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جامعه

 700کلینیک و  50بیمارستان
ناایمن فقط در پایتخت!
گــروه اجتماعی -مــاجــرای حــادثــه کلینیک
سینای اطهر که چهارشنبه گذشته رخ داد و
جان  19نفر را گرفت ،همچون ماجرای پالسکو،
تا چند وقتی باعث و بانی خبرهای افشاکننده
و گاهی نگران کننده می شــود .در کنار خبر
 34هــزار ساختمان ناایمن کــه آتــش نشانی
در زمستان  98اعــام کــرده بــود ،دیــروز پیروز
حناچی شهردار تهران اعالم کرد ۳۳ « :هزار
پالک پرخطر در تهران شناسایی شده که در
حقیقت مهم ترین ساختما نهای پر خطر شهر
هستند ».اما خبر جدید و نگران کننده  ،پرده
برداشتن از وضعیت ایمنی صدها کلینیک
دیگر شهر تهران است .آن طور که اقبال شاکری
عضو کمیسیون عمران مجلس دیروز به تسنیم
گفته است 700 ،کلینیک در وضعیتی شبیه
سینای اطهر به سر می برند« :طبق آماری که به
دستم رسیده بیش از  700کلینیک مشابه سینا
به طور ناایمن در تهران شناسایی شد هاند ».
همچنین بیمارستان های پایتخت هم ظاهرا
شرایط نامساعدی دارند .رضا کرمی محمدی
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
شهر تهران هم دیروز عدد هولناکی را درباره
بیمارستان های نا ایمن اعالم کرده است« :شهر
تهران ۵۰بیمارستان قدیمی دارد که بیش از۵۰
سال عمر دارند و فاقد شرایط ایمنی استاندارد
هستند ».او در پاسخ به این ســوال که نام این
بیمارستانها چیست؟ اظهار کرد :مالحظاتی
وجود دارد که نمیتوانیم اسامی آنها را اعالم
کنیم ،زیرا معرفی آ نها وضع را بدتر میکند و
موجب تشویش اذهان مردم میشود .اما هر وقت
که اجازه دهند ،اسامی آنها را اعالم میکنیم.

 600کارمند مبتال و  10قربانی
کرونا در شهرداری تهران
رئیس ســازمــان پیشگیری و مدیریت بحران
شهرداری تهران در خصوص افزایش آمار ابتال
به کرونا در بین کارمندان شهرداری تهران گفت:
این آمار از ابتدای شیوع تاکنون حدود  ۶۰۰نفر
است .کرمی محمدی به ایلنا گفت :حدود ۱۰نفر
نیز بر اثر کرونا فوت شدهاند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

شوخیتلخ«بیمهبیکاری»با زندگیکرونایی!
گزارشخراسانازبرخی رقمهایبیمهبیکاریکهعضوهیئتامنایتامیناجتماعیآنراتوهینمیداند

عددهایاعالمشدهتوسطدولتاشارهوتصریح
می کند که دولت اعالم کرد  ،دو میلیون تومان
به صاحبان مشاغل بیثبات تسهیالت حمایتی
پرداختمیکندکهازآنهمخبرینشد.

غفوریان -پنج ســال سابقه کــار دارد یعنی
پنج ســال حق بیمه پــرداخــت کــرده اســت اما
برای فروردین و اردیبهشت فقط یک میلیون
و  300هــزار تومان به عنوان بیمه بیکاری
به او پرداخت شده اســت ،یعنی بــرای هر ماه
 650هــزار تــومــان .یــا آن دیــگــری کــه کارگر
هتل بــوده ،با سابقه سه سال فقط  550هزار
تومان نصیبش شده است .این ها در زمانی که
کرونا نبود با حداقل حقوق کارگری یعنی یک
میلیون و560هـــزار تومان هم زندگی شان
لنگ بود ،حاال که کرونای لعنتی و این گرانی
ها به جانشان افتاده است معلوم نیست سر و ته
هزینه های زندگی را چگونه باید جمع و جور
کنند .با شماره یکی از این کارگران که درباره
«بیمهبیکاری»بهروزنامههمپیامکدادهاست،
تماسمیگیرم.میگوید«:بادوفرزندوچهارماه
بیکاری برای هر ماه فقط 600هــزار تومان
داده اند خودشان بیایند و بگویند که ما با این
 600هزارتومانچطوریزندگیکنیم؟گوشت
و مرغ هم نمی خوریم و نمی خواهیم .آیا باید
بتوانیمنانبخریم؟!»
یا به این پیامک که به روزنامه ارسال شده است
توجه کنید« :آقاچرا ما کارگران متضرر از کرونا
راایــن قدر اذیــت می کنن آقــای رئیس تامین
اجتماعی حقوق بیمه بیکاری مارانمی دین
حق بیمه رو هم  30درصد گران کردین ازکجا
بیارم سرماه فالن قدر واریز کنم بعدشم االن که
احتیاج دارم قسط وام واجاره خانه وپول خرج
خونه نداریم خداشاهده شب ها ازخجالت روی
خانه رفتن ودیدن سفره خالی واجاق سرد خانه
ونگاه همسرم راندارم حداقل وعده الکی ندین
شکم سیر ازگرسنه خبر نداره زیر دست ها تون
راهمببینید».

▪توهین؟!

▪پسبوقوکرنابرایچهبود؟

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری
وزارت تــعــاون هفته قــبــل گفته بــــود« :در
مجموع  ۸۵۱ه ــزار و  ۸۶۴نفر در سامانه
ثبت درخــواســت بیمه بیکاری وزارت تعاون
ثــبـتنــام کــردنــد کــه  ۷۱۱هـــزار و  ۸۰۰نفر
مشمول دریــافــت بیمهبیکاری هستند ».آن
طــور کــه همه مــی دانــیــم از اوایـــل اسفند که
تعطیلی هــا و آسیب هــای کــرونــا جــدی شد،
مسئوالن وعــده هایی بــرای جبران خسارات
مردم و آسیب دیده ها را در بوق و کرنا کردند ،اما
آنطورکهبایدخبریازجبراننبودیاآنطورکه
انتظارمیرفتنشد.حاالاینکارگرانبیکارشده
حرفشانایناستکهپرداختبیمهبیکاریچرا
باتاخیروچرااینقدرکم؟
دراینزمینهبااکبرشوکت،عضوکارگریهیئت
امنای سازمان تأمین اجتماعی تماس گرفتم تا
حرف هایش و تدابیر احتمالی تامین اجتماعی

را جویا شوم .تا موضوع «بیمه بیکاری» را مطرح
میکنم،انگارداغشتازهمیشود.میگوید«:ما
همازاینعددورقمهای 500و 600هزارتومان
ناراحتیم و نگران .نمی دانیم این رقم هایی که
دولت اعالم کرد برای جبران خسارات مشاغل
پرداخت خواهد کرد چه شد .دولت قبل از سال
اعالم کرد پنج هزار میلیارد تومان برای مشاغل
آسیبدیدهپیشبینیکردهاست.آنطورکهمن
شنیدم حدود 30درصد هم به کار برگشته اند و
تعداد باقی مانده ها چندان نباید زیاد باشد ،این
که چرا این گونه رقم ها به این کارگران پرداخت
شدهبرایماهمجایسوالدارد.حتیانتظارما
اینبودکهبهگروههایدیگرشغلیمثلکارگران
ساختمانی  ،قالی بافان و ...که مشخصات شان
در سامانه های صندوق بیمه بیکاری ثبت است
کمک شود .به هرحال کمک به این اقشار که
جزودهکهایپایینجامعههستندجایدوری
نمی رود.آقــــای شوکت هــم بــه بــوق و کرنای

از او دربــاره اقدامات صندوق
بیمه بیکاری می پرسم که می
گوید« :ایــن صندوق زیرنظر
تــامــیــن اجــتــمــاعــی اســـت امــا
مدیرعاملاینسازمانحققانونینداردکهغیر
ازمبالغقانونی،حتییکریالوازحقبیمهسایر
بیمهشدههاپرداختکندبلکهاینوظیفهدولت
استکهمثلهمهدنیادربحرانهابهدادکارگرو
کارفرما برسد .واقعا ما هم این رقم های  500یا
 600هزارتومانرابهعنوانبیمهبیکاریدراین
شرایطنوعیتوهینبهمردممیدانیم».
▪فرمولهاراتغییردهید

باتوجهبهشرایطیکهکرونابرایهمهپدیدآورده
و معادالت و فرمول ها را تغییر داده است ،انتظار
مــی رود دولــت بــا مــدد مجلس ،فــرمــول های
پرداختی به کارگران بیکار شده را تغییر دهند
و دست کارگری را که سر کار بوده و حاال بیکار
شده با مهربانی بیشتر بگیرند ،بماند که نوع
دوستی جای دوری نمی رود ،اصال وظیفه یک
مسئولاستکهبهفکرمعیشتمردموخصوصا
طبقه ضعیف باشد .اجازه بدهید پایان گزارشم
با درددل یک کارگربیکار شده با تسنیم باشد:
«مبلغ واریزی برای بیمه بیکاری من و چند تا از
دوستانم ۷۰هــزار تومان بوده! آقایان مسئول
چطور محاسبه کردید؟! دو تا بچه دارم؛ بهخدا
صاحبخانهدارهبیرونممیکنه»...

5
آمار روز

رکورد قربانیان کرونا دوباره
شکسته شد
عدد قربانیان کرونا با  163نفر در یک شبانه روز
گذشته دوباره رکورد شکست .پیش از این در9تیر
بود که وزارت بهداشت آمار162  قربانی را برای
یک شبانه روز اعالم کرده بود .قبل از 9تیر باالترین
فوتی هــای روزانــه با  158نفر مربوط به یکی از
روزهایفروردینگذشتهبود.

طرح جدید مجلس برای تعویق در
برگزاری کنکور ۹۹

احمدحسینفالحیسخنگویکمیسیونآموزشبه
تسنیمگفت:پیامهایمتعددیازوالدینوداوطلبان
کنکور امسال مبنی بر نگرانیها از شرایط بحران
کرونا دریافت کردهایم که مستلزم تمهیداتی است.
لذا پیشنهاد طرحی از سوی تعدادی از اعضای
کمیسیون برای تعویق در برگزاری کنکور سال99
مطرحشدهکهدرحالتدوینآنهستیم.

عکس روز

بستری شدن  100کودک مبتال
به کرونا در خوزستان

طبقاعالمدانشگاهعلومپزشکیاهواز،حدود۱۰۰
کودک خوزستانی به ویروس کرونا مبتال شدهاند
که تاکنون موردی از فوت کودکان بدون بیماری
عکس :ایرنا
زمینهایگزارشنشدهاست.

پیامک به خراسان

 ۱۲۹۵نفر از  ۲۵۶۰نفر مبتالی جدید بستری شدند
قربانیان  24ساعته

مبتالیان  24ساعته

۱۶۳

۲۵۶۰

جمع کل قربانیان

جمع کل مبتالیان

تعداد بهبود یافتگان

۱۱۵۷۱

۲۴۰۴۳۸

۲۰۱۳۳۰
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بیماران در وضعیت شدید
۳۱۶۸

۰۹۱۵...۷۸۱۸:
من دیــروز برای خرید ماسک بسته ای به خیابون
چمران مراجعه کردم نسبت به دوروز قبل قیمت
از 75بــه  95تغییر کــرده تــازه داروخــانــه ها 150
میفروشند.استداللشونهماجباریشدنماسکه!

