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جامعه

وعده مهم سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خراسان درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

تحقق همسان سازیدر3سال

ا ستفاده از ماسک و دستکش
در اتوبوس و مترو اجباری شد

وزیــر کشور با اشــاره به مصوبه ستاد ملی در
خصوص ضرورت استفاده از ماسک و دستکش
در حمل و نقل عمومی درون شهری ،به معاون
عمرانی وزارت کشور دستور داد ،بازه زمانی
حداکثر چهار روز های بــرای شهردار یهای
کالن شهرها و مراکز استانها تعیین شود تا پس
از آن ،این طرح همراه با اطالع رسانی کافی به
اجرا درآیــد .به گــزارش مهر ،رحمانی فضلی
در جمع معاونان وزارت کشور ،رونــد نزولی
شیوع بیماری در کل کشور را امیدوار کننده
دانست و بر لزوم تداوم مراقبتهای بهداشتی
در این زمینه از سوی مردم و بخشهای مختلف
تاکید کرد.

مرگ ساالنه  ۴هزار نفر در کشور
بر اثر سوء مصرف مواد مخدر
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به
این که ساالنه  ۴۵۰هزار نفر در جهان بر اثر
مصرف یا سوء مصرف مواد مخدر میمیرند،
گفت :در کشور ما ساالنه حدود چهار هزار نفر
بر اثر مصرف یا سوء مصرف مواد می میرند .به
گزارش ایرنا ،سردار مومنی با اعالم این خبر
که در دنیا  ۳۰۰میلیون نفر مصرف کننده مواد
مخدر وجود دارد ،ادامه داد :از این میزان ۲۹
میلیون نفر در آمریکا قرار دارند که معادل ۱۱
درصد جمعیت این کشور را شامل می شود .در
ایران ،دو میلیون و  ۸۰۰هزار معتاد وجود دارد
که معادل  ۵درصد جمعیت کشور است .مومنی
افــزود :ساالنه  ۴۵۰هزار نفر بر اثر مصرف یا
سوء مصرف مواد مخدر می میرند که بر اساس
گزارش سازمان ملل این رقم در آمریکا  ۷۰هزار
نفر است در حالی که در ایران نزدیک به چهار
هزار نفر ساالنه بر اثر مصرف مواد می میرند.

بریتانیا به هر خانواده کادر
درمانی قربانی کرونا  ۶۰هزار
پوند میپردازد
مت هنکاک وزیــر بهداشت بریتانیا  ۶۰هزار
پوند بــه هــر کــدام از خــانــواد ههــای کارکنان
سرویس سالمت همگانی این کشور که قربانی
بیماری کووید  ۱۹شــد هانــد  ،م ـیپــردازد .به
گزارش یورونیوز ،تاکنون  ۸۲کارمند سرویس
سالمت همگانی بریتانیا و  ۱۶فرد فعال در
بخش خدمات بیمارستانی و درمانی این کشور
به دلیل ابتال به ویــروس کرونا جان خود را از
دست دادهاند.

آغاز امتحانات نهایی از  ۱۰یا ۱۷
خرداد
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این که امتحانات
نهایی پایه دوازدهم از  ۱۰یا  ۱۷خرداد برگزار
میشود ،درباره وضعیت امتحانات دیگر پایههای
تحصیلی توضیح داد .محسن حاجی میرزایی
دیروز در شورای اداری این وزارتخانه گفت :برای
پایه دوازدهم طبق روال هرساله آخر اردیبهشت،
پایان سال تحصیلی خواهد بود و پس از تعطیالت
عید فطر ،امتحانات از  10یا  17خــرداد آغاز
خواهد شد و تا هفته اول تیر ادامه خواهد داشت.
کنکور نیز  20روز پس از آخرین امتحان نهایی
برگزار می شود.

رئیس دانشگاهتهران :قطعا
امتحان پایانترم حضوری است
رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر این که قطعا
آزمو نهای پایان ترم جاری دانشجویان این
دانشگاه به شکل حضوری برگزار میشود ،
گفت :در حــال بررسی ایــن موضوع هستیم
که آیــا میتوانیم آزمــو نهــای پایان تــرم را در
سطح کشور و در دانشگا ههای دیگر به صورت
یک آزمــون ســراســری بــرگــزار کنیم یا اینکه
حضور دانشجویان در دانشگاه تهران ضروری
است .نیلی احمدآبادی به آخرین تصمیمات
دانشگاه تهران در خصوص وضعیت آموزشی
دانشجویان برای ترم تحصیلی جاری اشاره
کرد و به ایسنا گفت :تاکید ما بر این است که ترم
را با آموزشهای الکترونیکی و مجازی به پایان
برسانیم .وی افزود :امکان حضور دانشجویان
در دانشگاه برای دریافت آموز شهای دروس
عملی زودتر از  ۱۶خرداد وجود ندارد؛ البته
ارائه این نوع آموزشها شامل همه دانشجویان
دانشگاه نمیشود و بــرای تعداد محدودی
برگزار می شود.

گروه اجتماعی -هزار وعده خوبان یکی وفا
نکرد؛ حاال نه این که هزار وعده دولت برای
تحقق همسان ســازی حقوق بازنشستگان
عملی نشده باشد ،اما در  10سال گذشته و
از زمانی که در مــاده  39قانون بودجه سال
 88کشور مشخص شــد کــه دولــت و تامین
اجتماعی باید در مسیر همسان سازی حقوق
بازنشستگان گام بردارند تا امروز اجرای این
قانون حرکتی الک پشتی داشته است.
تــصــویــب قــوانــیــن مــتــعــدد و حــتــی قوانین
ساالنه الیحه بودجه نیز به دالیــل مختلف و
محدودیت هــای بودجه ای دولــت ها کمتر
برای بازنشستگان مفید بوده است  .اما قانون
همسان سازی در سال های مختلف و پس از
سال  88که در قانون بودجه آمد در سال های
بعد نیز در مواد قانونی شکل جدی تر پیدا کرد،
چنان که بر اساس ماده  ۳۰قانون برنامه ششم
توسعه ،مصوب سال  ،۹۵دولت وظیفه رفع
تبعیض و ناهماهنگی پرداخت بین کارمندان
شاغل و بازنشسته را برعهده دارد .در واقع این
بند قانونی همان همسان سازی حقوق است
که باید طی چند سال حقوق بازنشستگان و
شاغالن همسان و عادالنه شود اما اختصاص
نیافتن و محقق نشدن بودجه ها تاکنون این
امر را میسر نکرده است.
▪وعدهجدیدومهمدولت

طی روزهــای گذشته میزان افزایش حقوق
21درصدی کارگران و بازنشستگان تامین
اجتماعی و همچنین اختصاص 10هــزار
میلیارد برای حقوق بازنشستگان کشوری،
اعتراض انجمن هــای کارگری را به دنبال
داشــت ،حــاال دولــت اعــام کــرده که به فکر
بازنشستگان تامین اجتماعی هــم هست
و قــرار اســت طی سه ســال ،اجــرای همسان
سازی را با منابعی که از واگذاری شرکت ها
به دست می آورد ،محقق سازد که البته این
وعده ،وعده بزرگی است که یک نگرانی هم
برای بازنشستگان به دنبال دارد و آن هم که
این دولت فقط  14ماه دیگر روی کار است.
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▪پرسشخراسانازسخنگویدولت

موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان به
این دلیل که همواره از درددل های همیشگی
بازنشستگان با روزنامه خراسان است ،به یکی

از مهم ترین سوژه های پیگیرانه ما تبدیل شده
است.ازهمینروهمیشهششدانگحواسمان
به خبرها و اتفاقات همسان سازی جمع است و
آنراازمسئوالنپیگیریمیکنیم.

درآخریننشستآقایربیعیسخنگویدولتنیز
اینرسالتمانراانجامدادیموبهطوراختصاصی
ازویدربارههمسانسازیحقوقبازنشستگان
تامین اجتماعی با توجه به نامهربانی الیحه 99
بهاینبخش،پرسیدیم.آقایربیعیاماخبرخوب
و مهمی را به خبرنگار ما اعالم کرد .او تصریح
کرد که «قــرار است در سه سال هزینه اجرای
همسان سازی از طریق واگذاری سهام و شرکت
های دولتی به دست آید و سازمان هم این ها را
به منابع مالی یا وثیقه برای بانک ها تبدیل می
کند و از محل این منابع همسان سازی را انجام
می دهــد».ایــن وعــده مهم سخنگوی دولــت از
حاال ما و بازنشستگان را چشم انتظار می گذارد
تا این سه سال هم بگذرد ،یعنی دولت به منظور
جبران عقب ماندگی های منابع همسان سازی
طبق گفته محجوب نماینده مجلس باید برای
همینامسال 30هزارمیلیاردتومانپیشبینی
میکردتابازنشستههابهحقشانبرسندامانشد
کهنشد.

ربیعی :با واگذاری شرکت ها منابع همسان سازی را تامین می کنیم
هادی محمدی – مشروح پرسش ما و پاسخ سخنگوی دولت به این
شرحبود:باتوجهبهاختصاصبودجه 10هزارمیلیاردتومانیاخیربرای
بازنشستگانکشوری،برایبازنشستگانتامیناجتماعیکهطبقاعالم
مجلس،میانگیندریافتی14میلیونمستمریبگیرکارگریفقطیک
میلیونو 900هزارتوماناست،چهبرنامهایبرایایجادعدالتدارید؟
ربیعی :این وضعیت به دستکاری های غیر دقیق در نحوه محاسبه
حقوق آن ها در سال های گذشته بازمی گردد و قبول داریم که شایسته
بازنشستگاننیستوبههمیندلیلبرایکارکناندولتاینمنابعمالی
اختصاص یافته که دولت حتما طرح همسان سازی را برای آن ها اجرا
خواهد کرد اما از آن جا که در قانون مشخص شده که تامین اجتماعی از
بودجه دولتی استفاده نمی کند ،دولت موظف است ساالنه بخشی از
بدهی خود به تامین اجتماعی را بدهد و سازمان از محل بدهی هایی که
دولتمیپردازد،همسانسازیراانجامدهد.
وی تصریح کرد :بنا بر صحبتی که با رئیس سازمان تامین اجتماعی و
وزیر کار داشتم ،برنامه ریزی برای اجرای طرح همسان سازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی نیز صورت گرفته است .خوشبختانه سال
گذشتهسازمانبرنامهوبودجهبرخیازبدهیهایخودرابهسازمانتامین

اجتماعیپرداختکردهوامسال
هم در بودجه مشخص شده
که به محض اجــرا بر اساس
برنامه ریــزی صــورت گرفته و
گروه بندی هایی که انجام شده
از افــرادی که فاصله بیشتری
دارند،شروعخواهدشد.
ربــیــعــی خــاطــرنــشــان ک ــرد:
قــرار است در سه سال هزینه
اجرایهمسانسازیازطریق
واگذاری سهام و شرکت های
دولتی به دست آید و سازمان
هم این ها را به منابع مالی یا
وثیقه بــرای بانک ها تبدیل
می کند و از محل این منابع
هــمــســان ســــازی را انــجــام
میدهد.

5
از میان خبرها

رکورد  10ساله حجم آب دریاچه
ارومیه شکسته شد

مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی
گفت :آب دریاچه ارومیه طبق آخرین سنجش
صورت گرفته به پنج میلیارد مترمکعب رسید تا
رکــورد حجم آب آن در حداقل یک دهه گذشته
شکسته شود .اتابک جعفری دیروز به ایرنا گفت :با
رسیدنبهاینرقم،حجمآبدریاچهارومیهنسبتبه
زمانمشابهسالگذشته ۶۵۰میلیونمترمکعبو
نسبتبهابتدایسالآبیجاری(اولمهر،)۱۳۹۸
یکمیلیاردو۵۷۰میلیونمترمکعبافزایشنشان
میدهد .این خبر حاکی است ،دریاچه ارومیه در
قالب طرحهای ستاد احیا قرار است ظرف مدت
 ۱۰سال از ۱۳۹۴بــه تراز اکولوژیک خود برسد
که حدود  1.5تا  ۲سال از برنامه عقب است .این
دریاچهازاواسطدهه ۱۳۸۰شروعبهخشکشدن
کرد و بنا بر آمار بینالمللی تا سال ۲۰۱۵میالدی
حدود ۸۰درصدازمساحتآنخشکشد.

سوت قطارها دوباره به صدا درآمد
مدیر عامل شرکت راه آهن کشور گفت :با اعالم
پروتکلهای بهداشتی و رعایت فاصله گــذاری
اجتماعیدرحملونقل،کارجابهجاییمسافررااز
سر گرفته ایم.به گزارش ایرنا ،سعید رسولی با بیان
اینکههنوزاستقبالازسفرهابسیارکماست،افزود:
سامانهفروشبلیتهاراهمبراساسپروتکلوزارت
بهداشت اصالح کرده ایم و به صورت الکترونیکی
انجاممیگیرد.ویافزود:اکنونقطارهایحومهای
در ۳۰مسیردرپنجاستانفعالیتخودراازسرگرفته
اند و قیمتها هم هیچ تغییری نکرده است .وی در
خصوصرعایتفاصلهگذاریاجتماعیدرقطارهای
بینشهریگفت:مسافرانهمنامواعضایخانواده
در یک کوپه به تعداد چهار نفر پذیرش میشوند ،اما
در صورتی که اعضای خانواده نباشند ،هر کوپه دو
مسافرپذیرشمیکند.

