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یک توئيت

زرنگ بازی تامین اجتماعی!

فرمولاعمالشدهبرایافزایشحقوقساالنهبازنشستگانتامیناجتماعیواجرایمرحلهدوم
همسانسازی،جنجالسازشد؛ماجراچهبودوسازمانتامیناجتماعیچهواکنشیبهاعتراضهانشانداد؟

یک عکس

آیا پایتخت در روزهای آینده از وضعیت
قــرمــز بــه وضعیت ســیــاه تغییر رنگ
می دهد ؟

رسانه های جهان
اســـپـــوتـــنـــیـــک:
بــاســتــانشــنــاســان
مصری از کشف یک
شــهــر نــاپــدیــدشــده
در مــنــطــقــه «هــابــو»
در نزدیکی اقــصــر ،بــزرگتــریــن شهر
مــصــر بــاســتــان خــبــر دادنـــــد .رئیس
گــروه باستانشناسی مصر گفته این
بزرگترین شهری است که تاکنون در
مصرکشفوبهدستیکیازبزرگترین
پادشاهان درحدود 1300سالقبلاز
میالدبناشدهاست.
یورونیوز:تازهترین
آمـــار یــورواســتــات،
از کــاهــش امــیــد به
زنــدگــی (مــتــوســط
طول عمر) در بیشتر
کشورهای عضو اتحادیه اروپا همزمان
با شیوع ویــروس کرونا حکایت دارد.
آمارهای رسمی نشان میدهد که از
دهه۱۹۶۰بهاینسوطیهردههبهطور
متوسط امید به زندگی در کشورهای
عضواتحادیهاروپادوسالافزایشیافته
اســت .با ایــن حــال ،آخرین دادههــای
منتشرشده توسط اداره آمار اتحادیه
اروپا نشان میدهد که متوسط امید به
زندگی در کشورهای عضو این اتحادیه
طی ششسال گذشته راکد شده و در
حدود ۸۱سالباقیماندهاست.

مصطفی عبدالهی 3.6 -میلیون بازنشسته
تامین اجتماعی منتظر بودند با مشاهده اولین
فیش حقوقی سال  ،1400لبخندی بر گوشه
لبهایشان بنشیند و با افزایش حقوق ساالنه
و اجـــرای مرحله دوم هــمــســانســازی ،تغییر
محسوسی در حقوقهایشان مشاهده کنند؛
اما آنچه از دیــروز مشاهده کردهاند ،با وعده و
وعیدهای قبلی و فرمولهای توافقی تناسبی
نداشت .طبق وعده وزارت رفاه و سازمان تامین
اجتماعی ،قــرار بــود حقوق پایه بازنشستگان
حداقلبگیر ایــن سازمان  39درصــد افزایش
یابد و برای سایر سطوح نیز ،این افزایش معادل
 26درصــد به اضافه  248هــزار و  355تومان
باشد .همچنین خبر خــوش مسئوالن دولتی
این بود که دومین مرحله همسانسازی حقوق
بازنشستگانتامیناجتماعیازفروردین1400
اجرایی میشود تا شکاف حقوقی آنها با سایر
بازنشستگان پر شود .حاال آنطــور که در فیش
حقوق فــروردیــن  1400بازنشستگان درج
شده ،هم افزایش حقوق ساالنه و هم مرحله دوم
همسانسازی اجرایی شده است اما دریافتیها
آنچیزینیستکهبافرمولهایتوافقیمطابقت
داشتهباشد!
▪پیا مهایبازنشستگان

بازنشستگان تامین اجتماعی که از این موضوع
متعجب و گالیهمند بودند ،نقدهای خود را در
شبکههایاجتماعیمنتشرکردند:
* در فیش حقوقی فــروردیــن  1400نوشته
شده مستمری دریافتی به همراه افزایش حقوق
ساالنه و مرحله دوم همسانسازی اســت ،اما
هیچکدامماننمیدانیمافزایشحقوقراچطور
محاسبه کردهاند و مبلغ همسانسازی مرحله
دومچقدراست؟

میرسد کارشناسان سازمان با این محاسبات
ناعادالنه نه تنها بازنشستگان بلکه مدیریت
مجموعه را هم فریب دادهاند چراکه در جلسات
متعددیکهداشتیم،مدیرعاملسازمانحرفها
و خواستههای ما را قبول داشتند و قول دادند که
متناسبسازی جزو پایه حقوق باشد و مشمول
افزایش شود .اما االن اتفاق دیگری افتاده است و
بایدسازمانبهسرعتاحکامصادرهراجمعآوری
واصالحکند».
* به جای اینکه افزایش حقوق ساالنه ما را با پایه
حقوقاسفندماه 99حسابکنند،حقوقتیر99
رادرنظرگرفتهاندکهقبلازمرحلههمسانسازی
بود و مبلغش پایینتر؛ با این کار همه ما را فریب
داد هاند.
*لطفکنیددستورالعملمحاسبهتانرامکتوب
و به ما اعالم کنید تا همه بدانند با کامل شدن
همسانسازی ،چقدر به حقوقشان اضافه شده
است.
▪ 2ابهامکهبایدپاسخدادهشود

بازنشستگان دو سوال مهم دارند که مسئوالن
سازمان تامین اجتماعی باید به آن پاسخ بدهند.
سوالایناستکه:
*چرابرایافزایشحقوقساالنه،پایهحقوققبل
از مرحله اول همسانسازی مالک قرار گرفته
است؟
* چرا همسانسازی مرحله دوم غیرشفاف
استوبازنشستگاننمیداننددقیقاچهمبلغی
شامل حالشان شده است؛ ضمن آنکه چرا
بخشی از همسانسازی در حق عائلهمندی و
مسکنلحاظشدهدرحالیکهبایددرپایهحقوق
اعمالشود.

▪گــای ـههــای تــنــد و تــیــز رئــیــس اتــحــادیــه
پیشکسوتانجامعهکارگری

«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان
جامعه کارگری هم که پیش از ایــن ،توافقات
انجامشده و تعامالت مسئوالن را برای افزایش
حقوقبازنشستگانواجرایکاملهمسانسازی
رضایتمندمیدانست،باصدورفیشهامتعجب
شد و لب به گالیه گشود .صادقی در اینباره به
ایلنا گفت« :برخالف وعــدهای که داده بودند،
متناسبسازی را جــزو پایه حقوق به حساب
نیاوردهاندومبنایافزایشراحقوقتیرماه–قبل
از اجــرای متناسبسازی -گذاشتهاند .به نظر

▪نتیجهبازبینیامروزاعالممیشود

گالیههای فــراوان بازنشستگان در شبکههای
اجتماعی ،بهسرعت کارساز شد و سازمان تامین
اجتماعیرابهواکنشواداشت .اینسازمانعصر
دیروزباانتشارخبریاعالمکرد:مقرربودسازمان
تامیناجتماعی جمعه (بیستم فروردینماه)،
پرداخت مستمریها و متناسبسازی مرحله
دوم را اجرایی کند که همزمان با این پرداختها
و مطرحشدن اشکاالتی در پرداختیها به سایر
سطوح ،با دستور مدیرعامل ،این اقدام به منظور
بازبینی موضوع و اطمینان از صحت محاسبات
به تعویق افتاد .نتیجه بازبینی مجدد ،ظرف 24
ساعتآینده(امروز)اعالمخواهدشد».

در گفتوگو با خراسان اعالم شد:
جلسه اضطراری کانونعالی برای پیگیری مطالبه بازنشستگان
در اینباره «محمد کوهستانی» عضو هیئت مدیره کانو نعالی کارگران بازنشسته نیز در
گفتوگو با خراسان گفت :آ نچه در فیشهای حقوقی بازنشستگان لحاظ شده است،
مطابق فرمول توافقی کانون عالی و سازمان تامین اجتماعی نیست و باید اصالح شود.
کوهستانی تصریح میکند :روز جمعه بسیاری از بازنشستگان عزیز سراسر کشور در
تماس با اعضای کانون ،گالیههای خود را درباره این موضوع مطرح کردند و ما نیز جلسهای
اضطراری درباره این موضوع خواهیم داشت تا به سرعت موضوع را پیگیری کنیم.

اظهاراتضدونقیضدربارهفیلترکالبهاوس
گروه اجتماعی -قطع و وصل و البته بازنشدن «کالبهاوس»
در دو روز گذشته گمانههایی را مبنی بر فیلتر ایــن نرمافزار
اجتماعیتقویتکردهاست؛البتهوزیرارتباطاتهمکهخودعصر
پنجشنبه در یک نشستآنالین در کالبهاوس حضور داشت،
در واکنش به قطع مکرر ارتباط اعضای نشست و طرح گمانه
فیلتر   کالبهاوس در کشور گفت :کالبهاوس فیلتر نیست و
مشکالتیکهبرایکاربرانایجادشدهممکناستناشیازمسائل
فنیباشد.درعینحال،دادستاننیزدیروزاعالمکردکه  برنامهای
برای فیلتر کالبهاوس وجود نــدارد اما این برنامه از دسترس
کاربران همراه اول و ایرانسل و مخابرات ایران خارج شده است.
در همین حال برنا دیروز نوشت« :اعضای کابینه دولت نیز در این
روزها استفاده حداکثری از این فضا داشتند که حساسیتهای

آزادسازی 90کیلومتر
دیگر از نوار ساحلی
مازندران

جریان مقابل دولــت را دوچــنــدان کــرده بــود .به عنوان مثال
گفتوگوی چالشی ظریف و صالحی و همتی با منتقدان در این
فضا سروصدای زیادی را به همراه داشت تا جایی که به خارج از
مرزهای ایران نیز رسید و جمعی از سناتورهای آمریکایی مدیران
کالبهاوس را بهخاطر ایجاد تریبون برای مسئوالن دولت ایران
به توضیح فراخواندند».در میان همه ایــن حــرف و حدیثها،
مجتبی توانگر نماینده مجلس در یک توئیت جنجالی نوشت:
«دستورجلسات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به درخواست
نمایندگاندولتمحرمانهشدهاند.همینامرموجبشدتادولت
ازتصمیماتیکهخودآمرآنبودهبرایجهتدهیبهافکارعمومی
بهرهبرداریکند».درهمینحال  ،اپراتورایرانسلاعالمکردهاست
کهابالغیمبنیبرفیلترکالبهاوسدریافتنکردهایم.همچنین

رئیسکل دادگستری استان مازندران ،از آزادســازی  ۹۰کیلومتر دیگر از کل
نوارساحلی متصرفه در مازندران در راستای اجراییشدن مصوبه سفر استانی
رئیس قوه قضاییه خبر داد .به گزارش مهر ،حجتاالسالم اکبری از آزادسازی
 ۹۰کیلومتر دیگر از کل نوارساحلی متصرفه در مازندران خبر داد و ضمن مثبت
ارزیابیکردن اقدامات شورای حفظ حقوق بیتالمال و پیگیری مجدانه این
شورا در آزادســازی سواحل ،افزود :با تالشهای اعضای شورای حفظ حقوق

5
گزیده

تعطیالت کرونایی شامل کدام
مشاغل میشود؟
در پی شــدت و سرعت افزایش بیماری کرونا
در کشور ،ستادملی مقابله با کرونا اعالم کرده
است که از امــروز شنبه تعطیلی  ۱۰روزه را در
کشور تجربه خواهیم کــرد .طبق اعــام این
ستاد ،هماکنون  ۲۵۷شهر قرمز داریــم که در
حوزه تردد در این شهرها ،هم پالکهای بومی
حق خــروج از شهر قرمز و ورود به شهر دیگر
را ندارند و هم پال کهای غیربومی حق ورود
به شهرهای قرمز و نارنجی را نــدارنــد .بر این
اســاس ،در شرایط قرمز کرونایی تنها مشاغل
ضروری در گروه یک مجاز به فعالیت هستند .در
شرایط نارنجی مشاغل گروه یک و  ،۲در شرایط
زرد مشاغل گروه یک تا ۳و در شرایط آبی هر چهار
گروه مشاغل میتوانند فعالیت کنند.
طــبــق ایــــن اعـــــام مــشــاغــلــی کـــه تعطیل
هستند،عبارتاند از :
 بوستانها و مراکز تفریحی پــاســاژهــای سربسته و ســربــاز ،بــازارهــایسرپوشیده ،مراکز خرید و فروش بزرگ غیرمواد
غذایی و بازارهای موقت
 بازارها و نمایشگاههای فروش انواع خودرو،مراکز شمارهگذاری اتومبیل
 باشگاههای ورزشی ،سالنهای بدنسازی آرایشگاههای مردانه مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی مراکز فــروش فرش و موکت ،لــوازم خانگی،پارچه ،پرده ،مبلمان ،تزیینات داخلی
 مراکز فروش کادویی ،اسباببازی ،لوازمتحریر مراکز فــروش انــواع پوشاک ،کیف و کفش،خرازی ،خیاطی
 آتلیه و عکاسی آژانس مشاور امالک خدمات چاپ دیجیتال مراکز تهیه و طبخ غــذا با پذیرش مشتری،قهوهخانهها با عرضه مواد دخانی.
 قنادی و شیرینی پزی تر و خشک ،آ بمیوه وبستنیفروشی و سینماها و تئاترها نیز در شمار
موارد تعطیل به حساب میآید.
به عــاوه این مــوارد مشاغل در گــروه دو و سه نیز
همچونآموزشگاههایفنیوحرفهای،زبانسراها،
آموزشگاهها و کتابخانهها ،مهدهای کــودک،
ورزشهایپربرخوردو...نیزتعطیلمیشوند.

رونمایی از نخستین
قطار ملی مترو
برخی رسانهها به نقل از یک منبع آگاه در همراه اول نوشتند که
«چون کالبهاوس یک برنامه جدید است بعضی سرورها برای
برخیکاربرانمشکلایجادمیکندکهحلشدهاستوهیچگونه
دستوریمبنیبرفیلترینگکالبهاوسدریافتنکردهایم».باهمه
این تفاصیل این نرمافزار تا دیشب (جمعه شب) با اینترنت همراه
اولوایرانسلبازنمیشد.

بیتالمال ودیگرسازمانهایمرتبطدرسالگذشته۴۰۸،کیلومترازنوارساحلی
مازندران در دسترس عموم قرار گرفت .وی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه
مبنی بر آزادســازی سواحل دریــای خزر بهویژه آزادســازی مجتمع فرهنگی و
آموزشی قوه قضاییه و همچنین مصوبه سفر استانی رئیس قوه قضاییه ،از تالش
جدی این دستگاه در آزادسازی بقیه اراضی ساحلی که حدود  ۱۶کیلومتر آن
توسطنهادهایدولتیو۲۳کیلومترتوسطاشخاصحقیقیتصرفشدهخبرداد.

شهردار تهران با اشاره به اینکه توانایی تولید
 400واگن مترو در سال را داریم ،گفت :تولید
قطار ملی با همکاری شرکتهای دانشبنیان
و مهندسان داخلی اجرایی شده است .پیروز
حناچی در مراسم رونمایی از نخستین قطار
ملی مــتــرو بــا حــضــور مــجــازی رئیسجمهور
اظهار کــرد :در بیش از  10کال نشهر کشور
طی سا لهای آینده به  5هزار واگن مترو نیاز
داریــم تا بــهــر هوری سیستم ساخت مترو را به
نتیجه برسانیم .وی ادامــه داد :بومیسازی
قطار بــا همکاری  18شرکت دانشبنیان و
چهار مجموعه صنعتی طی  ۱۸ماه طراحی و
ساخته شده و تولید تمام سیستمها مطابق با
استانداردهای بینالمللی است  .وی گفت:
اشتغال برای  5هزار نفر به طور مستقیم و برای
 10هزار نفر به صورت غیرمستقیم ،همچنین
کاهش بیش از  20درصد قیمت ناوگان مترو،
از دستاوردهای مهم پــروژه تولید قطار ملی و
انبوهسازی آن خواهد بود.

