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یک عکس
کرونا در کشور وارد هجدهمین ماه شد

گروه اجتماعی -در نهمین گزارش از بررسی
عملکرد دولت ،موضوع همسانسازی حقوق
بازنشستگان را دستمایه تحلیل قرار دادیم.
بـیشــک حــقــوق بازنشستگان از مهمترین
مسائل اجتماعی سالهای اخیر کشور بوده
اســت و در یک نگاه کلی باید اذعــان کــرد که
بازنشستگان هنوز هم به حق خود نرسیدهاند.
ماجرای حقوق بازنشستگان با اجرای قانون
همسانسازیبهویژهدردوسالاخیر،شبیهیک
مسابقهدوشدهاستکههرچهدوندهسرعتاش
را زیــادتــر میکند امــا بــه خــط پــایــان نزدیک
نمیشود؛یعنیدولتباگامهایمهمیکهبرای
افزایشحقوقبازنشستگانکشوریولشکری
و تامین اجتماعی برداشت اما سرعت تورم و
افزایش قیمتها باعث شد که بازنشستگان
چندانطعمافزایشحقوقرانچشند.
▪افزایشحقوقدرسایهنگرانی
ازتامینمنابع

رسانه های جهان
آناتولی :وزارت امور
خــارجــه ترکیه طی
بیانیهای در واکنش
ب ــه تــصــمــیــم دیــــوان
دادگستری اتحادیه
اروپــا مبنی بر اختیار کارفرمایان برای
ممنوع کردن استفاده از روسری برای
کارکنان زن ،اعــام کــرد :این تصمیم
را که از نظر قانونی و وجدان نادرست و
خطرناک است و به اسالمهراسی دامن
میزند ،محکوم میکنیم .این تصمیم
نگاه نژادپرستانه و تبعیضآمیز علیه
مسلمانان در اروپا داشته و انکارناپذیر
است .مسلمانان در معرض عدم مداراو
خشونت قــرار داشته و در زمینههای
مختلف بهطورگستردهانگمیخورند.
اینموضوعزنانمسلمانرابیشترتحت
تاثیرقرارمیدهد.
یــورونــیــوز :پــس از
ســـالهـــا اع ــت ــراض
فــعــاالن حــمــایــت از
حــقــوق حــیــوانــات،
وزیــــرکــــشــــاورزی
فرانسه روز یکشنبه اعــام کــرد که
کشتن جوجههای نر در مرغداریها
غیرقانونیخواهدشد.ساالنهمیلیونها
جوجه خروس در فرایند جوجهکشی
در مرغداریها از طریق دستگاههای
خردکنیاازطریقاستنشاقگازمعدوم
میشوند.تنهادلیلکشتاراینجوجهها
ناتوانی در تخمگذاری و رشــد کمتر
آنهانسبتبهجوجههایمادهاست.از
سویدیگرمرغدارانمیگویندکههیچ
روش علمی و مقرون به صرفهای برای
تشخیصجنسجوجههادرتخمآنهم
برایمقیاستولیدانبوهدرمرغداریها
وجودندارد.اما فعاالنحمایتازحقوق
حیوانات این کار را تقبیح میکنند و
میگویند باید از روشهــای تشخیص
نریامادهبودنجوجههادرتخموقبلاز
جوجهکشیاستفادهشود.
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هــمــســانســازی یــا مــتــنــاسـبســازی حقوق
بازنشستگان در دو صــنــدوق بازنشستگی
کشوری و تامین اجتماعی ،از جمله اقدامات
مهم دولت دوازدهم است که هرچند ابهامات و
نگرانیهایی درباره تامین پایدار منابع مالی آن
در سالهای آینده وجود دارد ،افزایش متوسط
 ۷۷درصدیحقوقبازنشستگانکشوریو2.5
برابری حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را
رقم زد و توانست بخشی از قانون اجرانشده در
خصوصرفاهبازنشستگانرامحققکند.
▪چراهمسانسازی؟

شــکــاف مــیــان مــیــزان دریــافــتــی شــاغــان و
بازنشستگان از مهمترین دالیل طراحی قانون
همسانسازی بود و از دالیل اصلی ایجاد این
شکاف میزان درصــد افزایش مستمری بین
حداقلیبگیرانوسایرسطوح،نحوهاعمالاین
افزایشهایساالنهاستکهباعثاختالف۱۱۴
درصدی میان دریافتی حداقلیبگیران و سایر
سطوحدردوره ۲۰سالهازسال ۸۰تاکنونشده
است.ازاینروبرایترمیماینشکافالزمبودکه
متناسبسازیاجراشود.
▪ تکلیف قانون

طی چندسال گذشته به علت الــزام و تکلیف
قانونی محولشده در برنامه ششم توسعه،
تالشهایی بــرای متناسبسازی حقوقها
صورت گرفت ،اما به علت عدم تامین بار مالی
الزم به ویــژه از سوی دولــت که بدهی معوق و
انباشتهاش به تامین اجتماعی بابت حق بیمه

قصه تلخ تورم و میزان افزایش

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

سهم کارفرمایی برخی اقشار و صنوف از ۳۰۰
هزارمیلیاردتومانگذشتهاست،معطلماند.
▪سال ،99سالهمسانسازی

در نهایت در سال  ۹۹مجدد نسبت به انجام
«متناسبسازی پــرداخــت مستمریها» با
هدف افزایش سطح معیشت مستمریبگیران
و همسانسازی حقوق آنــان با بازنشستگان
کشوری بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و
مطالبه هزینههای مترتب بر آن از دولت ،اقدام
شدکهبابرنامهدولتبرایمتناسبسازیحقوق
بازنشستگان کشوری و همترازی  ۹۰درصدی
حقوق آنها با شاغالن ،همزمان شد و به نظر
می رسد این بار نمایندگان بازنشستگان نیز
در تعیین فــرمــولهــای متناسبسازی و به
سرانجام رسیدن آن نقش داشتند.دو مرحله
طــرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان و
مستمریبگیران (یک مرتبه در مرداد ۹۹و یک
مرتبهدرابتدایسال،)۱۴۰۰بهموجباجرای
بند (ب) مــاده  ۱۲قانون برنامه ششم توسعه
فرهنگی،اجتماعی،اقتصادیوسیاسیکشور
و نیز در راستای عمل به ماده  ۹۶و ماده ۱۱۱
قانون تامین اجتماعی اجرایی شد و افزایش
 2.5برابریمتوسطپرداختیبهبازنشستگاناز
اسفند ۹۸تافروردین ۱۴۰۰رابههمراهداشت.
این افزایش حقوق را در2مصداق در
تامیناجتماعیاینگونهمیتوانمرور
کرد:
حقوق مستمریبگیر با  20سال سابقه نسبت
به  98با 135درصد افزایش در  1400به
 39میلیون ریال رسید.

حقوق مستمریبگیر با  ۳۰سال سابقه نسبت

به سال  98با  ۱۵۸درصد افزایش در  ۱۴۰۰به
۴۳میلیون ریال رسید.

▪و اما بودجه متناسب سازی از کجا آمد؟

متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال
 ۱۳۹۹و تــداوم آن در سال  ۱۴۰۰بر اساس

منابع مندرج در قوانین بودجه عملیاتی شد.
همچنین مقرر شد بــرای سال  ۵۰ ،۹۹هزار
میلیارد تومان بابت رد دیون دولت تخصیص
یابد که در یک مرحله  ۳۹هزار میلیارد تومان
آن محقق شد .وقتی متناسبسازی مرحله
اول در مــرداد  ۹۹عملیاتی شد میرفت که
یــک رضایتمندی نسبی در جامعه هدف
شکل بگیرد اما در ادامـــه دوعــامــل تـــورم و
متناسبسازیدرصندوقبازنشستگیکشوری
ولشکریوفاصلهایجادشده،موجبنارضایتی
مستمریبگیرانتامیناجتماعیشد.درنهایت
مقرر شد متناسبسازی مرحله دوم از ابتدای
سال  ۱۴۰۰اجــرا شود بدین ترتیب با کمک
دولــت و مجلس ،اعتباری در بودجه ۱۴۰۰
تصویب شد تا مرحله دوم متناسبسازی اجرا
شــود .در واقــع  ۸۹هــزار میلیارد تومان بابت
دیون معوقه دولت به تامین اجتماعی در بودجه
پیشبینیشد.
▪ماجرایدائمیشدنهمسانسازی

ازچندیپیشدائمیشدنحقوقبازنشستگان
نیز در دستورکار دولــت قــرار گرفت و رئیس
سازمان برنامه و بودجه در روز  ۲۷اردیبهشت
 ۱۴۰۰اعـــام ک ــرد کــه پیشنویس الیحه
دائمیشدنحقوقبازنشستگاناعمازلشکری،
کشوری و البته تامین اجتماعی در شش ماده و
پنجتبصرهباحضورنمایندگاناینبازنشستگان
در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است و در
نهایت  9تیرماه از سوی هیئت وزیران و با هدف
استمرار متناسبسازی حقوق بازنشستگان
با شاغالن پس از پایان برنامه ششم توسعه و
به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و
رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و
مستمریبگیرانبهتصویبرسیدوروانهمجلس
شد .این موضوع البته با انتقاد جدی برخی
نمایندگان مبنی بر مصوبات بدون منابع مالی
مواجهشد.
زنگنه نماینده م ــردم تربتحیدریه این
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تورم و نابسامانی های بازار به ویژه در سال های
اخیر هیچ گاه اجازه نداده است ،بازنشستگان
از افزایش حقوق طعم شیرینی بچشند.

طورتحلیل کرده است:
«دول ــت روحــانــی اص ــرار دارد کــه تــا روز آخر
یکسری از اقدامات خود را همچنان انجام دهد
که توجیه اقتصادی ندارد .این دولت در دو ماه
ابتدایی امسال مطابق با آمار بانک مرکزی و
همچنین آمار سازمان برنامه و بودجه۱۵۰ ،
هزار میلیارد تومان کسری در منابع دارد و در
این شرایط حقوق کارمندان را افزایش داد
و الیحه دائمیسازی همسانسازی حقوق
بازنشستگان را به مجلس ارائه کرد .دولت با
این کار خود عم ً
ال انتظارات هزینهای جامعه را
هم افزایش میدهد».
در این میان البته دولت در جلسه یک شنبه
گذشته خود با واگــذاری  ۱۳۰هزار میلیارد
تومانسهامدولتبرایتقویتتامیناجتماعی
و افـــراد تحت پوشش صــنــدوق هــای تامین
اجتماعی موافقت کردکه باید دید آیا در عمل
محقق خواهد شد یا نه ؟
▪مسیردشواردولتجدید

با توجه به شرایط ویژه درآمدی دولت که در
ســا لهــای اخیر به ویــژه در نقدینگی دچار
چالشهای جدی بــوده اســت ،دولــت جدید
با توجه به انتظارات و تعهدات پدید آمده در
ایجاد رفاه طبقات مختلف جامعه بهخصوص
بازنشستگان به نظر مسیر سختی را پیش رو
دارد .در عین حال انتظار میرود بر این موارد
به طور ویژه اهتمام ورزد:
 -1تدابیر اساسی برای اصالح قوانین
مترتب بر تامین اجتماعی
 -2اجرای کامل قانون ساختار جامع رفاه و
تامین اجتماعی
 -3تامین دائمی منابع متناسب سازی حقوق

ترکیه در رده نهم بیشترینآمار واکسین ه شدگان جهان
رسانه ترکی تی آرتی دیروز در خبری نوشت:
براساس آمار وبگاه Ourworldindata.org
تاکنون بیش از  3میلیارد و  630میلیون دوز
واکسنکووید 19-درسراسرجهانتزریقشده
است که ترکیه در رده نهم فهرست کشورهای
دارایبیشترینآمارواکسینهشدگانقراردارد.
چین با بیش از یک میلیارد و  450میلیون دوز
درصــدر فهرست کشورهای دارای بیشترین
آمارواکسینهشدگانعلیهکرونادرجهاناست.
همچنین هند با  404میلیون و  930هزار،
آمریکا 337میلیون و 240هزار ،برزیل123
میلیون و 790هزار ،آلمان 85میلیون و620
هزار ،انگلیس  81میلیون و  960هزار ،ژاپن

 66میلیون و  710هزار ،فرانسه  63میلیون
و  170هزار ،ترکیه  63میلیون و  139هزار،
ایتالیا  61میلیون و  100هزار ،اندونزی 57
میلیون و  490هــزار ،مکزیک  53میلیون و
 920هزار ،روسیه  52میلیون و  470هزار،
اسپانیا  50میلیون و  240هــزار ،کانادا 45
میلیونو 30هزار،لهستان 32میلیونو790
هزار ،آرژانتین 26میلیون و 930هزار ،شیلی
 24میلیون و  730هزار ،کلمبیا  22میلیون و
 940هزار و کره جنوبی با  21میلیون و 560
هــزار دوز تزریقشده در ردههــای بعدی قرار
دارند .براساس آمار وزارت بهداشت ترکیه ،تا
عصر دوشنبه تعداد واکسنهای تزریق شده در
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

اینکشوربه 63میلیونو 139هزارو 462دوز
رسیدهاست.بنابراین،ترکیهدرردهنهمفهرست
کشورهایدارایبیشترینآمارواکسینهشدگان
قرار دارد.تعداد افرادی که اولین دوز واکسن

کرونا را دریافت کردهاند به  38میلیون و 913
هزار و  57نفر افزایش یافته است .همچنین
 20میلیون و 605هزار و 670نفر نیز دوز دوم
واکسنرادریافتکردهاند.

گزیده

کارت زرد مجلس به آذری جهرمی
نمایندگانمجلسشورایاسالمیبهوزیرارتباطات
و فناوری اطالعات به دلیل عدم شفافسازی مفاد
قرارداد با تلگرام کارت زرد دادند .این کارت زرد در
پی سوال مقتدایی نماینده اصفهان بود که پاسخ
وزیر ،نمایندگان را قانع نکرد .این خبر حاکی است،
این سوال دربــاره علت عدم تشریح و شفافسازی
در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه
ترافیکبینالمللبرایکاربراناینشبکهاجتماعی
(قبل از فیلترشدن این پیامرسان) با وجود استقرار
CDNهــای تلگرام در کشور بــود .پس از دفاعیات
آذریجهرمی ،مقتدایی اعالم کرد از پاسخهای وی
قانعنشدهواینسوالرابهراینمایندگانگذاشتو
نمایندگانمجلسنیزبامقتداییهمراهشدندواعالم
کردندازتوضیحاتآذریجهرمیقانعنشدند.
▪ماجراچیست؟

چرایی محاسبه ترافیک بینالملل برای کاربران
تلگرامدرزمانیکهفیلترنبوده،موضوعیاستکهاز
پاییزسالقبلمطرحاستوعباسمقتدایی،نماینده
اصفهان،بیشتراینموضوعراپیگیریکردهاست.او
دیماهسالقبلدرروندپیگیریهایشاینطورگفته
بود« :در مقطعی سرورهای تلگرام( )CDNدر داخل
کشورمستقربودهاست.استقراراینسرورهادرداخل
کشور یعنی اینکه میبایست ترافیک و هزینههای
مرتبطباآنبرمبنایاستفادهداخلیونهباتعرفههای
بینالمللی حساب میشده است؛ در حالی که در
عمل تعرفه و پولی که مردم پرداخت کردهاند فراتر و
باالترازهزینهایبودهکهبایدپرداختمیشدهاست».
▪توضیحاتوزیر

در عین حال این پیگیریها سرانجام وزیر ارتباطات
را روز گذشته به صحن مجلس کشاند و توضیحاتش
نمایندگان را قانع نکرد .آذریجهرمی پس از ارائه
توضیحاتفنیدربارهادعایمقتدایی،گفت:وزارت
ارتباطات هیچ هزینه اضافی از مردم اخذ نکرده و در
رعایت حقالناس فعال عمل کرده است کما اینکه
درخصوص وضعیت ارزش افزوده و ستاره ،مربعها
محکم ایستادیم و پول مردم را به آنها برگرداندیم و
برای آنچه در اختیار ما نبود ،از سران قوا خواستیم
به ما اختیارات الزم را بدهند و گفتم باید طبق روال
قانونی پیش برویم بنابراین پروندهها به دستگاه
قضایی فرستاده شد که در حال بررسی هستند.
همچنین در شرایط کرونا بر اساس دستورالعمل
ستاد کرونا ،شورای عالی فضای مجازی و مجلس و
دستگاههای اجرایی بیش از هزار میلیارد به مردم
خدمات رایــگــان دادی ــم .ســرورهــای تلگرام  9ماه
در  CDNایران روشن بود که  2.7میلیون یورو شد؛
بنابراین شرکت ارتباطات زیرساخت در پرداخت به
خارجیها صرفهجویی کرد و برای خرید اینترنت
با قیمت آن روز  15میلیارد تومان هزینه شد که در
صورت مالی ثبت شده است.وی در انتقاد به اینکه
گفته شده این وزارتخانه هزاران میلیارد پول مردم را
بهجیبزدهاست،افزود:مااینکاررانکردیمودرآمد
حاصلازاینوزارتخانهبرایدولتبود؛ضمناینکه
کل فروش اینترنت در ماه کمتر از 80میلیارد تومان
است .وزیر ارتباطات افــزود :ما هر آنچه حاکمیت
از ما خواسته بود انجام دادیم؛ ضمن اینکه بیش از
 70درصد درخواستها برای تلگرام در  5مصداق
را مسدود کردیم چون نپذیرفت مسائل امنیتی را
محدود کند بنابراین دستگاههای امنیتی از تلگرام
بهدستگاهقضاییشکایتکردندکهبهمسدودشدن
آنمنتهیشد.

حضرت علی(ع) :اگر مردم میدانستند در قربانی
(چه آثــار و برکاتی) اســت ،قطعا قرض کــرده و قربانی
میکردند(.راجعالوسائلالباب)64

دعوت از مردم
برای مشارکت در  5هزار قربانی

مدیرکل کمیته ام ــداد خــراســان رضــوی گفت:
باتوجه به شرایط سخت اقتصادی مــردم ،امید
است با همت نیکوکاران گوشت  5هزار قربانی را
بهدستنیازمندانبرسانیم.آسودهبااشارهبهعدم
برگزاریحجدر 2سالاخیربهدلیلشیوعویروس
کروناافزود:یکیازمناسککارآمدوموثردرتمتع،
قربانی است که نشانه ایثار به درگاه خداوند متعال
استوزائرانبازماندهازحجدرموطنخودشاناین
عملالهیراهمزمانباعیدقربانانجاممیدهند.
حجاج در انتظار این سفر عظیم ،مشتاق هستند
تــا در ای ــن شــرایــط اقــتــصــادی عـــاوه بــر انجام
قربانی ،کمکی بــه تهیدستان داشــتــه باشند.
وی به برگزاری هرساله سنت انفاق همزمان با
عیدقرباناشارهکرد وگفت:کمیتهامدادآمادگی

دارد تا نذر قربانی همه خیران را جمعآوری و در
دهه والیت به سفره نیازمندان اهدا کند.آسوده با
اشاره به آمادگی دریافت نذورات در دفاتر کمیته
امداد و مراکز نیکوکاری در سطح استان ادامه داد:
نیکوکاران میتوانند به منظور مشارکت در طرح
نذر قربانی ،طی تماس با شماره  3128نذورات
خود را اهدا کنند .این سامانه هر روز ساعت7:30
تا  16عــاوه بر قبول ن ــذورات قربانی ،پذیرای
نظرات و پاسخگوی ســواالت عموم مــردم است.
همچنین نیکوکاران میتوانند عالوه بر روشهای
قبلی با شمارهگیری کد * 8877 * 051 * 1 #
یــا اسکن کــد  QRدر پوستر طــرح نــذر قربانی
مشارکتکنند.

