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آغاز پرداخت وام
 ۱۰۰میلیونی ازدواج
وام ازدواج به کدام زوج ها تعلق می گیرد؟
در حالی که مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد
داده بــود تا تسهیالت صندوق مسکن یکم با
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج تجمیع شود،
بانک عامل بخش مسکن پرداخت وام ۱۰۰
میلیون تومانی ازدواج را آغاز کرد .بانک مسکن
اعالم کرد :بر اساس بند الف تبصره  ۱۶قانون
بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور مقرر شده است ،
به منظور حمایت از ازدواج جوانان ،تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد
آنان بعد از اول فروردین ماه  ۹۶است و تا کنون
تسهیالت ازدواج دریافت نکرده اند ،پرداخت
شــود .تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای
هریک از زوجها در سال  500 ،99میلیون ریال
با دوره بازپرداخت هفت ساله با دریافت یک
ضامن معتبر و سفته است .همچنین نرخ کارمزد
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج همچنان ۴
درصد تعیین شده است.

وزیرکشور:میتوانیمروزانه
 ۴میلیونماسکصنعتیتولیدکنیم

حقوقفروردینآمد،حقعائلهمندیبازنشستگاننیامد!
بازنشستگان کشوری و لشکری از پرداخت نشدن افزایش حق عائله مندی گالیه کردند

محمد جواد رنجبر /تعدادی از بازنشستگان
کشوریولشکریدرتماسباخراسانازپرداخت
نشدن افزایش حق عائله مندی و حق اوالد در
حقوقفروردینامسالخودگالیهکردند.
به گــزارش خراسان ،بر اســاس تصمیم هیئت
وزیــران در جلسه  ۲۰فروردین امسال ،حقوق
بازنشستگان،وظیفهبگیرانومشترکانصندوق
بازنشستگیکشوریوسازمانتأمیناجتماعی
نیروهای مسلح در سال  15 ،99درصد نسبت
بهسال ۹۸افزایشیافتومقررشدپسازاعمال
افــزایــش مــذکــور ،حکم حقوق بازنشستگان
متناسب با سنوات خدمت قابل قبول ،از ۲۸
میلیونریالکمترنباشد.
همچنین حداقل حقوق بازنشستگان ،وظیفه
بگیرانومشترکانصندوقبازنشستگیکشوری
وسازمانتأمیناجتماعینیروهایمسلحودیگر
صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی
به میزان  ۱۸میلیون و  ۱۵۲هزار و  ۷۵۰ریال
و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق
بازنشستگی تعیین شــد.در این بین برخی از
بازنشستگان کشوری و لشکری در تماس با
خراساناعالمکردندکهافزایشحقعائلهمندی
وحقاوالدتاکنونبرایآنانواریزنشدهاست.
یکیازاینبازنشستگانلشکریدیروزدرتماس
با تحریریه خراسان گفت :از اول اسفند سال
گذشتهبااجرایافزایشامتیازاتفصل10برای

ماسک و تست رایگان؛ راهکار
پایان قرنطینه در پاریس

یورونیوز دیروز نوشت :پاریس مثل دیگر شهرهای
فرانسهقراراستازیازدهمماهمه(22اردیبهشت)از
قرنطینه کامل خارج شود .مهمترین شرط خروج از
قرنطینه،ماسکزدناجباریتمامشهروندانوانجام
تستکروناازتمامیشهرونداناعالمشدهاست.آن
ایدالگو ،شهردار پاریس اعالم کرد که دست کم تا
پایانماهجاریمیالدی ۵۰۰هزارماسکدراختیار
شهروندانپایتختقرارمیگیرد .ویقولدادهاست
کهتاپیشازپایانتاریخقرنطینه،یازدهمماهمهبیش
ازدومیلیونماسکدراختیارشهروندانقرارخواهد
گرفت.ویبراصولفاصلهگذاریهایاجتماعیهم
تاکید دارد .برای حفظ چنین اصولی ،شهرداری
پاریسقصدداردظرفیتاتوبوسهایشهریرایک
چهارمافزایشدهد.

بازنشستگان و شاغالن تعلق می گیرد و فرقی
بین شاغل و بازنشسته نیست؛ همچنین طبق
ماده،109حقعائلهمندیواوالدبازنشستگان
وشاغالنبایدیکسانباشد.اینبازنشستهگفت:
باتوجه به تصریح قانون مبنی بر مساوی بودن
حقعائلهمندیواوالدبازنشستگانوشاغالن،
درخواستبازنشستگانازصندوقبازنشستگی
کشوریایناستکههرچهزودتراینافزایشحق
عائلهمندیواوالددراحکاموفیشحقوقیآنان
نیزاعمالشودومابهالتفاوتماههاییکهپرداخت
نشدهنیزبهحساببازنشستگانواریزشود.

شاغالن،امتیازعائلهمندیاز 810ریالبههزار
و 215ریال و امتیاز اوالد از 210به 315ریال
افزایشدادهشدومبلغحقعائلهمندیاز171
هزار و 720تومان به 257هزار و 580تومان و
مبلغ حق اوالد از  44هزار و  520تومان به 66
هزارو780تومانافزایشیافت وپرداختشد.
ویافزود:متاسفانهبرایبازنشستگانکشوریو
لشکریهمانمبلغقبلیواریزشدهواینافزایش
اعمال نشده اســت.او ادامــه داد :این در حالی
استکهبهاستنادبند 4ماده 68قانونمدیریت
خدمات کشوری ،کمک هزینه عائله مندی به

▪پرداختمابهالتفاوتحقعائلهمندیوحق
اوالداحتماالدرحقوقاردیبهشت

ویافزود:سوابقگذشتهنشانمیدهدکهچون
در ابتدای هر سال ،تامین اعتبار صدور احکام
جدیدبازنشستگاندراولویتقرارداشته،تامین
آناعتبارباکمیتاخیرانجاممیشدهاست.
مدیرصندوقبازنشستگیخراسانرضویادامه
داد:درسالهایگذشتهنیزمعموالمابهالتفاوت
حقعائلهمندیوحقاوالددرحقوقاردیبهشت
بازنشستگانواریزمیشدهوامسالهمبهاحتمال
زیاداینرقمباحقوقاردیبهشتواریز شود.

درد دل

آقای روحانی ،یارانه ام را بدهید!
نامهارسالیبهروزنامه/من«ش.د»هستمباشماره
ملی  093...چند سال قبل ،وقتی مردم برای
دریافت یارانه ثبت نام می کردند ،من در گیرودار
دادگاه خانواده و طالق از همسرم بودم و متوجه
موضوع یارانه ها نشدم .بعد از مدتی که شرایطم
آرامشدمتوجهشدمکهازیارانهجاماندهاموهرچه
پیگیریکردمنتیجهاینگرفتم.تماسهایمبادفتر
ارتباطاتمردمیریاستجمهوریدرمشهدنهاین
کهبیجواببماند؛بلکهباتندیوتوسطفردیکه
ذی صالح نبود پاسخ داده شد« :به شما تعلق نمی
گیرد،نامهدادننمیخواهد!»
آقای روحانی ،حاال از شما می خواهم؛ «یارانه ام را
بدهید!» این روزها همین مبلغ مختصر گره های
بزرگیرااززندگیمنوامثالمنبازمیکند.آمدن
کرونا،زندگیرابرایمسختترکرده.امیدواربودم
با ارسال پیامک ،یارانه معیشتی به من و فرزندانم
تعلقبگیردامابازهمهیچجوابینیامد.آقایرئیس
جمهور ،خودتان می دانید همیشه وقتی حرف از
انتخاب می شود امثال من که برادرم برای حفظ
میهناسالمیبهشهادترسیدهاستباعقیدهای
راسخدراولصفهستیماماهنگامنیاز،حرفمان
شنیدهنمیشود.میدانم،غصههایمازیاداست
ومشغلهشمابسیار...
سرتان را به درد نمی آورم .فقط همین؛ «لطفا
یارانه ام را بدهید من به این یارانه نیازمندم.»...
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تمام استان ها

وزارت بهداشت پاسخ داد

ماجرای ابهام در آمارها و خوردن ادرار شتر

گروه اجتماعی -دو رویداد کرونایی در دو روز گذشته وزارت
بهداشترامجبوربهواکنشکرد.ابتدااینکهمحسنهاشمی
رئیس شــورای شهر تهران در آمار کرونایی وزارت بهداشت
تشکیک کرد و دومی نیز انتشار ویدئویی در فضای مجازی که
فردی مدعی طب اسالمی برای در امان ماندن از کرونا ادرار
شتر را می خورد .جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت درباره
اولــی که محسن هاشمی خواسته بود آمارواقعی کرونایی
های تهران اعالم شود ،چنین گفت   :در کشور موارد قطعی
شناسایی شده کرونا را اعالم میکنیم و علم غیب نداریم که
موارد شناسایی نشده را بگوییم و این به معنی این نیست که
موارد غیرقطعی یا شناسایی نشده نداریم .موارد منفی کاذب
و شناسایی نشده وجود دارد ،اما در آمارهای وزارت بهداشت
چنین آماری نداریم .برخی فکر میکنند چیز جدیدی کشف
کردهاند و میگویند آمارهای واقعی از آمار وزارت بهداشت
باالتر است .آماری که ما اعالم میکنیم موارد شناسایی شده
است،امامواردیراکهشناسایینکردیمقابلاعالمنیست.فقط
چیزی راکهمستندداریموقطعیاستاعالممیکنیموجزاین

هم اعداد دیگری را با فشار هیچ شخصی اعالم نخواهیم کرد و
دوستانهمبیشازحداصرارنکنند.مامسئولیتیدراینزمینه
نداریمکهاگرکسیگفتهآمارراقبولندارد،درزمینهآنصحبت
کنیم .هم اکنون چند بیمارستان در تهران از خدمات رسانی
کرونا خارج شدهاند .قطعا تعداد مراجعه کنندگان و مبتالیان
نسبت به هفتههای گذشته در تهران کاهش یافته و امیدواریم
اینروندحفظشود.
▪او که ادرار شتر خورد...

جهانپورهمچنیندرپاسخبهسوالیدربارهویدئویمنتشرشده
در زمینه خوردن ادرار شتر برای درمان کرونا بیان کرد :اینکه
هر فردی به اصطبل برود و ادرار شتر را مصرف کند که وزارت
بهداشتناظربرحریمخصوصیافرادنیست.هیچ کدام از این
موارد مورد تایید وزارت بهداشت نیست .برخی سودجویان
با استفاده از یک منبع دینی و مذهبی سعی دارند تا افراد را
فریب دهند .وی افزود :شتری هم که در آن کلیپ وجود دارد،
عربی نیست و نــژادی از کشورهای سردسیر است .احتماال

تاکید جدید سازمان بهداشت جهانی:

حداقلیکمترازدیگرانفاصلهبگیرید
ترجمه-گروهاجتماعی-
سازمان بهداشت جهانی
در جدیدترین توصیه ها و
تاکیدهایش که البته در
دومــاه گذشته همواره از
این قبیل مــوارد نیز بارها
منتشر کـــــرده،از مــردم
خواستهاست،تالشکنند
درمراوداتشانحداقلیک
متر با دیگران فاصله را رعایت کنند .البته به
این مورد ،توصیه های دیگری نیز ضمیمه
شده است که با هم مرور می کنیم:
 -۱از تجمعات عمومی خودداری کنید.
 -2زمان بازدیدها و ارتباطات حضوری را در
طول بازدید کاهش دهید.
 -3هر روز با خانواده ها یا دوستانتان که تنها
هستند از طریق تماس های تلفنی معاشرت
و گفت وگو کنید.
-4حداقلیکمترازدیگرانفاصلهبگیرید.

ربیعی :اساسا چیزی به نام عادی
شدن شرایط نداریم

▪مسئوالنچهمیگویند؟

درهمینزمینهدیروزبامدیرصندوقبازنشستگی
خراسانرضویگفتوگوکردیم.
علیرضاکریمدادیدرگفتوگوباخراسانبابیان
اینکهایناموربهصورتمتمرکزدرتهرانانجام
میشود،اظهارکرد:پرداختحقوقبازنشستگان
صرفا از طریق صندوق بازنشستگی انجام می
شود ،اما حق عائله مندی و حق اوالد ،به عنوان
عاملیتلحاظمیشودکهبعدازتامینوتخصیص
اعتبارتوسطسازمانبرنامهوبودجهوواریزآنبه
حسابصندوقبازنشستگیکشوری،بهتناسب
تعداداوالدونوعمشمولیتبازنشستگان،صندوق
بازنشستگیاینرقمراهمزمانباپرداختحقوق
برایافرادبازنشستهواریزمیکند.

 ۸۳۵۰۵مبتال ۵۲۰۹ -قربانی

وزیــر کشور  تاکید کــرد که روزانــه قــادر به تولید
چهارمیلیون ماسک هستیم  .بنابرخبر ایسنا،
رحمانی فضلی افــزود :در روزهــای اول با کمبود
اقالمبهداشتیروبهروبودیماماباگذشتدوماهاز
این بیماری اکنون می توانیم روزانه چهار میلیون
ماسکصنعتیتولیدکنیمودرخصوصتجهیزات
واقالمبهداشتینیزهیچگونهمشکلینداریم  .

جامعه

آن چه در دومــاه گذشته
از توصیه ها و تاکیدهای
سازمان بهداشت جهانی
بــه عــنــوان نــهــاد مرجع
جهانی در امر بهداشت و
درمان بر می آید این است
که این سازمان تالش می
کند ،توصیه های خود را
بیشتر بر اســاس شرایط
کشورها و وضعیت اپیدمی ویروس منتشر
کند .در واقــع مـــواردی همچون کاهش
بازدیدها و رعایت فاصله های فیزیکی در
ارتباطات حضوری در شمار توصیه هایی
است که اکنون و در شرایط رفع محدودیت
ها در برخی از کشورها اعالم و توصیه شده
است .طبیعتا رعایت این توصیه ها به ویژه
درکشورماکهدرروزهایگذشتهمحدودیت
ها تا حدودی برداشته شده است ،بیش از هر
زمان دیگری به کار می آید.

خواصآنباهممتفاوتاست!ویادامهداد:روزیدرهندگفته
میشودکهازادرارگاواستفادهکنندوممکناستروزیکسی
درجاییازدنیارفتاردیگریداشتهباشد.اینافرادممکناست
مشکالتشخصیتیواجتماعیداشتهباشند.علمطب،تجربی
وتکتکگزارههایآنقابلاصالحوویرایشاست.گزارههای
طبیدرطولتاریختجربهشدهواگرسودمندنباشد،کنارمیرود
ولــی وقتی گزارهها
توسط برخی افراد
بــه منابع مقدس
منسوب میشود،
دیــگــر قــابــل تست
نیست و بــر مبنای
مغالطه اتفاق
میافتد.

رفتوبرگشتکرونامیانبهبودیافتگان

 116بهبودیافته در کره جنوبی دوباره به کووید 19مبتال شدند
گروهاجتماعی-اواسطاسفند
که شیوع کرونا در خارج از چین
جــدی و فراگیر شــده بــود ،این
پــرســش و دغــدغــه مــطــرح شد
کــه آیــا کــرونــا دوبـــاره بــه ســراغ
بهبودیافتگانازاینویروسمی
آید یا خیر که رویترز 28فوریه
 9اسفند نوشت« :دولت محلی
شهر اوساکای ژاپن اعالم کرد
زنی که راهنمای تورهای گردشگری بوده برای
بار دوم به ویروس کرونای جدید مبتال شده است».
رویــتــرز همچنین همان وقــت به مصادیق دیگر
این موضوع اشــاره کرد که «معاون مرکز کنترل
بیماریهایمحلیدراستانگوانگدونگدرجنوب
چین هم اعالم کرده است ،تاکنون  ۱۴درصد از
بیماران مرخص شده در این استان دوباره مبتال به
بیماریکووید ۱۹شدهاند».ابتالیمجددبیماران
کرونایی به ویروس موضوعی شد که متخصصان را
الزامبهبررسیکردونتیجهآنرارویترزدرخصوص

زن ژاپنی گــزارش کــرد« :مدیر
مرکز بیماریهای عفونی در
اوســاکــای ژاپــن که پرونده زن
ژاپنی را بررسی کــرده به ژاپن
تایمز گفته اســت کــه ایــن یک
مــورد فعالیت مجدد ویــروس
اس ــت« :مــن معتقدم ویــروس
دوبـــــاره فــعــال شـــده اســـت».
در شرایطی که دویچه ولــه در
روزهایقبلنوشت،پژوهشگرانشبانهروزدرحال
تحقیقدربارهاینویروسهستندامابهنتایجقطعی
و واحدی نرسی دهاند اما رویترز و بی بی سی در تازه
ترین گزارش  ۱۳آوریل ( ۲۵فروردین )99به نقل
از مقامات بهداشتی کره جنوبی از نتیجه مثبت
آزمایش کووید  ۱۹در دست کم  ۱۱۶بیمار بهبود
یافته خبر داد .بنابر این گزارش این رقم حدود دو
برابر  ۵۱بیماری است که هفته گذشته (اواسط
فروردین)خبرنتیجهآزمایشمثبتدوبارهآن هاپس
ازگذراندنمراحلدرمانوبهبودیاعالمشدهبود.

یورونیوز گزارش داد:پیشبینی تابستان گرم همراه با توفان و آتشسوزی
سرعت گرم شدن دریاهای جهان در حال افزایش است و با ثبت
رکوردهای جدید در این زمینه ،پیشبینیهای اولیه از رخداد
تابستانیبسیارگرمحکایتدارد.مرکزملیاطالعاتآبوهوایی
آمریکا با انتشار گزارشی اعالم کرد که در سراسر جهان ،درجه
حــرارت آب دریاها  1.49درجه فارنهایت باالتر از متوسطماه
مارس(اسفندوفروردین)بودهوایندومینرتبهدرباالترینسطح
ثبتشدهازسال ۱۸۸۰درماهمارسمحسوبمیشود.ایندمادر
سال ۲۰۱۶بهباالترینحدتاریخیخودیعنی 1.55درجهباالتراز

حدمتوسطماهمارسرسیدهبود.برپایهگزارشیکهیورونیوزآنرا
منتشرکردهاست،دمایبخشهاییازاقیانوساطلس،آراموهند
طیماهگذشتهرکوردجدیدیراثبتکردهکهمیتواندهشداریبر
آغازفصلپرتوفاندراقیانوسآتالنتیک،آتشسوزیهایگسترده
در آمازون و استرالیا و گرمای شدید هوا در جنوب ایاالت متحده
باشد.رکورددمایآبخلیجمکزیکدرامتدادساحلبرقراراستبه
طوریکهطبقاعالمسرویسملیهواشناسیآمریکا،فلوریداگرم
ترین ماه مارس را تجربه کرده است.جنیفر فرانسیس ،دانشمند

ارشد مرکز تحقیقات وودز هول در ماساچوست معتقد است که
 ۹۰درصدگرمایاقیانوسهاازگازهایگلخانهایجذبمیشود
و بدون ترتیب گرمای حاضر متاثر از پدیده گرم شدن کره زمین
است.همزمان با شیوع کرونا در جهان ،موج شدید گرما میتواند
چالش جدیدی باشد .در حالی که برخی پزشکان همچون دیدیه
رائولت ،پروفسور فرانسوی معتقدند که با پایان فصل بهار ،کرونا
نیزازبینخواهدرفت ولیتاکنونمیانمتخصصانجهاناجماعی
دربارهتاثیرگرمایآبوهوابرمحوکووید ۱۹حاصلنشدهاست.

ســخنگوی دولت گفت :غربالگری ما از مرز ۷۲
میلیــون نفر گذشــت و وارد مرحلــه دوم از طریق
تســت هدفمند و رســیدن به افــراد در تمــاس با
مبتالیان شــده ایم .الزم اســت یادآور شوم که ما
اساســا چیزی به نام عادی شدن شرایط نداریم و
همچنان باید مراعات کنیــم .در این دوره ناگزیر
از زندگی همراه با فاصله گذاری و رعایت پروتکل
هستیم .بنابرگزارش ایسنا ،ربیعی با بیان این که
دولت یازدهم دولت تحریم زدا و سالمت محور بود
که طرحتحول ســامت را بنیان گذاشت ،یادآور
شد :در دولت دوازدهم نیز مبارزه با کرونا ،محور
اصلی قرار گرفته و به تعبیــری این دولت ،دولت
سالمت محور شده است.

آغاز ثبت نام «وام ضروری»
بازنشستگان
ثبت نام مرحله دوم وام ضــروری هفت میلیون
تومانی بازنشستگان کــشــوری از دی ــروز اول
اردیبهشت آغــاز شــد .بازنشستگان و وظیفه
بگیران صندوق بازنشستگی کشوری میتوانند
از اول اردیبهشت تا اول خرداد به مدت یک ماه با
مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی به نشانی
 cspf.irبه صورت اینترنتی ثبت نام کنند .مبلغ
این وام هفت میلیون تومان و با اقساط  ۳۶ماهه و
کارمزد  ۴درصد است.

هشدار افزایش ابتال به کرونا با
آغاز دور دوم سفرها
معاون کل وزیر بهداشت درباره موج دوم شیوع
کرونا در مازندران با آغاز سفرهای پیش از ماه
مبارک رمضان هشدار داد.
به گزارش خراسان ،حریرچی دیروزدر سفر یک
روزه به مازندران گفت :از امروز اول اردیبهشت
با رفع محدودیت سفرهای بین استانی ،شاهد
ترافیکهای سنگین در مبادی ورودی استان
مازندران بودیم .وی گفت :میزان ابتال به کرونا در
مازندران در مقایسه با اسفند کاهش یافته است،
اما نگرانی همچنان در استان وجود دارد.او از
هموطنان خواست در این هفته قبل از ماه مبارک
رمضان به مازندران سفر نکنند چرا که خطر ابتال
به کرونا همچنان مسافران را تهدید میکند.

جان باختن  3دانشجوی دانشگاه
تهران بر اثر کرونا
سعید حبیبامعاون آموزشی دانشگاه تهران به
ایلنا گفت :سه نفر از دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه تهران بر اثر کرونا ویروس جان
باختند .

بخش اقامتی هتلها کم کم فعال
میشود
رئیس جامعه هتل داران ایــران گفت :با آغاز
اردیبهشت کمکم شاهد بازگشایی هتلها در
استانهای مختلف خواهیم بود.
بنابرخبر ایلنا ،جمشید حمزه زاده با اشاره به
مصوبات رفع محدودیت ها از اردیبهشت گفت:
وضعیت استا نها در ایــن خصوص متفاوت
اســت و هر استان باتوجه به شرایط موجود
خود تصمیماتی برای هتلها میگیرد .اما از
اول اردیبهشت به بعد کم کم شاهد بازگشایی
هتلها خواهیم بود.

