
مدیرعامل سازمان تأمین  اجتماعی با اعالم اینکه نقش و مسئولیت 
ســازمان در موضــوع بیمــه تکمیلــی بازنشســتگان، نقــش مشــورتی و 
حمایتــی اســت و شــرکت بیمه گــر بایــد خدمــات، خســارت و تعهدات 
را در موعــد مقــرر انجــام دهــد تــا اثربخشــی و در نهایــت رضایتمنــدی 
بازنشســتگان را در پــی داشــته باشــد، از افزایــش ۸۰ درصــدی ســقف 
تعهــدات در قــرارداد جدیــد و افزایــش ۱۲۰ درصــدی ســهم ســازمان 
تأمیــن  اجتماعــی در پرداخــت حــق بیمــه تکمیلــی بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران خبــر داد. میرهاشــم موســوی در دیــدار رئیــس 
هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشســته و مستمری بگیران تأمین 
 اجتماعی و نیز تعدادی از رؤسای کانون های بازنشستگان، با اشاره به 
اینکه از آنجا که مســاله درمان بازنشســتگان همواره یــک اولویت برای 
کشــور، دولت و ســازمان تأمین اجتماعی اســت و وزیر تعاون، کار و رفاه 

کید قرار داده اند و  اجتماعی نیز موضوع درمان بازنشســتگان را مورد تأ
چند جلسه با موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان برگزار شده و جوانب 
مختلف موضوع با همفکری و مشــارکت بازنشســتگان بررســی شــده، 
گفــت: »بهبــود و ارتقــای ســطح درمــان بازنشســتگان از اولویت هــای 
سازمان تأمین  اجتماعی است و ما ارائه خدمات به بازنشستگان را مایه 
کریم که توفیق خدمت به آنها را نصیب ما  افتخار می دانیم و خدا را شــا
کــرده اســت. به رغم محدودیــت و مشــکالت تأمین منابع، امســال هم 
مانند سال گذشته ۵۰ درصد حق بیمه تکمیلی بازنشستگان از سوی 
سازمان تأمین  اجتماعی پرداخت خواهد شد و به این ترتیب سازمان 
تأمیــن  اجتماعی با افزایش ایجاد شــده در ســقف تعهدات قــرارداد، به 
ازای هر فرد بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش، ماهانه مبلغ ۱۰۲ 
هــزار و ۵۰۰ تومــان از مبلغ حق بیمه تکمیلــی را پرداخــت خواهد کرد.«

هدفمنــدی  ســتاد  ســخنگوی 
از   ، آمــار بــر  »بنــا  گفــت:  یارانه هــا 
اردیبهشــت مــاه بــه بعــد، ۳ میلیــون 
و ۲۰۰ هــزار نفــر بــه جمــع یارانه بگیران 
حســینی  طیبــه  شــدند.«  اضافــه 
افزود: »بــا توجه به آنکــه دهک بندی 
و  تعــاون   ، کار وزارت  توســط  خانــوار 
رفــاه اجتماعــی انجــام شــده اســت، 
وزارتخانــه  ایــن  مســئوالن  بنابرایــن 
در جریــان موضــوع هســتند. افــرادی 
کــه به دهــک اعالمــی اعتــراض دارند، 
موضــوع را از طریــق وزارت تعاون باید 

 ، پیگیری کنند.« به گفته او، بنا بر آمار
از اردیبهشــت مــاه بــه بعــد همزمــان 
بازبینــی  و  یارانــه  نظــام  اصــالح  بــا 
درخواســت، ۳ میلیــون و ۲۰۰ هــزار نفر 

به جمع یارانه بگیران اضافه شدند.
حســینی اظهــار کــرد: »افــرادی کــه 
دارنــد،  اعتــراض  اعالمــی  دهــک  بــه 
همچنــان می تواننــد از طریق ســایت 
و  بازبینــی  درخواســت  رفــاه  وزارت 
بررســی دهنــد. چنانچــه جــزو دهــک 
یــک تــا ۹ قــرار گیرنــد، مشــمول یارانــه 

می شوند.«

خبر

جاماندگان یارانه تعیین تکلیف شدندافزایش سهم تأمین  اجتماعی  در پرداخت حق »بیمه تکمیلی« بازنشستگان
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 مجید رضاییان

 استاد ارتباطات:

 گفت وگوی »شهروند« با قاتلی
  که از سوی یک زن  برای کشتن

 یک پزشک اجیر شده بود

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

رئیس قوه قضائیه:

برنامه های وزیر پیشنهادی  راه و شهرسازی 
در مجلس تایید شد

 طراحی نقشه
  قتل شوهر برای 

بیمه یک ونیم میلیاردی

 ایران تحت فشار
  و تهدید حاضر

کره نیست  به مذا

احکام برخی از محاربان 
اغتشاشات اخیر 

به زودی اجرا می شود

رسانه  بدون نقد 
و پرسش، رسانه 

نیست

 موافقت
  کمیسیون اقتصادی 

 با رأی اعتماد 
به بذرپاش

منتظر زمستان کم  برف باشید!
گزارش »شهروند« نشان می دهد بارش های اخیر نوید ورود ایران به دوران ترسالی نیست 

 پدر علم  هواشناسی ایران:  بهار پربارش پیش رو خواهیم داشت 
و کمبودهای سال های گذشته جبران می شود 

سه شــنبه| 15 آذر  1401 |  11 جمادی االولــی Dec 2022 |  1444 6 | ســال دهــم | شــماره 2688 | 8 صفحــه

عشق، امید و کار داوطلبانه 
داوطلبان برگزیده هالل احمر در گفت وگو با »شهروند«  از  شیرینی خدمت به مردم می گویند 

آیین گرامیداشت روز جهانی داوطلب فرصتی برای معرفی ظرفیتی بزرگ  در هالل احمر بود؛ 
قدردانی از خانواده 2 میلیون نفری  
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 درباره امباپه و مسی که نقشی فراتر از 
فوتبالیست  در فرانسه و آرژانتین دارند

        مقصد آقای ستاره 
در 37 سالگی کجاست؟

صفحه 6   را بخوانید

این دو ستاره، 
 فینالیست ها را مشخص 

می کنند!

رونالدو و یک استرس 
فرا جام جهانی 

 جنگ اروپا و آفریقا 
برای صعود به 8 تیم برتر

w w w. s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

صفحات 4و 5   را بخوانید

لی
کاب

زه 
فائ

س: 
عک

 /
ند

ی ک
ه م

دی
ر ه

حم
ل ا

هال
ت 

عی
جم

س 
رئی

ه 
را ب

ه  
فت

گر
ار 

دگ
ه یا

ی ب
مان

سلی
م 

س
 قا

اج
ز ح

ه ا
ی ک

تر
ش

نگ
ب ا

طل
او

د د
مر

یر
  پ


