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تعیین سقف بیمه سالمت اجرایی میشود

مدیرعامــل بیمه ســامت اعــام کرد:
بهمنظــور کنتــرل هزینههــای درمانــی
غیرضــرور و ارائــه خدمات مناســب به
بیمــه شــدگان ســقف خدمــات بیمــه
ســامت از مهــر مــاه امســال اجرایــی
میشــود بهطوری که اگــر بیماری بیش
از تعداد ســقف معین خدمت بخواهد
باید پزشک معتمد سازمان آن خدمت
را برای بیمار تأیید کند.
بهگــزارش «ایــران» ،طاهــر موهبتی در
نشســت خبــری گفــت :در اجــرای ایــن

طرح تالش داریــم از توان انجمنهای
علمــی اســتفاده کنیــم بهطــوری کــه
ســامانهای تحت عنوان سامانه تأییدیه
خدمت از مهرماه راهاندازی میشــود و
با راهانــدازی آن اگر فــردی به خدماتی
بیــش از آنچــه در گایــد الینهــا اشــاره
شده ،نیاز داشته باشد ،باید به تأیید یک
پزشک معتمد سازمان برسد .برای این
موضــوع به ســراغ انجمنهــای علمی
رفتیم تا به ما کمک کند .باید توجه کرد
ایــن اقدام هم نیاز به تغییر رفتار دارد و

انجمنها میتوانند به ما کمک کنند.
وی افــزود :پیشبینی ما ایــن بود که در
ســال  ۹۷بیش از  ۱۰هزار میلیارد تومان
زیان انباشــته و کســری داشــته باشــیم،
ولــی بــا اینکــه در ســال  ۹۶اوراقی چاپ
نشــد و هزینهها افزایش یافت ،اما روند
رشد کســریها ،کاهش یافت و سال ۹۷
را بــا  ۷هــزار و  ۴۰۰میلیــارد تومان زیان
انباشــته بســتیم .مدیرعامــل ســازمان
بیمه ســامت گفــت :البتــه ایــن اقدام
به ایــن معنی اســت کــه هزینههایمان

کمتــر شــده اســت ،امــا کماکان کســری
داریــم .موهبتی گفــت :در موضوع رفع
همپوشــانی توانستیم عالوه بر اینکه در
حذف همپوشــانی موفق باشیم از بروز
همپوشــانی جدید نیــز جلوگیری کنیم.
وی بــا بیــان اینکه بــه طور نشــان دار در
ســال  ۹۶بیــن  ۱۵۰۰تــا  ۱۶۰۰میلیــارد
تومــان مدیریــت منابــع انجــام دادیم،
افــزود :این در حالی اســت کــه به بیمه
شده هم صدمهای وارد نشد و ما تالش
کردیــم که میــزان صدمات بــه حداقل

برســد ،بــر ایــن اســاس امــروز یکــی از
اولویتهای دانشگاهها ،مدیریت هزینه
است .مدیرعامل سازمان بیمه سالمت
گفــت :در بخــش الکترونیکــی شــدن
خدمات ،ســامانه پــردازش الکترونیک
اســناد در مدت یک مــاه و نیم آینده در
اصفهــان نهایــی میشــود و بــه فراخور
اســتقبال اســتانها ،آن را گســترش
میدهیــم .در ایــن زمینه مشــوقهایی
را هــم گذاشــته و اعــام کردهایم که هر
دیتایــی که بهصــورت الکترونیــک ارائه

کننــد ۹۰ ،درصــدش را در همــان زمان
پرداخت میکنیم.
وی افــزود :اقــدام دیگرمــان اســتفاده
از تــوان انجمنهــای علمــی اســت بــه
طــوری کــه ســامانهای تحــت عنــوان
ســامانه «تأییدیــه خدمــت» از مهــر
راهانــدازی میشــود و با دایر شــدن آن،
اگــر فردی به خدماتــی بیش از آنچه در
دســتورالعملها (گایدالینهــا) اشــاره
شده ،نیاز داشته باشد ،باید به تأیید یک
پزشک معتمد سازمان برسد.
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ارسال  150هزار بسته کیف و لوازم التحریر
به مناطق محروم کشور

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از ارسال  ۱۵۰هزار بسته کیف و لوازم التحریر
به مناطق محروم کشور به ارزش ریالی ۷میلیارد تومان خبر داد که از این تعداد  125هزار
بســته آن از ســوی ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به عنوان هدیه رهبری و 25هزار
بسته توسط کمک های مردمی تأمین شده است .به گزارش ایسنا ،محمد مخبر در مراسم
پویشملیمشقاحسان،بهبرنامههایستاداجراییفرمانحضرتامام(ره)اظهارکرد:به
دستور رهبری اقدامات خیرخواهانه در این ستاد اجرا میشود و ما موظفیم تا تمام امکانات
ســتاد را در اختیار محرومان قرار دهیم و خیلی صریح اعالم شــده که اموال ما متعلق به
محرومان اســت .وی افزود:طی ســالهای گذشته اقدامات خوبی در بحث اشتغالزایی با
مکانیزمهای مختلف در حال وقوع است بهطوری که  400هزار فرصت شغلی در مناطق
محروم ایجاد شده که بخش اعظمی از آن محقق شده است .رئیس ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) با اشاره به برخی اقدامات گسترده در راستای ارائه خدمت به محرومان
اظهارداشــت :در طرحهای مختلف ســتاد تاکنون هزار و  500مدرســه ،هزارو  400مسجد و
مرکز فرهنگی 25،هزار پروژه زیربنایی از جمله خانه بهداشت و 2400تخت بیمارستانی در
دست اقدام است که تعداد زیادی از آن در قالب 8بیمارستان در مراکز محروم تحویل داده
شده است و همچنین به60هزار نفر نیز در مناطق محروم و کم برخوردار وام قرضالحسنه
اعطــا شــده و  500هزار نفــر از جامعه هدف در این مناطق بیمه شــدهاند .در زمینه درمان
ناباروری نیز  9هزار زوج نابارور شناسایی شده و  3هزار نفر از آنها تحت درمان قرار گرفتهاند
و شاید اکنون  500کودک به دنیا آمده و یا در حال به دنیا آمدن باشند.

مهر

یکــی از مطالبــات اصلــی بازنشســتگان در
شــرایط کنونــی ،ترمیــم حقــوق و افزایــش
پلکانی آن اســت تا جایی کــه چندی پیش
تعــداد زیــادی از بازنشســتگان بــا ارســال
نامههــای متعــدد خواهــان اجــرای کامــل
قانونخدماتمدیریتکشوریشدند.آنها
در عیــن حال معتقدند اگر اعتبار مناســبی
در بودجــه ســال آینده در نظر گرفته شــود،
بســیاری از افــراد در این خصــوص افزایش
حقــوق خواهنــد داشــت ،البته بــا توجه به
شرایط و محدودیتهای اقتصادی ،دولت
نیز در تالش اســت با اختصاص بودجهای
روند اجــرای قانــون همسانســازی را برای
بازنشستگان کشوری تسریع نماید .از سوی
دیگــر بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی هم
معتقدند بــا توجه بــه پایین بــودن حقوق
و افزایــش هزینههــای زندگــی ،بــا اجــرای
همسان سازی ،حقوق آنها نیز افزایش پیدا
میکند.
البتهچندیپیشمدیرعاملسازمانتأمین
اجتماعی با اشــاره به این که بازنشســتگان
و بیمــه شــدگان ،صاحبان اصلی ســازمان
تأمیــن اجتماعــی هســتند و مهمتریــن
مأموریــت این ســازمان خدمترســانی به
بازنشستگانوتأمینمعیشتودرمانآنان
اســت ،میگوید :قدرت خرید بازنشستگان
در ماههــای اخیــر بــه دلیــل تحریمهــا،
کاهــش شــدیدی پیدا کــرده ،تا جایــی که با
وجود اینکه حقوق بازنشســتگان در  4سال
گذشــته  110درصد افزایش داشــته ،باز هم
وضعیت معیشــت و زندگی بازنشســتگان
با خواستهها و انتظارات برحق آنها فاصله
دارد و باید تالش بیشتری برای بهبود وضع
معیشتبازنشستگانانجامشود،متأسفانه
وضعیت نامناسب اقتصادی سبب شده تا
قدرت خرید بازنشســتگان در ســطح کشور
 ۶۷,۵درصــد کاهش یابد و در نتیجه اکنون
بازنشســتگان وضعیــت معیشــتی خوبی
ندارند.ســید تقی نوربخش ،اجــرای قانون
همسانسازی حقوق بازنشستگان را گامی
در راســتای بهبود وضعیت معیشــت این
عزیــزان میدانــد و میافزایــد :ایــن قانــون
بــا پیشــنهاد ســازمان تأمیــن اجتماعی به
تصویب رسیده و براســاس آن تاپایان سال
دوم برنامــه ششــم توســعه یعنی تــا پایان
ســالجاری بــرای ســه میلیــون و  100هــزار
بازنشستهبهاجراگذاشتهمیشود.
ëëهمسانســازی حقــوق و نیــاز  ۱۵هــزار
میلیاردی
جمشــید تقــیزاده ،مدیرعامــل صنــدوق
توگــو بــا
بازنشســتگی کشــوری در گف 
«ایــران» نیز با بیان اینکه برای اجرای کامل
همسانســازی حقوق یک میلیــون و 371
هــزار بازنشســته  ،نیاز بــه  30هــزار میلیارد
تومــان اعتبــارات از ســوی دولت و مجلس
وجــود دارد ،میگوید :اعتباراتــی که تاکنون
بــه این امــر اختصــاص یافته حــدود چهار

هــزار و  400میلیــارد تومان در  2ســال اخیر
است که برای همسانسازی حقوق و بهبود
معیشتبازنشستگاناست؛بههمیندلیل
بــرای همسانســازی حقــوق در بودجه 98
حداقل به تخصیص 15هزار میلیارد تومان
اعتبار نیاز اســت .او میگوید :رویکرد دولت
افزایش شــیب مالیم حقوق بازنشستگان
کشوری است که با اجرای همسانسازی در
ســالجاری حقوق  84درصد بازنشستگان
از یــک میلیــون و  800هــزار تومــان بــه دو
میلیــون و صد هزار تومــان افزایش یافت و
قطعاً برای سال آینده نیز تالش میشود با
همکاری و حمایت مجلس شورای اسالمی
و توجــه و اهتمــام ویــژه مســوالن دولــت
بودجه قابل توجهی برای بهبود معیشــت
بازنشســتگان درنظــر گرفتــه شــود البتــه از
کانونهای بازنشستگی هم میخواهیم که
از ظرفیت و پتانسیلی که دارند در تصمیم
سازیهاوارائهپیشنهادهایعملیدرقالب
اتاقهای فکر مدیران صندوق بازنشستگی
را کمک کنند تا اقدامات بیشتری برای رفاه
حالبازنشستگانانجامداد
اومیافزاید:شرایطکنونیکشوربهخصوص
با باال رفتــن نرخ ارز ،میزان تــورم و وضعی
که بازنشســتگان بویژه با آن روبهرو هستند،
ایجابمیکندکهحقوقبازنشستگانبیش
از رقم کنونی افزایش یابد تا حداقل بخشی
از مشکالت معیشتی و فشار موجود بر این
قشرفرهیختهکاهشیابد.
ëëچرخزندگیبازنشستگاننمیچرخد
دبیر کانون عالی بازنشســتگان و مستمری
بگیــران صنــدوق تأمیــن اجتماعی کشــور
در ایــن بــاره بــه «ایــران» میگویــد :بحــث
همسانســازی حقوق بازنشستگان تأمین
اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشکری
متفــاوت اســت ،طــرح همسانســازی در
خصوص بازنشستگان کشوری و لشکری در
دو مرحلــه انجام شــده و دریافتی این افراد
تقریباًدو برابر افزایش داشته است.
به گفتــه محمد اســدی ،در ســال  88برای
همسانســازی حقوق بازنشستگان تأمین
اجتماعــی اقــدام شــد و مجلــس ،دولــت
را مکلــف کــرد  2500میلیــارد تومــان بــه
ســازمان تأمیــن اجتماعــی کمــک کنــد تا
بتواند همسانسازی حقوق بازنشستگان را
انجام دهد ،در بحثهای بعدی گفته شــد
در ســه ســال این مبلغ باید پرداخت شــود،
مبلغ یاد شده در اصل ،همسانسازی نبود
و اکنــون هم به عنوان یارانه دولت در فیش
بازنشستگانوجوددارد.
او در ادامــه افزود :این طرح به دلیل این که
ارقــام در نظرگرفته شــده اصــاً قابل توجه
نبود نتوانست نیاز این قشر را برآورده سازد،
در ایــن طــرح افــرادی کــه حداقــل حقــوق
میگرفتنــد رقمی معــادل  80هــزار تومان
و ســایرین بهصــورت پلکانــی معکــوس تا
 14هــزار تومــان افزایــش داشــتند ،بــه ایــن
دلیــل پــس از افزایــش منطقیتــر حقــوق
بازنشســتگان کشــوری و لشــکری ما هم در
ســال  95اقدامــات گســتردهای در زمینــه

همسانســازی حقوق انجام دادیــم ولی از
آنجــا که هر مصوبــهای که بار مالی داشــته
باشد باید به تأیید شورای نگهبان و مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام هــم برســد،
متأسفانهطرحدرآنسالباشکستمواجه
شــد ،اما در سال  96در انتهای برنامه ششم
اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص
را متقاعــد کردیــم که طرح همسانســازی
را کــه شــامل حــال دولتیها شــده بــرای ما
هم لحاظ کنند ،در نهایت تصویب شــد که
ظرف دو ســال پس از ابالغ ،همسانســازی
در ســازمان تأمین اجتماعی هم اجرا شود.

دبیر کانون عالی بازنشســتگان و مستمری
بگیران صندوق تأمین اجتماعی کشــور در
ادامــه میگویــد :در برنامه بودجه ســال 97
دولت مکلف شد  50هزار میلیارد تومان از
بدهی خــود را به تأمین اجتماعی در قالب
پول یا ســهام شرکت پرداخت کند و تأمین
اجتماعــی بتوانــد همسانســازی حقــوق
بازنشســتگان را اجرایی سازد ،این مهلت تا
پایان سال 97تمام میشود ،چنانچه منابع
از دولــت گرفته شــود این طرح هــم انجام
میشــود با این وجود حتی اگر منابع تأمین
نشــود بــاز هم ایــن طــرح باید انجام شــود

چون مصوبه مجلس است ،از طرفی با یک
حساب و کتاب ســاده میتوان فهمید که با
حقوق یک میلیون و صدهزار تومانی چرخ
زندگینمیچرخد.
رئیس کانون بازنشســتگان استان قزوین با
تأکید بر این که باال رفتن قیمت دالر و تورم
 3تا  4برابری ،قدرت خرید بازنشســتگان را
تا اندازه قابل توجهی کاهش داده ،میگوید:
عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی ایجاب
میکند در این بــازه زمانی توان خرید کارگر
باال برود ،البته دستیابی به این هدف بدون
مشارکتدولتامکانپذیرنیست.

ëëلزومنزدیکشدنحقوقبازنشستگانبه
شاغالن
عضو هیأت مؤســس مجمع عالی کانون
بازنشســتگان کشــوری نیــز بــا اشــاره بــه
اینکه قدرت خرید بازنشســتهها به میزان
فاحشی کاهش پیدا کرده است ،میگوید:
بازنشســتهای که از ده ســال پیش به قبل
بازنشســته شــده در مقایســه بــا شــاغالن
حدود  2تــا  3برابر کمتر حقــوق دریافت
میکنــد ،با توجــه به باال رفتن نــرخ تورم،
اجــرای طــرح همسانســازی حقــوق
بازنشســتگان بــرای ترمیــم ایــن شــکاف
عمیق اجتناب ناپذیر است .فرامرز میرزا
خانی مقدم در گفت وگو با «ایران» ادامه
میدهــد :بــرای احیای حیــات اقتصادی
بازنشســتهها ،بــا اجــرای ایــن طــرح،
همتــرازی تا  90درصد انجام میشــود به
این معنا که یک بازنشســته و شاغل تنها
 10درصــد اختــاف حقوقــی بــا یکدیگــر
خواهند داشــت ،البته نظــر دولت هم در
ایــن خصــوص مثبت اســت ،شــایان ذکر
است در این طرح حدود  30هزار میلیارد
تومان مورد نیاز اســت که در سال  97تنها
 3400میلیارد تومان از این مبلغ در قانون
بودجــه آورده شــده و با رقــم اصلی هنوز
فاصله زیادی باقی مانده است.

نامه شورا به وزیر کشور درباره وضعیت
شهردارتهران

رئیس شــورای شــهر تهران با اشــاره بــه نامهاش بــه وزیر
کشــور دربــاره تعییــن تکلیــف وضعیــت شــهردار تهــران
خبــــــر گفــت :متن اولیه این نامه از طرف کمیته منابع انســانی و
کمیسیون حقوقی شورا تهیه شده است ،من بعد از انجام
اصالحاتی دوباره به آنها برگرداندم ،اما پیش از ارســال به وزیر کشور ،آقای
امینی ،رئیس کمیسیون حقوقی درخواست داد تا دوباره برای تکمیل ،نامه
را بــه او بدهم و ســپس ایــن نامه را امضا کرده و برای وزیر کشــور بفرســتم.
بهگزارش ایســنا ،محسن هاشمی درباره شــمولیت شهردار تهران در قانون
منــع به کارگیری بازنشســتگان و موضع شــورای شــهر گفت :هیــچ تغییری
درموضع ما درباره ماندن شهردار و ثبات مدیریتی ایجاد نشده و ما اعضای
شورای شهر تالش میکنیم تا تفسیر قانون به نفع ماندن افشانی در شورای
شهر باشد.
وی با بیان اینکه وظیفه وزارت کشــور اســت که احکام مــا را با قانون تطبیق
دهــد ،گفت :مــا عالقهمند هســتیم که شــهردار تهران در ســمت خود باقی
بمانــد و کار را ادامــه دهــد ،مگراینکــه مراکز ذیصالح بهصــورت کتبی و نه
مصاحبه و نه نقل قول از سوی خبرنگاران به ما بگویند که فعالیت شهردار
تهران برخالف قانون است و آن موقع ما هم پاسخ نامه را کتباً خواهیم داد
و درنهایت استفساریه خواهیم کرد.

ن نفر
ی برای ۱۰میلیو 
نالکترونیک 
کوپ 

او افزود :کاال کارت ب ه صورت الکترونیکی بر اساس برآوردها
ادامه
از قرار اســت برای  ۱۰میلیون نفر صادر و ســالی ســه الی چهار
صفحه اول
مرتبه شارژ شود.
پیــش از این انوشــیروان محســنی بندپی ،سرپرســت وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی گفتــه بود که بــ ه تمامــی مددجویان تحت پوشــش کمیتــه امداد و
بهزیســتی ،سبد کاالیی تا آخر شهریور داده میشــود و برای هشت دهک افراد
جامعــه برنام ه تأمین کاالهای اساســی با ارائه کوپن الکترونیکی در دســتور کار
قرار دارد.
ســید ناصر موســوی الرگانی ،نماینده فالورجان در مجلس نیز اظهار داشــت:
کاالهای اساســی نیاز روزمره هشــت دهــک افراد جامعه اســت و طرح اعطای
کوپن الکترونیکی برای تأمین این دســته کاالها در دســتور کار دولت قرار دارد و
کوپن الکترونیکی برای خرید کاالهای اساســی در قالب شارژ کارت الکترونیکی
به مردم ارائه میشود.
وی همچنیــن کارت الکترونیک تأمین کاالی اساســی را موقتی دانســته و گفته
است :کارتهای الکترونیکی تنها برای عبور از وضعیت امروز به وجود آمده و
فعالً ماهانه  ۱۰۰هزار تومان شارژ میشود.
این کارتها تضمینکننده این نکته اســت که کاالهای اساسی وارداتی با یارانه
ارزی (دالر  ۴۲۰۰تومانی) به دســت مصرفکننده نهایی میرسد .اما مسألهای
که هنوز مســکوت مانده این اســت که مشــخص نیســت بابت اســتفاده از این
کوپنها مصرفکننده باید پولی بپردازد یا خیر.
وزارت تعاون درصدد اســت برای رســیدن کاالی اساسی به نیازمندان واقعی،
یــک ابــزار تضمینی ایجــاد کنــد و از همــان کارتبانکی کــه یارانه بــه آن واریز
میشود ،ب ه عنوان کاال کارت استفاده کند.

