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یک توئيت
خبر خوش سخنگوی شورای شهر تهران

یک عکس
خط تولیدکیت تشخیص فوری کرونا؛
ایران جزو ۵کشور دنیاست که به فناوری
تولید این کیتها دست یافته است.

رسانه های جهان
ایندیپندنت :ژاپن
اعالم کرده است که
همهگیری کــرونــا،
بـــه افــــزایــــش آمـــار
خــودکــشــی در این
کشور منجرشده است .آمار زنان در
این خودکشیها بیشتر است و گفته
شده دلیل آن ،نگرانیهای بیشتر از
اخراج و بیکاری دایمی بوده است.
بــــی.بــــی.ســــی:
حمالت سایبری به
سیستمهای آموزش
از راه دور مدارس در
بالتیمورآمریکاسبب
شد مسئوالن ایــن منطقه بــرای چند
روز آمــوزش مجازی را تعطیل کنند.
رسانههای محلی میگویند رهایی از
این حمله و بازگشت به شرایط عادی
چندهفتهطولخواهدکشید.
دویـــــچـــــه ولـــــه:
در چــیــن هــنــوز در
نها،
ورودی رستورا 
ادارههــــا ،بانکها و
بیمارستانها دمای
بدن افراد را میسنجند ،اما همه چیز
از بازگشت زندگی عادی حکایت دارد
و فروشگاهها و بنیادهای آموزشی و
ورزشیوتفریحیبازهستند.

دست رد تامیناجتماعیبهسینه400هزاربازنشسته
سهم بازنشستگان مشاغل سخت و زیانآور در طرح همسانسازی کمی افزایش مییابد
اما همچنان دریافتی آنها با آنچه در قانون آمده تفاوت خواهد داشت

عبدالهی -از مــردادمــاه امسال و با اجــرای
طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی ،لبخند رضایت بر لب بسیاری از
کارگران بازنشسته نشست؛ چرا که پس از ماهها
پیگیری،توانستنددولتراباخودهمراهسازندو
شکافعمیقبینحقوقبازنشستگانباشاغالن
راکمکنند.امااینطرحباهمهمزایایش،قربانیانی
همداشتکهبهحققانونیشاندرهمسانسازی
نرسیدند؛آنهاحدود 400هزاربازنشستهاندکه
حداقل 20سالدرمشاغلسختوزیانآورخون
دل خوردهاند :کارگران معدن ،کارگران شاغل
در ارتفاع و در معرض خطر سقوط ،آنها که در
معرضآسیبهایناشیازکارباعواملفیزیکی،
شیمیایی ،مکانیکی و بیولوژیکی غیراستاندارد
هستند،کارگران شاغل حفر قنوات ،چاهها،
فــاضــابهــا ،تــونـلهــای زیرزمینی و مخازن
سربسته ،آنها که به طور مداوم روی خطوط و
پستهای انتقال برق میکنند ،کارگرانی که به
طورمستمردرمحیطهاییبافشارصوتیمشغول
کارند و  ، ...که روزها و شبهایشان را با سختی
کار گذراندهاند اما حاال این سختکوشی نه تنها
مزیتی برایشان نداشته ،بلکه دارند چوب آن را
هممیخورند.
▪ماجرا چه بود؟

سازمان تامین اجتماعی برای اجرای طرح
همسا نسازی حقوق بازنشستگان ،تعداد
سا لهای مفید بیمهای آ نها را مالک عمل
ق ــرار داد و طبق آن جــدولــی ب ــرای میزان
افزایش حقوقها ارائه کرد .همه چیز منطقی
و رضایتبخش بود تا اینکه مشخص شد در
این جدول ،سالهای سنواتی بازنشستگان
مشاغل سخت و زیــا نآور به جای  30سال،
 20سال در نظر گرفته میشود .در حالی که
طبق قانون ،آنها ساالنه  4درصد (و برخی
 8درصد) حق بیمه بیشتری دادهاند که 20
ساله بازنشسته شوند و طبق قانون ،هر سال
سابقه کاری آ نها به دلیل سخت و زیا نآور
بودن باید معادل یکسال و نیم محاسبه شود.
ایــن حــســاب و کــتــاب غیرمنصفانه تامین
اجتماعی بــا انتقادهای گسترده فعاالن
کــارگــری هــم هــمــراه شــد؛ انتقادهایی که
به برگزاری جلساتی بــرای تغییر ساز و کار

پروازهایچارتری
درانتظار

بخشنامهجدید

شغلی که حاال

بازنشستگانش مورد
اجحاف سازمان

تامین اجتماعی
قرار گرفته اند

عکس  :ایرنا

همسا نسازی هــم انجامید امــا خبرهای
خــراســان حاکی اســت نتایج ایــن جلسات
آن چیزی نیست که مطالبه این  400هزار
بازنشسته بوده است.
▪اصالحات در دست اقدام

روز گذشته بود که «مصطفی ســاالری» ،رئیس
سازمان تامین اجتماعی ،تازهترین خبرها را
دربارهاینموضوعاعالمواظهارکرد«:اصالحات
احکاممتناسبسازیحقوقبازنشستگانمشاغل
سختوزیانآورتأمیناجتماعیبهتصویبرسیده
و تا چند روز آینده پس از تصویب اعضای هیئت
امناآنرااجرامیکنیم».بهگزارشایلنا،ساالری
این نکته را هم گفت که« :اینکه چقدر حقوق
بازنشستگانمشاغلسختوزیانآورافزایشپیدا
کند،متغیراستوبراساسسالهاییکهسختی
کارداشتندمحاسباتانجاممیشود».
▪توضیحاتنایبرئیسکانونعالیکارگران

اما پیگیری خراسان برای اطالع از جزئیات
موضوع ،این نتیجه را داشت که اصالحات
مورد اشاره رئیس سازمان تامین اجتماعی،
اصــا آن چــیــزی نیست کــه بازنشستگان
درخواست داشتند« .قلی شادبخش» نایب
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته در
گفتوگو با خراسان در اینباره اظهار کرد:
«طبق توافقی که انجام شد ،با توجه به  4یا
 8درصد حق بیمه بیشتری که بازنشستگان
این مشاغل پرداخت کرد هاند ،همین عدد

معاون سازمان هواپیمایی کشوری از برخورد
بــا برخی ایــرالیـنهــا کــه پــروازهــای خــود را در
مسیرهایی غیر از مسیرهای ابال غشده ،چارتر
کرده بودند خبر داد و گفت :بخشنامهای برای
پروازهای چارتری در حال تدوین است و به محض
تایید آن را روی سایت سازمان قرار میدهیم تا
همه چیز در این زمینه روشن شود« .ابوالقاسم
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کار در معدن از جمله

مشاغل سخت است ؛
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در تعداد سنوات آنها ضرب و تقسیم بر 30
میشود ،حاصل آن تعداد سا لهایی است
که به سنوات فعلی آ نها در محاسبه میزان
همسا نسازی اضــافــه خــواهــد شــد» .طبق
توضیحاتی کــه شادبخش م ـیدهــد ،مثال
یک کارگر بازنشسته معدن که  20سال در
سختترین شرایط ممکن کار کرده و حق بیمه
بیشتری هم داده است ،حاال سنوات بیمهای
او حدود  23سال خواهد شد که از آنچه حق
قانونی او بوده  7سال کمتر است».
▪میدانیمکهرضایتبخشنیست

نایب رئیس کانون عالی
کـــارگـــران بازنشسته
دربــــــاره ایـــن اجــحــاف
مــیگ ــوی ــد« :از ابــتــدا
خــواســتــه مــا پــرداخــت
کاملحقهمسانسازی
بود چرا که طبق قانون باید هر سال خدمت این
بازنشستگان یکسال و نیم محاسبه شود اما
سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع آن
مشکل داشت و در نهایت توافق به این شکل
حاصل شد ،هرچند که میدانیم این توافق
رضایت کامل بازنشستگان را جلب نکرده
است».
▪قبولنداریم،اجحافاست

اما «مهدی ترکان» رئیس هیئت مدیره کانون
بازنشستگان استان اصفهان از جمله منتقدان

جاللی» افزود :در تمام دنیا پروازهای چارتری
با اصول و قواعد مشخصی انجام میشود و در
همین راستا بخشنامه جدیدی برای پروازهای
چــارتــری آمــاده شــده اســت و تا پایان ایــن هفته
نهایی میشود.
به گزارش ایسنا ،با وجود ابالغ بخشنامهای از
سوی سازمان هواپیمایی کشوری که بر اساس

جــدی ایــن تصمیم تامین
اجــتــمــاعــی اســــت و در
گــفــتوگــو بـــا خ ــراس ــان
مـیگــویــد« :مــا اصــا این
اصالحیه را قبول نداریم،
چرا که قرار بود سختی کار این بازنشستگان
لحاظ شود اما متاسفانه باز هم در حق آنها
اجحافشدهاست».
▪دعوتمدیرعاملبهیکچالش

وی میافزاید« :من در دفاع از این بازنشستگان،
ازرئیسسازمانتامیناجتماعیدعوتکردمکه
فقطبراییکساعتداخلمعدنباشد،حتیکار
هم نکند ،فقط در معدن بنشیند و چای بخورد تا
ببیندتحملاینشرایطکاریراداردیانه؟»ترکان
ادامــه میدهد« :بازنشستگان مشاغل سخت
چنین شرایطی دارند و اگر حقشان را ندهند به
آنها ظلم کردهاند ،بماند که تازه اگر حق قانونی
آنها را هم بدهند ،میشود مبلغی برای جبران
افزایش قیمت این روزهــای برنج و مرغ و دیگر
کاالها» .وی ادامــه میدهد« :با همسانسازی
حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری ،حقوق
برخی از آنها دو سه برابر شد که ما از این موضوع
خوشحالیم اما حق بازنشستگان کارگری داده
نشده است و بعضی از این عزیزان در این شرایط
سخت اقتصادی با حقوقهای دو تا سه میلیون
تومانزندگیمیکنند».
▪بررسیموضوعدرفراکسیونکارگری

ب ــرای رســانــدن ص ــدای
اعــتــراض بازنشستگان
مشاغل سخت و زیانآور
بــه گ ــوش مــســئــوالن ،با
تا ...نــــوروزی»
«رحـــمـــ 
نمایندهمجلسونایبرئیسفراکسیونکارگری
مجلس گفتوگو میکنم .نــوروزی با اشــاره به
اینکه در جلساتی با وزیر کار و رئیس سازمان
تامین اجتماعی ،خواستار اصالح این موضوع
شــده بودیم ،میگوید« :قــرار به تغییر فرایند
محاسبه حق این کارگران بود و اگر این موضوع
لحاظ نشده باشد ،حتما سهشنبه یا چهارشنبه
(امروزیافردا)درجلسههیئترئیسهفراکسیون
کارگریآنراپیگیریخواهیمکرد».
آن ایرالینها تنها مجاز به چارترکردن پروازهای
خـــود در مــســیــرهــای کــیــش ،قــشــم و مناطق
نفتی بــودنــد ،برخی شرکتهای هواپیمایی
برخالف این دستورالعمل اقدام به چارترکردن
پــروازهــا یشــان در مسیرهایی مانند مشهد
کردند که البته قیمت آنها باالتر از بقیه پروازها
با شرایط یکسان بود.
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با وجود کاهش  14درصدی نسبت
به سال گذشته

تصادفات روزانه  43قربانی
میگیرد
اگرچه از ابتدای امسال به دلیل شیوع کرونا
و مــحــدودیـتهــای تــردد ناشی از آن ،میزان
سفرهای درو نشــهــری و برو نشهری کاهش
قابلتوجهی داشته ،اما آمار جا نباختگان در
حوادث رانندگی فقط  14درصد کمتر از سال
قبل شده است .طبق گزارش سازمان پزشکی
قانونی کشور در هفت مــاه ابتدایی امسال،
 9417نفر در حوادث رانندگی جان خود را از
دست دادند که 7هزار و  703نفر آ نها مرد و
 1714نفر آنها زن بودند .این یعنی در 216
روز ابتدایی سال ،روزانه بیش از  43نفر قربانی
تصادفات شدهاند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
تشریح کرد

جزئیات دریافت خدمات درمانی
بدون دفترچه بیمه

«مصطفی ســاالری» مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی در نشست خبری روز گذشته ،نکاتی
را درباره خدمات این سازمان در شرایط کرونایی
اعــام کرد که بخش مهم آن مربوط به امکان
دریافت خدمات بدون دفترچههای بیمه است.
خبرگزاری میزان توضیحات ساالری را اینطور
گزارش کرد:
* با توجه به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا برای
تعطیلیها و محدودیتها ،شعب در شهرهای
قرمز تعطیل هستند .امکان داشت بیمهشدگانی
برگه دفترچهشان تمام شده باشد و به خدمت
درمانی نیاز داشته باشند .ما استعالم برخط
اعتبار را از اول خرداد کلید زدیم و نیاز نداشتن به
تمدید اعتبار دفترچه را اجرایی کرده بودیم ،ولی
از دفترچهها همچنان استفاده میشد.
*در مــرحــلــه جــدیــد اعــــام کــردیــم بــه علت
تعطیلیها ،اگر کسی برگههای دفترچهاش تمام
شده است ،میتواند باز هم خدمت دریافت کند.
سازمان همه امکانات نرمافزاری و سختافزاری
را در مطبها ،درمــانــگــا ههــا ،آزمایشگا هها،
تصویربرداریها و ...فراهم کرده است.
* به دو طریق امکان نسخهنویسی وجود دارد.
برای هریک از مراکز درمانی سامانهای طراحی
کردهایم که درمانگر میتواند نسخه را در آنجا
بنویسد یا خدمت مربوط را ارائــه کند .روش
دوم این است که اگر مراکز درمانی خودشان
سامانهای دارند ،میتوانند نسخه یا خدمت را در
سامانه خودشان ثبت کنند که روی سیستم ما هم
مینشیند ،اما هنوز شاید خیلی از مراکز درمانی
متصل نشده باشند.
* اگر درنهایت هیچکدام از این دو امکان وجود
نــداشــت ،پیشبینی کــردیــم کــه پزشکها در
سربرگ خودشان نسخهنویسی کنند.

