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نیمه پر لیوان را محکم نگه 
دارید و تا نریخته، ببینید

راضیه حسینی

واقعاً بعضی ها چقدر پرتوقع هســتند. مســئوالن 
بیچــاره تــا کمــر برونــد تــوی کندوی عســل و کیلــو کیلو 
عســل خالــص طبیعــی 
بــاز  بیاورنــد  برای شــان 
»ایــن  می گوینــد  هــم 
چی چیه آوردی، گندش 

رو در آوردی.« 
مشــهد  آبــادن-  پــرواز 
قشــم ایر  هواپیمایــی 
نمونــه واضح و تازه این 
پرتوقعــی اســت. کافــی 
است فیلمی را که خانم مسافر از داخل هواپیما گرفته، 
ببینید تا متوجه شــوید چقدر بزرگ نمایی شــده و نکات 

مثبت این پرواز اصالً دیده نشده است.
بــرای مثــال، مســئوالن محتــرم شــرکت هواپیمایی 
خیلــی راحت می توانســتند بگویند هواپیمــا دچار نقص 
فنــی شــده، تــا بیســت و چهــار ســاعت دیگــر هــم پرواز 
برای شــان  وقــت و هزینــه مســافر  امــا چــون  نداریــم؛ 
اهمیــت ویــژه ای داشــت، پیشــنهاد دادنــد بــا هواپیمــای 
دیگری بروند. حاال ســی، چهل نفر هم سرپا ایستادند، 
چه ایرادی دارد؟ خودتان بگویید منتظر ماندن در سالن 
انتظــار فــرودگاه بهتر اســت یا ایســتادن تــوی هواپیما؟ 
فوقــش موقــع تیــک آف و لندینگ چندتــا دررفتگی کتف 
و فک و.. اتفاق می افتد که چیز مهمی نیســت. برای ما 
دهــه شــصتی ها که نشســتن توی صنــدوق عقب پیکان 
جوانان با چهار پنج تا بچه هم قد و قواره خودمان را در 
کارنامه افتخارات مان داریم، این چیزها اصالً غیرطبیعی 
نیســت. اتفاقــاً ممکــن بود دقیقــاً لحظه حرکــت، پیکان 
بــا فولکــس عــوض شــود و همگــی مجبور شــویم عوض 

صندوق عقب برویم توی صندوق جلوی ماشین. 
البتــه در دوره کرونــا شــاید کمی خطرنــاک به نظر 
برســد، ولــی اگــر چشــمان تان را ببندیــد و خودتان را در 
متــروی تهــران تصــور کنیــد، بــا بــاز کــردن چشــم نه تنها 
شــاکی نمی شــوید، بلکه کلی هم خدا را شــکر می کنید 
که در هواپیما ســرپا ایســتاده اید و توی مترو و مشغول 

بیرون آوردن سرتان از حلق بغل دستی نیستید.
بــه  این قــدر ســیاه نمایی نکنیــد. مســئوالن  لطفــاً 
انــدازه کافــی دردســر و مشــغله دارند و آن بــاال در حال 
پیــدا کــردن مقصــر اصلــی پیــک چهــارم هســتند و بــازار 
شکایت، »تو حرف نزن«، »بذارید دهن من باز نشه« 

و دست های پشت پرده حسابی داغ است. 
بهتــر اســت مــا مــردم دیگــر مشــکل جدیــد اضافــه 
نکنیــم و خودمــان یک جوری مشــکالت مان را حل کنیم. 
شــاید موکــت کــردن کف هواپیمــا و نشســتن مهربانانه 
مســافران در کنــار هم گزینه بدی نباشــد. اتفاقاً صفای 
بیشــتری هــم دارد و خودمانی تر اســت. اگــر جا کم آمد 
به روی بال ها هم می توان فکرکرد، خیلی بهتر از داخل 

است و یک فضای کامالً باز به حساب می آید.
نیمه پر لیوان را محکم نگه دارید و تا نریخته، ببینید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

وزیــر بهداشــت در توضیح آخرین وضع 
بیمــاری کوویــد-۱۹ در کشــور گفت که عرض 
کرده بودم اگر توجه و دقت نشود فروردین 

و بهار بسیار سختی در پیش خواهد بود.
به گزارش ایسنا، سعید نمکی در اولین 
گــزارش وضــع کوویــد -۱۹ در کشــور در ســال 
۱۴۰۰ و از رصدخانه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی ضمن تبریک ســال نو گفت: 
گرچــه تلــخ کامی موج جدیــد کووید ۱۹ ذائقه 
همــه مــا را گرفتــار کــرده، اما امیدوارم ســالی 

بهتر از این روزها داشته باشیم.

گفته بودم که اگر توجه نشود، 
بهار سختی خواهیم داشت

بــا  وی گفــت: قبــل از پایــان ســال ۹۹ 
و  عزیــز  مــردم  خدمــت  مختلــف  شــکل های 
از  را  پیش بینی هایــی  محتــرم  مســووالن 
عواقــب  و  عملکردهــا  و  مختلــف  شــیوه های 
آن بــا زبان هــای مختلــف بیــان کــردم؛ گاهــی 
بــا تهدیــد، گاهــی بــا تمنــا و التمــاس و گاهی 
بــا قســم دادن به این که مــردم رعایت کنند، 
ســفر نرونــد و گرفتــاری جدیــد بــرای کشــور 

ایجاد نکنند.
تــالش  بــا  مــا  افــزود:  بهداشــت  وزیــر 
بی وقفــه همکاران مــان توانســتیم مــوج ســوم 
کوویــد را بــا لطــف خدا در کشــور مهــار کنیم. 
بــا اینکــه بیش از یک ماه ویروس موتاســیون 
یافتــه کرونــا مــا را در خوزســتان گرفتــار کرده 
بــود، امــا بــا لطــف خــدا توانســتیم مرگ هــا را 

حدود ۵۰ تا ۶۰ مرگ در روز نگه داریم.
وی گفــت: عــرض کرده بودیــم اگر توجه 
نشــود و دقــت نکنیــم فروردین و بهار بســیار 
ســختی را خواهیــم داشــتیم؛ ایــن خصیصــه 

نگاه کارشناسی است.

به دالیل مختلف پیش بینی های 
ما مورد توجه قرار نگرفت

وی ادامــه داد: بــر اســاس همیــن نــگاه 
را  ایــام  ایــن  مــا پیش بینــی  نیــز  کارشناســی 
می کردیــم. برآوردمان این بود که اگر بتوانیم 
با اجرای طرح تشدید بیماریابی در قالب طرح 
شــهید ســلیمانی از ۲۵ اسفند تا ۱۸ فروردین 
عمــل کنیــم و خانه به خانه دنبال موارد مبتال 
بگردیم، شــعله های کوچک را خاموش کنیم، 
از پیوســتن آن هــا بــه هــم جلوگیــری کنیــم و 
کشــور را در آتش شــدیدی از بیماری نبینیم، 
می توانیــم مطمئــن شــویم کــه بهــار آرام تــری 
خواهیــم داشــت. در حالــی کــه اگــر ایــن کار 
را نکنیــم و جمعیــت ســاکن نداشــته باشــیم، 
بلکه جمعیت ســیال و جابجا شــونده داشــته 
که قابل دسترســی نباشــند و بتوانند بیماری 
را از نقــاط گرفتــار به نقــاط غیرگرفتار یا کمتر 
گرفتــار، آن هــم بــا مولفــه تاثیرگــذاری ماننــد 
ویروس موتاســیون یافته منتقل کنند، بهاری 
بســیار ســخت و شاید تابســتانی متعاقب آن 

سخت تر را داشته باشیم.

بستری های کرونا در سراسر 
کشور رو به فزونی  است

نمکــی گفــت: به دالیــل مختلف عرایض 
ما مورد توجه قرار نگرفت. کالبدشــکافی این 
بی توجهــی مشــکلی را از کشــور حــل نمی کند 
درمــان  ســخت  روزهــای  ایــن  در  را  دردی  و 
نمی کند. منحنی را می بینید که در کل کشور 
متاســفانه آمار بســتری ها رو به فزونی است 
و در بســیاری از شهرها مسئوالن دانشگاه ها 
کــه شــبانه روز بــا آنهــا در تماســم، احســاس 
ســخت و ســنگینی از بــار بیمــاری و کمبــود 
امکاناتــی که ممکن اســت پاســخگو نباشــند، 
دارنــد. در زمینــه بیمــاران ســرپایی یــک خیــز 

شتابنده عمودی داریم.

منتظر خیز سنگین تر 
بستری های کرونا در هفته 

آینده هستیم
وزیــر بهداشــت ادامــه داد: آنچــه امــروز 
در زمینــه بیماران بســتری می بینیم ناشــی از 
صف هــای طوالنــی مردم بــرای خرید مرغ و...
در شــب عید اســت و بعد از آن دورهمی ها و 
شــروع آثار ســفرها و جایجایی اســت و هنوز 
هفتــه آینــده منتظــر یــک خیــز ســنگین تر از 

موارد بستری در کشور هستیم.

برای کادر بهداشت و درمان 
روزهای سختی است

وزیر بهداشت گفت: متاسفانه هنوز جا 
دارد تا این شیب را تندتر ببینیم. تقریبا همه 
استان های ما متاسفانه در یک خیز شتابنده 
بی وقفــه دارنــد جلو می روند و بــرای همکاران 
مــن کــه ۱۴ مــاه اســت کــه شــبانه روز تــالش 
کرنــد،  مهــار  را  مختلفــی  و خیزهــای  کردنــد 
بسیار روزهای سختی است. من پیش از عید 
اعــالم کــردم کــه تــاب آوری مردم مهم اســت، 

امــا تــاب آوری کادر بهداشــت و درمان کشــور 
کــه یــک روز خوش در طول ۱۴ ماه نداشــتند، 

بسیار بسیار مهم تر است.

نقاط نایاب آبی در نقشه 
فعلی کشور

وی تاکید کرد: این کادر سالمت بی صدا 
و آرام چنــد خیــز پشــت ســر هــم را بــا تمــام 
مضایــق مادی و تحریم هایــی که این مدت به 
مملکت تحمیل شد، اداره کردند و نفس شان 
درنیامــد و عــده ای گفتند که اگر خیز چهارمی 
هــم آمــد اینهــا ایــن بــار را خواهنــد کشــید، 
امــا متوجــه نشــدند کــه ایــن خیز چهــارم خیز 
بسیار سنگین تری است.  نقشه ایران در ۲۶ 
اســفند ماه، درســت در پیش از التماس های 
بنــده، نقشــه ای سرشــار از نقــاط زرد و آبی و 
خوزســتان قرمز می بینیم، اما در ۱۸ فروردین 
نقــاط قرمز فــراوان، نقاط آبی بســیار نایاب و 

لکه های نارنجی و زرد متناوب را می بینید.
وزیــر بهداشــت گفــت:  بــرآورد مــا ایــن 
است که هفته آتی و جاری این نقشه قرمزتر 

شده و حتی به سمت سیاهی خواهد رفت.

رعایت ۵۸ درصدی رعایت 
پروتکل ها در کشور

وی بــا تاکیــد بر لــزوم رعایــت پروتکل ها گفت: 
درصــد   ۵۸ بــه  پروتکل هــا  رعایــت  متاســفانه 
رسیده که این موضوع ارتباط مستقیم با تعداد 
ابتــال، بســتری و مرگ و میــر دارد. هرچقدر که 
اجرای پروتکل ها و اعمال آن ها کمتر می شود، 

میزان ابتال، بســتری و مرگ ومیر باال می رود.

وارد موجی سهمگین شدیم
یــک  دچــار  امــروز  کــرد:  اظهــار  نمکــی 
گرفتاری جدیدیم. وارد موج سهمگینی شدیم 

کــه بــه مراتب از موج های قبلی ما را گرفتارتر 
می کند و به همین دلیل باید با رویکرد جدید 
مسائل را حل کنیم. قرار ما بر این نیست که 
بــه دلیــل عــدم همراهی عــده ای، مــردم را در 
این شــرایط ســخت تنها بگذاریم. بنده خودم 
را مکلــف می دانم که مشــکالت مردم عزیز را 
در این شرایط سخت حل کرده و این آرامش 
را بــه هموطنانــم بدهم که در اوج گرفتاری ما 
و همکاران خســته و نفــس بریده مان باز هم 
بــا تمــام تــوان و قــدرت و امکانــات موجــود در 

خدمت شما هستیم.

با هر پروتکل شکنی باید 
مقابله کنید

نمکــی چنــد توصیه مهم برای گذر از این 
ایــام مطــرح کــرد و گفــت: اوال همــه روســای 
اســتانداران  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه های 
دســت اندرکار  کــه  کســانی  همــه  و  محتــرم 
نظــارت بــر اعمــال پروتکل ها هســتند، قضیه 
را جــدی بگیرنــد و بــا هر پروتکل شــکنی حتما 
بایــد مقابلــه کننــد و نگذارنــد کــه شکســت 
پروتکل هــا کار را بــرای مدیریــت ایــن مرحلــه 
ســخت ســنگین تر کنــد. دوم اینکــه از مــردم 
دســتورالعمل ها  رعایــت  در  کــه  می خواهــم 

همراهی بیشتری کنند.

هر عطسه و سرماخوردگی، 
کروناست

وی گفــت: در عیــن حال  مراکز ســرپایی 
۱۶ ســاعته و ۲۴ ســاعته را در کشــور فعــال 
کردیــم. مردم به این مراکز مراجعه کنند. اگر 
عالئمــی دارنــد، بی توجهــی نکنند. امــروز باید 
قبــول کنیــم کــه هــر عطســه و ســرماخوردگی 
کروناســت، مگــر اینکه خالف آن ثابت شــود. 
اگر عالئم داشتند به این مراکز مراجعه کنند.
وی گفــت: بــه همکارانم در دانشــگاه ها 
ابــالغ کــردم کــه تخت هــای بیشــتری را آماده 
نباشــند،  نگــران  هــم  عزیــز  مــردم  کننــد. 
همانطور که در سه پیک قبلی با اینکه ارتفاع 
پیک و میزان گرفتاری به مراتب کمتر بود، اما 
بازهــم نخواهیــم گذاشــت که کســی در هیچ 
گوشه ای از این مملکت بدون تخت رها شود. 
خوشبختانه رئیس جمهوری و سازمان برنامه 
و بودجــه و... پیگیــر هســتند کــه بــه ما کمک 
کننــد تــا بتوانیــم در روزهای آتی تعــداد قابل 
توجهــی تخــت که آماده کــرده بودیم و منتظر 
تزریــق منابــع بودیــم، آمــاده کنیم تــا مردم از 

این امکانات جدیدمان هم استفاده کنند.

ما را تنها نگذارید
وی گفــت: ان شــاهللا ایــن ایــام را هــم با 
همراهــی و همــت همــه ســپری می کنیــم. در 
عیــن حــال مــا از  نیروهــای مســلح، بخــش 
خصوصــی و همــه دســتگاه هایی کــه امــکان 
کمک دارند تقاضا داریم که ما را تنها نگذارند 
و بتوانیم این مرحله را به خوبی سپری کنیم. 
از همــه افــراد اهــل دل و کســانی که نزد خدا 
قرب و عزت دارند، تقاضا داریم که ما را برای 

عبور از این موج سهمگین دعا کنند.

تمدید مهلت ثبت نام بیمه 
عمر و حادثه بازنشستگان 

کشوری
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی 
کشــوری از تمدیــد مهلت ثبت نــام اینترنتی بیمه عمر و 

حادثه صبا تا ۲۷فروردین سال  جاری خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
صندوق بازنشســتگی کشــوری، محمود مرتضایی فرد با 
اعــالم ایــن خبر گفت: پیش از ایــن مهلت ثبت نام برای 
اســتفاده از طرح بیمه عمر و حادثه صبا ۲۵ اســفندماه 
تعیین شــده بود تا از ابتدای فروردین امســال این طرح 

برای متقاضیان اجرا شود. 
مرتضایــی فــرد ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــرایط و 
کمبــود زمــان ثبت نــام و درخواســت برخــی کانون هــای 
تمدیــد  ۲۷فروردیــن  تــا  ثبت نــام  مهلــت  بازنشســتگی 
شــده اســت.  وی گفــت: متقاضیــان بــرای اســتفاده از 
طــرح و ثبت نــام در یکــی از ســطح های طالیــی، نقــره ای 
و برنزی می توانند به درگاه خدمات الکترونیک صندوق 
بازنشســتگی کشــوری به نشــانی sabasrm. ir مراجعه 
حادثــه(  و  عمــر  )بیمــه  بیمــه ای  خدمــات  بخــش  در  و 
ثبت نــام کننــد.  وی یــادآور شــد: کلیــه بازنشســتگان و 
وظیفه بگیران کشوری می توانند تحت پوشش این طرح 
قــرار گیرنــد و تنها اســتثنا مربوط به افراد دارای ســابقه 
بیماری هــای خــاص ماننــد ســرطان، دیالیــز، تاالســمی، 
هپاتیــت،  روان،  و  اعصــاب  شــدید  بیماری هــای   ،MS

هموفیلی، دیابت شیرین و ایدز است. 
مرتضایی فرد تصریح کرد: چنانچه بیمه شده ای بر 
اثر یکی از این بیماری ها فوت کند و پیش از قرار گرفتن 
تحــت پوشــش بیمــه عمــر مبتال بــه چنیــن بیماری هایی 
بــوده باشــد، غرامــت فــوت پرداخــت نمی شــود. امــا در 
صورتــی کــه فوت بر اثر ســایر بیماری هــا )از جمله کوید 
۱۹( یا حادثه باشــد یا بعد از قرار گرفتن تحت پوشــش 
بیمــه عمــر بــه یکی از بیماری های یادشــده مبتال شــود، 

شرکت بیمه متعهد به پرداخت غرامت فوت است. 

حضور معلمان در مدارس 
شهرهای قرمز ممنوع است

آمــوزش و  امــور تندرســتی  مدیــرکل دفتــر ســامت و 
پــرورش تاکیــد کــرد کــه هیــچ ضرورتــی بــرای حضــور 
معلمــان در مــدارس شــهرهای قرمز وجود ندارد و حتی 
حضور آن ها در مدرسه و در شرایط قرمز ممنوع است.
محمد محسن بیگی، مدیرکل دفتر سالمت و امور 
تندرســتی آمــوزش و پــرورش در گفت وگــو بــا ایلنــا در 
بــاره غیرحضوری شــدن کالس های اول و دوم دبســتان 
توضیــح داد: در شــهرهایی کــه وضعیــت نارنجی و قرمز 
هســتند، تمــام آموزش هــا غیرحضــوری خواهــد شــد و 
فرقــی نمی کنــد کــه قبــال وضعیــت آن هــا به چه شــکلی 
بــوده و یــا در چــه پایــه ای بوده اند. محســن بیگی تاکید 
کــرد: در حــال حاضــر در هــر مقطعــی کالس درس بــه 
صورت حضوری برگزار نخواهد شد و پایه های اول، دوم 
ابتدایــی و مقطــع متوســطه فنــی و حرفه ای کــه پیش تر 
در مناطــق زرد و آبــی حضــوری بود، به طور غیرحضوری 

خواهند بود و به همان آموزش مجازی برمی گردند. 
بــه ممنوعیــت حضــور معلمــان در  بــا اشــاره  وی 
قرمــز  شــهرهای  در  داشــت:  اظهــار  درس  کالس هــای 
حضور در مدرسه ممنوع است و تنها کسی که می تواند 
در مدارس شهرهای قرمز حضور داشته باشد مسئوالن 
نگهداری مدرســه هستند که شامل سرایدار، خدمتکار، 
مدیــر و یــا یکــی از معاونــان می شــود. این افــراد باید در 
مدرســه حضور داشــته باشــند تا به تلفن ها و به ســایر 
مــوارد رســیدگی کننــد.  محســن بیگــی بیان کــرد: هیچ 
ضرورتی جهت حضور معلمان در مدرسه وجود ندارد و 
حتی حضور آن ها در مدرســه و در شــرایط قرمز ممنوع 
اســت.  وی در خصــوص بازخــورد فعالیــت مــدارس در 
زمانی که برخی کالس ها در مناطق زرد و آبی به شکل 
حضوری برگزار شــده است، گفت: حضور دانش آموزان 
و فعالیــت مــدارس در مناطــق زرد و آبــی یکســان نبود. 
بــه عنــوان مثــال پیــش از عیــد اســتان تهــران وضعیــت 
زرد داشــت، امــا میزان حضور دانش آمــوزان در مدارس 
تقریبا صفر بود و عمال کسی در مدرسه حضور نداشت، 
یعنــی آن هــا از آموزش حضوری اســتقبال نکردند، ولی 
در برخــی مناطــق روســتایی و مناطق کوچک کالس های 
درس تشــکیل شــد و از آن اســتقبال کردنــد. همچنیــن 
نکــردن  رعایــت  قبیــل  از  مشــکالتی  مناطــق  ایــن  در 

پروتکل های بهداشتی گزارش نشده است. 

اخبـــــــــــــــــار

مصوبــه هیــات وزیران در مــورد افزایش 
مســتمری بگیران  و  بازنشســتگان  مســتمری 
از  در ســال ۱۴۰۰  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
ســوی معــاون اول رئیس جمهوری اباغ شــد. 
رقــم افزایــش یافتــه بــرای دریافــت کننــدگان 
حداقــل مســتمری۳۹ درصــد و بــرای ســطوح 

باالتر ۲۶ درصد است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات 
دولت، براســاس این مصوبه که در جلســه ۱۸ 
فروردین سال ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی، به تصویب هیات وزیران 
رسید و روزگذشته به دستور اسحاق جهانگیری 
ابالغ شــد از ابتدای فروردین ســال ۱۴۰۰ کلیه 
مســتمری های بازنشســتگی، از کارافتادگــی و 

مجموع مســتمری بازماندگان مشموالن قانون 
تأمین اجتماعی که تا پایان ســال ۱۳۹۹ برقرار 
دریافت کننــدگان حداقــل  بــرای  اســت،  شــده 
مســتمری، از کارافتادگی جزیی و ســایر افرادی 
که مســتمری آنان به نســبت ســنوات پرداخت 
حــق بیمــه برقــرار شــده بــه میــزان ۳۹ درصد و 
برای ســایر ســطوح باالتر از حداقل مســتمری، 

بــه میــزان ۲۶ درصــد )بــه عالوه مبلــغ ثابت دو 
میلیــون و ۴۸۳ هــزار و ۵۵۰ ریــال( افزایــش 
می یابــد. همچنین حــق عائله مندی و حق اوالد 
کلیــه مســتمری بگیران واجــد شــرایط، هماننــد 
بازنشســتگان دســتگاه های اجرایــی وفــق بنــد 
)۴( ماده )۶۸( قانون مدیریت خدمات کشوری 

تأمین و پرداخت می شود.

۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری 
در کشور احداث می شود

رئیــس اتــاق تعــاون ایران اعــام کرد احــداث ۱۰۰ هزار 
واحد مســکن ارزان قیمت در جوار شــهرک ها و نواحی 
صنعتی برای کارگران برنامه ریزی شده و مراحل اولیه 

ثبت نام در استان ها در دست اقدام است.
بهمن عبداللهی در نشست خبری افزود: در وهله 
نخست احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای آن دسته 
از کارگرانــی کــه دارای بیمه تامین اجتماعی هســتند در 
نظــر گرفته شــده اســت و این طــرح قابلیــت افزایش تا 

۲۰۰ هزار واحد را دارد.
وی با بیان اینکه اســتان های مختلف باید اســامی 
متقاضیان فاقد مسکن را در سامانه مربوطه ثبت کنند 
گفت: تاکنون ۲۲ اســتان کشــور برای تامین زمین ارزان 
یا رایگان و احداث مسکن کارگری اعالم آمادگی کرده  و 

۸۵ هزار نفر متقاضی ثبت نام کرده اند.
از  یکــی  کــرد:  اظهــار  ایــران  تعــاون  اتــاق  رئیــس 
مشکالت قشر کارگری رفت و آمد از شهرک ها و نواحی 
صنعتــی بــه محل ســکونت بــوده که برای کمــک به حل 
این مشکل و خانه دار شدن کارگران، با همکاری وزارت 
راه و شهرسازی طرح احداث مسکن کارگران در دستور 

کار قرار گرفت.

افزایش مستمری بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی 
اباغ شد

وزیــر بهداشــت در نامــه ای بــه غامــی، وزیــر 
علوم، تحقیقات و فناوری و حاجی میرزایی، وزیر 
آمــوزش و پرورش، فهرســت بازنگری شــده کاالها 
و اقدامات آسیب رســان به ســامت برای اعان در 

سال ۱۴۰۰ را اباغ کرد.
بنابــر اعــالم روابــط عمومــی وزارت بهداشــت، 
در متــن نامــه ســعید نمکی خطاب بــه غالمی، وزیر 
علــوم، تحقیقــات و فناوری و حاجــی میرزایی، وزیر 
آمــوزش و پــرورش آمده اســت:» به اســتناد »ماده 
۴۸ قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم 
بخشی از مقررات مالی دولت )۲(« و »بند ج ماده 
۷ قانــون احــکام دایمــی برنامه هــای توســعه« و در 
راســتای اجرای تکلیف قانونی این وزارت، فهرســت 
کاالهــا و اقدامــات آسیب رســان بــه ســالمت جهــت 
اعــالن در ســال ۱۴۰۰ مــورد بازنگری قــرار گرفته که 
بخــش محصــوالت خوراکــی آن جهت اســتحضار به 

پیوســت می باشــد. لذا به منظور صیانت از سالمت 
جامعــه خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد ضمــن 
آموزش و اطالع رســانی، در مورد پذیرایی در مراکز 
غذاخــوری، بوفه های کارکنان، دانشــجویان و مراکز 
آموزشی شبانه روزی از سرو مواد غذایی مندرج در 

این فهرست ممانعت به عمل آورند. 
مــواد غذایــی منــدرج در فهرســت مذکــور بــه 
دلیــل کالــری بــاال )داشــتن شــکر و روغــن افــزوده، 
چربــی اشــباع و ترانــس( یــا نمــک و همچنیــن مواد 
نگهدارنــده، به عنوان عوامــل بیماری های غیرواگیر 
آنهــا می توانــد در دراز  محســوب شــده و مصــرف 
فشــارخون،  چاقــی،  وزن،  اضافــه  موجــب  مــدت، 

دیابت و سایر بیماری های غیرواگیر گردد.«
بر اساس ماده الحاقی ۴۸- طرح الحاق برخی 
مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی 
دولــت،  »هرگونــه تولیــد و واردات و عرضــه کاالهــا 

و خدمــات آسیب رســان بــه ســالمت و داروهــای بــا 
احتمال ســوءمصرف، مشــمول عوارض خاص تحت 
عنوان عوارض ســالمت می باشــد. فهرست خدمات 
ســالمت  بــه  آسیب رســان  کاالهــای  و  اقدامــات  و 
و داروهــای بــا احتمــال ســوء مصرف توســط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض 
)حداکثــر ده درصــد ارزش کاال( بــرای این کاالها در 
ابتــدای هــر ســال توســط کارگروهــی بــا مســؤولیت 
بــا  وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و 
عضویــت وزارتخانه هــای امــور اقتصــادی و دارایــی، 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و صنعــت، معــدن و 
تجــارت و معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی 
رئیس جمهــوری تعییــن و ابالغ می شــود. صددرصد 
)۱۰۰%( مبلــغ وصولــی پــس از واریــز بــه خزانــه و 
مبادلــه موافقتنامــه به صــورت درآمــد - هزینــه در 
اختیار دستگاه های اجرائی مربوطه قرار می گیرد.«

فهرست جدید کاالها و اقدامات آسیب رسان سامت اعام شد

وزیر بهداشت: نقشه کرونا در کشور قرمزتر 
و سیاه می شود


