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باری دیگر باید که از نو عاشقی کرد... 
وقتی از جنگ صحبت می شود، حرف از درد است بی شک. که درد تنها غنیمت 
جنگ است. اما دردی که توأم با عشق است. آنان که رفتند و جنگیدند هرچند که 
برای دفاع از ناموس و خاکشان رفتند، اما بی شک عاشقانه رفتند. عاشق باید بود که 
این چنین به دل شهادت زد. اینچنین از همه آرزوها و زندگی کردن و زنده بودن 

گذشت و به دل درد زد. 
جانبازی می گفت: آن زمان ها شهادت آسان بود... شهید شدن آسان بود... آری 
به گمانم اینچنین بوده... چرا که عشق به وطن و عشق به این خاک مقدس آنچنان 
درون خون و رگ هاشان جاری بود که چندی از انقالب و خون های از برایش ریخته  

نگذشته بود و دردش التیام نیافته بود که به سوی جنگ راهی شدند...
از هر جای این هشت سال جنگ که بگویم، درد است و خون و تاول و قوانین 

نقض شده و...
 نمی توان از جنگ گفت و با درد نگفت. که درد خو گرفته با جنگ. که درد زاده 
ی جنگ است. ۳۸ سال قبل در چنین روزهایی جنگ تحمیلی آغاز شد، با حمله ای 
به واقع ناجوانمردانه. و هشت سال بعد تمام شد... اما فقط »جنگ« تمام شد. تبعات 
جنگ هنوز ادامه دارد. جنگ را هنوز هم میتوان در کودکانی که از مادران شیمیایی 
متولد می شوند، دید.  مادرانی که بر اثر بمباران های شیمیایی مناطق مسکونی هنوز 
کودکان معلول به دنیا می آورند. آری جنگ ادامه دارد و آن عزیزانی که روی تخت 
های آسایشگاه ها همه عمرشان را بایستی با درد پشت دیوارها بگذرانند، برایشان 

جنگ پایان نیافته و نخواهد یافت.
 تا به حال سری به آسایشگاه جانبازان اعصاب و روان زده اید؟ دیده اید که چگونه 
در حصار سیم های خاردار و پشت دیوارهای خاکستری، حتی از جریان زندگی 

بی خبرند؟
آنان مبحوس اند نه برای این که مجنون اند...نه، برای اینکه جنگ برای شان 
تمام نشده و نخواهد شد... زندگی آنان پس از جنگ ادامه پیدا نکرده. زندگی شان و 
زنده بودن شان همانجا با پایان جنگ، تمام شده... و در طول این سال ها مپندار که 

زندگی کرده باشند...
در تمام این سال هایی که ما با امنیت، بدون اینکه نگران آژیر خطر باشیم، به 
زندگی مان و دغدغه هایش مشغولیم... در همین حوالی نازنین مردانی هستند 
که هنوز و همچنان در دل جنگ زندگی می کنند. در این هفته به رسم معرفت 
نیم نگاهی ارزانی کنیم به وجودشان و سری به آسایشگاه های جانبازان بزنیم. این 

باشد عهد میان من و شما. 
آنان رفتند و برای در امنیت بودن ما، برای خاک شان، برای شرف و ناموسشان 
جانشان را، روحشان را، سالمتی شان را ارزانی نمودند و با دستانی خالی و حتی 
بدون دست بازگشتند. مبارزه آنها برای خود سودی نداشته. آنان برای ما جنگیدند، 
برای آزادی و امنیت ما؛ نسل کنونی. که حتی عالقه ای به آنان و داستان فداکاری 
هایشان نداریم و در جواب همه آنچه کردند و دردی که نصیب شان شد، می گوییم: 

چرا جنگیدند؟ می خواستند نجنگند...
 اما نمی دانیم آری قطعاً نمی دانیم که اگر نه جنگیده بودند، اکنون ما کجا ایستاده 
بودیم و در چه موقعیتی بودیم... رژیم بعث چند هزار مادر و دختر ایرانی را به اسیری 

گرفته بود... چه بر سرمان آمده بود...
نمیدانیم و نمی توانیم که حتی تصورش کنیم. 

نه تنها برای جوانان که برای هیچ کس جنگ دوست داشتنی نیست و کسی میل 
به یادآوری و شنیدن از جنگ ندارد. می بینید؟ حتی نمی خواهیم و نمی توانیم که 
از آن همه درد چیزی بشنویم و لحظه ای به آن همه رنج و خشونت فکر کنیم. اما 

همانچه که نمی خواهیم حتی بدان فکر کنیم، آنان زندگی اش میکند...
 آنها انتظاری ندارند و به قول خود برای آرمان هایشان رفتند و اکنون هم با افتخار 
این دردها را تحمل می کنند. آنها بی انتظار اند اما ما نیز بسیار سنگدلیم و احساس 
مان را تنها می توانیم در عشق های پوشالی هر روزه یمان خرج کنیم. و در باقی 
مواقع قلب  هامان یخ زده... آنچنان منجمد است قلب و مغز مان که نه می اندیشیم 
و نه عاشقیم ...ما به تصور خود عاشقی می کنیم... اما عاشقی کردن رسم و آیینی 
دارد که باید آموخت ...عاشقی کردن را به گمانم باید که از جانبازان آموخت که برای 
معشوق از جان گذشتند... با جانشان بازی کردند و جان تقدیم معشوق نمودند... 

عاشقی کردن را باید که تمرین نمود... هر روز و هر روز...
 و باری دیگر از نو عاشق شد...

 حال آن عشق هرچه میخواهد باشد، باشد. خاک، وطن، ناموس، هنر، مادر، 
استاد، علم...

 عشق مقدس است، قدیس وار عاشقی کنیم... 
افسانه پلیس پایه.

منتظر پاسخ وزیر کشور در خصوص شهردار تهران 
هستیم

رئیس شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر منطقی بودن استدالل های 
شورای شهر برای حفظ شهردار تهران گفت: نامه ای را به وزارت کشور 

ارسال کردیم و منتظر پاسخ وزیر هستیم.
به گزارش مهر، محسن هاشمی در پایان هشتاد و هشتمین جلسه شورای شهر 
تهران در پاسخ به پرسشی درباره شمولیت شهردار تهران در قانون »منع به کارگیری 
بازنشستگان« اظهار کرد: شورا استدالل های خود را در نامه ای به وزارت کشور 
ارسال کرده است که از نظر ما این استدالل ها منطقی است و هم اکنون منتظر 
بررسی وزیر کشور هستیم. آقای رحمانی فضلی گفته اند از معاون حقوقی رئیس 
جمهوری و دیوان محاسبات اداری استعالم می گیرند که اگر نظر آن ها با هم تفاوت 
داشت سراغ استفساریه خواهند رفت. وی ادامه داد: هم آقای افشانی و هم شورا 
معتقد به قانون هستند و قصد انجام کار غیرقانونی نداریم، ما هم در شورا تالش 
می کنیم که جواب قطعی قانونی را بگیریم.   رئیس شورای اسالمی شهر تهران در 
ادامه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ترافیک گفت: بین پلیس و شهرداری رابطه 
بسیار خوبی وجود دارد که باعث شده شهر شرایط خوبی پیدا کند. نمی گویم که 
ترافیک وجود ندارد، اما مشکل جدی ایجاد نشده و در کل وضعیت ترافیک شهر 

مناسب است.  

نظافت خیابان ها براساس  استانداردهای رفت و روب 
وبهداشت محیط

و ۶  مناطق ۲  به شهرداران  تهران  رئیس کمیته محیط زیست شورای 
درخصوص وضعیت نظافت پیاده روهای خیابان ستارخان و بلوار کشاورز 

تذکر داد.
به گزارش مهر، سید آرش حسینی میالنی با اشاره ه به روز جهانی بدون خودرو 
گفت: سه تن از کارکنان شورای شهر برای رفت و آمد خود از دوچرخه استفاده 
می کنند، لذا از این افراد برای استفاده از دوچرخه تشکر می کنم. این عضو شورای 
شهر تهران ادامه داد: از معاونت حمل و نقل می خواهم برای سال های آتی از فرصت 
مناسبت این روز )روز جهانی بدون خودرو( برای فرهنگ سازی و گسترش پیاده روی 
و دوچرخه سواری استفاده کند و در این باره شهرداری برنامه ریزی های الزم را انجام 
دهد. حسینی میالنی در تذکری به شهرداران مناطق ۲ و ۶ تصریح کرد: به شهرداران 
مناطق ۲ و ۶ درخصوص وضعیت پیاده روهای خیابان ستارخان و بلوار کشاورز تذکر 
می دهم، زیرا این پیاده روها از نظافت مناسبی برخودار نیستند. خیابان های مذکور 
مورد استفاده گسترده عابران قرار می گیرند و الزم است براساس استانداردهای رفت 

و روب و بهداشت محیط، نظافت الزم انجام شود.

دلنوشته

اخبار
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۱۴۵ هزار دانش آموز در مدارس استثنایی تحصیل می کنند
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: 1۴۵ هزار دانش آموز در مدارس استثنایی تحصیل می کنند. به گزارش مهر، مجید قدمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با حضور در مدرسه استثنایی جبار باغچه بان گفت: 
ما 17 میلیارد تومان برای سرویس مدارس استثنایی هزینه کرده ایم که با این اعتبار مشکل سرویس این مدارس برطرف شده است. وی با بیان اینکه در کل کشور 1۵7۰ مدرسه ویژه دانش آموزان استثنایی وجود دارد و 1۴۵ هزار دانش آموز در آن 

تحصیل می کنند، گفت: دولت ساالنه 9۰۰ میلیارد تومان برای دانش آموزان استثنایی بودجه اختصاص می دهد اما باز هم تامین کننده همه هزینه ها نیست.

رئیس شورای شهر تهران:

امروز نیازمند وفاق عمومی در کشور هستیم
رئیس شورای شهر با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: 
ما نیازمند خاموش کردن آتش کینه و اختالفات در داخل 
جامعه و ایجاد وفاق عمومی و وحدت ملی بین همه سالیق 

و دیدگاهها جهت دفاع از منافع ملی هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رئیس شورای اسالمی 
شهر تهران پیش از بررسی دستورات هشتادو هشتمین جلسه شورا 
با بیان سالم بر ایران، سالم بر خوزستان، سالم بر اهواز و سالم بر 
خانواده های شهدای حادثه تروریستی رژه دفاع مقدس، ابتدا یاد 
شهدای حادثه تروریستی اهواز را گرامی داشت و اظهار داشت:  این 
حادثه در شرایطی که دشمنان ایران به ویژه مثلث شوم اسرائیل، 
دولت ترامپ و برخی حکومتهای عربی، جمهوری اسالمی را به 
ایران را نشان داد، ۴ دهه  تروریسم متهم می کردند، مظلومیت 
است که ما قربانی تروریسم دولتی هستیم و امروز هم افکار عمومی 
جهانیان مظلومیت مردم و نیروهای مسلح ایران را در برابر اقدامات 
ناجوانمردانه گروهک داعش یا دنباله روهای داخلی آنها مشاهده کرد، 
این اقدامات تنها انسجام و وحدت داخلی مردم ایران را درب رابر 
بیگانه تقویت می کند و نشان می دهد چشم انداز حرکت کسانی 
که با ایجاد ارتباط و وابستگی به سایرکشورها در پی ایجاد تغییرات 
در داخل کشورند، جز خون، خشونت و قربانی شدن بیگناهان چیز 

دیگری نیست.
 وی در ادامه با بیان اینکه در ایام حضور افتخار آفرین و تاریخی 
زینب کبری سالم علیها در کوفه قرار داریم نقش این زن را در 
تاریخ بی نظیر برشمرد و گفت: زینب )س( پس از قتل عام خانواده 
وبزرگانش در برابر یکی از بزرگترین امپراطوری های زمان، تنها با 
زبان منطق، عقالنیت و تکیه کردن بر فطرت انسانی، بزرگترین 

قدرتها را وادار به عقب نشینی می کند.
نمونه  )س(  زینب  گفت:  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس   
درخشانی از حضور زن در جامعه است که در سخت ترین شرایط، 
بزرگترین مسئولیتها را به عهده می گیرد و نشان می دهد که نمی 
توان برای نقش آفرینی زن مسلمان در تحوالت اجتماعی سقف 

تعیین کرد.
 وی همچنین فرارسیدن آغاز سال تحصیلی را به همه دانش 
آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید حوزه و دانشگاه تبریک گفت 
و ابراز امیدواری کرد که دوران موفق و همراه با شکوفایی علمی و 

فرهنگی را شاهد باشیم.
 رئیس شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر اینکه  بخش مهمی 
از بار آغاز تحصیلی نیز به دوش سیستم حمل و نقل عمومی و پلیس 
راهنمایی و رانندگی است، اظهار داشت: باید ضعف و کمبود امکانات 
و ظرفیت را با تالش بیشتر خود جبران کنند که امیدواریم با جبران 
کاستی های گذشته، بتوانیم نیازها و انتظارات به حق شهروندان را 

در حوزه تقویت حمل ونقل عمومی و کاهش ترافیک تامین کنیم.
 وی همچنین با اشاره به  آغاز هفته دفاع مقدس و با توجه به 

شرایط خطیر کشور تاکید کرد: البته در اکثر کشورهای جهان که 
شاهد جنگی گسترده بودند، پایان جنگ را به عنوان گرامیداشت 
شهدا و ایثارگران کشور گرامی می دارند و با توجه به آنکه جنگ 
هشت ساله ایران و ارتش بعثی عراق، با پیروزی دیپلماتیک جمهوری 
اسالمی و معرفی ارتش عراق به عنوان متجاوز خاتمه یافت، به جز 
زمان اعالم رسمی سازمان ملل که همزمان با حضور آیت اهلل هاشمی 
به صورت  اسالمی حضور داشت،  رفسنجانی در کنفرانس سران 
رسمی در کشور مورد توجه قرار نگرفت که شایسته است سالروز 
معرفی عراق به عنوان متجاوز در آذرماه به عنوان روز پیروزی ایران 
در دفاع مقدس تکریم شود.  وی ادامه داد: اما سوال مهمی که به 
مناسبت این ایام می توان طرح کرد، این است که چرا جنگ آغاز 
شد؟ در این باره می توانیم به عوامل و پارامترهای گوناگونی اشاره 
کنیم اما مهمترین نکته این است  که جنگ را ما آغاز نکردیم و بر ما 
از سوی عراق و با حمایت و چراغ سبز قدرتهای شرق و غرب تحمیل 
شد و علت تحمیل آن نیز احساس ضعفی بود که از داخل کشور و 

شرایط پس از انقالب داشتند.
 به گفته هاشمی، طبیعی بود که اگر ما در آن زمان در موضع 
قدرت بودیم، احتمال اینکه فردی مانند صدام به خود اجازه حمله به 
ایران را بدهد و قدرتهای منطقه ای وجهانی هم از او حمایت کنند، 

بسیار کاهش می یافت.
 وی دلیل نبودن ما در آن زمان در موضع قدرت را وجود اختالفات 

بین مسئوالن و نخبگان اثرگذار سیاسی دانست و گفت: رییس 
جمهور وقت که فرماندهی کل قوا از سوی امام خمینی )ره( به او 
تفویض شده بود با دیگر مسئوالن قوا اختالفات اساسی داشت و وقت 
و تمرکز مسئوالن به جای رسیدگی به امور کشور و مقابله با تهدیدات 

صرف پیش بردن اختالفات خود می شد.
 هاشمی علت دوم را  چند دستگی در جامعه برشمرد و ادامه داد: 
اختالفات قومی، ایدئولوژیک و فرهنگی و مذهبی مردم را چند دسته 
کرده بود و این اختالفات موجب درگیری های مسلحانه و فیزیکی نیز 
می گشت.  علت سوم به تعبیر رئیس شورای اسالمی شهر تهران نیز 
عدم واقع گرایی برخی مسئوالن و پیشی گرفتن آرمان گرایی و شور 
انقالبی بر عقالنیت و در نظر گرفتن واقعیتهای جامعه و توانمندی 
های خود بود، تندروی در انقالبی گری موجب بروز پیامدهایی در 
حوزه دیپلماسی، سیاست و اقتصاد شد که بیش از پیش کشور را 
تضعیف کرد و طبیعی است که دشمنی مانند صدام از ضعف ما 

استفاده کرد و به ایران حمله کرد.
 رئیس شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر اینکه مدیریت 
هوشمندانه امام خمینی )ره( این بود که به سرعت ریشه های ضعف 
را کشف کرد و با برطرف کردن آن موجب شد که ظرف کمتر از 
دوسال، ایران بتواند دست باال در جنگ را پیدا کند و بخش عمده 
اراضی اشغال شده خود را پس بگیرد، اظهار داشت: پایان جنگ نیز 
دقیقا با همین راهبرد از سوی امام )ره( صورت گرفت، ایجاد اجماع 

بین مسئوالن، ایجاد یکپارچگی بین مردم و واقع گرایی و عملگرایی 
در تصمیم گیری.

 محسن هاشمی تاکید کرد: امروز هم باید بدانیم که دشمنان 
ایران که شاید ترامپ نماد آنها تلقی شود برای تصمیم گیری، مترصد 
کشف شرایط داخلی ما هستند، اگر از درون کشور احساس ضعف 
شود قطعا در اقدام آنها تفاوت ایجاد خواهد کرد، وفاق و اجماع 
مسئوالن در کنار رفع اختالفات از بین جامعه و واقع گرایی سه 
محوری است که کلید موفقیت امروز ما در برابر دشمنان کشور است 
و تدابیر مقام معظم رهبری در حمایت از دولت و نکوهش تضعیف و 

اختالف افکنی بین مسئوالن دقیقا در همین راستا قرار دارد.
 رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه کسانی که برای 
حل مسائل کشور به دنبال راه حل خارجی هستند، گفت: آنها بدانند 
که باید راه را در درون خود پیدا کنیم و از طریق تقویت توانمندی 
های داخلی، اجماع عمومی و همگرایی مسئوالن کشور را به سطحی 
از قدرت ملی برسانیم که قدرتهای بیگانه تصور رویارویی با ایران را 

به ذهن خود راه ندهند.
 وی تاکید کرد: ما نیازمند خاموش کردن آتش کینه و اختالفات 
در داخل جامعه و ایجاد وفاق عمومی و وحدت ملی بین همه سالیق 
و دیدگاهها جهت دفاع از منافع ملی هستیم، وحدتی که در دفاع 
مقدس زمانی که ایجاد شد پیروزی های پیاپی را برای ما به ارمغان 

آورد.

    پای وطن که به میان می آید جوان دیروز و امروز ندارد؛

سرباز وطن ادامه دارد...

شهردار تهران خبر داد

هوشمندسازی ترافیک پایتخت در دستور کار شهرداری

 مصطفی داننده - دیروز سالگرد حمله دولت بعث عراق به ایران بود. عراقی ها 
فکر می کردند سه روز به تهران می رسند اما ایرانی ها به ویژه جوانان همچون 
سدی آهنی در برابر صدام ایستادند و اجازه ندادند گوشه ای از خاک ایران 

نصیب، گرگ قادسیه شود.

بسیاری از پشت میز مدرسه و دانشگاه راهی میدان جنگ شدند، دفتر و قلم را به 
گوشه ای نهادند و اسلحه به دست گرفتند تا اجازه ندهند چکمه های بعثی خاک ایران 

را زیر پای خود له کنند.
دیروز بازهم به ایران حمله شد. دیروز اهواز بوی خون گرفت. این بار نه بعثی ها بلکه 
»احوازی ها« به اهواز حمله کردند. مردم شاهد صحنه های تلخی بودند. به واسطه 
گسترش فضای مجازی تصاویر روز خونین اهواز دست به دست می شد و همه مردم 

در جریان این حمله تروریستی قرار گرفتند.
عکس های این اتفاق به سرعت توسط عکاسان حاضر در صحنه مخابره شد. سربازان 
وطن تالش می کردند تا مردم عادی حاضر در صحنه را به جایی امن برسانند تا تیر » 

احوازی ها« به تن آنها ننشیند.
دیدن این صحنه ها مرا به یاد سوالی انداخت. اگر به ایران حمله شود کدام یک از 
این جوانان حاضر به دفاع از وطن هستند؟ حتما شما هم با این سوال برخورد کرده اید. 

سوالی که برای کوچک نشان دادن نسل های بعد از انقالب مردم ایران است.
عکس   های دیروز اهواز نشان داد، هستند جوانانی که حاضر هستند جان خود را به 

خطر بیندازند تا از ناموس مردم دفاع کنند. آنها به راحتی می  توانستند جان خود را 
بردارند و در گوشه ای پنهان شوند و وقتی آب ها از آسیاب افتاد به خانه و یا پادگان 
برگردند. این کار را نکردند. در میان تیر تروریست ها جان خود را به دست گرفتند و 

زنان و دختران مردم را به جایی امن رساندند.
تصویر سربازی که دخترکی را از این سوی میدان رژه به آن سو که امن تر است 
می برد یا استوار ارتشی که تالش می کرد خانواده ای را از میان تیر و تفنگ به جایی 

برساند که ترس آنها به پایان برسد به خوبی حکایت از این معنا دارد.
پای وطن که به میان می آید جوان دیروز و امروز ندارد. پای وطن که به میان می آید 

وابستگی های سیاسی و جناحی دیگر معنایی ندارد.
حادثه دیروز تلخ بود؛ بسیار تلخ اما حداقل به خیلی ها نشان داد که تحلیل 
آنها از نسل جدید ایران اشتباه است. این نسل هم مانند نسلی که در حکومت 
شاه جوانانی خود را در کافه ها و سینما ها سپری کرد وقتی خدای ناکرده دستی 
به خاک ایران تعرض کند، با قدرت به میدان می آید تا آن دست متجاوز را 

قطع کند. 

شهردار تهران، هوشمندسازی ترافیک را مهم ترین برنامه شهرداری در سال 
جاری اعالم کرد.

به  گزارش  ایسنا، محمدعلی افشانی، صبح امروز )یک شنبه ( با حضور در جلسه 
ستاد مهر مسئوالن شهرداری تهران با بیان این که "با توضیحاتی که دوستانمان 
با آمادگی خوبی در  ارائه دادند، نوید این می رود که  در قسمت های مختلف 
حوزه حمل و نقل مهرماه را آغاز کرده ایم و مردم پایتخت نگران نباشند"، گفت : 
تصادف یک بخش اجتناب ناپذیر است اما می توان با اجرای قوانین و مقررات از 

وقوع آن جلوگیری به عمل آورد.
وی با اشاره به این که هوشمند سازی ترافیک در سال جاری یکی از مهم ترین 
برنامه های شهرداری تهران است و باید تالش کنیم که هر روز نسبت به قبل 
وضعیت ترافیک را بهبود ببخشیم، خاطرنشان کرد: شهرداری باید در اجرای 
برنامه های کاهش آلودگی هوا و ترافیک پیش قدم باشد و لزوم اخذ برگه معاینه 

فنی برای اتوبوس ها از این نوع اقدامات است.
افشانی در ادامه  با بیان این که از چندی دیگر شاهد بروز پدیده آلودگی هوا 
در پایتخت خواهیم بود، گفت : البته امیدواریم که بتوانیم با اقدامات موثر تعداد 
روزهای آلوده را کاهش دهیم و در بحث اتوبوس، تاکسی و مینی بوس باید 

دقت زیادی شود و تا آن جایی که شرایط اجازه می دهد از ورود ناوگان فرسوده 
جلوگیری به عمل آید.

شهردار تهران با اشاره به این که بخش زیادی از آلودگی هوا متعلق به کامیون 
حمل بار است، گفت : بسیاری از این کامیونت ها به دلیل ممنوعیت تردد در 
جاده ها مایل هستند که به صورت شبانه در محدوده شهرها تردد کنند که 
این مساله یکی از مهم ترین عوامل آالیندگی شهرهاست که باید با دقت در این 

زمینه  برنامه ریزی شود.
افشانی با اشاره به این که خوشبختانه همه کارهای تولید ۶۳0 واگن انجام 
شده و امیدواریم که با تزریق این واگن ها سرفاصله قطار شهری کاهش یابد، 
به  شده  منعقد  واگن  این ۶۳0  ساخت  برای  خوبی  قرارداد  کرد:  خاطرنشان 
گونه ای که 55 درصد از این قطارها بومی هستند و از لحاظ کیفیت و قیمت 

بهتر هستند.
وی ادامه  داد: باید با برنامه ای مشخص وضعیت ترافیک و هوا را مناسب تر 

از قبل کنیم.

عمومی  روابط  مدیرکل  و  مدیرعامل  مشاور   - ایرنا  تهران- 
سازمان تامین اجتماعی از آغاز واریز مابه التفاوت افزایش حقوق 
فروردین بازنشستگان این سازمان از امروز )یکشنبه( خبر داد و 
گفت: این مبلغ تا 10روز آینده به همه بازنشستگان پرداخت می 

شود.
با خبرنگار  و گو  روز یکشنبه در گفت  پور  تقی  امیرعباس 
اجتماعی ایرنا افزود: این ما به التفاوت مربوط به افزایش حقوق 
فروردین برای سایر سطوح است چون مستمری بگیران حداقل 
بگیر پیش از این، مابه التفاوت حقوق فروردین خود را دریافت 

کرده اند.

وی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری 
تاکنون تعهدات خود را نسبت به حداقل بگیران کامل کرده که با 
پرداخت مابه التفاوت حقوق مستمری بگیران در دیگر سطوح، این 
تعهدات نیز تکمیل می شود. تقی پور با اشاره به اینکه تنها مابه 
التفاوت افزایش حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری بگیران 
باقیمانده بود، ادامه داد: با تامین اعتبار ۳00 میلیارد تومانی از 
امروز فرایند واریز مابه التفاوت حقوق فروردین آغاز شده است و تا 

10 روز آینده پرداخت آن به اتمام می رسد.
بگیران و  واریز حقوق مستمری  وی خاطرنشان کرد: زمان 
بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس حروف الفبا است اما برای 

پرداخت این مابه التفاوت عکس آن عمل می شود و کسانی که 
در روزهای پایانی هر ماه حقوق خود را دریافت می کردند در 
پرداخت مابه التفاوت به عنوان نفر اول، را دریافت خواهند کرد. 
باید گفت که اولویت پرداخت با کسانی است که دیرتر حقوق خود 

را دریافت می کنند.
سازمان تامین اجتماعی با حدود ۴۲ میلیون نفر بیمه شده 
و مستمری بگیر، 1۸ نوع خدمت بیمه ای و درمانی به افراد 
زیرپوشش ارائه می دهد. در مجموع سه میلیون نفر از این افراد 
مستمری بگیر و بازنشسته هستند که با تعداد افراد تحت تکفل 

مجموع آنها به پنج میلیون نفر می رسد.

این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه ای و درمانی است و 
۳5۶ بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی 
از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان 

تامین می کند.
بخش بیمه ای تامین اجتماعی دارای ۴۸0 شعبه در سراسر 
کشور است و خدمات بیمه ای این سازمان از طریق این واحدها به 
جامعه تحت پوشش ارائه می شود. همچنین برای تسهیل امور و 
دسترسی آسان تر مردم به خدمات تامین اجتماعی، شعب اقماری 
و کارگزاری های این سازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته به 

شعب، مشغول فعالیت هستند.

 مشاور مدیرعامل تأمین اجتماعی:

واریز مابه التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان آغاز شد


