي كش��اورزان و دامداران را ج��زو اهداف خود
دانستهاست.
اين شركت دولتي  23موضوع را جزو سياستهاي
كلي خود دانسته كه اصالح ساختار تأمين و توزيع
فقط يكي از آنهاس��ت ،اما تاكن��ون كوچكترين
كمكي ب��راي كاهش ضايع��ات آبزيان كش��ور و
دسترس��ي بيش��تر مردم به محصوالت شيالتي
انجام ندادهاست.
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گزارش 2
قبل از خ�ود يك
زهرا چيذري
تفاوت مهم داشت؛
در نهمين روز از سومين ماه پاييز آخرين سال
از قرن چهاردهم ،براي دومين روز متوالي آمار
جانباختگان كرونايي كمت�ر از  400نفر بود! در
عين حال در  24س�اعت منتهي ب�ه رندترين
تاريخ سال 389 ،خانواده ديگر داغدار شدند
تا اثبات كنند اوضاع هنوز عادي نيست و حتي
وزي�ر بهداش�تي ك�ه م�رگ  389انس�ان را
دستاوردي ارزش�مند تلقي ميكند هم خوب
ميداند ويروس تاجدار ممكن است در دقيقه
 90از گوشه زمين باز هم به ما گل بزند .از طرف
ديگر وزارت بهداش�ت اعالم كردهاس�ت كه
كارآزماييهاي باليني  85مورد از طب سنتي و
گياه�ان داروي�ي در ح�ال انج�ام اس�ت.

انگار آث��ار محدوديتهاي جدي��د كرونايي كه از
اول آذر ماه در سراسر كش��ور اجرايي شده زودتر
از پيشبينيهاي علمي مسئوالن بهداشتي كشور
به بار نشسته و سه روزي ميشود روند فوتيهاي
كرونا كاهشي اس��ت .پيش از اين ،ايرج حريرچي
مع��اون كل وزارت بهداش��ت درب��اره اثرگذاري
محدوديتهاي كرونايي در كش��ور گفتهبود «هر
گونه تغييري در مرگ و مير بر اثر مداخالت مدني
و اجتماعي بين يك ماه تا  40روز زمان ميبرد .اين
زمان در مورد بستريها سه هفته و براي مراجعان
سرپايي  10تا  14روز است ».حاال در يك هفتگي
اعم��ال محدوديتها ،كاهش رون��د جانباختگان
را ش��اهديم؛ بروندادي كه طب��ق اظهارات قبلي
مسئوالن بهداش��تي يك ماه بعد بايد رخ ميداد.
البته وزير بهداشت هم معتقد اس��ت هنوز اثرات
محدوديتهاي جديد و طرح شهيد قاسم سليماني
خودشان را نشان ندادهاند.
آخرين آمار جوالن كرونا در كشور
طي 24س��اعت منتهي به روز يكش��نبه  ۹آذر
 ۱۳۹۹و بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي،
 ۱۲هزار و  ۹۵۰بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در

حسین سروقامت

كشور شناسايي شد كه يك هزار و  ۷۹۵نفر از آنها
بستري شدند .حاال مجموع بيماران كوويد ۱۹در
كش��ور به  ۹۴۸هزار و  ۷۴۹نفر رسيدهاست .طي
همين زمان ۳۸۹ ،بيمار كوويد ۱۹جان خود را از
دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به
 ۴۷هزار و  ۸۷۴نفر رسيد.
تا كنون  ۶۵۸هزار و  ۲۹۲نفر از بيماران ،بهبود يافته
يا از بيمارستانها ترخيص شدهاند۵ .هزارو ۸۵۹نفر
از بيماران مبتال به كوويد ۱۹در وضعيت شديد اين
بيماري تحت مراقبت قرار دارند.
تا كن��ون  ۶ميلي��ون و  ۸۱ه��زار و  ۹۵۲آزمايش
تشخيص كوويد ۱۹در كشور انجام شدهاست.
ثبات روند بيماري در كشور
بنابر اعالم كميته اپيدميولوژي بيماري كرونا ،در
هفته منتهي به هفتم آذرماه موارد ابتال و مرگومير
كرونا در كشور همچنان باال است؛ با اين وجود روند
بيماري در كشور به ثبات رس��يده و تغييرات آن
مختصر بودهاست.
بنابر اعالم كميته اپيدميولوژي وزارت بهداش��ت،
موارد ابتال و مرگومير در كش��ور باال است .با اين
وجود روند بيماري در كش��ور به ثبات رس��يده و
تغييرات آن مختصر بودهاس��ت .در هشت استان
كهگيلوي��ه و بويراحم��د ،كردس��تان ،آذربايجان
غربي ،زنجان ،آذربايجان شرقي ،فارس ،مازندران و
هرمزگان روند ثبات با تغييرات مختصر و نامنظم
وجود داشتهاست .در استان سيستان و بلوچستان
روند ثبات با تغييرات مختصر صعودي و در  ۹استان
خراسان شمالي ،لرستان ،كرمان ،البرز ،اصفهان،
چهارمحال و بختياري ،مركزي ،خوزستان و بوشهر
روند ثبات با تغييرات مختصر نزولي مشاهده شد.
در پنج اس��تان خراس��ان جنوبي ،اردبيل ،تهران،
گلستان و قزوين روند صعودي يا شروع پيك جديد
مشاهده شد.
هنوز اثرات محدوديتهاي جديد و طرح
شهيد قاسم س�ليماني خودش�ان را نشان
ندادهاند
س��عيد نمكي ،وزير بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزشكي از كاهش آمار مرگ و مير بيماران كرونايي

و وضعيت رو به بهبود اين بيماري در كش��ور طي
روزهاي اخير خب��ر داد .به گفته وي يكش��نبه
دومين روزي بود كه مرگ زير  ۴۰۰داريم و امروز
 ۳۸۹مرگ كرونايي ثبت شد.
سعيد نمكي وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
در نشست جلسه شوراي ناظرين طرح شهيد قاسم
سليماني (گام چهارم بس��يج ملي مبارزه با كرونا)
گفت«:خدا را شكر ميكنيم كه وضعيت بيماري
كرونا در كشور به ويژه در شهرستانهايي كه آبان
ماه محدوديت در آنها اعمال شد ،رو به بهبود است.
اين دستاورد بسيار ارزش��مند و مژدهاي به مردم
ايران است و بايد دانس��ت كه سازمانهاي علمي
بينالمللي برآورد كردهبودند كه تعداد مرگهاي
ما در اين ماه به حدود  ۸۰۰تا هزار نفر خواهد رسيد
و پيشبينيها براي كش��ورهايي مانند فرانس��ه و
امريكا درست از آب آمد،اما خوشبختانه آمارهاي
كرونا در اي��ران رو به كاهش اس��ت و هنوز اثرات
محدوديتهاي جديد و طرح شهيد قاسم سليماني
خودشان را نشان ندادهاند».
به گفته وي براي قرنطينه بيماراني كه از نظر فضاي
فيزيكي ،ش��لوغي خانواده يا وضعي��ت اقتصادي
در شرايط نامناس��بي قرار دارند به حدود  ۴۰هزار
تخت نقاهتگاهي در هتلها ،مهمانسراها و اماكن
اقامتي دستگاههاي اجرايي نياز است كه در دستور
كار دكتر كوليوند و بخش پش��تيباني طرح شهيد
قاسم سليماني قرار گرفتهاست .همچنين بايد براي
همكاران مشاركتكننده در اين طرح ،وسايل لوازم
حفاظت فردي به مقدار كافي تأمين شود.
گل دقيقه نودي از كرونا
وزير بهداش��ت با اش��اره به همراهي مردم و نظام
سالمت در تالش براي مهار كرونا تصريح كرد«:از
مردم تقاضا ميكنيم اين آمار را به فال عادي انگاري
اوضاع نگيرند و اگ��ر باز هم با اين دس��تاوردها به
س��مت اين تفكر برويم كه اوضاع به سمت عادي
شدن ميرود ،مانند آنچه در ارديبهشت ماه گفتم،
ممكن است در دقيقه  ۹۰از گوشههاي زمين گل
بخوريم».
وزير بهداشت تأكيد كرد«:كرونا ،ويروس پيچيدهاي

است ،دچار موتاسيون شده و شيوع آن بسيار باالتر
از ماههاي قبل است .بنابراين زحمات همكاران ما
را به باد فراموشي نسپاريد ،دستورالعمل بهداشتي
را رعايت كنيد تا بتوانيم در روزهاي آينده خبرهاي
بهتري در اين زمينه داشته باشيم».
 ۸۵كارآزمايي باليني در حوزه طب سنتي
و گياهان دارويي
نفيسه حس��يني يكتا ،مدير كل دفتر طب ايراني
وزارت بهداشت ضمن تشريح اقدامات انجام شده
جهت اس��تفاده از ظرفيت طب س��نتي در مسير
پيش��گيري و كمك به درمان كرون��ا گفت۸۵«:
كارآزمايي باليني در حوزه طب س��نتي و گياهان
دارويي با اس��تفاده از منابع معتب��ر اين طب براي
پيشگيري و مقابله با كرونا در حال انجام است».
وي درباره تأثير داروي منس��وب به امام كاظم(ع)
گف��ت« :ادعاها بر چند قس��م هس��تند؛ اول آنكه
فردي ادعا ميكند فالن گياه دارويي مؤثر اس��ت،
گاهي اوقات هم با برخي ادعاها مواجه ميش��ويم
كه داروهايي را به نام معصومين نسبت ميدهند
كه ادعاي پيش��گيري و درم��ان دارد .اين موضوع
حساسيت بيشتري را برميانگيزد؛ زيرا تلفيقي از
اس��تفاده از باورهاي مردم در مورد طب سنتي به
همراه ب��ا باورهاي مردم به مقدس��ات را داريم .دو
حوزه بايد به اين موضوع ورود كنن��د .اگر به طور
خ��اص در م��ورد داروي امام كاظ��م(ع) صحبت
ميشود ،ادعاهايي مطرح ميش��ود كه اگر فردي
مصرف كند يا بيمار نميش��ود يا به سرعت بهبود
مييابد ،در بحث پزش��كي اين موضوع بايد مورد
آزمايش قرار گيرد ،به هيچ عنوان مس��ير بررسي
اين ادعاها در صورتي كه حداقلها را براي ورود به
پژوهش داشته باشند ،بسته نيست و اين ادعا هم
ميتواند مورد بررسي قرار گيرد».
حسيني يكتا افزود«:پس از بررسي ميتوان اعالم
كرد كه دارو مؤثر اس��ت يا خير .درمورد اينكه اين
دارو منسوب به معصوم اس��ت؛ به عنوان روايتي از
آن ياد ميشود كه بايد در مورد قطعيت اين روايت
حوزه علميه به آن ورود كند و علم��ا در اين مورد
نظر دهند».
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«هيچكس را در گور كس ديگر نميخوابانند» .
«حي علي خير العمل».
« موسي به دين خود ،عيسي به دين خود».
عيب رندان مكناي زاهد پاكيزه سرشت كه گناه دگران بر تو
نخواهند نوشت
ميبينيد؟ مضامين متعدد براي القاي مفهوم واحد :من اگر نيكم
و گر بد تو برو خود را باش. . .
هنري ديگر از آدمهاي مسئوليت گريز؛ ضربالمثل ميسازند،
شعر ميسرايند ،داستان ميتراش�ند و حتي پاي شعر و ادب
فارسي را به ميان كشيده ،از شاعري بزرگ چون حافظ شيرازي
نيز مايه ميگذارند.
اين روش كس�اني اس�ت كه ميخواهند فكر ملتي را تسخير
كنند ،آنان را از اصول و مباني خويش برگردانند يا چيزي را به
مردم ديكته كنند ،آنها را طوطيوار به تقليد از خود وادارند. . .
وه! چه بيچارهايم ما كه دربس�ت اين حرفه�ا را ميپذيريم و
باور ميكنيم!

ارائه خدمات روزانه به  390هزار نفر
در گرمخانههاي تهران!

گرمخانههايتهرانشبانهروزيبازوپذيرايافرادبيخانمانهستند.

سيد مالك حسيني،مديرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشاركتهاي
اجتماعي ش��هرداري تهران با اش��اره به آخرين تمهيدات و اقدامات
پيشگيرانه اين س��ازمان در فصل س��رما اظهار كرد :در سال گذشته
ما  ۱۶گرمخانه در سطح تهران داش��تيم كه دو گرمخانه براي زنان و
 ۱۴گرمخانه براي مردان وجود داشت؛ از مجموع  ۱۶گرمخانه ،هشت
گرمخانه فصلي و هشت گرمخانه دائمي بودند .گرمخانههاي فصلي از
آبان ماه فعاليت خود را تا ارديبهشت ماه سال بعد انجام ميدادند و اين
نوع گرمخانهها در ايام سرد سال فعاليت داشتند.
حسيني افزود :از سال گذشته تمامي گرمخانههاي تهران دائمي شدند؛
تنها گرمخانه خاوران در فصل سرما شبانهروزي بود؛خوشبختانه تمامي
گرمخانهها از اواسط سال گذشته شبانهروزي شدند؛ در سال  ۹۹حمايت
بودجهاي از س��ازمان توسط شوراي ش��هر صورت گرفت .مديرعامل
سازمان رفاه ،خدمات و مشاركتهاي اجتماعي شهرداري تهران با بيان
اينكه هيچ محدوديتي در پذي��رش مددجويان در گرمخانهها نداريم،
بيان كرد :در موضوع گشتهاي فوريت اجتماعي با يك چالش جدي
مواجه شديم؛ از اسفند سال گذشته تاكنون تعدادي زيادي از همكاران
متأسفانه مبتال به كرونا شدند و از هفته گذشته نيز متوجه ابتالي ۵۰
درصد از نيروهاي گشت فوريت اجتماعي شديم .وي با اشاره به اينكه
تدابير الزم براي گرمخانههاي سيار انديش��يده شدهاست ،ادامه داد:
در طول روز  ۲۷واحد گش��ت به صورت شبانهروزي فعاليت ميكنند؛
در  ۲۲منطقه گشتهاي مناطق با محوريت طرح زمستان گرم فعال
هستند .مدير عامل س��ازمان رفاه ،خدمات و مشاركتهاي اجتماعي
شهرداري تهران به باش��گاه خبرنگاران يادآور ش��د :از شروع ويروس
كرونا روزانه به  ۳۹۰ه��زار نفر مددج و ارائه خدم��ات داديم؛ ظرفيتي
ايجاد كردي��م كه هيچكس بيخانمان نباش��د و مش��كالت تغذيهاي
نداشتهباش��د؛ مددكاران هنگام پذيرش مددجويان تستهاي كرونا
ميگيرند؛ ضدعفوني گرمخانهها و توزيع ماسك در ميان مددجويان
هم همواره انجام ميشود.

اعضاي شوراي ش��هر تهران با ارائه طرح دو فوريتي ،خيابان صنايع
در منطقه يك جنب وزارت دفاع را به نام ش��هيد محس��ن فخريزاده
دانشمند هستهاي و دفاعي كشورمان نامگذاري كردند.
عضو شوراي شهر تهران گفت :از حسن روحاني درخواست داريم به
شكرانه سرنگوني ترامپ ،دولت در خريد اتوبوس و مترو براي پايتخت
مشاركت كند!
مدير كل زندانهاي اس��تان تهران گفت :در تفاهمنامهاي كه بين
سازمان بسيج و سازمان زندانها منعقد شده ،قرار است بسيج در زمينه
آزادي زندانيان نيازمند وارد عمل ش��ده و در مرحله اول زمينه آزادي
يك هزار نفر را فراهم كند.
از اين پس ،شرط اش��تغال به حرفه معلمي در تمام مدارس اعم از
دولتي و غير دولتي دارا بودن «گواهينامه صالحيت معلمي» است.
س ه سال است كه در فصل سرد سال بوي نامطبوع در تهران استشمام
ميشود و علت اصلي آن مشخص نيس��ت ،اما مدير كل محيطزيست
شهر تهران ميگويد :انباش��ت زه آب در اليههاي زير سطحي پس از
بارش باران ،افزايش بار فاضالب در شبكه زير سطحي ،آلودگي ناشي از
سوخت فسيلي و تغييرات  SO2در انتشار اين بو بيتأثير نيست.
معاون شهردار تهران گفت :در حال حاضر  ۴۰۰دستگاه واگن مترو
از مجموع هزارو ۵۰۷دستگاه واگن مترو تهران نيازمند اورهال كردن
است كه در تالشيم از منابعي كه براي اورهال كردن اتوبوسها در نظر
گرفتهايم ،قطارهاي مترو را نيز اورهال كنيم.
مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح تأكيد كرد:
به منظور توسعه خدمات و عدم نياز بيمهش��دگان از خريد بيمههاي
تكميلي تجاري ،در نخستين گام از بازنگري بسته تعهدات بيمه مكمل
اين سازمان ،از  ۹آذرماه كاهش فرانشيز داروها در داروخانههاي طرف
قرارداد از  ۳۰به  ۱۵درصد ،اجرايي ميشود.
مدير كل بحران استان تهران گفت :با اليروبيهايي كه انجام شده
امسال تضمين ميكنيم شاهد آبگرفتگي كانالها نخواهيم بود.
سرپرست معاونت برنامهريزي و فناوري اطالعات دادگستري تهران
از توقف اعزام زندانيان به واحدهاي قضايي با راهاندازي فاز اول ارتباط
ويدئوكنفرانسي واحدهاي قضايي با زندانهاي استان تهران خبر داد.
رئيس كميته بودجه و نظارت مالي ش��وراي اس�لامي شهر تهران
گفت :پس از گذشت  ۵۲۷روز از پايان مهلت قانوني اقدام براي برنامه
پنج ساله توسعه ،ش��اهد اجراي تكاليف يادش��ده از سوي شهرداري
تهران نبودهايم.
با وجود گذش��ت بيش از  ۲۰روز از آخرين زمان ابالغ قانون تبديل
وضعيت ايثارگران از سوي دولت به دستگاهها ،هنوز بسياري از نهادها
نسبت به اجراي اين قانون اقدام نكردهاند.

از دست رفتن  3جان و برجا ماندن مصايب بلوار قيام

فصيحي/تهران :شهرداري از مدتها قبل دسترسي به بلوار قيام را به
دليل عمليات ساخت مترو كه بيش از يك دهه است در آن جريان دارد
محدود و ساكنان اين محل را با س��ختي زيادي مواجه كردهاست .در
عمليات ساخت مترو در اين بلوار كوچك تاكنون يك آتش نشان و دو
كارگر جانشان را از دست دادهاند ،با اين حال مشخص نيست مصايب
اين بلوار بايد به قيمت جان چند نفر ديگر تمام شود؟

