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انواع درست ماسک زدن 
راضیه حسینی

ماســک  انــگار  نپوشــید،  ماســک  درســت  »اگــر 
نزده اید.«

واژه »درســت« در ایــن جمله تعبیرهــای مختلفی 
دارد، خیلی از مردم ترجیح می دهند از تعبیر خودشان 
بــه  و  کننــد  اســتفاده 
کاری  دیگــر  معنی هــای 

نداشته باشند.
کافــی اســت بــه صــورت 
مــردم کوچــه و خیابــان 
متوجــه  تــا  کنیــد  نــگاه 
مختلــف  معنی هــای 

بشوید.
برخی ماســک مناسب را 
در جــای نامناســب می گذارنــد. ایــن افــراد اعتقــاد دارند 
کرونــا بــه چانــه عالقــه بســیار زیــادی دارد و بــه محــض 
اینکــه بــا آدم فیــس تــو  فیــس می شــود، اصالً بــه بینی 
و دهــان و چشــم نــگاه هــم نمی کنــد و صــاف مــی رود 
می چسبد به چانه و آن قدر می ماند تا باالخره یک راهی 

برای ورود پیدا کند.
 برخی دیگر معتقد هستند همین که ماسک روی 
صــورت باشــد کرونــا وحشــت می کنــد و جیغ زنــان دور 
می شود. از نظر آنها ماسک مثل چوب است برای سگ؛ 

همین که باشد، کرونا بهت نزدیک نمی شود.
عــده ای هــم حیف شــان می آیــد ماسک شــان آلوده 
شــود و بــه محــض اینکه عطســه یــا سرفه شــان گرفت، 
ماســک را پایین می کشــند، یک عطســه از ســویدای دل 
می کننــد و ســرآخر بــا گفتــن »اخیــش« غلیــظ، و پــاک 
کردن دماغ و صورت با آســتین لباس و کشــیدن عمیق 
باقــی محتویــات دمــاغ بــه ســمت بــاال بــا صدایی شــبیه 
بــه خرنــاس یــک گــراز جنگلی، ماســک را ســر جای خود 

می گذارند.
عده ای هم اصالً به چیزی جز ســت کردن ماســک 
مــورد  ندارنــد.  کاری  کیف شــان  و  کفــش  و  لبــاس  بــا 
داشــته ایم دو نفــر بــه ترتیــب با ماســک های قرمز و زرد 
وارد فروشــگاه شــدند و بعد از خرید لباس تازه، همان 
دو نفــر بــا ماســک های زرد و قرمــز از فروشــگاه بیــرون 
آمده انــد. از نظــر آنهــا »ماســک من و تو نــداره که، مهم 

اینه با لباس های تازه مون ست باشه.«
بعضی هــا هــم از ابتــدای ورود کرونــا بــه ایــران 
تــا امــروز، از یــک ماســک اســتفاده کرده اند و آن قدر 
همــان یکــی را شســته اند کــه پرزهایــش بــه صــورت 
عمــودی از پارچــه بیــرون زده و در حــال رشــد کــردن 
است. کرونا این ماسک را که دیده، گفته:» داداش 
پرزهــاش  راحتــی؟  ایــن  بــا  خــودت  تــو  هیچــی،  مــا 
اذیتــت نمی کنــه؟ اصــالً مــا قــول می دیــم دور و بــرت 
آفتابــی نشــیم، فقط جون هرکی دوســت داری بردار 
پارچــه  خــورد.«  بهــم  حا ل مــون  رو؛  بیصاحــاب  اون 
دســتمال  بــه  تبدیــل  کــه  زیرپوشــی  از  ماســک  ایــن 
آشــپزخانه شــده بــود، درســت شــده و بعــد از رفتــن 
کرونــا هــم احتمــاالً برای گرفتن درز پنجره یا ســوراخ 

گوشــه کانال کولر اســتفاده می شود. 
همــه ایــن افــرادی که معرفی کردیــم، اعتقاد دارند 
به درستی ماسک می پوشند و اگر کسی معترض شود، 

ماسکش را جلوی چشمش می آورند.
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ســرپایی  مراجعــان  افزایــش  پــی  در 
و پیش بینــی  درمانــی  مراکــز  بــه  بســتری  و 
پــس  بیمــاران کوویــد ۱۹  روبــه رشــد  رونــد 
مســافران  مراجعــات  و  تعطیــات  پایــان  از 
بهداشــت  وزارت  درمــان  معــاون  نــوروزی، 
در اباغــی بــه روســای دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی بر ضرورت مدیریت ظرفیت موجود 

بیمارستان ها تاکید کرد.
بــه گــزارش ایســنا، قاســم جــان بابایــی 
در ابالغیــه ای بــه روســای دانشــگاه های علوم 
مســیح  بیمارســتان های  روســای  و  پزشــکی 
تحقیقاتــی،  آموزشــی،  مرکــز  و  دانشــوری 
درمانی قلب شــهید رجایی تاکید کرده اســت: 
از تاریــخ ۱۴ فروردیــن بــرای توقــف پذیــرش 
بیمــاران الکتیــو در کلیه مراکــز درمانی اعم از 
دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه 
تحــت پوشــش آن دانشــگاه یــا دانشــکده بــه 
نحــوی برنامه ریــزی کنیــد که حداکثــر ظرفیت 
بــرای پذیرش بیماران مشــکوک بــه کووید-۱۹ 

دربخش های بستری و ویژه فراهم شود.
در متــن ابالغیــه معــاون درمــان وزارت 
بهداشــت با موضوع مدیریت خدمات رســانی 
مراجعیــن  افزایــش  بــه  توجــه  بــا  بیمــاران 
از  تشــکر  اســت: »ضمــن  آمــده   ۱۹- کوویــد 
روســا، معاونــان، مدیــران و پرســنل محتــرم 
مراکــز  کلیــه  درمــان  کادر  و  دانشــگاه ها 
طــی  در  بی دریــغ،  تــالش  بــا  کــه  درمانــی 

ماه هــای متمــادی علیرغم مشــکالت بــه ارائه 
خدمــت مخلصانــه به بیمــاران بویــژه بیماران 
مبتــال بــه کوویــد-۱۹ پرداخته انــد؛ بــا عنایــت 
بــه افزایــش مراجعــان ســرپایی و بســتری به 
مراکــز درمانــی، پیش بینــی رونــد روبــه رشــد 
پس از پایان تعطیالت و مراجعات مســافران 
نــوروزی و ضــرورت مدیریــت ظرفیــت موجود 
الزم اســت از این تاریخ جهت توقف پذیرش 
بیمــاران الکتیــو در کلیــه مراکــز درمانی )اعم 

از دولتــی، عمومــی غیردولتــی، خصوصــی و 
خیریه( تحت پوشش آن دانشگاه /دانشکده 
بــه نحــوی برنامه ریــزی نماییــد کــه حداکثــر 
ظرفیــت بــرای پذیــرش بیمــاران مشــکوک بــه 
کووید-۱۹ دربخش های بستری و ویژه فراهم 
در  الکتیــو  بیمــاران  پذیــرش  اگرچــه  گــردد. 
بیمارســتان های تــک تخصصی قلب و عروق، 

چشــم و زنان و... بالمانع است.
  بدیهــی اســت رصــد مســتمر وضعیــت 

در ســطح کشــور و هــر منطقــه در حال انجام 
پذیــرش  در  عــادی  روال  برقــراری  و  بــوده 
بیمــاران غیر اورژانســی و جراحی هــای الکتیو 
پــس از پایــدار شــدن شــرایط بــا هماهنگــی 
ایــن معاونــت از ســرگرفته خواهد شــد. ضمنا 
مدیریــت پوشــش ســایر بیماران اورژانســی و 
شــرایط غیــر قابــل تعویــق نیز تحــت مدیریت 
جنابعالــی/ ســرکارعالی در ایــن مــدت صورت 

خواهد پذیرفت.«

بــه گفتــه رئیــس کانــون عالی بازنشســتگان 
تأمین اجتماعی، بازنشســتگان این سازمان 
حقــوق فروردین را بــا اعمال افزایش حقوق 
ســالیانه دریافــت و همزمــان بــا آن دومیــن 
اجــرا  نیــز  حقــوق  متناسب ســازی  مرحلــه 

خواهد شد.
عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی، علــی اصغر بیات 
افزایــش  گذشــته  ســنوات  در  کــرد:  اظهــار 
ســالیانه حقــوق بازنشســتگان در اواخر بهار 
انجــام و مابــه التفــاوت حقوق بازنشســتگان 
نیز در تابستان پرداخت می شد، اما در سال 

جاری این رویه تغییر کرده است.
وی افزود: امســال بازنشستگان حقوق 
فروردین را با اعمال افزایش حقوق ســالیانه 
دریافــت می کننــد و همزمــان دومیــن مرحله 

متناسب سازی حقوق اجرا می شود.
بیــات بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته 
حقــوق  متناسب ســازی  مرحلــه  اولیــن  نیــز 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی انجــام شــده 
است، ادامه داد: بعد از انجام متناسب سازی 

طــرح  اجــرای  شــاهد   ۹۹ ســال  مــرداد  در 
مشــابهی در ســایر صندوق های بازنشستگی 
بوده که نســبت به تأمیــن اجتماعی افزایش 
حقوق بیشــتری داشــته و شکاف ایجاد شده 
نارضایتــی بــه حقــی را در بین بازنشســتگان 

تأمین اجتماعی ایجاد کرد.
وی تصریــح کــرد: بنابرایــن بــرای بهبــود 
وضــع معیشــت بازنشســتگان و رفــع فاصلــه 
بازنشســتگان  دریافتــی  در  شــده  ایجــاد 
پرداختــی  اســفند  در  صندوق هــای مختلــف 
تأمیــن  بازنشســتگان  بــه  علی الحســاب 
اجتماعــی انجــام شــد و از فروردیــن امســال 
نیــز افزایــش حقوق ســال جاری آنــان همراه 
انجــام  متناسب ســازی  مرحلــه  دومیــن  بــا 

می شود.
عالــی  کانــون  رئیــس  گفتــه  بــه 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی، مرحله دوم 
اقــدام  حقــوق  افزایــش  و  متناسب ســازی 
بــرای  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  ارزشــمند 

بازنشستگان است.

متناسب سازی حقوق بخش 
 اعظم مطالبات بازنشستگان 

را تحقق می بخشد
حســن صادقــی، رئیــس اتحادیــه پیشکســوتان 
جامعــه کارگــری نیــز در ایــن رابطــه گفــت: بــا 
ســالیانه  افزایــش  و  متناسب ســازی  اجــرای 
حقــوق بازنشســتگان بخــش اعظــم مطالبات و 

خواسته های این قشر محقق می شود.
پیگیــری  و  تــالش  از  همچنیــن  وی 
ارزشــمند مدیرعامل و کارکنان خدوم سازمان 
تأمیــن اجتماعــی که در ســال جــاری به موقع 
مرحلــه  دومیــن  و  ســالیانه  حقــوق  افزایــش 
متناسب ســازی را اجــرا کردنــد، تشــکر کــرده 
و اظهــار کــرد: اجــرای مرحلــه دوم و تکمیلــی 
متناسب ســازی حقوق بازنشســتگان، مطالبه 

جدی و خواسته برحق این جمعیت است.
بــرای  گذشــته  ماه هــای  در  افــزود:  وی 
تحقــق ایــن مطالبــه پیگیری هــای فراوانــی از 
ســوی تشــکل ها انجــام شــد و امــروز شــاهد 

بیــن  تعــادل  ایجــاد  و  خواســته  ایــن  تحقــق 
و  اجتماعــی  تأمیــن  بازنشســتگان  دریافتــی 

سایر صندوق های بازنشستگی هستیم.
صادقــی همچنیــن بــا اشــاره بــه شــرایط 
نامناســب اقتصــادی و تــورم در کشــور گفــت: 
مناســبی  معیشــت  وضعیــت  بازنشســتگان 
نداشته و امید است، با بهبود شرایط اقتصادی 
متناسب ســازی  و  حقــوق  افزایــش  و  کشــور 
انجام شده در ماه های آتی شاهد بهبود وضع 

زندگی و معیشت بازنشستگان باشیم.
حقــوق  متناسب ســازی  اول  مرحلــه 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی در مــرداد ۹۹ 
اجرایــی و حقوق ماهانه مســتمری بگیران این 
ســازمان از ۴۰۰ تــا ۸۰۰ هــزار تومــان افزایش 
یافت. مرحله دوم این متناسب ســازی نیز در 
پرداخــت حقوق ماه جاری این جمعیت لحاظ 

خواهد شد.
در ایــن راســتا همچنیــن ۲۸ اســفند ۹۹ 
مبلغ یک  میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت 
علی الحســاب بــه حســاب ایــن بازنشســتگان 

واریز شد.

بــه گفتــه معاون وزیــر راه و شهرســازی، تا 
پایــان هفتــه جاری ســقف مجاز بــرای نرخ اجاره 

واحدهای مسکونی تعیین و اعام می شود.
محمــود محمــودزاده در گفت وگــو بــا ایلنا با 
اشــاره بــه تمدید خودکار قراردادهــای اجاره طبق 
مصوبــات ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا در ســال 
جاری اظهار کرد: ســال گذشــته تمام قراردادهای 
اجاره )با در نظر گرفتن سه شرط اصلی( به دلیل 
شــرایط کرونا تمدید شــده تلقی شــدند و امسال 
هم تمدید اجباری قراردادها ادامه خواهد داشت 
و تمــام قراردادهــای اجــاره در ســال ۱۴۰۰ تا ســه 
ماه پس از اعالم رســمی پایان کرونا تمدید شــده 
تلقــی می شــود مگــر اینکــه مســتاجر ســه شــرط 

اصلی برای تمدید اجاره را نداشته باشد.
وی درباره سه شرط مهم تمدید قراردادهای 
اجــاره بــا مســتاجران گفــت: اگر مســتاجر در یک 
سال گذشته مفاد قرارداد را رعایت کرده و باعث 
ایجــاد ضــرر و زیــان موجر نشــده باشــد یــا اینکه 
مالک قصد فروش ملک خود را نداشــته  باشــد و 
شرط سوم اینکه مستاجر سقف مصوب افزایش 
اجــاره بهــا را بپذیــرد، قــرارداد اجاره بــه مدت یک 
ســال دیگــر تمدیــد شــده تلقــی می شــود و نیازی 

نیست مستاجر اقدام به جابه جایی کند.
محمــودزاده بــا بیان اینکه خوشــبختانه قوه 
قضائیه در مدت یک ســال گذشــته همکاری های 
بســیار خوبــی بــرای اجــرای ایــن مصوبــات ســتاد 

ملــی مبــارزه بــا کرونــا بــرای تمدیــد قراردادهــای 
اجــاره داشــته اســت، گفــت: البتــه قــوه قضاییــه 
پیشنهاداتی را برای اضافه کردن به این مصوبات 
اعــالم کرده اســت از جملــه اینکه اگر مالک واحد 
اجــاره داده شــده را بــرای یکــی از اعضــای درجــه 
یــک بخواهد یــا اینکه فرزند ذکور خانواده ازدواج 
کرده باشد و قصد سکونت در آن واحد را داشته 
باشــد، آن واحــد بایــد از ســوی مســتاجر تخلیــه 

شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بنابراین 
ایــن موضــوع هــم بــه آن ســه شــرط اصلــی، ایــن 

موضوعات هم اضافه خواهد شد.
ســال  اواخــر  را  مصوبــات  داد:  ادامــه  وی 

گذشــته ارائــه کردیــم تــا جزئیــات آن در اولیــن 
جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا در سال جدید 

بررسی و تایید شود.
محمــودزاده بــا اشــاره بــه احتمــال افزایــش 
ســقف اجــاره بهــا در ســال جــاری بــا توجــه بــه 
افزایش نرخ تورم تاکید کرد: یکی از عوامل موثر 
در تعییــن ســقف اجــاره بهــا نــرخ تورم اســت که 
در حــال بررســی درصدهای پیشــنهاد داده شــده 
هســتیم و بایــد بــا توجــه بــه شــرایط در ایــن باره 
تصمیم گیری شود تا منافع تمام طرفین از جمله 
موجــر و مســتاجر در نظــر گرفتــه شــود و احتماال 
نرخ هــای ســقف اجــاره بهــا در سراســر کشــور تــا 

پایان هفته اعالم خواهد شد.

وزارت  ســاختمان  امــور  و  مســکن  معــاون 
راه و شهرســازی دربــاره رســیدگی بــه اختالفــات 
مالــک و مســتاجر اظهــار کــرد: محل رســیدگی به 
ایــن اختالفــات شــورای حــل اختــالف اســت امــا 
مردم بدانند هر مســتاجری که ســه شــرط اصلی 
را داشــته باشــد نیــازی بــه تمدیــد قــرارداد نــدارد 
و قــرارداد اجــاره آن تمدیــد شــده تلقی می شــود. 
بــه  نیــاز  قــرارداد  تمدیــد  در  نهایــت  در  شــاید 
پشت نویســی برگــه قــرارداد باشــد و در ایــن باره 
خوشــبختانه همکاری هــای مثبتــی از ســوی قــوه 
قضائیــه انجــام شــده اســت و قــوه قضائیــه تمام 
بخشنامه های مورد نیاز درباره این موضوع را به 

شورای حل اختالف ابالغ کرده است.

برابــر اعــام اداره کل اشــتغال اتبــاع خارجی 
اتبــاع  و  کارگــران  کــه  کارفرمایانــی  کار،  وزارت 
خارجی غیرمجاز را به خدمت بگیرند بابت هر روز 
بکارگیــری ۵ برابــر حداقــل دســتمزد ۱۴۰۰ جریمــه 

می شوند.
بــه گزارش ایســنا، در حالی که ســال گذشــته 
جریمــه بــه کارگیــری اتباع غیــر مجــاز خارجی بابت 
هر روز اشتغال، ۳۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان بود،  این 
رقم از ســوی اداره کل اشــتغال اتباع خارجی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ســال جدید، ۴۴۲ 

هزار و ۵۸۰ تومان اعالم شده است.
آنطور که مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت 
کار گفتــه تعییــن مبلــغ جریمــه بــر اســاس مصوبــه 
شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال 

۱۴۰۰ صورت می گیرد.
بــه گفتــه ابراهیمی، با توجه به تعیین حداقل 
دســتمزد روزانه در ســال ۱۴۰۰ به مبلغ ۸۸۵ هزار 

و ۱۶۵ریــال، مطابــق با بند ج مــاده ۱۱ قانون تنظیم 
بخشــی از درآمدهــای دولــت، هــر کارفرمایی که به 
صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی اســتفاده کند 
یا در مشــاغلی به جز شــغل تعیین شــده در پروانه 
کار اقــدام کنــد، بــه ۵ برابــر حداقل دســتمزد یعنی 
۴ میلیــون و ۴۲۵ هــزار و ۸۲۵ ریــال بــرای هــر روز 

اشتغال جریمه می شود.
وی همچنین تاکید کرد که در صورت استنکاف 
از پرداخــت ایــن جریمه، کارفرمایــان مطابق با ماده 
۱۸۱ قانون کار به محاکم قضایی معرفی می شوند.

بــه موجــب مــاده ۱۸۱ قانــون کار هرگونــه بــه 
کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع 
و صراحتــا اعالم شــده کارفرمایانی کــه اتباع بیگانه 
فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا در کاری غیر 
از آنچه در پروانه کارشــان ذکر شــده بپذیرند، برابر 
قانــون از ۹۱ روز تــا ۱۸۰ روز حبــس و پرداخت چند 

برابر دستمزد یک کارگر جریمه می شوند.

مــاده ۱۲۱ قانــون کار نیــز وزارت کار را مکلــف 
کرده با رعایت شــرایطی نســبت به صدور روادید با 
حق کار مشخص موافقت و پروانه کار صادر کند.

بــدون تردیــد حضــور نیروهــای کار خارجــی در 
ایران همانند حضور اتباع ایرانی در ســایر کشــورها 
امــری طبیعــی قلمــداد می شــود ولــی مادامــی کــه 
ورود نیروهــای کار خارجــی بــه کشــور و حضور آنها 
در فعالیت هــای اقتصــادی بــدون مجــوز و بــه طــور 
غیرقانونــی صــورت گیرد، می توانــد موجب لطمه به 

بازار کار و اشتغال کشور شود.
از نــگاه بســیاری از کارشناســان، کارفرمایانــی 
کــه بــرای فــرار از پرداخــت حــق بیمــه و بــه دلیــل 
ارزان بــودن نیــروی کار خارجــی آنهــا را بــه خدمــت 
می گیرنــد موجــب از بیــن رفتن فرصت های شــغلی 
برای جویندگان کار و نیروهای کار داخلی می شوند 
و از ایــن طریق فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر 

قرار می دهند.

اعام سقف مجاز افزایش اجاره بها سال ۱۴۰۰ تا پایان هفته
اگر مالک واحد اجاره داده شده را بخواهد برای یکی از اعضای درجه یک یا فرزند ذکور خانواده که ازدواج کرده است، بدهد، مستاجر باید تخلیه کند

جریمه به کارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز اعام شد

بازنشستگان حقوق فروردین را با اعمال افزایش سالیانه دریافت می کنند

 برگزاری کالس های عملی توقف پذیرش بیماران غیراورژانس در بیمارستان ها
دانشگاه ها به شکل حضوری 

در شهرهای آبی و زرد
 بنابر اعام وزیر علوم کاس های عملی و آزمایشگاه ها در 
شــهرهای آبی و زرد به صورت حضوری برگزار می شــوند. 
همچنین با رعایت پروتکل های بهداشــتی دانشجویان در 

اتاق های تک نفره خوابگاه ها اسکان می یابند.
وزیــر  غالمــی  منصــور  علــوم،  وزارت  گــزارش  ه  ـ ـ ب
علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در ســال جدید برنامه 
آموزشــی دانشــگاه ها بــر اســاس تصمیمــات ســتاد ملی 

مقابله با کرونا ادامه می یابد.
وی ادامــه داد: حضــور فیزیکــی دانشــجویان در 
دانشــگاه ها منــوط بــه وضــع شــیوع کرونــا ویــروس و 
تصمیم ستاد ملی مقابله با این بیماری است، امیدوارم 
در سال جدید این بیماری برچیده شود و شاهد حضور 
فیزیکی همه دانشجویان در محیط دانشگاه ها باشیم.  
وزیر علوم افزود: کالس های عملی و آزمایشگاه ها 
ـهرهای آبــی و زرد بــه صــورت حضــوری برگــزار  در شـ
می شــود. در ایــن شــرایط دانشــجویان بایــد بــا رعایــت 
نفــره  تــک  اتاق هــای  در  و  ی  ت ـ ـ ش ا د ه ب ی  ا ـ ـ ه ل  ک ت و ر پ

خوابگاه ها اسکان یابند. 
وی ادامه داد: یکی از برنامه های خوبی که در سال 
جدید در نظر داریم این است که خدمات دانشجویی را 
در ســال جدید بیشــتر کنیم و اقدامی که در این زمینه 
انجام می شــود این اســت که ســازمان امور دانشجویان 
در دانشگاه ها شعبه مستقیم ایجاد کند و معاونت های 

دانشجویی عمالً به واحد این سازمان تبدیل شوند. 

وزیر کار اعالم کرد: 
جلوگیری از ریزش ۳۰۰ هزار 

نیروی کار در سال ۹۹
وزیــر کار اعــام کــرد کــه معاونــت اشــتغال ایــن 
وزارتخانــه در ســال گذشــته بــا ایجــاد مرکــز اورژانــس 
کســب و کار و  مرکــز پایــش سیاســت های اشــتغال از 

ریزش ساالنه ٣٠٠ هزار نیروی کار جلوگیری کرد.
بــه گــزارش مهــر، محمد شــریعتمداری در حســاب 
خود در فضای مجازی نوشت: معاونت اشتغال در سال 
گذشــته نوآورانــه بــا ایجــاد مرکــز اورژانس کســب و کار 
و مرکــز پایــش سیاســت های اشــتغال از ریزش ســاالنه 
٣٠٠ هزار نیروی کار جلوگیری کرده و کشــور را با رصد 
مســتمر از مشــکالت کســب و کارهــا، پیــش از بحــران 
باخبــر می کنــد. بــا ایــن تحــول، سیاســتگذاری در حــوزه 

اشتغال کارآمدتر شد.

شرایط و نحوه بازنشستگی 
زنان شاغل

زنــان شــاغل مشــمول قانــون کار با داشــتن ســن 
و ســابقه بیمــه پــردازی مختلــف می توانند درخواســت 

بازنشستگی داده و از مستمری برخوردار شوند.
بــه گزارش مهر، بر اســاس قوانین ســازمان تأمین 
ـتگی زنــان، ۵۵ ســال اســت  ـن بازنشسـ ـی سـ اجتماعـ
مشروط بر اینکه متقاضی بازنشستگی حداقل ۲۰ سال 

سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
در ایــن صــورت اگر مســتمری وی از حداقل حقوق 
مصــوب کمتر شــود همان حداقل حقــوق به او پرداخت 
خواهــد شــد. همچنیــن اگــر زنی ده ســال ســابقه و ۵۵ 

سال سن داشته باشد نیز می تواند بازنشسته شود.
امــا اگــر متقاضــی کمتر از ۱۰ ســال ســابقه داشــته 
باشد با پرداخت یکجای حق بیمه سنوات کسری )تا ده 
سال( می تواند بازنشسته شود. زنانی که ۳۰ سال تمام 
کار کــرده و حــق بیمــه خود را پرداخت کرده باشــند، در 
صورتی که سن آنان به ۴۵ سال تمام برسد، می توانند 
تقاضای بازنشســتگی کنند. در این شــرایط مستمری بر 
اساس ۳۰ سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ابقه  ـ ـال سـ ۳۵ سـ ـان دارای  ـر زنـ ـوی دیگـ از سـ
پرداخت حق بیمه، بدون شرط سنی می توانند تقاضای 
بازنشســتگی کنند. همچنین زنان مشمول قانون کار با 
داشــتن ۲۰ ســال ســابقه کار و ۴۲ ســال ســن )البته به 
شــرط پرداخــت حــق بیمــه( بــا ۲۰ روز حقــوق می توانند 

بازنشسته شوند.

اخبـــــــــــــــــار


