اجتماعی

دو شنبه  ۶اردیبهشت ۱۴۰۰
 ۱۳رمضان .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۴۵

یک توئيت

حرف بازنشستگان به کرسی نشست
تامیناجتماعیباپذیرشاشتباهخود،فرمولمحاسبهحقوقبازنشستگانرااصالحکرد
تغییراتجدیدچیستورئیساتحادیهپیشکسوتانکارگریچهنظریدارد؟

سی ان ان دیروز نوشت:مرکز کنترل
و پیشگیری از بیماری ایــاالت متحده
می گوید که خطر انتقال کووید 19از
سطوح کم است .بلکه انتقال از طریق
هوا بسیار مهم تر است و افرادی که با
وسواس سطوح را ضد عفونی می کنند
ممکن است بیش از منافعی که این کار
دارد ،به خود آسیب برسانند.

یک عکس
سومین مرحله از مطالعات بالینی واکسن
کووایران برکت آغاز شد .در این مرحله
مینو محرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا
و حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون
بهداشت مجلس داوطلبانی بودند که
واکسن را تزریق کردند.

رسانه های جهان
بی بی سی :در پی
بحران جدید کرونا
در هــنــد ،ســازمــان
بــهــداشــت جهانی
دیــــــروز یـکشــنــبــه
اعــام کــرد که هند «ی ــادآور وضعیت
ویــرانــگــر»ی اســت که ویــروس کرونا
میتواند پدید بیاورد.
راشــا تـــودی :وزیــر
خـــــارجـــــه روســـیـــه
گــــفــــت« :بــــــه نــظــر
مـــیرســـد اتــحــادیــه
اروپــا  ،از جمله آلمان
و فرانسه  ،ای ــاالت متحده و بسیاری
دیگر از کشورها نمیتوانند الگویی
بــرای بقیه جهان باشند و نشان دهند
که چگونه با همهگیری کرونا مبارزه
میکنند .واکسن تولید   کردند اما از
ایننظرمدیریتواقعیرانشانندادند».
دویــــچــــه ولــــه:
روزنامه استاندارد
اتــــــــریــــــــش بـــه
یــــــک پــــژوهــــش
جـــدیـــد در چــیــن
و هلند استناد کــرده اســت که بنا بر
آن پیامدهای خانهنشینی در دوران
کرونا بیش از همه کودکان را به دلیل
استفاده بیرویه از گوشی و تبلت به
عارضه نزدیکبینی مبتال کرده است.
برای این پدیده نامی هم در نظر گرفته
شده است :نزدیکبینی قرنطینه.

عبدالهی -سازمان تامین اجتماعی دست از
زرنگبازی برداشت و با پذیرفتن اشتباهات در
محاسبه افزایش ساالنه و میزان متناسبسازی
حقوقها،فرمولمحاسباتیخودرااصالحکرد.

در این اطالعیه به این نکته هم اشاره شد که:
«طی حداکثر  14روز آینده احکام جدید صادر
و مابهالتفاوت حکم ،در حقوق اردیبهشتماه
لحاظمیشود».

▪امانازاشتباهاتنرمافزاری!

اواخر اسفند 99بود که پس از ماهها کش و قوس
بر سر اجرای مرحله دوم متناسبسازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی ،بــاالخــره این
خواسته محقق شد تا با تصویب 89هزار میلیارد
تومان در بودجه  1400و قول سازمان تامین
اجتماعی،حقوقهایدریافتی3.6میلیونکارگر
بازنشسته کمی معقول شود؛ اما این دلخوشی
چندان طوالنی نبود و با صدور احکام حقوقی
در تاریخ  20فروردین نقش بر آب شد .مهمترین
دلیلآن،اشتباهصورتگرفتهدرمحاسبهافزایش
حقوقساالنهبازنشستگانبودکهصدایآنهارا
درآورد ،البته سازمان هم خیلی زود اشتباه خود
را پذیرفت و آن را به گردن اشتباهات نرمافزاری
انداخت!
▪اطالعیه 3مادهایدربارهاصالحفرمول

بعد از اعتراضات کارگران بازنشسته ،اعضای
کانون عالی بازنشستگان در جلسات مشترک
با سازمان تامین اجتماعی ،رایزنیها را برای
اصالحاشتباهوتعیینفرمولنهاییدنبالکردند
و حاال خروجی آن اطالعیهای است که سازمان
منتشر و اعالم کرده که موردتوافق با کانون عالی
بازنشستگاناست:
 -1مقرر شد اعمال ماده ( 96افزایش حقوق
سنواتی) بر اساس مبلغ مستمری حقوق اسفند
1399برایکلیهمستمریبگیرانصورتپذیرد.
 -2عــاوه بر اعمال مــاده  96جهت افزایش
حقوق سایر سطوح ،ضریب ترمیمی درخصوص
متناسبسازی حقوق افــرادی که در سالهای
گذشته ضریب زمان برقراری مستمری آنان به
نسبت حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار
افت و کاهش داشته است( ،با جبران 75درصد
ازنسبتازدسترفته)اعمالمیشود.

▪ 2اتفاقخوب

 -3با توجه به انتظارات و مطالبه همه سطوح
مستمریبگیرازسازمانتامیناجتماعیوشرایط
سخت اقتصادی بازنشستگان ،مقرر شد پس از
اعمال ماده  96و اجرای متناسبسازی حقوق

بازنشستگان در سال  1400و افزایش مزایای
جانبی ،افزایش دریافتی هیچ بازنشستهای
نسبت به دریافتی اسفندماه 1399کمتر از50
درصدنباشد.

مــاده یک ایــن مصوبه ،پاسخ به همان انتقاد و
اشتباهی است که پایه حقوق بازنشستگان برای
افزایش ساالنه را بر مبنای پایه حقوقی تیرماه
(قبل از مرحله اول همسانسازی) لحاظ کرده
بودوحاالاصالحشدهاستتابرمبنایپایهحقوق
اسفندمحاسبهشود.همچنیندرماده،2فاصله
حقوقی بازنشستگان به نسبت تــورم و حقوق
مصوبقانونکاراصالحمیشود،البتهنهبهطور
صد درصد اما تا حد زیاد و به میزان  75درصد
بافتادگی.
میزانعق 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتوگو با خراسان:

فرمول جدید بازنشستگان را راضی میکند

دربــاره فرمول جدید سازمان تامین اجتماعی ،با «حسن صادقی»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفتوگو می کنم که
طی ما ههای گذشته یکی از نمایندگان اصلی بازنشستگان برای
پیگیری مطالبات بوده است.صادقی میگوید :بعد از پیگیریهای
انجامشده برای اصالح احکام ،در نهایت فرمولی ارائه شد که همه آن
را پذیرفتیم و مقرر شد اجرایی شود؛ به نظرم این فرمول همه گروههای
بازنشستگان با حقوق حداقلی ،متوسط و حداکثری را راضی میکند
چرا که بسیار روشن و آیندهنگر است .صادقی میافزاید :با فرمول
تکمیلی ،بازنشستهای با حقوق کمتر از 3میلیون و  900هزار تومان
نخواهیم داشت و بازنشستگانی که با  35سال بازنشسته شده باشند
هم باالی  4.5میلیون تومان حقوق خواهند گرفت.
▪اصالمتناسبسازیدرپایهحقوقیاستنهمزایایجانبی

او دربــاره لحاظشدن بخشی از متناسبسازی مرحله دوم در بخش
مزایای جانبی فیشهای حقوقی نیز میگوید :نظر شخصی من این بود
که نباید متناسبسازی را در بخش مزایای جانبی لحاظ کرد ،به این
دلیل که این بخش شامل افزایش ساالنه نمیشود و با تصمیم اعضای
هیئت مدیره سازمان قابل تغییر است .اما در مجموع فرمول تکمیلی

با محاسبات همه این مــوارد تعیین شده و مورد
قبول قرار گرفته است .صادقی میافزاید :با این
حال اصل متناسبسازی روی پایه حقوق است و بعد از آن مواردی مثل
مزایای جانبی دیده شده است .مثال کسی که در سال  83بازنشسته
شده ،در آن زمان حقوقش  3برابر کف حقوق قانون کار بوده اما حاال به
دلیل تورم حقوقش معادل  1.5برابر کف حقوق است .حاال با فرمول
تکمیلی 75 ،درصد از این کسری حقوق او ( 75درصد  1.5برابر
عقبماندگی) به حقوقش اضافه میشود تا متناسبسازی شود.
▪تنهانگرانی،تامینمنابعساالنه

صادقی در ادامه میگوید :با اجرای دقیق این فرمول و صدور احکام
بازنشستگان ،تجمع کارگری در روز کارگر ( 11اردیبهشت) با رویکرد
تشکر از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خواهد بود ،اما در کنار آن،
خواستارجدیتدولتومجلسبرایتداوماینموضوعخواهیمشد.وی
میافزاید:تنهانگرانیموجودتامینمنابعالزمدرسازمانتامیناجتماعی
برای اجرای مستمر همسانسازی است؛ باید دولت و مجلس در بودجه
ساالنه پرداخت حق تامین اجتماعی را تثبیت کنند تا در سالهای بعد
برایپرداختحقوقبازنشستگاندچارکمبودمنابعنشویم.

همزمان با روزی که 454نفر قربانی کرونا شدند

وزیر بهداشت :هنوز پیک مرگها شکل نگرفته است

وزیــر بهداشت همزمان با روزی که  454نفر قربانی
کرونا شدند ،گفت :امروز روند به گونهای است که تخت
کم نخواهیم آورد اما نگران افزایش موارد مرگ و میر
هستم .االن در پیک بستری هستیم و پیک مر گها
شکل نگرفته است .بعد از این در پیک سنگین مرگهای
سهرقمیخواهیمماندوامیدواریممرگ ۴رقمیراتجربه
نکنیم .همه تالش ما این است با این تعداد بیماران
بستری و موج فعلی ،ورودیها را به حداقل برسانیم تا
به فاز بدتری نیفتیم .نمکی با انتقاد از رعایتنشدن
پــروتــکـلهــای بهداشتی مطابق بــا رنگبند یهای
کرونایی ،گفت :رنگ قرمز و نارنجی را داریم اما سطح

پروتکلها همان رعایتی است که در شهر زرد و آبی اتفاق
میافتد .میگوییم رنگ قرمز است اما مشابه شهر زرد
عمل میکنند و این نوع پروتکل رعایتکردن سبب
میشود همکاران من کف رودخانه جنازه و زخمی جمع
کنند .متاسفانه ما مستمرا دچار این ساد هانگار یها
هستیم و تــاوان میدهیم .وی هشدار داد :فراموش
نکنید هندوستان حدود  ۱۳۰میلیون نفر را واکسینه
کرد و حتی دادستان هند دستور داد حتی یک واکسن
از هند خارج نشود که خودشان تزریق کنند و از ۵۰۰
هزار دوزی که توسط ما خریداری شده بود ،تنها ۱۲۵
هزار دوز تحویل داده شد و بقیه اجازه خروج نیافت.

البتهاینبهمعنایعدمتاثیرواکسننیستامااینکهفکر
کنیم تزریق واکسن جوشن محکمی برای عدم گرفتاری
است ،غلط است .تمام تالش ما آوردن و تزریق واکسن
بیشتر است.
▪آغاز واکسیناسیون سالمندان و بیماران خاص

وی در خبری خوش هم گفت :فاز دوم واکسیناسیون ما
از امروز دوشنبه آغاز خواهد شد و غیر از کادر بهداشت
و درمان از امروز بر واکسیناسیون سالمندان و بیماران
خــاص متمرکز میشویم و از خ ــرداد شاهد مصرف
واکسنهای داخل خواهیم بود.

کدام جریمهها مشمول بخشودگی شد؟
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس
راهــور ناجا اعــام کــرد که از ابــتــدای هفته
جـــاری طــرح بخشودگی جریمه دیــرکــرد
دوبرابری جرایم رانندگی آغاز شده است و
تا پایان دی ماه  ۱۴۰۰ادامه خواهد داشت.
سرهنگ جهانی درتوضیح بیشتر با بیان

اینکه تمام جرایمی که تا پایان سال  ۹۹به
عنوان معوق مانده بود و مشمول دوبرابری
شده بود ،به رقم اصلی خود برگشته است،
افزود :رانندگان وسایل نقلیه که دارای چنین
جرایمی هستند تا پایان دیماه سال ۱۴۰۰
فرصت دارند که از این بخشودگی استفاده
کنند ،درغیر اینصورت رقم دوبرابر شده
برای جرایم رانندگی دوباره اعمال خواهد
شد .وی درباره اینکه کدام جرایم مشمول
بخشش دوبرابری جریمه دیرکرد شد هاند،

گــفــت :جــرایــمــی کــه بــه وسیله دوربــیـنهــا
ثبت شــده ،دوبــرابــر نخواهد شد و بنابراین
بخشودگی نیز شامل آن نمیشود ،اما دیگر
جرایم چنا نچه طی دو ماه پرداخت نشود،
مشمول جریمه دوبــرابــر دیــرکــرد خواهند
شد که همانطور که گفتم جریمه دوبرابری
دیرکرد تا پایان سال  ۹۹بخشیده شده است
و تنها اصل جریمه باید پرداخت شود .جهانی
با بیان اینکه بخشودگی دوبرابر جرایم به
طــور سیستمی درم ــورد جریمههای واجد

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

شرایط اعمال شده است ،افزود :با وجود این،
شهروندان میتوانند برای اطالع از جرایمی
که به اصل مبلغ خود بازگشته است ،به دفاتر
پلیس  ۱۰+مراجعه و فهرست جرایم مذکور
را دریافت کنند .معاون اجتماعی و فرهنگ
ترافیک پلیس راهور ناجا همچنین تاکید کرد
که این بخشودگی جرایم شامل بخشودگی
اصل جریمه یا پاک کردن خالفی نیست و تنها
جریمههای دوبرابری دیرکرد بخشیده شده
است و اصل مبلغ جریمه باید پرداخت شود.
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جزئیاتبرنامهتولیدواکسنکووایران

تحویل  ۳۰میلیون دوز واکسن
برکت تا آخر مرداد

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) جزئیات تولید
واکسن کووایران برکت را طی ماههای آینده اعالم
کرد و گفت :تا آخر مرداد  ۳۰میلیون دوز واکسن را
تولیدوتقدیموزارتبهداشتمیکنیم  .محمدمخبر
دیروز در حاشیه مراسم آغاز مطالعات بالینی فاز ۳
واکسن کووایران برکت با بیان اینکه تمام خطوط
تولید در حال زیربار رفتن است ،افزود :اردیبهشت
یک میلیون دوز واکسن را تقدیم وزارت بهداشت
میکنیم.ویافزود:خردادبین 3تا۳/۵میلیوندوز
راتولیدوتقدیممیکنیم؛درتیرماهتولیدبه ۱۰تا۱۲
میلیوندوزومردادبه ۱۲تا ۱۵میلیوندوزمیرسد
و به این ترتیب تا آخر مرداد  ۳۰میلیون دوز را تولید
و تقدیم وزارت بهداشت میکنیم .در شهریور نیز
راندمانتولیدبه۲۰میلیوندوزدرماهخواهدرسید.
مخبر با بیان اینکه طبق وعــدهای که داده بودیم
چندماهآیندهمشکلواکسننخواهیمداشت،افزود:
با تالش جوانان نخبه و مجاهد و متدین این عدد به
میزان مدنظر میرسد و امید است این بال از جامعه
بشریمحوشود.ویادامهداد:درچندماهآیندهجزو
کشورهاییخواهیمبودکهباالترینمیزانواکسنرا
تولیدوتزریقکردهاستکهازمسیرهاوشرکتهای
مختلف داخلی و واردات تامین میشود .دغدغه
عمومی واکسن ظرف چندماه آینده رفع خواهد
شد.رئیسستاداجراییفرمانامام(ره)درپاسخبه
پرسشی درباره تاثیر تحریمها در تامین مواد اولیه و
زیرساختیموردنیازتهیهواکسن،گفت:دوفازتولید
نیمهصنعتیوصنعتیداشتیمکهفازنخستظرفیت
تولیددرحد ۳تا۳/۵میلیوندوزبودهکهاکنونخط
تولید کامل زیربار است و از همین خط است که یک
میلیوندوزدراردیبهشتتولیدمیشود.
▪تحریمها بیتاثیر نیست

مخبر ادامه داد :در فاز صنعتی تجهیزات در حال
نصب است و ظرفیت تولید ۱۵میلیون دوز در ماه
وجود دارد .درباره مواد اولیه برای تامین بخش
زیادی که نیاز داشتیم ،شرکتهای دانشبنیان
بسیج شدند و مشکل حل شد و بخشی را وارد
میکنیم .به هرحال تحریمها بیتاثیر نیست.
تمام تمرکز ما بر تولید بوده و بر واردات متکی
نبودیمونقشیدروارداتنداشتیم .ویهمچنین
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شنیده شد
در مقطعی از فاز سوم با مشکل مواجه شدید،
گفت :چنین چیزی کذب محض است .از ابتدا
هر روز وضعیت بهتر شده است و توفیقات روزانه
داشتیم و کار بهطور غیرقابل تصوری خوب پیش
رفته و راندمان  ۱۰تا  ۱۵برابر شده اســت .در
هیچ مقطعی مشکلی نداشتیم .مخبر همچنین
ادامه داد :ما از شش مسیر تولید واکسن را دنبال
میکردیم ،همه مسیرها به تست انسانی رسیده
است .چند روز قبل به شوخی به یکی از دوستان
گفتم کار به مرحلهای رسیده است که تا چند
وقت دیگر مردم مثل وقتی که به سوپرمارکت
میروند بتوانند بروند و بگویند که کدام واکسن
را میخواهند.

نحوه جریمه ناقضان قرنطینه
مشخص شد
معاون امنیتی وزیر کشور و رئیس کمیته امنیتی،
اجتماعیوانتظامیمدیریتبیماریکروناگفت:
طبقبررسیهایانجامشدهدرکشورطییکماه
گذشته بیش از  ۵۰۰هزار مورد نقض قرنطینه
در کشور داشتیم .ذوالفقاری افزود :تصمیم بر
این شده است که دسترسی همه دستگاههای
دولتی به سامانه ماسک وزارت بهداشت داده
شــود تا هرکسی که به هر دستگاهی مراجعه
میکند ،بالفاصله با ثبت نامش در سیستم،
وضعیت بیماریاش مشخص شود .وی گفت:
به افراد مبتال به کرونا در صورت ترک قرنطینه،
خدمات ارائه داده نمیشود و همچنین برای هر
فرد مبلغ دویست هزار تومان جریمه روی پالک
خودرو از سوی ناجا اعمال میشود .وی اضافه
کرد :برای افراد فاقد خودرو با هماهنگی وزارت
ارتباطات مبلغ جریمه به فیش تلفن همراهشان
اعمال میشود و در نهایت برای افرادی که خودرو
وتلفنثابتبهاسمشانثبتنشدهنباشد،ازطریق
حسابهایبانکیجریمهمدنظراعمالمیشود.

