
اجتماعی 3

خبر خوش مدیرعامل صندوق بازنشستگی : 

جایگزینی فرزندان جای پدران بازنشسته

ثبت مشخصات  راه اندازی سامانه  از  بازنشستگی کشوری  مدیرعامل صندوق 
فرزندان افراد بازنشسته خبر داد و گفت: تا به امروز فرزندان دارای مدارک باال ثبت نام 
کرده اند و قرار است این فرزندان جایگزین بازنشستگان در صندوق ها و واحدهای 

مربوطه شوند.
به گزارش نامه نیوز، جمشید تقی زاده در اختتامیه جشنواره ورزشی بازنشستگان 
موضوع  همچنین  و  شده  تشکیل  مجلس  در  بازنشستگان  فراکسیون  گفت: 
همسان سازی حقوق این افراد در دستور کار مجلس قرار گرفته و امیدواریم به 

نتیجه برسد.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه ثبت مشخصات فرزندان افراد بازنشسته گفت: 
در این سامانه ۲۵۰ نفر از فرزندان بازنشستگان دارای مدرک دکترا و ۸۰۰ نفر 
دارای مدرک فوق لیسانس بودند که قرار است این افراد را جایگزین بازنشستگان در 

صندوق ها و واحدهای مربوطه کنیم.
حقوق  همسان سازی  به  اشاره  با  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
بازنشستگان گفت: این موضوع با جدیت پیگیری می شود و باید این افراد مانند 
شاغالن از حداقل حقوق برخوردار باشند و سعی می کنیم از طریق الیحه ای به 

مجلس این موضوع را رسیدگی کنیم.
وی ادامه داد: در بحث افزایش امید به زندگی، ورزش و فعالیت فیزیکی بسیار مؤثر 
است به همین منظور جشنواره ورزشی را برگزار کردیم و برنامه ریزی هایی را برای 
راه اندازی فدراسیون ورزشی بازنشستگان داریم؛ این پیشنهاد به وزیر ورزش داده 

شده و امیدواریم تا سال آینده راه اندازی شود.
تقی زاده گفت: با راه اندازی فدراسیون ورزشی، مسابقات بازنشستگان منظم تر 

خواهد بود و حتی اعزام ملی و ارتقای مراحل باالتر ورزشی را خواهیم داشت.
وی از راه اندازی دهکده سالمت خبر داد و گفت:  رایزنی با استانداران انجام شده 

است و در تهران ۴۰ هکتار و در هر استان ۲۰ هکتار پیش بینی شده است.
وی در مورد هزینه ایجاد دهکده های سالمت گفت: اعتبار آن دولتی نیست چرا که 
اعتقاد داریم مالیاتی که شرکت های وابسته به صندوق پرداخت می کنند را می توان 

در این بخش هزینه کرد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: جشنواره ورزشی در سال گذشته با 
حضور ۶ هزار بازنشسته آغاز شده و در نهایت ۴۵۵ نفر به مسابقات پایانی راه یافته اند 
و طی سه روز در ۵ رشته شنا، دارت، شطرنج، تنیس روی میز و تیراندازی با تفنگ 

بادی به رقابت می پردازند.
وی در پایان گفت: بر اساس آمار تا ۳۰ سال آینده یک سوم جمعیت کشور را 

سالمندان تشکیل می دهند و ما نیازمند توجه ویژه به ورزش آنها هستیم.

رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت مطرح 
کرد

روند افزایشی ایدز جنسی  

رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت گفت: پیش 
بینی می شود که ۵۹ هزار و ۵۳۱ نفر در کشور مبتال به ویروس اچ آی وی 

باشند که از این تعداد، ۲۴ هزار و ۸۶۰ نفر شناسایی شده اند.
به گزارش ایسنا، پروین افسر کازرونی در آیین افتتاحیه اولین همایش ملی 
مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون گفت: در راستای سیاست های کلی 
سالمت و با هدف کاهش موارد جدید ابتال به ایدز )HIV( کاهش۲۰ درصد مرگ 
و میر منتسب به این بیماری در افراد تا پایان سال ۹۸، چهارمین برنامه استراژیک 
ملی کنترل اچ آی وی ارائه شده توسط وزارت بهداشت تصویب شد. رئیس اداره 
ایدز و کنترل بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت با اشاره به راه های انتقال ویروس 
HIV طی یک سال گذشته در ایران افزود: بر اساس آمار سال ۱۳۹۶ انتقال ایدز در 
کشور از طریق روابط جنسی ۴۷ درصد، اعتیاد تزریقی ۳۳ درصد، از مادر به کودک 
۲ درصد بوده است، اما باید گفت که انتقال این ویروس از طریق خون و  فرآورده های 
خونی صفر درصد گزارش شده است. وی تصریح کرد: از ۴۷ درصد مبتالیان به ایدز 
از طریق روابط جنسی ۲۳ درصد را زنان و ۲۴ درصد را مردان تشکیل می دهند. 
کازرونی اضافه کرد: روند ابتال به ویروس HIV تا پایان شهریور  ۹۷ از طریق روابط 
جنسی رو به افزایش و از طریق اعتیاد تزریقی رو به کاهش است. درحالی که این آمار 

در سال های گذشته برعکس بوده است.
وی گفت: ۲۳ درصد زنان مبتال از طریق روابط جنسی درسال ۹۶، همسر فرد 
دارای رفتار پرخطر بوده اند و ۴۵ درصد نیز همسر فرد مبتال به اچ ای وی هستند. 
رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت افزود: همچنین ۴۶ 
درصد مردان درسال ۹۶ از طریق اعتیاد تزریقی و ۳۴ درصد از طریق ارتباط جنسی 
به ایدز مبتال شده اند. کازرونی با اعالم اینکه ۵۹ هزار و ۵۳۱ نفر در کشور مبتال به 
ویروس اچ آی وی هستند که از این تعداد، ۲۴ هزار و۸۶۰ نفر شناسایی شده اند، 
خاطرنشان کرد: نزدیک به ۶۰ درصد مبتالیان به دلیل آگاهی پایین، ترس از ایدز 
و ترس از طرد شدن از وضعیت خود آگاه نیستند. همچنین عدم اطالع از مراکز 
مراقبت و درمان مبتالیان )مراکز مشاوره بیماری های رفتاری(، انگ و استیگمای 
پزشکان و پرستاران نسبت به مبتالیان و چالش همراهی و هماهنگی سازمان ها 
از جمله مشکالت کنترل ایدز محسوب می شود. رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری 
های آمیزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: ما برای کنترل و پیشگیری از ایدز، نیازمند 
رویکرد نوین آموزش HIV، بیماریابی با رویکرد PIT )ترغیب و توصیه به انجام 
تست( انجام تست، تشخیص قطعی، وصل به مراقبت و درمان و پایبندی به درمان 
هستیم. کازرونی اظهار کرد: هدف نهایی از رویکرد نوین آموزش اچ آی وی با هدف 
ایجاد این باور است که اچ  آی  وی یک بیماری عفونی قابل کنترل است که در صورت 
تشخیص و درمان به موقع، هم فرد می تواند طول عمر طبیعی داشته باشد و هم 

امکان انتقال بیماری به دیگران به حداقل ممکن می رسد.

اخبار

پنجشنبه / ۳ آبان ۱۳۹7 / شماره ۲۶۴

۱۹ استارت آپ برای همکاری با سازمان تامین اجتماعی اعالم آمادگی کرد
مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی از اعالم آمادگی ۱۹ استارت آپ برای همکاری با این سازمان خبر داد. به گزارش مهر، علی معیری اظهار داشت: در راستای حمایت و پیاده سازی ایده های نوین و سندباکس نوآوری در سازمان، جشنواره 

دیجیتال در دو بخش ایده پردازی و استارت آپها از تاریخ دهم تیر لغایت دهم شهریورماه جاری، برگزار شد.  وی تصریح کرد: هدف از این رویداد که جلب مشارکت و حمایت از تمامی کارآفرینان دیجیتال، استارت آپها، نیروهای جوان، نخبه و مستعد کشور برای 
خلق ارزش و نوآوری در خدمات سازمان تامین اجتماعی در بستر فناوری های نوین دیجیتال بود، در بخش ایده پردازی ۴۱ ایده به ثبت رسیده است و در بخش استارت آپها، تعداد ۱۹ استارت آپ برای همکاری با سازمان تامین اجتماعی اعالم آمادگی کردند. 

در نشست »ازدواج های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن« عنوان شد

ازدواج های فراملی و مشکلی به نام »دو تابعیتی «ها
با بیان اینکه خراسان  معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه 
رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران سه استان اصلی 
رو به رو با مشکل کودکان بی شناسنامه حاصل ازدواج زنان 
با مردان خارجی هستند، گفت: بر اساس خود اظهاری این 
زنان، آنها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند دارند که فاقد شناسنامه 
به  که  عددی  کشور،  وزارت  سرشماری  در  اما  هستند 
 دست  آمده است کمتر از 7 هزار است. به گزارش ایسنا، 
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و ر 
فاه اجتماعی در نشست تخصصی »ازدواج های فراملی و 
سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن )تجارب بین الملی 
دولت  پیگیری های  از  گزارشی  ارائه  ضمن  ایران(«،  و 
دراین باره گفت: پیگیری وزارت رفاه در مورد این مسئله 
به زمانی برمی گردد که این وزارتخانه در پی ساماندهی 
کودکان کار برآمد و با مسئله بی شناسنامگی مواجه شده 
بود. وی با بیان اینکه پیگیری این مسئله در مجلس هم 
سابقه ای ۱۵ ساله دارد اما به دالیلی به نتیجه نرسیده است، 
اظهار کرد: آمار و ارقام در این زمینه متفاوت است و ما هیچ 

تصویری از بچه های بی شناسنامه نداریم.
شناسایی بیش از ۴۹ هزار کودک بی شناسنامه دارای مادر ایرانی

میدری در ادامه اظهار کرد: وزارت رفاه از زنانی که ازدواج فراملی 
داشتند درخواست کرد تا کد ملی خود را پیامک کنند و با آنان 
تماس گرفته شد تا بتوانیم بدانیم که چند نفر در کشور با این 
مسئله روبه رو هستند که حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی برای ما 
ارسال شد. بر اساس این خود اظهاری آنها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند 
دارند که فاقد شناسنامه هستند اما در سرشماری وزارت کشور، 
عددی که به  دست  آمده است کمتر از ۷ هزار است. به گفته 
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه، در تالش اخیر وزارت رفاه برای 
این سرشماری، ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج  
اما بچه های شان شناسنامه ندارند.  ایران هستند  کرده اند و در 
دو ملیت اصلی افغانستانی و عراقی است، به این ترتیب که ۶۰ 
درصد افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت ها 
هستند. میدری با تاکید بر اینکه آمارها نشان می دهد این تصور که 
زنان ایرانی از سر فقر با مردان غیرایرانی ازدواج می کنند، دیدگاه 
درستی نیست، اظهار کرد: ۵۴ درصد بچه هایی که از این ازدواج ها 
متولد شده اند، گواهی تولد از بیمارستان دارند. ۴۶ درصد دیگر 
یا در منزل بود یا گواهی نگرفته اند که این خود از نظر سالمت، 
نشان دهنده آسیب است. همچنین ۵۲ درصد از این بچه ها پسر 
و ۴۸ درصد دختر هستند. وی افزود: ۱۷ درصد این زنان یک 
فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند،۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند 
و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه 
بسیاری از آنها نمی توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه ها 
به سن مدرسه نرسیده اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ 
درصد فارغ التحصیل شده اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و 

۲۹ درصد نیز اصالً مدرسه نرفته اند.
ارسال الیحه  اعطای تابعیت به کودکان بی شناسنامه متولد 

در خاک ایران به دولت
 معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه از نظر پراکندگی 
استان ها خراسان رضوی، سیستان بلوچستان و تهران سه استان 
اصلی هستند که با این مسئله روبه رو شده اند، اظهار کرد: در این 

مورد الیحه ای به دولت فرستادیم که در کمیسیون اجتماعی و 
لوایح که دو کمیسیون اصلی بوده اند پذیرفته  شده است. در این 
الیحه آمده است که به فرزندان حاصل از ازدواج های فراملی 
متولد  که  آن هایی  حتی  و  شود  داده  تابعیت  ایران  خاک  در 
ایران نیستند به شرط اینکه بتوانند به زبان فارسی تکلم کنند 
تابعیت ایران داده شود. به گفته وی تقریباً یک ماه هست که 
با هماهنگی وزارت کشور، دادن کارت هویت به این افراد آغاز 
شده است. این کارت هویت به معنای تابعیت نیست اما فرد 
می تواند از مزایایی مثل داشتن بیمه سالمت، حساب بانکی و 

موبایل بهره مند شود.
7۰ درصد مهاجرانی که در ایران زندگی می کنند، متولد 

ایران هستند
 رسول صادقی، دانشیار دانشگاه تهران نیز به ارائه  آماری در 
توصیف وضعیت مهاجران حاضر در ایران پرداخت و گفت: طبق 
سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰ درصد مهاجرانی که در ایران 
زندگی می کنند متولد ایران هستند. نگرانی که در مورد فرزندان 
مادر ایرانی و پدر خارجی وجود دارد این است که این فرزندان 
بیشتر سمت پدر افغانستانی کشیده می شوند و به فرهنگ ایران 
وفادار نیستند، درحالی که ما پیمایش هایی انجام دادیم و نتایج 
آن نشان داد که حدود ۷۰ درصد از بچه هایی که مادر ایرانی 
داشتند خودشان را ایرانی می دانستند، ۲۳ درصد هویت خود 

را هم ایرانی و هم افغانستانی می دانستند، ۷ درصد هم نه خود 
را ایرانی می دانستند نه افغانستانی؛ از بین فرزندان مادر ایرانی، 
هیچ موردی ما نداشتیم که هویت خود را فقط افغانستانی بداند. 
۱۰۰ درصد افرادی که مادر ایرانی داشتند، تابعیت ایران را انتخاب 
کردند. مهاجرین نسل دومی که در ایران متولد شده اند هم باز 
بیشتر تابعیت ایران را انتخاب کرده اند؛ ۳۵ درصد تابعیت ایران را 
گفتند، ۳۳ درصد تابعیت افغانستان را انتخاب کردند. ۱۹ درصد 
گفتند هر دو کشور، ۱۳ درصد هم گفتند تمایلی به داشتن تابعیت 

این دو تا کشور را نداریم. 
گسترش ازدواج های فراملی در ایران

پیمان حقیقت طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران، نیز با بیان 
اینکه به ازدواج هایی که در آن طرفین از دو ملیت متفاوت هستند 
ازدواج فراملی گفته می شود، گفت: ازدواج های فراملی در گذشته 
بیشتر در طبقات نخبه جامعه و بین فرزندان شاهان رواج داشت و 
دالیل سیاسی داشت. در جهان امروز ازدواج های فراملی در اقشار 
مختلف جامعه گسترش پیدا کرده است. ازدواج های فراملی به 
دالیلی از جمله افزایش روزافزون مهاجرت های بین المللی، افزایش 
ارتباطات و افزایش توریسم و گردشگری در جهان گسترش پیدا 
کرده و روند رو به رشدی دارد. وی با بیان اینکه کشورهایی که 
قبرس،  ترتیب  به  دارند  را  فراملی  ازدواج های  بیشترین درصد 
در  گفت:  هستند  آلمان  و  فرانسه  اسپانیا،  سنگاپور،  سوئیس، 

قبرس ۷۰ درصد، در سوئیس ۵۰ درصد و در اسپانیا، بلژیک، 
آلمان و اتریش ۱۵ درصد ازدواج های رخ داده در یک سال از نوع 

ازدواج های فراملی هستند.
حقیقت طلب با بیان اینکه ازدواج های فراملی در ایران هم به 
دلیل روند رو به رشد مهاجرت از ایران و مهاجرت به ایران در 
حال گسترش است، اظهار کرد: حضور حدود ۵ میلیون نفر از 
ایرانیان در خارج از کشور و حدود ۳ میلیون مهاجر در داخل 
کشور مسلماً تعداد زیادی ازدواج فراملی را به همراه دارد. به گفته 
وی بزرگ ترین مشکل ازدواج های فراملی در ایران، مشکل تابعیت 
و شهروندی و تبعیض جنسیتی است که در قوانین تابعیت ایران 
وجود دارد. بدین ترتیب که در ازدواج های فراملی اگر طرف مرد 
ازدواج ایرانی باشد عالوه بر فرزند حاصل زن خارجی نیز به صورت 
خودکار به تابعیت ایران پذیرفته می شود. اما اگر طرف زن ازدواج 
ایرانی باشد نه  تنها قوانین حمایت نمی کنند بلکه به نوعی مجازات 
نیز می کنند. این پژوهشگر در ادامه گفت: فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان خارجی در صورت تولد در خارج از ایران 
هرگز ایرانی نخواهند شد و اگر در خود ایران به دنیا بیایند هم 
حداقل تا ۱۸ سالگی هویت ایرانی برایشان متصور نیست. این 
مسئله مشکالتی اعم از بی هویتی فرزندان، تشدید فقر زنان ایرانی 
و تبدیل ایران به یکی از کانون های بی تابعیتی در جهان را به 

وجود آورده است.

از گمانه زنی سقوط یک شیء فضایی تا سقوط پهپاد خودی

 توضیحات درباره سقوط دو شیء در فخرآباد بجستان
ناشناس در کویر روستای  فرماندار بجستان درخصوص سقوط دو شیء 

فخرآباد عنوان کرد: این موضوع در دست بررسی است.
به گزارش ایسنا، حسین ابراهیمی کردیانی عنوان کرد: حدود ساعت۹:۵۰ دقیقه 
صبح روز چهارشنبه در دو نقطه شرق و غرب کویر روستای فخرآباد و سردق از توابع 
بجستان، دو شیء ناشناس با صدای مهیبی به زمین برخورد کرد. وی ادامه داد: این 
اشیاء نه انفجاری داشته که موجب تخریب زمین شود و نه قطعات قابل شناسایی 
بوده است همچنین در اثر برخورد این اشیاء آسیب جانی رخ نداده است. فرماندار 
بجستان گفت: پس از تماس مردم، نیروهای امنیتی و انتظامی نیز به سرعت خود 
را به محل حادثه رسانده و هم اکنون این اشیاء توسط قرارگاه خاتم االنبیاء، سپاه 
پاسداران و نیروی انتظامی بجستان در دست بررسی است. اگرچه تا لحظه تهیه 
این گزارش خبر دقیقی از نتایج بررسی ها منتشر نشده ولی محمدرحیم نوروزیان، 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در خصوص سقوط 

دو شیء ناشناس در روستای فخرآباد شهرستان بجستان اظهار کرد: بر اساس 
بررسی های اولیه به نظر می رسد این اشیاء قطعات یک پهپاد یا ماهواره باشد که در 
دو نقطه در روستایی در اطراف بجستان سقوط کرده است. وی با بیان اینکه این 
مسئله مسبوق به سابقه است، ادامه داد: جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و اتفاق 
خاصی رخ نداده است. همچنین برخی گمانه زنی هایی که در این خصوص صورت 
گرفته است، صحت ندارد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان 
رضوی تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای امنیتی و انتظامی در حال بررسی های 
بیشتر این موضوع هستند و پس از پایان تحقیقات جزئیات مسئله اطالع رسانی 
خواهد شد. نوروزیان در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است این اشیاء قطعاتی 
از تجهیزات داخلی باشند، بیان کرد: بعید نیست که این اشیاء قطعاتی از یک شیء 
پرنده خودی باشند، اما تاکنون اطالعی در این زمینه دریافت نشده و مسئله در 

درست بررسی است.

روال  آغاز  از  تهران  شهر  شورای  بودجه  کمیته  رئیس 
انتخاب شهردار بعدی تهران از هفته آتی خبر داد.

به رد یک فوریت  اشاره  با  ایسنا، مجید فراهانی  به گزارش 
طرح استفساریه مستثنی کردن شهردار تهران از قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان گفت: مجلس به عنوان مفسر قوانین خود 
در مورد استمرار فعالیت شهردار تهران رأی منفی داد و عمال 
شهردار تهران از ۲۴ آبان ماه جزء بازنشستگان محسوب می شود 
و می بایست استعفا دهد چرا که بعد از آن امکان حضور در سمت 

خود را نخواهد داشت. 
وی با بیان اینکه از روز شنبه فرآیند انتخاب شهردار جدید 
در شورای شهر تهران آغاز می شود، گفت: از آنجایی که فرآیند 

انتخاب شهردار زمان بر و طوالنی است از افشانی می خواهیم که 
تا ۲۴ آبان ماه در سمت شهرداری باقی بماند تا اعضای شورای 
شهر مجبور به انتخاب سرپرست شهرداری نباشند و بتوانیم در 
این مدت شهردار آینده تهران را انتخاب کنیم و از روز ۲۵ آبان 

ماه شهردار جدید فعالیت خود را آغاز کند.
از  یکشنبه  روز  اندیشی  در جلسه هم  اینکه  بیان  با   وی 
ماه  آبان  از ۲۴  قبل  تا  که  می خواهیم  تهران  فعلی  شهردار 
استعفا نداده و اداره شهر را بر عهده بگیرند، گفت: همانطور که 
می دانید در گذشته روال انتخاب شهردار به این صورت بود که 
هر عضو سه کاندیدا را معرفی می کرد و در نهایت کاندیدایی 
ملزم می شدند  برنامه  ارائه  به  داشتند  رأی  پنج  از  بیش  که 

رأی  با  نهایتا  علنی  صحن  در  خود  برنامه های  تشریح  با  و 
مخفی اعضا دو نفر به عنوان کاندیدای نهایی مشخص شده و 
این دو نفر نیز با حضور در کمیسیون های تخصصی به بیان 
اداره شهر تهران می پرداختند  نکته نظرات خود درخصوص 
اما حاال با توجه به اینکه سه هفته دیگر باید شهردار جدید 
که  رسیدیم  نتیجه  این  به  کند  آغاز  را  خود  فعالیت  تهران 
فرآیند انتخاب شهردار فشرده تر باشد چرا که عالوه بر بررسی 
برنامه های شهردار آتی، استعالم و تاییدیه وزارت کشور نیز 

زمان بر است.
با بیان اینکه در حال حاضر برنامه سوم توسعه  فراهانی 
شهر  شورای  در  بررسی  حال  در  نیز  تهران  شهرداری 

است، گفت: به نظر می رسد کاندیداها باید نظرات، نقدها، 
تسلط  قطعا  و  کند  ارائه  نیز  را  سوم  برنامه   ... و  ایرادات 
بیشتر کاندیداها بر برنامه نشان دهنده شایستگی آنها برای 

اداره شهر است. 
وی با بیان اینکه روال انتخاب شهردار باید به صورت فشرده 
در دستور کار قرار گیرد تا روز ۲۵ آبان ماه شهردار جدید اداره 
شهرداری را در دست بگیرد، در پاسخ به این سوال گزینه های 
شهرداری تهران گفت:  هنوز صحبتی در مورد گزینه ها نشده است 
اما امیدواریم در هفته آینده اعضای شورا گزینه های خود را معرفی 
کنند تا در پایان هفته بتوانیم فهرست نهایی کاندیداها را داشته 

باشیم.

 رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران خبر داد

خداحافظی افشانی و آغاز فرآیند انتخاب شهردار جدید تهران

مابه التفاوت وجوه زائران اربعین به حساب آنها واریز شد
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: مابه التفاوت پرداختی زائرانی که در روزهای اول ثبت نام اربعین مبالغی بیشتر 

از ۲۳۴ هزار و ۸7۵ تومان را در سامانه سماح پرداخت کرده بودند، به حساب آنها واریز شد.
به گزارش مهر، حمید محمدی اعالم کرد: بر اساس وعده داده شده سازمان حج و زیارت کسانی که وجوهی بیش 
از ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان را در سامانه سماح در روزهای اول نام نویسی زیارت اربعین حسینی پرداخت کرده بودند 
وجوه مازادشان به حساب شان واریز شد. وی افزود: تمامی مابه التفاوت پرداختی حدود ۲۱۰ هزار نفری که در بانک 

ملی حساب داشته اند، به حساب آنها واریز شده است.
 او افزود: حدود ۱۱۰ هزار نفری که در بانک ملت حساب دارند نیز مابه التفاوت پرداختی، به حساب شان واریز 

خواهد شد.
 گفتنی است که بعد از پیشنهاد بانک مرکزی و دستور رئیس جمهوری مبنی بر کاهش نرخ ویزا، بیمه و خدمات 

درمانی در اربعین، مبلغ تعیین شده ستاد مرکزی اربعین در سامانه سماح به ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان کاهش یافت.

استخدام فرزندان بازنشستگان کشوری و ارائه خدمات درمانی ویژه
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در صورت استخدام صندوق حتما از فرزندان بازنشستگان بهره 

مند خواهیم شد.
افزود: سامانه ای در صندوق  بازنشستگان کشوری  تقی زاده در دومین جشنواره ورزشی  به گزارش مهر، جمشید 
بازنشستگی ایجاد شده تا چنانچه استخدامی در این صندوق انجام شود از میان فرزندان بازنشستگان باشد و از ثبت نام 
های صورت گرفته مشخص شد که بیش از ۲۵۰ فرزند بازنشستگان دارای مدرک دکتری و ۸۰ نفر نیز فوق لیسانس 
دارند. وی افزود: به بازنشستگان قول می دهم تا در صورت استخدام، فرزندان آنها با صندوق مشغول به کار شوند چرا 

که حق آنها است.
تقی زاده درخصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: سعی ما این است که دولت برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان با شاغلین الیحه ای بیاورد تا هر خدمت و حقوقی که به افراد شاغل داده می شود شامل حال بازنشستگان 

نیز باشد.


