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خبر
آمار مرگ کرونایی در کشور
دورقمی شد

وزارت بهداشــت از مرگ  97نفر بر اثر کرونا خبر داد.
در اطالعیه دیروز وزارت بهداشــت آمده :از یکشنبه تا
دیروز یکم آذر  ۱۴۰۰پنج هزار و  427نفر بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۸۴۰نفر
از آنها بستری شــدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشــور به  ۶میلیون و  ۸۲هزار و  ۸۶۵نفر رســید .در
طول این  24ســاعت ۹۷ ،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دســت دادند و مجموع جانباختگان این بیماری
به  ۱۲۹هزار و  ۵۳نفر رســید .وزارت بهداشت در این
اطالعیه همچنین مینویسد :پس از گذشت  ۲۳۴روز
آمار مرگومیر روزانه بیماران کووید ۱۹دو رقمی شد.
آخرین بار روز  ۱۲فروردین امســال ،مرگومیر روزانه
کمتر از  ۱۰۰نفر بود .خوشبختانه تا کنون پنج میلیون
 ۷۹۵هــزار و  ۶۰نفــر از بیمــاران ،بهبودیافته و یا از
بیمارســتانها ترخیص شدهاند .سه هزار و  393نفر از
بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای
ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند .در حال
حاضر  ۸شــهر کشــور در وضعیت قرمز ۵۸ ،شهر در
وضعیت نارنجی ۲۳۶ ،شهر در وضعیت زرد و  ۱۴۶شهر
در وضعیت آبی قرار دارند.

دریافت مجوز بازگشایی تمامی
مدارس تا پایان هفته

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش گفت:
تاکنون  ۱۰۵هزار مدرسه «مجوز بازگشایی» را در سطح
کشور دریافت کردهاند .علیرضا کمرئی در سفر به استان
سیستان و بلوچستان که در اولین روز آذرماه و همزمان
با سومین مرحله بازگشایی مدارس ،صورت گرفت ،در
حاشیه بازدید از نحوه بازگشایی برخی مدارس استان
گفت :تا کنون ۱۰۵هزار آموزشــگاه در کشــور از نظر
«رعایت اصول بهداشتی» «مجوز بازگشایی» را دریافت
کردهاند و انتظار میرود تــا پایان هفته آینده تمامی
مدارس کشور این مجوز را دریافت کنند .او افزود :امروز
گام سوم و نهایی بازگشایی حضوری مدارس در مقطع
ابتدایی و متوسطه اول برداشته شد .کمرئی تصریح کرد:
خوشبختانه با همدلی و هماهنگی همه همکاران ستادی
و صف ،همه تمهیدات الزم برای بازگشایی حضوری در
مدارس کشــور بهخوبی انجام شد و در بازدیدی که از
مدارس زاهدان نیز داشتیم وضعیت و شرایط بازگشایی
مــدارس مطلوب بود .او ادامــه داد :تا کنون ۱۰۵هزار
واحد آموزشی در کشور ،فرآیندهای اصلی را برای ورود
به مرحله ارزیابــی و دریافت مجوز طی کردند .معاون
آموزش متوســطه وزارت آموزشوپرورش اضافه کرد:
«رعایت دستورالعملهای بهداشتی» مخصوصاً موضوع
فاصلهگذاری و تهویــه کالسهای درس در مدارس از
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که این نکات باید
در طول سال تحصیلی با همین دقت و ق ّوت ادامه یابد.
او با بیان اینکه برنامه زمانبندی و گروهبندی حضور
دانش آموزان در کالسهای درس در اختیار مدیران و
بر اساس شرایط مدارس است ،تصریح کرد :امیدواریم
در هفته آینده شــاهد حضور همه دانــش آموزان در
کالسهای درس باشــیم .بر اهمیت نقش والدین در
آموزش نکات بهداشــتی .به دانش آموزان تأکید کرد
و گفت :رعایت بهداشــت فردی از سوی دانش آموزان
و رعایت دستورالعملهای بهداشتی در محیط مدارس
توسط عوامل مدرسه قطعاً به استمرار آموزش حضوری
همراه با حفظ سالمت دانش آموزان و معلمان کمک
خواهد کرد .او ادامــه داد :غربالگری قبل از بیماریابی
مهمترین راه پیشــگیری از ابتالی دانــش آموزان به
بیماری کروناســت که در این زمینه نیازمند همراهی
والدین هســتیم تا اگر در خانــواده و اطرافیان دانش
آموزان کسی به عالئم بیماری کرونا دچار شد ،از حضور
فرزند خود در مدرسه جلوگیری کنند.

تشکیل کارگروه ارتقای حمایتهای
قانونی از محیطبانان

ایســنا  -رئیس ســازمان حفاظت محیطزیســت در
نخستین نشســت سراســری فرمانده یگان حفاظت
محیطزیست سراسر کشور ،دستور تشکیل کارگروهی
برای ارتقای حمایتهای قانونی از محیطبانان سراسر
کشور را صادر کرد .علی سالجقه ضمن مهم دانستن
جایگاه شــغل محیطبانی در حفظ و صیانت از منابع
تنوع زیســتی کشــور گفت :یکی از مواردی که باید
مورد پیگیری قرار گیرد ،هماهنگی و برگزاری نشست
بــا فرمانده نیروی انتظامی خواهد بود که امیدواریم با
این با همفکری و در چارچوب قوانین برای محیطبانان
شــرایط و بستر قابل قبولی فراهم کنیم و آنان بتوانند
با خیالی آسوده در مأموریتهای خودشان با حمایت
قانونی مؤثر در جهت برنامههای تدوینی قدمهای خوبی
بردارند .او ضمن اشاره به وضعیت معیشت محیطبانان و
سایر افراد شاغل در سازمان گفت :یکی از موارد مهمی
که نیاز به برنامهریزی و توجه اســت و باید به آن نگاه
ویژهای بشــود مقوله بهبود وضعیت معیشت پرسنلی
اســت که حتماً در نظر داریم بــا برنامهریزیهای که
صورت خواهد گرفت ،بتوانیم بخشی از این مشکالت
را مرتفــع کنیم تا همکاران بــدون دغدغه در جهت
خدمتگزاری و انجام امور محوله گامهای مؤثری بردارند.
او در ادامه گفت :از همکاران خود میخواهم با تشکیل
کارگروهی باهدف اصالح قانون حمایت از محیطبانان
و تدویــن آییننامهای برای طرح در مجلس که بتواند
در ارتقای موارد حمایتهای قانونی بهعنوان پشــتوانه
کاری برای محیطبانان اقدام کنند تا به دولت و مجلس
ارائه شود .رئیس ســازمان حفاظت محیطزیست در
خصوص تجهیز پاسگاههای محیطبانی سراسر کشور،
گفت :تالش خواهیم کرد با تأمین اعتبار برای تجهیز
پاسگاهها که بهصورت فاز به فاز خواهد بود شاهد مرتفع
شدن مشکالت این بخش هم باشیم.
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موضع مراجع بهداشتی کشور درباره تولید داروی جدید در ایران

سکوت نگرانکننده درباره قرص کرونا

همدلی| دو شــرکت داروســازی «فایزر» و
«مِرک» پــس از ســاخت داروی ضدکرونا
اعالم کردهاند که از محــل فروش داروهای
ضد کرونای خود در کشــورهای دیگر هیچ
درآمدی دریافت نخواهد کــرد .ایران نیز از
جمله این کشورها به شــمار میرود؛ یعنی
ایران اجازه دارد این داروها را در داخل تولید
کند؛ اما یک هفته بعد از بیانیه شرکت فایزر
هنوز مسئوالن وزارت بهداشت در این زمینه
موضعگیری نکردهاند و این ســکوت کمکم
دارد نگرانی ایجاد میکند.
روزهای پایانی زمستان کرونایی
کرونــا که از زمســتان  98در ایران و جهان
شیوع پیدا کرد ،با گذشــت حدودا ً دو سال
هنوز به ســر نرسیده اســت .در این مدت
بیــش از پنج میلیون نفــر در جهان و بیش
از  128هــزار نفــر در ایران جــان خود را
براثر این ویروس چینی ازدســتدادهاند .در
همان ماههــای اول پاندمی امید جهانیان به
ن پیشگیریکننده از کووید و
ســاخت واکس 
داروهــای درمان این ویــروس بود؛ تا جایی
که برخی در گوشــه و کنار پاندمی به خیال
ســودجویی از این امید و شــرایط موجود
افتادند .از طب ســنتی تــا باورهای خرافی
بین برخی مــردم در ایران دستبهدســت
میشــد بلکه امید به مقاومــت در برابر این
ویروس مدرن همچنان باقی بماند؛ اما چاره
کار تنها به دســت علم بود .متخصصان در
سرتاســر جهان به دنبال ساخت مدرنترین
سالحهای پیشــگیریکننده از این بیماری
بودند و سرانجام با اعالم اخبار ساخت اولین
واکسنها که در فاصله کوتاهی از هم منتشر
میشــد روزنهای در جهان پدیدار شد .حاال
نیز دو شرکت داروسازی در جهان قرصهای
درمانگر ویروس کووید را ســاختهاند و امید
به رهایی ایــن ویروس عالمگیر بیشازپیش
ت میشود.
تقوی 
داروی فایــزر  90و داروی مرک 50
درصد از ابتال میکاهد
شــرکت فایزر که اولین شرکتی بود توانست
مجوز تزریق اضطراری واکســنهای خود را
دریافت کند ،اکنون نیز از اولین شرکتهای
ســازنده داروی ضدکووید به شمار میرود.
قرص خوراکی شرکت فایزر با نام پاکسلوید
« »Paxlovidجدیدترین داروی ضدکرونا در
جهان است که  ۸۹درصد اثربخشی در مبتال
نشدن به نوع حاد و مرگ بر اثر این بیماری
دارد .تحقیقات نشان میدهد که قرص کرونا
تولید فایزر عــوارض ابتال به کرونا را کاهش
میدهــد و دوره بهبــود را کوتاهتر میکند.
پیش از فایزر ،شــرکت داروسازی «مِرک»

نیز اقدام به تولید «مولنوپیراویر» داروی ضد
کرونا کرده بود که نتایج آزمایشهای بالینی
نشان میدهد مصرف این دارو خطر بستری
شدن و مرگ را به میزان  ۵۰درصد در افراد
عضو گروههای پرخطر کاهش میدهد.
  فایزر از ایران پول نمیگیرد
شــرکت «فایزر» هفته پیش اعالم کرد که
مجــوز تولیــد داروی ضدویــروس کرونا را
بــه ســازمان Medicine Patent Pool
یا  MPPارائه کرده اســت تا شــرکتهای
داروسازی در  ۹۵کشور که حدود  ۵۳درصد
جمعیت جهان را تشــکیل میدهد بتوانند
ایــن دارو را تولید کند .ایــن یعنی «فایزر»
از محل فروش این دارو در کشــورهای فقیر
هیچ درآمدی دریافت نخواهد کرد و تا وقتی
همهگیری ویروس کرونا یک وضعیت پزشکی
اضطراری تلقی شود از دریافت حقوق معنوی
حاصــل از فروش این دارو در  ۹۵کشــوری
که مشــمول این قرارداد هستند صرفنظر
خواهد کرد .شــرکت داروسازی «مرک» نیز
ماه گذشته در قرارداد مشابهی اجازه داد که
سایر شــرکتهای داروسازی قرص محصول
این شــرکت به نــام «مولنوپیراوير» را برای
فروش در  ۱۰۵کشــور فقیر و درحالتوسعه
تولید کننــد .ایران نیز یکی از کشــورهای
مشــمول این قرارداد است و  85میلیون نفر
شــهروندانش جزو این  53درصد به شــمار
میروند.
قرص کرونا به ایران میرسد؟
اما رسیدن این داروها به دست بیماران ایرانی
به یک سؤال تبدیلشــده است؛ هر دو دارو

توسط دو شــرکت آمریکایی ساختهشدهاند.
ســال گذشته پسازآنکه واکسنها به میدان
آمدند ،رهبری ورود واکســنهای آمریکایی
و انگلیسی به داخل کشــور را ممنوع اعالم
کردند .بااینحال پس از اظهارات ایشــان در
مردادماه گذشته ،مسئوالن وزارت بهداشت
از ورود واکســنهای فایزر ساختهشــده در
کشــورهای دیگر به داخــل صحبت کردند.
رهبر انقالب مردادماه گفته بودند« :واکسن
چــه از راه واردات و چه با تولید داخلی باید
با تالش مضاعف و به هر شکل ممکن تأمین
شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد».
بااینحال ورود واکســنهای فایزر ســاخت
آلمان و بلژیک نیز محقق نشــد .اکنون نیز
به نظر میرســد ورود داروی فایزر به کشور
چندان شدنی نباشد .روزنامه همشهری اخیرا ً
از شــرط گذاشتن ایران برای راهاندازی خط
تولید داروی «پاکسلوید» ساخت فایزر روایت
کرد و نوشــت« :یک مقام مسئول در وزارت
بهداشت که نخواست نامش در گزارش بیاید،
به همشهری میگوید که راهاندازی خط تولید
و دسترســی به این دارو ،نیاز به چهار شرط
دارد؛ تأیید کمیسیون مربوطه در سازمان غذا
و دارو ،بر هم نخوردن نظام دارویی کشــور،
جمعبنــدی حقوق مالکیت فکری و ثبت در
فهرست دارویی کشور؛ بنابراین عبور از تمام
این مراحل ،تولید پاکســلوید در ایران را با
تأخیر همراه خواهد کرد».
ایــن روزنامه بــه نقل از این مقام مســئول
مینویســد« :نکته مهم در تولید پاکسلوید
در کشورهای جهان این است که آیا شرکت

فایزر انتقــال تکنولوژی را انجام خواهد داد؟
اگر این اتفاق بیفتد ،امــکان راهاندازی خط
تولید در کشور هم وجود خواهد داشت».
کاهــش  90درصــدی مــرگ بــا
«پاکسلوید»
به جز این اظهارات فع ً
ال فقط درباره اثربخشی
قــرص ضدکرونــای «پاکســلوید» صحبت
میشــود .برای نمونه مهرداد حق ازلی ،دبیر
بورد داخلی کمیته علمی ســتاد ملی مقابله
با کرونا درباره قرص ضدکرونای «پاکسلوید»
به ایسنا گفته :این دارو در چرخه تولیدمثل
ویروس توانایی مهار آن را دارد و میتواند تا
 ۹۰درصد از مرگومیر و بستری جلوگیری
کند؛ ولی این تحقیقات اولیه است؛ اما به نظر
میرســد این دارو در مهار پاندمی تأثیرگذار
باشد .وجود این دارو به مفهوم کنار گذاشتن
امر واکسیناسیون نیســت و واکسیناسیون،
اســتفاده از دارو و رعایت پروتکلها در کنار
یکدیگــر میتواند ما را از شــر این ویروس
رهایی بخشد.
حقازلــی دراینبــاره اضافــه میکنــد:
«برنامههایی برای بررسی این دارو در کشور
مــا هم وجود دارد و حتی مــواد اولیه آن را
هم در کشــور داریم؛ اما بهتر است اطالعات
بیشــتر را ســازمان غذا و دارو ارائه دهد اما
امکان ســاخت چنین دارویی بــرای ما هم
فراهم است».
سکوت وزارت بهداشــت و صدای
مخالفت با دارو و واکسن
اما گذشــته از اظهارنظر کارشناسی درباره
اثربخشــی داروهای ضدکرونا موضع وزارت
بهداشت بهعنوان متولی سالمت جامعه فع ً
ال
سکوت است .هنوز مشخص نیست علت این
ســکوت پیگیری تولید دارو در داخل است
یا رایزنی برای کســب مجوزهای الزم تولید
داروهای آمریکایی .شاید هم وزارت بهداشت
نمیدانــد فع ً
ال چه موضعی بایــد بگیرد! اما
آنچه پیداســت این است که در این سکوت
رفتهرفته صدای گروههای مخالف ورود دارو
به کشــور بلند خواهد شد .آنطور که اخیرا ً
جلیل رحیمی جهانآبادی ،نماینده تربتجام
و تایباد از مخالفت و فشار برای جلوگیری از
دارو به کشــور خبر داده است .او در توییتر
خود مینویسد« :خطونشــان کشیدنهای
برخــی مســئوالن و مافیای داروی کشــور
برای ممانعت از ورود قرص درمانی کرونا به
کشور شروع شده! باید هر فردی را که مانع
دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا شود
به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشــریت» و
«قتل عمد» تحت تعقیب داخلی و بینالمللی
قرار داد تا بدانند ملت بیپناه نیست».

گزارش «همدلی» از رشد  ۳۲درصدی ازدواج کودکان در بهار امسال

ایران؛ مقام دوم کودک همسری

همدلی| ستاره لطفی -بهرغم هشــدارهای کارشناسان و
فعــاالن حوزه زنان و کودکان در مورد تبعات فاجعهبار کودک
همســری ،اما روند این پدیده در ایران نهتنها کند نشده بلکه
رشــد قابلتوجهی نیز داشته اســت ،بهطوریکه در سهماهه
نخست سال جاری کودک همسری با رشد  ۳۲درصد رکورد
زد .مطابق با آمار اخیر منتشرشده از سوی مرکز آمار کشور ،در
بهار امســال  ۹۷۵۳کودک ایرانی قبل از آنکه فرصت تجربه
روزهای بیدغدغه کودکی را پیدا کننــد ،با طناب «ازدواج»
یکمرتبه از دنیای کودکی به دنیای بزرگسالی پرتابشدهاند.
جدیدترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در حالی
خبر از ازدواج  ۹۷۵۳دختر  ۱۰تا  ۱۴ســاله در سهماهه اول
ســال را میدهد که این تعداد در قیاس با آمارهای فصلی دو
سال اخیر ،باالترین آمار فصلی ازدواج دختران  ۱۰تا  ۱۴ساله
است و بهنوعی میتوان گفت رکورد آمار فصلی ازدواج دختران
در این بازه سنی و طی دو سال اخیر ،در بهار  ۱۴۰۰شکسته
شــد .البته این آمار مربوط به ازدواجهای ثبتشده در سازمان
ثبتاحوال کشور است و معلوم نیست چه تعداد از این ازدواجها
ثبتنشده است و چه تعداد کودک در یک سال گذشته جامه
کودکی را از تن خارج کرده و در قامت یک زن آماده پذیرش
نقش همسری و مادری شــدهاند .بدون تردید اگر ازدواجهای
ثبت رسمی نشده کودکان را نیز به این آمار اضافه کنیم ،رقم
باالتری از کودکان قربانی خشونت ازدواج زودهنگام به دست
میآید .بدیهی است همسرگزینی برای کودکان اسمش ازدواج
نیست ،بلکه خشونتی آشکار علیه کودکان است.
قوانین ،همواره کننده راه کودک همسری
قصه تلخ ماجرا در داستان کودک همسری در ایران این است
کــه قوانین با عرفهای غلطی کــه ازدواج کودکان را بالمانع
میداند ،همدست شده اســت .در واقع قوانین موجود بازوی
یاریدهنده و همواره کننده راه کودک همســری در کشور
شدهاند .چراکه بر اساس قوانین ایران کودکی که تا  ۱۸سالگی
کودک محســوب میشود در  ۱۳ســالگی میتواند بهصورت
قانونی ازدواج کند .قانون برای ازدواج کودکان زیر  ۱۳سال نیز
تمهیداتی اندیشــیده است ،بر اساس ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی
عقد نکاح دختر قبل از رســیدن به  ۱۳ســال و پسر قبل از
ت مصلحت با
رسیدن به  ۱۵ســال با اذن ولی و بهشرط رعای 
تشــخیص دادگاه صالح میتواند ازدواج کند .البته پژوهشها
نشــان میدهد زمانی پای ازدواج کودکان به دادگاه کشــیده
میشــود معموالً قضات برای تشخیص مصلحت کودک ،تنها
رضایت پدر و بلوغ جســمی او را در نظر میگیرند و رضایت و
آگاهی کودک و بلوغ فکری وی را لحاظ نمیکنند.

چراغ سبز قوانین به کودک همسری باعث شده ایران در زمره
کشورهایی قرار گیرد که در زمینه کودک همسری رتبه باالی
جهانی را دارا هستند .بهتازگی یک پژوهشگر رشته مطالعات
حقوق خانواده در گفتوگو با ایسنا مدعی شده که ایران پس از
کشور گینه رتبه دوم حداقل سن ازدواج را دارد.
به گفته سمیه رنگینکمان ،ایران پس از کشور گینه که حداقل
ســن ازدواج در آن  ۱۲سال است ،با حداقل  ۱۳سال شمسی
بــرای ازدواج ،رتبه دوم را دارد .در برخی کشــورها نیز مانند
موزامبیک ،ماداگاســکار ونزوئال و بولیوی حداقل سن ازدواج
 ۱۴ســال است .الزم به ذکر اســت که حتی کشور عربستان
که تا چندی پیش زنان حق رانندگی نداشــتند و از خیلی از
حقوق دیگر محروم بوده و همچنان نیز محروم هستند ،سن
ازدواج در حال تغییر اســت .در ژانویه سال  ۲۰۱۹یک نهاد
دولتی عربستان پیشــنهادی را در خصوص حداقل  ۱۸سال
برای ازدواج دختران تعیین کرد ،این پیشنهاد مرحله قانونی
شدن را طی میکند.
تالشها برای مقابله با کودک همســری عقیم مانده
است
البته در ایران نیز در ســالهای اخیــر تالشهای برای تغییر
قوانین و باال بردن حداقل سن ازدواج صورت گرفته است ،اما
تاکنــون این تالشها به دلیل فضا و نگاه مردســاالرانه حاکم
بر کشــور و برخی مقامات تصمیمســاز و تصمیمگیر جامعه
عقیم مانده و بهجایی نرســیده اســت .یکی از این تالشها و
اقدامات برای تغییر قوانین و برای باال بردن سن ازدواج ،تالش
نمایندگان پیشین مجلس در کمیســیون زنان بود .در سال
 ۱۳۹۷شماری از نمایندگان زن مجلس با طرحی سعی کردند
دستکم ازدواج دختران زیر  ۱۳سال را ممنوع کنند و ازدواج
بین  ۱۳تا  ۱۶ســال را هم به اجازه دادگاه مشروط کنند ،اما
این طرح از ســوی اکثریت نمایندگان مرد مجلس رد شد تا
ک همسری بر سر کودکان ایرانی همچنان باقی
سایه شوم کود 

بماند .البته بعید است هیچیک از همان افرادی که با تصویب
آن قانــون مخالفت کردند ،حاضر شــوند کودکان خود را در
ســنین کمتر از  ۱۵ســال به ازدواج دیگری درآورند .در حال
حاضر نیز با توجه به ســاختار ذهنی حاکم بر دولت و مجلس
در حوزه زنان که آن را اولویت نمیدانند ،بعید اســت تالشی
در زمینه مقابله با کودک همسری به نتیجه برسد و این درد
کهنه التیام پیدا کند .حتی سخنان برخی مسئوالن در ساختار
فعلی کشــور را میتوان تشویق به کودک همسری نیز تعبیر
کرد .دفاع انســیه خزعلی ،معاون رئیسجمهور در امور زنان و
خانــواده از ازدواج خود که در  ۱۶ســالگی صورت گرفته بود،
شاهدی بر این ادعاست.
تبعات  ازدواج کودکان
تبعات ازدواج کودکان در یک یا دو مورد خالص ه نمیشــود.
اگر از تبعات بیشمار فردی این امر بگذریم ،تبعات اجتماعی
آن زمینه ایجاد آســیبهای اجتماعی فراوانی را دارد .کودک
همسری آســیبهای دنبالهرو زیادی مانند« :کودک مادر»،
«کودک پدر»« ،کــودک مطلقه» و  ...دارد .بر اســاس آمار
منتشرشــده از ســوی مرکز آمار ایران ،در بهار امسال ۲۹۳
کودک از مادران کمتر از  ۱۵سال متولد شدند و یک کودک
از پدر کمتر از  ۱۵سال نیز به ثبت رسیده است .همچنین ،تولد
 ۱۵هــزار و  ۳۵۵کودک از مادران و  ۶۷۴کودک نیز از پدران
 ۱۵تا  ۱۹ساله در همین بازه زمانی ثبتشده است.
همین دو ماه پیــش بود که آمارها از  ۱۴هــزار کودک بیوه
زیر  ۱۸ســال در کشور خبر دادند .آمار کودکان بیوه آنچنان
نگرانکننده شــده است که اوایل تیرماه همین امسال شهناز
سجادی ،دستیار حقوق شهروندی ،معاونت امور زنان و خانواده
حســن روحانی گفته بود :معاونت زنان با تدوین الیح ه منع
ازدواج دختران زیر  ۱۳ســال به دنبال افزایش ســن ازدواج
نیست بلکه مسئله این اســت که نمیخواهیم کودکان بیوه
داشته باشیم.
بدیهی است انتقاد و مخالفت با کودک همسری بهمنزله مقابله
با امر ازدواج و افزایش جمعیت نیست ،بلکه جامعه به خانواده
و جمعیت با کیفیتی که به بلوغ فکری و عاطفی رسیده است،
نیاز دارد .از ســویی دیگر ،وقتی دختری در سن کودکی به
ازدواج مجبو ر میشود عم ً
ت رشد ،تحصیل ،اشتغال و
ال فرص 
حضور مؤثر در جامعه را نیز از دســت میدهد .در این حالت
نهتنها آینده كودک تباه میشود ،بلكه جامعه نیز ضرر خواهد
ش مییابد .وجود  ۱۴هزار
كرد و آســیبهای اجتماعی گستر 
کودک بیوه در کشور نمونهای از آسیبهای اجتماعی کودک
همسری است.

خبر
شرایط بازنشستگی
برای زنان چگونه است؟

باشــگاه خبرنگاران  -بازنشســتگی زنان شــرایط
متفاوتی دارد و بر اساس سن و سابقه بیمه پردازی
آنها مختلف خواهد بود.
اکبر قربانی ،مشــاور روابط کار و تأمین اجتماعی
درباره شــرایط بیمهای بانوان برای بازنشســتگی
گفت :بازنشستگی بانوان شرایط مختلفی دارد ،اگر
آنها شاغل باشند و بیمهی اجباری داشته باشند با
داشتن  ۴۲سال سن و  ۲۰سال سابقه بیمه پردازی
میتوانند بازنشست شوند؛ البته توجه به این نکته
مهم است که بین سابقه کار و سابقه بیمه پردازی
تفــاوت وجود دارد .اگر فرد کامل کار کرده اســت
و کارفرما هم عین کارکــرد کارگر را برای او بیمه
رد کرده باشد مشکلی پیش نمیآید ،چونکه بین
ســابقه کار و ســابقه بیمه پردازی کارگر مطابقت
وجود دارد.
مشــاور روابط کار و تأمین اجتماعی با اشــاره به
عدم تطابق سابقه کار و بیمه پردازی کارگران اظهار
کرد :گاهی اوقات با مواردی روبهرو میشویم که فرد
 ۲۰سال سابقه کار داشــته و دراینبین به دالیلی
مانند بیماری  ۲سال مرخصی بدون حقوق گرفته
اســت و این مدت از بیمه او کسر شده یا کارفرما
در پرداخت حق بیمه نیروی کار قصور کرده است
اینگونه میشود که سابقه کار بیشتر از سابقه بیمه
پردازی است و کارگر با مشکل روبهرو خواهد شد.
قربانــی اضافه کرد :حالت اول بازنشســتگی برای
بانوان به این شــکل اســت که اگر خانمی در یک
شرکت و کارگاهی کار میکند و بیمهاش به شکل
اجباری رد میشود بهشرط داشتن  ۲۰سال سابقه
بیمهپردازی و با  ۴۲سال میتواند بازنشست شود؛
حالت دوم اینگونه است که خانمهایی که  ۳۰سال
ســابقهی بیمه پردازی دارند با داشــتن  ۴۵سال
سن میتوانند بازنشست شــوند و حالت سوم هم
خانمهایی هســتند که  ۵۵سال و حداقل  ۱۰سال
سابقه بیمه پردازی دارند میتوانند بازنشست شوند،
اما باید بدانند که مشــمول ماده  ۱۱۱قانون تأمین
اجتماعی هم نخواهند شد.
ماده  ۱۱۱تأمین اجتماعی چه میگوید؟
مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی
و مجموع مســتمری بازماندگان درهرحال نباید از
حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
مشاور روابط کار و تأمین اجتماعی ادامه داد :بانوانی
که  ۱۰سال سابقه بیمه دارند و بازنشست میشوند
دیگــر نمیتوانند  ۳۰روز حقــوق کامل را دریافت
کنند و فقط  ۱۰روز در ماه بر اســاس بیمه پردازی
که دو ســال آخر کارشان داشتهاند حقوق دریافت
خواهند کرد.
قربانی با اشــاره به بازنشســتگی بانوان در مشاغل
ســخت و زیانآور بیان کرد :در مبحث ســخت و
زیانآور بازنشستگی بانوان تابع سن نیست و داشتن
 ۲۰سال سابقه مستمر در مشاغل سخت و زیانآور
مالک بازنشستگی قرار میگیرد.
همین حاال برخی از پرستاران کشور با داشتن ۲۰
سال سابقه بیمهپردازی و باوجوداین که حتی سن
آنها در بیشتر مواقع به  ۴۰ســال هم نرســیده
است بازنشست میشوند و حقوق خود را هم کامل
دریافــت میکنند و مشــکلی هــم ندارند .در کل
میتوان گفت بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل
سخت و زیانآور ارفاقی اســت برای نیروی کاری
که در این نوع مشــاغل فعالیت میکنند و شرایط
آن برای خانمها و آقایان یکی اســت و هیچ فرقی
نمیکند.
او افزود :اگر خانمی بخشــی از شغلش سخت باشد
و بخش دیگر آنهم عادی در این حالت اگر سابقه
بیمه پردازیاش  ۳۰ســال بشود و سنش هم ۴۵
سال باشد بازهم میتواند بازنشسته شود.

مرگ دامادی که  ۵عضو خانواده
همسرش را کشته بود

ایرنا  -فرمانده انتظامی اســتان فارس گفت :قاتلی
که بامداد دوشــنبه یکم آذرماه پنج نفر را به قتل
رساند و دو نفر را گروگان گرفت ،کشته شد .سردار
سرتیپ رهامبخش حبیبی افزود :حوالی ساعت یک
بامــداد اولین روز از آذرمــاه  ۱۴۰۰از طریق مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰یک فقره درگیری منجر به
قتل پنج نفر (که بین  ۳۵تا  ۶۰سال سن داشتند)
در خیابان عدالت شیراز به مأموران پلیس اعالم شد
و نیروهای انتظامی برای بررســی موضوع به محل
حادثه اعزام شدند.
او ادامــه داد :مأموران در بررســیهای اولیه مطلع
شــدند قاتل کــه داماد خانــواده بوده با اســلحه
کالشنیکف پنج نفر از بستگان درجهیک همسرش
شــامل  ۲برادرزن ،همســر ،دختر و پســر برادر
همســرش را کشــته و با گروگان گرفتن دو نفر از
بستگان مقتولین سریعاً متواری شده است.
فرمانده انتظامی اســتان فارس بیان کرد :مأموران
پلیس اقدامات خود را برای شناسایی و دستگیری
شروع و با تحقیقات فنی و تخصصی محل اختفای
قاتل را در همان حوالی شناســایی کردند .او ادامه
داد :مأموران پس از هماهنگــی با مقام قضایی به
محــل موردنظر اعزام شــدند کــه قاتل بهمحض
مشــاهده پلیس با اســلحه اقدام به تیراندازی به
سمت مأموران کرد.
حبیبی با بیــان اینکه پس از حدود یک ســاعت
درگیری ،قاتل بدون توجه به دستور پلیس همچنان
اقدام به تیراندازی میکرد ،گفت :مأموران انتظامی
در درگیری متقابل موفق شــدند هر دو گروگان را
صحیح و سالم آزاد کنند و قاتل  ۵۵ساله را از پای
درآورند.

