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فوت چهار بیمار کووید19 در کشور
 مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی اعالم کرد چهار بیمار کووید۱۹ جان خود را 
از دســت دادند و مجموع جان باختــگان این بیماری 
به۱۴۱هزار و ۲۳۶نفر رســید و ۳۵۲بیمار جدید نیز 
در کشور شناسایی شــد. بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۳۵۲بیمار جدید مبتال بــه کووید۱۹ در 
کشور شناسایی و ۶۸نفر از آن ها بستری شدند. مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به هفت میلیون و ۲۲۸هزار 
و ۷۸۶نفر رســید. چهار بیمار کووید۱۹ جان خود را 
از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۱۴۱هزار و ۲۳۶نفر رسید. تا کنون هفت میلیون ۲۴هزار 
و ۷۸۷نفر از بیماران، بهبودیافته و یا از بیمارســتان ها 
ترخیص شده اند. ۷۶۸نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. تا کنــون ۵۱میلیون و ۸۴۳هزار و 
۷۰۹آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
اســت. در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، 
۰ شهرســتان در وضعیت نارنجی، ۲۵۹شهرستان در 
وضعیــت زرد و ۱۸۹شهرســتان در وضعیت آبی قرار 

دارند.

بهشت زهرا: قبر لوکس نداریم
ایســنا - معاون مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا 
)س( تهران با تأکید بر اینکه خانه ابدی لوکس و خاصی 
در این سازمان وجود ندارد، درباره افزایش قیمت  خرید 
خانه ابدی در سال جاری، گفت: در سنوات گذشته در 
سه ناحیه با ۲۵درصد افزایش واگذار می شد اما امسال 
برای رعایــت حال هم وطنان، این افزایش با شــیبی 
مالیم تر اتفاق افتاد و در ناحیه یک، با ۱۰درصد افزایش، 
در ناحیه دو با ۲۰درصد و در ناحیه ســه با ۲۵درصد 
افزایش روبــه رو بود و خدمات نیز با ۲۵درصد افزایش 
قیمت به مردم شریف و داغدار واگذار می شود. روح اهلل 
محسنی درباره برخی حواشی در خصوص خرید خانه 
ابدی، با بیان اینکه از مردم می خواهیم اخبار را از مبادی 
رسمی دریافت کنند، گفت: قیمت ها تابع تصمیمات در 
شورای اسالمی شهر تهران است، خانه ابدی لوکس و 
خاصی در این سازمان وجود ندارد و در هر سه ناحیه این 
سازمان، خانه های ابدی یکسان هستند. معاون مجتمع 
عروجیــان که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، 
با اشــاره به قیمت خرید خانه ابدی در سال گذشته، 
یادآور شــد: سال گذشته در قطعه یک تا ۱۱۲ قیمت 
هر خانه ابدی ۲۵میلیون تومان بود که امروز ۲۷میلیون 
و ۵۰۰هزار تومان است. در ناحیه دو که از قطعه ۲۰۰ 
تا ۲۵۸هست، هر طبقه ۱۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان و 
در ناحیه سه که از قطعه ۳۰۰ تا ۳۲۸هست، هر طبقه 
خانه ابدی حدود هشت میلیون و ۸۰۰هزار تومان است 
و در ناحیه ســه یعنی از قطعه ۳۰۰ تا ۳۲۸، قطعات 
عمومی داریم )۳۰۳( که برای رعایت حال شهروندان 
اســت و یک طبقه به صورت رایگان و دوطبقه فوقانی 
با قیمت شش میلیون تومان واگذار می شود. محسنی، 
بخشی از بودجه این سازمان را به دلیل درآمدزا بودن، 
بر عهده خود سازمان برشــمرد و این را هم گفت که 
قیمت  خانه های ابدی سازمان بهشت زهرا )س( تهران 
با سایر آرامستان های تهران قابل مقایسه نیست. معاون 
مجتمع عروجیان ســازمان بهشــت زهرا )س( تهران، 
افزایش نــرخ خدمات را ازجمله علل افزایش قیمت ها 
در این سازمان دانســت و افزود: دو هزار نفر به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم در حال خدمت رسانی هستند 
و افزایش حقوق ســاالنه باعث می شــود این موضوع 
پوشش داده شود. او در پایان سخنان خود تأکید کرد: 
همه خانه های ابدی یکسان و با یک قیمت هستند و 
خانــه ابدی لوکس و خاصی وجود ندارد و اگر هر یک 
از شهروندان مراجعه کنند، در صورت وجود می توانند 
در هر قســمت از سازمان بهشت زهرا )س( خانه ابدی 

خریداری کنند.

گزارش کشف حجاب در خودرو ملزم 
به داشتن سند تصویری شد

برنا - سخنگوی فراجا گفت: سیستم طرح ناظر، دو ماه 
پیش مجدد مورد بازبینی قرار گرفت تا اشــتباهات به 
حداقل برسد جدیداً از کشف حجاب در خودرو و خود 
پالک عکس گرفته می شود و ارسال می شود، پیش ازاین 
عکس برداری صورت نمی گرفت. سردار مهدی حاجیان 
سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی درباره 
ایرادات طرح ناظر و ارســال پیامک های اشتباه کشف 
حجاب، اظهار کرد: برابر ماده۶۳۸ قانون مجازات اسالمی 
کشف حجاب جرم مشهود شناخته است. او ادامه داد: 
جدا از موازین شرعی که کشف حجاب باعث ناراحتی 
امت حزب اهلل و مردم شــده اســت، عمل غیرقانونی 
درمألعام و منظر عمومی تلقی می شود به همین دلیل 
پلیس با افرادی که کشــف حجاب کنند برخورد و به 
دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. سردار حاجیان بیان 
کرد: طرح ناظر پلیس نیز در همین راستاست، افرادی 
که در خودروهایشان کشــف حجاب کرده و تردد در 
شهر داشته باشند پالک خودرو به عنوان موضوع کشف 
حجاب ثبت می شود. سخنگوی فراجا با اشاره به ثبت 
پیامک های اشــتباه کشف حجاب و ایرادات این طرح، 
تصریح کرد: تمامی ایرادات از طرف سامانه ناظر نیست؛ 
در برخی موارد مالک، خودرو خود به فرد دیگری قرض 
داده است و آن فرد در خودرو کشف حجاب کرده است، 
اما ما صاحب پالک را می شناسیم، به همین دلیل افراد 
موجهی مراجعه می کردند و می گفتند کشف حجاب 
نکردم درحالی که خودرو وی دست فرد دیگری بوده و 
کشف حجاب صورت گرفته است. او اضافه کرد: سیستم 
طرح ناظر، دو ماه پیش مجدد مورد بازبینی قرار گرفت 
تا اشتباهات به حداقل برسد و در حال حاضر اشتباهات 
بسیار کم شده است، جدیداً از کشف حجاب در خودرو 
و خود پالک عکس گرفته می شــود و ارسال می شود، 

پیش ازاین عکس برداری صورت نمی گرفت.

خبر

کاهش تراز آب در دریاچه ارومیه
ایسنا - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان 
غربــی از کاهش تــراز دریاچه ارومیــه خبر داد. 
دســتگاهی با بیان اینکه تراز فعلی دریاچه ارومیه 
۱۲۷۰.۷۹متر اســت، گفت: تراز دریاچه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۵۷سانتی متر کاهش یافته 
اســت. دســتگاهی حجم فعلی آب دریاچه را سه 
میلیارد و ۱۸۰میلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود: 
این میزان در مدت مشــابه ســال گذشته بیش از 
پنج میلیارد و ۵۰میلیــون مترمکعب بود که آمار 
مقایســه ای کاهــش ۱.۸۷میلیــارد مترمکعبی را 
نشــان می دهد. مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
اســتان گفــت: در حال حاضــر دریاچــه ارومیه 
۲۵۰۲کیلومترمربع وســعت دارد که این میزان در 
مدت مشابه سال گذشته ۳۵۷۵کیلومترمربع بود. 
او با اشــاره به میزان بارش ثبت شــده در سال آبی 
جاری، اظهار کــرد: تاکنون ۲۷۸.۸میلی متر بارش 
در کل اســتان ثبت شــده اســت که در مقایسه با 

درازمدت، ۱۰درصد کاهش دارد. 
دستگاهی با اشــاره به کاهش شش درصدی حجم 
آب در مخازن ســدهای اســتان گفــت: در حال 
حاضــر ۱۳۴۸میلیون مترمکعب آب در ســدهای 
اســتان وجود دارد که این میزان ســال گذشــته 

۱۴۳۱میلیون مترمکعب بود.

مرگ آرام در انتظار شیر باغ وحش ارم
باشــگاه خبرنگاران - مدیر باغ وحــش ارم تهران 
گفت: دو مهره گردن شیر شکسته است و به دلیل 
جلوگیری از عذاب کشیدن حیوان، احتمال مرگ 
آرام آن وجــود دارد. پرویــز قندالی گفت: به دلیل 
وجود مشــکالت زیاد در اندام های حرکتی و عدم 
تحرک و تعادل، این شــیر سه ساله به بیمارستان 
دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران جهت 
سی تی اســکن و آزمایش های الزم فرســتاده شد. 
قرار شــد وضعیت حیوان بررسی و پس از مشورت 
با استادان دانشکده و جواب آزمایش ها و تشخیص 

عارضه در مورد حیوان تصمیم گیری شود. 
به گفته  قندالی، در نتایج اولیه احتمال شکستگی 
قدیمی در ناحیه مهره کمر و انتهای ستون فقرات 
حیوان رویت شــده اســت. او گفــت: اظهارنظر و 
تصمیم نهایی بــرای عمل جراحی یــا مرگ آرام 
حیوان برای درد نکشیدن بیشتر منوط به بررسی و 
اعالم نظر کمیسیون مربوطه از دانشکده دامپزشکی 
است. در ماه گذشته یک قالده شیر نر سه ساله که 
غیرقانونی در یک باغ شــخصی نگهداری می شد، 
توسط یگان حفاظت سازمان محیط زیست گلستان 
کشف و ضبط و سپس برای نگهداری به باغ وحش 

ارم تهران منتقل شد.

آموزش وپرورش: خشونت فیزیکی
 در مدارس را پیگیری می کنیم

ایلنا - مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به 
شــکایات وزارت آموزش وپرورش به تداوم خشونت 
فیزیکی معلمان علیه دانش آموزان واکنش نشــان 
داد. سیدمجتبی هاشمی، مدیرکل ارزیابی عملکرد 
و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش وپرورش در 
پاسخ به این سؤال که آیا وزارت آموزش وپرورش در 
رابطه با تداوم خشــونت فیزیکی علیه دانش آموزان 

اقدامی خواهد کرد؟
 گفــت: ما وظیفــه پیگیری خودمــان را در همه 
مصادیقــی کــه اتفــاق می افتد، ســاری و جاری 
می دانیم و این طور نیســت که حمایت قضایی ما 
فقط به صورت خاص از یک کارمند خودمان صورت 
بگیرد یا اگر حقوق دانش آموز به نوعی مختل شود، 
تنها در یک واقعه خاص حضورداشته باشیم. قاعدتاً 
در هــر اتفاقی ازاین دســت، ما هــم حقوق دانش 
آموزان را مدنظر داریم هم اگر همکار ما آســیبی 

ببیند، از او حمایت قضایی خواهیم داشت.
او بــا تأکید به لــزوم توجه به ابعاد روانی مســئله 
خاطرنشــان کرد: دانش آموزان ما ازنظر مســائل 
اجتماعی الزم التوجه هســتند و باید بیشتر روی 
اجرای شیوه نامه ها دقت نظر شود و به مسائل روانی 
و اجتماعی دانش آموزان توجه داشــته باشــیم تا 
امسال را دقیق تر پشت سر بگذاریم و بتوانیم سال 

آینده را با آمادگی بیشتری شروع کنیم.
هاشــمی تأکید کرد: این حد از اتفاقات در بیش از 
۱۰۵هزار مدرسه درصد کمی را به خود اختصاص 
می دهــد، اما ما مراجعــی را برای مــردم در نظر 
گرفته ایم که هم در ادارات مناطق، هم در ســطح 
اســتان ها و هم در وزارت آموزش وپرورش آمادگی 
پاسخگویی و بررســی دغدغه اولیا را دارند و برای 
shekayat. اینکه این مسیر هموار شــود، سایت

medu.ir را هــم داریم و اولیای محترم می توانند 
آنجــا دغدغه های خود را مطــرح کنند و مطمئن 
باشند که حتماً پیگیری الزم از طریق مراجعی که 

داریم انجام می شود.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت آموزش وپــرورش با تأکید به اینکه منشــور 
دانش آمــوزی مربــوط به حوزه های دیگر اســت، 
تصریح کرد: منشــور حقوق دانش آموزی پیگیری 
می شــود و هنوز هم جــای کار دارد. تقویت حوزه 

پیشگیری بسیار مهم است. 
ما فقط نمی توانیم روی یک بخش کار کنیم یعنی 
فقط نمی توان حقوق را پررنگ کنیم و مسئولیت ها 

را نادیده بگیریم. 
تقویــت حــوزه پیشــگیری کمک می کنــد این 
رفتاری هایی کــه حتی یک موردش هم در جامعه 
تعلیــم و تربیت زیاد اســت، کاهش پیــدا کند و 

می توان مدیریت بهتری روی کار انجام داد.

خبر

همدلی| برخی رسانه ها روز دوشنبه از ادامه 
پیدا کردن اعتصــاب رانندگان اتوبوس های 
شــرکت واحد اتوبوس رانی خبر دادند. مثل 
سایر تجمعات اخیر علت اعتصاب رانندگان 
اتوبوس نیز اوضاع معیشــتی اســت. علت 
شــکل گیری اعتراض رانندگان اتوبوس های 
شــرکت واحد افزایش کم حقوق آن ها بوده 
اســت. اعتراض آن ها به این بوده که شورای 
عالی کار افزایش ۵۷درصدی برای دستمزد 
در نظــر گرفته امــا حقوق کارگــران فقط 
۱۰درصد اضافه شــده اســت. اعتراض دیگر 
راننــدگان به عدم پرداخت چهار درصد حق 

بیمه مشاغل سخت و زیان آور بود.
 ترافیک در تهــران در پی اعتصاب 

رانندگان
باشــگاه خبرنگاران روز دوشــنبه با انتشار 
خبــر اعتصاب راننــدگان اتوبوس و اختالل 
در خطــوط اتوبوس رانــی از قول شــرکت 
واحد اتوبوس رانی نوشت که شرایط ویژه ای 
رخ داده اســت و این شرکت قادر به توضیح 
دلیل این وضعیت نیســت. پــس از منتظر 
ماندن مردم در ایستگاه های اتوبوس، میزان 
استفاده از خودروی شــخصی در خیابان ها 
افزایش پیداکرده و ترافیــک در تعدادی از 
خیابان های شهر شــدت گرفت. در پی این 
اختالل برخی رســانه ها از جایگزین شــدن 
اتوبوس های نهادهای نظامی برای جابه جایی 
مردم خبر دادند. رویداد۲۴ نیز نوشــت: »در 
و  مینی بوس های ســپاه  امنیتی،  تصمیمی 
نیروی انتظامی با رانندگان نظامی در خطوط 
بی آرتی و ســایر خطوط اتوبوس رانی حاضر 
شــدند تا به هر ترتیبی اعتصــاب رانندگان 

شکسته شود.«
 لغو جلسه زاکانی و تعطیلی تهران به 

خاطر اعتصاب رانندگان؟
درحالی که روز گذشته همه مقاطع تحصیلی 
در مدارس و دانشــگاه های تهــران به دلیل 
آلودگــی هــوا تعطیــل اعالم شــده بودند، 
رویداد۲۴ تعطیلی روز گذشــته تهران را در 
ارتباط با اعتصــاب رانندگان اتوبوس عنوان 
کــرده و می نویســد: »طبق دســتور دولت 
تمام مدارس و ادارات و شــرکت های دولتی 
تعطیل شدند تا بار ترافیکی به کمترین حد 
خود برســد. همچنین چند نفر از رانندگان 
اتوبوس و اعضای ســندیکای اتوبوس رانی از 
شــب گذشته بازداشت شــده اند.« اعتصاب 
رانندگان اتوبوس در تهران باعث شد برنامه 
شهردار تهران به هم ریخته و علیرضا زاکانی 
به جای حضور در جلســه »نخبگانی منطقه 
یک تهران« در بین رانندگان اعتصاب کننده 

حاضر شود.

 در مــورد نهادهای عمومی تصمیمی 
گرفته نشده

زاکانی در پاسخ به مطالبه رانندگان اتوبوس 
بــرای افزایــش ۵۷درصدی میــزان حقوق 
آن ها گفت: دولت درآمد خود و شرکت های 
تابعه وزارتخانه هایش را مشــخص و ضریب 
۱۰درصــد برای آن ها تعیین کــرده، اما در 
مــورد نهادهای عمومی که شــهرداری هم 
یکی از آن هاســت، هنــوز تصمیمی گرفته 
نشده است. شهردار تهران ادامه داد: کمیته  
شــش نفره ای در هیات دولــت این موضوع 
را بررســی و میزان افزایش حقوق پیرامون 
کارگران قراردادی و نیروی های شهرداری را 
اعالم می کنند؛ اگر این کمیته افزایش حقوق 
را بیــش از میزان کنونی اعــالم کرد حتماً 
مابه التفاوت به رانندگان پرداخت خواهد شد.

زاکانی تأکید کرد: به عنوان شــهردار تهران 
به شــما وعــده می دهم و وظیفــه دارم که 
گــره زندگی  شــمارا بازکنم. او به مســائل 
رفاهی رانندگان اشــاره کرد و افزود: اولویت 
شــهرداری تهران همواره تأمین موضوعات 
رفاهی اقشار زحمتکش فعال در شهر چون 
رانندگان اتوبوس بوده است. خبرگزاری ایرنا 
دوشنبه شب اعالم کرد که رانندگان فعالیت 
خود را از سر گرفته و مسافرگیری در سطح 
شــهر تهران به حالت عادی بازگشته است؛ 
اما خبرگزاری ایلنا دیــروز از ورود اعتصاب 
راننــدگان اتوبوس به روز دوم خود خبر داد. 
اما رویکرد برخی رسانه های نزدیک به جریان 
سیاسی دولت و مجلس به موضوع اعتصاب 

رانندگان به گونه ای دیگر بود.
 افزایــش 40درصدی حقوق کارکنان 

قراردادی شهرداری
برای نمونه خبرگزاری فارس پس از انتشــار 
ســخنان زاکانی در بین راننــدگان اتوبوس 
مدعی شــد کــه برخی راننــدگان اتوبوس 

درآمدی بیشتر از ۱۴میلیون تومان دارند.
این خبرگزاری می نویسد: فیش های حقوقی 
کــه ادعا می کند دریافتی بیشــتر این افراد 
بــاالی ۱۴میلیون تومان بــوده و با افزایش 
۵۷درصدی که مطالبه اصلی آن هاست این 
میزان به طور متوسط به ۲۵میلیون تومان در 
سال ۱۴۰۱ می رســد. اما روز گذشته نهایتاً 
عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری 
تهران از افزایش ۴۰درصدی حقوق کارکنان 
قراردادی در شهرداری خبر داد و در حساب 
توییتر خود نوشــت: »پس از بررســی های 
انجام شــده، به دستور شهردار تهران، حقوق 
شهرداری  قراردادی  کارکنان  اردیبهشت ماه 
تهران و ســازمان ها و شــرکت های تابعه تا 
تعییــن تکلیف قطعی از مجــاری قانونی، با 

افزایش ۴۰درصدی پرداخت خواهد شد.«
  انتقاد از اظهارات درباره افزایش مزد

این ســخنان البته واکنش هایــی به دنبال 
داشته است. محســن باقری، رئیس شورای 
اســالمی کار راننــدگان شــرکت واحــد 
اتوبوس رانی تهران و حومه درباره اعالم این 
ارقام از سوی شــهرداری گفت: از دیروز که 
رانندگان به افزایش ۱۰درصدِی حقوق خود 
اعتراض کردند، ارقامــی از ۱۲ تا ۴۰درصد 

افزایش حقوق، از سوی مشاوران شهرداری 
مطرح شــده که ما ایــن اظهارنظرها را نقد 
می کنیم. او گفت: ظاهراً جایگاه دوســتان با 
جایگاه قانون گذاری تغییری کرده اســت. به 
نظر می رسد برخی دوســتان در شهرداری 
اشراف کافی به قوانین ندارند و  ای کاش قبل 
از اظهارنظِر رســمی از مراجع ذی صالح در 
این خصوص استعالم می کردند. این اظهارات 
غیر کارشناســانه است و ما توصیه می کنیم 
دوســتان نظر وزارت کار را جویا شوند و بعد 
موضوع را رســانه ای کننــد. باقری با تأکید 
بــر اینکه جز شــورای عالــی کار هیچ کس 
نمی تواند در مورد دستمزد کارگران تصمیم 
بگیرد، گفت: اســتانداری و معاون انتظامِی 
استانداری به ما قول پیگیرِی این موضوع را 
داده اند. همچنین بر اساس ماده۱۴۲ قانون 
کار مــا این حق را برای کارکنان و شــورای 
اســالمی کار قائل هستیم که نسبت به این 
موضــوع معترض باشــند و وزارت کار باید 
به فوریــت موضوع را پیگیــری کند. رئیس 
شورای اســالمی کار رانندگان شرکت واحد 
اتوبوس رانی تهــران و حومه گفت: اظهارات 
دستگاه خدمات شــهری در خصوص اعالم 
درصد برای حقوق غیرقانونی است. او افزود: 
ما با دوســتان تماس گرفتیم و بعد از شرح 
موضوع انشــااهلل برای شــیفت ظهر همه ی 
راننــدگان برای کار حاضر می شــوند و این 
اعتــراض خاتمه پیدا می کنــد؛ اما متولیان 
امر حتماً کارشناســانه سخن بگویند و رفتار 

خالف قانون انجام ندهند.

گزارش »همدلی« از اعتصاب رانندگان اتوبوس رانی به خاطر اعتراض به دستمزدها

غیبت اتوبوس ها تهران را قفل کرد

همدلی|  مســیر تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی، مسیر  دشواری شده است. باوجود همراهی وزارت 
کار و سازمان تأمین اجتماعی با افزایش حقوق مستمری بگیران، 
اما دولت در مقابل این خواســت مقاومــت می کند و حدود 
یک ششم جمعیت کشور را چشم انتظار گذاشته است. بر اساس 
ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی این سازمان مکلف است میزان 
کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع 
مســتمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی 
یک بار کم تر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب 

هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
امســال نیز بر اســاس همین قانون، سازمان تأمین اجتماعی 
و مقامــات وزارت کار ۵۷.۴درصــد افزایش برای حداقل بگیر 
و ۳۸درصــد به عالوه ۵۱۵هزارتویمان برای متوســط بگیران 
برای ســال جدید  تائید کردند و ۷اردیبهشت مصوبه افزایش 
مستمری بازنشســتگان و مستمری بگیران ســازمان تأمین 
اجتماعی در هیات مدیره ســازمان تأمین اجتماعی مصوب و 
به هیات دولت ارسال شــد، اما  این مصوبه تاکنون در هیات 
دولت معطل مانده است و دولت با مانع تراشی در مقابل امضای 
آن مقاومت می کند.  همین تعلل اخیر دولت در امضای نهایی 
افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی 
و عدم رویت افزایش حقوق در فیش دریافتی بازنشســتگان،  
بستر نارضایتی جامعه بازنشستگی را فراهم کرده است. جوری 
که آن ها تا کنون چندیــن کارزار برای احقاق حقوق خود به 

راه انداخته اند  که البته همه آن ها نیز به نتیجه نرسیده است.
در حالــی دولت در امضای افزایش حقوق مســتمری بگیران 
اجتماعــی تعلل می کند که هیات دولــت در افزایش حقوق 
بازنشستگان نقش فرمایشــی دارد و فقط باید آنچه را هیات 
مدیره تأمین اجتماعی تصویب کرده ابالغ کند، اما دولت اکنون 
اشکال تراشــی می کند و این مصوبه را  گروگان گرفته است و 
با جامعه کارگری و بازنشســتگی همراهی نمی کند. آن هم در 
شرایطی که تصمیمات اخیر اقتصادی دولت و تغییرات صورت 
گرفته در تخصیص ارز ترجیحی به کاالها، باعث تورم شده و 
قیمت مایحتاج سبد معیشت بازنشستگان را افزایش داده است.

 نقش اشتباه تایپی بهانه تعویق افزایش حقوق
شاید بتوان ریشه مشــکالت افزایش حقوق بازنشستگان در 
سال جاری را به یک اشتباه تایپی ربط داد. در ابتدای سال به 
دلیل غلط تایپی صورت گرفته در بند۴ تبصره۱۲ قانون بودجه 
کل کشــور این شائبه برای دستگاه های اجرایی ایجاد شد که 
میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در 
ســال جدید باید همانند سایر صندوق های بازنشستگی فقط 

۱۰درصد باشد.
این در حالی است که معموالً میزان افزایش حقوق بازنشستگان 
ســازمان تأمین اجتماعی از ســوی هیات امنای این صندوق 
مطابق با تغییرات دستمزد ســاالنه کارگران در شورای عالی 
کار تعیین می شــود؛ اما این بار وجود یک »ویرگول« غلط در 
میانه عبارت »صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیروهای 
مسلح« و اصالح آن ۲۳روز طول کشید تا دستگاه های اجرایی  
از بررســی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی شانه 
خالی کنند. با رفع این مشــکل در انتهــای فروردین انتظار 
می رفت همه شرایط برای بررسی فوری میزان افزایش حقوق 
بازنشستگان و پرداخت حقوق جدید به آن ها فراهم شده باشد، 
اما با وجود همراهی هیات امنای صندوق بازنشستگی سازمان 
تأمین اجتماعی و وزارت کار بــرای تغییرات افزایش حقوق، 
اما تأیید نهایی این مصوبه در هیأت دولت هنوز به ســرانجام 

نرسیده است.
  افزایش حقوق بازنشستگان تورمی ایجاد نمی کند

برخی از دولتی ها دالیل عدم تصویب مصوبه افزایش مستمری 
بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت را به تورم نسبت 
می دهند و می گویند افزایش حقوق این قشر باعث خلق پول 
و به تبع آن تورم می شــود؛ اما کارشناسان و فعاالن این حوزه 
معتقدند افزایش دریافتی بازنشستگان که بر اساس قانون است، 
تورمی ایجاد نمی کند و خلق پولی ندارد، بلکه  چند برابر کردن 

یارانه ها است که نیازمند چاپ پول پرقدرت است.
چند روز پیش حســن صادقی، دبیر کل اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری در یک نشســت اینستاگرامی با انتقاد از تعلل 
دولــت در این زمینه و همچنین افــرادی که افزایش حقوق 
بازنشستگاه را زمینه ســاز افزایش تورم می دانند. گفت: »ما از 
تعلل دولت در این زمینه تعجب می کنیم. اگر دولت همان دو 
ماه پیش افزایش حقوق را تصویب کرده بود، امروز بازنشستگان 

و مستمری بگیران می توانستند با قیمت قبل از گرانی های اخیر 
بسیاری از وسایل معاش خود را تهیه کنند. دولت اما می گوید 
که افزایش حقوق مستمری تورم را دامن زده و بار مالی برای 
دولت دارد. ســؤال ما این اســت که آیا اندک افزایش حقوق 
بازنشستگان تورم زاســت یا اقدام یک شبه دولت که بسیاری 
از قیمت ها را یک شــبه دو برابر و در برخی کاالها ۱۵۰درصد 
رشــد قیمتی رقم زده است؟ کدام یک از این تصمیمات تورم زا 

هستند؟«
مقاومت دولت در مقابل افزایش حقوق بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی باعث شده است  تا  امروز که حدود دو ماه از شروع 
سال ۱۴۰۱ سپری شده، حقوق آنان به تعویق بیفتد، بااین وجود 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قول داده به محض تصویب 
رقــم مذکور در هیات دولت، پرداخــت حقوق افزایش یافته و 

معوقات دو ماه گذشته به حساب بازنشستگان آغاز می شود.
 زمان پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان

با وجود عــدم همراهی دولــت در تصویــب افزایش حقوق 
بازنشستگان، اما مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از آمادگی 
این سازمان برای پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان خبر 
داد. وی دو روز پیش گفت: آمادگی کامل داریم به محض تصویب 
موضوع حقوق بازنشستگان در هیات وزیران، در موعد اعالم شده 
مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنیم و امیدواریم در دو روز 
پایانی اردیبهشت بتوانیم افزایش حقوق بازنشستگان را اعمال 
کنیم. به گفته میرهاشم موسوی، همچنین مابه التفاوت مربوط 
به افزایش حقوق بازنشستگان برای فروردین ماه در خرداد و تیر 

به حساب بازنشستگان واریز می شود.
آن طور که ســازمان تأمین اجتماعی اعالم کرده پیشــنهاد 
تأمین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان طبق مواد 
قانون۹۶ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است. بر اساس ماده۱۱۱ 
قانون تأمین اجتماعی، قانون کلی برای پرداخت مســتمری 
بازنشســتگی این است که مستمری ها نباید از حداقل حقوق 

مصوب شورای عالی کار کمتر شود.
گفتنی اســت ســازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین 
صندوق بازنشســتگی ایران بیش از ۵۰درصد جمعیت کشور 
را تحت پوشــش مقررات حمایتی خود قــرار داد که بر این 
اساس تعداد مســتمری بگیر اصلی این سازمان چهار میلیون 
و ۱۷هزار نفر بوده که با احتساب خانواده های آنان در مجموع 
۱۲.۵میلیون نفر از جمعیت کشــور را شــامل می شود. این 
جمعیت ظرف دو ماه گذشته منتظر افزایش حقوق ماهانه خود 
بوده اند ولی بررسی پرونده افزایش مستمری آن ها تا کنون به 

تعویق افتاده است.
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پرونده افرایش حقوق بازنشستگان پشت در دولت


