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جامعه

مدیر کل ارزیابی عملکرد
آموزش و پرورش:

ی در
خیلی از تنبیه های بدن 
مدارس گزارش نمیشود

مدیرکل ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش گفت :
خیلی از دانشآموزان گزارش تنبیه بدنی خود در
مدارس را نمیدهند .زهرا مظفر در پاسخ به این
ســوال کــه یعنی افـــرادی کــه در مــدرســه تنبیه
میشوند،شکایتخودرابهشمااعالمنمیکنند؟
به ایلنا گفت :بله ،خیلی از دانشآموزان هستند
کــه گـــزارش نمیدهند ،بــه طــور مــثــال شاید
دانشآموزی باشد که کار اشتباهی کرده و توسط
معلمش تنبیه شــده ،اما بــرای این که در مدت
تحصیلش در مدرسه دوبــاره دچار تنش نشود،
شکایتش را اعالم نمیکند .مظفر خاطرنشان
کرد :تنبیه بدنی در داخل کالس درس اتفاق
میافتد و تا زمانی که گزارش آن را به ما ندهند یا
ثبت شکایت نکنند ،ما هیچ دسترسی برای
رسیدگی و پیگیری نداریم .وی با اشاره به این که
تعداد تنبیه بدنی خیلی کاهش پیدا کرده و به
حدود سه تا چهار مورد رسیده است ،گفت :این
چند مورد در مقابل  ۱۵و نیم میلیون دانش آموز
یا بیش از  ۱۱۰هزار مدرسه اتفاق افتاده است.
اگرچه آمار اندک است ،اما همین تعداد تنبیه
بدنی نیز باید پیگیری شود و ما حتی یک مورد آن
را تایید نمیکنیم.

کمک هزینه تحصیلی دانشجویان
تحت پوشش بهزیستی واریز شد
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :کمک
هزینهتحصیلیدانشجویاندارایمعلولیتتحت
پوشش سازمان بهزیستی دانشگاه های دولتی
در سال  99پرداخت شد .به گزارش  باشگاه
خبرنگاران  ،وحید قبادی دانا اظهار کرد :برای
دانشجویان دوره کاردانی پیوسته و غیرپیوسته
مبلغ  ۴۰۰هــزار تــومــان ،دانشجویان مقطع
کارشناسی  ۶۰۰هــزار تــومــان ،دانشجویان
مقطع کارشناسی ارشــد یک میلیون تومان و
برای دانشجویان مقطع دکترا دو میلیون تومان
کمک هزینه تحصیلی واریز شده است .وی افزود:
دو هزار و ۹۱۹نفر از مددجویان تحت پوشش
سازمان بهزیستی از دانشجویان دارای معلولیت
شاغل به تحصیل هستند و دانشجویانی که تحت
پوشش سازمان بهزیستی در حوزه اجتماعی قرار
دارند شامل دریافت این کمک هزینه نیز شدند.

سازمان تامین اجتماعی با صدور اطالعیهای
تاکید کرد :با وجود هشدارهای مکرر سازمان
تأمین اجتماعی و تأکید این سازمان مبنی بر این
که هیچ گاه تماسی از سوی این سازمان برای
دریافت وجه در قبال خدماتی از قبیل تمدید
اعتبار دفترچه ،کارت هوشمند درمــان و ...با
بیمه شدگان و بازنشستگان انجام نمیشود،
متاسفانه شاهد فریب برخی از بازنشستگان و
بیمه شدگان توسط افراد کالهبردار هستیم .این
ســــازمــــان بــــار دیـــگـــر از بــیــمــه شـــدگـــان و
بــازنــشــســتــگــان ســازمــان تــأمــیــن اجتماعی
خواست توجه داشته باشند که هر نوع تماس
تلفنی یا مراجعه حضوری افــراد یا نمایندگان
شرکتهایی با عنوان همکاران سازمان تأمین
اجتماعی به منازل و تقاضای وجه برای ارائه هر
نوع خدمتی قطعا کالهبرداری است و هرگز از
سوی این سازمان انجام نمیشود.

بازنشستگان

رکورد عددی جان باختگان و سبقت آمار بستری نسبت به ترخیصی ها در پایتخت ،شرایط را در وضعیت قرمز قرار داده است
گروه اجتماعی -در دوران پیک شیوع کرونا
در فروردین ماه که این ویروس روی خشنش را
عیان کرده بود ،در یک روز جان  158هموطن
را گرفت ،اما این رکورد دیروز و پس از سه ماه
شکسته شد و آمار جان باختگان به  162نفر
رسید .همان طور که از آمار و نوع هشدارهای
روزهای اخیر مسئوالن بر می آید ،کرونا دوباره
طی سه هفته گذشته وحشیانه در حال تاخت
و تــاز اســت و ایــن در حالی اســت که وضعیت
اقتصادی ،کاهش درآمدها و کم رونقی بازارها
نیز زندگی بخش قابل توجهی از مردم را دچار
مشکالت جدی کرده است .به نظر می رسد
بهترین و منطقی ترین مسیر گذر از این شرایط
همان است که بارها اعالم شده است؛ این که
مردم خودشان از سالمت شان مراقبت کنند.
ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز در تصمیمی
جدید از اجباری شدن زدن ماسک در اماکن
عمومیاز 15تیرخبردادهاست.نزدنماسک،
سفرهای غیرضروری در کنار رعایت نکردن
فاصله اجتماعی و برگزاری مراسمی همچون
جشن و عزا در مناطق مختلف کشورمان از
مهم ترین دالیل افزایش روند صعودی ابتال و
فوتیهای ناشی از کروناست و برای کاهش
منحنی در حال صعود ابتال و فوتی کرونا ،مردم
باید رفتارهای اجتماعی خود را متناسب با
شرایط شیوع یک اپیدمی به شدت مسری از
راه تنفسی ،تغییر دهند .در عین حال با وجود
این که طی ماههای گذشته سخت گیریهای
متعارف در سایر کشورها چندان در ایران به
اجــرا گذاشته نشد اما طی روزهــای گذشته
مسئوالن بارها هشدار دادهانـــد در صورت
صعودی شدن موج شیوع کرونا در کشورمان،
مــحــدودی ـتهــای ســابــق بــازخــواهــد گشت.
همچنین فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا
در تهران با تاکید بر این که آمار کرونا در این
استان به شکل نگرانکننده ای در حال تغییر

اســت ،گفت :بــرای اولینبار تعداد بیماران
بستری از ترخیصیها پیشی گرفت   .دکتر
علیرضا زالــی دربــاره آمــار مبتالیان به کرونا
در استان اظهار کرد :در طول سه هفته اخیر
باالترین میزان بستری جدید را در بخشهای
مراقبت ویژه داشتیم که این عدد حدود ۱۲۲
نفر اســت .بنابرخبر ایرنا ،وی افــزود :هم در
میزان بستری بیماران جدید در بخشهای
عــادی و هــم در بخشهای مراقبت ویــژه با
رشد قابل توجه نسبت به روزهای قبل مواجه
هستیم .به گفته وی طی روزهای اخیر مجدد
الگویغالبمراجعانبهبیمارستانهاتنفسی،
شامل تب ،سرفه و تنگی نفس است و طبیعت ًا
نسبت به عالیم گوارشی که از شدت کمتری
برخورداربود،بیشترمیتواندبهاقامتطوالنی
در بیمارستان منجر شود.

آغاز پرداخت وام ازدواج فرزندان
بازنشستگان از  9تیرماه
مــعــاون تــوســعــه مــدیــریــت و مــنــابــع صــنــدوق
بازنشستگی کشوری از مشخص شدن هزار نفر
از مشموالن و واجدان شرایط دریافت تسهیالت
 20میلیون تومانی ازدواج فرزندان این صندوق
خبر داد .بــه گـــزارش صــنــدوق بازنشستگی
کــشــوری ،شعبانی دیــــروز دوشــنــبــه گفت:
مشموالن دریــافــت هــزار فقره تسهیالت 20
میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان
و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری پس
آزمایی
از قرعهکشی ،اولویتبندی و راستی
ِ
مــدارک و اسناد ارسالی ،مشخص شد هاند و
پرداخت تسهیالت به حساب این عزیزان از نهم
تیر آغاز شده و تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد
رسید .شعبانی با بیان این که ثبتنام آنالین این
تسهیالت از طریق سایت صندوق بازنشستگی
از سوم تا  20خردادماه انجام شد ،افزود :این
تسهیالت شامل فرزندانی میشد که تاریخ
عقدنامه آن ها از اول فروردین  98تا پایان 31
اردیبهشت ماه  99باشد.

▪ نگرانیجدیدوزارتبهداشت

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت با بیان ایــن که ما در مــوج سنگین
بیماری نیزبه سر میبریم ،گفت :نمیدانیم در
فصلسرماچهاتفاقیمیافتدوقابلپیشبینی
نیستکهکرونابابیماریمانندآنفلوآنزاهمزمان
شود و چه اتفاقات غیرقابل پیشبینی رخدهد،
این موارد از نگرانیهای وزارت بهداشت است.
به گزارش ایسنا ،محمدمهدی گویا در جلسه
کارگروه ارزیابی فرصتهای مدیریت کرونا
اظهار کرد :ما با یک ویروس کامال جدید مواجه
هستیم که شخصیت آن به لحاظ عملکردی با
شخصیت سایر ویروسهای همخانواده خود
کامالمتفاوتاست.اینویروسویژگیهاییاز
خودنشاندادهکهتابهحالدرهمخانوادههای
آن نبوده و پیچیدگیهایی دارد که تا به حال
بشر با آن مواجه نشده بود .بیتردید اگر بگوییم
این ویروس روز به روز پیچیدهتر میشود اغراق
نکردهایم.

خبر مرتبط

رهبر انقالب :من هم حتما ماسک می زنم
رهبر انقالب در بخشی ازدیدار مجازی با
مسئوالن دستگاه قضا به موضوع شیوع
کرونا و شرایط مقابله با آن اشاره کردند
و گفتند :در مقابله با کرونا آن مجاهدت
گذشته از سوی برخی از مردم و برخی از
مسئوالن سست شده است .گاهی می
بینم که یک مسئول محترم در تلویزیون
حضور پیدا می کند ،در حالی که اطرافش
افراد دیگری هم حضور دارند اما ماسک
استفاده نکرده اند .من هم االن ماسک
نزده ام اما االن اطراف من کسی نیست،

اگر اطــراف من هم دو یا سه نفر باشند
بنده هم حتم ًا ماسک میزنم کما این
که استفاده می کنم .بنابراین وقتی شما
به عنوان یک مسئول دولتی در اجتماع
ماسک نمی زنید ،آن جــوان هم که در
خیابان تردد می کند و حوصله استفاده
از ماسک را ندارد نتیجه همین می شود
که پس از آن که آمار ما در جان باختگان
کرونا به حــدود  30نفر رسیده بــود اما
حاال به بیش از  130رسیده است ،این
موضوع انسان را غصه دار می کند.

امیدواری رئیس هیئت مدیره کانون
کارگران بازنشسته:

دولت بدهی خود را پرداخت
کند ،همسانسازی اجرا میشود

هر  ۹دقیقه یک نفر بر اثر کرونا در کشور جان می دهد
قربانیان  24ساعته
۱۶۲

مبتالیان  24ساعته
۲۵۳۶

جمع کل قربانیان

جمع کل مبتالیان

تعداد بهبود یافتگان

۱۰۶۷۰

۲۲۵۲۰۵

۱۸۶۱۸۰

بیماران در وضعیت شدید
۳۰۳۷

واکنش فرماندار تهران به یک خبر پرحاشیه:

اثری از اجارهنشینی بر پشت بامها دیده نمیشود
گروه اجتماعی -در حالی که برخی گــزارش ها و تصاویر از
اجاره نشینی در پشت بام های تهران حکایت دارد ،اما فرماندار
تهران مدعی شد که اجاره نشینی در پشت بام ها دیده نمی شود.
طی روزهای گذشته برخی رسانه ها در گزارش هایی مشروح به
پدیده اجاره نشینی بر پشت بام های پایتخت پرداختند که در پی
آن بحث ها و حاشیه های فراوانی به راه افتاد .با این حال عیسی
فرهادی ،فرماندار تهران با تاکید بر این که تاکنون در تهران
گزارشی دربــاره اجــاره نشینی در پشت بام های تهران وجود
نداشته ،افزود :هیچ اثر مشهودی هم در پشت بام ها مشاهده
نمی شود که دال بر اجاره نشینی افراد برای شب در بام خانهها
باشد .بنابرگزارش اعتمادآنالین ،وی گفته است :در یکی از
روزنامه ها گزارشی همراه با عکسی از برپایی چادر در پشت

واریز مابهالتفاوت حقوق
بازنشستگان تأمین اجتماعی
با حقوق تیر

عضوهیئتمدیرهکانونعالیکارگرانبازنشسته
و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی زمان
واریز مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان برای دو
ماه فروردین و اردیبهشت را اعالم کرد .به گزارش
ایلنا ،علیرضا امیری گفت :جلسات خوبی با
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی داشتیم و
نظرات خود را بیان و افزایش حقوق خــرداد را
دریافتکردیمومابهالتفاوتحقوقدوماهابتدای
سال را با حقوق تیر دریافت میکنیم.

بام ها به نقل از فردی به چاپ رسید که این عکس هم دال بر
اجاره نشینی افراد در پشت بام ها نیست چرا که ممکن است در
تابستان افراد خانه بخواهند شب در پشت بام بخوابند و چادر هم
برپا کنند.وی تاکید کرد :بی تردید اگر موردی از اجاره نشینی
پشت بــام باشد پیگیری میکنیم و نتیجه را هــم بــه اطــاع
شهروندان میرسانیم .این خبر حاکی است ،در همین حال
همشهری آنالین روز گذشته عکسی منتشر کرد که از پشت
بام خوابی حکایت داشت ( تصویر مندرج در همین گزارش) و
نوشت :بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران حوزه مسکن ،خبر
ت در حاشیه آرامستانها»« ،پشتبامخوابی»
از گسترش «سکون 
و «مغازهخوابی» ،بهویژه در بین کارگران میدهند .اجاره هر شب
خوابیدن زیر آسمان هم از سال گذشته تا امسال ۲۵،هزار تومان

عکس  :همشهری آنالین

تامین اجتماعی تماس تلفنی
نمیگیرد،مراقب کالهبرداران
باشید

اجتماعی

5

افزایش یافته و به گفته علی نوذرپور ،شهردار منطقه  ۲۲به ۵۰
هزار تومان رسیده است.

رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و
مستمریبگیر شهر تهران امیدوارانه می گوید:
موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان
چندین سال است که مطرح شده و اتفاقی در
ایــن خصوص نیفتاده اســت امــا آقــای ســاالری
مدیرعامل تامین اجتماعی پیگیر آن هستند
و مشکالت  ۳۰ساله این سازمان متاسفانه بر
گردن ایشان افتاده است .علی دهقا نکیا با
بیان ایــن که موضوع متناسبسازی حقوق
بازنشستگان چندین ســال اســت کــه مطرح
شده و اتفاقی در این خصوص رخ نداده است،
بــه ایلنا گفت :میدانیم کــه ســازمــان تامین
اجتماعی و مدیرعامل آن درکنار ما هستند و
مشکل خاصی میان جامعه بازنشستگان و این
سازمان وجود نــدارد ،بنابراین هر دو از منافع
کارگران و بازنشستگان صیانت میکنیم .وی
با بیان این که از جلسات آقای ساالری با آقای
نوبخت ،آقای شریعتمداری و وزیر اقتصاد برای
تامین منابع الزم برای متناسبسازی حقوق
بازنشستگان مطلع هستیم ،افزود :اگر دولت
بدهی خــود را پرداخت کند ،سازمان تامین
اجتماعی همسانسازی و مزایای بن خواربار و
مسکن را به سرعت افزایش میدهد.

