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زهرا چيذري

آغاز تزريق دوز سوم واكسن كرونا

وزير بهداشت :هنوز بابت كرونا و پيك ششم
آسودهخاطر نيستيم و بايد در حالت آمادهباش بمانيم
«هنوز بابت كرونا و پيك ششم آسودهخاطر نيستيم و بايد در حالت
آمادهباش بمانيم»؛ اين را وزير بهداشت ميگويد .پيشبينيهاي
اپيدمیولوژيستي از احتمال وقوع موج شش�م در روزهاي آينده
حكايت دارد و آنطور كه پيش از اين وزير كشور هم تأكيد كردهبود،
احتمال وقوع پيك ششم كرونا جدي است .تنها اميدواري در اين
بين افزايش گس�تره واكسيناس�يون افراد جامعه است كه بعد از
سپري شدن ش�ش ماه از تزريق دوز دوم الزم است تا دوز بوستر
يا يادآور نيز تزريق ش�ود تا ايمني افراد كاهش نيابد .حاال آنطور
ك�ه رئي�س اداره بيماريهاي قابلپيش�گيري با واكس�ن وزارت
بهداشت خبر داده تزريق دوز سوم واكس�ن كرونا براي كاركنان
نظام سالمت آغاز ش�ده و بقيه افراد هم به نوبت و طبق سند ملي
واكسيناسيون در صف دريافت دوز يادآور واكسن كرونا هستند.

آمار فوتيهاي كرونا همچنان باالست .طي  24ساعت تا روز  ۲۵مهرماه
 ۱۴۰۰و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي ۱۱ ،هزار و  ۳۹۶بيمار
جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد كه يك هزار و  ۴۸۲نفر
از آنها بستري شدند .مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به  ۵ميليون
و  ۷۸۴هزار و  ۸۱۵نفر رس��يد .در همين زمان ۱۹۹ ،بيمار كوويد۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به ۱۲۴
هزار و  ۷۵نفر رس��يد .همچنين  ۴هزار و  ۷۶۹نفر از بيماران مبتال به
كوويد ۱۹در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانها تحت مراقبت قرار
دارند .تا كنون  ۳۴ميليون و  ۸هزار و  ۶۳۶آزمايش تشخيص كوويد۱۹
در كشور انجام شدهاست .در حال حاضر  ۹شهر كشور در وضعيت قرمز،
 ۱۰۶شهر در وضعيت نارنجي ۲۲۸ ،شهر در وضعيت زرد و  ۱۰۵شهر
در وضعيت آبي قرار دارند.
آغاز تزريق دوز يادآور از كادر درمان
واكسيناس��يون كرونا با قدرت ادامه دارد .تا كنون  ۴۸ميليون و ۴۷۴
هزار و  ۱۸۷نفر دوز اول واكسن كرونا و  ۲۴ميليون و  ۱۶۹هزار و ۳۳۵
نفر نيز دوز دوم را تزريق كردهاند و مجموع واكس��نهاي تزريق شده
در كش��ور به  ۷۲ميليون و  ۶۴۳هزار و  ۵۲۲دوز رس��يد .حاال بناست
براي جلوگيري از افت ايمني كساني كه از واكسيناسيونشان شش ماه
ميگذرد ،دوز سوم واكسن كرونا را دريافت كنند .سيد محسن زهرايي،
رئيس اداره بيماريهاي قابل پيش��گيري با واكسن وزارت بهداشت با
اشاره به تجويز دوز يادآور واكسن كرونا به كادر بهداشت و درمان طبق
مصوبه كميته كشوري واكسيناسيون گفت«:اعضاي كادر درماني در
مراكز درماني كرونا ،مراكز  16س��اعته و آزمايش��گاهها را از گروههاي
اولويتدار كادر بهداش��ت و درمان در تزريق دوز س��وم واكسن كرونا
هستند و بعد از اين گروهها كل نيروهاي كادر بهداشت و درمان را نيز
در بر خواهد گرفت».
به گفته زهرايي واكسيناس��يون دوز يادآور آغاز ش��ده و نوع واكسن
تزريقي بستگي به پلتفرم تزريقي در دوزهاي اول و دوم دارد؛ به طوري
كه افرادي كه در نوبت اول و دوم واكسن از واكسن سينوفارم يا بعد از آن
از واكسن بركت استفاده كردهاند ،در دوز يادآور ميتوانند از واكسنهاي
مشابه آنها استفاده كرده يا ميتوانند واكسن آسترازنكا يا پاستوكوك
پالس را مورد استفاده قرار دهند.
همچنين افرادي كه در نوبت اول و دوم واكسن آسترازنكا يا اسپوتنيك
وي تزريق كردهاند ميتوانند براي دوز يادآور واكسنهاي آسترازنكا يا
پاستوكوك را استفاده كنند ،البته در آينده ممكن است در واكسنهاي
مورد استفاده دوز يادآور تنوع ايجاد شود.
وي با اشاره به اينكه براي تزريق دوز يادآور بايد شش ماه از تزريق دوز
دوم واكسن گذشته باشد ،گفت«:بعد از كادر بهداشت و درمان كه در
خط مقدم مقابله با كرونا هس��تند ،همه گروهها به ترتيب دوز سوم را
دريافت خواهند كرد».
س��المنداني كه در مراكز نگهداري قرار دارند ،جانبازان ش��يميايي و
50درصد ،گروههايي هستند كه در اولويت دريافت دوز سوم واكسن
قرار دارند و طبق برنامهريزيهاي انجامش��ده پس از اين گروهها همه
افراد جامعه تحت پوشش تزريق دوز سوم قرار خواهند گرفت.
همه مردم دوز سوم را دريافت ميكنند
زهرايي با اشاره به ضرورت تزريق دوز سوم واكسن كرونا به همه افراد
جامعه اظهار داشت«:فع ً
ال مس��تندات علمي نشان ميدهد كه ايمني
واكسن كرونا بعد از مدت زماني كاهش مييابد و مانند واكسن سرخك
نيست كه براي سالهاي طوالني اثر آن پايدار باشد ،به عبارتي شبيه
واكسن آنفلوآنزا كه الزم است سالي يكبار آن را تزريق كنيم ،واكسن
كرونا نيز نياز به تكرار دارد».
رئيس اداره بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن وزارت بهداشت اضافه
كرد«:بعد از كادر بهداشت و درمان ،سالمندان در مراكز نگهداري و افراد
باالي  75سال 65 ،سال و به ترتيب در سنين پايينتر در ماههاي آينده
واكسن دوز سوم را دريافت خواهند كرد».
زهرايي اظهار اميدواري كرد«:در يكي دو ماه آينده به پوشش خوبي در
واكسيناسيون برسيم؛ ضمن اينكه واكسن به تعداد زيادي وارد شده و
توليدكنندگان داخلي نيز به سرعت در حال توليد هستند».
پيك ششم در راه است
به رغم گس��ترش واكسيناس��يون آنطور كه به��رام عيناللهي ،وزير
بهداش��ت ميگويد ،هنوز بابت كرونا و پيك شش��م خاطرمان آسوده
نيس��ت و بايد در حالت آماده باش بمانيم .وي اميدوار اس��ت با انجام
واكسيناس��يون سراس��ري در ماههاي آينده ،در وضعيت بهتري قرار
بگيريم .وزير بهداش��ت در عين حال تأكيد كرد«:مردم فكر نكنند كه
چون واكسن زدهاند ديگر كار تمام شده و پايان كرونا فرا رسيدهاست،
رعايت پروتكلهاي بهداشتي همچنان به عنوان يك اولويت مهم بايد
در دستور جدي مردم و شهروندان قرار گيرد».
به گفته عيناللهي واكسيناسيون تنها شدت بيماري را كاهش ميدهد
و به هيچوجه اينگونه نيس��ت كه هر فردي كه واكسيناسيون و دو دوز
واكسن را تزريق كرده ديگر دچار كرونا نميشود؛ اين تلقي خود آغاز
انحراف در مس��ير مبارزه با كروناس��ت و زدن ماس��ك ،رعايت اصول
بهداش��ت فردي و دوري از تجمعات و دورهميها در ش��رايط كنوني
ضروري اس��ت و در عين حال با عاديانگاري و س��بك شمردن كرونا
احتمال بروز و گسترش موجهاي بعدي آن نيز وجود دارد.

امسال براي نخستين بار كتابهاي درسي در همه مقاطع تحصيلي
مجهز به رمزينههاي سريع پاسخ (باركدهاي هوشمند) شدهاند و به اين
ترتيب امكان دسترسي به محتواي تكميلي آموزشي از طريق گوشي
تلفن همراه براي دانشآموزان فراهم شدهاست .براي استفاده از رمزينه
سريع پاس��خ ،الزم اس��ت ابتدا نرمافزار  QR CODEخوان را نصب و
راهاندازي كنيد .دوربين تلفن همراه خود را به رمزينه سريع پاسخ مورد
نظر در صفحه كتاب نزديك كنيد تا تصوير واضحي از باركد ثبت شود .بر
اين اساس اطالعات مورد نظر درس مربوطه كه در سايت رشد بارگذاري
شدهاست به صورت دستهبندي نمايش داده ميشود.
رئيس سازمان آموزش و پرورش اس��تثنايي كشور با اشاره به ايجاد
رشته موس��يقي در ش��اخه فني و حرفهاي براي دانشآموزان آسيب
ديده بينايي گفت :قابليت «گوياساز» قرار اس��ت از آبان ماه به شبكه
شاد افزوده ش��ود .ظرفيت جديد ديگر ايجاد اتاقهاي صوتي و امكان
گفتوگوي گروهي در شاد بود كه محقق شدهاست.
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قوانين حمايتي در عمل عليه مادران شاغل!

گفت و گوي «جوان» با مدير كل روابط كار و جبران خدمت پيرامون حمايتهاي قانوني از مادران شاغل
حاليكمادرشاغلرافقطمادرشاغلميفهمد؛
كسي كه بايد هم نقش مادري خود را خوب ايفا
كند و هم كارش را به نحو احسن انجام دهد ،البته
كارهاي يك مادر شاغل به اينجا ختم نميشود
و او بايد حواس�ش به كارهاي خانه و پخت و پز
غذا هم باش�د! در اين ميان هستند كساني كه
بيتوجه به عاليق يك مادر شاغل به او ميگويند
كه سركار نرو و با آرامش در خانه بمان و فرزندت
را بزرگ كن؛ متأسفانه آنها نميدانند كه مادران
شاغل،عالوهبراينكهعاشقفرزندشانهستند،
به شغلي كه س�الها در آن فعاليت ميكردند،
نيز عالقه دارند .ش�ايد برخي از مادران شاغل
براي حفظ ش�غل و ايف�اي نق�ش مادرانه خود
تمام تالشش�ان را انج�ام دهند،ام�ا در نهايت
بهدليل نبود حمايت كافي از آنها ،ديگر به جايي
ميرسند كه در مس�ير دوراهي انتخاب شغل
يا رس�يدگي به مس�ئوليت مادرانهش�ان قرار
ميگيرن�د و در صورت انتخاب يك�ي از اين دو
مس�ير و بازماندن از مس�ير ديگر ،زندگيشان
تحتتأثير قرار ميگيرد و حال خوشي ندارند.
در حالي كه تأكيد بر فرزندآوري و رشد جمعيت
ميشود و كارشناسان جمعيت نسبت به بسته
شدن پنجره جمعيتي هشدار ميدهند ،بانوان
شاغل كه قصد فرزندآوري دارند از ترس از دست
دادن شغلش�ان اين امر را به تأخير مياندازند،
زيرا كه قوانين حمايتي از مادران ش�اغل كافي
نيس�ت و آن قوانيني ك�ه در اي�ن خصوص به
تصويب رسيده نيز ب ه درس�تي اجرا نميشود.
البته در اين ميان دستگاههاي تقنيني و اجرايي
دولت اقداماتي را براي حمايت از مادران شاغل
انجام دادهاند،اما حمايت مناسب از اين مادران،
نيازمند عزم�ي همهجانبه و با حض�ور فعالتر
دولت ،تشكلهاي كارگري و بهويژه كارفرمايي
اس�ت تا زمينه تصويب و اجراي هر چه بهتر و
بيش�تر قوانين فراهم ش�ود .به هر حال برخي
كاستيها در اين خصوص اخيرا ًداليلي را فراهم
آوردهاس�ت كه ام�روزه مادران زي�ادي وجود
دارند كه بع�د از اينكه صاحب فرزندي ش�دند
به ناچار شغلشان را از دست داده و خانهنشين
شدهاند .يكي از اين كاستيهاي بزرگ وضعيت
مادران ش�اغل در مش�اغل س�خت و زيانآور
است؛ ايشان به استناد ماده 75قانون كار اساس ًا
نبايد در مشاغل سخت و زيانآور شاغل شوند
و در صورت اشتغال به شغل سخت و زيانآور،
كارفرما مرتكب تخلف شدهاس�ت! اما مادران
زيادي در مش�اغل س�خت و زيانآور مشغول
به كارند و چون قانون كارش�ان را به رس�ميت
نميشناسد ،در عمل از مزاياي قانوني بسياري
محروم شدهاند .اين تناقضهاي عجيب و غريب
قانوني بايد مرتفع شود« .جوان» با كورش يزدان،
مدير كل رواب�ط كار و جبران خدم�ت ،درباره
قوانين موجود براي حمايت از مادران ش�اغل
گفتوگو كردهاست كه آن را در ادامه ميخوانيد.

ب�ا تأكي�د ب�ر افزاي�ش جمعي�ت و
مشوقهاي فرزندآوري ،چه قوانيني
براي حمايت از مادران ش�اغل وجود
دارد ك�ه ه�م بتوانند به ش�غل خود
برس�ند و هم وظايف مادريش�ان را
ايفا كنند؟

در مورد قوانين موجود در حمايت از مادران شاغل
بايد به ماده  78قانون كار جمهوري اسالمي ايران
مص��وب  ،1369/8/29ماده واح��ده قانون اصالح

«زمان ش��روع و خاتمه كار در اجراي اين قانون با
توافق مشموالن و مس��ئوالن مربوط آنان تعيين
ميگردد ».در تبصره  3ماده واح��ده قانون مزبور
نيز تصري��ح شدهاس��ت«:كارفرمايان بخش غير
دولتي از اعمال تخفيف پلكاني يا تأمين بخش��ي
از حق بيمه س��هم كارفرما برخوردار ميش��وند».
در تبصره  4اين قان��ون نيز در مورد ش��مول اين
قانون چنين آمدهاست«:بانواني كه براساس ساير
مقررات از امتياز كاهش ساعت كار بهرهمند هستند
تا زماني كه از مقررات مزبور اس��تفاده ميكنند يا
دستگاههاي تابع مقررات اداري و استخدامي خاص
كه امتيازات مشابه اين قانون را دارند ،از شمول اين
قانون مستثني ميباشند ».در تبصره  5اين قانون
نيز آمدهاست«:در صورتي كه مشموالن اين قانون،
همزمان شرايط اس��تفاده از امتياز آن و مرخصي
ساعتي شيردهي را داشته باشند يا همزمان داراي
ش��رايط مختلف مصرح در اين قانون باشند ،حق
انتخاب يكي از امتيازات پيشبيني شده را دارند».
همچنين در تبصره  6مقررات مذكور و در ارتباط با
تأمين امنيت شغلي بانوان مشمول مقررات مذكور
تصريح شدهاست«:به منظور تأمين امنيت شغلي
مشموالن اين قانون در دوران استفاده از مزاياي آن،
دستگاههاي اجرایي و كارفرمايان بخش غيردولتي
مش��مول اين قانون نميتوانند به صرف استفاده
بانوان از مزاياي كاهش ساعات كار ،آنان را اخراج
كنند يا محل خدمت جغرافيايي آنها را تغيير دهند.
هرگونه اخراج ،جابهجايي و استخدام جايگزين آنان
ممنوع است».

گزارش یک

مهسا گربندي

قوانينتنظيمجمعيت
و خان��واده مص��وب
 1392/3/20مجلس
ش��وراي اس�لامي،
قانون ترويج تغذيه با
ش��ير مادر و حمايت
از م��ادران در دوران
ش��يردهي مصوب  1374/12/22مجلس شوراي
اسالمي و قانون كاهش س��اعات كار بانوان شاغل
داراي ش��رايط خاص مصوب  1395/6/2مجلس
شوراي اس�لامي اش��اره كرد كه در قوانين مزبور
حمايتهاي خاصي در خصوص كاهش س��اعات
كار مادران و اعط��اي مرخصيهاي زايمان به آنان
اشاره شدهاست.
در ماده  78قان��ون كار جمهوري اس�لامي ايران
مصوب  1369/8/29آمدهاست«:در كارگاههايي
كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به
مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر
سه ساعت ،نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد .اين
فرصت جزو ساعات كار آنان محسوب ميشود ».در
تبصره  2ماده واح��ده قانون اصالح قوانين تنظيم
جمعت و خانواده مص��وب  1392/3/20مجلس
شوراي اسالمي آمدهاس��ت«:به دولت اجازه داده
ميشود مرخصي زايمان مادران را به  9ماه افزايش
دهد و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري
(تشويقي) برخوردار شوند .اين قانون به مادراني كه
سن فرزند آنان به  9ماهگي نرسيدهاست ،تسري
مييابد و مادر ميتواند تا س��ن  9ماهگي نوزاد از
مرخصي زايمان استفاده كند».

با توجه به فاصله زياد محل كار تا خانه
كارگران ،قانون مرخصي ش�يردهي
براي رس�يدگي به فرزند ش�يرخوار

عم ً
ال قابلاجرا نيست و مادران شاغل
نميتوانند از اين امتياز نيم س�اعته
مرخصي اس�تفاده كنند؛ آيا مادران
شاغل ميتوانند اين دو نيم ساعت را
بهصورت يك ساعت كاهش ساعت
كاري در اتمام كار خود مورد استفاده
قرار دهند؟

در رابطه با موض��وع مرخصي ش��يردهي الزم به
ذكر اس��ت كه به اس��تناد ماده  78قانون كار «در
كارگاههايي كه داراي كارگر زن هستند ،كارفرما
مكلف است به مادران ش��يرده تا پايان دو سالگي
كودك پس از هر سه س��اعت ،نيم ساعت فرصت
شير دادن بدهد .اين فرصت جزو ساعات كار آنان
محسوب ميشود ».نحوه اس��تفاده از اين امتياز با
توافق كارگر و كارفرما خواهد بود و ميتوان آن را
به صورت يك س��اعت كاهش كاري در اتمام كار
تعيين ك��رد .البته مجددا ً بايد تأكيد ش��ود كه در
اين خصوص يعني يك س��اعت كاهش ميزان كار
در چارچوب استفاده از مزاياي ماده  78قانون كار،
كارگر و كارفرما بايد با يكديگر توافق نمايند.

آيا قانوني در حمايت از مادران شاغل
كه فرزندان باالي دو س�ال دارند نيز
وجود دارد؟

ب��ه موجب م��اده واح��ده قانون كاهش س��اعات
كار بانوان ش��اغل داراي ش��رايط خ��اص مصوب
 1395/06/02كارفرم��ا موظف اس��ت س��اعات
كار هفتگي بانوان داراي فرزند زير ش��ش س��ال
تمام را به جاي  44س��اعت در هفته  36س��اعت
در هفته با درياف��ت حقوق و مزاياي  44س��اعت
تعيين نماي��د .نحوه اج��راي اين امتياز توس��ط
كارفرما در تبصرههاي ذيل ماده واحده پيشبيني
شدهاست و به موجب تبصره  2ماده واحده مذكور

آيا كاهش ساعت كاري براي مادران
شاغل در چارچوب فرصت شيردهي،
در ش�رايطي كه بانوان به شكل پاره
وقت با كارفرما همكاري كنند نيز قابل
اجراست؟

بله .بايد عنايت شود كه امتياز مطروحه براي مادران
شاغل حسب ماده  78قانون كار كه به صورت نيم
س��اعت فرصت ش��يردهي در روز در ازاي سپري
كردن هر سه ساعت كار روزانه در كارگاهها مطرح
شدهاست ،با پيشفرض انجام كار تمام وقت از سوي
كارگر يعني 44ساعت كار در هفته توسط قانونگذار
تعيين شدهاست و در ش��رايطي كه بانوان شاغل،
داراي قرارداد كار پاره وقت با كارفرما باش��ند كه
مستلزم انجام كار كمتر از  44ساعت در هفته است،
ميتوانند به نسبت ساعات كاركرد خود از فرصت
شيردهي بهرهمند گردند.

و به عنوان س�ؤال آخر ،آي�ا كاهش
س�اعت كاري براي «م�ادران داراي
فرزند زير شش س�ال» در شرايطي
كه آنها به ش�كل پارهوقت با كارفرما
همكاري ميكنند نيز قابل اجراست؟

در اين رابطه بايد به هدف قانونگذار عنايت داشت.
اين مهم با مقررات مربوط به فرصت شيردهي در
ماده  78قانون كار كه در پاس��خ قبلي بدان اشاره
شد ،متفاوت است .هدف قانونگذار به نظر در ماده
واحده قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي
شرايط خاص مصوب  1395/06/02اين است كه
كارفرمايان ،بانواني را كه داراي فرزند زير ش��ش
سال هس��تند ،با پرداخت حقوق و مزاياي كارگر
تمام وقت يعني  44ساعت كار در هفته ،به كار پاره
وقت يعني  36ساعت در هفته ترغيب نمايد ،اما در
مواردي كه شرايط كار بانوان داراي فرزند زير شش
سال ،ذاتاً پاره وقت اس��ت ،هدف قانونگذار تأمين
شده و استفاده از مزاياي مقررات مذكور نميتواند
مفهوم پيدا كند.

سردارسلیمانی:

بسیج ۴۰۰هزار واحد مسكوني براي محرومان ميسازد
از ابت�داي س�ال
گزارش 2
تاكن�ون  60پروژه
عليرضا سزاوار
مسكوني از سوي
بسيج ساخته شده و ديروز نيز با حضور رئيس
سازمان بسيج مستضعفين  30پروژه در همين
زمينه به بهرهبرداري رسيد .در همين مراسم بود
كه سردار سليماني اعالم كرد در مدت چهار سال
 ۴۰۰هزار واحد مسكوني براي محرومان در كشور
ميسازيم.

سازمان بسيج در حالي تصميم به ساخت سالي100
هزار خانه گرفته كه هم اكنون در تمام استانهاي
كشور در حال خانهسازي براي محرومان است .اين
نهاد انقالبي تمام توانايي خود را با استفاده از هزاران
مهندس بس��يجي ۱۷ ،هزار گروه جهادي كه ۳۰
درصد آنها تجربه فعاليت در ساخت مسكن دارند و
تجهيزات ساختمانسازي به كار گرفتهاست.
هم�ه فرمانده�ان امكانات خ�ود را به كار
گيرند
اوايل ارديبهش��ت ماه امس��ال فرمانده كل س��پاه
پاس��داران و رئيس سازمان بس��يج مستضعفين،
تفاهمنامه ساخت 50هزار واح د مسكوني براي قشر
آسيبپذير را با مشاركت رئيس بنياد مستضعفان،
رئيس ستاد اجرايي فرمان امام و رئيس كميته امداد
امامخميني در قرارگاه امام حسن مجتبي (ع) ستاد
فرماندهي كل س��پاه امضا كردند .اين خانهها در
تمام استانها در حال ساخت است و سردار سالمي
در آن مراسم تأكيد كرد كه ما براي ساخت اين ۵۰
هزار واحد مس��كوني كام ً
ال جدي هستيم و از همه
فرماندهان ميخواهم در اج��راي اين كار امكانات

حسین سروقامت

خود را به كار گيرند تا در  ۲۴ماه آينده اين واحدها
آماده و به نيازمندان تحويل شود.
قرارگاه امام حس��ن مجتبي (ع) در سال گذشته
با فرماندهي سردار سرلشگر سالمي و با همكاري
آستان قدس رضوي و سازمان بسيج براي كاهش
بخشي از مشكالت جاري مردم و آباداني استانهاي
محروم تشكيل شد.
كمك بسيجيان به وزارت راه
مردادماه سال گذشته هم تفاهمنامه همكاري بين
وزارت راه و شهرسازي و سازمان بسيج مستضعفين
براي س��اخت  ۲۰۰هزار واحد مس��كوني با هدف
محروميتزدايي به امضا رسيد.
اين تفاهمنامه براي حل مشكل مسكن محرومان
و حذف معضل غيرقابل قبول حاشيهنشيني ايجاد
شد .مرداد س��ال آينده هم خانههاي ساخته شده،
تحويل مردم خواهد شد.
محمد اسالمي كه آن زمان وزير راه بود ،تأكيد كرد
كه سازمان بس��يج به لحاظ انساني ظرفيت خوبي
دارد و همه تخصصها را نيز در خود جاي داده است؛
بسيج سازندگي با همه امكانات و ماشينآالتي كه
در اختيار دارد به كمك استانهاي محروم و كمتر
برخوردار شتافتهاست.
اين خانهس��ازيها از مرداد س��ال قبل و با اولويت
استانهاي سيستان و بلوچستان ،كرمان ،آذربايجان
غربي ،كردستان و بخش هايي از خوزستان آغاز شد
و اكنون در تمام استانها در حال اجراست.
تأمين 17ميليون بسته كمك معيشتي
در همين راستا روز گذشته با حضور رئيس سازمان
بسيج مس��تضعفين  30پروژه تكميل و بازسازي

واحدهاي مس��كوني در ش��مال غرب كش��ور به
بهرهبرداري رسيد.
رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين در اين مراسم
كه همراه با هجدهمين مرحله رزمايش كمكهاي
مؤمنانه س��پاه نينوا بود ،با تأكيد بر اينكه در مدت
چهار س��ال  400هزار واحد مسكوني را در سراسر
كش��ور براي محروم��ان خواهيم س��اخت ،گفت:
درگيري با كرونا در كش��ور ما ،اوج انس��جام ملي،
اتحاد و يكپارچگي را به نمايش گذاشت و نشان داد
تشكيالت بسيج يك سازمان مردمي است.
سردار غالمرضا سليماني افزود :طي  ۲۱ماه گذشته
با هم افزايي بسيج و به همت بسيجيان مخلص در
سراس��ر كش��ور ،بيش از  ۱۷ميليون بسته كمك
معيش��تي با اعتبار  ۲۱هزار ميلي��ارد تومان براي
رزمايشهاي كمك مؤمنانه ب��ه همت خود مردم
براي اقشار آسيب ديده فراهم شدهاست.
وي ادامه داد :ملتها در دوران سختي مورد سنجش
و آزمايش ق��رار ميگيرند و تاريخ بش��ريت درباره
عملكرد ملته��ا در مواجهه با مش��كالت قضاوت
خواهد كرد .با شيوع ويروس منحوس كرونا مردم
ما با يك مش��كل و چالش س��خت مواجه شدند،
اما با فرمان امام جامعه و در ي��ك اقدام فوقالعاده،
حماسهاي جاودان را در رزمايش مواسات ،همدلي و
كمك مؤمنانه رقم زدند.
تحويل  6500خانه به محرومان
گفتني است خرداد ماه امس��ال هم معاون كميته
امداد امام از س��اخت  ۵۰هزار واحد مسكوني ويژه
مددجويان روستايي توسط س��پاه استانها خبر
داد و ابراز اميدواري كرد كه با س��اخت اين واحدها

هيچ مددجو كميته امداد در روستاها فاقد مسكن
نباشد.
توانمندس��ازي مددجويان و محرومان ،با اشتغال
و تأمين مسكن اس��ت كه در دو سال اخير سازمان
بس��يج در اين خصوص با هم��كاري ديگر نهادها
اقدامات چشمگيري انجام داده است.
شهريور ماه امسال هم ساخت  ۶هزار و  ۵۰۰واحد
مسكن محرومان كميته امداد كه تفاهمنامه آن سال
قبل با سازمان بسيج امضا شدهبود به اتمام رسيد.
مرتضي بختياري ،رئيس كميته امداد امام خميني
در مراس��م بهرهبرداري از اين پروژه ب��ا قدرداني از
همراهي سپاه پاسداران در ساخت مسكن محرومان
در كشو ر تصريح كرد كه سپاه پاسداران در همهجا
يار و ياور كميته امداد بودهاست.
 200هزار مسكن در حال ساخت است
تيرماه امس��ال هم كميته امداد كشور از شناسايي
 ۲۰۰هزار خانوار فاقد مس��كن نيازمند خبر داد و
اعالم كرد كه كار ساخت مسكن براي اين خانوادهها
با همكاري سپاه پاس��داران و چند نهاد ديگر آغاز
شدهاست.
بعد از فرمان رهبر معظم انقالب مبني بر كمك به
نيازمندان ،دستگاههاي انقالبي كشور در قالب طرح
ايران همدل بيش از ه��زارو ۲۰۰ميليارد تومان به
محرومان كمك كردند.
يك��ي از اقدام��ات كميت��ه ام��داد ه��م در بحث
توانمندس��ازي خانوادههاي تحت حمايت ساخت
مسكن است كه با نيازسنجيهاي انجامشده ۲۰۰
هزار خانوار محروم فاقد مسكن شناسايي شدند و
مشكل آنها حل خواهد شد.
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از خ�رت و پرتهاي گوش�ه و كنار خانه ،خس�ته نش�دهايد؟
نگهداري ضايعات ،حوصلهتان را سر نبردهاست؟
خ�رده پارچه ،شيش�ه مربايي ،قوطي ش�ير خش�ك ،ظروف
ي و چيني لبپر ارزش نگهداشتن دارند؟
پالستيك 
نه؛ واقع ًا ندارند! اما همينها به جان بعضيها بستهاند!
خب؛ يك مژده تاپ . . .همراهاني س�بزانديش روشي خالقانه
د براي استفاده مجدد از وسايل ضايعاتي!
تدارك ديدهان 
دوستان پسماند صفري كه شعارشان «استفاده
آنان به كمك
ِ
حداقلي از منابع طبيعي به نفع محيطزيست» است ،صفحاتي
را در اينستاگرام ايجاد كردهاند به نام «ضايعاتچي».
صاحب كاال ،ضايعات خود را اهدا ميكند .آنها در اين صفحات
به فروش رفته ،درآمد حاصله صرف كارهاي خير محيطزيستي
ميشود.
كمك هزين�ه درم�ان محيط بان�ي ك�ه اخي�را ً در درگيري با
شكارچيان آسيب ديده بود ،از اين راه تأمين شد!
باور ميكنيد؟

ابالغيه بدون جهت مانع تحول و تعالي

آق��اي اژهاي از زماني كه رئيس دس��تگاه قضا ش��دهاند بارها بر حذف
روندهاي اداري زائد تأكيد كرده و حتي خودش��ان هم دس��ت به كار
ش��ده و روزي بيش از  10مش��كل مردمي را ش��خصاً پيگيري و حل
ميكنند .اين تأكيدات و اقدامات نيكو و بجاس��ت ،اما ظاهرا ً بدنه قوه
قضائيه با اين منش مديريتي همكاري و همراهي نميكند .يكي از اين
مصاديق همكاري نكردن ،صدور ابالغيههاي نابجا و بالجهت از سوي
مجتمعهاي قضايي اس��ت .اولين اقدام يك مقام قضايي و افرادي كه
در دفاتر قضايي مشغول به كار هستند ،بررسي درخواستهاي واصله و
پس از آن صدور ابالغهاي الزم است،اما چنانكه پيداست اين مسئوالن
قضايي بدون كوچكترين كنكاشي و به صرف دريافت يك شكواييه،
براي رفع تكليف ،اقدام به صدور ابالغيه ميكنند .اين روند غيرقابل دفاع
هم موجب تجمع مراجعان و قبل از آن ايجاد ترافيكهاي غيرضرور شده
و هم آمار پروندههاي قضايي را باال ميبرد؛ موضوعي كه همواره پاشنه
آشيل قوه قضائيه بودهاست.
توضيح بيشتر آنكه ،بخش قابلتوجهي از طرح دعاوي در دفاتر خدمات
قضايي يا مجتمعهاي قضايي ،به دليل تسويهحسابهاي شخصي يا
از سر تفنن و در مواردي هم براي سوءاستفادههاي مجازي و رسانهاي
اس��ت .مقام قضايي يا مس��ئول دفتر به محض مواجهه با چنين طرح
دعاوياي منطقاً بايد ابتدائيات طرح دعوا را بررسي كرده و در صورت
توجه اتهام به طرف دادخواست ،اقدام به صدور ابالغيه كند،اما اين كار
معموالً انجام نميشود و ابالغيه حضور يا حتي قرار جلب بيجهت در
مواردي صادر ميگردد كه مفاسد زيادي به دنبال خواهد داشت .يكي از
اين مفاسد بهرهبرداري رسانهاي از صرف صدور يك ابالغيه بالجهت از
سوي طرحكننده دعواست .در مواردي ديگر ،صرفاً ايجاد آزار و اذيت و
كشاندن طرفي كه هيچ اتهامي متوجه وي نيست به مجتمعهاي قضايي
مطمح نظر شاكي صوري است .همه اين مفاسد با يك دقت كوچك از
سوي مقام صادركننده ابالغ قابلپيشگيري است.
فقط به عنوان ي��ك نمونه ،يك��ي از وكالي معلومالحال كه محكوميت
كيفري داش��ته اقدام به ط��رح دع��وا از مطلبي در روزنام��ه «جوان»
كردهاست؛ مطلبي كه تنها يك پاراگراف بوده و در آن اعالم شدهاست،
اين وكيل دادگستري به فالن مقدار مجازات محكوم شدهاست ،بدون
هيچ توضيح اضافه يا انتساب خالف واقع ديگري ،آن هم در حد دو سه
جمله! اين وكيل كه احتماالً اهداف خاص��ي از طرح دعوا عليه روزنامه
«جوان» داشتهاس��ت ،در اقدامي عجيب و خالف بديهيات حقوقي ،از
سردبير روزنامه و سايت جوان آنالين هم شكايت كردهاست .طبق قانون
نويسنده و مدير مسئول ،اشخاص مس��ئول در طرح دعوا عليه مطالب
منتش��ره در مطبوعات هس��تند .مقام صادر كننده ابالغيه در مجتمع
شماره  35شوراي حل اختالف تهران بدون توجه به اين نكته حقوقي،
طرح دعوا عليه اشخاص غيرمسئول را صحيح تشخيص داده ،به آن اعتبار
بخشيده و به همين استناد اقدام به صدور ابالغيه هم كردهاست!
مضاف بر اينكه اين مقام صادركننده ابالغيه در صورت مطالبه مستندات
وكيل شاكي ،ميتوانس��ت به خوبي متوجه اين موضوع شود كه دليل
مكفي براي طرح چنين دعوايي وجود ندارد و مطلب منتش��ر شده در
روزنامه ش��امل هيچ كدام از عناوين مجرمانه نميشود ،اما هيچكدام
از اين بررس��يهاي الزم صورت نپذيرفته و به دنبال آن ابالغيه حضور
صادر شدهاست.
اين قبيل اقدامات در مقياس كش��وري باعث هدررفت وقت و هزينه
زيادي ميشود و مفاس��د پيشگفته را به دنبال دارد .همه اينها با يك
توجه كوچك و صرف حوصله مختصر قابل پيش��گيري است .رئيس
دس��تگاه قضا اگر خواهان ايجاد واقعي «تحول و تعالي» هستند ،بايد
اين نكات كوچك اما بسيار مهم را به بدنه قضايي گوشزد كرده و براي
همراهي ايشان با برنامههاي خود در عمل اقدام درخوري انجام دهند تا
تحول به چشم مردم بيايد.

 ۱۰۰ميليون وام ازدواج بيشتر
براي زوجهاي روستايي و عشايري

ب�راي زوجي�ن روس�تايي و عش�ايري ده�ه ش�صتي ك�ه
ت�ا پاي�ان س�ال  ۱۴۰۰ازدوا ج كنن�د  ۱۰۰ميلي�ون توم�ان
وام علاوه ب�ر وام ازدواج در نظ�ر گرفت�ه شد هاس�ت.

انسيه خزعلي ،معاون امور زنان و خانواده رئيسجمهور اظهار كرد :نرخ
باسوادي و تحصيالت تكميلي در روس��تاها و عشاير رو به رشد است و
به  ۸۳درصد نزديك شده است؛ در عين حال نرخ بيكاري در روستاها
بسيار كاهش داشتهاست.
وي افزود :بازماندگان از تحصيل و ترك تحصيل در عشاير و روستاييان
موضوع مهمي است كه بايد به خوبي به آن پرداخته شود.
معاون امور زنان و خانواده رئيسجمهور افزود :به اين منظور خوابگاههاي
شبانهروزي ،روستا مركزي و آموزش مجازي از اقداماتي است كه انجام
شده و امكاناتي مانند گوشي هوشمند و تبلت در اختيار دانشآموزان و
دانشجويان عشايري قرار گرفتهاست.
خزعلي تصريح كرد :عشاير و روستاييان س��رمايههاي كشور هستند
كه ظرفيتهاي فوقالعادهاي دارند و ميتوانند در توليد ،كشاورزي و
صنايعدستي باعث حركت و توسعه كشور شوند تا كشور را به جايگاه
خود برسانند .خزعلي در رابطه با بيمه تأمين اجتماعي زنان روستايي
هم گفت :موضوع بيمه براي زنان سرپرست خانوار را پيگيري كردهايم
و مقدمات كار فراهم شدهاس��ت تا اين زنان تحت پوشش بيمه تأمين
اجتماعي قرار گيرند .وي در خصوص اعطاي وام ازدواج به روستایيان و
عشاير خاطر نشان كرد :براي زوجين روستايي و عشايري دهه شصتي
ج كنند  ۱۰۰ميليون تومان وام عالوه بر وام
كه تا پايان سال  ۱۴۰۰ازدوا 
ازدواج در نظر گرفته شدهاست.

