اجتماعی

دوشنبه  ۲۴مرداد ۱۴۰۱
 ۱۷محرم .۱۴۴۴شماره ۲۱۰۰۸

یک توئيت

الگویجدیدافزایشحقوق
جزئیات اختصاصی خراسان از طر ح افزایش حقوقکارمندان و بازنشستگان کشوری

رسانه های جهان
تی آر تی:طبق نتایج
یکمطالعهکهدرمجله
نورولوژی منتشر شده
اســت ،فعالیتهایی
مانند مطالعه ،انجام
یوگا و گذراندن وقت با خانواده یا دوستان
میتواند به کاهش خطر زوال عقل کمک
کند .پس از بررسی عواملی مانند سن،
جنسیت و تحصیالت ،محققان دریافتند
که فعالیتهای اوقات فراغت تاثیر زیادی
در کاهش خطر زوال عقل دارد .به طوری
که افــراد دارای فعالیتهای تفریحی به
طور متوسط 17درصد کمتر از دیگران
درمعرضخطرابتالبهزوالعقلهستند.
دویــچــه ول ــه :کرونا
کمبودهای سیستم
بهداشتی بریتانیا
را تشدید و سرویس
سالمت ملی بریتانیا
( )NHSرا با چالش سختی روبـهرو کرده
است .بیبیسی در گزارشی فاش کرده
است که از هر  ۱۰مطب دندانپزشکی
در سراسر انگلستان  ۹تــای آنهــا دیگر
بیمارانجدیدرانمیپذیرند.درنتیجهاین
وضع،شهروندانیکهقادربهپرداختبیمه
خصوصی نیستند ،باید با درد خو کنند
و حتی به روشهــای «خوددرمانی» روی
آورند .دنیس پیل ،یک کارمند بازنشسته،
مـیگــویــد چــهــار ســال اســت کــه منتظر
دنــدان مصنوعی اســت .او مدتهاست
که خندیدن را فراموش کــرده اســت .از
دندانهای آسیاب او چیزی باقی نمانده
و تنها دنــدانهــای جلو هنوز در دهانش
هستند که آنها هم لق شدهاند .پیل به
بیبیسی میگوید« :دیگر نمیتوانم
چیزیگازبزنم،حتیگوجهفرنگییاخیار
خردشده،خیلیسختاست.بعدازپنجاه
سالکاروپرداختمالیات،اینتوقعزیادی
نیست کــه یــک دســت دن ــدان مصنوعی
داشتهباشم».

مصطفی عبدالهی -دولت بررسی
الگوی جدید افزایش حقوق کارکنان
و بازنشستگان لشکری و کشوری
را با هدف بهبود معیشت و افزایش
قــدرت خرید آغــاز کــرد؛ اتفاقی که با
توجه به مصوبه افزایش  10درصدی
حقوقها و فاصله زیاد آن با تورم ،قابل
پیشبینیبود.
صبحدیروز،خبرگزاریرسمیدولت
خبری را منتشر کــرد کــه هــم بــرای
کارکناندولتوهمبرایبازنشستگان
لشکریوکشوریبسیارمهموحیاتی
بــود .آنط ــور که ایرنا گ ــزارش داد،
سازمان امور اداری و استخدامی و
سازمانبرنامهوبودجه،درپیشنهادی
مشترک ،الگوی جدیدی از افزایش
حــقــوق و مــســتــمــری کــارمــنــدان و
بازنشستگان را برای بررسی و اتخاذ
تصمیمبهدولتارائهکردهاند.
▪هدف؛ بهبود معیشت و افزایش
قدرتخرید

طبقاعالمایرنا،اینپیشنهادباهدف
بهبود و کمک به معیشت کارمندان
و بازنشستگان کشوری و لشکری و
ارتقای قــدرت خرید آنهــا به دولت
ارائهشدهاستودرروزهایآیندهروال
قانونیتاییدآنطیخواهدشد.
▪چرااینگونهشد؟

ایــن کــه چــرا دولــت درص ــدد اصــاح
مــیــزان و الــگــوی افــزایــش حقوقها
برآمده ،شاید به این دلیل باشد که
وزیر سابق کار ،در اولین سال تعیین
افزایشحقوقودستمزدها،اقداماتی
عجیب و غیرکارشناسی داشــت و
تبعات آن دامنگیر دولت سیزدهم
شد.
همراهی وزیر دولت با شورای عالی
کــار بــرای افــزایــش  57.4درصــدی
حقوق حداقلبگیران سازمان تامین
اجتماعی ،اگرچه به ظاهر یک اقدام
حمایتی بود اما تبعات بسیاری از نظر
اقتصادی داشت و مشکالت فراوانی
ایجاد کرد .از آن سوی ماجرا ،تصمیم
بهافزایشفقط 10درصدیدریافتی
سایرسطوحکارگریهمباهیچمنطق
وقانونیسازگارنبودوزباندولترادر
مقابلگالیههایمتعددبازنشستگان
تامین اجتماعی کوتاه کرد .در کنار
ایــن دو اتــفــاق ،تصمیم و پیشنهاد

 ۴۹درصدسرنشینان بعدازتصادففوت میکنند
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا،
از عملکرد وزارت بهداشت در مواجهه با
تصادفات رانندگی انتقاد کرد و گفت :چرا
وزارت بهداشت هیچ کاری با تصادفات ندارد،
چرا هیچ گامی برنمیدارد .با سالم و صلوات
که کار پیش نمیرود .به گزارش ایسنا ،سردار
سیدکمال هادیانفر در نشستی خبری گفت:
 ۵۱درصد از جانباختگان حوادث رانندگی
در دم و در همان صحنه تصادفات ،جان خود
را از دست میدهند که از این تعداد  ۳۴درصد
سرنشین خودرو هستند ۴۹ .درصد نیز بعد از
تصادف جان خود را از دست میدهند که در
این میان  ۴۳درصد در بیمارستان و  ۶درصد
در حین انتقال ،جان خود را از دست میدهند.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد :آمار ۴۳
درصــدی مرگ آسیبدیدگان تصادفات در
بیمارستا نها آمــار باالیی اســت .متأسفانه
در بسیاری از بیمارستا نهای مــا ابـــزار و
تجهیزات مربوط به تشخیص ضربه مغزی

شدن یا خونریزی داخلی وجود ندارد .فرد به
بیمارستان منتقل میشود ،از او میپرسند که
آیا سردرد یا سرگیجه دارد یا خیر و ناگهان بعد از
یک ساعت همین فرد در بیمارستان یا حتی در
خانه و به دلیل خونریزی داخلی یا ضربه مغزی
فوت میکند .الزم است به این مــوارد توجه
ویــژهای شود و این تجهیزات و امکانات برای
بیمارستانها فراهم شود.
هادیانفر با تأکید بر اینکه در شرایطی هستیم
که باید صادقانه عمل کنیم ،گفت :تصادفات
تعارفبردار نیست .تصادف به عامل انسانی،
خودرو و راه بازمیگردد و واقعیت این است که
نه خودرو ،نه راه و نه عامل انسانی ما مناسب
نیست .دلیل تصادفات به قوانین بازمیگردد؛
اماقوانینمابازدارندهنیست.وقتیدراصفهان
یک خانمی فردی را در تصادف کشته و بعد
میگوید دیهاش را میدهم این یعنی قوانین
ما بازدارندگی کافی را ندارد که الزم است این
موضوع نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد.

دولت در الیحه بودجه برای افزایش
فقط  10درصدی حقوق کارمندان
و بازنشستگان لشکری و کشوری
هم کم حاشیه نداشت و بسیاری را
گلهمندکرد.
▪افزایشحقوق 10درصدی
درمقابلتورمحداقل 40درصدی

مــصــداقــش صــحــب ـتهــای فــــرزاد
اشرف از فعاالن حوزه بازنشستگی
کشوری در همایش روز خــانــواده و
تکریم بازنشستگان بود که در حضور
سرپرست وزارت کــار و مدیرعامل
صندوق بازنشستگی کشوری گفت:
«خواسته ما افزایش حقوق مطابق
با تورم است ،تورم سال گذشته ۴۰
تا ۵۰درصــد بود اما افزایش حقوق
۱۰درصــد است ،سوال اساسی این
اســت که آیــا مسئوالن میتوانند با
حقوقهای فعلی بازنشستگان یعنی
میانگین حــدود ۸میلیون تومان،
بــرنــام ـهای بـــرای مــدیــریــت زندگی
بازنشستگانارائهبدهند؟»
▪تکلیف بازنشستگان تامین
اجتماعیچهشد؟

امــا در کــنــار ایــن خبر خــوش بــرای
کارمندانومستمریبگیرانلشکری
وکشوری،بازنشستگانکارگریراهم
نبایدفراموشکرد؛بازنشستگانیکه
با گذشت  5ماه از سال ،هنوز افزایش
حقوققانونیخودرادریافتنکردهاند

و منتظرند تا بعد از کش و قوسهای
فراواناینماههایسپریشده،وزرای
اقتصاد و رفاه ،به عنوان دو وزیر عضو
هیئتامنایسازمانتامیناجتماعی،
میزان افزایش حقوق آنهــا را تایید
کنند« .علی بابائی کارنامی» رئیس
فراکسیونکارگریهمدیروزدرصحن
علنی مجلس ،با انتقاد از بیتوجهی
دولتنسبتبهوضعیتبازنشستگان
تامین اجتماعی از وزرای کار ،اقتصاد
و هیئت امــنــای تامین اجتماعی
خواست هرچه سریعتر برای افزایش
حقوق این قشر تصمیمگیری کنند.
البته «مــحــمــدهــادی زاهـــدی وفــا»
سرپرست وزارت رفــاه ،چهارشنبه
گذشته پس از جلسه هیئت دولت
این خبر را اعالم کرده بود که «تصمیم
دربــاره اصــاح حقوق بازنشستگان
نهاییشدهواجراییشدنآننیازمند
جلسات کارشناسی است که کلیات
آن ،هفته آینده به اطالع مردم خواهد
رســیــد» .حــاال دو روز از هفتهای که
زاهــدی وفا اعــام کــرده بــود ،سپری
شدهاماهنوزاینتصمیمنهایی،اعالم
نشدهاست».
▪یکگمانهزنیغیرقطعی

در این بین ،برخی گمانهها درباره
خبر دیــروز خبرگزاری دولــت هم
مطرح شد؛ از جمله اینکه به دلیل
گــایـههــای متعدد بازنشستگان
تامیناجتماعیطیماههایگذشته

و افزایش حقوقی که درنهایت به
زودی شامل حال آنها خواهد شد،
دولــت اقــدام پیشگیرانه بــرای بروز
گالیههای مشابه در بین کارکنان و
بازنشستگان لشکری و کشوری را
در دستور کار قرار داده است ،چرا
که طبیعتا حــاال آنهــا هم با توجه
به گرانیها و مشکالت معیشتی،

خــواهــان تغییر مــصــوبــه افــزایــش
10درصـــــدی حــقــوقهــا خواهند
شــد؛ همان موضوعی که تعدادی
از نمایندگان مجلس هم در جلسه
دی ــروز صحنی علنی بــه آن اشــاره
کردند و گفتند« :مــردم از وضعیت
معیشتی و گرانی کاالهای اساسی
گالیهمندند».

جزئیات اختصاصی خراسان از طرح افزایش حقوقها
عصر دیروز برای بررسی دقیق موضوع و اطالع از جزئیات آن ،با منابع
مطلع در هیئت دولت تماس حاصل کردیم و آنچه در ادامه میخوانید
حاصل این پیگیریهای خراسان است:
* الگوی پیشنهادی ،عالوه بر افزایش حقوق ساالنه خواهد بود و یک
الگوی امتیازی است که میتواند متغیر باشد و به تناسب در هر سال
افزایش یابد.
* مشموالن این الگوی افزایش حقوق ،کلیه مشموالن ماده ۲۹
قانون برنامه ششم توسعه خواهند بود ،از جمله :کلیه دستگا ههای
اجــرایــی شامل قــوای سهگانه جمهوری اســامــی ایــران اعــم از
وزارتخانه ها ،سازمان ها و مؤسسات و دانشگا هها ،شرکتهای
دولتی ،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ،بانکها و مؤسسات
اعتباری دولتی ،شرکتهای بیمه دولتی ،مؤسسات و نهادهای
عمومی غیردولتی ،مؤسسات عمومی ،بنیادها و نهادهای انقالب

اسالمی ،مجلس شورای اسالمی ،شورای نگهبان قانون اساسی
و . ...
* همچنین در این الگوی پیشنهادی ،اجرای ماده  ۱۶قانون حمایت
از خانواده مدنظر قرار گرفته و طبق این ماده قانونی" ،کمک هزینه
اوالد" و "حق عائلهمندی" مشموالن ذکر شده ،در چهارچوب افزایش
سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد ( )%۱۰۰و
پنجاه درصد ( )%۵۰افزایش یابد.
* نکته مهم اینکه طبق اطالعات اختصاصی اعالم شده به خراسان ،با
توجه به مشکالت معیشتی کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری
و توجه ویژه دولت به این مسئله پیشبینی میشود اجرای این الگو در
همین امسال مصوب و اجرایی شود ،البته اینکه اجرای آن از اواسط
سال  ،۱۴۰۱شامل معوقات ماههای سپری شده از سال هم خواهد شد
یا خیر ،هنوز مشخص نیست.

۹
گزیده

زیارت اربعین آ سانتر شد

مهر پلیس برای گذرنامههای
تاریخ گذشته در سفر اربعین
فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی،
با اشاره به هماهنگیهای انجام شده با طرف
عراقی از مهر نیروی انتظامی برای گذرنامههای
تاریخ گذشته در سفر اربعین خبر داد.
بــه گ ــزارش خــبــرگــزاری صداوسیما ،ســردار
حسین اشتری دربــاره تمهیدات پلیس برای
سفر اربعین اظهار کرد :در خصوص گذرنامه
توافقی صورت گرفته است که گذرنامههایی که
یک ماه اعتبار دارند ،قابل تردد باشند.
  فــرمــانــده کــل انتظامی کــشــور بــیــان کــرد:
فرمانده انتظامی جمهوری اسالمی ایــران
آمادگی کامل را برای اجرای ماموریتها دارد
و از ما ههای گذشته قــرارگــاه اربعین فراجا
را هانــدازی و تقسیم کارهای الزم انجام شده
است.
سردار اشتری افزود :اقدامات الزم برای تسهیل
و خدما تدهی به زائران اربعین انجام خواهد
شد و همچنین همکاران ما با آمادگی کامل
در مرزهای رسمی حاضر هستند و خدمات
را ارائه خواهند داد .وی همچنین بیان کرد:
همکاران ما در جاد هها و شهرها و پایانههای
مــرزی آمادگی کامل بــرای خدمت به زائــران
عزیز را دارند.
فرمانده کل انتظامی کشور همچنین در توصیه
به مردم برای تردد بهموقع تاکید کرد :توصیه
میکنم مردم سفرشان را زودتــر برنامه ریزی
کنند و سفر خودشان را زودتــر شــروع کنند و
برای برگشت برنامهریزی داشته باشند.

ضرغامی :در جمهوری اسالمی
رابطهمان را با شادی تعریف
نکردیم
عزتا ...ضرغامی با تاکید بر اینکه شادی مهم
است و از طریق میراث ناملموس میتوان شادی را
انتقال داد ،گفت  :در جمهوری اسالمی رابطهمان
را با شادی تعریف نکردیم.
بهگزارشایسنا،وزیرمیراثفرهنگی،گردشگری
و صنایعدستی دیروز در گردهمایی پایگاههای
میراث ملی و جهانی ،ادامه داد :کتیبه داریوش را
که میبینم چند عبارت دارد ،مثال نوشته «به نام
اهورامزدا ،به نام خداوندی که شادی را آفرید».
شادی مهم است ،در جمهوری اسالمی رابطهمان
را بــا ش ــادی تعریف نــکــردیــم ،متخصص گریه
درآوردن هستیم ،همه هم متبحر و متخصصاند،
البته که درست است ،تعزیه هم اگر داریم آن را
ثبت جهانی میکنیم ،اما شادی هم مهم است
به خصوص االن که با فقر و مشکالت اقتصادی
مواجهیم .برخالف آنهایی که فکر میکنند
شادی الکچری است ،اتفاقا این طور نیست.
فرهنگناملموسمامنتقلنمیشودبعدمیبینیم
شادی نداریم.

