اجتماعی
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یک توئيت

یک عکس
فــارس  /همایش طــایــهداران فرهنگ
ترافیک با حضور همیاران پلیس

آغازتستانسانیچهارمینواکسنایرانیکرونابهنام« فخرا

»

هادی محمدی– پس از رونمایی از واکسنهای برکت ،پاستور و
رازی،روزگذشتهوزارتدفاعنیزدرمرکزنوآوریهایخودموسوم
به«سپند»،ازجدیدترینواکسنایرانیکرونابهنام«فخرا»رونمایی
کردوهمزماناولینتستاینواکسنراانجامداد.تولیداینواکسن
که از مجموعه اقدامات شهید فخریزاده دانشمند هستهای و
دفاعیکشورمانبهشمارمیرود،حاالبهنتیجهرسیدهوفرزنداین
شهیدنیزاولیندریافتکنندهواکسنفخرابرایآغازفازاولتست
بود .به گفته دکتر کریمی ،مدیر پروژه ساخت این واکسن ،پس از
طی مراحل آزمایشگاهی و تستهای حیوانی روی بیش از ۶۵۰
سر حیوان از گونههای مختلف موش ،خرگوش ،خوکچههندی و
میمون،بیضرریواثربخشیاینواکسنبهاثباترسید.همزمان
کار طراحی و ساخت کارخانه تولید انبوه این واکسن نیز آغاز شد
کهباتاییدنقشههاتوسطسازمانغذاودارو،اینپروژهبهسرعتدر
حال انجام است و امید داریم تا تابستان وارد فاز تولید شود .در این

شهید فخریزاده با همان روحیهای که نسبت به ملت عزیز ایران
داشتند ،پیش از اینکه ما دچار این بیماری شویم به من گفتند که
خوب است برای شناسایی این موضوع کار کنیم و امروز اطمینان
دارم اگر این کار یکبار دیگر اتفاق بیفتد ،ما این کار را نه در مدت
یکسال بلکه شاید سهماهه انجام دهیم چراکه تجهیز شدیم و
آمادهترازگذشتههستیم.
▪برنامهتولیدیکمیلیوندوزدرماه

مراسم که وزرای دفاع و بهداشت نیز حضور داشتند ،امیر سرتیپ
حاتمیدرسخنانیبابیاناینکهوزارتدفاعبرایپدافندزیستی،
شیمیایی و هستهای از آمادگی الزم برخوردار است ،تصریح کرد:

همچنین ســردار رضــا ا...ورن ،معاون بهداشت وزارت دفاع و
سخنگوی این پروژه ،در گفتوگو با خراسان با بیان اینکه در فاز
اول،اینواکسنبه 135نفرتزریقخواهدشد،افزود:بعدازتایید
نتایجتوسطسازمانغذاودارویوزارتبهداشت،واردفازدووسه
میشویمودرصورتتاییدآنها،امیدواریمدرتابستان1400به
تولیدانبوهواکسنفخرادستیابیم.

کارورزی سرچهارراه!

دولتمیگویدکودکانخیابانیراساماندهیمیکنداماآنهادوبارهبهسرچهارراهها بازمیگردند
کارشناساندرگفتوگوبا خراسانازچراییایناتفاقتلخوراهکاربرونرفتازآنگفتهاند

رسانه های جهان

بی بی سی :تا کنون
 ۱۱کشور اروپایی
به سبب نگرانی از
عـــــوارض واکــســن
آک ــس ــف ــورد بـــا نــام
استرازنکا ،استفاده از آن را بهطور
مــوقــت متوقف کــردهانــد .ســازمــان
نظارت بر محصوالت دارویی اتحادیه
اروپا دیروز در اینباره جلسه برگزار
کرد .در عین حال آینده این واکسن
مشهور در ابهام قرار دارد.
تــی آر تــی:بــنــا به
اعــام سازمان آمار
ترکیه ،اتباع ایرانی
بــــا خــــریــــد 477
واحـــــد مــســکــونــی
در ماه فوریه ( 2021بهمن) در صدر
خریدارانخارجیمسکندرترکیهقرار
گرفتند.تعدادخانههایخریداریشده
توسط اتباع خارجی در این ماه با 26
درصــد کاهش نسبت به مدت مشابه
سال قبل از آن ،در مجموع دو هزار و
 964واحدبودهاست.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

مصطفی عبدالهی -با قرمزشدن چراغ هر
چهارراه ،در مقابل چشمانم سبز میشوند و
با دیدنشان از خودم میپرسم که« :اگر یک
عروسک دستساز یا یک شاخه گل بخرم ،به
سفیدشدنآیندهاینکودککمکمیکنمیابه
سیاهشدنش؟»
از چهار روز قبل و بعد از صحبتهای وزیر کار،
بیشتر با کودکانکار چشم در چشم میشوم؛
کودکانیکهمنهممثلشماگاهیمشتریشان
مــیشــوم و گــاهــی بــا نــزدیــک شــدنشــان،
شیشههای ماشینم را باال میدهم و خودم را با
گوشی سرگرم میکنم .اما چند روزی است که
فکرمبیشترازقبلمشغولآنهاشدهاست....
▪درآمد بیشتر در چهارراه ها

ی ـکشــنــبــه  24اســفــنــد بـــود ک ــه «محمد
شــریــعــتــمــداری» وزیـــر تــعــاون ،ک ــار و رفــاه
اجتماعی ،صحبتهایی را درباره کودکانکار
مطرح کرد که ایرنا و مهر بخشهایی از آن را
منتشر کردند« :در مراکز آموزشی به کودکان
خیابان آمــوزش میدهیم و آ نهــا در شغل

▪ 80درصدمهاجرهستند

آموز شدیده فعالیت میکنند ،اما بعد آن را
رها میکنند و به چهاررا هها میآیند چون
درآمد سرچهارراه بیشتر است» .وزیر کار به
این نکته هم اشاره کرده است که« :تالش ما
ایــن اســت سرچشمه آسیبهای اجتماعی
را ببندیم؛ شایسته کشور ما نیست که حتی
مقدار کمی از این آسیبها را داشته باشیم
و در کما لتاسف در آسیبهای اجتماعی

از کشورهایی که مدعی فرهنگ اسالمی
نیستند هم پیشی میگیریم».
سوالی که از چند روز قبل با صحبتهای
وزیر ،در ذهن من ایجاد شده ،این است که «آیا
خریدکرد نهای من و شما از این کودکان،
بــاعــث شــده کــه کــارکــردن ســرچــهــارراههــا
برایشان به صرفهتر باشد و ساعات بیشتری
در خیابانها بمانند؟»

این صحبت وزیر هم قابلتامل است که۸۰« :
درصد کودکان خیابان ،اتباع بیگانه هستند
که به دالیل مختلف خود را به شهرهای بزرگ
ایــران رساندهاند و بــرای کسب درآمــد ،این
کــار را انتخاب کــردهانــد و وقتی آنهــا را به
مراکز مختلف هدایت میکنیم ،باید کشور
میزبان آنهــا را در وقت مناسبی بپذیرد که
مسائل دیپلماتیک خاص خودش را دارد اما
بخشی از مسئله کودکان خیابان ،به کودکان
ایرانی بازمیگردد؛ اگر سیاستهای رفاهی
و حمایتی ،او را تحت پوشش قــرار م ـیداد،
طبیعتا کــار او به خیابان کشیده نمیشد».
حــرفهــای تــازه وزی ــر ،نگرانیها را دربــاره
وضعیت کودکانکار و سرنوشت آنها بیشتر
کرد و سبب شد تا این نگرانی را با  3کارشناس
حوزه آسیبهای اجتماعی و حقوق کودکان در
میان بگذاریم .آنها در گفتوگو با خراسان ،از
سیاستهاوبرنامهریزیهاینادرستدولتدر
این حوزه گفتهاند ،از تلخی وضعیت موجود و از
راهکار برونرفت از آن.

«مصطفیاقلیما»
پدرمددکاری اجتماعیایران

«سیدحسنموسویچلک»
رئیسانجمنمددکاراناجتماعیایران

«طاهرهپژوهش»عضوهیئتمدیره
انجمنحمایتازحقوقکودکان

نیازکودکانکارشغلنیست

برنامهریزی در تاریکی

بدون آمار ،بدون برنامه

میگویند به کودکان خیابانی شغل
یاد دادهایــم اما سوال این است که اصال چه کسی به
شما اجــازه ایــن کــار را داده اســت؟ کــدام کارشناس
اجتماعی تایید کــرده که باید به کودکا نکار ،شغل
یاد داد؟ اصال مگر طبق قانون ،کودکان زیر  15سال
اجازه کارکردن دارند؟ تازه فرض کنیم که اجازه کار
هم داشته باشند ،هرکدام از این بچهها  10شغل بلدند
و نیازی به آموزشهای شما ندارند ،مشکل این است
که موقعیت کاری فراهم نیست ،نه برای آنها ،نه برای
پــدران و مادرانشان .راهحــل حمایت از کودکانکار
آمــوزش شغل به آ نها نیست ،باید نیازهای حداقلی
زندگی خانوادههایشان را تامین کرد ،باید برای پدر
و مادرهایشان شغل ایجاد کرد .هیچ کودکی دوست
ندارد سر چهارراه بماند و سرش را جلوی دیگران خم
کند ،به این خاطر که درآمد بیشتری دارد .همه آنها
د لشــان میخواهد مثل بچههای دیگر ،در محیط
خانواده باشند ،درس بخوانند ،زندگی کنند. ...

وزیر میگوید قصد دارند سرچشمه آسیبهای
اجتماعی را ببندند ،اما ما میدانیم که هیچ اتفاقی در سرچشمهها
نمیافتد .وقتی نظام رفاه و تامین اجتماعی ما کارآمد نیست،
چطور میشود توقع داشت سرچشمهای مثل فقر بسته شود .با
این شرایط ،باید هم کودکا نکار را داشته باشیم .با نظام تامین
اجتماعی فعلی ،اگر هم فرض کنیم یک خانواده دارای کودککار
تحت حمایت یک سازمان قرار بگیرد ،در نهایت در ماه  650هزار
تومان کمک دریافت خواهد کرد .کدام پدر و مادری میتوانند با
این مبلغ زندگی خود و کودکانشان را بچرخانند؟
وی میگوید :این را هم که  80درصد کودکانکار در ایران مهاجر
هستند ،باور نمیکنم؛ از نگاه من این آمارها یک فرافکنی برای
سرپوش گذاشتن روی ناکارآمدی مسئوالن است .فعال به دلیل
کوتاهیهای مسئوالن دولتی ،هیچ آمار دقیقی از کودکا نکار
وجود ندارد و به همین دلیل همه برنامهریزیها و سیاستگذاریها
در تاریکی انجام میشود .با این وضعیت نه تنها امیدی به بهبود
شرایط نیست ،بلکه باید منتظر بیشترشدن تعداد کودکانکار در
سال آینده باشیم. ....

درباره کودکان کار ،نه شناخت دقیقی وجود
دارد ،نه آمــار رسمی ،نه برنامه مشخص .وزارت کــار باید
مددکارانی داشته باشد که کودکان کار را شناسایی ،مشکالت
آنها و خانوادههایشان را ارزیابی و برای ساماندهی آنها
برنامهریزی کنند .ما در انجمن حمایت از حقوق کودکان،
تعدادی از این بچهها را شناسایی کرد هایم و آن ها را مورد
حمایت قــرار داد های ــم ،مثال کودکی داشتهایم که در محله
هرندی تهران کار میکرد اما با حمایت انجمن ،به زادگاهش
بازگشت و حاال هم شاگرد اول مدرسه است .ما میتوانیم ادعا
ک کار حمایت کردهایم
کنیم طی سالهای اخیر ،از صدها کود 
اما معنایش این نیست که آنها را از چرخه کار خارج کردهایم
چرا که توان کافی برای چنین کاری نداریم .وزیر رفاه میگوید
 80درصد کودکانکار از کشورهای همسایه هستند و ایرانی
نیستند ،اما به هر حال ما نمیتوانیم نسبت به این کودکان
مهاجر بیتفاوت باشیم .هما نطور که باید مشکل تحصیل
کودکان اتباع خارجی حل و فصل شود ،باید برای ساماندهی
کودکانکار مهاجر هم فکری کنیم.

5
گزیده

نرخ دیه  1400مشخص شد
 ۴۸۰میلیون تومان

سخنگوی قوه قضاییه دیروز نرخ دیه در سال جدید
را اعالم کرد .اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره
مبلغدیهسال ۱۴۰۰گفت :بهموجبقانوندرپایان
هرسالبایدمبلغدیهتوسطقوهقضاییهتعیینتکلیف
شــود .این موضوع در دو جلسه شورایعالی قوه
قضاییهمطرحشد.در نهایتمصوبهریاستاینشد
کهبرایسال ۱۴۰۰نرخدیهقتلغیرعمدمسلمان
 ۴۸۰میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال
 ۱۴۰۰الز ماالجراست.
▪افزایش 45درصدینرخبیمهشخصثالث

قوه قضاییه در حالی نرخ دیه را ۴۸۰میلیون تومان
بــرای ســال ۱۴۰۰اعــام کرد کــه شــورایعالی
بیمه قرار اســت امروز برای نرخ بیمه شــخصثالث
تصمیم بگیرد که البته پیشبینیهــا از افزایش۴۰
تا  ۴۵درصــدی حکایــت دارد .نکته حائــز اهمیت
در این میــان ،نگرانــی برخی فعــاالن صنعت بیمه
از حذف بیمهنامههای شــخصثالث از ســبد خرید
خانوارهاســت؛ چراکه به نظر میرسد حداقل حق
بیمه برای برخــی از خودروهای پرمصرف به بالغ بر
 ۵میلیون تومان خواهد رسید که این امر ،با توجه به
کاهش قدرت خرید مردم ،به طــور قطع ،به کاهش
خریدبیمهنامههامنجر خواهدشد.
▪شوخیوجدیفضایمجازیبانرخدیه

گــزارش خراسان حاکی اســت ،دیــه ســال  99در
ماههایعادی 330میلیونتومانودرماههایحرام
 440میلیونتومانتعیینشدهبود.
در پــی اعــام نــرخ 480میلیونی دیــه ،کــاربــران
در فضای مجازی واکنشهای جــدی و طنز را با
مخاطبانخوددرمیان گذاشتندکهتعدادیازآنها
رامرورمیکنیم:
*دیه سال آینده  ۴۸۰میلیون تعیین شد؛ با دالر
واعظیمیشه ۱۹هزاردالر!
*نرخ دیه سال  1400مشخص شد 480:میلیون
و با این حساب دیه ماههای حرام  640میلیون؛
آموزش«دایوبهسمتماشیندرحال
اآلنصفحات
ِ
حرکت بدون مرگ و بازدهی باال» تو اینستاگرام
شروعبهکارمیکنن.
* با این نرخ دیه ،زندهمون روز به روز داره ارزونتر
میشه،مردهمونسالبهسالگرونتر!منکهکشته
مردهخودمهستم،شمارونمیدونم!
*نرخ دیه  ۱۴۰۰مشخص شد و من هنوز یاد اون
خبری میافتم که شرکتهای بیمه بــرای پایین
نگهداشتن نرخ دیه میخواستن پــرورش شتر راه
بندازن.
*نرخصدنفرشتربانرخاالنحدود 2.5تا ۳میلیارد
تومان است بعد قوه قضاییه نرخ دیه را برای سال
 ۱۴۰۰مبلغ  ۴۸۰میلیون تعیین کرده! اگه قراره
یکیروزیربگیرینبهزندگیشخاتمهبدینهنوزهم
صرفهاقتصادیداره.

ابتالی  ۶۰هزار پرستار به کرونا
معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت ۶۰ :درصد
نیروهای پرســتاری بهصــورت مســتقیم با بحث
بیماری کرونا در ارتباط هســتند و تاکنون حدود
 ۶۰هزار پرستار در کشــور به بیماری کرونا مبتال
شــدهاند .مریم حضرتی گفــت :هماکنون ۲۰۰
هزار پرســتار در بخشهــای دولتــی ،خصوصی
و نیمهدولتــی مشــغول ارائه خدمات بــه بیماران
هستند .وی با بیان اینکه امسال حدود  ۲۴هزار
پرســتار در کشــور در سیستم بهداشــت و درمان
جذبشدهاند،افزود:استخداماینحجمازنیروی
پرســتار بیســابقه اســت ،اما همچنان با کمبود
نیروی پرستاری در مراکز درمانی مواجه هستیم.

