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گفت وگو با یک متقاضی عقد و طالق صوری برای دریافت وام100میلیونی  

ازدواجبهشرطوام،بله...

بازنشستگان

بودجه همسان سازی برای  3سال
تامین شد

گــروه اجتماعی -در پــی مصوبه چهارشنبه
گذشته دولت برای اجرای طرح همسان سازی
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که بودجه
آن با واگـــذاری 32هــزار میلیارد تومان سهام
شرکت های دولتی به تامین اجتماعی تامین
شد،مدیرعاملتامیناجتماعیجزئیاتبیشتری
را از همسان سازی و افزایش حقوق تشریح کرد.
مصطفی ســـاالری دیـــروز در نشستی خبری
اشاره کرد که خودمان را ملزم می دانیم حقوق
بازنشستگان مان را افزایش دهیم ،این رقم ۳۲
میلیارد تومانی که از دولت گرفتیم برای اجرای
همسان سازی طی سه سال است .بنابرگزارش
فارس و مهر ،ساالری گفت :بر اساس آن چه در
جلسات با کانون بازنشستگان تفاهم شد حداقل
بگیرانی که تا سال گذشته با  ۳۰سال سابقه ،یک
میلیون و  ۵۸۰هزار تومان می گرفتند امسال با
افزایش  ۲۶درصدی و احتساب همسان سازی،
دو میلیون و  ۷۵۰هزار تومان دریافت می کنند و
برای افرادی که  ۳۵سال سابقه دارند این رقم به
حدود سه میلیون تومان میرسد.ساالری افزود:
سازمان تامین اجتماعی درآمد -هزینهای اداره
میشودومعنایآن،ایناستکهبهصورتماهانه
باید وصولیها و درآمدهایی داشته باشیم که از
منابع دولت نیست و از درآمدهای بیمهای و سود
سهام است که باید به صورت نقدینگی حاصل و
هزینه کنیم.ساالری افزود :در سال  98مجموع
درآمــد ما 134هــزار میلیارد و در سال 1399
بودجه ما 172هزار میلیارد بوده است ،حد اقل
هزینه هر ماه ما در سال  1398غیر از پروژهها
و عیدی  9600میلیارد تومان بــوده اســت که
در سال  99این رقم به  14500میلیارد تومان
رســیــده که با احتساب همسان ســازی حقوق
بازنشستگان باید ماهی 10هزار و 600میلیارد
تومان پرداخت کنیم که این مبلغ از محل اندوخته
خودشانبودهاست.حدودسههزارمیلیاردتومان
را باید در بخش درمان هزینه کنیم و ماهی 800
میلیارد تومان نیز هزینههای جاری ماست و اگر
یک روز عقب بیفتیم جبران صدمات آن سخت
است .خوشبختانه مشکلی در زمینه تامین این
موارد نداریم و با برنامه ریزی که برای ادامه سال
 99داشتهایم ،اطمینان میدهیم که برای تامین
منابع و ایفای تعهدات مشکلی نخواهیم داشت.
وی گفت :متناسبسازی حقوق بازنشستگان،
موضوعمهمیبودکهازاینهفتهاعمالوپرداخت
میشود ،تامین منابع آن از محل وصول مطالبات
مــا از دولــت بــود کــه زمینه ایــن مــوضــوع توسط
دولت فراهم شد و 32هزار میلیارد تومان سهام
با قید عدم بنگاهداری به تامین اجتماعی داده
شد که بخشی از تعهد ما بوده اســت.وی درباره
شرکت های دولتی واگذار شده به سازمان تامین
اجتماعی گفت :شرکتهای واگــذار شــده در
حوزه های مختلف و شامل پاالیشگاه نفت امام
خمینی شــازنــد ،طــای زرشـــوران ،آلومینیوم
جاجرم ،آلومینیوم جنوب ،تجهیزات سنگین
هپکو ،پتروشیمی دماوند ،توسعه گردشگری
ایرانوماشینسازیتبریزاست.بهجزیکشرکت
بقیهراسهامدارهستیمویکیازشرکتهاراباالی
 ۵۰درصد سهام داریم و قرار است تا سال آینده از
آن خارج شویم.

خبر

مدیرعامل بیمه دی سفیر اهدای
عضو شد
شرکت بیمه دی در ماه های اخیر با اجرای پویش
تبلیغاتی مشترک با انجمن اهدای عضو ایرانیان،
سعی در ترویج این امر خداپسندانه دارد .به
گ ــزارش رواب ــط عمومی واط ــاع رســانــی؛ این
پویش مشترک تبلیغاتی توانست اهداف خود
را در جهت توسعه و ترویج فرهنگ اهدای عضو
در میان هموطنان تأمین نماید .به همین منظور
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن اهدای
عضو ایرانیان با اهدای لوح تقدیر به پاس تالش
هــا و همراهی خالصانه مهندس محمدرضا
کشاورز ،مدیرعامل شرکت بیمه دی ،از ایشان
به عنوان سفیر اهــدای عضو تقدیر نمودند .در
قسمتی از متن این لوح آمــده اســت « :این لوح
سپاس از طرف «انجمن اهدای عضو ایرانیان» و به
نمایندگیازتمامچشمانتظارانپیوندوهمچنین
رهایی یافتگان از مشقت و رنج ،به حضور محترم
جنابعالی که حامی بی قید و شرط اهدای عضو
و پیوند اعضای کشور بوده اید ونقش اساسی در
پیشبرد اهداف متعالی این انجمن داشته اید،
تقدیم می گردد.

5
توئیت روز
توئیت وزیر رفاه
در تقدیر از تامین اجتماعی

  معاون وزیر درباره تضییع 50هزار میلیارد اعتبارات وام ازدواج هشدار می دهد

غفوریان-نمایاول«:ورشکستهشدم.جوونی
 33سالهساکن...هستم.نیازمندوامکمسودم
اگرخانممحترمیباشهلطفکنهعقدکنیمبرای
وامخیلیممنونمیشمازمحبتش»...
نمای دوم :معاون امــور جوانان وزیــر ورزش و
جوانانمیگوید«:باافزایشمبلغوام،متاسفانه
خرید و ف ــروش وامهـــای ازدواج ،طــاقهــا و
ازدواجهایصورینیزافزایشیافتهواینامر۳۰
هزارمیلیاردتومانازاعتباراتسال۹۸و۵۰هزار
میلیارد تومان از اعتبارات سال  ۹۹را میتواند
تضییعکند».
نمایسوم:آیاوامازدواجکههدفشکمکبهزوج
هایجوانبرایتشکیلخانوادهوتسهیلازدواج
است،درمسیرکجقرارگرفتهاست؟
▪خبرنگاروازدواجصوری!

درفضایمجازیچرخیمیزنمواینجوان33
ساله را پیدا می کنم .نوشته« :ورشکسته شدم.
جوونی  33ساله ساکن ...هستم .نیازمند وام
کمسودماگرخانممحترمیباشهلطفکنهعقد
کنیمبرایوامخیلیممنونمیشمازمحبتش»...
برای این که با روند ازدواج و طالق صوری آشنا
شوم،بهناچارخودمرابایدمشتریازدواجصوری
جابزنم.گفتوگویمجازیامباجوان33سالهرا
اینگونهآغازمیکنم:
سالم ،وقتتون بخیر .ببخشید برای
عقد صــوری و وام اگر اوکــی کنیم ،وام 100
میلیونیروچطوریتقسیممیکنید؟

 ســام روز خــوش ،نصف نصف با حق طالقبرایزن.
برایعقدمهریهروچهکارمیکنید؟

-اونواگهقبولکنیدیکشاخهگلباشه.

ضامنبانکروشماردیفمیکنیدواقساطروکیبایدبده؟

ضامن رو که میشه با  3-2میلیون خرید و برای
اقساطهمتوافقمیکنیمهرکساقساطخودش
رو پرداخت کنه .فکر کنم هر نفر قسطش 650
تومانه.
بــعــدش بـــــرای طــــاق بـــه مشکل
نمیخوریم؟

-نه.موقععقدحقطالقرومیدیمبهشما.

از50میلیون وام چقدر دست من رو
میگیره؟

 49-تومان.

ببخشیدقبالشنیدیدکسیاینکار
روانجامبده؟

 آره موقعی که دانشجو بودم بعضی ها این کاررومیکردن.
ببخشیدیکسوالدیگه،میارزهآدم
برای 50تومن شناسنامه اش رو طالقی کنه؟

شماخودتبااینمشکلنداری؟

-نهمنکهازدواجنمیکنمباایناوضاع...

راه دیگه ای ن ــداری بــرای ایــن 50
میلیون؟االنبا 50تومنچهکارمیشهکرد؟

نه.منواقعاازنظرمالیضعیفشدم،اینکرونابدبختمکرد.سودوامازدواجکمه.درضمنهنوز
با50تومنمیشهکاریکرد...
▪ازدواجوطالقبرای 50میلیون!

جوان 33سالهالبتهدرمیانگفتوگو،سواالتیاز
وضعیتمنمیکندکههرکدامرابهگونهایپاسخ
میدهم.ازردوبدلشدناینپرسشهاچندانبه
نتیجهنمیرسمکهاوحتمایکشیاداست،بیشتر
بهنظرممیآیدکهاودرشرایطنامناسبمالیقرار
دارد و تصور می کند با این 50میلیون در زندگی
اشگشایشیحاصلمیشود.وقتیموضوعدرج
طالق در شناسنامه را با او در میان می گذارم،
طوری پاسخ می دهد که انگار برایش مهم نیست

در شناسنامه و آینده اش چه اتفاقی رخ می دهد.
بااینحالبخشیازاعتبارارائهتسهیالتازدواج
کههدفغاییآن،تسهیلتشکیلخانوادهاست،با
اینروشهایغیرقانونیازمسیرخودخارجشده
است ،چنان که محمد مهدی تندگویان معاون
جوانان وزیر ورزش و جوانان نیز دیروز در این باره
گفته است:با افزایش مبلغ وام ،متاسفانه خرید
و فروش وامهای ازدواج ،طالقها و ازدواجهای
صورینیزافزایشیافتهواینموضوعمیتواند۳۰
هزارمیلیاردتومانازاعتباراتسال ۹۸و۵۰هزار
میلیاردتومانازاعتباراتسال ۹۹راتضییعکند.
آقای تندگویان البته به بخش دیگری از به هدف
نرسیدنپرداختوامازدواجهماشارهکردهاست:
شمار قابل توجهی از درخواست کنندگان وام
ازدواجنیززنان  ۴۵تا ۵۰سالههستندکهدرسن
فرزندآوریقرارندارندودرنتیجه،ازدواجآنان در
نرخرشدجمعیتاثرگذارنخواهد بود.
در عین حالی که خردادماه گذشته دولت در
مصوبه ای پرداخت وام ازدواج را برای سنین
 18تا  40سال تعیین کرد اما پژمانفر نماینده
و عضو کمیسیون فرهنگی معتقد است :این
تصمیم دولــت یک اقــدام غیرمنطقی است؛
کسانیکهدیرازدواجکردهاندباتوجهبهشرایط
اقتصادی سختی که وجود دارد یا مشکالتی
که داشتهاند ،دست به ازدواج در سنین باالتر
زدهانــد یا جوانانی هستند که قصد ازدواج
زیر  18سال را دارنــد که بخش قابل توجهی
از ازدواجهــای موفق کشور زیر  18سال رقم
میخورد لذا این تصمیم دولت ،اتفاق بسیار
بدی است و موجب جلوگیری از ازدواجهــای
بسیاری و محرومیت مــردم ایــران از حقوق
قانونی خود میشود.

 ۱۴۹۹نفر از مبتالیان جدید بستری شدند
قربانیان  24ساعته
۱۹۴

مبتالیان  24ساعته
۲۱۸۶

جمع کل قربانیان

جمع کل مبتالیان

تعداد بهبود یافتگان

۱۲۸۲۹

۲۵۷۳۰۳

۲۱۹۹۹۳

معاون وزیر بهداشت :ویروس کرونا عفونیتر شده است
معاونتحقیقاتوفناوریوزیربهداشتاعالمکرد:
پژوهشگران شواهد محکمی ارائــه کردهاند که
نشان می دهد یک جهش جدید در ژنوم SARS-
 ،۲-CoVقدرت انتشار آن را افزایش داده و این
ویــروس را سه تا  ۹برابر عفونیتر کرده است.به
گــزارش ایرنا ،رضا ملک زاده افزود:یافته های

جدید«دکترکوربر»ازآزمایشگاهملیلسآالموس
و همکارانش نشان می دهد جهش جدید ویروس
کروناازفرم D۶۱۴به G۶۱۴کهدراروپاشناسایی
شدهوبهنقاطدیگرگسترشیافته،پروتئینSPIKE
را که مسئول ورود ویروس به داخل سلول هاست،
تحتتاثیرقراردادهاست.

بیماران در وضعیت شدید
۳۳۵۹

عکس روز
خانواده های جان باختگان کرونا این روزها
وضعیت غریبی را می گذرانند

خبر روز

کنکور لغو نمیشود
معاون کل وزارت بهداشت   گفت :یک کنکور،
کمتر از پنج مراسم عروسی چند صد نفری خطر
دارد پس نگران برگزاری آزمــو نهــای کنکور
نباشید .وقتی مراکز خرید و تفریحی بازگشایی
میشود نباید انتظار داشته باشیم که کنکور
لغو شود   .به گزارش مهر ،ایرج حریرچی البته
جزئیات کنکور رابهجلساتوتصمیمگیریهای
آتی موکول کرد.

