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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

استعفا اصالً چی هست؟
راضیه حسینی

دولــت ژاپــن اعالم کــرد ماکیکو یامادا، ســخنگوی 
نخست وزیر این کشور، به دلیل حضور در کنار برخی 
مقامــات دیگــر در مراســم شــام گران قیمــت پســرش 

استعفا داده است.
بعضــی واژه هــا انگار در 
فرهنــگ لغــات ژاپنی ها 
چشــم بادامی ها  کالً  و 

جا نیفتاده است.
بــه  نیســت  یکــی 
همیشــه  بگویــد  آنهــا 
بهتریــن  راه  آخریــن 
هرچنــد  نیســت؛  راه 
همین که بعد از یک رســوایی یا کار اشــتباه، خودشــان 
را نمی کشــند، کلــی پیشــرفت کرده انــد. احتمــاالً قدیــم 
مسئولی که مرتکب اشتباهی شده بود خدمت پادشاه 
می رســید و می گفت:»سرورم لطفاً من رو بکشید« اگر 
پادشاه کمی تعلل می کرد و به فکر فر می رفت تا ببیند 
کدام راه کشتن مناسب تر است و درس عبرت بیشتری 
می دهــد، مســئول موردنظــر یک هــو شمشــیر یکــی از 
محافظــان را کــش می رفــت و با چند حرکت برق آســا به 

زندگی شرم آور خود پایان می داد.
همین که نسل های بعدی به استعفا رسیدند و از 
کشــتن خودشــان دست برداشتند، پیشــرفت بزرگی به 
حســاب می آید. اما هنوز تا رســیدن به راه حل های بهتر 

و اصولی راه درازی در پیش دارند.
البتــه یــک میان بر وجــود دارد: می تواننــد از دانش 

مسئوالن ما بهره ببرند.
بــرای ایــن کار بایــد دوره هــای آموزشــی مختلفی را 

بگذرانند. عناوین این دوره ها به شرح زیر است: 
»چگونه تکذیب کنیم«، »شــتر دیدی ندیدی«، » 
کی بود کی بود، من نبودم« و اگر دیگر راهی نماند »با 

یک عذرخواهی سرو ته قضیه را جمع کن.«
در مرحلــه اول همــه چیــز از بیــخ و بــن تکذیــب 
می شــود. مثالً اگر شــام گران قیمت خورده شده یا خانه 
الکچری لو رفته، همه چیز انکار می شود. عکس ها هم 

که همیشه فوتوشاپ هستند.
در کنــار تکذیب هــا می توانیــد کالً خودتان را به آن 
راه بزنیــد و بگوییــد »مــن اصــالً دیشــب شــام نخــوردم. 
کدوم رســتوران؟ خیابون فرشــته کجاســت اصالً؟ اولین 

باره اسمش رو شنیدم. من اصالً پسر ندارم.«
اگر موضوع بیخ پیدا کرد می توانید تقصیر را گردن 
هرکسی که دوست داشتید بیندازید. مثالً بگویید: »تو 
ماشــین خــواب بــودم و راننده مــن رو برد به رســتوران. 
همین طور در حال خواب بودم روی صندلی و به زور تو 
دهنم غذا گذاشتند. من خودم هم صبح روز بعد که از 
خواب بیدار شــدم موضــوع رو فهمیدم. همه ش تقصیر 

راننده و دوستان ناباب بود..«
اگــر ایــن هــم جواب نداد، تیر آخر را بزنید. در یک جمله 
کوتاه مراتب عذرخواهی خودتان را اعالم کنید و خالص.
بعد از مدتی طوری عادت اســتعفا دادن از ســرتان 
می افتد که کالً فراموش می کنید استعفا چی بود؟ اصالً 

استعفا نمنه دی؟

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بارون
محمد پيره زالي، نماينده 
روزنامــه  سرپرســتي 
عصراقتصاد که در زمينه 
هنــری )خوانندگــي پاپ( 
فعالیــت دارد تک آهنگ 
جديــد خــود تحت عنوان 
»بارون« با شماره مجوز 
شــماره  .۹۷۶۱۳۹۹و 

کتابخانه ملی ۲۸۴۰۰ از 
وزرارت فرهنگ و ارشاد اسالمي منتشر کرد.

دوســتداران عرصــه موســیقی می تواننــد بــا دانلود 
www.mohammadpirezali.ir  ایــن موزیــک از ســایت
و پیج اینســتا  @mohammadpirezali.official و تمام 

سایت های مجاز موسیقی شنونده آن باشند.

اخبـــــــــــــــــار

در سایت روزنامه بخوانید:

حســن صادقی با صــدور بیانیه  ای اعالم 
متناسب ســازی  نهایــی  اصالحیــه  کــه  کــرد 
حقــوق بازنشســتگان در مشــاغل ســخت و 

زیان آور به بار نشست.
رئیــس  بیانیــه  متــن  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
اتحادیــه پیشکســوتان جامعــه کارگری به این 

شرح است: 
مَن لَم یَشکُرِ المَخلوَق لَم یَشکُرِ الخالَِق

پیگیری هــای  و  تالش هــا  دنبــال  بــه 
انجام شــده توسط تشکل های بازنشستگی 
محتــرم  وزیــر  مســاعدت  و  همــکاری  و 
جنــاب  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
همچنیــن  و  شــریعتمداری  دکتــر  آقــای 
آقــای  جنــاب  ســازمان  محتــرم  مدیرعامــل 
مدیــران  و  مســئوالن  و  ســاالری  دکتــر 
درآمــد  و  بیمــه ای  معاونــت  حــوزه  محتــرم 

ســازمان و ســایر عوامــل موثــر در بــه ثمــر 
نشســتن خواســته بــه حــق بازنشســتگان، 
حقــوق  متناسب ســازی  نهایــی  اصالحیــه 
بازنشســتگان در مشــاغل سخت و زیان آور 
بــه بــار نشســت و ایــن اصالحیــه در احکام 
حقوقــی بازنشســتگان لحــاظ شــد. اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن قدردانی 
ســختکوش  مدیرعامــل  و  محتــرم  وزیــر  از 

ســازمان و حــوزه معاونــت بیمــه ای و درآمد 
ســازمان و ســایر عوامل موثــر در این اقدام 
و  کارگــری  جامعــه  از  شایســته،  و  ارزنــده 
بازنشســته کــه بــه اشــکال مختلــف مــا را 
در رســیدن بــه ایــن هــدف همراهــی کردند 

صمیمانه تشکر و قدردانی می نماید.
حسن صادقی
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

تــالش  بــه  اشــاره  بــا  بهداشــت  وزیــر 
شــبانه روزی کادر درمــان و نگرانــی از خیــز 
دوباره کرونا با ویروس جهش یافته از برخی 
باعــث شــد  کــه  نارفیقی هــا  و  بی توجهی هــا 

مرگ های سه رقمی رقم بخورد، گالیه کرد.
دومیــن  و  بیســت  در   نمکــی  ســعید 
همایــش ملی صنعت، معدن و خدمات ســبز 
در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، گفــت: 
امــروز وقتی داشــتم بــه اینجا می آمــدم، یکی 
از جاهایــی بــود که با ســر آمدم. به دو دلیل، 
یکــی اینکــه بــه هــر حــال عزیــزی در مســند 
ریاســت اینجاســت که توفیق آشــنایی با او را 
چنــد دهــه دارم و دوم اینکــه بعــد از مدت هــا 
بی خوابــی و تــالش شــبانه روزی در مهار غول 
سهمگین کرونا حال و هوایم عوض می شود. 
وی افــزود: وقتــی کالنتــری بــه ســازمان 
محیــط زیســت آمــد، باهــم هم پیمــان شــدیم 
کــه بنــده در کنارشــان بمانم که نصیب نشــد 
و قســمت این شــد که ما از وزارت بهداشــت 
در  ســر  مصائــب  و  مســائل  از  زنجیــره ای  و 
بیاوریم که ان شــاءهللا این روزهای ســخت را 

با همکاری و همراهی سپری کنیم.
وی افــزود: بــا مــوج جدیــدی  کــه ایجــاد 
شــد، متاســفانه علی رغم توصیه هــای مکرری 
بــاز هــم برخــی بی توجهی هــا و  کــه کردیــم، 
نارفیقی ها ما را به سمت مرگ های سه رقمی 
بــرد. مــا وقتی از یک پیک رد می شــویم، تمام 
عضــالت جســم و روح مــان دچــار فرســودگی 
اســت، به خصوص همکاران مان در استان ها 
و بــاور کنیــد کــه در ایــن روزهــا بــر همــکاران 
سختکوشــم در استان خوزستان چه می گذرد 
و چه شبانه روزهای سخت و غیرقابل تصویر 
و تحملــی را ســپری می کننــد. بعد هم نگرانی 
از خیــز ایــن مــوج در اســتان های دیگــر با یک 
ویروس ســرکشِ جدیــد. دعا کنید که بتوانیم 

بر این بالی خانمان سوز فائق آییم.
نمکی با اشاره به بحث اقتصاد و رویش 
ســبز، گفت: بحث اقتصاد ســبز بسیار مهم و 
جدی است و خوشحالم که در میان هیاهوی 
مشــکالت  و  تحریم هــا  فشــار  ســهمگین 
اقتصــادی که کشــور را احاطه کرده، ســازمان 

محیط زیســت به فکر نهضتی در این شــرایط 
سخت هستند.

وزیــر بهداشــت ادامــه داد: من همیشــه 
می گویم که برخی افرادی که برخی صحبت ها 
را در تاریــخ گفته انــد، نبایــد فراموش شــوند. 
هیچوقــت دولت هــا و حتــی صاحبــان صنایــع 
در جهــان، بــه فکر بحث اقتصاد ســبز و رشــد 

سبز نبودند. 
وی اظهــار کــرد: یکــی از بحث های رشــد 
ســبز، اقتصــاد ســبز اســت، امــا اقتصاد ســبز 
دولت هــا  حمایــت  بــدون  و  بــوده  پرهزینــه 
یــک  اقتصــادی  فعــاالن  کــه  کســانی  بــرای 
بیــن  زیــرا  نیســت.  جامعــه هســتند، میســر 
فاصلــه  ســرمایه  بازگشــت  و  ســرمایه گذاری 
زمانــی وجــود دارد، تاب آوری در این ایام مهم 
اســت و اگــر دولت هــا حمایــت نکننــد، هیــچ 
ســرمایه گذار اقتصــادی نمی توانــد ایــن اقــدام 
را انجــام دهــد. البتــه برخــی از ایــن مــوارد بــا 
بخواهیــد  اگــر  مثــال  اســت.  میســر  آمــوزش 
صنعــت توریســت را بــا اقتصــاد ســبز پیــش 
ببریــد، همیــن که به گردشــگر آمــوزش دهید 
که رفتارش را اصالح کند، مشــکل را می توان 
حــل کــرد، امــا شــما در صنعــت ســبز وقتــی 

می خواهیــد بــه جــای فالن ســوخت، ســوخت 
دیگــری یــا بجــای فــالن فیلتــر، فیلتــر دیگــری 
اســتفاده کنیــد، ایــن هزینه بر اســت و امکان 
نــدارد کــه صنایــع بتواننــد قیمــت تمــام شــده 
اولیــن  بــه همیــن دلیــل در  را بپردازنــد.  آن 
نشســت های مربوط به اقتصاد ســبز، بنا شد 
که کشورها ۱۰ سال حداقل سالیانه دو درصد 
از GDP را صرف توســعه زیرساخت های رشد 
ســبز و اقتصــاد ســبز کننــد. مــن معتقــدم که 
بدون توجه به این موضوع از ســوی دولت ها 
کار  بســیار  اقتصــاد ســبز  پیش بــرد  و  توجــه 
ســختی اســت. دولت هــا بایــد کمــک کننــد، 
آالینــده  صنایــع  بــر  را  خاصــی  مالیات هــای 
افزایــش دهنــد، بتوانند به قیمت تمام شــده 
صنعــت ســبز کمــک کننــد و سوبســید دهند. 
زیــرا بــرای تولیدکننــده، صنعت گــران قیمتی 
اســت. بایــد از صنایــع آالینــده مالیــات گرفت 
و از این طریق به اقتصاد ســبز سوبســید داد. 
بایــد راه را بــرا ی صنعتگــر بــاز کــرد و برایــش 

تشویقی گذاشت.
تنگاتنگــی  ارتبــاط  امــروز  نمکــی گفــت: 
بیــن محیــط زیســت و ســالمت وجــود دارد. 
در بســیاری از جاهــای دنیــا وزیــر بهداشــت و 

محیــط زیســت داریــم. در دنیــا امــروز نقــش 
محیــط زیســت در ســالمت بســیار حســاس 
اســت. در زمینه آالینده هوا، صدها ســرطان 
ریه، سکته های قلبی و مغزی و... وجود دارد. 
امروز نقش بیماری های غیرواگیر بسیار مهم 
اســت. یــک روز بــا شــش دالر بچه هایمــان را 
علیــه شــش بیمــاری مهلــک و مســری و قابل 
پیشــگیری بــا واکســن، واکســینه می کردیــم، 
امــا امــروز بیماری های قلبی عروقــی، دیابت، 
فشــار خون باال و ســرطان ها آمار وحشــتناک 
کشــتار دارنــد. اگر قبل از کرونا ســاالنه ۳۸۰ 
هزار مرگ داشتیم، حدود ۳۱۳ هزار  موردش 
بــه دلیل بیماری هــای غیرواگیر بود که محیط 

زیست نقش بسیار مهمی در این ها دارد.
وزیر بهداشت ادامه داد: بحث بهداشت 
آلودگی هــای  درگیــر  کــه  جامعــه ای  در  روان 
صوتــی اســت، جامعه ای که بــا تخریب جنگل 
و حــذف زیبایی ها روحش گرفتارتر می شــود، 
عمــودی  آلونک هــای  ایــن  در  کــه  جامعــه ای 
زندگــی می کنــد و فضا و ســبزه کافــی و هوای 
بیمــاری  نــدارد، جامعــه  کافــی  و  ســالم الزم 
است. بحث پسماندها در سالمت کشورهای 
جهان بســیار مهم اســت. امروز پســماندهای 
ویــژه  بــه  کشــورها  ســالمت  دارد  مختلــف 
کشــورهای در حال توسعه را به سمت تهدید 
و نابودی می برد. به همین دلیل ما در وزارت 
یــار و همــراه ســازمان  بــه عنــوان  بهداشــت 
محیــط زیســت ایســتادیم تــا قــد علــم کنیم و 
و  شــاخص ها  در  عزیــزان  از  حمایــت  بــرای 
اســتانداردهای زیســت محیطی که باید حرف 

بزنیم، کوتاهی نخواهیم کرد.
وزارت  در  مــا  خوشــبختانه  گفــت:  وی 
بهداشــت بــه ســمتی می رویــم کــه بتوانیــم با 
تلــه مدیســین و دوراپزشــکی رفــت و آمدهــا 
را کاهــش دهیــم کــه ایــن کاهــش می توانــد 
مصــرف ســوخت و آلودگی ها را کاهش دهد. 
گرچه امروز کرونا روزهای ســختی را رقم زد، 
امــا در تغییــر زندگــی و تغییــر ســبک زندگــی 
مــردم می توانــد گام هــای موثــری در کاهــش 
آلودگی هــای زیســت محیطــی و در راســتای 

آموزش همگانی بردارد.

اصالحیه نهایی »متناسب سازی حقوق بازنشستگان« 
در مشاغل سخت و زیان آور به بار نشست

هشدار سازمان جهانی بهداشت 
درباره »کووید مستمر«

آخریــن تحقیقات درباره ویــروس کرونا و آثار آن 
بــر بــدن مبتالیــان نشــان داده اســت کــه ایــن ویروس 
در بــدن شــمار قابل توجهی از بیمــاران کووید ۱۹ برای 
مدتــی بســیار طوالنی تر از دوره متعــارف باقی می ماند 
و در برخی موارد حتی باعث ناتوانی بیماران می شود.
بــه گــزارش ایســنا، ایــن موضــوع باعــث شــده تــا 
سازمان جهانی بهداشت )WHO( درباره مقاومت برخی 

گونه های این ویروس در بدن بیماران هشدار دهد.
ایــن ســازمان اعــالم کــرد کــه »کوویــد مســتمر« یا 
همان »کووید طوالنی« باید از سوی کشورها و مقامات 

بهداشتی »در باالترین درجه اهمیت« قرار بگیرد.
ســازمان  اروپایــی  بخــش  مدیــر  کلوگــه،  هانــس 
جهانــی بهداشــت در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی گفــت: 
ایــن موضــوع یــک اولویت روشــن بــرای ســازمان جهانی 
بهداشــت اســت. اگــر بخواهیم عواقــب طوالنی مدت و 
راه های درمان کووید ۱۹ را بشناسیم باید به افرادی که 
بــرای مــدت طوالنی عالئم ابتال به ایــن بیماری را دارند، 

توجه جدی بکنیم.
دلیــل اینکــه چــرا برخــی از بیمــاران بــرای ماه هــا 
روشــن  ۱۹ هســتند،  کوویــد  بیمــاری  درگیــر  همچنــان 
نیست. این افراد پس از مثبت شدن آزمایش کرونا و با 
وجود آنکه تحت درمان قرار می گیرند برای ماه ها برخی 
از عالئم این بیماری همچون خستگی مفرط، مشکالت 

تنفسی، اختالالت عصبی و مشکالت قلبی را دارند.
هانــس کلوگــه می گویــد: ایــن موضــوع واقعــی و 
درخور توجه اســت. به طور متوســط از هر ۱۰ فرد مبتال 
بــه کوویــد ۱۹ یــک نفر همچنان پــس از ۱۲ هفته عالئم 
ایــن بیمــاری را نشــان می دهــد و گاه ایــن مــدت بســیار 

بیشتر است.
ســازمان جهانــی بهداشــت از مقامــات بهداشــت و 
موسســات تحقیقــات پزشــکی اروپایــی خواســته اســت 
که »یک برنامه تحقیقاتی مشــترک« را برای جمع آوری 
هماهنــگ داده هــا در ایــن بــاره آغــاز کننــد و بر اســاس 
یافته های خود و با همکاری دیگر اعضای این ســازمان، 
یــک برنامــۀ اســتراتژیک جامــع بــرای چگونگــی درمــان 

مبتالیان به »کووید مستمر« طراحی کنند.
بــه گــزارش یورونیــوز، پیــش از ایــن در اوایــل مــاه 
فوریه ســازمان جهانی بهداشــت اولین ســمینار مجازی 
را در موضــوع »کووید مســتمر« بــرای یافتن تعریفی از 
این بیماری، نامگذاری رسمی آن و روش های هماهنگ 

مطالعه و مقابله با آن برگزار کرده بود.

 برگزاری آزمون مجدد
برای استخدام معلمان

براســاس اعالم وزیر آموزش و پرورش، معلمانی 
که در آزمون استخدام امسال پذیرفته نشده اند و یا به 
هر دلیلی موفق به شــرکت در آن نشــده اند، می توانند 
در ایــن آزمــون کــه شــاید بهار ســال آینده برگزار  شــود 
شرکت کنند و به استخدام آموزش و پرورش درآیند.

محســن حاجــی میرزایــی گفت: شــاخص های شــرکت در 
آزمون استخدامی معلمان تفاوتی نکرده است و معلمان 
حق التدریــس بعــد از ســال ۹۱ و نهضتی هــای فعــال قبل 
از ســال ۹۲ می تواننــد در ایــن آزمــون شــرکت کنند.  وی 
افــزود: مرحلــه اول حق التدریــس معلمــان مــاه گذشــته 
پرداخت شد و سازمان برنامه و بودجه به ما وعده داده 
اســت که بعد از پرداخت حقوق اســفند که در چند روز 
آینــده خواهــد بــود مرحلــه دوم حــق التدریــس معلمان 
نیز پرداخت شــود.  وی به رتبه بندی معلمان نیز اشــاره 
کــرد و گفــت: الیحــه رتبه بنــدی معلمان در جلســه فردا 
یــا هفتــه آینــده هیــأت دولت مطــرح می شــود و پس از 

تصویب به مجلس ارائه خواهد شد. 
وی از خرید مجدد اردوگاه شهید باهنر تهران خبر 
داد و افزود: اردوگاه شــهید باهنر در ســال های گذشــته 
به صورت اجاره به شــرط تملیک واگذار شــده بود.  وی 
خاطرنشــان کــرد: با پرداخت ۶ هــزار میلیارد تومان این 
اردوگاه دوباره خریداری شد که آخرین قسط آن در ماه 
گذشــته پرداخــت و ســند ایــن اردوگاه به نــام آموزش و 
پرورش صادر شد.  وی یادآور شد: اردوگاه شهید باهنر 
بخشــی از تاریخ تعلیم و تربیت ایران اســت و بســیاری 

از دانش آموزان از این اردوگاه خاطرات خوبی دارند.

تقسیم سود ٣۴۴٠ میلیارد 
تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان 

بین اعضا تصویب شد
جلســه ســاالنه هیــات امنــای موسســه صنــدوق 
ذخیره فرهنگیان برگزار و تقســیم سود ۳۴۴۰ میلیارد 

تومان میان اعضای صندوق به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موسسه صندوق 
ذخیــره فرهنگیــان، جلســه ســاالنه هیــات امنای موسســه 
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان با حضــور اعضای هیــات امنا و 
هیات مدیره موسســه و به ریاســت محسن حاجی میرزایی 
برگــزار شــد. در ایــن جلســه، تقســیم ســود ٣ هــزار و ۴۴٠ 

میلیارد تومان میان اعضای صندوق به تصویب رسید.
دســتیابی بــه ایــن ســود کــه بیــش از ٣ برابر ســال 
قبــل محقــق شــده اســت، تاییــد هیــات امنــا از جملــه 
اعضــای منتخــب فرهنگیــان در هیــات امنــا را بــه همراه 
داشت. همچنین بررسی برخی پروژه ها و استراتژی های 
مهــم موسســه از جملــه اصالحــات موردنیاز اساســنامه، 
محاســبه ارزش افــزوده، ورود هلدینگ های زیرمجموعه 
بــه بــورس و حــل و فصل موانع پیــش روی این راهبردها 
در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهبردهایی 
نیز از سوی اعضا برای تسریع در انجام آنها مطرح شد.

نجات ۵۰ درصد واحدهای 
تعطیل با طرح »اورژانس 

کسب و کار«
بــه گفتــه وزیــر تعــاون، ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان 
دارایــی بــر زمیــن مانده در کشــور وجــود دارد که از آن 

استفاده نمی شود.
بــه گــزارش ایلنا، محمد شــریعتمداری در حاشــیه 
راه اندازی مرکز مدیریت کسب و کار کشور در دانشگاه 
علــم و فرهنــگ ایران اعالم کرد: این مرکز برای پایش و 
نظارت بر کســب و کارها و واحدهای تولیدی راه اندازی 
شــده و در حــال حاضــر ۵۰ هــزار میلیارد تومــان دارایی 
واحدهــای تولیــدی تعطیل شــده و بر زمین مانده داریم 
کــه از آن اســتفاده نمی شــود.  وی گفــت: همچنیــن ۱۰ 
هــزار واحــد تولیــدی مدفــون شــده در کشــور داریــم که 

حتی تابلوی آن ها تبدیل به آهن قراضه شده است. 
شریعتمداری افزود: با طرح اورژانس کسب و کار 
می خواهیــم حداقــل ۵۰ درصــد از این واحدهای تعطیل 
شده را نجات دهیم و از تعطیل شدن جلوگیری کنیم. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز مرکز 
پایش و نظارت سیاست های بازار کار نیز در ساختمان 
دیگــری در وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی 
شــد که آن مرکز یک ســطح باالتر از اورژانس کســب و 
کار به شمار می رود که اشتغال کشور را رسمی می کند. 

وزیر بهداشت: باز هم بی توجهی ها و نارفیقی ها 
مرگ های ناشی از کرونا را ۳ رقمی کرد

ادامه از صفحه ۱

ســمت  در  پیش شــرط ها  می رســد  نظــر  بــه 
خدمت دهنــده کــه همــان داشــتن یــک کامپیوتــر، 
اینترنت و اتصال به ســامانه بیمه اســت، همه وقت 
و همــه جــا فراهــم نیســت. همچنیــن بســیاری از 
خدمت دهنــدگان در بخش خصوصی مثالً پزشــکان 
متخصص یا دارندگان مراکز فیزیوتراپی و سونوگرافی 
خصوصــی، یا نمی دانند چطور باید تشــخیص دهند 
که یک بیمار واقعاً بیمه است یا خیر، یا  اینکه خیلی 

ساده، تظاهر به ندانستن می کنند.
در مجمــوع، آیــا اگــر یــک فــردِ بیمه شــده به یــک مرکز 
درمانــی مراجعــه کنــد و  بگویــد دفترچــه نــدارم، بــه او 
خدماتِ تحت شمول بیمه با نرخ بیمه ای ارائه می شود؟ 

پاسخ این سوال، در موارد بسیاری منفی است.
 بایــد در نظــر گرفــت همــه خدمــات درمانــی 
مورد نیاز ۱۸ میلیون بیمه شــده ی ســازمان تامین 
اجتماعــی، فقــط از طریــق مراکــز ملکــی )مراکــز 
اجتماعــی(  تامیــن  ســازمان  بــه  متعلــق  درمانــی 
میســر نیست؛ بیمه شــدگان برای دریافت بخشی 
از خدمــات درخواســتی، مجبــور بــه مراجعــه بــه 
مراکــز درمانــی دولتی و در مرتبه بعدی، خصوصی 
هستند؛ مشکل اصلی در مراجعه به همین مراکز 
خصوصی اســت که گویا هنوز در دســت نداشــتن 

دفترچه بیمه را به رسمیت نمی شناسند.

دفترچه نداریم، خدمات بیمه ای 
نمی دهند

محمــد، یک بازنشســته پارس جنوبی اســت 
نفــت و گاز  کــه ســال ها در پروژه هــای مختلــفِ 

جنــوب کشــور کار کــرده؛ کار او در پاالیشــگاه ها و 
ســکوهای نفتی بوده اســت؛ شــغلی بس دشــوار 
کــه بیماری هــای امــروز او، بــدون تردیــد محصــول 
ســخت،  کار  همــان  آســیب های  و  ســختی ها 

محسوب می شود.
او از دشــواری های بــه وجــود آمــده در رونــد 
ویزیــت ماهانــه و گرفتــن داروهــای روتیــن خــود 
می گوید: »من یک بیمار خاص هستم که ماهانه 
بــه یــک پزشــک متخصــص ریــه مراجعــه می کنم؛ 
دفترچــه بیمــه ام، دوم اســفند تمــام شــد کــه بــه 
تامین اجتماعی مراجعه کردم و گفتند دیگر تمدید 
نمی شــود! گفتند همینطوری بروید مطب پزشــک 
و دارو بگیریــد. امــا زمانــی کــه به پزشــکم مراجعه 
کــردم، نگاهــی بــه دفترچــه بیمــه مــن انداخــت و 
گفت اینکه تاریخ ندارد. بعد هم گفت، من اینجا 
کامپیوتر ندارم که به ســامانه بیمه متصل شــوم. 

درنتیجه داروهای تو را آزاد می نویسم.«
محمد ادامه می دهد: بعد از آن، به داروخانه 
مراجعــه کــردم؛ گفتنــد داروهــا بــه نــرخ آزاد یــک 
میلیــون تومــان می شــود. من هر مــاه داروها را به 
نرخ بیمه ۲۰۰ هزار تومان می خریدم. حاال چطور 
یــک میلیــون تومان بدهم بابــت داروهای ماهانه؛ 
آنهم وقتی مســتمری ماهانه  من بعد از بیســت و 
چند ســال کار کردن روی ســکوهای نفتی، فقط ۲ 

میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
محمد با ناراحتی می گوید: اینهم عیدیِ شب 
عید ما بازنشسته هاست ما به مدتِ بیست و چند 
ســال پیاپی، هر ماه یک ســوم حقوق مان را دادیم 
پای بیمه و بازنشستگی؛ مگر قانون نمی گوید صفر 

تا صد خدمات درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی 
بایــد رایگان باشــد. »خدماتِ مجانی« پیشــکش، 

الاقل هر روز هزینه ها را افزایش ندهند.
بازنشســته ها  بــه  محــدود  فقــط  مشــکل، 
نیســت؛ شاغالن نیز با مشــکالت مشابهی دست 
و پنجــه نــرم می کننــد؛ مریــم، کارگــری شــاغل در 
یــک کارگاه تولیــدی در شــهر زاهــدان سیســتان و 
بلوچســتان اســت. او نیز از مشــکالت مراجعه به 
مراکــز درمانــی بــدونِ در دســت داشــتنِ دفترچــه  
بیمه می گوید: »به یک مرکز کلینیکی خصوصی در 
شهر زاهدان مراجعه کردم که قبالً هم بارها آنجا 
رفتــه بــودم. این بــار چون دفترچه نداشــتم یعنی 
دفترچــه ام را تمدیــد نکــرده بودنــد، کلــی معطلــم 
کردنــد و در نهایــت گفتنــد هنــوز وصــل نیســتیم. 
مــن نمی دانــم وصــل بــودن آنهــا چه ربطــی به منِ 
بیمــه شــده دارد؛ چــرا بــر عملکــرد مراکــز درمانــی 
نظارت نمی کنند تا من مجبور نشوم بیشتر هزینه 
بپــردازم؟ قبــل از اینکــه دفترچه های بیمــه را از ما 
بگیرنــد، با پزشــکان و مراکــز درمانی، اتمام حجت 

کنند و راه و چاه را به آنها نشان دهند.«
مریم نیز به عنوان یک کارگرِ محروم از »حق 
درمان« از اوضاع موجود به شــدت ناراضی است؛ 
او در ادامه می گوید: »دستمزد من زیر سه میلیون 
تومان است؛ چطور چند صد هزار تومان پای دکتر 
و درمان بپردازم. چرا از ما حق بیمه می گیرند وقتی 
نمی توانند همه خدمات درمانی را رایگان یا الاقل 

با قیمت مناسب ارائه دهند.«
درمان رایگان، استحاله از »حق« به رویا

»درمــان رایــگان« سال هاســت کــه از یــک 

»حق« به یک »رویا« بدل شــده اســت. کافیست 
به شــعارهای تجمعات مکرر بازنشســتگان تامین 
اجتماعــی در همیــن یکــی، دو مــاه اخیــر مراجعــه 
کنیم؛ بازنشســتگان هربار که تجمع کرده اند و به 
هرجــا که بــرای اعتــراض مراجعه کرده انــد، »ارائه  
رایــگانِ صفــر تــا صــد خدمــات درمانــی« را یکی از 

مهم ترین حقوقِ برباد رفته ی خود دانسته اند.
 درمــان رایــگان، از یــک طــرف، تاکیــد اصــل 
۲۹ قانون اساســی اســت که از این منظر یک حق 
شــهروندی اســت کــه بالطبع شــامل کارگــران هم 
می شــود و از طرف دیگر، الــزاِم بی بروبرگردِ قانون 
الــزام اســت کــه در ســال ۱۳۸۳ تصویــب و ابــالغ 
شده اما هنوز بعد از گذشت بیش از پانزده سال، 
الزامات آن اجرا نمی شود. به این ترتیب، کارگران 
از »حــق مضاعــف بــر درمــان رایــگان« بهره منــد 
هســتند امــا ایــن حــق، نــه تنهــا بــرآورده نشــده و 
نمی شود بلکه روز به روز و سال به سال، از دایره 

خدمات درمانی رایگان کاسته می شود.
ســال ۹۷، داروهــای OTC یا همــان داروهای 
پرمصــرف را از شــمول بیمــه خارج کردنــد، بعدتر، 
داروهای شیمی درمانی خارجی )توصیه شده توسط 
اکثر قریب به اتفاق پزشکان متخصصِ کشور برای 
درمان موثر ســرطان( از شــمول دفترچه های بیمه 
خــارج شــد و حــاال هم حذف دفترچه هــای بیمه از 
اول اســفند، مزیــد بــر علت شــده اســت؛ آیــا قرار 
اســت این اتوماسیونِ بدون زیرســاخت، اوضاع را 
پیچیده تــر کند و بخشــی دیگــر از حــق کارگران بر 
درمان رایگان را به همین ســادگی زیر پا بگذارد و 

از این طبقه  کم درآمد سلب کند.

اتوماسیون دفترچه های درمانی یا خردکردن اتومات اعصاب 
بیمه شدگان


