
اذان صبح 

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

اوقات شرعی

04:30

06:05

13:01

20:17

روزنامه اقتصادی چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

دارای رتبه B روزنامههای کل کشور
صاحب امتیاز: موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق پالک 11 واحد2
شماره های تحریریه : 88948104-8

شمارههای سازمان آگهیها: 88945293-7
فکس: 88906447، شماره تلگرام: 09037396929

مرام نامه اخالق حرفهای:
h t t p : / / w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m / c o n t e n t 1

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

توزیع تهران: شرکت نشر گستر امروز 
سازمان امور شهرستان :  88945293-7

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

E - m a i l : i n f o @ a s r e - e g h t e s a d . c o m

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی  . چهارشنبه . 15 اردبیهشت 1400 . 22 رمضان 1442 . 5 می 2021 .

. سال هجدهم . شماره 4662 . 

شـرکت سـهامی آب منطقـه ای اصفهـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی یـک 
مرحلـه ای انجـام خدمـات عمومـی اداره مرکـزی، اداره دوم، مجموعـه آبشـار و 
کلیـه ادارات و دفاتـر شهرسـتان و فضـای سـبز خـود را براسـاس جـدول زیـر بـه 
انجـام رسـاند، لـذا خواهشـمند اسـت از تاریـخ درج آگهـی نوبـت دوم بـه مـدت 
7 روز نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولـت )سـتاد( قسـمت مناقصـات بـه آدرس WWW.SETADIRAN.IR اقـدام 
از طریـق سـامانه  نماینـد. شـایان ذکـر اسـت دریافـت اسـناد مناقصـه صرفـاً 

سـتاد انجـام مـی پذیـرد.

آدرس: اصفهـان، روبـروی پـل خواجـو، ابتـدای بلـوار آئینـه خانـه، شـرکت آب 
منطقـه ای اصفهـان، امـور تـدارکات و خدمـات پشـتیبانی

تلفن تماس: 66153603 )031( داخلی 2173  
دورنگار: 36611128 )031(

WWW.ESRW.IR :آدرس سایت

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهانتاریخ چاپ: نوبت اول: 1400/02/12 - نوبت دوم: 1400/02/15

شناسه آگهی: 1130245

ت دوم(
) نوب

شماره مناقصه در سامانه ستادشرح مناقصهردیف

خدمات عمومی اداره مرکزی، اداره دوم، مجموعه 1
2000001205000007آبشار و ادارات و دفاتر شهرستان ها و فضای سبز

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی شرکت در مناقصه  شرکت سهامی

 آب منطقه ای اصفهان

۷ هزار میلیارد تومان از متقاضیان 
طرح ملی مسکن جمع آوری شد

عضو هیئت عامل بانک تخصصی بخش مسکن از واریزی 
۷,۱۱۳ میلیارد تومان توسط متقاضیان طرح ملی مسکن خبر داد.
به گزارش مهر، محمدحسن علمداری درباره جدیدترین آمار 
مربوط به طرح ملی مسکن افزود: تا امروز ۲۲۱ هزار و ۵۳۶ نفر از 
متقاضیان طرح ملی مسکن در شعب بانک مسکن افتتاح حساب 
کرده اند و مجموع واریزی متقاضیان تاکنون ۷ هزار و ۱۱۳ میلیارد 
تومان است.وی با بیان این که این مبلغ به ۱,۴۰۰ پروژه طرح ملی 
مسکن تزریق شده است، گفت: تاکنون ۶۰۳ پروژه برای دریافت 
تسهیالت معرفی شده اند که شامل ۴۹ هزار و ۱۷۰ واحد است. 
پرونده این تسهیالت در مراحل مختلف قرار دارد و هنوز برای ۲۷ 
هزار واحد نیز پرونده تشکل نشده چراکه باید پروژه ها به پیشرفت 
۱۰ درصــدی برســند.عضو هیئــت عامــل بانــک تخصصــی بخش 
مسکن با اشاره به تسریع روند پرداخت تسهیالت به واحدهای 
طرح ملی مسکن، یادآور شد: در زمان حاضر ۶۷ پروژه برای ۳۱۶۶ 
واحد آماده امضای قرارداد اســت. ضمن این که ۱۰۱ پروژه نیز در 

دفترخانه ها در حال تکمیل برای دریافت وام هستند.

رفع موانع تولید با کاهش فرایند 
صدور مجوز

یک فعال تعاونی طوالنی بودن روند صدور مجوز در بخش 
تولید و واردات بی رویه کاال را از جمله موانع پیش روی تولید 

عنوان کرد.
عباس ســاالری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در حال 
حاضر در بسیاری از قوانین و آئین نامه های صادره موانع جدی 
وجود سر راه تولیدکنندگان وجود دارد و قوانین و مقررات دست و 
پاگیر باعث شده تا تولیدکنندگان برای گرفتن مجوز دچار مشکل 
شــوند.وی با اشــاره به طوالنی بودن روند صدور مجوز افزود: در 
بیشتر موارد تولیدکننده باید از چند دستگاه مجوز بگیرد و همین 
فرایند طوالنی اخذ مجوز موجب می شود تا سرمایه گذار رغبتی 
به ادامه کار نداشته باشد و ترجیح بدهد به جای سرمایه گذاری 
در بخــش تولیــد بــه حوزه های دیگری مثل خرید و فروش ملک 
ورود کند.به اعتقاد این فعال تعاونی تولیدکنندگان باید از یک 
پنجره واحد مورد حمایت قرار گیرند و با استفاده از دانش های 
نوین روز این فرایند را به کوتاه ترین زمان ممکن کاهش دهند.
ساالری تصریح کرد: برای حمایت از بخش تولید و رفع موانع پیش 
رو نقش مردم مهم است و باید سرمایه های خرد و کالن مردم 
از بازارهای سیاه خارج شود و به سمت بخشهای تولیدی حرکت 
کند.رئیــس اتــاق تعاون هرمزگان در پایان تقویت تولید را زمینه 
ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست و ابراز امیدواری کرد: با 
اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی بسیاری از آسیبهای اجتماعی 
برطرف شود و تعادل در نظام تولید و توزیع از طریق حمایت و 

پشتیبانی از تولید به وجود آید.

معافیت اتباع خارجی از ارائه 
مفاصا حساب برای صدور و 

تمدید مجوزها 
اداره کل اشــتغال اتبــاع خارجــی وزارت تعــاون، اتبــاع 
خارجی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ برای صدور و تمدید مجوزها و 

پروانه های دولتی نیازی به مفاصا حساب مالیانی ندارند. 
بــه گــزارش وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی،  اداره کل 
اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون طی اطالعیه ای اعالم کرد که 
در جلسه روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا تا پایان شهریور 
ماه برای تمدید و صدور همه مجوزها و پروانه های دولتی نیازی به 
دریافت مفاصا حساب مالیاتی نیست. در ادامه این اطالعیه تاکید 
شده که متقاضیان استفاده از خدمات اتباع خارجی نیز مشمول 
معافیت مالیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا می شوند و براین اساس 
در دوره مذکور از ارائه مفاصا حساب مالیاتی معاف می شوند. به 
گزارش ایرنا، چندی پیش اعالم شــد که اتباع خارجی شــاغل در 
کشور که اعتبار پروانه کار آنها در فروردین ماه سال جاری منقضی 
شد، بدون نیاز به مراجعه به اداره کل اشتغال اتباع خارجی به 
مدت دو ماه تمدید شد. هم اکنون ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از 

اتباع خارجی در ایران فعالیت می کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی:هیچ 
تقاضایی برای خرید عمده بلیت 

تور خارجی واکسن نداشتیم
سخنگوی سازمان هواپیمایی اعالم کرد تا کنون تقاضایی 
بــرای چارتــر هواپیمــا یــا خریــد عمده بلیــت جهت برگــزاری تور 

خارجی تزریق واکسن کرونا نداشتیم.
بــه گــزارش ایلنا، اخیرا علیرضا رییســی، ســخنگوی ســتاد 
ملــی مبــارزه بــا کرونا اعالم کرد کســانی که می خواهنــد زودتر و 
خــارج از نوبــت واکســن کرونا دریافت کنند، می توانند به ســایر 
کشورها بروند. این گفته سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در 
حالی است که می دانیم کشورهای همسایه فعال به اتباع خارجی 
واکسن کرونا تزریق نمی کند و هیچ یک از این کشورها هنوز صد 
در صد جمعیت خود را واکسینه نکرده است. بنابراین این اظهار 
نظر می تواند باعث سوء استفاده دالالن و عده ای در بازار فروش 
بلیت هواپیما و برگزاری سفرهای خارجی باشد.محمد ذیبخش، 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
درباره برگزاری تورهای خارجی برای دریافت واکسن کرونا گفت: 
هیــچ یــک از تبلیغات تورهای خارجی برای تزریق واکســن کرونا 
واقعی نیستند. وی تاکید کرد: تا کنون هیچ تقاضایی از خرید انبوه 
بلیت هواپیما یا چارتر هواپیما برای برگزاری تور واکسن کرونا به 
کشورهای همسایه یا سایر کشورها نداشتیم. ذیبخش ادامه داد: 
این موضوع باید توسط وزارت میراث فرهنگی و گردشگری پیگیری 
و رصد شود چراکه متولی این بخش این وزارتخانه است و انواع 
تورهای مســافرتی از ســوی آژانس ها برگزار می شود و ایرالین ها 

فقط بلیت به این دفاتر می فروشند.  

اخبـــــــــــــــار

بررسی های آماری درحوزه ساختمان نشان 
دادکه شامخ کل در فروردین ۱۴۰۰با ثبت ۴۰.۵ 
نســبت بــه مــاه قبــل کاهــش قابــل مالحظه ای 
داشــت که نشــان دهنــده کاهــش فعالیت های 
کسب و کار درفروردین نسبت به اسفند است.
بــه گــزارش اتاق تعاون ایران، با اســتناد به 
مجموع اظهارات فعاالن ساختمانی، عدد شامخ 
کل در فروردین ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته 

کاهش قابل مالحظه ای داشت.
تعطیالت نیمه اول فروردین ماه همزمان با 
عید نوروز و تداوم تعطیلی بســیاری مشــاغل با 
افزایش شیوع ویروس کرونا علل عمده کاهش 
گسترده میزان فعالیت ها در فروردین ماه بود.

بــر اســاس اطالعــات آمــاری، شــاخص های 
انجــام  ســرعت  جدیــد،  سفارشــات  میــزان 
تجهیــزات  و  اولیــه  مــواد  میــزان  سفارشــات، 
خریداری شده و میزان بکارگیری نیروی انسانی 

کاهش یافتند.
شــاخص قیمــت خریــد مواد اولیــه افزایش 

یافــت. اما شــاخص های میزان کارهــای معوق و 
میزان صادرات اندکی کاهش یافتند. رقم شاخص 
قیمــت فــروش اندکــی در جهــت افزایــش پیــش 
رفــت کــه در صورت تــداوم افزایــش قیمت مواد 
اولیه در ماه های آتی، رقم این شاخص افزایش 
بیشتری را در ماه های آینده تجربه خواهد نمود 
و این امر با کاهش میزان سفارشات، بر میزان 
فعالیت های کســب و کار در بخش های تولید و 
ارائه خدمات صدمات بیشتری وارد خواهد نمود. 
شــاخص میــزان مصــرف حامل هــای انــرژی نیــز 
کاهش یافت. شاخص میزان فروش نیز نسبت 

به ماه گذشته کمتر شد.
علیرغم مشــکالت موجود، شــاخص انتظار 
بهبــود فعالیت هــای کســب و کار در بین فعاالن 
بخش ساختمان افزایش یافت و با جای گیری در 
باالی عدد ۵۰، انتظار رونق بیشتر در اردیبهشت 
را نشان می دهد که البته با توجه به انتظار رونق 
فعالیت های ســاختمانی در اردیبهشت هر سال 
نسبت به فروردین، این پیش بینی دور از ذهن 

نیست.
صنعــت ســاختمان بــر اســاس اســتاندارد 
فعالیت هــای  کلیــه  بنــدی  طبقــه  بین المللــی 
اقتصادی )ISIC(، به سه گروه اصلی ساخت بنا، 
مهندســی عمران و فعالیت های ســاخت و ســاز 
تخصصی ساختمان دسته بندی می شود. در یک 

تقســیم بندی دیگر، بخش ســاختمان شامل دو 
بخــش کلی مســکونی و غیرمســکونی )تجاری و 

عمرانی( است.
در بخــش مســکونی طبــق گــزارش بانــک 
مرکزی، متوسط قیمت معامالت مسکن نسبت 
به ماه گذشته در تهران )به عنوان نمونه آماری 

بــزرگ از کل کشــور(، ۳.۱ درصــد کاهش یافت. 
تعداد معامالت نیز در تهران ۶۰.۳ درصد کاهش 
یافــت. تعطیــالت گســترده در فروردیــن و نیــز 
مشخص نبودن وضعیت قیمت امالک در کاهش 
معامالت و از سوی دیگر کاهش قیمت بازارهای 

موازی در کاهش قیمت مسکن مؤثر بود.

بنــا بــر اعالم مشــاور امــور زنــان و خانواده 
وزارت کار، در جــذب بیمــه شــدگان جدید زنان 
خانــه دار، قالیبافــان، زنــان و دختران دانشــجو، 
زنــان شــاغل در گــروه صنایــع دســتی و بانــوان 

هنرمند، جامعه هدف ما را تشکیل داده اند.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
وحیــده نگیــن با بیان اینکــه برنامه ارتقا و پایش 
حوزه هــای  در  جنســیتی  عدالــت  شــاخص های 
مختلف این وزارتخانه تاکنون با موفقیت به اجرا 
درآمــده اســت، اظهار داشــت: در حوزه ســالمت 
و تندرســتی اهــم فعالیت هــا و اقدامــات انجــام 
شده شامل رصد و تطبیق برنامه ها و طرح ها در 
ارتباط با شــاخص های عدالت جنســیتی، احصاء 
و ارزیابــی شــاخص های عدالت جنســیتی مرتبط 
با وزارتخانه ها و ســازمانهای تابعه مصوب ســتاد 

ملــی زن و خانــواده، ارتقــا و افزایش جذب بیمه 
شدگان جدید، غربالگری سالمت جسمی و روانی 
زنان سرپرست خانوار و ارتقا کمی و کیفی مراکز 
اقامتی ویژه زنان مصرف کننده مواد بوده است.
مشــاور امــور زنان و خانــواده وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی بــا تاکید بــر اینکه در جذب 
بیمــه شــدگان جدیــد زنــان خانــه دار، قالیبافــان، 
زنــان و دختــران دانشــجو، زنــان شــاغل در گروه 
صنایع دستی و بانوان هنرمند، جامعه هدف ما را 
تشکیل داده اند، تصریح کرد: در طرح غربالگری 
ســالمت جســمی و روانــی نیــز زنــان سرپرســت 
خانوار، بدسرپرست، خود سرپرست و زنان کارگر 

را مد نظر قرار داده ایم.
بــه گفته نگین، توانمندســازی شــغلی زنان 
سرپرســت خانوار از جمله اقداماتی است که در 

حــوزه توانمندســازی و ارتقــا مهارت هــای شــغلی 
زنان به انجام رســیده و زنان همســر فوت شده، 
مطلقه، دارای همسر زندانی، معتاد، مفقوداالثر 
و دختــران مجــرد بیــکار ۴۵ تا ۵۵ ســاله را تحت 
پوشش قرار می دهد، ضمن اینکه توانمندسازی 
زنان سرپرســت خانوار ساکن در محالت حاشیه 
نشــین و ســکونتگاه های غیررســمی نیــز بــا قوت 

ادامه دارد.
وی با اشاره به اجرای طرح تأمین مالی خرد 
بــا رویکرد بانکــداری پیوندی جهت کمک به زنان 
روســتایی کم درآمد و آســیب پذیر که در شرایط 
عــادی بــه منابــع بانکی دسترســی ندارنــد، اظهار 
داشــت: توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار از 
طریــق اجــرای برنامه هــای گروه های همیــار زنان 
سرپرســت خانــوار اقــدام دیگری اســت کــه زنان 

سرپرســت خانوار و دختران خودسرپرست ۱۸ تا 
۶۰ سال را تحت حمایت قرار داده است.

و  تعاونی هــا  از  حمایــت  همچنیــن  نگیــن 
تشــکل های بانــوان را از دیگــر برنامه هــای ایــن 
وزارتخانه دانســت و افزود: نشســت مشــترک با 
نماینــدگان تشــکل های کارگــری بانــوان، حمایت 
از تشــکیل و توســعه تعاونی های ســه دهک اول 
درآمدی و کمک به ایجاد و گسترش تعاونی های 
زنان از جمله اقدامات انجام شــده در این حوزه 

است.
مشــاور امــور زنــان و خانــواده وزارت تعاون 
ارتقا بهداشــت و ســالمت زنان و خانواده را یکی 
دیگر از مواردی عنوان کرد که وزارتخانه متبوعش 
ارائــه خدمــات مشــاوره  و  دارد  اهتمــام  آن  بــه 
روانشناختی، خدمات پیشگیری و کنترل طالق، 

توسعه الگوی جامع درمان و کاهش آسیب زنان 
و نیز برگزاری کارگاه آموزشی خود مراقبتی را از 

اهم این اقدامات دانست.
وی به برگزاری المپیاد ورزشــی زنان کارگر، 
برگزاری مسابقات ورزشی قهرمانی بانوان کارگر 
و حضور آنها در مسابقات جهانی ورزش کارگری، 
روانشناســی صنعتــی  کلینیک هــای  انــدازی  راه 
آموزشــی  برگــزاری کارگاه هــای  نیــز  و  ســازمانی 
ســالمت و ورزش بــرای بانــوان کارگر در سراســر 
کشور نیز اشاره کرد و از تهیه محصوالت رسانه ای 
در حوزه خانواده، ازدواج، ســبک زندگی ســالم و 
مجموعه ای مستند در خصوص مهارت های فرزند 
پروری را از جمله محتواهای آموزشی تدوین شده 
با همکاری مراجع علمی و سایر دستگاه ها عنوان 

کرد.

افزایش تســهیالت نوســازی بافت فرسوده به 
۱۲۰ میلیون تومان در کالنشهرها و وام ودیعه اسکان 
موقت برای متقاضیان نوسازی واحدهای فرسوده به 

۴۰ میلیون تومان به وزارت راه ابالغ شد.
بــه گــزارش ایلنــا، اســحاق جهانگیــری معــاون 
اول رئیــس جمهور مصوبه هیئت دولت در خصوص 
در  فرســوده  بافــت  نوســازی  تســهیالت  افزایــش 
کالنشهرها و سایر شهرها و همچنین تسهیالت ودیعه 
اسکان موقت برای متقاضیان نوسازی این واحدها را 
به وزرای راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و اقتصاد، 

رؤســای ســازمان برنامــه و بودجــه، بانــک مرکــزی و 
معاونان اقتصادی و حقوقی رئیس جمهور ابالغ شد.بر 
اساس این مصوبه، تسهیالت نوسازی بافت فرسوده 
در کالنشهرها )مشارکت مدنی دوره ساخت( به ازای 
هر واحد ۱۲۰ میلیون تومان و تسهیالت ودیعه اسکان 
موقت ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.همچنین 
تسهیالت نوسازی بافت فرسوده در سایر شهرها به 
ازای هــر واحــد ۸۰ میلیون تومان و تســهیالت ودیعه 
اســکان موقت ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.
در ایــن مصوبــه، بانک ها از مکلف بــودن به پرداخت 

این رقم معاف شــده و رقم مذکور، به عنوان ســقف 
تسهیالت نوسازی بافت فرسوده در نظر گرفته شده 
است.نرخ سود )کارمزد( وام نوسازی بافت فرسوده در 
مناطق کم برخوردار مرزی ۴ درصد تعیین شد.هیئت 
دولت نرخ سود تسهیالت نوسازی بافت فرسوده در 
ســایر مناطــق را معادل نصف )۵۰ درصد( نرخ ســود 
مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کرده است.بنابراین 
با احتساب نرخ سود ۱۸ درصدی از سوی شورای پول 
و اعتبار، نرخ سود تسهیالت نوسازی بافت فرسوده ۹ 

درصد خواهد بود.

با وجود ممنوعیت پرواز از/به ۱۵ کشور با شرایط 
ویژه کرونا، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
و جهانگــردی در بخشــنامه ای فــروش بلیــت و خدمات 

سفر به این کشورها را »بدون مانع« اعالم کرد.
فرانســه،  پاکســتان،  هنــد،  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بوتســوانی، برزیــل، جمهــوری چــک، اســتونی، ایرلنــد، 
لسوتو، ماالوی، موزامبیک، اسلواکی، آفریقای جنوبی و 
زامبیا از جمله کشورهایی هستند که به دنبال مصوبه 
ســتاد ملی کرونا پرواز به و از آن ها ممنوع شــده است. 

ســازمان هواپیمایــی نیــز در بخشــنامه ای بــه تاریــخ ۱۲ 
اردیبهشت ماه اعالم کرد از پذیرش مسافر و فروش بلیت 
هواپیما از مبداء این کشــورها به ایران خودداری شــود، 
اما فروش بلیت به این مقاصد منوط به رعایت قوانین و 
مقررات آن کشورها باشد.انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و جهانگردی نیز پیرو آن، در بخشنامه ای 
خطــاب بــه آژانس ها، فــروش و صدور بلیت بــه این ۱۵ 
کشور را بدون مانع اعالم کرد.  حرمت هللا رفیعی، رییس 
هیات مدیره این انجمن، تاکید کرد: طی مذاکره با مدیرکل 

نظارت سازمان هواپیمایی، فروش و صدور بلیت به این 
کشــورها منعی ندارد و تابع مقررات کشــورهای مقصد 
برای ورود اتباع دیگر کشــورها به آن کشورهاســت و به 
تبع آن، ورود مسافر از مبداء این کشورها به ایران ممنوع  
اســت.درحال حاضر بیشــتر ســفرها به این کشــورها با 
توجه به محدودیت های کرونا، از جنبه توریستی خارج 
بوده و اغلب، ورود برای افراد مقیم و دارای مجوز تجارت، 
 اقامت و تحصیل آزاد بوده است و یا محدودیت کمتری

 دارد.

وام ۱۲۰ میلیون تومانی بافت فرسوده ابالغ شد

سفر به ۱۵ کشور آزاد، برگشت از آن ها ممنوع

به گفته مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی، 
مجمــوع دریافتــی بازنشســتگان حداقــل بگیــر در 
۱۳ماه بیش از ۲ و نیم برابر شده و سایر سطوح نیز 
افزایش بیش از ۲ برابری داشته اند و با هر معیار و 
هر مرجعی که حساب کنید در این مدت نرخ تورم 
به این اندازه نبوده و کار بســیار ارزشــمندی انجام 

شده است.
به گزارش سازمان تأمین اجتماعی،  مصطفی 
ساالری در جلسه ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی و اعضای کانون عالی بازنشســتگان که با 
ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران تأمین اجتماعی و 
روسای کانون های بازنشستگان استانها همراه بود، 
اظهارداشــت: دو مرحلــه متناسب ســازی و افزایــش 
ســنواتی حقــوق بازنشســتگان موجــب بهبــود قابل 
توجه معیشــت بازنشستگان شــده است و البته ما 
تمایل داشتیم که افزایش بیش از این انجام دهیم 
و اگر منابعی باشد هیچ تردید و مضایقه ای نداریم 
و از حداکثــر ظرفیــت بــرای بهبود خدمت رســانی به 

بازنشستگان و کارگران استفاده می شود.

متناسب ســازی  اول  مرحلــه  افــزود:  ســاالری 
حقــوق بازنشســتگان در مــرداد ۹۹ و بــا فاصلــه یک 
هفته پس از ابالغ مصوبه مجلس اجرا شــد و ما با 
تمام توان و استفاده از همه ظرفیت های ممکن برای 
ارتقــای خدمــات تأمیــن اجتماعی و بهبود معیشــت 

بازنشستگان اقدام کردیم.
وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای شــروع برنامــه 
متناسب ســازی از اهمیت و حساسیت این موضوع 
و مشکالت این مسیر آگاه بودیم، گفت: از ابتدا به 
دنبال برآورده کردن مطالبات برحق جامعه بوده ایم 
و می دانســتیم شــروع این کار باعث شــکل گیری و 
افزایش توقعات و مطالبات می شود اما برای ما بسیار 
مهم اســت که برای این جمعیت بزرگ که معیشــت 
آنان وابســته به تامین اجتماعی اســت بتوانیم گام 

موثری برداریم.
ساالری از دریافت سهام مربوط به مرحله اول 
اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در روزهای 
آینــده خبــر داد و افــزود: عــالوه بر ۳۲ هــزار میلیارد 
تومانــی که مطابق قانون به صورت اختصاصی برای 

ســازمان تأمین اجتماعی درنظر گرفته شــده بود؛ ۵ 
هزار ۴۰۰ میلیارد تومان نیز از محل ۱۲ هزار میلیارد 
تومانی که ســال گذشــته بــرای تمامــی صندوق های 
بازنشســتگی تصویب شــده بود به تامین اجتماعی 
رســید و طــی روزهــای آینــده ایــن شــرکتها دریافــت 

می شوند.
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی افزایش 
حقوق پیشــتر در متناسب سازی سایر صندوق های 
بازنشســتگی را زمینه ســاز ایجاد توقعات برحقی در 
بین بازنشستگان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: در 
ماه های انتهایی سال گذشته تالش زیادی کردیم که 
منابع بیشتری دریافت کنیم و در روزهای آخر سال 
نیز با پیگیری فراوان موفق شدیم که یک میلیون و 

۲۰۰ هزار تومان به هر بازنشسته پرداخت کنیم.
ساالری با بیان اینکه در سال جاری نیز تالش 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ایــن بــود کــه در فروردین 
احکام بازنشستگان صادر شود، گفت: این کار حاصل 
حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیگیری و 
مشارکت نمایندگان تشکل های بازنشستگان است و 

پیگیر ی این تشکلها بابت انتقال مسائل و مطالبات 
بازنشستگان ارزش و اهمیت باالیی دارد.

وی تداوم پرداخت های مربوط به متناسب سازی 
و تضمیــن خدمت رســانی بــه جامعه تحت پوشــش 
تأمیــن اجتماعــی را بدیهی دانســت و افــزود: درباره 
تامین منابع ۸۹ هزار میلیارد تومان تردیدی نداریم 
و نحوه وصول و فرآیند وصول را به سرعت پیگیری 
می کنیم.ساالری دریافت مطالبات تأمین اجتماعی 
از دولــت را در ســال گذشــته و ســال جــاری بی نظیر 
ارزیابی کرد و گفت: با وصول ۸۹ هزار میلیارد تومانی 
که مطابق قانون بودجه سال جاری فرآیند آن شروع 
شده و قطعا به زودی به نتیجه می رسد، در مجموع 
۱۴۴ هــزار میلیــارد تومــان در مــدت ۱۴مــاه از دولــت 
دریافــت می کنیــم و تعهــدات جاری دولــت نیز برای 

نخستین بار در قانون بودجه لحاظ شده است.
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن در بخــش دیگــری 
از ســخنان خود با اشــاره به تحول جدی در خدمات 
درمانــی ایــن ســازمان اظهار داشــت: هزینه خدمات 
درمانی در بیمارســتان های دولتی در شهرهای فاقد 

مرکز درمانی تأمین اجتماعی برای همه بیمه شدگان و 
در همه مناطق کشور برای افراد باالی ۶۵ سال رایگان 
است و تأمین اجتماعی کل هزینه بستری را برعهده 

گرفته است.
وی طرح نسخه الکترونیک را از دیگر افتخارات 
ســازمان تأمین اجتماعی برشــمرد و گفت: این طرح 
همچنین افتخاری برای دولت اســت و گامی بســیار 
ارزشمند برای ارتقای همه جانبه خدمات درمانی در 

کل کشور محسوب می شود.
و  غیرحضــوری  خدمــات  توســعه  ســاالری 
کاهــش مراجعات مــردم به شــعب تأمین اجتماعی 
را از دیگر اقدامات صورت گرفته در ســازمان تأمین 
اجتماعــی برشــمرد و گفت: اجرای طــرح ۳۰۷۰ برای 
ارائــه غیرحضوری ۳۰ خدمــت و کاهش ۷۰ درصدی 
مراجعات مردم شعب تامین اجتماعی را خلوت کرد 
و ۳۰ خدمتی که رونمایی شده است را دائماً بررسی 
می کنیم تا اشکاالت احتمالی در اسرع وقت رفع شود 
و بــرای ایــن خدمات به زودی به جایی می رســیم که 

ارائه این خدمات در شعب متوقف شود.

حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۳ ماه ۲.۵  برابر شد 

زنان خانه دار، قالیباف، دانشجو و هنرمند بیمه می شوند

تعطیالت، شامخ ساختمان 
فروردین را کاهشی کرد


