
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران گفت: وقتی در 
تهران وضعیت این بیماری به ثبات برســد، میزان مراجعین 
رشد نزولی داشته باشد و میزان بهبودیافتگان نسبت به افراد 
پذیرش شده به تراز مثبتی برسد، می توان اعالم کرد وضعیت 

خوب است.
علیرضا زالی، رباره زمان بازگشــت کشــور به حالت عادی، 
گفــت: وقتی در تهــران وضعیت ایــن بیماری بــه ثبات 
برســد، میزان مراجعین رشد نزولی داشــته باشد و میزان 
بهبودیافتگان نســبت به افراد پذیرش شــده به تراز مثبتی 
برســد، می توان اعالم کرد وضعیت رو به روال است.  وی با 
اشــاره به اینکه بازتاب خطری که امروز ما را تهدید می کند 
در بستره بیمارستانی بین ۵ تا ۱۴ روز بعد و مرگ و میر بین 
۱۸ روز تا ۱ ماه بعد خود را نشــان می دهد، نسبت به تداوم 
سیر شتابان بار ارجاعی با توجه به عدم افزایش محدودیت ها، 
هشدار داد.  زالی بیان کرد: افرادی که زیر دو هفته ترخیص 
می شوند، ممکن اســت ناقل بیماری باشند؛ ترجیح ما این 
اســت که به نقاهتگاه بروند یا در منزل با رعایت حداکثری 

نکات بهداشتی، قرنطینه شود.فرمانده ستاد مقابله با بیماری 
کرونا در تهران احتمال ابتالی مجدد به ویروس کووید-۱۹ 
در سنین باالی ۷۵ سال را بیشتر از سنین کمتر از ۷۵ سال 
اعالم کرد.  وی با اشاره به اعالم اثربخشی داروی فاویپیراویر 
در درمــان بیماری کرونا، تصریح کــرد: به طور کلی درمان 
اصلی ایجاد یک مراقبت جامع ســالمت و اســتفاده از تمام 
ظرفیت هــای درمانی به خصوص در مــورد بیماران بدحال 
در محیط های بیمارســتانی است. تاکنون در عرصه جهانی 
اثربخشی داروهایی که در درمان بیماری هایی از جمله ماالریا 
و ابوال موثر هســتند، به اثبات رســیده است. به گفته دکتر 
زالی، ۲۵ تریال بالینی در بیمارســتان های تحت پوشــش 
دانشگاهی وجود دارد که در آنها کار به خوبی پیش می رود.

  وی با اشاره به اهمیت غربالگری در کشور به ویژه در تهران، 
salamat. اظهار کرد: افراد می توانند با مراجعه به ســامانه

gov.ir فرم خود اظهاری را پر کرده و با مراقبین ســالمت 
که مســئولیت پیگیری وضعیت هموطنان را بر عهده دارند، 

همکاری های الزم را انجام دهند. 

تغســیل با آب متوفیان مبتال به بیماری کرونا در تهران و 
ایجاد وحدت رویه در کشــور در جهــت اجرای حداکثری 

فتوای مقام  معظم رهبری آغاز شد.
با توجه به آغاز تغسیل با آب متوفیان مبتال به کرونا در شهر 
تهران با رعایت کلیه تمهیدات بهداشــتی،از روز شنبه ۱۶ 
فروردین ۱۳۹۹ در ســالن های تطهیر سازمان بهشت زهرا 
)س( تهــران به منظور اجرای حداکثری فتوای مقام معظم 
رهبری و انجام این واجب کفایی، این ســازمان اطالعیه ای 
به شــرح زیر منتشر کرد:"بنا به جمع بندی و رفع ابهامات 
انجام شــده از دســتورالعمل های تدفین متوفیان مبتال به 
کرونا در جلســه روز جمعه مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ که 
با حضور معاونین خدمات شــهری و روسای آرامستانهای 
سراســر کشــور و همچنین معاون وزیر بهداشت و رئیس 
مرکز بهداشــت محیط ایــن وزارتخانه و معاون ســازمان 
تبلیغات اسالمی در محل بازرســی کل کشور برگزار شد؛ 
اکنون مانع اساسی برای تغسیل متوفیان با رعایت موازین 
بهداشــتی در سطح کشور وجود ندارد فلذا با ایجاد وحدت 

رویه در تمامی اســتانهای کشور؛ سازمان بهشت زهرا)س( 
نیز در یک اقدام ارزشمند با همکاری طالب عزیز و ایثارگر 
در کنار پرســنل گمنام این سازمان کار تغسیل با آب این 
متوفیان را با در نظر گرفتــن کلیه موازین و پروتکل های 

بهداشتی آغاز نمود.
سازمان بهشت زهرا)س( در این بیانیه از همراهی و حمایت 
های همه دســتگاهها و نهادهای کشــور بویژه ســازمان 
تبلیغات اسالمی استان تهران - سپاه حضرت محمد رسول 
اهلل)ص( - دادستانی تهران - پزشکی قانونی- وزارت کشور 
- سازمان شــهرداریها و دهیاریها - ســازمان بازرسی کل 
کشور - ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران - سپاه 
ســید الشهدا )س( - ســازمان آب و فاضالب استان تهران 
- اداره کل محیط زیست - سازمان آتش نشانی - سازمان 
پسماند - و ...که در فراهم آوردن شرایط ویژه بهداشتی در 
جهت حفظ ســالمت آحاد جامعه و محیط زیست و اجرای 
فتوای مقام  معظم رهبری تالش داشته اند، تشکر و قدردانی 

نموده است. روابط عمومی سازمان بهشت زهرا )س(

بازنشستگی 5 هزار فرهنگی تهران 
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از بازنشستگی 
بیش از ۵ هزار فرهنگی در پایتخت، در ســال جاری 
خبــر داد. عبدالرضــا فوالدوند مدیــرکل آموزش و 
پرورش شهر تهران در جلسه ســتاد پروژه مهر سال 
۱۴00-۱۳۹۹ آموزش و پرورش شــهر تهران ضمن 
تبریک اعیاد شعبانیه و تقدیر از فعالیت فرهنگیان در 
ایام شیوع بیماری کرونا در مدارس و مناطق با اشاره 
به کمبود نیرو و بازنشســتگی بالغ بر ۵ هزار فرهنگی 
شــهر تهــران اظهار داشــت: به فراخور هــر منطقه 
راهکارهای الزم ارائه شــده و بر ســاماندهی نیروی 
انســانی، صدور ابالغ در سیســتم بکفا، برنامه ریزی و 
اجــرای فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران، برنامه ریزی 
و اجــرای دوره های ضمن خدمت مدیران و معلمان و 
راهبری سیستم ســناد و ورود اطالعات دانش آموزان 
در راستای ستاد پروژه مهر سال ۱۴00-۱۳۹۹ تأکید 

شده است.  فارس

بازپرداخت وام ازدواج در شرایط فعلی 
منتفی است

معاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانان درباره 
اقدامات این مجموعه در هفته جوان، توضیحاتی داد.

محمــد مهدی تندگویان معاون امــور جوانان وزارت 
ورزش و جوانــان دربــاره اقدامات ایــن مجموعه در 
هفته جوان، اظهار کرد: با توجه به شــرایط ناشــی از 
شــیوع ویروس کرونا در کشور، هفته جوان امسال را 
به ســمت فضای مجازی پیش بردیم.او با بیان اینکه 
ما در ســال گذشته سن جوانی را بین ۱۸ تا ۳۵ سال 
اعالم کردیم، ادامه داد: در حال حاضر از بین جوانان، 
۴۲ درصد از مردان ۶۲ درصد از زنان متاهل هستند.
معاون امور جوانان با بیان اینکه وام ازدواج در ســال 
۹۹ برای هریک از زوجین ۵0 میلیون تومان اســت، 
گفت: بازپرداخت وام ازدواج ۷ ساله و با بهره ۴ درصد 
و داشتن یک ضامن محقق می شود. او با بیان اینکه با 
توجه به شــرایط پیش آمده اعالم شد بازپرداخت وام 
ازدواج زوجینــی که قبال این وام را دریافت کردند در 
ماه های اسفند فروردین و اردیبهشت دریافت نخواهد 
شد، تاکید کرد: جوانانی که در حال حاضر اقساط این 
ماه ها از حسابشان کم شده است حتماً برای پیگیری 
به سامانه وزارت ورزش و جوانان مراجعه کنند تا ما از 

شبکه بانکی این مشکل را پیگیری کنیم.
 باشگاه خبرنگاران جوان

اتمام حجت پلیس با سلبریتی ها
به گفته سرهنگ کاظمی، تنها نهاد های رسمی اجازه 
جمع آوری کمک های مردمی در زمان بحران را دارند.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: 
هنگامــی که بحران های مختلف مانند ســیل و زلزله 
یا حتی شــیوع یک بیماری ماننــد ویروس کرونا در 
کشــور اتفاق می افتد، برخی نهاد های رسمی از مردم 
می خواهند در صــورت امکان، برای حل مشــکالت 
کمک مالی کنند.وی افزود: به همین منظور نهاد های 
مختلفی مانند هالل احمر، بهزیســتی یا کمیته امداد 
شماره حســاب هایی برای دریافت کمک های مردمی 
اعــالم می کنند؛ امــا در این میان عــده ای دیگر که 
جزء نهاد های رســمی نیستند نیز ادعا می کنند قصد 
امدادرســانی به مردم آســیب دیده را دارند.سرهنگ 
کاظمــی اظهــار کرد: ایــن افراد که معموال شــامل 
شخصیت های مشهور هنری یا ورزشی هستند، شماره 
حســاب شــخصی خود را در اختیار طرفــداران قرار 
داده و آن ها را بــه پرداخت پول به نام کمک ترغیب 
می کنند. این مقام انتظامی گفت: در شــرایط بحرانی 
تنها نهاد های رســمی و افرادی که مجوز دارند امکان 

جمع آوری کمک های مردمی را دارند. میزان 

مبتالیان به بیماری های زمینه ای 
همچنان در خانه بمانند

معاون بهداشت وزارت بهداشــت تاکید کرد: افرادی 
کــه دارای بیماری های زمینه ای هســتند، نباید در 
محل کار حاضر شــوند. دکتر علیرضا رئیســی درباره 
وضعیت شــاغالن در روزهای کرونایی، گفت: به طور 
مشخص درباره کارکنان باید توجه کرد که افراد دارای 
بیماری های زمینه ای، افرادی که در ســنین باال قرار 
دارند، مبتالیان به بیماری های قلبی عروقی، سرطان، 
دیابت، بیماران تنفسی، افرادی که دیالیز شده یا فشار 
خون کنترل نشده باال دارند و... طبق دستورالعمل ها 
نباید در محل کار حاضر شوند.وی افزود: سایر افرادی 
هم که بر ســر کار حاضر می شــوند بایــد با ورود به 
سایت Salamat.gov.ir، وضعیت سالمتی خود را 
ثبت کنند تا بر اســاس آن برایمان مشخص شود که 

این افراد عالئم بیماری را دارند یا خیر. ایسنا 

کریم همتی رئیس جمعیت هالل احمر شد
رئیس جمهور در حکمی کریم همتی را برای مدت ۴ 
سال به عنوان »رئیس جمعیت هالل احمر جمهوری 

اسالمی ایران« منصوب کرد.
حجت االســالم حســن روحانی رئیــس جمهور در 
حکمــی کریم همتی را برای مدت ۴ ســال به عنوان 
»رئیس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران« 
منصوب کرد.متن حکم حجت االسالم حسن روحانی 
به شــرح زیر اســت:در اجرای بند )۵( قسمت )ب( 
ماده )۱0( قانــون اصالح اساســنامه جمعیت هالل 
احمر جمهوری اســالمی ایران مصوب ۱۳۸۲.0۲.۲۴ 
مجلس شورای اســالمی، با عنایت به معرفی شورای 
عالــی و نظر به تعهد و تجربیات ارزنده جناب عالی، به 
موجب این حکم برای مدت ۴ سال به عنوان »رئیس 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران« منصوب 
می شوید. انتظار دارد با جلب بیش از پیش مشارکت 
مردم نوع دوست و شــریف ایران و سازمان های مردم 
نهاد داخلــی و بین المللی و تعامل مثبت و ســازنده 
با ســازمان صلیب ســرخ جهانی و مؤسسات مرتبط 
جامعه ملل و کشــورها نسبت به ارائه بهنگام خدمات 
انسان دوستانه به نیازمندان و آسیب دیدگان از حوادث 
طبیعی و به ویژه در شرایط کنونی کشور جهت مقابله 

جدی با شیوع ویروس کرونا اقدام نمایید. ایرنا

اخبار
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گزارش

همزمان با افزایش انتقادهای مردمی و رسانه 
ای از وضعیــت معتادان متجاهــر که خود 
عاملی برای تشــدید بحران کرونا می توانند 
باشــند، وزارت بهداشت که تا یک ماه پیش 
مخالف جمع آوری معتادین متجاهر بود، حاال 
سیاســت  خود را تغییر داده اســت. از اوایل اسفند که اولین 
مورد ابتال به کرونا در ایران شناسایی شد، بالفاصله نگرانی ها 
برای جلوگیری از انتقال این ویروس هم اوج گرفت.مسئولیت 
وزارت بهداشت و رسانه ها به منظور کاهش سرعت انتقال این 
ویروس، افراد و مشــاغلی را که بیشتر در معرض آسیب بودند 

معرفی کردند.
پزشکان، پاکبانان و معتادین از جمله افراد آسیب پذیر بودند. 
در ایــن بین نگرانی از ابتالی معتادین و انتقال آن به دیگران 
بیش از ســایر گروه ها نگران کننده بود. زیرا که پزشــکان و 
پاکبانان به دلیل شــرایطی که دارند، مــوارد ایمنی را رعایت 
مــی کنند و در صورت ابتال از تماس با دیگران خودداری می 
کنند. اما معتادیــن متجاهر نه برای جلوگیری از ابتالی خود 
بــه این بیماری مراقبت دارند، و نه در صورت ابتال از تماس با 

دیگران خودداری می کنند.
معتادین متجاهر افراد پرخطری هســتند که به شــکل علنی 
به مصرف مواد مخدر اقدام مــی کنند و تمایلی به حضور در 
گرمخانــه ندارند و همچنین از حضور در فضای بســته اکراه 
دارند و رفتار آنها رفتار مجرمانه محســوب می شود.شهرداری 
تهران که مســئول جمع آوری معتادین و کارتن خواب ها از 
سطح شــهر به منظور حفظ جان آنها اســت، در این شرایط 
هــم به کار خود ادامه داد و هر چند روز یک بار گزارشــی از 
عدم ابتالی افراد حاضر در گرمخانــه ها به کرونا ارائه داد.اما 
از سوی دیگر معاونت درمان وزارت بهداشت، با این استدالل 
که متمرکز نمودن معتادین متجاهر در یک نقطه، در صورت 
ابتالی یکی از آنها، ســبب شیوع گسترده تر این بیماری می 
شــود، به طور همزمان، دســتور توقف جمع آوری معتادین 

متجاهر را صادر کرد.
پنجم فروردین ۹۹ ســید مالک حســینی سرپرست سازمان 
خدمات اجتماعی شــهرداری تهران گفت: تمام ســازمان ها، 
شهرداری تهران را تنها گذاشتند و هیچ پشتیبانی لجستیکی 
و نیرویی از شــهرداری تهران  در بحــث نگهداری مددجدیان 

)معتادین متجاهر( انجام نشده است.
او بــا تاکید بر اینکــه ما تحت هیچ شــرایطی گرمخانه ها را 
تعطیل نخواهیم کــرد، گفت: اگر ما به بــی پناهان خدمات 
ندهیم هیچ گونه خدماتی به آنها ارایه نمی شود و نکته دیگر 
این است که به دلیل فقر موجود در بین مدد جویان  این دسته 
از افراد امکان تهیه اقالم بهداشــتی مورد نیاز جهت  مقابله با 
ویــروس کرونــا را ندارند و  می تواند خطر وســیعی را برای 
شهر ایجاد کنند.او افزود: متاسفانه با تصمیم اتخاذ شده مبنی 
برپذیرش نکردن معتادان در مراکز ماده ۱۶ و ترخیص زودتر 
از موعد آنها خیلی از پاتوق های معتادین مانند میدان شوش 
و دره فرحزاد که با تالش نیروی انتظامی پاکســازی شده بود 
دوباره در حال تبدیل شــدن به پاتوق های حرفه ای معتادان 
است و این اقدام در حالی است که ما در مدیریت شهری تمام 

تالش خود را کردیم تا مراکز خود را دایر نگه داریم.
حاال در شــرایطی که هنوز شهرداری و وزارت بهداشت بر سر 
جمع کردن یا جمع نکردن معتادین متجاهر به توافق نرسیده 
اند، اســتانداری تهران هم، همان موضع شــهرداری تهران را 
گرفته و خواستار جمع آوری معتادین متجاهر است.انوشیروان 
محســنی بندپی اســتاندار تهران با تاکید بر ضرورت پذیرش 
معتادین متجاهــر در گرمخانه ها و مراکز نگهداری گفت: هر 
جا که معتاد متجاهر باشــد، نیروی انتظامی باید نســبت به 
جمع آوری آنها اقدام کند. اســتاندار تهران تصریح کرد: این 
تصمیــم گیری با تصمیم کمیته درمــان مقابله با مواد مخدر 
که مسئولیت آن به عهده معاونت درمان وزارت بهداشت است 
و یک ماه قبل مصوبه ای داشــتند که پذیرش جدید نداشته 
باشــیم، مغایرت دارد و این موضوع در کمیته درمان مصوب 
می شــود.او افزود: پیشــنهاد ســتاد مبارزه با کرونای استان 

تهران و وزارت کشــور این است که پذیرش معتادین متجاهر 
در مراکز درمانی را داشــته باشیم.محسنی بندپی خاطرنشان 
کرد: کمیته مقابله با مواد مخدر هم اعالم کرده چون آســیب 
زایــی این افراد باالســت، لذا باید از ســطح خیابان ها جمع 
آوری شوند. رهاســازی معتادین متجاهر در سطح خیابان ها 
و تجمعات ده ها نفری آنها در نقاط مختلف شــهر، رفتاری پر 
خطر است که در صورت ابتالی هر یک از آنها به کرونا، سایر 
افراد مرتبط با آنها هم به این بیماری مبتال خواهند شد. حال 
استانداری، شهرداری را مکلف به افزایش ۲ هزار نفری ظرفیت 
پذیرش معتادین کرده است. به این معنا که قرار است اجتماع 
۲ هــزار نفری از معتادین شــکل بگیرد و  بــا توجه به اینکه 
قدرت ایمنی معتادین ضعیف تر از افراد عادی است، حتی در 
صورت ابتالی یک نفر از آنها به کرونا، این ویروس به سرعت، 
بقیــه این اجتماع ۲ هزار نفری را هــم فرا خواهد گرفت و از 

آنجایی که سیستم ایمنی بدن آنها ضعیف است، بعید نیست 
که شاهد یک مرگ دسته جمعی ۲ هزار نفری باشیم.

وضعیت معتادین در شــرایط کرونایی، چالشــی ایجاد کرده 
که  نه اجازه می دهد مســئولین نسبت به حضور آزادانه آنها 
در ســطح خیابان ها بی تفاوت باشــند و نه اقدام به متمرکز 
نمودن آنها در یــک محدوده خاص کنند.اگرچه مســئولین 
متوجــه انتخاب اول خود در مورد خــودداری از جمع آوری 
معتادین شده اند، اما به نظر می رسد، انتخاب دوم آنها مبنی 
بر متمرکز نمودن جمعیت ۲ هزار نفری معتادین در یک محل 
هم پاســخ صحیح این مسئله نیست و مســئولین به منظور 
رسیدن به پاســخ صحیح باید گزینه سومی بیابند که موجب 

قطع زنجیره کرونا شود.
در این میان سردار محمد مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه 
با موادمخدر ناجا گفت: قبل از آغاز نوروز، مقرر شــد تا جمع 
آوری معتادان متجاهــر را متوقف کنیم و این اقدام نیز انجام 
شد.سردار زاهدیان در پاسخ به این سوال که آیا تعطیلی مراکز 
ترک اعتیاد با نظر پلیس انجام شــد یا خیر؟ گفت: خیر، قبل 
از عید نامه ای به وزارت بهداشت ، ستاد مبارزه با موادمخدر و 
نهاد ریاســت جمهوری ارسال کردیم که در این نامه خواستار 
عدم تعطیلی کمپ های ترک اعتیاد شدیم، زیرا  از نظر پلیس 

مراکز ترک اعتیاد نباید تعطیل می شد.
او افزود: شــعار ما در زمان شیوع بیماری کوید ۱۹ این است 
کــه در خانه هایمان بمانیم تا زنجیره انتقال آن قطع شــود، 
حال بهترین مکان بــرای نگهداری از معتادان متجاهر همین 
مراکز ترک اعتیاد اســت و خیابان محل مناسبی برای حضور 

این افراد نیست.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا با بیان اینکه ظرفیت های 
دیگر برای نگهداری معتادان متجاهر فراهم است، تصریح کرد: 
هر زمان که به ما اعالم کنند، آمادگی اجرای طرح جمع آوری 

معتادان متجاهر هستیم.
آنچه در ادامه این گزارش باید به آن توجه داشت آن است که 
در شــرایطی که اغلب دستگاه های مسئول در مورد معتادین 
متجاهر خواســتار جمع آوری آنها هستند و تنها نهاد مخالف 
وزارت بهداشــت بوده، حاال کم کم وزارت بهداشت هم تغییر 
لحن داده و خواستار جمع آوری معتادین متجاهر در راستای 

قطع زنجیره کرونا شده است.
ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشــت گفته است، به دلیل 
اینکه ممکن است، معتادین تجمعاتی داشته باشند، که باعث 
انتشــار ویروس کرونا شود، تاکید داریم که در نقاط مشخص 
نگهداری شوند و پیگیر این کار هم هستیم. اگر چه از مواضع 
امروز مسئولین بوی یکپارچگی در تصمیم گیری می آید، اما 
از این نکته هم نمی توان چشــم پوشــید که عدم یکپارچگی 
در تصمیم گیری برای معتادین متجاهر در یک ماه گذشــته 
چقدر فرصت سوزی کرده است و رهاسازی معتادین در سطح 
شــهر تا چقدر باعث تداوم زنجیره انتقال کرونا شــده است. 
متاسفانه یک بام و دو هوای مسئوالن در مدیریت بحران، سال 
هاست که پدیده »بحران مدیریت« را شکل داده و هر بار هم 
شهروندان در نوک آســیب های این بحران مدیریت هستند.

 باشگاه خبرنگاران جوان

طی سالیان متمادی همواره یکی از گالیه های به حق بازنشستگان 
کشوری و تامین اجتماعی ارتقای وضعیت معیشتی و همچنین 
عدالت در دریافت حقوق هاســت. هرچند تالش های خوبی طی 
چندسال اخیر انجام و بودجه هایی برای همسان سازی و افزایش 
حداقل حقوق بازنشســتگان صورت گرفته است اما هنوز فاصله 
حقوق های دریافتی یک بازنشســته با حقوق مناسب برای یک 
زندگی خوب و بدون دغدغه به شدت احساس می شود. در این 
راستا دولت برای ســال جاری برنامه هایی برای همسان سازی 
و افزایش دریافتی بازنشســتگان در نظر دارد. وزیر رفاه یازدهم 
فروردین ماه ســال جاری از اجرای طرح همسان سازی حقوق 
بازنشستگان کشــوری و لشــکری خبر داده و گفته بود که با 
تحقــق وعده اعتبار تخصیصی دکتر نوبخت ما می توانیم تقریباً 
بین۱۵.۸درصد تا ۷۷.۳ درصد حقوق بازنشســتگان را افزایش 

دهیم.
اخیرا افتخاری، مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری نیز با 
اشاره به همســان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان کشوری 
گفتــه بود: مســائلی چون همســان ســازی و افزایش حقوق 
بازنشستگان جزو خواســته های بازنشستگان است که در حال 
پیگیری است. سال گذشته با اعمال افزایش سنواتی و همسان 
ســازی، مجموع حقوق  بازنشستگان کشــوری رشد ۲۴ تا ۴0 
درصدی پیدا کرد و به گفته مدیرعامل وقت این صندوق، حقوق 

پایین ترین گروه های شــغلی تحت پوشش با ۳0 سال خدمت 
به ۲0 میلیون و ۹۸۵ هزار و ۸۸0 ریال رســید اما برای ســال 
جاری مقرر شــده کف حقوق به دو میلیون و ۸00 هزار تومان 
برسد. در همین راستا روز شنبه، شانزدهم فروردین ماه، نوبخت، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه سازوکار توزیع ۱0 هزار میلیارد 
تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان را تشریح کرد که 
مهمترین محورهای اعالمی وی به این شــرح است: در نشست 
مشــترک با نمایندگان تشکل های بازنشســتگی مقرر شد در 
مرحله اول به حقوق همه شــاغالن و بازنشســتگان ۱۵ درصد 
اضافه شــود. در مرحله بعد کارمندانی که ۳0 سال سابقه کامل 
دارنــد اگر با ۱۵ درصد افزایش بــه حداقل دریافتی دو میلیون 
و ۸00 هزار تومان نرســیدند همه این عزیزان مشمول افزایش 
حقوق تا حد نصاب دو میلیون و ۸00 هزار تومان خواهند بود. به 
این ترتیب برای ۲0 گروه شغلی بازنشستگان کشوری حدود ۱0 
هزار میلیارد تومان توزیع خواهد شد تا همسان سازی به شکل 

عادالنه انجام شود:
گروه اول- سطوح  یک تا پنج یعنی برای افرادی که در گروه های 
یک تا پنج قرار گرفتند از یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان تا یک 

میلیون و ۱۹۴ هزار تومان به دریافتی شان افزوده خواهد شد.
گروه دوم- سطوح ۶ تا ۱۱یعنی  برای گروه دوم که شامل سطوح 
۶ تا ۱۱ اســت از ۷۲۵ هزار تومــان تا ۷۸۱ هزار تومان افزایش 

پرداختی اعمال خواهد شد.
گروه سوم - سطوح ۱۲ تا۱۶ به این معناست که برای این گروه 
بیش از ۸00 هزار تومان افزایش در نظر گرفته شده است. گروه 
چهارم- ســطوح ۱۷ تا ۲0 اســت که می شود برای افرادی که 
در گــروه ۱۷ تا ۲0 قــرار گرفته انــد از ۹00 هزارتا  ۹۵۶ هزار 
تومان افزایش پرداختی اعمال خواهد شد.بر این اساس و طبق 
اعالم ســازمان برنامــه و بودجه، بیش از ۹00 هــزار تومان به 
افرادی که همسان ســازی در مورد آنها اعمال می شود افزایش 
پرداخت اعمال خواهد شــد که یک میلیــون و ۳۱۱ هزار نفر 
مشمول هستند. همچنین برای بازنشســتگانی که در سنوات 
اخیر بازنشسته شده اند حدود ۷00 هزار تومان افزایش پرداختی 
اعمال می شود.بازنشســتگان تامین اجتماعی نیز طی سال های 
گذشــته خواهان همســان ســازی حقوق بوده اند و مسئوالن 

ســازمان تامین اجتماعی اعالم کرده اند که اجرای این طرح ۱۳ 
هزار میلیارد تومان بار مالی دارد.این در حالیست که طبق اعالم 
لطفی، عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ۶0 درصد از 
سه میلیون و ۸00 هزار بازنشسته تامین اجتماعی، حداقلی بگیر 

هستند و با یک میلیون و ۷00 هزار تومان زندگی می کنند.
 با این حال لطفی گفته بود: همسان سازی حق مسلم مستمری 
بگیران است. تالش فراوانی صورت گرفته و نقطه اتکای ما برای 
متناســب ســازی، دریافت مطالبات اســت، زیرا درآمدهای ما 
ظرفیت افزایش هیچ گونه هزینه دیگری را ندارد. همسان سازی 
ساالنه ۱۳ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه نیز به همین موضوع اشاره کرده و از تدوین طرحی برای 
کمک به همسان سازی حقوق مشموالن تامین اجتماعی خبر 

داده است. ایسنا 

رهاسازی و تجمیع معتادین عامل برقراری زنجیره کروناست 

یک بام و دو هوای مسئوالن در 

جمع آوری معتادین متجاهر

شرایط کشور در وضعیت کرونایی چه زمانی 
عادی می شود؟

آغاز تغسیل با آب متوفیاِن 
مبتال به بیماری کرونا در تهران 

شرط دولت برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی


