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اجتماعی

چهارشنبه  15مرداد ماه -1399شمــاره 3998
اخبار

شناسایی  ۲۷۵۱بیمار جدید کووید  ۱۹در

کشور

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون  ۳۱۴هزار
و  ۷۸۶نفر در کشــور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شــدهاند و با فوت ۲۱۲
نفر در  ۲۴ســاعت گذشــته ،شــمار جانباختگان این بیماری به  ۱۷هزار و  ۶۱۷نفر
رسید.
به گزارش اعتدال  ،سیما سادات الری روز سه شنبه درباره آخرین آمار مبتالیان
قطعی به ویروس کرونا در کشــور و موارد فوت ناشــی از این ویروس بیان کرد :از
روز  13مرداد تا ظهر روز (۱۴مرداد  )۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
2751بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناســایی شد که هزار و  ۵۶۰مورد
بســتری شــدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۳۱۴هزار و
 ۷۸۶رسید.
وی ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۱۲ ،بیمار کووید  ۱۹جان
خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری تاکنون به  ۱۷هزار و
 ۶۱۷نفر رســید.معاون وزیر بهداشــت گفت :خوشبختانه تاکنون  ۲۷۲هزار و ۵۳۵
نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۴۱۳۲نفر
از بیمــاران مبتــا به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند.الری گفت :تاکنون دو میلیون و  ۵۶۰هزار و  ۳۷۴آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت با اعالم وضعیت قرمز و هشدار در  ۲۵استان افزود:
اســتانهای مازندران ،تهران ،گلســتان ،خراسان شــمالی ،اردبیل ،اصفهان ،البرز،
خراســان رضوی ،کرمان ،ســمنان ،آذربایجان شــرقی ،مرکزی ،یزد و گیالن در
وضعیت قرمز قرار دارند .همچنین اســتانهای فارس ،ایالم ،لرســتان ،هرمزگان،
زنجان ،قزوین ،آذربایجان غربی ،بوشــهر ،همدان ،قم ،چهارمحال و بختیاری و
کهگیلویه و بویراحمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.

انستیتوپاستور ایران تاثیر نیش زنبور در

درمان کرونا را تایید نمیکند

دفتر روابط عمومی و امور بینالملل انســتیتو پاســتور ایران با ارایه توضیحاتی
در مورد فیلم منتشــر شــده از تاثیر نیش زنبور عســل بر درمان ویروس کرونا در
فضای مجازی اعالم کرد :ادعاهای مطرح شــده ،در این انســتیتو مورد بررســی و
تایید قرار نگرفتهاست.
به گزارش ایرنا ،در این اطالعیه که روز سه شنبه منتشر شد ،آمده است :اخیرا
کلیپی در شبکه های مجازی در خصوص تاثیر نیش زنبور عسل بر درمان بیماری
های مختلف از جمله کرونا ویروس توســط دکتر عظیم اکبرزاده خیاوی منتشــر
شده که وی وابستگی علمی خود را انستیتو پاستور ایران اعالم کرده است.
در این اطالعیه تاکید شــده اســت :نامبرده عضو هیات علمی بازنشســته این
انستیتو بوده و ادعاهای صورت گرفته در این ارتباط ،در انستیتو پاستور ایران مورد
بررسی و تایید قرار نگرفته است.روابط عمومی انستیتو پاستور تصریح کرد :بررسی
تاثیر درمانی هر دارو یا مداخله پزشکی بر کروناویروس و بیماری های مشابه باید
پس از بررســی پروپوزال مربوطه در شــورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی و دریافت
مجوز از کمیته های اخالق پزشکی صورت بگیرد و تا زمانی که این مراحل انجام
نشــود و نتایج احتمالی درمانی مطالعات به تایید مراجع ذی صالح در کشــور نظیر
سازمان غذا و دارو نرسیده و به پروتکل های درمانی کشور وارد نشود ،این روش
های درمانی ،ادعاهای اثبات نشده بوده ،مورد تایید نیست و توصیه نمی شود.

جامعه ایرانی مایل به فرزندآوری است اما

این  ۷عامل مانع شدهاند!

کشور در سه دهه آینده با افت شدید شاخصههای جمعیتی روبهرو خواهد شد؛
بــا وجــود اینکه جامعه ایرانی بیش از تعداد فرزندانی که دارد ،مایل به فرزندآوری
است اما هفت موضوع در حوزه جمعیت مانع هستند و متاسفانه این موضوعات از
سوی مسئوالن این حوزه نیز رها شده!
به گزارش اعتدال  ،بر اســاس دو مطالعه ملی نگرشســنجی که در ســالهای
 82و  94انجام گرفت ،مشخص شده که جامعه ایرانی بیش از تعداد فرزندانی که
دارد ،مایل به فرزندآوری است؛ این نکته نشان میدهد که موانعی بر سر راه زوجین
قرار دارد که مانع از برآورده شدن این تمایل میشود.
البته برخی از موانع به راحتی رفع شــدنی اســت ،اما برخی دیگر نیاز به مطالعه
دارد؛ بر این اســاس ،جامعه ایران دو ســال دیرتر از تمایل خود ازدواج میکند!
سیاستگذاران باید از طریق سیاستگذاریهای صحیح ،این روند را تسهیل کنند
تا جوانان در زمانی که تمایل دارند ،قادر به ازدواج و فرزندآوری باشند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که  20درصد جمعیت کشور که ظرفیت باروری
دارد با "ناباروری" درگیر اســت! مســئله افزایش طالق و توجه به جایگاه و شأن
مادری در میان مردم نیز از مواردی اســت که حتم ًا باید در مســئله فرزندآوری و
جمعیت مورد توجه قرار گیرد.
کشــور در ســه دهه دهه آینده با افت مشخصههای جمعیتی روبهرو خواهد شد
و امروز زمانی اســت که میتوان به مســئله "افزایش جمعیت" پرداخت و آن را
اصالح کرد ،همان امری که در دیگر کشورهای جهان نیز این اتفاق افتاده است.
در ادامه با بررســی معضالت اجتماعیای که در کشــور با آن رو به رو هســتیم؛
چند فاکتور مهم مؤثر بر مقوله "جمعیت" شناســایی شــده که حل آنها ،ســهم
عمدهای در تغییرات و افزایش جمعیت ایفا میکند؛ بر این اســاس رســیدگی به
موضوعات زیر باید مورد توجه دولت ،مجلس و ارگانهای مربوطه قرار گیرد:
 -1کاهش سن ازدواج و جلوگیری از افزایش آن
ــ وام ازدواج (افزایش هدفمند با وجود منابع عالی کشور)
ــ ترغیب و حمایت از جوانان قائل به تأخیر ازدواج
 -2ارائه مشوقهای فرزندآوری
ــ وام فرزندآوری (بر اساس پژوهشها ،هزینه ساالنه آن فقط  1.300میلیارد
تومان است)
ــ کمکهزینه فرزندآوری و بیمه هزینههای بارداری و زایمان
 -3بیمه ناباروری ( 20درصد زوجین کشور در سن باروری با این معضل روبهرو
هستند!)
ــ مجموع هزینه ساالنه درمان ناباروری 200میلیارد تومان است که در اختیار
وزارت بهداشت قرار میگیرد اما محل هزینهکرد آن نامعلوم است!
ــ تعداد کل متخصصان این حوزه در سطح کشور تنها  135نفر است!!!
 -4حفظ ارزش مادری و خانهداری
ــ ارجنهادن به زحمت مادران و جلوگیری از تحقیر آنان
-5کنترل طالق(طالق طی  10سال اخیر دو برابر شده است)
ــ در این رابطه باید دخالت پیشگیرانه داشته باشیم نه عارضی!
 -6ســقط جنین (در کشــور ســاالنه حدود  300هزار سقط خودخواسته انجام
میشود!)
ــ ارائه آمار و اطالعات صحیح درباره ســقط جنین ،تشــریح پیامدهای وخیم
جســمی و روحی ســقط برای توده مردم و برجســتهکردن حرمت ســقط فرزند،
جلوگیری از انتشار آزادانه مطالب در فضای مجازی با محوریت آموزش روشهای
سقط جنین!

جوانان و نظام یادگیری دو محور ساختن آینده جامعه هستند

وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اینکه
جوانان و نظام یادگیری دو محور ساختن
آینده جامعه هســتند ،اظهار کرد :سازمان
ملی پرورش استعدادهای درخشان مجال
بیشــتری بــرای پرورش اســتعدادهای
جوانان فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محســن
حاجــی میرزایی در آییــن تکریم فاطمه
مهاجرانی آخرین رئیس مرکزاستعدادهای
درخشــان و دانشپژوهــان جوان و الهام
یاوری اولین رئیس ســازمان ملی پرورش
اســتعدادهای درخشــان که در ســالن
اجتماعات ساختمان شهید رجایی برگزار
شــد ،با تقدیر و تشــکر از زحمات فاطمه
مهاجرانی رئیس سابق این مرکز و تبریک
دهه والیت و امامت اظهار کرد :ســاختن
جامعــه و تــاش بــرای آینــده بهتر از
اصلیترین دغدغههای همه جوامع است.
دولتها برای رفاه و توســعه بیشتر تالش
میکننــد و پژوهشــگران ،فنــاوران و
اندیشــمندان درصدد کشفهای بیشتر
برای بهتر شــدن شــرایط آینده هستند؛
بنابراین مسئله ساخت و ایجاد شرایط بهتر
از گذشته و ایجاد راههایی در افقهای نو
بــرای آیندهای پربارتــر دغدغه همگانی
است.
اولین محور ساختن آینده؛

جوانان هستند
حاجــی میرزایی بابیــان اینکه وقتی
صحبت از آینده میشــود بــا دو مفهوم
جوانان و نظام یادگیری روبرو میشــویم،
اظهار کرد :نمیتوان از آینده جامعه سخن
گفت و این دو اصل را مورد توجه قرار نداد.
هرچقــدر جامعه از جوانــان با هویتتر،
باشــخصیتتر و کسانی که سبک زندگی
سالمتری دارند و از دانش و تجربه عمیق
گذشــتگان در حل مسائل بهره میگیرند،
استفاده کند ،موفقتر است به همین دلیل
در بیانات مقــام معظم رهبری جوانان از
اهمیــت خاصی برخوردارند و در گام دوم
انقالب نیز تأکید ایشان بر جوانان بوده لذا
جوانان نقطه کانونی این بیانیه هســتند و



بیشترین امید در کالم ایشان برای ساختن
آینده جامعه متوجه جوانان است.
دومین محور ساختن آینده؛

جریان یادگیری جامعه است
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اینکه
دومیــن محور ســاختن آینــده ،جریان
یادگیری جامعه است ،تصریح کرد :هر چه
در جامعــه جریان یادگیــری کارآمدتر،
توانمندتر ،عمیقتر و اصولیتر باشــد به
همــان نســبت آینده آن جامعــه بهتر و
روشنتر است .یادگیری پایدارترین وجه
و کلیدیتریــن عنصر در ســاختن آینده
است .همه اندیشمندان معتقدند که امروز
محصول یادگیری دیروز و فردا محصول
یادگیری امروز اســت لذا هر چه یادگیری
عمیقتر باشد آینده بهتر و متوازنتر است.
وی گفت :ســاختن آینــده تنها وجه
ایجابی ندارد؛ لذا باید به مجموعهای تبدیل
شویم که شاداب و محرک است و توانایی
مراقبت از عناصر فعال و با استعداد جامعه
را دارد .همچنیــن از عزت ،اســتقالل و
خوداتکایی جامعه مراقبت کنیم و با تقویت
امید به انرژی جوانان برای ســاختن آینده
افزایــش دهیــم .بنابراین اگــر جریان
یادگیــری نتواند امید به آینده را در ذهن،
فکر و روان انسانها تقویت کند این موتور
از کار میافتد.
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه توجه
به آینده و تقویت امید در جوانان بهعنوان
یکــی از محورهای مهم گام دوم انقالب

نظامآموزشینقطهاصلی

حرکتجامعهبهسمتآیندهاست
حاجی میرزایی نظام آموزشی را نقطه
اصلی حرکت برای آینده جامعه دانست و
افزود :برای بهتر شدن آینده از منظر سند
تحول بنیادین دو اتفاق مهم باید در نظام
آموزشی رخ دهد؛ در مرحله اول الزم است
تربیت جایگزین آموزش شود .لذا بیش از
آنکه نیاز داشته باشیم ذهن دانش آموزان
را از مجموعه دانشها انباشــته کنیم باید
روش ،منش ،شــخصیت و هویت آنها را
برای یک زیستن شرافتمند آماده کنیم.
وی مرحله دوم تغییر در نظام آموزشی
را توجه به تربیت چند ساحتی طبق آنچه
در ســند تحول بنیادین ذکرشده دانست و
گفت :توجه به تمام ســاحتهای تربیتی
مهم اســت و برای داشتن آیندهای پربار
باید تمام ساحتهای تربیتی را در جوانان
تقویت کنیم تا به صورت رشــد متوازن و

موافقتمشروطوزارتبهداشت
باجریمهمالیافرادیکهماسکنمیزنند

معاون کل وزارت بهداشــت بــا بیان اینکه این
وزارتخانه با اخذ جریمه از افرادی که ماســک نمی
زنند ،موافق اســت ،گفت :البته حتما باید افرادی که
برای تهیه ماســک محدودیت مالی دارند ،از قاعده
اخذ جریمه مستثنی شوند.
دکتر ایرج حریرچی در گفتوگو با ایســنا ،درباره
برخی پیشنهادات مبنی بر اخذ جریمه از افرادی که
از ماســک اســتفاده نمیکنند ،گفت :در حال حاضر
خوشبختانه اکثریت جامعه از ماسک استفاده میکنند
و طبقات مختلف هم ماسک میزنند .البته باید توجه
کرد که تعدادی از افرادی که در این شرایط کرونایی
ماســک نمیزنند ،با اینکه استطاعت مالی داشته و
میتوانند ماســک تهیه کنند ،اما باز هم از ماســک
استفاده نمیکنند.
وی افزود :قاعدتا استفاده از روشهای بازدارنده
در این زمینه کمک کننده خواهد بود .البته تا کنون
با همکاری مردم استفاده از ماسک نسبت به گذشته
تا حد زیادی افزایش یافته اســت و حتی چند برابر
شــده اســت ،اما همچنان این میزان کافی نیست.
قاعدتا باید از روشهای بازدارنده اســتفاده کرد که
یکی از این روشها اخذ جریمه از افرادی اســت که
ماسک نمیزنند که میتواند کمک کننده باشد .البته
قاعدتــا و حتما باید افرادی که برای تهیه ماســک



اســت ،گفت :دشمن در تالش است آینده
را از جوانان این کشور بگیرد تا بتواند آینده
جامعه را بگیرد.
وزیــر آموزشوپرورش با اشــاره به
فرمایشات مقام معظم رهبری در رویارویی
بــا دو پدیده تحریــف و تحریم در جامعه
گفت :تحریف به معنای تضعیف داشتهها،
تمرکز بر نداشتهها ،دیدن ضعفها ،ندیدن
ظرفیتهــا ،توانمندیهــا و قابلیتهای
گستردهای که برای حرکت به سمت آینده
وجود دارد ،است.

محدودیت مالی دارند ،از قاعده اخذ جریمه مستثنی
شوند.
معاون کل وزارت بهداشت گفت :در حال حاضر
در ســطح شــهرها باالی  ۷۰درصد افراد از ماسک
استفاده میکنند و حتی در برخی مناطق این میزان
به  ۸۰درصد هم رســیده اســت .در عین حال مهم
است که در معابر عمومی ،محلهای اداری و محل
مراجعــات مــردم روســتاها ،شــهرهای کوچک،
کارگاههای صنعتی و ...نیز این موضوع رعایت شود.
وی بــا بیان اینکــه بنابراین با روش اخذ جریمه
مالی از افرادی که در محیط های عمومی و در سطح
جامعه ماسک نمیزنند ،موافق هستیم ،گفت :یک
عامــل بازدارنــده مانند جریمه که در بســیاری از
کشــورهای دنیا استفاده میشود ،قاعدتا به افزایش
استفاده از ماسک کمک قابل توجهی خواهد کرد.
حریرچی در ادامه با اشاره به وضعیت توزیع ماسک
در داروخانهها نیز گفت :طبق مصوبه ستاد ملی کرونا
تأمین ماسک و نظارت بر توزیع آن بر عهده وزارت
صمــت اســت .واقعــا تعداد کمی ماســک در بین
داروخانههای توزیع شــده است و باید حتما ماسک
بیشــتری در بین داروخانهها توزیع شود .به هر حال
داروخانهها باید به عنوان مرجع اصلی تامین ماسک
شناخته شده و اقدام کنند.

اتصالبرقکولرآبی
جرقهاصلیحادثهکلینیکسینامهر

صدراعظم نوری با اشــاره به اینکه اتصال برق
کولر آبی در حیاط کلینیک سینا مهر عامل اولیه بروز
این حادثه دلخراش بوده اســت ،گفت :بهرهبرداران
باید پاسخگوی خسارتهای جانی و مالی باشند.
به گزارش اعتدال  ،عضو کمیســیون ســامت
مجلــس علت آغاز حادثه کلینیک ســینای اطهر را
ناشــی از اتصالی برق کولر موجود در ســقف کاذب
پارکینــگ مجموعــه اعالم کرده که منجر به آتش
سوزی کولر و فروریختن سقف کاذب شده است.
میرمحمــدی میبدی گفــت :اتصالی برق کولر
موجود در سقف کاذب پارکینگ مجموعه علت حادثه
اعالم شده که منجر به آتش سوزی کولر و فروریختن
سقف کاذب شده است .در اثر این ریزش مواد الکلی
و اشــتعالزای موجود در زیر آن محل آتش گرفته و
نهایت ًا به دو عدد از کپســولهای اکســیژن سرایت
کرده و منجر به انفجار آنها میشود .این موارد کام ً
ال
قطعی بوده و از جانب تمامی کارشناسان اعم از آتش
نشانی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان
علت اصلی حادثه مشخص شده است.
زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون بهداشت،
محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران
در گفتوگــو با خبرنگار مهر در خصوص این اظهار
نظر گفت :بر اساس بررسیهای انجام گرفته توسط
تمامی گروههای کارشناسی ،عامل اولیه آتشسوزی
همان اتصالی برق کولری بوده که بر ســقف کاذب
حیاط نصب شده بود.وی با اشاره به اینکه این حیاط
به یک پارکینگ مســقف تبدیل شده بوده و انبوهی
از سیلندرهای اکسیژن و تجهیزات مورد نیاز فعالیت
پزشــکی از جمله لباس و گان در آن انبار شــده بود،

گفــت :این تجهیزات پــس از اتصالی و جرقه کولر
مشــتعل شده و با انفجار سیلندرها این آتشسوزی
به دیگر نقاط کلینیک گسترش یافته است.
صدراعظم نوری در پاسخ به این سوال که با توجه
به مشــخص شدن علت حادثه مقصر بروز آن را چه
کســانی میتوان معرفی کرد گفت :این مســئله در
شــأن دســتگاه قضائی اســت بهتر اســت ،افراد و
ارگانهای دیگر در این باره نظر ندهند.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد :اما چیزی که در
این حادثه مشخص است این است که ساختمان به
صورت غیر استاندارد مورد بهره برداری قرار گرفته
و بارگذاریهای آن مناسب نبوده است و بهرهبرداران
باید پاسخگوی این خسارتهای جانی و مالی ایجاد
شــده باشند.این عضو شورای شهر استفاده نابجا از
فضاهــای در اختیــار کلینیــک از جمله انبار کردن
ســیلندرهای اکسیژن و لباسهای بیمار و گانهای
پزشــکی و نصب کولر آبی در یک منطقه ناایمن و
همچنین اســتفاده غیرمجــاز از پلههای خروجی و
پشــت بام مجموعه را از عوامل بروز حادثه در این
ساختمان عنوان کرد.صدراعظم نوری افزود :پشت
بام کلینیک هم از سوی بهره برداران با تغییر کاربری
به فضای کاری تبدیل شــده بود که در زمان بروز
حادثه باعث کند شدن اقدامات آتش نشانی شد.
وی تاکید کرد :برای این تغییر کاربری مجوزی
صادر نشــده بود.این عضو شــورای شهر با اشاره به
اینکه گزارش کمیسیون متبوعش درباره علت حادثه
کلینیک سینا مهر به رئیس شورای شهر تقدیم شده
درباره زمان اعالم نتیجه این گزارش در صحن شورا
گفت :این مسئله منوط به نظر رئیس شوراست.



تربیت همه جانبه برای آینده قدم بردارند.
وزیــر آموزشوپــرورش ادامه داد :در
آموزشوپرورش با انســانهای متفاوتی
ازنظــر اســتعداد روبرو هســتیم .وقتی
ســاحتهای تربیــت متنوع میشــود
عرصههای بروز استعداد و توانمندی افراد
هم متنوع میشود .نظام آموزشی کارآمد
و شایسته ،نظامی است که بیشترین توجه
را به همه اســتعدادها داشته باشد و مجال
بیشتری برای شناسایی استعدادها فراهم
کنــد؛ لــذا آن نظام آموزشــی موفقتر و
قویتری است.
حاجــی میرزایی گفت :ســازمان ملی
اســتعداد درخشــان بهعنــوان یکی از
نقطههــای درخشــان عملکــرد نظام
آموزشی ایران مســئولیت فراهم آوردن
مجال بیشــتر برای پرورش استعدادهای
جوانان را دارد.
وی با اشــاره به شناسایی استعدادها از
دوران مدرســه گفت :اگر جامعهای نتواند
اســتعدادها را تشــخیص دهد این جامعه
تضییع کننده فرصتها اســت؛ بنابراین
رســالت پرورش استعدادها بهعنوان یک
رسالت عظیم موضوعیت پیدا میکند .لذا
امیــدوارم با تبدیلشــدن مرکز پرورش
اســتعدادهای درخشــان به سازمان ملی
اســتعدادهای درخشان و پیگیری مستمر
همکاران این ســازمان در رســالت خود
موفقتر از قبل عمل کند.
وزیــر آموزشوپرورش گفت :تغییر و
تحول مجالی برای نگاه کردن به مسائل
یــک ســازمان از منظــر دیگر اســت و
امیدواریم این تغییر باعث پیشرفت شود.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در پایان
با بیان برخی اولویتهایی که در دوره اخیر
دارای اهمیت اســت ،اظهار کرد :استقرار
سازمان ،بهرهگیری از تالشها و تجربیات
گذشــته ،نگاه مؤثر به آینده ،تعیین سهم
این ســازمان و تأثیر آن در حل مســائل و
مشــکالت جامعه و ســعی در ارتقا علمی
جامعه و ارائه الگویی عملی از تحقق کامل
ســند تحول از مهمترین نکاتی است که
باید در این دوره مورد توجه قرار گیرد.

رسانهها در جریان شیوع
کرونا در کنار مدافعان
سالمت جنگیدند

معــاون امــور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی گفت :رسانه در جریان شــیوع ویروس کرونا
یــک اتحــاد و همدلــی با جامعه ایجــاد کرد و پا به پای
مدافعان سالمت جنگید.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،محمد خدادی معاون امور
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی صبح امروز
در نشســت بنیاد شــهید به مناســبت روز خبرنگار گفت:
امروزه جامعه خبرنگاری ما بسیار گسترده شده و از زمان
و امکانات بیشــتری نســبت به گذشته برخوردار است.
یکی از رســالتهای رســانه اطالع رسانی و آگاه رسانی
اســت اما ما در ایران با شــرایط بســیار متفاوتی در این
زمینه روبرو هســتیم چرا کــه همواره مورد هجمههای
رســانهای دشــمنان خارجی قرار میگیریم.وی افزود:
امروزه در  ۵کشــور دنیا اتاق خبر فارســی برای در هم
شکســتن فرهنگ ایرانی وجود دارد و خبرنگاران ما در
داخل کشــور سربازان گمنامی هستند که در حال مقابله
با این جنگ نرم در حال تالش هســتند.
معــاون امــور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی گفت :روح اهلل رجایی و شــهید صارمی نیز از
جمله همین ســربازان عرصه خبر هستند .اکثر مسئولین
کشــوری در دوره زمان خدمت خود در عرصه رســانه
نقش داشتند.
خدادی با اشــاره به نقش رســانه در مقابله با شــیوع
ویروس کرونا ،اظهار داشــت :باید به نقش رســانهها در
برابر ویروس کرونا توجه کنیم چرا که تمامی کســب و
کارهــا در اثر این ویروس تعطیل شــد اما خبرنگاران پا
بــه پای پزشــکان به تالش خــود ادامه دادند تا ظرفیت
آنها افزایش یافت .به طور کلی جریان رســانه توانســت
در جامعــه یک اتحاد و همدلی ایجاد کند.
وی تصریح کرد :امروز نیز در آستانه ماه محرم هستیم
و جریان رسانه در حال مقابله با هر دو گونه دوگانهسازی
برای برگزاری مراســمهای عزاداری اســت .رسانه در
موضــوع کرونا آزمون بزرگی را پس داد و خوشــبختانه
در این زمینه ســربلند است.
معــاون امــور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی گفت :ما در انتقال و نشــر فرهنگ شهدا غفلت
اساســی داریم ،این در حالی اســت که منافع جمهوری
اســامی در گرو ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت است.
خــدادی ضمن تبریک روز خبرنــگار عنوان کرد :از
تمامی کسانی که در کسوت اطالع رسانی در حال تالش
هســتند تشــکر میکنم چرا که جریان رسانه یک جریان
گمنام اســت که در پســت تحریریه ،رادیو و تلویزیون در
حــال فعالیت اســت و خبرنگاران ســربازان گمنام این
عرصه هستند.

اخبار

هزینه داروی رمدسیویر نباید بر دوش بیمار

باشد

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت :قیمت گذاری داروی رمدسیویر
باید توســط وزارت بهداشــت حل شود و بار هزینههای آن را بیمهها بعهده بگیرند
تا بیماران دچار مشکل نشوند.
به گزارش اعتدال ،حســینعلی شــهریاری ،رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شــورای اســامی اظهار کرد :هیچ داروی قطعی برای درمان کرونا وجود
نــدارد و اگر ردمدســویر را ســازمان غذا و داروی آمریــکا تایید کرد صرفا بخاطر
فشارهای ترامپ بود و این تایید واقعی از طرف  FDAمحسوب نمیشود.
وی اضافه کرد :درباره این دارو که اخیرا توســط ســتاد ملی کرونا به شیوه نامه
درمانی کشــور اضافه شــده است باید بگویم که برخی خانوادهها گمان میکردند
که فوت بیماران شــان به علت نرســیدن این دارو بوده اســت و دغدغه داشــتند،
برهمین اســاس به دنبال رفع این دغدغه خوشــبختانه برخی شــرکتها در داخل
کشور این دارو را به تولید انبوه رساندند و توزیع آن آغاز شده است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت :ستاد اجرای
فرمان حضرت امام (ره) فعال  ۱۰هزار عدد از این دارو را رایگان به وزارت بهداشت
داد اســت تا در بیمارســتانها توزیع شــود ،اما قیمت گذاری بر این دارو باید توسط
وزارت بهداشــت حل شــود و بار هزینههای آن را بیمهها بعهده بگیرند .به خاطر
مشکالت اقتصادی شاید همه مردم توان پرداخت هزینه این دارو را نداشته باشند
و نباید فشار مالی آن باعث شود تا خدایی ناکرده مردم بخاطر نداشتن پول ،جان
خود را از دست بدهند.

توضیحات وزیر کار درباره همسانسازی

حقوق بازنشستگان

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی توضیحاتی
را ارائه داد.
به گزارش اعتدال  ،جلســه روز گذشــته کمیســیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمی با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،رئیس سازمان بهزیستی ،مدیر
عامل شستا ،معاون درمان سازمان تامین اجتماعی ،برگزار شد.
در این جلسه اعضای کمسیون بهداشت مطالبی درباره شرکت سرمایه گذاری
تامین اجتماعی (شستا) و عدم توزیع عادالنه سرمایهگذاری در شهرهای مختلف
کشــور ،مســائل مربوط به عملکرد سازمان تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی و
عملکــرد ضعیف بخش تعاون وزارت خانه ،بیمه قالیبافان ،تســهیالت اشــتغال
روستایی ،ضرورت اجرای کامل قانون جامعه معلوالن و میزان واقعیت منابع مالی
تعیین شــده برای همسانســازی حقوق بازنشســتگان را بیان کرده و وزیر هم
توضیحاتی داد.
با توجه به گزارش ارائه شده ضعف و خالء قانونی در حوزه های مختلف وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وجود نداشــته و بســیاری از مشــکالت ناشی از اجرای
ناقص قوانین و نبود متولی واحد برای حوزههای زیر مجموعه این وزارتخانه است
که با عنایت به این موضوع کمیســیون بهداشــت و درمان نظارت بیشتر بر اجرای
قوانین را در دستور کار دارد.

تأکید بر نظارت بیشتر بر بازار و قیمت کاالها


وزیر کشــور با تاکید بر اینکه همواره نگاه پیشــگیرانه به مسائل داشتیم ،گفت:
اصل و مبنای تشــکیل ســتاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی ایجاد هماهنگی
میان رســانه ها و دســتگاههای اجرایی و اقتصادی مختلف بود تا عالوه بر بهبود
شــرایط اقتصادی در جامعه ،تلقی و نگاه مردم و افکارعمومی نســبت به شــرایط
اقتصادی واقع بینانه شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور؛ رحمانی فضلی
وزیر کشــور در پنجاه و چهارمین جلســه ســتاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی
کشور با اشاره به اینکه در دوسال برگزاری جلسات ستاد اقدامات خوبی انجام شد،
اظهار کرد :در این مدت اگر شــرایط رســانه ای مناســب فراهم نمی شد ،وضعیت
کشور می توانست نامناسب تر باشد.
وی افزود :در این دوره دو ساله در موضوع تأمین کاالی اساسی ،بازار ،قیمت
کاالها ،نظارت ،بحث خودرو و مســکن ،ارز و حتی در خصوص بنزین تصمیمات
خوبی در این ستاد اتخاذ شد.
وزیر کشــور با تاکید بر اینکه همواره نگاه پیشــگیرانه به مسائل داشتیم ،گفت:
اصل و مبنای تشــکیل این جلســات ایجاد هماهنگی میان رسانه های مختلف و
دستگاههای اجرایی و اقتصادی بود تا عالوه بر بهبود شرایط اقتصادی در جامعه،
تلقی و نگاه مردم و افکارعمومی نســبت به شــرایط اقتصادی واقع بینانه شــود و
امکان همراهی و هماهنگی با دولت و دستگاههای اجرایی در مقابل هجمه هایی
که صورت میگیرد ،فراهم شود.
رحمانی فضلی اشاره کرد :حوزه کاری این ستاد در واقع اطالع رسانی در حوزه
اقتصاد بود اما با نگاه پیشگیرانه و متناسب با احتمال ایجاد نگرانی ها در افکارعمومی
در برخی مســائل اقتصادی؛ پیشــاپیش نظرات خود را اعالم و موضوع را پیگیری
می کردیم که در این حوزه هم اقدامات زیادی انجام شد.
رئیس ســتاد اطالع رســانی و تبلیغات اقتصادی کشور در همین راستا با اشاره
به اینکه در دوســال هزار مصوبه داشــتیم ،عنوان کرد :از این میان ،بیش از ۷۰۰
مصوبه پیشگیرانه بوده است و این مصوبات پیگیری و اجرا شد.
وی ضمن تشــریح شــرایط اقتصادی کشــور و برخی مشکالت مزمن اقتصاد
ایران در بیش از  ۷دهه اخیر به تبعات اقتصادی شیوع کرونا در جهان اشاره کرد
و گفت :تمامی کشــورهای دنیا دچار رکود اقتصادی ناشــی از شیوع ویروس کرونا
شده اند و در این میان کشور ما هم از این آثار مستثنا نیست ،بعالوه ایران تحت
فشــار تحریمهای ظالمانه نیز قرار دارد و با این همه کشــور با مقاومت و استقامت
و یافتن راه حل ها در داخل کشــور ،در تالش برای عبور از این شــرایط و از جمله
مقابله با تحریم ها است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه هرکشوری به جای ایران بود بر اثر مجموعه این
شــرایط توان مقاومت را از دســت می داد ،گفت :ما مردم خوبی داریم که همراهی
می کنند و رهبری هدایت های الزم را انجام می دهند و دولت تالش می کند تا
بتوانیم در برابر مجموعه این دشواری ها ،مقاومت را معنی و تفسیر کنیم و بحمد
ا ..در مجموع کشور در این مسیر ،موفق بوده است.
رحمانی فضلی در همین زمینه با یادآوری مجدد اینکه مستقل از رکود جهانی
و آثار آن بر ایران ،کرونا در داخل کشــور نیز  ،تأثیر منفی جدی اقتصادی داشــته و
موجب تعطیلی بســیاری از فعالیتها و کارها و بروز بیکاری در حوزه های مختلف
بوده که آثار اقتصادی زیادی دارد ،تصریح کرد :با این همه فضای داخلی کشور،
خوب مدیریت شده است.
وزیر کشــور با اشــاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص دو مقوله
تحریم و تحریف گفت :یکی از آسیب های جدی ما در بحث افکار عمومی همین
بحث تحریف اســت .از یک ســو رســانه های بیگانه و معاندین سعی در تحریف و
قلب اخبار و واقعیت ها دارند و از ســوی دیگر فناوری های جدید و اقبال به این
فن آوری ها در غیاب ســواد رســانه ای ،زمینه موج آفرینی های عمدت ًا غیر واقعی
را برای شبه رسانه ها فراهم کرده و در مجموع موجبات تحریف در تصویر سازی
ها برای افکار عمومی را فراهم کرده است.
رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی با تاکید بر اینکه بزرگترین تحریف
این اســت که مردم را ناامید کنیم و اعتماد مردم به مســئوالن و نظام را کم کنیم،
گفت :در نتیجه این تحریف ،مردم تحت تاثیر شبه رسانه ها و رسانه های بیگانه
قرار می گیرند.
رحمانی فضلی با مرور برخی روندهای تحریف که نتیجه عملی آن عدم انتقال
واقعیت های جامعه به مردم است ،تصریح کرد :وقتی در عوض نقد افراد ،جایگاه
ها و بلکه نهادها و ســازمان ها ،مورد تخریب قرار می گیرد و زیر ســوال می رود،
عم ً
ال با تضعیف نهادها و ســازمان های مختلف ،بخش از نظام و مأ ًال مجموعه
نظام زیرسوال می رود و اعتماد مردم به کل کشور تحت الشعاع قرار می گیرد.

