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دخل و خرج رانندگان اتوبوسهای خصوصی همخوانی ندارد

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعالم اینکه با وجود
گذشــت  ۴۰هفته از اعالم ورود ویروس کرونا به کشــور ،ناوگان
اتوبوســرانی تهران مثل روز اول و چه بســا ،دقیقتر و وسیعتر از
قبل ضد عفونی میشــود ،گفت :آنچه برای ما بسیار اهمیت دارد،
حفظ ایمنی و سالمتی شهروندان است.به گزارش ایسنا ،محمود
ترفــع با تأکید بر اینکه ضــد عفونی کــردن اتوبوسها از جمله
سطوح داخلی آنها در ابتدا و انتهای خطوط انجام میشود ،افزود:
شــرکت واحد خود را در قبال سالمت شهروندان مسئول میداند

و بر این اســاس ،نه تنها عملیات ضد عفونی کردن
ناوگان کمرنگتر نشده بلکه پررنگتر از گذشته نیز
شده است.وی با اشاره به تشدید مسائل و مشکالت
ناوگان اتوبوسرانی تهران با توجه به اعمال تحریمهای
ظالمانــه و افزایش نرخ ارز و نرخ تــورم ،اظهار کرد:
شــیوع کرونا به مسائل و مشکالت موجود شرکت واحد دامن زده
که نمونهای از آن کاهش مســافران ناوگان از یک میلیون و ۷۰۰
هزار تا یک میلیــون و  ۸۰۰هزار نفر در روز به  ۳۰۰هزار تا ۴۰۰

اجتماعی

هزار نفر است که منجر به کاهش بیسابقه درآمدهای
شرکت واحد شده است .وی با تأکید بر اینکه در حال
حاضر درآمدهای این شرکت به حدی کاهش یافته که
حقوق ناظران خطوط هم به سختی پرداخت میشود،
خاطرنشــان کرد :عــاوه بر این ،با توجــه به هزینه
باالی نگهــداری اتوبوس و کاهش درآمــد رانندگان اتوبوسهای
خصوصی به دلیل کاهش تعداد مسافران ،دخل و خرج رانندگان
همخوانی ندارد.

خبرهایخوبازکنترلکرونا

به گفته مسئوالن و کارشناسان در گفتگو با آفتاب یزد زنجیره انتقال کرونا تقریبا قطع شده و این موضوع خبر خوبی است اما اگر پروتکلها رعایت نشود بزودی به شرایط قبل باز میگردیم
آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا :در پی گسترش وسیع بیماری
کرونا و افزایش میزان مبتالیان و فوتیها ،قرنطینه دو هفتهای برای
شهرهای قرمز کشور در نظر گرفته شد .این محدودیتهای کرونایی
در  ۴۴۸شهر شامل  ۱۶۰شهر با وضعیت قرمز ۲۰۸ ،شهر با وضعیت
نارنجی و  ۸۰شهر با وضعیت زرد به مدت دو هفته در حال اجرا شدن
است .بر اســاس این محدودیتها مشاغل غیر ضروری در شهرهای
قرمــز و نارنجی تعطیل شــدند ،ادارات دولتــی در حد تعطیل و با
حداقل کارکنان فعالیت کردند ،تردد بین شهری با خودروهای پالک
غیر بومی ممنوع شد و هر گونه تردد با خودرو از ساعت  ۲۱تا چهار
صبح در شهرهای قرمز نیز ممنوع اعالم شد .بعد از گذشت دو هفته
قرنطینه و برخوردهای قهری با متخلفین این روزها تعداد شهرهای
قرمز کاهش یافتهاند و عدهای از پزشــکان اعالم کردهاند که زنجیره
انتقال کرونا تقریبا قطع شــده اســت .همچنین در این مدت تعداد
مبتالیان کمتر شــد و میزان بستریها  60درصد کاهش پیدا کرد و
بالطبع میزان فوتیها هم پایینتر آمد .حال اعالم شده است با در نظر
گرفتن بهبود شــرایط این بیماری ،قرنطینه در بسیاری از شهرهای
غیر قرمز برداشــته میشود .با اعالم این خبر باز ترس باال رفتن آمار
مبتالیان و فوتیها به وجود آمده اســت و سوال ما این است که آیا
جایگزینهایی برای جلوگیری از تقویت مجدد زنجیره انتقال از سمت
مسئولین در نظر گرفته شده است تا مجدد آمارها صعودی نشوند؟
>سخت گیریهای اعمال شده سبب قطع زنجیره کرونا شد

دیروز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از مشارکت خوب مردم
در رعایت پروتکلهای بهداشتی و اجرای طرح محدودیتهای کرونایی
توسط دولت به ایرنا گفت « :زنجیره انتقال ویروس کرونا اکنون قطع
شده اما این به منزله پایان این بیماری نیست » .دکتر مینو محرز با
تاکید بر اینکه این خبر خوشــحالکننده است اما نگرانی من مربوط
به پس از پایان محدودیتهای دو هفتهای خواهد بود ،اظهار داشت«:
ادامــه روند موجود و رعایت هرچه بیشــتر پروتکلهای بهداشــتی
توســط مردم ســبب قطع زنجیره کرونا برای همیشه خواهد شد.
مردم نباید خاطره تلخ پس از اردیبهشــت ماه امســال را فراموش
کنند زیرا به رغم اینکه در دو ماه ابتدای سال آمار ابتال و مرگ و میر
بســیار کم شده بود به دلیل جدی نگرفتن آمار تلفات بیماری کرونا
پس از خرداد تا  ۱۰روز پیش به مرز  ۵۰۰نفر هم رسید .به نظر من
آمار مراجعه به مراکز درمانی ،ابتال ،بستری و انتقال بیماری کرونا به
دیگران به حــدود  ۶۰درصد کاهش یافته زیرا به عنوان مثال اگر تا
 ۱۰روز پیش روزانه حدود  ۳۰بیمار به مراکز درمانی مراجعه میکرد
این رقم به  ۶نفر رســیده اســت .منع تردد بین شهری ،جلوگیری
از تردد شــبانه و تعطیلی مکانهای موجب تجمعات مردمی و دیگر
سخت گیرهای اعالم شده با مشارکت خوب مردم سبب قطع زنجیره
کرونا شد» .
>موافق ادامه اعمال برخی از محدودیتها هستیم

محرز با بیان اینکه مراجع مختلف در سطح کشور حکایت جدی از
کاهش بیماری کرونا دارد ،در خصوص ادامه تعطیالت توسط دولت
برای هفته آینده نیز گفت « :بــا توجه به برخی عوارض اجرای این
طرح در خصوص مشکالت اقتصادی ،بیکاری و آثار روانی آن موافق
ادامه تعطیالت نیســتم اما موافق ادامــه اعمال برخی محدودیتها
از قبیل تعطیلی رستوران ها ،باشــگاههای ورزشی و مکانهایی که
موجب تشکیل تجمعات مردمی میشــود ،هستم .برای جلوگیری
از آثار منفی و مشــکالت آن دســته از افراد که با تعطیلی کسب و
کار آســیب پذیر هستند باید توجه جدی شــود که در این صورت
میتوان اینگونه طرحها را به خوبی تا ریشــه کنی کرونا ادامه داد .در
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فعالیت ادامه داشــته باشــد و با افزایش آگاهی و شناسایی بیماران
بتوانیم مدیریت این بیمــاری را محقق کنیم .هدف اصلی از اجرای
طرح «شهید سلیمانی» بیماریابی و تست سریع و قرنطینه مبتالیان
به کووید  ۱۹است و راهبرد این طرح ردیابی سریع و قرنطینهسازی
مبتالیان در استان است » .همچنین فرمانده عملیات مدیریت مقابله
با کرونا در تهران گفت « :تهران از روز شنبه در وضعیت نارنجی است
اما برخی محدودیتها همچون جلوگیری از برگزاری مراسم آئینی و
محدودیت حضور کارمندان در ادارات و همچنین منع تردد شــبانه
ادامه خواهد داشت» .

اگر تعداد بســتریها باز باال رود شــهرها به وضعیت
قرمز و تعطیلی مجدد خواهند رسید .رنگ این شهرها
بر اســاس میزان رعایت پروتکلها تعیین میشــود.
از ســوی دیگر محدودیتهای هوشمند تنها یکی از
استراتژیهای هفتگانه ما برای مقابله با بیماری کرونا
است .همچنان دیگر اســتراتژیهای ما مثل افزایش
آگاهی مردم ،انجام تست بیشتر ،قرنطینه هوشمند افراد
مبتال و درمان سرپایی با قدرت بیشتری در حال انجام
گرفتن است
مجموع عالوه بر مشــارکت مردم اجرای طرح محدودیتها در قالب
مســدود کردن جاده ها ،جلوگیری از شــب نشینی و دورهمیهای
خانوادگی با محدودیت تردد شــبانه در حال حاضر شاهد کاهش و
کنترل بیماری کرونا هســتیم » .این متخصص بیماریهای عفونی
در خصوص آخرین وضعیت تایید واکسن کرونا نیز گفت « :شنیدهها
حاکی از آن است که سازمان بهداشت جهانی برای پیش خرید واکسن
کووید  ۱۹به کشورهای مختلف دنیا پیشنهاد داده است .واکسن تولید
شــده به دست متخصصان ایرانی با موفقیت مراحل تست حیوانی را
پشت سر گذاشته و منتظر نتیجه تست انسانی آن هستیم» .
>تمدید محدودیتهای کرونایی در شهرهای قرمز

به گزارش تسنیم ،در جلسه کمیتههای تخصصی ستاد مقابله با کرونا،
کمیته امنیتی و اجتماعی همچنین گزارشی از راههای موثر در کاهش
ترددها و تجمعها ارائه داد و درخصوص تداوم اعمال محدودیت تردد
در ساعت  21لغایت  4صبح در شهرهای نارنجی باالی  200هزار نفر
جمعیت بحث و بررسی صورت گرفت .در این جلسه پس از گزارشی
درخصوص وضعیت ابتالء و شیوع بیماری در شهرهای مختلف کشور
مقرر شــد از روز شنبه هفته آینده محدودیتها در شهرهایی که از
ابتدای آذرماه از وضعیت قرمز به وضعیت نارنجی رسیده اند ،مطابق
وضعیت نارنجی تعریف شده در طرح جامع مقابله با کرونا اعمال شود.
در این جلســه آخرین وضعیت روند بیماری در ســطح کشور مورد
بررسی قرار گرفت .بر اساس گزارش ارائه شده از مجموع  160شهری
که از یکم آذر ماه جزو شــهرهای قرمز قرار داشت 64 ،شهرستان در
وضعیت قرمز قرار دارند .همچنین  278شهرستان در سطح کشور در
وضعیت نارنجی و  106شهر نیز در وضعیت زرد هستند .بر این اساس،
در شــهرهای دارای وضعیت قرمز ،به مــدت یک هفته دیگر همان
محدودیتهای سطح هشدار  3مجددا ادامه خواهد یافت .تهران نیز
از روز شنبه در وضعیت نارنجی خواهد بود .محسنی بندپی در جلسه
فرمانداران استان تهران و فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در
تهران به باشگاه خبرنگاران گفت « :سیر نزولی پذیرش بیمارستانی
را شــاهد هستیم که این موضوع باید تداوم پیدا کند ،درست نیست
کــه همه جا را تعطیل کنیم و تعــداد بیماران پایین بیاید بلکه باید

در شهر یزد مشکل اصلی رفت و آمدهای خانوادگی است

دکتر ســلمانی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اســتان یزد به آفتاب یزد گفت  « :یزد با پایین آمدن آمار مبتالیان از
وضعیت قرمز خارج شد و با لغو شدن این محدودیت ها بار دیگر نگرانی به سوی ما آمده است  .زیرا در شهر یزد مشکل
اصلی رفت و آمدهای خانوادگی اســت و به نظر من بازگشایی اصناف خطر جدیای برای ما ندارد و با کنترل این رفت و
آمدها تا حد زیادی می توان این بیماری را در اســتان ما کنترل کرد  » .همچنین طالبی استاندار یزد در توئیتی نوشت :
« تغییر وضعیت استان یزد در کرونا  ،حاصل تالش همگانی و همکاری خوب مردم است .برای رسیدن به ثبات بیشتر ،در
هفته آینده بخشی از محدودیت ورود پالک های غیر بومی و رفت و آمدهای شبانه را ادامه می دهیم اما گشايش هایی در
فعالیت اصناف ایجاد می کنیم .با امید به تداوم همکاری مردم در رعایت پروتکل ها» .

امتناعشهرداریازنصبفیلتردودهبررویاتوبوسهایشرکتواحد
آلودگی هوا که در تهران شــدت گرفته است ،ذرات معلق کمتر از
 ۲.۵میکرون ســهم اصلی را در آالیندگی هوای سرد تهران دارند.
کارشناسان و مســئوالن امر هم همزمان با آن شدت گرفتن این
آالیندهها به تشریح علل آن پرداختهاند .به گزارش مهر ،مدیرعامل
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تأکید بر اینکه بخش زیادی از
ذرات معلق زیر  ۲.۵میکرون که آلودگی مؤثر در فصل سرد است،
از خودروهای گازوئیلی و صنایعی که گازوئیل و مازوت میسوزانند
وارد هوای شهر میشود ،خاطرنشان کرد :به همین دلیل ،الزم است
در مورد اطمینان از صحت انجام معاینه فنی خودروهای سنگین
و نیز استفاده از فیلتر مناسب در دودکش صنایع ،نظارت بیشتری
صورت گیرد.
>محیط زیست باید نظارتش را افزایش دهد

شهیدزاده اظهار داشــت :نظارت بر انجام معاینه فنی خودروهای
ســنگین و نصب فیلتر مناسب دودکش صنایع از وظایف سازمان

حفاظت محیط زیست محسوب میشوند.
>صنایع نقش اصلی در آلودگی هوا در شرایط وارونگی ندارند

اما محمد رســتگاری معاون نظارت و پایش محیط زیست استان
تهــران با توضیح ایــن موضوع که واحدهای صنعتی در اســتان
تهران ،که به عنوان منابع آالینده از آنها یاد شده است ،عمدتاً در
خارج از محدودههای شهری قرار دارند ،گفت :اگر هم وارونگی هوا
رخ دهد ،تأثیر این واحدهای صنعتی بر روی شهرستانهای تهران
اســت که از بعد مسافتی و شکل قرارگیری در مسیر حرکت هوا
قرار دارند.وی افزود :بنابراین نمیتوانیم بگوییم واحدهای صنعتی
عامل اصلی آلودگی هوای تهران در فصول سرد هستند.رستگاری
با اشاره به اینکه عالوه بر شرط استان تهران ،در حوزه شهرستان
ری هم واحدهایی از صنایع مستقر هستند که پتانسیل آالیندگی
را دارند ،گفت ممکن است مناطق جنوبی را تحت تأثیر قرار دهند
اما این که شــرایط کل شهر ناشی از آلودگی فعالیت این صنایع

سازمان تامین اجتماعی
امهال حق بیمه کسبوکارهای گردشگری را پذیرفت

بر اســاس اعــام مدیرعامل ســازمان تامین
اجتماعی تمامی کارگاههایــی که فعالیت آنها
منطبق با جدول فعالیتهــای اقتصادی حوزه
گردشگری است ،میتوانند از مزایای امهال ۲۰
درصد حق بیمه ســهم کارفرمایی تا پایان سال
 ۹۹بهرهمند شوند .به گزارش مهر ،کارفرمایان
کارگاههای یادشــده نیز که با ارســال لیست
کارکنان شــاغل در کارگاه نســبت به پرداخت

حداقــل  ۱۰درصد حــق بیمه متعلقــه اقدام
میکنند ،باید حداکثر تا پایان اردیبهشــت ماه
ســال  ۱۴۰۰نسبت به تعیین تکلیف حق بیمه
معوق شده سهم کارفرمایی دوره مهر تا اسفند
سال  ۹۹اقدام کنند.همچنین در صورت پرداخت
یکجای بدهی مربوطه و یا ترتیب پرداخت آن به
شــرح فوق ،بدهی مزبور از شمول جرایم تأخیر
تأیید پرداخت حق بیمه معاف میشود.

>مصوبه اعمال محدودیتها طبق متن آن تا پایان کرونا
قابلیت اجرا دارد

بــا در نظر گرفتن ایــن نکته که مردم باید همچنــان پروتکلهای
بهداشــتی را رعایت کنند تا مجددا میزان شــیوع گســترده نشود
،دکتر ایرج حریرچی ،معاون کل وزارت بهداشت به آفتاب یزد گفت:
« محدودیتهــا یک موضوع دینامیک اســت به ایــن صورت که
شــهر قرمز در صورت رعایت به شهر نارنجی تبدیل میشود اما اگر
پروتکلها رعایت نشــود و میزان ابتال باال رود مجدد این شهرها به
وضعیت قرمز برمیگردند .کما اینکه االن یک تعدادی شــهر جدید
در وضعیت قرمز قرار گرفتهاند .این گونه نیســت که این تصمیمات
مقطعی باشند و این مصوبه اعمال محدودیتها طبق متن آن تا پایان
کرونا قابلیت اجرا دارد .به عبارتی دیگر اگر تعداد بســتریها باز باال
رود شــهرها به وضعیت قرمز و تعطیلی مجدد خواهند رسید .رنگ
این شهرها بر اساس میزان رعایت پروتکلها تعیین میشود .از سوی
دیگر محدودیتهای هوشمند تنها یکی از استراتژیهای هفتگانه ما
برای مقابله با بیماری کرونا اســت .همچنان دیگر استراتژیهای ما
مثل افزایش آگاهی مردم ،انجام تست بیشتر ،قرنطینه هوشمند افراد
مبتال و درمان سرپایی با قدرت بیشتری در حال انجام گرفتن است» .
>بازگشت محدودیتها در صورت عدم رعایت

دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا به آفتاب
یزد گفت « :محدودیت فقط برای گروه  1و  2لغو شــده و همچنان
برای دو گروه دیگر وجود دارد .اگر وضعیت شهرها باردیگر قرمز شوند
ممکن اســت این محدودیتها باز اعمال شوند .در صورتی که مردم
رعایت نکنند و مســئولین از تجمعات جلوگیری نکنند بار دیگر ما
شــاهد افزایش مبتالیان خواهیم بود پــس باید همچنان پروتکلها
رعایت شوند و حتما محدودیت شرکت در تجمعات ادامه پیدا کند» .
دکتر مینو محرز عضو دیگری از ســتاد مبارزه با کرونا به آفتاب یزد
گفــت « :مردم باید رعایت کننــد و برخی از محدودیتها همچنان
پابرجا هســتند .همه جای دنیا بعد از یک مدتی قرنطینه ،مردم بار
دیگر رعایت نکردند و آمار مبتالیان افزایش داشت .در زمینه رعایت
پروتکلها باید سختگیری شود زیرا سازمان جهانی بهداشت اعالم
کرده اگر باالی  97درصد مردم ماسک بزنند و رعایت کنند نیازی به
قرنطینه کامل شهرها نیست» .
>روزانه حدود  70هزار نفر مبتالی بدون عالمت وجود دارد

در ادامه دکتر محمد اســماعیل اکبری مشاور عالی وزیر بهداشت به
آفتاب یــزد گفت « :این محدودیتها تنها میتوانند به قطع زنجیره
کمک کند اما تنها عاملی که قادر اســت زنجیره انتقال را قطع کند،
پیدا کردن مبتالیان بدون عالمت یا با عالیم کم اســت .روزانه حدود
 70هــزار نفر مبتالی بدون عالمت وجــود دارد .این افراد باید یا در
خانههای خود قرنطینه شــوند یــا در مراکز قرنطینه تحت نظر قرار
بگیرند .برای قطع زنجیره باید ویروس قرنطینه و ایزوله شود و از فردی
به فرد دیگر مننقل نشود این گونه میتوان جلوی شیوع را گرفت» .
>نتیجهگیری

به نظر میرسد محدودیتها در سطح پایینتر ادامه خواهند داشت و
مسئولین در پی رعایت استراتژیهای جدید خود هستند .الزم است
مردم پروتکلهای بهداشتی را در سطح باال رعایت کنند زیرا قرنطینه
کامل مشکالت اقتصادی زیادی را به وجود میآورد و با رعایت مردم
میتوان از قرنطینه مجدد جلوگیری کرد .حال که به گفته کارشناسان
زنجیره قطع شده مبادا مجددا به شرایط وخیم گذشته باز گردیم.
 ۹۰درصد اتوبوسهای شرکت واحد آالینده هستند و
بنابراین شهرداری موظف است که با نصب فیلتر دوده
بر روی آنها ،از افزایش آالیندگی در سطح شهر تهران
جلوگیری کند
باشد دور از ذهن است.
> ۹۰درصد اتوبوسهای تهران آالیندهاند و فیلتر دوده ندارند

وی بــا بیــان اینکه در داخل ســطح شــهر تهــران خودروهای
دیزلی توان آالیندگی شــأن بیش از دیگر خودروها اســت ،اظهار
داشــت ۹۰ :درصد اتوبوسهای شــرکت واحد آالینده هســتند
و بنابرایــن شــهرداری موظف اســت که با نصب فیلتــر دوده بر
روی آنها ،از افزایش آالیندگی در ســطح شــهر تهران جلوگیری
کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :نه تنها شهرداری به نصب فیلتر دوده
بر روی اتوبوسهای شرکت واحد اقدامی انجام نداده است بلکه از
محیط زیست درخواست کرده اســت ،آنها را از نصب فیلتر دوده
معاف کند که ما با این درخواست مخالفت کردهایم.

وام ودیعه ۷۰میلیونی مسکن
برای خانوارهایی که فرزند سوم بیاورند

در الیحــه بودجه ســال آینــده ( ) 1400به
منظور حمایــت از فرزندآوری ،بــه خانوارهای
فاقد مســکن که صاحب فرزند ســوم شده یا
میشــوند ،وام ودیعه  ۷۰میلیونی مسکن داده
میشــود.به گزارش ایسنا ،به منظور پشتیبانی
از فرزنــد آوری ،در الیحه بودجه ســال آینده
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران مکلف
شده است تا مبلغ  ۲۱۰میلیارد تومان از طریق

بانکهای عامل و از محل ســپردههای جاری و
قرض الحســنه نظام بانکی ،نسبت به پرداخت
تسهیالت قرض الحسنه ودیعه مسکن به مبلغ
 ۷۰میلیون تومان اقدام کند .گفتنی اســت که
بازپرداخت این تســهیالت حداکثر  ۲۰ســاله
برای خانوارهای فاقد مســکن که صاحب فرزند
ســوم در ســالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰شــده یا
میشوند ،است.
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واکسن آنفلوآنزا رسید

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از عرضه واکسن آنفلوآنزا سه ظرفیتی در
داروخانههای منتخب با ثبت کد ملی افراد خبر داد.به گزارش ایسنا ،دکتر سید حیدرمحمدی
گفت :همراه داشتن کارت ملی برای ثبت کد ملی در سامانه تیتک توسط داروخانه الزامی است.
وی خاطرنشان کرد :داروخانههای منتخب تهران برای عرضه واکسن ۱۳آبان ۲۹ ،فروردین۲۲ ،
بهمن ،ایثار ،شهید کاظمی ،هالل احمر مرکزی و شماره  ۲و هالل احمر شهرری هستند.

کرونا خبر
جهان
تعداد مبتالیان ۶۴ :میلیون و  ۱۹۵هزار و
 ۷۳۸نفر
تعداد فوتی ها :یک میلیون و  ۴۸۶هزار
و  ۸۴۴نفر
تعداد بهبود یافتگان ۴۴ :میلیون و ۴۴۳
هزار و  ۲۱۴نفر
ایران
تعداد مبتالیان ۹۸۹ :هزار و  ۵۷۲نفر
تعداد فوتی ها ۴۸ :هزار و  ۹۹۰نفر
تعداد مبتالیان دیروز ۱۳ :هزار و  ۶۲۱نفر
تعداد فوتیهای دیروز ۳۶۲ :نفر
آمریکا
تعداد مبتالیان ۱۴ :میلیون و  ۱۰۸هزار و
 606نفر
تعداد فوتی ها ۲۷۶ :هزار و  ۹۷9نفر

تسهیالت

اعالم میزان وام ازدواج
در بودجه پیشنهادی۱۴۰۰

براساس بند الف تبصره  ۱۶الیحه پیشنهادی
دولت بــرای بودجه ســال  ،۱۴۰۰به منظور
حمایــت از ازدواج جوانــان ،بانــک مرکزی
جمهوری اســامی ایران مکلف شده است از
محل پس انداز جاری و قرض الحســنه نظام
بانکــی تســهیالت قرضالحســنه ازدواج به
زوجهای جوان پرداخت کند .به گزارش ایلنا،
براساس این بند از تبصره  ۱۶الیحه بودجه این
تسهیالت به زوجهایی تعلق میگیرد که تاریخ
عقد ازدواج آنها بعــد از تاریخ 1397/ ۰۱/۰۱
باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده باشند.
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از
زوجین در ســال  ۱۴۰۰برابر با  ۵۰۰میلیون
ریال یعنــی  ۵۰میلیون تومــان خواهد بود.
همچنین دوره بازپرداخت این تسهیالت هفت
ساله تعیین شده است.

بهداشت و درمان

بار مالی استخدام ۳۰
هزار نیروی جدید در
وزارت بهداشت تامین شد

معاون توســعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی
وزارت بهداشــت گفت :بــا تامین مالی جذب
 ۳۰هزار نیروی جدید از سوی سازمان برنامه
و بودجــه ،بخش عمــدهای از نیازهای حوزه
سالمت کشور رفع میشــود.به گزارش مهر،
ســیدکامل تقوی نژاد ،اظهار داشت :با تامین
مالی مجوز جذب  ۳۰هزار نیروی انسانی جدید
کــه بخش عمدهای از آنها در بیمارســتانها،
مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای اورژانس
شــروع به کار خواهند کرد ،میتــوان انتظار
داشــت که از «بارکاری» بســیار باالی کادر
پرتالش و خســتگی ناپذیر دانشگاههای علوم
پزشکی و مدافعان سالمت کشور کاسته شود.
تقوی نژاد تاکید کرد :با بکارگیری این نیروها،
تعداد افرادی که در  ۲سال اخیر جذب وزارت
بهداشــت میشــوند به بیش از  ۵۰هزار نفر
خواهد رسید که شاهد تحول عظیم و تاثیرگذار
در حوزه منابع دانشگاههای علوم پزشکی کشور
خواهیم بود.

مستمری بگیران

رقمحقبیمهتکمیلی
وعمرمستمریبگیران
تامیناجتماعیاعالمشد

سازمان تامین اجتماعی با ابالغ دستور اداری به
واحدهای اجرایی ضوابط بیمه تکمیلی درمان و
عمر مستمری بگیران این ســازمان از آذر سال
جاری تا آبان سال  ۱۴۰۰را اعالم کرد.به گزارش
ایسنا ،بر اساس این دستور اداری ،بر اساس قرارداد
منعقدهمیانکانونعالیبازنشستگانومستمری
بگیران تامین اجتماعی و شرکت بیمه آتیه سازان
حافظ ،حق بیمه تکمیلی درمان از اول آذر امسال
تا  ۳۰آبان سال  ۱۴۰۰با احتساب مالیات بر ارزش
افزوده برای هر نفر ماهانه  ۶۵هزار تومان اســت.
با توجه به مصوبات هیئت مدیره سازمان تامین
اجتماعی مبنی بر مساعدت به مستمری بگیران
بابت بیمه تکمیلی درمان مقرر شــد طی دوره
مذکور به ازای هر نفر از مشمولین ماهانه مبلغ
 ۲۱هزار تومان توسط واحدهای اجرایی به حساب
هزینه کمک به بیمه تکمیلی درمان به کد حساب
مربوطه منظور و با هماهنگی کانون بازنشستگان
شهرســتان و اســتان مربوطه به شرکت طرف
قرارداد پرداخت شــود .از این رو از تاریخ اول آذر
سال ۹۹تا  ۳۰آبان سال  ۱۴۰۰به مدت یکسال
مبلغ  ۴۴هــزار تومان به ازای هر نفر بابت بیمه
تکمیلی درمان از مستمری ماهانه مشموالن کسر
خواهد شد.همچنین به موجب قرارداد منعقده
بین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران
تامین اجتماعی و شرکت بیمه ایران ،حق بیمه
با احتســاب مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر
ماهانه  ۱۱هزار و  ۷۷۰تومان است.در این دستور
اداری ،مشمولین قراردادهای بیمه تکمیلی و عمر،
مستمری بگیران بازنشســته ،ازکارافتاده کلی و
مســتمری بگیران بازمانده به همراه همسر و یا
همسران دائم و درصورت تمایل سایر افراد تحت
تکفل واجد شرایط آنان عنوان شده است.

گزارش
وعده ناتمام چاپخانه دولتی
برای تامین بدنه «کارت ملی»

چرا پروژه «کارت ملی هوشمند»

شکستخورد؟

کارت ملی هوشمند پروژهای طوالنی مدت که
این روزها بیشتر از همیشه خبرساز شده ،سوالی
که ممکن است برای خیلیها پیش آید این
است که کارت ملیهای قدیمی چه مشکلی
داشت که کارت ملی هوشمند باید جایگزین
آن شــود .به گــزارش باشــگاه خبرنگاران
جوان،کارت ملی هوشــمند که در طی چند
ســال اخیر پس از تحریم صدور و تولید آن
با مشکالت فراوانی رو به رو شد ،زیرا که بدنه
و تراشــه آن از خارج از کشور تهیه میشد،
حاال این مســئله که قرار بــود به نفع مردم
در جهت بهبود کارهای شــهروندی ،اداری و
دولتی باشد ،اکنون با عدم صدور کارت ملی
هوشــمند برای نزدیک به  ۱۰میلیون نفر به
یک معضل قدیمی تبدیل شده است.
>مشکل فنی در بدنه کارت ملی
علت تاخیر کارت ملیهای هوشمند

افراد بسیاری میگویند ،دو سالی است برای
کارت ملی هوشــمند خود اقــدام کرده اند،
اما هنوز به دستشــان نرسیده ،در این راستا
ســیف اهلل ابوترابی ســخنگوی سازمان ثبت
احوال در خرداد ماه ســال گذشته علت این
تاخیر را مشــکل فنی در بدنــه کارت ملی
هوشمند دانســت و گفت :جنس بدنه کارت
ملی به دلیل اینکه مقاومت بیشــتری داشته
باشــد ،از پلی کربنات است که مواد اولیه آن
وارداتی اســت.او مطرح کــرد :تا به امروز ۴۶
میلیون و  ۳۰۰هزار کارت ملی هوشمند برای
شهروندان صادر شده است.
>وعده پوچ چاپخانه دولتی برای تامین
 ۹میلیون بدنه کارت ملی هوشمند

حاال که بدنه کارت ملی هوشــمند در کشور
تولید نمیشود ،چاپخانه دولتی در شهریور ماه
سال گذشته وعده داد تا  ۹میلیون بدنه کارت
ملی هوشــمند را تامین کند تا این مشــکل
برای افراد فاقد کارت ملی هوشمند رفع شود؛
رئیس ســازمان ثبت احوال در این باره اظهار
کرد :چاپخانه دولتی وعده داده است که هرماه
حدود ۹۰۰هزار کارت تحویل ثبت احوال دهد
و تا پایان ســال نیز ۹میلیون بدنه کارت ملی
هوشمند دراختیار ثبت احوال گذاشته شود و
اگر این موضوع عملیاتی شود ،موفق خواهیم
شد برای تمام شهروندان کارت ملی هوشمند
صادر کنیم.وی در ادامه تصریح کرد :ظرفیت
تولید کارت ملی هوشمند در ثبت احوال ۲و
نیم میلیون کارت در ماه است و اگر بدنه کارت
توسط چاپخانه دولتی به ثبت احوال تحویل
داده شود ،به راحتی پاسخگوی مردم خواهیم
بود و مــدت زمان ثبت نام تا تحویل کارت را
به کوتاهترین زمان ممکن خواهیم رساند .اما
امــروز  ۹ماه از ســال  ۹۹میگذرد و چاچانه
دولتی به وعده خودش عمل نکرده است ،این
درحالی اســت که در چند ماه گذشته رئیس
جمهور دستور تسریع برای حل مشکل کارت
ملیهای هوشــمند را داد.بر اســاس آخرین
آمار اعالم شــده از سوی سازمان ثبت احوال
کشور در حال حاضر  ۵۷میلیون و  ۹۱۳هزار
و  ۳۸۵نفر نســبت به تکمیل ثبت نام کارت
ملی هوشمند خود اقدام کردند و  ۴۷میلیون و
 ۶۴۹هزار و  ۵۶۳کارت ملی هوشمند صادر شده
و چاپخانه دولتی تنها یک میلیون و  ۲۱۹هزار و
 ۸۱۴کارت ملی تولید کرده است.
اکنــون چاپخانه دولتی حدود  ۶میلیون کارت
ملی هوشمند دیگر باید تولید کند تا این مشکل
بر طرف شــود در حالیکه ســه ماه دیگر زمان
باقی مانده است تا سال به اتمام برسد ،با وجود
تمامی این مشکالت مرکز پژوهشهای مجلس
این پروژه را یک پروژه شکست خورده دانست.
طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه باید
در سال  ۱۳۹۴صدور کارت هوشمند ملی برای
اتباع ایرانی پایان میپذیرفت ،اما درحال حاضر
با گذشت هشت ســال این پروژه به سرانجام
نرســیده اســت.طبق گزارش «ارزیابی پروژه
صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادهای
سیاســتی» تاکنون حــدود  ۱۰میلیون نفر از
افرادی که ثبت نام کردهاند کارت هوشمند ملی
خود را دریافت نکرده اند .حدود  ۴یا  ۵میلیون
نفرنیزبرایدریافتکارتتاکنوناقدامینکردهاند.
جالب است بدانید اکنون که تولید بدنه کارت
ملی هوشمند با مشــکل مواجه است ،اعتبار
کارت ملیهای هوشــمند صادر شده  ۷ساله
اســت ،یعنی پس از گذشت  ۷سال همچنان
برای دریافت مجدد کارت ملی هوشــمند این
مشکالت باقی خواهد ماند ،کارت ملی هوشمند
یکی از اسناد هویتی هر فرد است که برای انجام
کارهای ادارای ،بانکی و ...حائز اهمیت اســت،
بنابراین انتظار میرود تا نهادهای مربوطه برای
حل این امر راه حلی را در نظر بگیرند.
طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
باید در ســال  ۱۳۹۴صــدور کارت
هوشــمند ملی برای اتباع ایرانی پایان
میپذیرفت ،اما درحال حاضر با گذشت
هشــت ســال این پروژه به سرانجام
نرسیده است

