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گزیده

اداراتدولتیهمتعطیلشد،برای
خصوصیهاامروزتصمیمگیری
میشود
درادامهمحدودیتهایکروناییکهازابتدایهفته
قبل آغاز شده است ،ادارات دولتی نیز از امروز به
مدت دوهفته تعطیل شد .رئیس سازمان اداری و
استخدامی کشور در اینباره گفت :این هفته همه
ادارات تعطیل هستند مگر آنکــه حضور برخی
کارمندان به تشخیص مقامات ضــروری باشد.
انصاری ادامه داد :از همه میخواهم این دستور را
به صورت جدی عملی کنند و از مردم میخواهم
کارهای اداری خود را دو هفته بهتعویق بیندازند
تا زنجیره شیوع قطع شود .مث ً
ال در شهرداری یک
بخش،خدماتشهریارائه وبخشیدیگر،مجوزها
را صادر میکند و کسانی که سرکار حضور دارند از
بخشارائهخدماتشهریهستند.لذاقسمتهای
اداریغیرضرورینیازیبهحضورندارند.ویدرباره
شرکتهای خصوصی هم گفت :هنوز تصمیمی
درباره تعطیلی شرکتهای خصوصی گرفته نشده
است و احتماال شنبه هشتم آذرماه در جلسه ستاد
مقابلهباکروناتصمیمگیریمیشود.

هتلها نقاهتگاهکرونامیشوند
پسازاعالمآمادگی ۵۰هتلجهانگردیوهتلهای
بنیاد مستضعفان ،فهرست هتلهای یــک ،دو و
سهستارهبخشخصوصینیزبرایتبدیلبهنقاهتگاه
بیمارانکرونابهوزارتبهداشتدادهشد.بهگزارش
ایسنا ،پس از تکرار پیشنهاد استفاده از هتلها به
عنواننقاهتگاهبیمارانکرونادرآبانوتعیینشروط
جامعه هــتـلداران ایــران ،وزیــر میراث فرهنگی از
اعالم آمادگی وزارت بهداشت برای پرداخت اجاره
بهای این واحدهای اقامتی خبر داد و از هتلداران
خواستکهفهرستهتلهایدرجهیک،دووسهراکه
عالقهمندند  ،در اختیارش قرار دهند تا اسامی آنها
را به وزارت بهداشت اعالم کند و دانشگاههای علوم
پزشکینیزبرایبستنقراردادباهتلهااقدامکنند.

اعالم آخرینآماراستفادهاز«شاد»
طبق آخرین آمــارهــای اعــامشــده تاکنون ۱۱۰
هزار و  ۹۷۹مدیر ۱۲ ،میلیون و  ۲۸۶هزار و ۱۹۳
دانشآموزو ۷۰۶هزارو ۳۴۲معلمعضوشبکهشاد
شدهاند.ایسنانوشت:براساسآماراستخراجشده،
میزان استفاده از شبکه شاد در گوگل فایربیس،
تعداد کاربران یکتای فعال در  ۲۸روز گذشته ۱۸
میلیوننفر،تعدادکاربرانیکتایفعالدرهفتروز
گذشته ۱۳میلیوننفروتعدادکاربرانیکتای فعال
درروزپنجشنبهگذشته۹/۶میلیوننفربودهاست.

داد 5میلیونبیکارکروناییبهپاستور رسید
وزیرکار در نامهای به رهبر انقالب از ارسال الیحهای به هیئت دولت خبر داد که در صورت تصویب آن
حدود 5میلیون بیکارشده کرونا امکان استفاده از بیمه بیکاری را پیدا خواهند کرد

کارگر ساختمانی ،یک میلیون راننده و هزاران
کارگر دیگر هم داریم که حق بیمه خودشان
را پرداخت کرد هاند اما متاسفانه کارفرمای
مشخص نداشتهاند و به همین دلیل حاال
امکان استفاده از بیمه بیکاری را ندارند .عالوه
بر این افراد ،کارگران دیگری را هم داریم که
متاسفانه حتی تــوان پرداخت حداقل مبلغ
حق بیمه را هم نداشتهاند .آمار این دو گروه
کارگران حــدود  5میلیون نفر است که باید
مورد حمایت قرار بگیرند» .شوکت در پاسخ
به این سوال که «شناسایی این کارگران چقدر
زمانبر است؟» هم میگوید« :اطالعات همه
این افراد در سامانههای فعلی کشور موجود
است و بهانهای برای شناسایینشدن آ نها
وجود ندارد».

عبدالهی – از امروز بیش از  5میلیون کارگر
منتظر تصمیم هیئت دولــت خواهند بــود تا
الیحه جــبــران خــســارات کــرونــا را تصویب و
اجرایی کند .این الیحه نتیجه اقدامات کمیته
ویژهای است که پس از تاکید رهبر انقالب بر
ضرورت حمایت از بیکارشدگان ناشی از کرونا
تشکیل شد و حاال آ نطــور که وزیرکار اعالم
کرده ،برای تصویب تقدیم دولت شده است.
▪ماجرا چه بود؟

طی ما ههای اخیر اگرچه ســازوکــاری برای
پرداخت بیمه بیکاری دوران کرونا مشخص
شد ،اما الیه پنهان آن مشکالت ایجادشده
برای کارگرانی بود که یا هیچ سابقه بیمهای
ندارند یا به دلیل پرداختنشدن حق بیمه
سهم کارفرما ،نمیتوانند از بیمه بیکاری
استفاده کنند .آمــار ایــن بیکارشدگان بین
 5تا  6میلیون نفر تخمین زده میشود و از
سوم آبا نماه که رهبر انقالب شخصا به این
موضوع ورود کردند ،وزارت کــار و سازمان
تامین اجتماعی احساس مسئولیت بیشتری
بــرای حل این مشکل نشان دادنــد .تشکیل
کمیته ویــژه بــرای رسیدگی به این موضوع،
اولین اقــدام وزیرکار بود و حاال طبق آ نچه
در نامه «محمد شریعتمداری» ذکــر شده،
گام مهمی برای حمایت از این بیکارشدگان
برداشته شده است.
▪نامه وزیرکار به رهبر انقالب

روز گذشته بود که نامه
وزیرکار به رهبر انقالب
منتشر شــد؛ نــامـهای
کـــه شــریــعــتــمــداری
در بــخــشــی از آن به
آمــــاد هشــــدن الیــحــه
مــربــوط بــه پــرداخــت
حقوق بیکاری صاحبان کسب و کارهای
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یک توئيت
نــیــوزویــک نــوشــت :یــک متخصص
ویروس شناسی می گوید کرونااز بین
نخواهد رفت و ممکن است برای ادامه
زندگی ما باقی بماند.

یک عکس
سرپرست تاکسیرانی تهران :به زودی با
هدف ارتقای درآمد رانندگان ،تبلیغات
روی تاکسیهای پایتخت انجام میشود.

▪اطالعرسانی جامع پس از تصویب

آسیبدیده از کرونا و ارس ــال آن به هیئت
دولت خبر داده است .شریعتمداری در بخش
دیگری از این نامه ،به مطالبات رهبر انقالب
در جلسه چهارم آذر با شورای عالی هماهنگی
اقتصادی و تاکید ایشان بر اقدام جدی برای
حــل مشکالت معیشتی مــردم هــم اش ــاره و
دو نکته را ذکر کرده است:
* ایجاد «نظام متمرکز تامین اجتماعی برای
آحــاد مــردم» با جدیت پیگیری ،تدوین و به
فوریت تقدیم رئیس محترم جمهوری خواهد
شد .
* اطمینان داده میشود استقرار کامل،
اتصال
تثبیت و تکامل «پایگاه ملی ایرانیان با
ِ
پایگاههای مختلف اطالعاتی به یکدیگر» ،با
اهتمام دوچندان پیگیری میشود .
« نظام متمرکز تأمین اجتماعی» و «پایگاه
ملی ایرانیان» ،همان دو نکته مهمی است
که رهبر انقالب آن را به عنوان پیشنهادهای

کارشناسان بــرای کاهش مشکالت مردم
مطرح کرده بودند.
▪بهانه بیبهانه

حاال به نظر میرسد مسئوالن جدیتر از قبل
مشکالت معیشتی بیکارشدگان کرونا را
پیگیری خواهند کــرد؛ هرچند که به گفته
عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین
اجتماعی ،این کار باید زودتر از اینها انجام
میشد و دولت تا به امروز در انجام آن تاخیر
داشته اســت« .اکبر شوکت» در گفتوگو با
خراسان میگوید« :در ما ههای سپر یشده
از بحران کرونا ،دولت حتی در پرداخت بیمه
بیکاری مشموالن هم  5-6ماه تاخیر داشته و
باعث بروز مشکالتی برای این قشر آسیبپذیر
شده است» .شوکت درباره وضعیت  5میلیون
کــارگــر ب ــدون بیمه بیکاری هــم میگوید:
«ح ــدود  400هــزار قالی بــاف 800 ،هزار

برای بررسی جزئیات الیحه ارائهشده به دولت،
با «مــهــرداد قریب» معاون بیمهای سازمان
تامین اجتماعی هم گفتوگو میکنم .هرچند
قریب در گفتوگو با خراسان ،اطالعرسانی
دربــاره جزئیات الیحه را به بعد از تصویب آن
موکول میکند اما این نکته را میگوید که:
«پیشنهادهای ارائهشده در این الیحه حاصل
همفکری مشترک سازمان تامین اجتماعی
و وزارت رفاه بوده که به محض تصویب ابالغ
خواهد شد».
وی تصریح میکند« :مــا در سازمان تامین
اجتماعی وضعیت افــــرادی را کــه پوشش
بیمهای دارنـــد امــا مشمول بیمه بیکاری
نیستند ،بررسی کرده و پیشنهادهایی را درباره
میزان بیمه بیکاری و تعداد ماههای دریافت
آن مشخص کرد هایم که در صــورت تصویب
نهایی ،اطالعرسانی خواهد شد» .قریب ابراز
امیدواری میکند که با تصویب و ابــاغ این
پیشنهادها ،بخشی از مشکالت معیشتی
کارگران فاقد بیمه بیکاری حل شود.

رسانه های جهان
یو ر و نیو ز  :مجلس
ملی فرانسه قانونی
را تصویب کــرد که
طــبــق آن ،افـــرادی
کــه بــه دلــیــل لهجه
دیگران ،بین آنها تبعیض قائل شوند،
با مجازاتسه سال حبس و تا  45هزار
یورو جریمه نقدی مواجه خواهند شد.
ازدالیلتصویباینقانون،بیاحترامی
رهبر جنبش چپ افراطی فرانسه به
خبرنگاری بود که با لهجه شهرهای
جنوبیاینکشورصحبتمیکرد.
بــی.بــی.ســی :در
چــیــن  6نــفــر شامل
چند پزشک  ،به دلیل
استفاده غیرقانونی
از اعــضــای بــدن 11
مجروح سوانح رانندگی طی سالهای
 2017و 2018بازداشتشدند.چین
از جمله کشورهایی است که با کمبود
شدیداعضایاهداییبدنمواجهاست
و به همین دلیل این کار به شیوههای
غیرقانونیانجاممیشود.

جریمه شبانه  51هزار خودرو
تاکنون
نیروی انتظامی با انتشار گــزارشــی از عملکرد
شش روزه پلیس در محدودیتهای کرونایی ،از
ارسالبیشاز ۲۱۹هزارپیامکبهرانندگانخاطی
و جریمه  ۵۱هزار خودرو در محدودیتهای شبانه
خبر داد .براساس این گزارش ،پلیس در این شش
روز ۶۹۵هــزار و  ۱۲۹تذکر لسانی به رانندگان
خودرو داشته و ۲۷۹هزار و ۱۲خودرو را نیز عودت
داده اســت .در این گــزارش آمــده است که پلیس
در اعمال طرح محدودیت تردد شبانه ۵۱هــزار و
۹۵۶خودروراجریمهکردهاست.

