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کارگران راه آهن شمال مازندران 
تجمع کردند

کارگران ابنیه فنی راه آهن شــمال مازندران روز 
شنبه )۵ اردیبهشــت( برای پیگیری خواسته های 
صنفی خود در مقابــل اداره کل راه آهن شــمال در 
ساری، تجمع کردند. به گزارش ایلنا، حدود ۲۰۰ نفر 
از کارگران ابنیه فنی راه آهن ناحیه شمال مازندران با 
اجتماع مقابل اداره کل راه آهن، خواستار اجرای طرح 
تجمیع و قرارگیری کارگران این ناحیه ریلی در طرح 
تجمیع شدند. کارگران می گویند: متاسفانه به رغم 
درخواست های ما این طرح هنوز برای کارگران ابنیه 
فنی اجرایی نشده است. تجمیع کارگران پیمانکاری، 
موجب یکسان سازی شرایط کار برای همه کارکنان 
می شــود و نظارت و اجرای قانون را تسهیل می کند. 
همچنین برخی از این کارگران خواستار اجرای طرح 
طبقه بندی مشاغل خود هستند که طبق قانون باید در 
شرکت های دارای پرسنل باالی ۵۰ نفر اجرایی شود. 
کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن شمال همچنین از 
پرداخت نامنظم حقوقشان انتقاد داشته و می گویند: 
درخواست ما از مدیرکل راه آهن شمال مازندران این 

است که وضعیت مطالبات ما را مشخص کند.
    

وزارت آموزش و پرورش خبر داد:
همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان 

قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی
معاونــت برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش با ارسال بخشنامه ای، دستورالعمل 
»همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد 
کار معین )مشــخص( با کارمندان پیمانی« را به 
ادارات کل آموزش و پــرورش، ابالغ و تاریخ اجرای 
این بخشنامه را یکم فروردین ۱۴۰۰ اعالم کرد. به 
گزارش ایسنا، براساس بند )۲( این دستورالعمل، 
حقــوق و مزایای کارمنــدان قــرارداد کار معین 
براساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان 
پیمانی، معادل ۱۰۰درصد حقوق و مزایای این گروه 
از کارمندان تعیین می شود. بر این اساس، از تاریخ 
اجرای بخشنامه، برای محاسبه معادل طبقه و رتبه 
کارمندان قرارداد کار معین جهت تعیین حقوق و 
مزایا، رعایت شرایط احراز شغل، ارتقای طبقه و رتبه 
و... براساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی الزامی 
است. طبق این دستورالعمل، برخورداری کارمندان 
قرارداد کار معین )مشخص( از مرخصی استحقاقی، 
استعالجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و 
سایر مزایای مترتبه، براساس مقررات مورد عمل در 

خصوص کارمندان پیمانی است.
    

خروج ۵۰۰هزار تبعه خارجی از 
ایران در دوران همه گیری کرونا

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: طبق آخرین آمار، ۵۰۰هزار 
تبعه خارجی در دوران همه گیری کرونا از کشــور 
خارج و هم اکنون ۳ میلیــون و ۵۰۰هزار نفر از این 
افراد در کشور فعالیت می کنند. محسن ابراهیمی در 
گفت وگو با ایرنا افزود: با شیوع بیماری کرونا تعدادی 
از اتباع خارجی غیرماهر که در کشور فعالیت داشتند 
به دلیل ترس از این بیماری و تعطیلی کسب و کارها و 
کارشناسان نیروهای متخصص اعزامی شرکت های 
خارجی برای رعایت پروتکل های کشورهای فرستنده 
از ایران خارج شدند. وی ادامه داد: البته برخی از این 
نیروهای شــرکتی همزمان به صورت دورکاری به 
فعالیت خود در حوزه های مربوطه فعالیت می کنند. 
ابراهیمی تاکید کرد: با گذشت بیش از یک سال و نیم 
از اپیدمی کرونا و تزریق واکسن، برخی از این شرکت ها 
فعالیت خود را در داخل کشــور از سر گرفتند. وی 
درباره تمدید پروانه کار اتباع خارجی در کشــور نیز 
گفت: با توجه به شیوع موج چهارم کرونا در کشور و 
لزوم رعایت دقیق دستورالعمل ها اعتبار پروانه کار 
شرکت هایی که متقاضی به کارگیری اتباع خارجی 
هستند، بدون نیاز به مراجعه حضوری تا ۳۱ خردادماه 
تمدید می شود. مدیرکل اشتغال اتباع خارجی افزود: 
اتباع خارجی شاغل در کشور که اعتبار پروانه کار آنها 
در فروردین ماه سال جاری منقضی شد، بدون نیاز به 
مراجعه به اداره کل اشتغال اتباع خارجی به مدت دو 

ماه تمدید می شود.

4
اخبار کارگری

از ابتدای اسفند ماه سال گذشته، 
چــاپ و عرضــه دفترچــه جدید 
تأمیــن اجتماعی در همه شــعب و 
کارگزاری های سراسر کشور متوقف 
شــد و ســازمان تامین اجتماعی، 
سامانه نسخه الکترونیک را به جای 
آن معرفی کرد، ســامانه ای که طبق 
گفته مســئوالن تامین اجتماعی، 
در دســترس همه مراکــز درمانی 
طرف قرارداد اســت و پزشکان اعم 
از طرف قــرارداد و غیرطرف قرارداد 
می توانند با ثبت نام در سامانه نسخه 
الکترونیک ســازمان و دریافت نام 
کاربری، نســبت به نسخه نویســی 

الکترونیک اقدام کنند.
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«، 
راه اندازی این ســامانه بنــا به گفته 
مسئوالن ســازمان تامین اجتماعی، 
از مراجعات حضوری بیمه شــدگان 
در شرایط کرونایی جلوگیری کرده و 
همچنین مزایای دیگری چون سرعت 
و کاهش هزینه ها را دربرداشته است، 
با این حال و به گفتــه برخی فعاالن 
کارگری، ناآشنایی برخی بیمه شدگان 
و نیز مراکز درمانی با نحوه اســتفاده 
از این سامانه، مشــکالتی را در مسیر 
درمان کارگران و بازنشستگان ایجاد 

کرده است.

مشکالت بیمه شدگان جدی 
نبوده است

در پاسخ به این انتقادات، مدیرکل 
درمان غیرمستقیم ســازمان تامین 
اجتماعی با اشــاره به حــذف صدور 
دفترچه های بیمه گفت: این طرح سبب 
کاهش ۶۵ میلیــون مراجعه حضوری 
برای تمدید اعتبار و صدور دفترچه های 

کاغذی در سراسر کشور شده است.
شــهرام غفــاری در گفت وگــو با 
خبرگــزاری ایرنا افزود: طــرح توقف 
صدور و تمدید دفترچــه بیمه تامین 
اجتماعــی در آغاز )دو هفته نخســت 
اسفند سال گذشته( با مقاومت برخی 
مراکز دانشگاهی و دارویی مواجه شد، 
اما با رفع انتظارات این مراکز درمان، این 

عدم پذیرش نیز برطرف شد.
وی ادامه داد: امروز سازمان براساس 
توافق با مســئولین وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل و 
مدیران تامین اجتماعی برای پذیرش 
بیماران با کارت ملی با مشکالت جدی 
روبه رو نبوده و طرح نیز به صورت روزانه 

رصد می شود.
غفاری تصریح کرد: براساس رصد 
ســازمان هم روزانه ۱۰ تا ۳۰ مورد )هر 
اســتان یک تا ۲ مورد( عدم پذیرش با 
کارت ملی به مراکز درمانی در سراسر 

کشور یافت می شود که این آمار نیز باید 
به حداقل برسد.

به گفته مدیرکل درمان ســازمان 
تامین اجتماعی، اعتراضات ثبت شده 
در سامانه ارتباط با مشتری هم حداکثر 
۱۰ تا ۱۵ مورد عدم پذیرش بیمار بدون 

دفترچه بیمه را نشان می دهد.
غفاری یادآور شد: برخی از مشکالت 
این طرح همچون عدم پذیرش نسخه 
توسط داروخانه ها، احتساب آزاد قرص 
و دارو و... قبل از پذیرش بیمار با کارت 
ملی هم برای مراجعان وجود داشته و به 
طرح توقف صدور و تمدید دفترچه بیمه 

محدود نمی شود.
وی تاکیــد کــرد: امروز امــا این 
مشکالت نیز به طورقابل توجهی کاهش 
یافتــه و بخش خصوصی در نوشــتن 
نســخه الکترونیکی و آزمایشگاه ها در 
نســخه پیچی الکترونیکی همکاری 
شــایان توجهی بــا ســازمان تامین 

اجتماعی داشته  است.
غفاری ادامــه داد: اکنون بیش از 
۹۰درصد نسخ مراکز طرف  قرارداد 
تامین اجتماعی الکترونیکی نوشته 
می شود و هزینه نیز روزانه به صورت 
آنالین )آخــر هر شــب( پرداخت 

خواهد شد.
وی افزود: همــکاری مراکز درمانی 

در سراسر کشــور برای پذیرش بیمار 
بدون دفترچه بیمه، میزان شــکایات 
و اعتراضات در ایــن زمینه را به حداقل 

رسانده است.
غفاری خاطرنشــان کرد: برخی از 
مسائل نظیر قطعی سیســتم و... نیز با 
توسعه زیرســاخت ها، افزایش پهنای 
باند و ظرفیت سرورها به حداقل کاهش 
می یابد. غفاری درباره پیوستن خدمات 
درمانی به این طرح نیز عنوان کرد: طرح 
توقف صدور و تمدیــد اعتبار دفترچه 
بیمه یک الزام قانونی است که با پیوستن 
خدمات درمانی بدون شک همکاری در 

این زمینه افزایش می یابد.
وی همچنین با اشــاره به افزایش 
۳۰درصدی ویزیت پزشــکان تاکید 
کرد: افزایش تعرفه ویزیت پزشــکان 

نیز منوط به نسخه نویسی الکترونیک 
بوده و این برنامــه یک مولفه به منظور 
همکاری پزشکان با طرح نسخه نویسی 

الکترونیک است.
نسخه الکترونیک؛ ابزاری در 

خدمت استراتژی پزشک خانواده
»حمیدرضا صفی خانی« مشــاور 
مدیرعامــل و مدیــر پروژه نســخه 
الکترونیک تأمین اجتماعی نیز درباره 
مزایــای نسخه نویســی الکترونیک 
گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای 
الکترونیکی کردن، روان سازی خدمات 
است. هرچه سیستم را یک پارچه ببینیم 
در این امر موفق تر خواهیم شد. مدلی که 
پیش بینی شده این است که ما بتوانیم 

این تعامل پذیری را ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: به مرور زمان با توسعه  
الکترونیک ارتباط بین ســازمان های 
بیمه گر و وزارت بهداشــت، بسیاری 
از کاربردهایی کــه دفترچه های بیمه 

داشتند به حداقل رسیده است.
صفی خانی بیان کرد: یکی از موارد 
مهم این است که مردم از این اقدامات 
آگاه شــوند  و در صورتی که در فرآیند 
دریافت خدمت با مشکل روبه رو شدند 
راه هایی برای بیان مشــکالت داشته 
باشــند. به همین دلیل سامانه ۱۴۲۰ 
برای ارتباط با مردم پیش بینی شــده 
که هر کدام از طرفین در صورتی که با 
مشکل مواجه شدند با این شماره تلفن 
تماس بگیرند تا در جهت رفع مشکالت 

اقداماتی انجام دهیم.
مدیر پروژه نسخه الکترونیک تأمین 
اجتماعی اظهار کــرد: در حقیقت ما 
نسخه الکترونیک را به عنوان یک ابزار در 
خدمت استراتژی پزشک خانواده قرار 
دادیم و با این اوصاف به اســتقرار کامل 
پزشــک خانواده و نظام ارجاع خیلی 
نزدیک هســتیم. ابزار آن هم این است 
که ما بتوانیــم ارتباط الکترونیکی بین 
سطوح مختلف ارائه خدمات برقرارکنیم. 
در حال حاضر با همت وزارت بهداشت و 
سازمان بیمه گر این امکان فنی برقرار 
شده است. وی همچنین گفت: در حال 
حاضر میزان نسخه پیچی الکترونیک 
در کشــور افزایش پیدا کرده و بیش از 
۴۰۰درصد نسخه پیچی الکترونیکی 
داریم، یعنی اکثــر داروخانه ها در این 

زمینه فعال هستند.

»عبدالکریم چوبساز« مدیرعامل 
و نایب رئیس هیأت مدیره مؤسســه 
خدمــات درمانــی میالد ســالمت 
البرز نیــز در خصوص فواید نســخه 
الکترونیکی گفت: عواملی نظیر خوانا 
بودن نسخه، خوانا بودن دستور مصرف 
دارو، کاهش خطا در نسخه نویســی، 
کاهش ثبت داروها با تداخل دارویی و 
دریافت مناسب تر داروها از فواید نسخ 

الکترونیکی هستند.
وی گفت: یکی از معضالت نســخ 
دستی، داروهایی است که برای بیماران 
مزمن نوشته می شــود. این بیماران به 
مراکز متعددی مراجعه می کنند و چون 
اطالعی از داروها ندارند بعضا با مشکالتی 
چون تداخل دارویی یا دریافت و استفاده 
از داروهایی مشابه مواجه می شوند که با 
سیستم الکترونیک هوشمند می توان از 

بروز این مشکالت جلوگیری کرد.
وجود 21درصد خطای پزشکی در 

نسخه نویسی دستی
»عبدالواحــد خدامــرادی« دبیر 
گروه سیاست گذاری و اقتصاد سالمت 
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی 
نیز در ایــن باره می گویــد: مهمترین 
مزایای این نســخ، کاهــش خطاهای 
پزشکی اســت. طبق مطالعات به طور 
متوسط تخمین زده شــده که حدود 
۲۱درصد از نسخه های دستی حداقل 
یک خطای پزشکی داشتند که یک و 
نیم درصد از آنها منجر به آسیب جدی 

به بیماران شده است.
وی گفت: از جمله مزیت های دیگر 
این نســخ می توان به بهبود دسترسی 
بیمــاران مناطق دورافتــاده به مراکز 
درمانی اشــاره کرد. در حــال حاضر 
روستاییان می توانند با پزشک خود از 
راه دور ارتباط بگیرنــد و از راه دور برای 

آنها نسخه الکترونیک نوشته شود.

کاهش 6۵میلیونی مراجعات حضوری برای تمدید دفترچه بیمه

نسخهنویسیالکترونیکی،نظامدرمانراکمخطاتروعادالنهترمیکند

خبر

مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: تاکنون ۹ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان تسهیالت کرونا به 
بنگاه های آسیب دیده پرداخت شده که این رقم معادل ۶۷درصد 

درخواست ثبت شده در سامانه کارا است.
حســین محمودی در گفت وگو با ایرنا درباره آخرین آمار 
پرداخت تسهیالت کرونا، اظهارداشت: از زمان شروع ثبت نام 
)بیســتم اردیبهشــت ماه ۹۹( تاکنون ۵۱۳هزار و ۵۴۵ فقره 
ثبت نام در ســامانه کارا با اشــتغال ۹۵۳هزار و ۵۸۱ نفر انجام 

شده است.
وی افزود: تسهیالت درخواســتی ثبت شده در سامانه کارا 

برابر ۱۷هزار و ۶۷۷میلیارد تومان است که ۹هزار و ۲۱۲ میلیارد 
تومان از این مبلغ پرداخت شده است.

مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعــاون گفت: ثبت نام و 
پرداخت تسهیالت کرونایی مشاغل آسیب دیده از کرونا تا ۱۵ 
اسفند ماه ۹۹ بود اما در آخرین جلسه کارگروه اقتصادی کرونا 
مقرر شد دستگاه های بخشی و متولی حوزه ها و وزارت تعاون 
بررسی و آسیب شناسی کنند و گزارش خود درباره ادامه روند 

پرداخت تسهیالت را ارائه کنند.
وی اظهار داشت: در فاز دوم حمایت از مشاغل آسیب دیده 
از کرونا، دولت تصمیم گرفت از سه گروه »رسته فعالیت مربوط 

به ورزش و جوانان«، »حوزه فرهنگ و هنر« و »گردشــگری« 
به صورت بنگاه محور حمایت کند و ثبت نام تا ۲۰ دی ماه سال 
گذشته ادامه داشت و در جلسات اخیر نیز در این خصوص رایزنی 
شد تا حمایت ها ادامه یابد و پیش بینی می کنم با توجه به شرایط 

موجود این روند ادامه یابد.
محمودی بیان کــرد: ۲۰هزار میلیارد تومــان اعتبار برای 
پرداخت تسهیالت به مشاغل آسیب دیده پیش بینی شده بود 
که ۴۶درصد آن )معادل ۹هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان( پرداخت 
شده است. مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون درباره زمان 
بازپرداخت تســهیالت، گفت: طبق آخرین مصوبه کارگروه 

اقتصادی کرونا، برای کسب و کارهای حوزه گردشگری، فرهنگ 
و هنر و ورزش از اردیبهشت امسال بود البته در کارگروه پیشنهاد 

شده که ۶ ماه دیگر استمهال شود.
وی ادامه داد: در فاز نخست مشــاغل رسمی بازپرداخت از 
مهرماه ۱۳۹۹ و مشاغل رسمی از آبان ماه ۹۹ تعیین شد و هم 

اکنون انجام می شود.

مدیرکل هدایت نیروی کار اعالم کرد:

پرداخت ۹هزار میلیارد تومان تسهیالت کرونا به بنگاه های آسیب دیده

یک فعال صنفی کارگری با انتقاد از وعده های محقق نشده مسئوالن گفت: اگر 
مسئوالن، مرد میدان هستند، فقط عمل و کردار پیشه کنند و شعار ندهند.

عبداهلل بلواسی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به وعده های انتخاباتی پیشین گفت: قرار 
بود قفل های زنگ زده اقتصاد را بگشایند اما قفل به پای زندگی کارگران و مزدبگیران 

نهادند.

وی افزود: یکی از شــعارها، اشــتغال و کارآفرینی بود. می گفتند در دولت قبلی 
فســاد وجود داشــت و پول های نفت و دکل های نفتی را غارت کردند. گفتند چرا 
تحصیل کرده ها باید به خارج فرار کنند. از وضعیت درمان، مســکن و مایحتاج اولیه 

ناراضی بودند اما در هیچ زمینه بهبود اساسی حاصل نشد.
این فعال کارگری اضافه کرد: تورم افسارگسیخته، دستمزدهای ریالی و چندین 
برابر زیر خط فقر و هزینه های دالری، زندگی هزاران کارگر و مزدبگیر را در سراشیبی 
سقوط قرار داده است. خانواده ها از پس هزینه های سرسام آور زندگی برنمی آیند و هر 
روز به تعداد کودکان کار افزوده می شود. به اعتراف مسئوالن بهزیستی فقط در تهران 
۴۵۰۰ کودک کار وجود دارد. هر روز شاهد فرار بیشتر نخبگان و مغزهای جوان و متفکر 
ایرانی به دیار غربت هستیم. از بخت بد ما کارگران و مزدبگیران در این دو سال اخیر 
ویروس منحوس کرونا هم اضافه شد و شغل های بیشتری را نابود کرد. سطح کیفیت 
آموزش به پایین ترین حد خود رسیده و با نبود پول برای تهیه گوشی های هوشمند، 

هزاران دانش آموز که اکثرا فرزندان کارگران و روستاییان هستند از تحصیل جامانده و 
ترک تحصیل کردند. متاسفانه شاهد اخبار بدی در ارتباط با خودکشی دانش آموزان 
هم بودیم. در این شرایط باید پرسید راهکار مسئوالن برای مقابله با کرونا و در کنار آن 

صف های طویل روغن، برنج، مرغ و... چه بوده است؟
بلواسی می گوید: کارگران توان تهیه مسکن یا اجاره مسکن را ندارند و به ناچار در 
آلونک های مناطق محروم و اطراف شهرها ساکن می شوند. در تعدادی از شهرها محلی 
به نام درمانگاه تامین اجتماعی وجود دارد اما امکانات پزشکی آن در حد یک درمانگاه 
روستایی هم نیست. پزشکان و خیلی از آزمایشگاه ها با تامین اجتماعی قرارداد ندارند. 
سرانه درمان برای کارگران و مزدبگیران ناچیز اســت و بودجه برای همسان سازی 

مستمری بازنشستگان وجود ندارد.
وی می گوید: کارگران دیگر از شعارها و وعده های بی پشتوانه خسته اند و بهتر است 

مسئوالن دیگر شعار ندهند و اگر می توانند »عمل« پیشه کنند.

یک فعال کارگری:

کارگران توان پرداخت بسیاری از هزینه های زندگی را ندارند

طبق مطالعات به طور 
متوسط تخمین زده شده 

که حدود 21درصد از 
نسخه های دستی حداقل 

یک خطای پزشکی داشتند 
که یک و نیم درصد از آنها 

منجر به آسیب جدی به 
بیماران شده است

براساس رصد سازمان 
تامین اجتماعی روزانه 1۰ 
تا ۳۰ مورد )هر استان یک 
تا 2 مورد( عدم پذیرش با 

کارت ملی به مراکز درمانی 
در سراسر کشور یافت 

می شود که این آمار نیز باید 
به حداقل خواهد رسید
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