2

8

روزنامهصبحايران

روزهای سخت کرونا و
امکان اخذ نوبت اینترنتی
برای اهدای خون
یکشنبه  2 /آذر  6 / 1399ربیع الثانی  22 / 1442نوامبر 2020

اکشن های منتقدانه
هنرمندان معاصر ایران و
خشم جهانی به ترامپ
شماره  8 / 3090صفحه  /قيمت  2000تومان

WWW.EMTIAZDAILY.IR

وزیر راه و شهرسازی افشا کرد:

بانکها عامل افزایش قیمت مسکن!
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معاون اول رئیس جمهوری در توئیتی نوشت:

هشدار کرونایی
جهانگیری به مردم

معاون اول رئیس جمهوری در توئیتی نوشت:خطر
گسترش شیوع کرونا بسیار جدی است.اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر
نوشت« :اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدویت ها
برای مقابله با کرونا از امروز آغاز شد .خطر گسترش شیوع
کرونا بسیار جدی است .تنها درک همگانی از خطر ،مدیریت
جامع بحران و مشارکت نهادها و دستگاهها ،شبکههای
اجتماعی و رسانههای جمعی و مجازی و همه شهروندان
میتواند زنجیره فزاینده ابتال و مرگ و میر انسانی را متوقف کند .دولت هم از تمام ظرفیت مالی
خود برای کمک به شهروندان نیازمند و کسب و کارهای آسیب پذیر استفاده خواهد کرد».

اظهارات مهم روحانی
درباره یارانه  ۱۰۰هزار تومانی و
ورود به موج سوم کرونا

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

۷۹میلیون تن در وضعیت
هشدار  ۱تا  ۳کرونا

مردم پروتکلهای بهداشتی را
مراعات کنند تا فشار اقتصادی کم شود

سخنگوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با بیان
اینکه  ۷۹میلیون نفر جمعیت در شهرهای مختلف کشور
در وضعیتهای هشدار  ۳،۲و ۱کرونا به سر می برند ،ابراز
امیدواری کرد که پس از گذشت چهار تا پنج هفته از
محدودیتهای جدید کرونا ،شاهد کاهش مرگ و میر ناشی
از این بیماری در کشور باشیم.
دکتر علیرضا رییسی با اشاره به اعمال محدودیتهای
جدید کرونا ،گفت :بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با
کرونا ،محدودیتهای جدید از از امروز اجرا شد و بر همین
اساس جلسه امروز ستاد با  ۱۵نفر برگزار شد /...صفحه 2

خبر
 ۴۳۱فوتی جدید کرونا در کشور
طی  ۲۴ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین
موارد شناسایی و فوتی ناشی از
کووید ۱۹-در کشور طی  ۲۴ساعت
گذشته را اعالم کرد.
دکتر سیماسادات الری گفت :از
دیروز تا امروز  ۱آذر  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۱۲ ،هزار و
 ۹۳۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که دو هزار و ۱۵۵
نفر از آنها بستری شدند.
وی گفت :مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به  ۸۴۱هزار و  ۳۰۸نفر رسید.
وی افزود :متاسفانه در طول ۲۴
ساعت گذشته ۴۳۱ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۴۴هزار و
 ۳۲۷نفر رسید.
الری گفت :خوشبختانه تا کنون
 ۵۹۶هزار و  ۱۳۶نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده
اند.الری ادامه داد ۵۷۷۸ :نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی
افزود :تا کنون پنج میلیون و  ۷۴۷هزار
و  ۳۲۵آزمایش تشخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است.
الری گفت :استانهای هرمزگان،
فارس ،گلستان و سیستان و بلوچستان
نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
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اختصاص  14درصد منابع بانکی برای ساخت مسکن کپرنشینها

معضل حاشیه نشینی قابل حل است؟

در حال حاضر  1.5میلیون سکونتگاه در  3هزار
منطقه شهری حاشیه شهرها متمرکز شده است و اختصاص
 14درصد از منابع داخلی بانکها در قالب تسهیالت زمینه
صاحب سرپناه شدن افراد مستقر در این مکانها را مهیا
میکند.
به گزارش فارس ،پدیده شوم حاشیه نشینی معضلی
است که به شکل فعلی بیش از  100سال در کشور سابقه
دارد ،اما هر از چندگاهی با منتشر شدن فیلمهای تلخی نظیر
آلونک زن بندرعباسی یا خانه پیرزن کرمانشاهی شاهد توجه
اذهان عمومی با این پدید اسف بار هستیم.
بر اساس شواهد موجود ،سابقهی حاشیهنشینی در ایران
مدرن به اوایل قرن اخیر باز میگردد ،در همین ارتباط ،این
پدیده نامطلوب اجتماعی در اوایل دهه  20به بیشترین حد
خود رسید ،چرا که پایین بودن درآمد در روستاها و نبودن
فرصتهای اشتغال ،زمینه تشدید جریان حرکت روستاییان
به شهرها و رشد سریع جمعیت شهری را به وجود آورد.
همچنین کمبود مسکن روز به روز نمایانتر شد و تعداد
جمعیت حاشیهنشینان افزایش یافت .
حاشیهنشینی نتیجه انقالب سفید رژیم پهلوی
روند پرشتاب مدرنیزاسیون که از خواستههای مهم
انقالب مشروطه بود ،در دوران رژیم گذشته ،جامعه ایران را از
یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن تبدیل کرد و پدیدهی
حاشیه نشینی نیز به صورت امروزین خود از ویژگیهای
جامعه مدرن به حساب میآید.
یکی از عوامل مهم که در برخی نظرات پیرامون افزایش
پدیده حاشیهنشینی مطرح شده است ،به نتایج انقالب سفید
و اصالحات ارضی در رژیم گذشته باز میگردد .همین امر
به دلیل گرانی غیر متعارف زمین شهری در کالن شهرها
به خصوص تهران هیچ راهی جز ظهور قارچگونه و شتابان
حاشیهنشینی شهری باقی نگذاشت

تاکید امام خمینی(ره) بر تامین مسکن محرومان
میراث شوم رژیمهای شاهنشاهی در ایران از قبیل
حاشه نشینی و فقر تودهها ،پس از انقالب سال  57به نظام
اسالمی رسید .در همین راستا ،بنیانگذار انقالب اسالمی در
قالب اولین پیام اقتصادی خود با عنوان پیام حساب  100در
 21فروردین سال  58گفت «:قشر عظیمی از مستضعفان
جامع ه به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله
ها و اتاقکهای تنگ و تاریک وخرابه ها به سر میبردند؛ و چه
بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برایاجارۀ
آن بپردازند و این میراث شوم برای ملت ما باقیمانده و اکنون
نمصیبتی دست به گریبان است.»
جامعۀ ما با چنی 
امام خمینی(ره) داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق
هر محروم تلقی کرده و تاکید کرد «:هیچ کسی در هیچ گوشۀ
نخانه محروم باشد .بر دولت اسالمی
مملکت نباید از داشت 
است که برای این مسئلۀ مهم چاره ای بیندیشد و ب رهمۀ

مردم است که در این مورد همکاری کنند.»
 1.5میلیون سکونتگاه حاشیهای در کشور وجود دارد
با گذشت بیش از  40سال از انقالب اسالمی ،شاهد
بهبود بسیاری از آمار مرتبط با حاشیه نشینی در کشور
هستیم ،اما سیاستهای در نظر گرفته شده در  7سال
گذشته زمینه افزایش نجومی قیمت مسکن و رشد حاشیه
نشینی شده است.
به استناد مطالعات انجام شده در شرایط کنونی بیش
از  8میلیون نفر در  1.5میلیون سکونتگاه حاشیهای زندگی
میکنند .الزم به تاکید است ،این  1.5میلیون سکونتگاه در
 3هزار منطقه شهری حاشیهای شهرهای متمرکز شدهاند.
بر همین مبنا ،در هر سکونتگاه حاشیهای به طور
متوسط  5.3نفر زندگی میکنند .در حالی که شاخص بعد
خانوار در مناطق شهری کشور  3.3نفر در هر خانوار و به
تبع آن در هر خانه است .این یعنی عالوه بر نامطلوب بودن

کیفیت سکونتگاههای حاشیۀ شهرها این واحدها  1.6برابر
واحدهای مسکونی شهری جمعیت خواهند داشت.
اختصاص  14درصد از منابع داخلی بانکها،
حاشیهنشینی را در  3سال ریشه کن میکند
در همین ارتباط و در شرایطی که مشکالت حاشیه
نشینی ،تنها ناشی از ناتوانی خانوارهای کم درآمد از تامین
هزینه سرپناه تلقی شود ،میتوان با بهبود بازار مسکن و
افزایش عرضه واحدهای مسکونی زمینه حل همیشگی این
معضل را پدید آورد.
در همین راستا ،محمد حمیدزاده ،کارشناس حوزه
مسکن ضمن تشریح این نکته که ساخت  1.5میلیون واحد
مسکونی میتواند معضل حاشیه نشینی را حل کند ،گفت«:
عالوه بر اقدامات اجتماعی و در شرایطی که دولت زمین
واحدهای مسکونی را به صورت اجاره  99ساله تامین کرده و
 100درصد از هزینه ساخت را به صورت تسهیالت از منابع
داخلی بانکها به خانوارهای ساکن حاشیه شهر تامین کند،
شاهد اتمام جمعیت حاشیه شهرها هستیم».
حمید زاده با بیان این نکته که ساخت  1واحد 100
متری برای خانوارهای حاشیه شهرها با هزینههای کنونی
نزدیک به  350میلیون تومان هزینه ساخت دارد ،تصریح
کرد «:اعتبار الزم از محل منابع داخلی بانکها برای ساخت
این تعداد واحد مسکونی تنها  525هزار میلیارد تومان است.
در همین ارتباط اگر دولت قصد ساخت این تعداد واحد
مسکونی در طول  3سال را داشته باشد ،باید ساالنه  175هزار
میلیارد تومان اعتبار از تسهیالتی را هدایت کرده که معادل
تنها  14درصد از کل تسهیالتی اعطایی در سال جاری است».
حل معضل حاشیهنشینی بدون حل مسئله مسکن
امکان پذیر نبوده و در کنار توجه به شرایط اجتماعی باید با
افزایش ساخت و تولید مسکن زمینه صاحبخانه شدن این
افراد فراهم شود.

ممنوعیت فروش مکمل در فضای مجازی

سرپرست اداره کل فراوردههای طبیعی ،سنتی و مکمل
سازمان غذا و دارو با تاکید لزوم عرضه مکملهای دارویی
با نظارت مسئول فنی داروخانهها ،گفت :مکملهای دارویی
شکلی از داروها هستند و ممنوعیت فروش آنها در فضای
مجازی برای صیانت از سالمت مردم است.
عبدالعظیم بهفر سرپرست اداره کل فراورده های طبیعی،
سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو اظهار کرد :هر فردی در
گروه سنی مختلف می تواند در فضای مجازی با دارابودن یک
صفحه شخصی ،دسترسی به اینترنت و یک کارت اعتباری هر
محصولی را تهیه کند ،از آنجایی که مکمل های دارویی نوعی
ترکیب دارویی به شمار می روند و امکان ایجاد سمیت دارند؛
در صورت استفاده غلط و دریافت مقادیری بیش از میزان
مجاز ،می توانند ماهیت سمی گرفته و به سالمتی (کبد ،کلیه
و  )...آسیب جدی برسانند .وی افزود :آنچه در سطح داروخانه
ها عرضه می شود و ما به عنوان سازمان غذا و دارو به آن ها
مجوز می دهیم مکمل های دارویی هستند و این فراورده ها
به طورکلی با مواد غذایی غنی شده با ویتامین ها متفاوت
است ،که باید به این موضوع توجه داشت.
سرپرست اداره کل فراورده های طبیعی ،سنتی و مکمل
سازمان غذا و دارو تصریح کرد :مکمل های دارویی حاویی
مواد شبه دارو هستند که می توانند در مقادیر متفاوت روی
سالمت افراد اثر سوء داشته باشند ،چراکه امکان تداخالت
دارویی و غذایی با مواد خوراکی و جذب برخی از ویتامین ها
و امالح را پی دارد.

وی با تاکید براینکه تهیه مکمل های دارویی باید زیر نظر
مسئول فنی داروخانه باشد ،گفت :در غیر اینصورت مکمل ها
می تواند باعث برخی از عوارض مانند نارسایی کلیوی ،کبدی
و حتی در مورادی سقط جنین شود .بنابراین منطقی نیست
که این نوع فراورده ها در خارج از داروخانه عرضه و مصرف
شوند .بهفر خاطرنشان کرد :ممکن است برخی افراد تهیه و
عرضه مجازی مکمل های دارویی را با استناد به کشورهای
دیگر توجیه کنند ،اما باید توجه داشت که در آن کشورها
امضای دیجیتال تعریف شده و فردی که به منظور خرید وارد
یک پلتفرم می شود ،احراز هویت شده و درصورت عدم تطابق
وضعیت فرد با مکمل مورد نظر ،قادر به خرید فراورده نخواهد
بود درحالی که در کشور ما چنین زیرساختی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه دو روش برای تهیه مکمل های
دارویی مطمئن و مجاز وجود دارد ،توضیح داد :یک روش
برای تهیه مکمل های دارویی مراجعه به داروخانه و خرید آن
زیر نظر مسئول فنی است و روش دیگر ،داروخانههای مجازی
هستند که آن ها نیز زیر نظر مسئول فنی اداره می شوند
که اگر منجر به بروز مشکلی شود مسئول فنی پاسخگوست.
به گفته سرپرست اداره کل فراوردههای طبیعی ،سنتی
و مکمل سازمان غذا و دارو عرضه مکمل های دارویی حتما
باید در چرخه ای که مورد تائید و قابل نظارت وزارت بهداشت
عرضه شود .بنابراین طبق مقررات خرید و فروش آن در فضای
مجازی به طور کلی اشتباه است و نباید سالمت مردم فدای
کسب سود برخی شرکت ها و پلتفرم ها شود.

خبر
افزایش مرکزنشینی با «دستمزد منطقهای

قانون کار را «توافقی» نکنید!

یک فعال کارگری میگوید :ما با
دستمزد منطقهای مخالف هستیم .افزایش
دستمزد منطقهای آثار منفی فراوانی دارد
و یکی از این آثار ،مهاجرت از شهرهای
کوچک به شهرهای بزرگ است .افزایش
دستمزد منطقهای مرکزنشینی را افزایش
میدهد.
به گزارش ایلنا ۲۹ ،آبان سالگرد
تصویب قانون کار در ایران است .جامعه
بزرگ کارگری ایران و فعاالن کارگری
بر این باور هستند که قانون کار« ،قانون
حداقلها» است .فعاالن کارگری از اهمیت
این روز آگاهی دارند و خواستار مطرح شدن
مطالبات کارگری در  ۲۹آبان هستند .یکی
از مطالبات اصلی فعاالن کارگری« ،امنیت
شغلی» و افزایش دریافتی با توجه به نرخ
تورم در کشور است.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره
کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی
شوراهای اسالمی کار استان تهران) گفت:
 ۲۹آبان سالگرد تصویب قانون کار است.
قانون کار ،قانون حداقلها است .وقتی
قانون کار «توافقی» شود ،کارگران از
حداقلها محروم میشوند .شرایط فعلی
جامعه ایران بحرانی است و قانون کار
توافقی به هیچ وجه مناسب نیست.
وی ادامه داد :ما باید مطالبات خود
را به صورت جدی در  ۲۹آبان مطرح کنیم.
یکی از درخواستهای ما امنیت شغلی
است که دو محور دارد :یکی از این محورها
بحث حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد
کار و محور دوم ،حذف قراردادهای موقت
در کارهای با ماهیت مستمر است.
این فعال کارگری مطالبات معیشتی
کارگران را تشریح کرد :در عین حال ،ما
فعاالن کارگری خواهان افزایش حقوق
در نیمه دوم سال  ۹۹هستیم .ما به دلیل
بیثباتی نرخ تورم ،افزایش حقوق را مطالبه
میکنیم.
حبیبی با تاکید بر ماده  ۴۱قانون کار
گفت :براساس این ماده قانونی ،افزایش
دستمزد باید بر اساس نرخ تورم تعیین
شود ولی امسال ،دستمزد بسیار کمتر از
تورم رسمی افزایش یافت یعنی قانون زیر
پا گذاشته شد و به همین دلیل ما خواستار
ترمیم دستمزد در ماههای باقیمانده تا
پایان سال هستیم.
این فعال کارگری با استناد با ماده
 ۱۶۸قانون کار گفت :شورای عالی کار،
متولی تشکیل جلسه برای افزایش دستمزد
است .شورا موظف است حداقل ماهی یک
جلسه برگزار کند .اگر اهمیت یک موضوع
زیاد باشد ،سه نفر از اعضای شورا میتوانند
برگزاری جلسه فوقالعاده را درخواست
کنند که این درخواست به وزارت کار ارائه
شده است .دولت و قوه قضاییه مساعدت
کنند تا شورای عالی کار تشکیل شود و
نمایندگان کارگری درخواست افزایش
حقوق را مطرح کنند.

