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اخبار کارگری

براساس اعالم نمایندگان مجلس، 
بخشی از تحقیق و تفحص سازمان تامین 
اجتماعی که در مرداد ماه کلید خورده، 
به مسائل درمانی بیمه شدگان و به طور 
مشخص خدمات بدون کاغذ اختصاص 
دارد. در شرایطی که هزینه های درمان 
به علت حذف ارز یارانه ای افزایش یافته 
و بیمه شــدگان تامین اجتماعی، چه 
کارگران و چه بازنشستگان، بیش از هر 
زمانی به بیمه درمانی نیازمندند، چقدر 
زیرســاخت های حذف دفترچه های 
درمانــی فراهم شــده اســت و چقدر 
بخش های مختلف درمان به خصوص 
بخش خصوصی با الکترونیکی شــدن 

بیمه درمانی همراهی می کنند؟
به نظر می رســد کــه نمایندگان 
مجلس آماده شــدن زیرساخت های 
حذف دفترچه های درمانی بیمه شدگان 
تامین اجتماعی را باور ندارند و از همین 
روی، بررسی مســاله را جزو محورهای 
اصلی تحقیق و تفحص از سازمان تامین 
اجتماعی قرار داده اند. مشاهدات عینی 
و پیگیری ها از کارگران و بازنشستگان 
نقاط مختلف کشور نیز همین مساله را 

اثبات می کند.

وقتی در پایتخت هم
 اینترنت مناسب نیست

در کالن شهر تهران، پایتخت کشور، 
به دلیل ساده »قطعی مدام اینترنت« و 
کندی آن، استفاده از خدمات درمانی 
بدون دفترچه در بسیاری از مراکز درمانی 
به خصوص مراکز درمانی شلوغ و پرتردد 
امکان پذیر نیســت. در آزمایشگاه های 
طبی گوشه و کنار شهر و در کلینیک های 
درمانی، معموالً صف طویلی پشت میز 
پذیرش شــکل می گیرد و گاه و بیگاه 
نت قطع می شــود. در چنین شرایطی، 
بیماران بدحال که مثالً با درد کلیه شدید 
دست به گریبان اند و توان ایستادن در 
صف به انتظار وصل شــدن اینترنت را 
ندارند، اجباراً دو واکنش نشان می دهند؛ 
گروهی که توان پرداخت خدمات آزاد 
را دارند، عطای بیمــه را به لقای انتظار 

طوالنی می بخشــند و پول آزمایش ها 
را از جیب می پردازند. این گروه در بین 
کارگران بیمه شــده در اقلیت هستند 
اما گروهی که هم بیمه پایه دارند و هم 
بیمه تکمیلی و از قضا برای هر دو اینها 
هزینه های سنگین پرداخته اند و البته 
استطاعت مالی چندانی ندارند، مجبور 
می شوند ساعت ها با حال خراب و تحمل 
درد منتظر بمانند یا شهر را برای یافتن 
آزمایشگاهی که اینترنتش قطع نباشد، 

زیر پا بگذارند!
این شرایط، مشــاهدات عینی ما از 
پایتخت است. به دلیل حذف دفترچه های 
بیمه، کار پذیرش طوالنی تر و صف های 
مراجعان به شــدت طویل تر شده است. 
اگر نخواهی چند ســاعت یا گاهی نصف 
روز برای دریافت خدمات بیمه ای منتظر 
بمانی، باید کل هزینه را از جیب بدهی و 
این مساله دردناک تر می شود وقتی در نظر 
می گیریم که بیمه شده هر ماه یک سوم 
حقوقش را به صندوق تامین اجتماعی 
می دهد تا نُه/بیســت و هفتم آن صرف 
درمان شود به این امید که سالی چند بار 
که مریض شد، بتواند از خدمات بیمه ای 
استفاده کند. البته باال رفتن هزینه ها به 
دلیل تورم ســنگین و حذف ارز دولتی، 
سطح پوشش بیمه پایه تامین اجتماعی 

را در مواردی به زیر ۲۰درصد رســانده و 
بنابراین اگر بیمه تکمیلی نداشته باشی، 
این سوال اساسی پیش می آید که برای 
۲۰درصد هزینه کمتر، چــرا باید چند 
ساعت در صف بایستی و بعد از چند ساعت 
انتظار و خستگی در شرایط بیماری، به 
جای یک میلیون تومان مثال ۸۵۰هزار 

تومان بدهی؛ آیا این واقعاً عادالنه است؟

سرگردانی بیمه شدگان 
در مناطق محروم کشور

از شــهرهای بزرگ که بگذریم و به 
سمت مناطق محروم جلو برویم، اوضاع 
نگران کننده تر می شــود. در بسیاری از 

مناطق کم برخوردار، اوالً زیرساخت های 
الکترونیک در سطح شهر فراهم نیست 
و ثانیاً بســیاری از مراکز درمانی بخش 
خصوصــی بــه خصــوص مطب های 
پزشکان، به بهانه اینکه »نت نداریم« یا 
»کامپیوترمان خراب است«، قراردادهای 
خود را با بیمه پایــه و بیمه گذار تکمیلی 

ملغی کرده اند.
به گفته »محمدعلــی براتی« فعال 
صنفی بازنشستگان در قروه کردستان، 
حذف دفترچه های بیمه درمانی بهانه ای 
شده تا برخی پزشکان در بخش خصوصی 
سودجویی بیشتر کنند و با این ادعا که نت 
قطع است یا نت نداریم، بیمه شدگان را 

سرگردان کنند.
او ادامه می دهــد: در ماه های اخیر، 
هزینه های دارو و درمان به شدت افزایش 
یافته و بسیاری از داروهای خاص از شمول 
بیمه حتی بیمه تکمیلی خارج شده اند 
و مبلغی که باید بیمه شــده برای درمان 
بیماری بپردازد، نســبت به ســال قبل 
دو برابر شده اســت. در چنین شرایطی 
حذف دفترچه هــای بیمه کاغذی مزید 
بر علت شده است. در مناطق محروم که 
زیرساحت ها فراهم نیســت و بسیاری 
از مراکــز کلینیکی و آزمایشــگاهی و 
مطب های خصوصــی، اینترنت ندارند، 

بیمه شدگان کم درآمد مجبور می شوند 
از خیر بیمه بگذرند و پول درمان را کامل 
بپردازند. آیا درست است بازنشسته ای که 
سال ها در معدن یا در یک کارخانه فوالد 
کار کرده و عمر و جوانی خود را پای تولید 
گذاشته، حاال با وجود داشتن بیمه پایه 
و بیمه تکمیلی، باز هم نگران هزینه های 
درمان باشد و باز هم بخش قابل توجهی 
از مســتمری ناچیزش را بدهد تا بتواند 
آزمایشات پزشکی انجام دهد یا دارو بخرد؟ 
این بازنشســته تاکید می کند: اول باید 
زیرساخت ها و امکانات را فراهم می کردند 
بعد دفترچه های بیمه را حذف می کردند. 
در این اوضاع که هزینه هــای درمان از 
همیشه بیشتر است، حذف دفترچه های 

بیمه کار درستی نبود.
»نیما« یــک کارگر بیمه شــده در 
زاهدان، مرکز سیســتان و بلوچســتان 
است. او نیز فقدان زیرساخت های حذف 
دفترچه های بیمه در شهر محروم زاهدان 
را تاییــد می کند: »خیلــی جاها وقتی 
مراجعــه می کنی می گوینــد اینترنت 
نداریم. مراکــز درمانی بــزرگ هم که 
اینترنــت دارند، ظاهــراً خیلی وقت ها 
نت آنها قطع است. این طبیعی است. در 
شهری که بســیاری از خدمات ساده تر 
مثل آب آشــامیدنی به سختی به مردم 

ارائه می شود، چطور می شود توقع داشت 
همیشه اینترنت برای درمان بیمه شدگان 
کم درآمد برقرار باشــد. با خودشان چه 
فکری کرده اند که نســخه الکترونیک را 

درسراسر کشور اجباری کرده اند«.

افزایش پرداخت از جیب 
بیمه شدگان در سال جاری

به نظر می رسد در شــرایطی که در 
ســال جدید پرداخت از جیب مردم به 
دلیل حذف ارز دولتی و تورم ســنگین 
بخش درمان افزایش یافته، مساله حذف 
دفترچه های بیمه اوضاع را حادتر کرده 
است. بیمه شــدگان در تهران و مناطق 
برخوردار با صف های طوالنی پذیرش و 
کندی سنگین کار مواجهند و در مناطق 
کم برخوردار با فقدان زیرســاخت های 
اینترنت و نبــودن امکانات. اگر مجموع 
هزینه بیمــه پایه و تکمیلــی را در نظر 
بگیریم، یک بازنشسته ماهی چند صد 
هزار تومان بابت بیمه درمانی می پردازد تا 
خیالش از دریافت خدمات راحت باشد. با 
این شرایطی که می بینیم آیا این پول های 
ســنگینی که هر ماه پرداخت می شود، 
به کار بیمه شــده می آید؟ آیا می تواند از 
دریافت درمان رایگان و شایسته مطمئن 
باشــد و می تواند داروهای بیماری های 
خاص را تهیه کند و آزمایش های پزشکی 

را سر موقع به انجام برساند؟
درمــان بیمه شــدگان کارگــری، 
مشــکالت و کاستی های بســیار دارد 
که حــذف دفترچه های کاغــذی این 
نواقص را تشــدید کرده است. در نهایت 
آیا تحقیق و تفحص از ســازمان تامین 
اجتماعی واقعاً می توانــد به این نتیجه 
برسد که هنوز زیرساخت های الکترونیک 
در سراسر کشور به خصوص در مناطق 
محروم فراهم نیست و این ماجرای حذف 
دفترچه کاغذی باید به عقب برگردد و اول 

مقدمات کار اندیشیده شود؟

حذف دفترچه های درمانی همچنان مشکل ساز است

سرگردانی بیماران در صف های طوالنی به بهانه قطع نت رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
نمایندگان فعال درباره وزیر کار 

پیشنهادی اظهارنظر نکنند
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در زمینه انتخاب 
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی توصیه هایی به نمایندگان 
خانه ملت کرد. به گزارش ایلنا، »علی بابایی کارنامی« عضو 
کمیسیون اجتماعی و نماینده ساری در مجلس در حساب 
توییتر خود نوشت: کمیسیون اجتماعی و فراکسیون 
کارگری سوابق و شایســتگی های وزیر پیشنهادی کار 
را در دست بررسی داشــته و هنوز به جمع بندی نهایی 
نرسیده است. به همکاران توصیه می کنم در اظهارنظر 
عجله نکنند. با این وجود هر مطلبی صرفا نظر شخصی 

نمایندگان است.
    

وعده دولت برای کمک به پرداخت 
بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی

مدیرعامل تأمین اجتماعی آخرین جزئیات پرداخت 
مطالبات مراکز طرف قرارداد و داروخانه ها در طرح دارویار 
و... را اعالم کرد. میرهاشــم موسوی در گفت وگو با مهر 
گفت: مطالبات داروخانه ها در تمامی نسخه الکترونیک 
تا پایان تیرماه تسویه شــده و با طرح دارویار همراهی 
کامل صورت گرفته اســت. وی تاکید کرد: در نســخه 
غیرالکترونیک، مطالبات سه ماه اول سال جاری را تسویه 
کردیم یعنی ماه های فروردین، اردیبهشــت و خرداد 
تسویه شــده و بدهی دیگری نداریم. مدیرعامل تأمین 
اجتماعی گفت: در رابطه با طرح پزشک خانواده و نظام 
ارجاع تا پایان خرداد ۱۴۰۱ تمامی مطالبات تسویه شده 
اما در مراکز دانشگاهی توانستیم تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ 
مطالبات مراکز طرف قرارداد تســویه کنیم که البته با 
پیگیری های انجام شده و جلسه که هفته گذشته با معاون 
اول رئیس جمهور برگزار شد، قرار شد بخشی از مطالبات 
ما را در قالب سهام واگذار کنند تا بتوانیم بدهی به مراکز 
طرف قرارداد را سرعت ببخشیم. به گفته موسوی، وزیر 
اقتصاد مکاتبات خوبی تاکنون انجام داده و پیگیری های 
انجام شده و به محض اینکه ســهام به دست ما برسد و 
نقدینگی داشته باشیم مطالبات مراکز دانشگاهی را نیز 
تسویه خواهیم کرد. مدیرعامل تأمین اجتماعی اظهار 
داشت: در بخش خصوصی و غیردانشگاهی نیز وضعیت 

پرداخت مطالبات ما خوب است.
    

مرگ یک کارگر  بر اثر سقوط جسم سنگین

یک حادثه منجر به فوت در روزهای گذشته برای یکی 
از کارگران شاغل در شــرکت ماشین سازی و سازه های 
صنعتی آستو واقع در شهرســتان آبیک اتفاق افتاد. به 
گزارش ایلنا، کارگر متوفی حدود ۳۵ سال سن داشت و 
علت مرگ وی هم براساس گفته های »بهروز المعی« 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان آبیک، سقوط جسم 
سنگین بر اثر پاره شدن زنجیر مهارکننده جرثقیل سقفی 
روی سر وی حین کار در کارخانه بوده که بالفاصله جان 
خود را از دست داده است. دلیل و جزئیات حادثه هنوز 
مشخص نیست و مسئوالن قضایی و بازرسی اداره کار 
پیگیر جزئیات این حادثه و مقصــر احتمالی مرگ این 

کارگر هستند.
    

سرانه درمان در دوران بازنشستگی 
به ۲ درصد کاهش می یابد

سرپرســت اداره کل مســتمری های ســازمان 
تأمین اجتماعی اعالم کرد که در دوران بازنشســتگی، 
ســرانه درمان از ۹درصــد دریافتی زمان اشــتغال به 
۲درصد مستمری کاهش می یابد. مجتبی طهماسبی 
آشتیانی در این باره توضیح داد: طبق ماده )۸۹( قانون 
تأمین اجتماعی، افرادی که به موجب این قانون، بازنشسته 
یا ازکارافتاده شده یا می شوند، افراد بالفصل خانواده آنها 
و افرادی که مســتمری بازماندگان دریافت می کنند با 
پرداخت ۲درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی 
برخوردار خواهند شــد و مابه التفاوت مبالغ پرداختی 
مستمری بگیران به موجب این قانون تا هزینه های واقعی 
درمان از طرف سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.
وی افزود: کسر این مبلغ همان گونه که گفته شد، بابت 
استفاده بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان از خدمات 
درمانی تأمین اجتماعی است و ارتباطی به هزینه صدور 

دفترچه های کاغذی ندارد.

در شهری که بسیاری 
از خدمات ساده تر مثل 

آب آشامیدنی به سختی 
به مردم ارائه می شود، 

چطور می شود توقع 
داشت همیشه اینترنت 

برای درمان بیمه شدگان 
کم درآمد برقرار باشد

در بسیاری از مناطق 
کم برخوردار، 

زیرساخت های الکترونیک 
فراهم نیست و بسیاری 

از مراکز درمانی بخش 
خصوصی به بهانه اینکه 

نت نداریم یا کامپیوترمان 
خراب است، قراردادهای 

خود را با بیمه پایه و بیمه گذار 
تکمیلی ملغی کرده اند

نسرین   هزاره مقدم

عضو کمیســیون بودجه در مجلس راهکار مقابله 
با گرانی ها را توزیع کاالبــرگ الکترونیکی عنوان کرد 
و گفت: مردم باید بدانند در هر شــرایط تورمی، برای 
خرید کاالهای اساسی خود کاالبرگ دارند و نیاز نیست 

هزینه مازادی پرداخت کنند.
احســان ارکانی در گفت وگو با خبرگــزاری خانه 
ملت با انتقاد از افزایش دائمی قیمت کاالهای اساسی 
گفت: افزایش قیمت کاالهای اساسی و حتی کاالهای 
غیرضرور پیشــران تورم در کشور هســتند. به عنوان 
مثال افزایش چند برابری نرخ نهاده های دامی به دنبال 
حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت شیر و لبنیات را به 
دنبال داشــت، هر چند افزایش اولیه قیمت ها که در 
زمان حذف اولیه ارز ترجیحی رخ داد ناشــی از شوک 
روانی حذف ارز ترجیحی بود اما تورم واقعی ناشــی از 
حذف دائمی ارز ترجیحی را پس از این و چند ماه آتی 
در بازار مشــاهده خواهیم کرد چرا که دیگر مواد اولیه 
این محصوالت به طور کامــل بدون ارز ترجیحی تهیه 

می شوند.
نماینده نیشــابور و فیروزه در مجلــس ادامه داد: 

دولت باید برای کنترل قیمت ها سیاست های خود را 
تغییر دهد چرا که اگر خرید تضمینی و کنترل قیمت 
برای تولیدکننده توســط دولت اتفاق نیفتد ما شاهد 
قیمت های بیشــتر برای مصرف کننــده خواهیم بود 
ضمن آنکه بســیاری از تولیدکنندگان گوشت قرمز، 
مرغ و تخم مــرغ اعالم کردند با توجــه به قیمت های 
باالی نهاده ها که به صــورت آزاد خریداری می کنند 
ادامه فعالیت شــان به کل توجیه اقتصادی ندارد و به 
یقین کمبود عرضه نیز می توانــد منجر به باالتر رفتن 

قیمت ها شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
راهکار مقابله بــا ایــن گرانی ها را توزیــع کاالبرگ 
الکترونیک عنوان کرد و افزود: درواقع مردم باید بدانند 
در هر شرایط تورمی، برای خرید کاالهای اساسی خود 
کاالبرگ دارند و نیاز نیســت هزینه مازادی پرداخت 
کننــد و دولت هزینه تهیــه این کاالهــا را به صورت 
کاالبرگ الکترونیکی پرداخت خواهــد کرد. این امر 
سبب کنترل تورم ناشی از تقاضا در بازار نیز خواهد شد 

و می توان قیمت ها را نیز مدیریت کرد.

عضو کمیسیون بودجه مجلس:
تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی در ماه های آتی دیده خواهد شد
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دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزایش 
جذب بیمه شدگان تامین اجتماعی را ناشی از باالرفتن 
دســتمزدها در ســال ۱۴۰۱ و فعال تر شدن کارگاه ها 

عنوان کرد.
هادی ابوی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: افزوده 
شدن تعداد بیمه شدگان را به فال نیک می گیریم و آن را 

در بهبود شرایط بازار کار موثر می دانیم.
وی با بیان اینکه عمده این افراد بیمه اولی هستند، 
گفت: بیمه اولی ها دو گروه هستند؛ یک دسته کسانی 
که خودشان کارگاهی دایر کرده و شروع به بیمه پردازی 
کرده اند و اشتغالزایی داشته اند و دوم کسانی که جذب 
کارگاه ها شده و مشغول به کار شــده اند که این گروه را 
نمی توانیم انکار کنیم چون با توجه به وضعیت کارگاه ها 

پس از کرونا این قضیه مشهود است.
به گفته دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، 
در مقطعی به دلیل شــرایط اقتصــادی و کرونا برخی 
کارگاه ها غیرفعال بودند و برخی دیگر با توقف فعالیت 
و ریزش نیروی کار مواجه شدند ولی بعد از کرونا جذب 
نیرو در کارگاه ها صورت گرفت و یکی از عوامل موثر در 

این قضیه افزایش حداقل دستمزد بود که در سال ۱۴۰۱ 
اتفاق افتاد.

وی ضمن اشاره به تاثیر روند عرضه و تقاضای نیروی 
کار در افزایش آمار بیمه شدگان اظهار کرد: با فعال شدن 
کارگاه ها و باال رفتن دســتمزدها شرایط برای عرضه و 
تقاضای نیروی کار بهتر شده و کارگاه ها توانستند جذب 

نیرو داشته باشند و به فعالیت خود ادامه دهند.
این مقام مســئول کارگری در خصوص تســهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار و تاثیر آن بر افزایش تعداد 
بیمه شــدگان نیز گفت: خوشــبختانه در بحث صدور 
مجوزها، سخت گیری های غیرواقعی را کنار گذاشتیم 
و این مساله را به شکل یک پنجره واحد دیدیم که البته 
هنوز کامل نشده و در شرف وقوع است. برخی از کسانی 
که به ما مراجعه می کنند هنوز در بحث مجوز مشکالتی 
دارند که یا راه برایشان باز نشــده یا هنوز به طور شفاف 
مشخص نیســت از چه طریقی باید اقدام کنند ولی به 
طور حتم رفع موانع و تسهیل در صدور مجوزها موجب 
شده تا بسیاری از کسب وکارها با موانع و محدودیت های 

کمتری در راه اندازی مواجه شوند.
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یک فعال صنفی:
جذب بیشتر بیمه شدگان به دلیل افزایش دستمزدهاست

به دنبال بازدید یک روزه وزیر نیرو از سد کبوتر النه کنگاور، جمعی از کارگران این 
پروژه عمرانی خواستار رسیدگی به مشکالت صنفی خود شدند.

به گزارش ایلنا، برخی از کارگران پروژه سد »کبوتر النه« کنگاور در استان کرمانشاه 
به دنبال بازدید روز پنجشنبه »علی اکبر محرابیان« از این پروژه عمرانی، درخواست 
کردند ضمن برطرف کردن مشکالت این سد برای آبگیری، به وضعیت کارگران هم 
رسیدگی شود. این کارگران خواستار آن شدند تا ضمن برطرف شدن مشکالت پروه 

سد کبوتر النه کنگاور، به پرداخت حقوق های معوقه کارگران هم اهمیت داده شود.
به گفته این کارگران، پروژه سد »کبوتر النه« که به »آناهیتا« هم شهرت دارد پس 
از گذشت ۱۲سال از آغاز اجرا، تنها ۶۰ تا ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طبق 

گفته مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه برای تکمیل این سد حدود ۴۵۰میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است.

این کارگران با بیان اینکه تامین امنیت شغلی و معیشتی کارگران در مراحل ساخت 
و اجرای پروژه های عمرانی ازجمله سد کبوتر النه یا آناهیتا حائز اهمیت است، مدعی 
شدند: تاخیرهایی که در پرداخت مطالبات مزدی کارگران ایجاد شده با کار سخت و 
دشواری که کارگران هر روز انجام می دهد همخوانی ندارد چراکه کارگران این پروژه 
که از شهرهای مختلف استان برای کار به پروژه سد کبوتر النه یا آناهیتا آمده اند، برای 
تامین معیشت خانواده های خود نیازمند دریافت به موقع حقوق های خود هستند. 
آنها خطاب به وزیر نیرو گفتند که کارگران سدکبوتر النه همچنان چشم انتظار کمک 

دولت برای پرداخت مطالباتشان هستند و امیدوارند وزیر نیرو صدای آنها را در بازدیدی 
اخیر خود از سد شنیده باشد.

کارگران پروژه سد کبوتر النه:

وزیر نیرو به حل مشکل وصول مطالبات معوقه ما کمک کند


