اجتماعی

چهارشنبه  ۱۵اردیبهشت ۱۴۰۰
 ۲۲رمضان .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۵۲

افزایش2.5برابری
حقوقحداقلبگیران
تامیناجتماعیطی۱۳ماه

بیتقصیرم،کمکمکنیدآزاد شوم

یک توئيت

طبقاعالمستاددیهکشور 5222،زندانیجرایممالیغیرعمددرزندانها
بهسرمیبرندوآزادیآنهانیازمندمشارکتوهمدلینیکوکاراناست

مصطفی عبدالهی -پنجهزار و 222
خــانــواده ،یک چشمشان اشک است و
چشم دیگرشان خون .هفتههاست که
عزیزانشانبهدلیلیکاشتباهناخواسته
و غیرعمد ،پشت میلههای زنداناند اما
هرطور که حساب و کتاب میکنند،
سالهای سال هم که بگذرد توان مالی
جبران اشتباه آنها را نخواهند داشت و
هیچامیدیبهآزادیشاننیست....

یک عکس
آقای فکری بر اثر بیماری (آر پی ) از بدو
تولد نابینای کامل است .او در سه کالس
مقطع هشتم ،دهم و یازدهم درس های
ادبیات فارسی ،عربی و منطق و فلسفه را
تدریس می کند.

▪کداماشتباه؟

* «مــجــتــبــی» یــکــی از آنه ــاس ــت که
خانوادهاش هفتهها خون دل خوردند.
جــوانــی  19ساله کــه تلخترین اتفاق
زندگیاش در دوران سربازی رقم خورد؛
همان شبی که با همخدمتیها دور آتش
حلقه زده بودند و میخندیدند ،اما یک
شوخی ناخواسته باعث سوختگی حامد
و مرگ او شد .مجتبی کشاورز زاده بود
و پــدرش بهسختی از پس هزینههای
زندگی برمیآمد ،حــاال پسرش مقصر
حادثه شناخته شده بود و باید دیه کامل
مرگهمخدمتیاشراپرداختمیکرد؛
اما پولی در بساط نبود و مجتبی راهی
زندانشد....
* «مهران» هم بعد از سالها توانسته بود
خودش را برای ازدواج آماده کند اما باال
رفتنبیحسابوکتابهزینههاهمهچیز
را خراب کرد .جوانی آبرومند بود و مورد
احترام ،اما حاال او مانده بود و بدهیهای
ناخواستهایکهتمامآبرویاندوختهاشرا
بربادمیداد.سرنوشتمهرانهماینشد
که روزها و شبهایش را پشت میلههای
زندانسپریکند.
* قصه زندگی «ریحانه» هم تلخ است؛
زنی که سرپرستی دو کودک خردسال را

رسانه های جهان
ایــنــدیــپــنــدنــت:
موسسه روبــرت کخ
آلمان روز یکشنبه
دوم م ــاه مــه اعــام
کــرد تعداد کسانی
که بر اثر ویروس سارس-کوو ۲یا در
ارتباط با این ویــروس جانشان را از
دست دادهاند ،به  ۸۳هزار و  ۱۹۲تن
رسید .با توجه به جمعیت آلمان۸۳ ،
میلیون و  ۲۰۰هزار نفر ،این آمار بدان
معناست که از هر هزار آلمانی یک نفر
در ارتباط با کرونا جانش را از دست
داده است.

برعهده داشت و هم باید از آنها مراقبت
میکرد ،هم به فکر آب و نانشان بود.
شغلی را پیشه کرد و در خانه کار میکرد
امــا سعی و تــاشــش همپای افــزایــش
مشکالت اقتصادی نبود و تامیننشدن
فقط  20میلیون تومان ،او را روانه زندان
کرد.ریحانهدرزندانوسارا و ساغر،بدون
مادردرخانهاقوام....
▪چراغامیددرتاریکیمحض

اما حاال دیگر نه بابای کشاورز مجتبی
خونمیگرید،نهآبرویمهرانبربادرفته،
نه ســارا و ساغر از مهر مــادر محروماند.
دستهایی مهربان به یاریشان آمده و
خسارت مالی اشتباهات آنها را جبران
کرده است .کار خیری که ستاد مردمی
رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان
نیازمند،بانیآنشدهوباآزادکردنآنها،
اشک را از گوشه چشم خانوادههای این
زندانیان پاک کــرده اســت؛ برخی را با
کمکهای بالعوض و برخی را با اعطای
وامهایبلندمدتقرضالحسنه.
ماجرای این سه زندانی ،قصه نبود بلکه
واقعیتهایی اســت که در گوشهای از
کشور ما رقم خورده است .تا همین چند
هفته قبل ،مجتبی و مهران و ریحانه در
زندان بودند و ناامید از همه جا ،اما همت

مردم پای کار آمد و بعد از بررسی دقیق
وضعیت زندگی آنها توسط ستاد دیه،
صالحیتشان برای دریافت کمکهای
مردمیمحرزشدوآزادیشانرقمخورد.
▪آزادی 9هزار زندانی در سال99

همت مردمی در ستاد دیه آنقدر کارساز
ب ــوده کــه در طــول ســه دهــه فعالیتش
زمینه آزادی بیش از  140هزار زندانی
جــرایــم مالی غیرعمد را فــراهــم کــرده
است و فقط در طول یکسال گذشته،
 9398نفر از ایــن زندانیان به آغوش
خانوادههایشان بازگشتهاند .آنطور که
ستاد دیه اعالم کرده است میزان بدهی
این زندانیان  3500میلیارد تومان بود
که با جلب رضایت شاکیان ،نیمی از این
مبلغ بخشیده شد .گروهی از شاکیان
با پادرمیانی ستاد دیه ،بهطور کامل از
حق خــود گذشتند و بــرای تامین بقیه
پول طلبکاران هم مردم پای کار آمدند
و نگذاشتند هــزاران خانواده نیازمند،
مجبورباشندبرایدیدنعزیزشانمنتظر
روزهایمالقاتدرزندانبمانند.
▪ 5222زندانینیازمند

اماطبقاعالمستاددیه،درهمینروزهاو
بهاهم 5222زندانیجرایمغیرعمد
ش 

چشمانتظارحمایتاند.هموطنانیمثل
مجتبی ،مهران و ریحانه که یک اشتباه
ناخواسته آنها را درگیر بدهی مالی و
روانه زندان کرده است و هیچ پشتوانهای
برای جبران آن ندارند4 .هــزارو 38نفر
آنها بدهکار مالیاند 945،نفر بدهکار
مهریه 83 ،نفر بدهکار نفقه 76 ،نفر
بدهکار پرداخت دیه حوادث رانندگی،
 18نفر بدهکار دیه حوادث کارگاهی و
 62نفرمحکومانشبهعمد.
▪چطورمشارکتکنیم؟

بسیارندخیرانیکهتوانمالیشاناجازه
میدهد بهتنهایی ثواب آزادکــردن چند
تن از این زندانیان را ببرند ،اما معنایش
این نیست که دیگران فرصت مشارکت
در این کار خیر را نداشته باشند .به قول
سید اسدا...جوالیی،رئیسهیئتامنای
ستاددیهکشور،حتییککارگروکشاورز
ساده هم میتواند با پرداخت هزار تومان
به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد کمک
کند.درروزهایسپریشدهازماهمبارک
رمضان ،نیکوکاران بسیاری در جشن
گلریزان ستاد دیه شرکت کردهاند اما
فرصت مشارکت در این کار خیر هنوز
مهیاست و میتوان سهمی در این کار
خیر داشــت .ستاد دیــه ،عــاوه بر اعالم
شماره حسابهای اختصاصی خود در
برخی بانکها ،راههای سادهتری را هم
برایمشارکتمردممشخصکردهاست:
*۷۸۰*۷۷۷۷#

* شماره گیری
*شمارهکارت:
۶۰۳۷-۹۹۱۱-۹۹۵۱-۷۵۰۳
بهنام«ستادمردمیرسیدگی
بهاموردیهکشور»

اخراجمدیریکمجتمع قضاییبهدلیلبیتوجهیبهاربابرجوع

دویــــچــــه ولـــــه:
ب ــن ــا بــــر پــیــشــنــهــاد
کــمــیــســیــون اروپــا،
گــردشــگــران از ماه
آینده میتوانند برای
گذراندن تعطیالت خود به کشورهای
اتحادیه اروپا سفر کنند؛ به شرطی که
واکسن زده باشند یا مبدا سفر آنها
کشورهایی مثل بریتانیا باشد که نرخ
ابتالبهکرونادرآنهاپاییناست.

رئیس قــوه قضاییه در واکنش به گزارشی دربــاره
بستهبودن در دفتر مدیر یکی از مجتمعهای قضایی،
از دادســتــان انتظامی قــضــات خــواســت بــا مــوارد
اینچنینی بدون اغماض و با فوریت برخورد کنند.
به گزارش فارس و دانشجو در نشست شورا یعالی
قضایی رئیس دادسرای انتظامی قضات از استقرار
یک تیم بازرسی پنهان در یکی از مجتمعهای تهران
خبر داد و گفت :در طول یک هفته استقرار این هیئت،
مدیر مجتمع مذکور یکبار هم از اتاق خود بیرون
نیامده و یک مراجعهکننده را نیز نپذیرفته است ،از

گزیده

آغاز واکسیناسیون باالی  65سال از هفته آینده
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه
تاکنون واکسیناسیون نیمی از افراد گروه
سنی باالی ۸۰سال انجام شده است ،گفت:
امیدواریم تا هفته آینده واکسیناسیون افراد
باالی ۷۵سال و ۷۰سال و ۶۵سال را انجام
دهیم .به گزارش ایرنا ،جهانپور افزود :بعد
از اتمام واکسیناسیون افــراد بــاالی  ۶۵یا
 ۶۴سال فاز دو تمام میشود و وارد مرحله
فاز سوم تزریق واکسن کرونا میشویم که

گرو هها و اقشار بیشتر جامعه را دربرخواهد
گرفت .وی همچنین درباره واردات واکسن
از طریق شرکتهای خصوصی گفت :تا این
لحظه بیش از  ۳۵شرکت خصوصی مجوز
یا نامههای الزم را بــرای مذاکره و واردات
واکسناخذ کرده اند که شاید یک تا دو مورد
از آنها بتوانند تا حداقل خردادماه توافقاتی
را با برخی شرکتها یا فروشندگان عمده
واکسن در دنیا داشته باشند.

نظر نظارت بر آرا و احکام صادرشده هم کامال بدون
توجه اقدام شده است .رئیس قوه قضاییه در واکنش
به این گزارش از دادستان انتظامی قضات خواست
با موارد اینچنینی بدون اغماض و با فوریت برخورد
کنند و افزود که «حتم ًا رئیس مجتمعی را که یکهفته
به هیچ بخشی سرکشی نکرده ،باید از کار مدیریتی
کنار گــذاشــت ».در همین زمینه
مهدی کشتدار مدیر خبرگزاری
قوه قضاییه در توئیتی نوشت :رئیس
دادســـرای انتظامی قــضــات :تیم
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بازرسی پنهان یک هفته در یک مجتمع قضایی مستقر
شد؛ مدیر مجتمع یکبار هم از اتاق بیرون نیامد و یک
مراجعهکننده را نیز نپذیرفت /آیتا ...رئیسی :بدون
اغماض و با فوریت برخورد شود/رئیس مجتمعی که
یک هفته به هیچ بخشی سرکشی نکرده ،باید از کار
مدیریتی کنار گذاشت.

بیشک از نیمه اول سال ۹۹حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بهواسطه
اجرای قانون همسانسازی ،تکانهای مثبتی خورد اگرچه برخی از آنها
معتقدندهنوزتمامعقبماندگیهایسالهایگذشتهجبراننشدهاست.
این افزایشها بهگونهای بوده است که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
مدعیاست«:مجموعدریافتیبازنشستگاندربخشحداقلبگیرهادر۱۳ماه
بیش از  ۲و نیم برابر شده است و سایر سطوح نیز افزایش بیش از  ۲برابری
داشتهاند و با هر معیار و هر مرجعی که حساب کنید ،در این مدت نرخ تورم به
این اندازه نبوده و کار بسیار ارزشمندی انجام شده است ».مصطفی ساالری
درجلسهمجازیباحضوروزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیواعضایکانونعالی
بازنشستگانورؤسایکانونهایبازنشستگاناستانهااظهارکرد:دومرحله
متناسبسازیوافزایشسنواتیحقوقبازنشستگانموجببهبودقابلتوجه
معیشت بازنشستگان شده است و البته ما تمایل داشتیم که افزایش بیش از
اینانجامدهیمواگرمنابعیباشد،هیچتردیدومضایقهاینداریموازحداکثر
ظرفیتبرایبهبودخدمترسانیبهبازنشستگانوکارگراناستفادهمیشود.
ساالریافزود:مرحلهاولمتناسبسازیحقوقبازنشستگاندرمرداد ۹۹وبا
فاصلهیکهفتهپسازابالغمصوبهمجلساجراشدوماباتمامتوانواستفاده
از همه ظرفیتهای ممکن برای ارتقای خدمات تأمین اجتماعی و بهبود
معیشت بازنشستگان اقدام کردیم .وی با بیان اینکه از ابتدای شروع برنامه
متناسبسازی از اهمیت و حساسیت این موضوع و مشکالت این مسیر آگاه
بودیم،افزود :از ابتدا به دنبال برآوردهکردن مطالبات برحق جامعه بودهایم
و میدانستیم شروع این کار باعث شکلگیری و افزایش توقعات و مطالبات
میشود اما برای ما بسیار مهم است که برای این جمعیت بزرگ که معیشت
آنان وابسته به تامین اجتماعی است ،بتوانیم گام مؤثری برداریم .ساالری از
دریافتسهاممربوطبهمرحلهاولاجرایمتناسبسازیحقوقبازنشستگان
درروزهایآیندهخبردادوافزود:عالوهبر ۳۲هزارمیلیاردتومانیکهمطابق
قانون به صورت اختصاصی برای سازمان تأمین اجتماعی درنظر گرفته
شده بود ۵ ،هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان نیز از محل  ۱۲هزارمیلیارد تومانی
که سال گذشته برای تمامی صندوقهای بازنشستگی تصویب شده بود ،به
تامین اجتماعی رسید و طی روزهای آینده این شرکتها دریافت میشوند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزایش حقوق بیشتر در متناسبسازی
سایر صندوقهای بازنشستگی را زمینهساز ایجاد توقعات برحقی در بین
بازنشستگانتأمیناجتماعیبرشمردوگفت:درماههایانتهاییسالگذشته
تالشزیادیکردیمکهمنابعبیشتریدریافتکنیمودرروزهایآخرسالنیزبا
پیگیریفراوانموفقشدیمکهیکمیلیونو ۲۰۰هزارتومانبههربازنشسته
پرداختکنیم.ساالریبابیاناینکهامسالنیزتالشسازمانتأمیناجتماعی
اینبودکهدرفروردیناحکامبازنشستگانصادرشود،افزود:اینکارحاصل
حمایت وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و پیگیری و مشارکت نمایندگان
تشکلهای بازنشستگان است و پیگیری این تشکلها بابت انتقال مسائل و
مطالبات بازنشستگان ارزش و اهمیت باالیی دارد .وی تداوم پرداختهای
مربوطبهمتناسبسازیوتضمینخدمترسانیبهجامعهتحتپوششتأمین
اجتماعیرابدیهیدانستوافزود:دربارهتامینمنابع ۸۹هزارمیلیاردتومان
تردیدینداریمونحوهوفرایندوصولرابهسرعتپیگیریمیکنیم.
▪از بدهیهای دولت به تامین اجتماعی چه خبر؟

ساالری دریافت مطالبات تأمین اجتماعی از دولت را در سال گذشته و امسال
بینظیرارزیابیکردوگفت:باوصول ۸۹هزارمیلیاردتومانیکهمطابققانون
بودجه سال جاری فرایند آن شروع شده و قطعا به زودی به نتیجه میرسد ،در
مجموع  ۱۴۴هزارمیلیارد تومان در مدت ۱۴ماه از دولت دریافت میکنیم و
تعهداتجاریدولتنیزبراینخستینباردرقانونبودجهلحاظشدهاست.

