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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

شوک درمانی به شیوه 
مسئوالن

راضیه حسینی

بــا  نماینــده مجلــس: نمی خواهیــم  محمدبیگــی، 
افزایش »منگول ها« جمعیت کشور را افزایش دهیم!
می کردیــم  فکــر 
شــوک درمانی،  تکنیــک 
فقط منحصر به فوتبال 
اســت و بــا چنــد تا چک 
و لگــد مربی که »گله و 
هــر کــی نخــوره خلــه«، 
تمــام می شــود. اما گویا 
این تکنیک به سیاســت 
هم راه پیدا کرده است. 
نماینــدگان و وزرا احتمــاالً وقتــی دیدنــد حرف زدن 
بــه شــیوه اصولــی و درســت تلنگــر الزم را در جامعــه 
ایجــاد نمی کنــد، به فکر شــوک لفظی افتادنــد. مثالً اگر 
آقــای نمکــی به جــای مدیــرکل مرده شــورخانه، می گفت 
تطهیرخانــه شــما شــوک الزم را دریافــت نمی کردیــد و 
نهایــت تصــوری کــه در ذهــن ایجاد می شــد این شــکلی 
بود: فضایی بســیار رمانتیک با کاشــی های ســبز چمنی 
و چنــد ردیــف میــت، بــا لبخنــدی کــه انــگار همیــن االن 
مشــغول گفت وگــوی صمیمانــه بــا چنــد حوری بهشــتی 
هســتند، به دســت تطهیرکنندگان شســته می شوند. از 
بلندگــو هــم نــوای مالیــم »مــی رن آدمــااااا، از اونــا فقط 
خاطره هاشون به جا می مونه...« در حال پخش است.
امــا وقتــی واژه مرده شــورخانه گفتــه شــود چیــزی 
کــه بــه ذهــن می رســد ایــن شــکلی اســت: در دخمــه ای 
ســرد و نمــور بــا یــک چــراغ کــه آن  هــم مــدام روشــن و 
خامــوش می شــود، مــرده ای روی ســنگ ســرد و ســخت 
بــرای شست وشــو مثــل کتلت این ور و آن ور می شــود و 
یکی دو بار هم از دست مرده شور سر می خورد و با مخ 

به زمین می افتد.
 روح مــرده بیچــاره در حــال نــگاه کــردن بــه نکیــر 
و منکــر بــا چشــم های آتشــین و گــرز فوالدین اســت که 
منتظــرش هســتند و هــی چشــمک حوالــه اش می کنند. 
از بلندگو هم »ســیاحت غرب« در حال پخش اســت و 
به لحظه ای رســیده که قرار اســت روح را آن قدر فشــار 

دهند که روغن پس بدهد.
کدام صحنه برای تان شوک آورتر است؟

خانم محمدبیگی هم خواســتند چنین شوکی وارد 
کننــد. البتــه مــردم هم انصافاً بیــش از جمله آقای وزیر 
بهداشــت دچــار شــوک شــدند و حتــی خبر موثــق داریم 
شــدت شــوک وارده به بعضی ها از شــدت گرفتگی برق 
ســه فــاز هــم باالتــر بــوده و آنهــا را از خانه همســایه ها 

جمع کردند.
برای شوک های بعدی آماده باشید.

لطفاً بعد از این هروقت خواستید اخبار را پیگیری 
کنید، دســت کش، کاله و کفش ایمنی، لباس مجهز به 
ضربه گیــر و قرص زیرزبانی همراه خود داشــته باشــید؛ 
زیــرا ممکــن اســت شــاهد چنیــن جمالتــی باشــیم: »مــا 
نمی خواهیــم مــردم کاســه گدایــی دست شــان بگیرند.« 
»مــردم را گاو فــرض نکنیــم« »بچه هــا بایــد در مدارس 
آموزش درســت ببینند تا فردا پس فردا گاگول و اســکل 

نشوند.« و...
در صــورت قــرار گرفتن در چنیــن موقعیت  هایی آرامش 

خودتان را حفظ کنید و چند نفس عمیق بکشید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره 
ســفرهای نــوروزی و تمهیــدات پیش بینــی شــده 
در ایــن بــاره، اعــام کرد بــا توجه بــه اینکه پیک 
بعــدی بیمــاری ممکن اســت در فروردین ماه رخ 
دهــد ســفرها می توانــد پیــک را بســیار شــعله ور 
کنــد. بــا توجــه به شــرایط فعلــی بیمــاری و افت 
پروتکل هــای بهداشــتی ســفرهای نــوروز تقریبــا 

منتفی است.
به گزارش ایســنا، علیرضا رئیســی با اشــاره 
بــه اینکــه کرونا یک RNA  ویروس اســت، گفت: 
با گذشــت یک ســال از شــیوع بیماری در کشــور 
قطعــا انتظار داریم که جهش هایی در آن صورت 
گرفتــه باشــد. بــرای درک بهتر موضــوع می توانیم 
در مــورد ویــروس آنفلوآنــزا صحبــت کنیــم کــه 
واکسن آن با توجه به جهش های مداوم آن باید 
هرساله تغییر کند تا اثربخشی مناسب را داشته 
باشــد. ایــن موضــوع مثالی بــرای شناســایی بهتر 
ویروس است که به طور طبیعی پس از یکسال، 
تغییر و جهش در آنها طبیعی است. اما اینگونه 
نیست که جهش های انگلیسی، آفریقای جنوبی 
و... تنهــا جهش هــای ویــروس باشــند و قطعــا در 
نقاط مختلفی از دنیا از جمله کشور ما جهش در 
ویــروس کرونــا رخ داده اســت، امــا این جهش ها 
کــه  انــد  داشــته  کمتــری  اهمیــت  جهــت  آن  از 
نتوانستند بیماری زایی ویروس را افزایش دهند. 

کاهش بار بیماری در استانهای 
 شمالی و خیز دوباره

در خوزستان
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت با اشــاره 
افــزود:  کشــور،  اســتانهای  برخــی  وضعیــت  بــه 
حــدود ۳ هفتــه قبــل که رونــد بیماری در کشــور 
کاهش یافته بود، در نقاط شــمالی کشور شامل 
اســتان های مازنــدران، گیــالن و گلســتان شــاهد 
اوج بیماری بودیم و اکنون می بینیم که این ســه 
اســتان در حــال طــی کــردن ســیر نزولــی بیمــاری 
هســتند؛ امــا در عیــن حــال شــاهد افزایــش بــار 
بیمــاری در اســتان خوزســتان هســتیم  و همیــن 
موضــوع ســبب شــده اعــداد بســتری و فوتــی مــا 
تقریبــا ثابــت باشــد زیــرا بــا کاهــش خیــز در یک 
نقطه و افزایش خیز در نقطه دیگر کشور توازنی 

میان استان ها شکل گرفته است.

مدام نگوییم سهل انگاری مردم، 
بر ساده انگاری مسئوالن هم 

تاکید کنیم
کرونــا،  بــا  مقابلــه  ملــی  ســتاد  ســخنگوی 
تاکیــد کــرد: مــدام نگوییــم ســهل انگاری مــردم، 
باید بر ســاده انگاری و سهل انگاری مسئوالن هم 

تاکیــد کنیــم کــه تاکیــد بر آن بســیار مهم اســت. 
ســاده انــگاری مســئوالن محلــی و ملــی می تواند 
القاکننــده رعایــت نکــردن پروتکل ها باشــد. االن 
حتــی در برخــی شهرســتان ها فرمانــداران اندکــی 
علــوم  دانشــگاه  رئیــس  می کننــد،  ســاده انگاری 
پزشــکی، رئیس شــبکه بهداشــتی و... هم ممکن 
است دچار این حالت شود که متعاقب آن نظارت 
و رســیدگی بر وضع بیماری کاهش می یابد و به 
تبع آن مردم هم به ســوی ســاده انگاری می روند 
و می گویند حاال که پاساژها باز است، عروسی و 
عــزا به راه اســت و... پس دیگــر خبری از بیماری 
نیست. باید بدانیم ویروس کرونا نه از بین رفته 
اســت و نــه ضعیــف شــده اســت و ســاده انگاری 

هیچ توجیه منطقی ندارد.

همین روند پیش رود، موج 
چهارم در فروردین رخ می دهد

وی افــزود: اگــر روند ســهل انگاری به همین 
شکل پیش برود موج چهارم بیماری در فروردین 
۱۴۰۰ رخ خواهد داد؛ ولی اگر سهل انگاری نشود 
و حساســیت زایی درســتی اتفــاق افتــد، امیــدوار 
هســتیم ایــن موج شــکل نگیرد تا بــا تعویق بروز 
انجــام  قابــل قبولــی  تــا حــد  آن واکسیناســیون 
شود. ممکن است میزان ابتال در کشور با تاخیر 
کاهــش یابــد ولــی میــزان مــرگ و میــر بــه وضوح 

کاهــش می یابد کــه این موضوع هدف اول ما در 
واکسیناسیون است.

صحبت هایــش  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
در پاســخ بــه ســوالی درباره ســفرهای نــوروزی و 
تمهیــدات پیش بینــی شــده در ایــن بــاره، گفــت: 
پیش بینــی فعلــی بنده این اســت کــه باید نگران 
باشیم. با توجه به اینکه پیک بعدی بیماری ممکن 
است در فروردین رخ دهد سفرها می تواند پیک 
را بســیار شــعله ور کند. با توجه به شــرایط فعلی 
بیماری و افت پروتکل های بهداشــتی به نظر من 
سفرهای نوروز تقریبا منتفی است مگر اینکه در 
دو تا ســه هفته آینده رعایت پروتکل ها افزایش 
یابد و تعداد شــهرهای آبی خیلی زیاد شــود، این 
در حالــی اســت کــه متاســفانه تعــداد شــهرهای 
آبــی روز بــه روز در حــال کاهش اســت. البته در 
هر حال ما بر اســاس محدودیت هوشــمند عمل 
می کنیــم و اجــازه نخواهیــم داد کســی بــه شــهر 
قرمز یا نارنجی یا شــهرهای زرد مســافرپذیر  وارد 
شود. باید در مورد سفرها واقع نگر بود البته که 
می دانیم مردم تحت فشــار هســتند و برخی ســه 
عیــد اســت که ســفر نرفته انــد، عید ســال ۱۳۹۸ 
کــه ســیل آمــد، عید ســال گذشــته و امســال هم 
درگیــر کرونــا و ویــروس جهــش یافتــه هســتیم و 
بــا ایــن شــرایط بعیــد اســت بتوانیم پیشــنهادات 
مطرح شده در ستاد در مورد سفرهای هوشمند 

و سالمت را تصویب کنیم.

 فعا برای سفر نوروزی
بلیت رزرو نکنید

رئیســی خاطرنشــان کرد: به نظر بنده فعال 
مــردم اقــدام بــه رزرو بلیــت هواپیمــا، قطــار و... 
بــرای نــوروز ۱۴۰۰ نکننــد؛ چــون مــا در یک جنگ 
غیرقابل پیش بینی با ویروس هستیم و تا زمانی 
که واکسیناســیون کافی انجام نشــود، هر لحظه 
منتظــر یــک تغییر رفتار و جهش عجیب از ســوی 
ویــروس هســتیم . البته مهم تر از رفتــار ویروس، 
تغییــر رفتــار مــا مهــم اســت . اگــر می توانســتیم 
شــرایط و رفتارمــان در قبــال ویــروس را کنتــرل 
کنیم، می شــد دو نوع ســفر را انجام داد؛ در نوع 
اول؛ ثبت نــام افــراد در تــور بــود تــا حمــل و نقــل 
و محــل اســکان آنهــا کنتــرل شــود. در نــوع دوم 
افــرادی هــم می توانســتند بــا وســیله نقلیــه خود 
اما تحت نظر تور ســفر کنند تا محل اسکانشــان 
تحت نظر باشــد. این دو نوع ســفر می توانســت 
اجرایی باشد، اما در حالت سوم افراد با ماشین 
خــود به خانــه یا ویالی خود با اقوام می رفتند که 
در این حالت شرایط از کنترل ما خارج بود و در 
نوع آخر هم افراد با ماشین خود یا وسیله حمل 
و نقــل عمومــی بــه ســفر می رفتنــد و در پارک هــا 
چادر می زدند که این نوع از سفر از ابتدا ممنوع 
اعالم شــد. در حال حاضر مشــکل اصلی ما سفر 
رفتن گروه سوم است. اگر پروتکل ها در ۲ هفته 
باقی مانده به خوبی رعایت شــود آن وقت شــاید 
بتــوان اجــازه داد ســفرهای نــوع یــک و دو انجــام 
شــود امــا اگــر موفق به رعایت پروتکل ها نشــویم 

دیگر سفرها امکان پذیر نیست.
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنی بــر اینکه آیا 
بــرای ســفرهای نوروزی ممنوعیــت اعمال خواهد 
شــد یــا محدودیــت؟، گفــت: اگــر شــرایط بیماری 
نــرود، مــا  بــه شــکل مســاعد و کاهشــی پیــش 
محدودیت در ســفر اعمال خواهیم کرد و کســی 
کــه بــه نقــاط ممنوعــه ســفر می کند بایــد جریمه 
پرداخــت کنــد. فعــال برنامــه اصلــی مــا افزایــش 
تســت ها و افزایــش تزریــق واکســن در گروه های 

آسیب پذیر است.

وزارت بهداشت از محل جرایم 
کرونا چقدر دریافت کرده است

رییســی دربــاره دریافتی وزارت بهداشــت از 
مبالغ جریمه های تردد ۹ شــب تا ۳ صبح و تردد 
به اســتان های ممنوعه، تاکید کرد: تاکنون بیش 
از ۸ یا ۹ میلیون جریمه صورت گرفته است ولی 
وزارت بهداشــت حتــی یک ریــال هم از محل این 
جریمه هــا دریافتی نخواهد داشــت. این موضوع 
هم به توافقی برمیگردد که در ستاد ملی مقابله 
بــا کرونــا بــه شــکل مکتــوب قیــد کردیــم. وزارت 
بهداشت به دنبال وضع جریمه برای درآمد زایی 
نیســت بلکــه می خواهیــم بــا ایــن محدودیت هــا 
از بــار بیمــاری بکاهیــم و آن را عاملــی بازدارنــده 
برای پروتکل شکنان می دانیم. بر اساس گزارش 
نیــروی انتظامــی تاکنــون تنهــا ۲.۵ درصــد از کل 
این جرایم وصول شده است. جریمه ها به خزانه 
واریــز شــده و ســپس درمــورد آن تصمیم گیــری 
می شــود امــا قطعــا وزارت بهداشــت از ایــن محل 

مبلغی دریافت نخواهد داشت.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرســازی از تمدیــد دریافــت وام 

ودیعه مسکن تا پایان اسفند خبر داد.
بــه گــزارش مهــر، بانک مرکزی بخشــنامه ای 
بــه بانک هــای عامــل پرداخت وام ودیعه مســکن 
ابــالغ کــرد تــا کســانی کــه در بانک بــرای دریافت 

ایــن وام تشــکیل پرونده داده اند تا پایان اســفند 
وام آن ها پرداخت شود.

پروانــه اصالنی افــزود: از مجموع ۹۲۰ هزار 
پیامــک متقاضیــان دریافــت وام ودیعــه مســکن، 
۸۰۵ هــزار نفــر مشــمول دریافت ایــن وام بودند 
کــه حــدود ۳۳۷ هزار نفــر، بانک مــورد نظر خود 

را انتخــاب کرده انــد؛ ضمــن اینکــه از ایــن تعــداد 
۲۳۱ هزار نفر تشــکیل پرونده داده اند و بقیه به 
دلیل نداشتن اجاره نامه رسمی و یا کد رهگیری 

معتبر، از تشکیل پرونده منصرف شدند.
مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه 
و شهرســازی گفــت: تاکنون ۲۱۴ هزار نفر وام 

ودیعــه مســکن دریافــت کردند و بقیه کســانی 
کــه تشــکیل پرونــده دادنــد یعنــی حــدود ۱۰ تا 
۱۵ هــزار نفــر باقــی مانــده، می توانند تــا پایان 
ســال بــا مراجعــه به بانــک وام خود را دریافت 

. کنند
خانم اصالنی در پاسخ به این سوال که قرار 

بــود یک میلیــون نفر وام ودیعه مســکن دریافت 
کننــد، امــا رقــم دریافت کننــدگان خیلــی کمتــر از 
پیش بینــی بــوده اســت افــزود: پرونــده پرداخــت 
وام ودیعه مســکن امســال تا پایان اســفند بسته 
می شــود و بــرای ســال آینــده نیــز این موضــوع را 

مجدداً پیگیری خواهیم کرد.

دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی 
کارگــران بــا بیــان اینکــه رقــم ۶ میلیــون و ۸۹۵ 
ماهانــه  هزینــه  عنــوان  بــه  کــه  تومانــی  هــزار 
معیشــت کارگران اعام شــده غیر از هزینه های 
مســکن و اجاره بها و درمان اســت و تنها بخش 
نماینــدگان  از  می شــود،  شــامل  را  خوراکی هــا 
مجلس خواست تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جهت 
حفــظ قدرت معیشــت تنهــا به کاالهای اساســی 
درآمــد  کــم  و  ضعیــف  خانوارهــای  مصرفــی  و 

اختصاص بدهند.
در  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  ابــوی  هــادی 
ارزیابی تعیین هزینه ســبد معیشــت کارگران در 
کمیتــه مــزد اظهــار کــرد: امســال در بحــث تعیین 
رقم سبد معیشت، نمایندگان گروه کارگری مرکز 
آمــار را بــه عنــوان مرجــع قبول کــرده و به تفاهم 
اولیــه رســیده بودنــد کــه داده هــای مرکــز آمــار را 
دربــاره هزینه هــای معیشــت خانوارهــای کارگری 
مدنظــر قــرار بدهند. البته اینکه بعد خانوار را در 
میانگین سرانه کشور ۳.۳ نفر در نظر می گیرند، 
معتقدیــم که در مورد خانوارهای کارگری بیشــتر 

از این است. 
وی ادامــه داد: قیمت هایــی که در جلســه 
آخــر کمیتــه مــزد در خصــوص برخــی اقــالم از 

ســوی مرکــز آمــار ارائه شــد، بــا قیمت هایی که 
گــروه کارگــری به دســت آورده بودند، متفاوت 
از  گــروه کارگــری  کــه  بــود چــون قیمت هایــی 
بررســی گزارش هــای میدانــی بــه دســت آورده 
و  میوه هــا  حبوبــات،  و  برنــج  از  اعــم  بــود، 
خوراکی هــا بــر مبنای فروشــگاه های شــهرداری 
بود که بر آنها نظارت می شود و قطعا قیمت ها 
بیــرون بــازار با ارقام فروشــگاهی تفــاوت دارد؛ 
بــا ایــن حال چون مرکز آمــار را به عنوان مرجع 
آماری قبول کرده بودند، عدد و رقمی که ارائه 

شد را پذیرفتند.

هزینه سبد معیشت بدون 
مسکن و اجاره بها و فقط خورد 

و خوراک است
انجمن هــای صنفــی  عالــی  کانــون  دبیــرکل 
کارگــران در ادامــه بــا بیــان اینکــه رقــم ۶ میلیــون 
هزینــه  عنــوان  بــه  کــه  تومانــی  هــزار   ۸۹۵ و 
ماهانه معیشــت کارگران تعیین شــد تنها بخش 
خوراکی هــا را شــامل مــی شــود، افــزود: عــددی 
کــه کمیتــه دســتمزد بــه عنــوان هزینــه معیشــت 
کارگــران تصویــب و اعــالم کــرده غیر از مســکن و 

هزینه هــای بهداشــت و درمــان یــا ایــاب و ذهــاب 
اســت و تنهــا در بخــش خــورد و خــوراک و مــواد 
غذایی اســت؛ اگر هزینه های مســکن و اجاره بها 
و درمــان را بــه ایــن عدد اضافه کنیــم، همان رقم 
۹ تا ۱۰ میلیون تومانی می شود که گروه کارگری 

به آن رسیده بود.
ابوی ادامه داد: بحث تعیین ســبد معیشت 
از آنجا شــروع شــد که طی چند ســال نمایندگان 
کارگــری در شــورای عالــی کار تــالش کردنــد تــا 
هزینه هــای زندگــی کارگــران را اثبــات کننــد و بــر 
همیــن اســاس کمیتــه مــزد در شــورای عالــی کار 
فعال شــد تا با محاســبه هزینه های ســبد زندگی 
خانوارهــای کارگــری بتوانیــم دســتمزدی مناســب 
و شایســته بــرای کارگــران تعییــن کنیــم. در حال 
حاضر متر و اندازه ای برای ما مشــخص شــده که 
آن را مبنــای مذاکــرات مــزد قرار دادیــم و اینکه با 
گروه کارفرمایی چانه زنی می کنیم برای این است 
کــه حداقل دســتمزد را به ایــن عدد و رقم نزدیک 

کنیم.

خواسته کارگران ثبات قیمت ها 
و کنترل بازار است

این مقام مســئول کارگری در بخش دیگری 
از گفــت و گــو بــا بیــان اینکــه کارگــران هرگــز بــه 
دنبــال افزایش درصد دســتمزد نبوده و نیســتند، 
تصریــح کــرد: کارگــران خواهان ثبــات قیمت ها و 
کنتــرل بــازار هســتند تــا هزینه هــای زندگــی آنها 
بیش از این افزایش نیابد. انتظار ما و کارفرمایان 
این اســت که دولت به عنوان ضلع ســوم و یکی 
در  کار  عالــی  شــورای  در  اجتماعــی  شــرکای  از 
ایــن زمینــه نقــش خــود را ایفا کنــد و حداقل های 
خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهد. مثال اگر 
قــرار اســت ســبد کاالیــی اختصــاص یابــد و فرضا 
گوشــت یــا برنــج و روغن بــه کارگران داده شــود، 
تــا آخــر ســال ۱۴۰۰ با همــان قیمت اول ســال به 
دســت خانوار کارگری برســد تا هم به کارفرمایان 
فشــار نیایــد و هــم هزینه هــای زندگــی کارگــران 

تثبیت شود.
ابــوی بــا بیــان اینکــه ثبــات قیمت هــا بــرای 
کارگــران مهــم اســت، گفــت: شــنیده ایم کــه در 
الیحــه بودجــه ارز ۴۲۰۰ تومانی کاال حذف شــده 
اســت؛ طبعا این مســاله به زیان کارگران خواهد 
بــود، چــون کاال بــا قیمــت بــاال عرضه و به دســت 
آنهــا خواهــد رســید ولــی کارگــران چقــدر قــدرت 
خریــد دارنــد که با این اتفاق بتوانند از پس خرج 

زندگــی برآینــد. اینجاســت کــه می گوییــم ضلــع 
ســوم به میدان بیاید و از خانوار ضعیف کارگری 

حمایت شود.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به کاالهای مصرفی کارگران و 

اقشار کم درآمد
انجمن هــای صنفــی  عالــی  کانــون  دبیــرکل 
کارگــران دربــاره حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کاالی 
اساســی و واریــز ریالــی پــول حاصلــه بــه حســاب 
یارانه هــا نیــز، گفت: ارز یارانــه ای به درد کارگران 
نمی خــورد؛ بــه فرض یارانه ۴۵ هــزار تومانی ۱۰۰ 
هــزار تومــان بشــود بــاز هــم کمکــی بــه کاهــش 
هزینه هــای زندگــی آنهــا نمی کند. ارز شــناور هم 
یعنــی هــر زمــان نیــاز بــود قیمت هــا بــاال و پایین 
شــود ولــی ایــن وســط خانوارهــای کارگــری لطمه 
می بیننــد و معــاش آنهــا بــه خطــر می افتــد. ما از 
مجلــس انتظــار داریم این مســاله را ســاماندهی 
کنــد و پیشــنهاد می کنیــم کــه ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
را تنهــا بــه کاالهــای اساســی و مصرفــی کارگــران 
و اقشــار کــم درآمــد اختصــاص بدهنــد تــا قــدرت 

معیشت آنها حفظ شود.

 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
فعا سفرهای نوروزی منتفی است

دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان اسفند تمدید شد

دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران: فقط خورد و خوراک کارگران ۶ میلیون و 
۸۹۵ هزار تومان است

15خدمت درمانی برای 
فرهنگیان رایگان شد

مدیــرکل رفــاه و پشــتیبانی آمــوزش و پــرورش از 
ارائه ۱۵ خدمت درمانی رایگان به فرهنگیان خبر داد.

بــه گــزارش ایلنــا، گــودرز کریمــی فر گفــت: با عقد 
قــرارداد بــا یکــی از شــرکت های بیمه خدمــات کلینیکی، 
پاراکلینیکــی، بســتری، جراحــی، جراحی هــای تخصصی، 
اروتــز و پروتــز، پیونــد طبیعــی اعضا، نازایــی و ناباروری، 
بیمــاران و داروهــای خاص به صــورت نامحدود و رایگان 

پرداخت خواهد شد.
داروهــای  و  پزشــکان  ویزیــت  هزینــه  افــزود:  وی 
فرهنگیــان نیــز طبــق ایــن بیمــه نامــه بــه صــورت کامــل 
پرداخت خواهد شد و بیماران خاص و صعب العالج نیز 
می تواننــد از خدمــات این بیمه درمانی به صورت رایگان 

استفاده کنند.
مدیر کل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش گفت: 
فرهنگیان و اعضای خانواده آن ها می توانند این خدمات 
درمانــی را تنهــا بــا ارائه کارت ملــی و به صورت رایگان از 
۵ هــزار و ۵۰۰ مرکــز درمانی و بیمارســتان طرف قرارداد 
دریافــت کننــد. کریمی فــر افــزود: بیمــه تکمیلــی متعهــد 
شــده اســت کــه هزینــه زایمــان را بــه مبلغ ســه میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومــان، لیزیک چشــم را بــه مبلغ ۲ میلیون 
تومان و خدمات آمبوالنسی را به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان 

به فرهنگیان ارائه کند.
وی گفت: طبق این بیمه نامه همچنین فرهنگیانی 
کــه بــه مراکز درمانــی غیر طرف قرارداد بــا بیمه مراجعه 
را  می کننــد می تواننــد همــه هزینه هــای درمانــی خــود 

حداکثر ظرف یک هفته دریافت کنند.
مدیر کل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش افزود: 
آمــوزش و پــرورش تاکنــون ۷۵۰ میلیــارد تومــان هزینــه 
درمانی فرهنگیان را پرداخت کرده اســت و حق الســهم 
فرهنگیان در بیمه جدید تکمیلی به ازای هر نفر ماهانه 

۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.
وی تاکیــد کــرد: طبــق بیمه نامــه جدیــد همچنیــن 
هزینــه آزمایــش کرونــا و هزینه هــای بســتری و معالجــه 
فرهنگیــان مبتــال بــه ایــن ویــروس نیــز بــه طــور کامــل 
پرداخــت خواهــد شــد. کریمی فــر گفــت: بیــش از یــک 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از فرهنگیان تحت پوشش این 

بیمه تکمیلی قرار خواهند گرفت.


