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اخبـــــــــــــــــار

کاش من هم یک هنرمند بودم

روسیه سومین واکسن کرونا
را ثبت کرد

راضیه حسینی

رئیــس روابــط عمومــی ســازمان نظام پزشــکی در

نامهای به وزارت بهداشت ،برای هنرمندان درخواست

نخســت وزیــر روســیه روزگذشــته (شــنبه) اعــالم

مجری برنامه تلویزیونی:

توســط مرکــز علمی فدرال چوماکــوف در آکادمی علوم

اختصاص سهمیه ویژه واکسن کرونا کرده است.
در سایت روزنامه بخوانید:

«دختــرم

خـطر
واکسنهای
تقلبی کرونا در بازار سیاه

خجالــت

نمیکشــی کــه بابــات یه

راننده تاکسیه؟»

«دســت رو دلــم نذاریــد

آقــای مجــری .واقعــا ً
خجالــت میکشــم .اصال ً
روم نمیشــه تو مدرســه

به بچهها شغل بابام رو

بگم .هر چی بهش گفتم پدر من ،عزیز من این راهش
نیست که همینطور ساکت بری و بیای و سرت تو کار

خودت باشه .نگاه کن ،از هنرمندها یاد بگیر.

آقــای مجــری بابــای مــا از اول هــم روحیــه هنــری

نداشــت .بهــش گفتــم بایــد بری وســط خیابون شــلوغ،

بری رو سقف ماشین ،هی جیغ بکشی و بگی «خسته
شــدیم .وااای ،آآآآی ،ایــن واکســن کوفتــی رو بخریــد
دیگــه .چقــدر بایــد منتظــر بمونیــم؟ خدایــا مــرگ از این

و بگــی یــا به ما واکســن میدید یا خــودم رو همین االن
کز میدم.

نایــب رئیــس انجمــن داروســازان ایران

پرســنل بهشــت زهــرا ،پرســنل درمانگاههــا و

معاونــت بهداشــتی وزارت بهداشــت برنامــه

حالــی که در واکسیناســیون عمومی آنفلوآنزا

داروخانههــا در زمان واکسیناســیون عمومی

اطفــال و داروخانههــا و پرســنل داروخانــه،

میکنند که در داخل این برنامه هیچ اســمی

واکسیناســیون عمومــی کرونــا در ســال آینده

بــا تاکیــد بــر لــزوم بهرهگیــری از ظرفیــت

اخ اگــه ایــن کار رو میکرد ،همه راننده تاکســیها

کرونا و توزیع و عرضه این واکسن ،در عین

کاش مــن هــم یــه هنرمنــد بــودم .میدونــم کــه

فروش واکســن کرونا در بازار ســیاه هشدار

همزمان با کادر درمان واکسن میگرفتند.

خیلــی ســخته و بعــد از کار تــو معــدن ســختترین کار
دنیاســت ،مخصوصا ً بازیگری ،ولــی وقتی بتونی قبل از

کارگرای معدن ،رانندههای تاکسی و اتوبوس ،معلمها،

کارگرها ،کارمندها ،مغازهدارها و ...واکسن بزنی ارزش
اون همــه ســختی و کار طاقتفرســا رو داره .واقعــا ً
کارتــون خطرناکــه .ایــن همــه هنرمند از بیــن رفت فقط

واسه اینکه برای ما برنامه بسازن.

راســتی آقــای مجری ،این برنامههــای تازه از کدوم

شبکهها پخش میشه؟ آخه ما هر شبکهای رو میزنیم
یا تکرار تکرار یه ســریال و فیلم قدیمیه ،یا ســریالهای

کرهای ،ژاپنی پخش میکنه .ولی خداوکیلی پایتخت رو

پونصد بار هم بده باز هم جذابه نه؟

البتــه بــه لطــف ایــن تکرارهــا بابامــون موفــق شــد

سریال نون خ رو واسه اولین بار ببینه .خیلی خوشش
اومد .از بس سر کاره ،نمیرسه زحمات شما هنرمندها

و بازیگرها رو بینه.

آقــای مجــری میشــه بگیــد چهطــوری میتونــم یــه

هنرمنــد بشــم؟ بعــد بیــام بشــینم روبــهروی مهمانهــا

بگم :پســرم تو خجالت نمیکشی بابات شوفره ،شاگرد

مکانیکــه ،دستفروشــه ،رفتگــره و ...بعــدش هــم تــو
اولویت واکسن کرونا قرار بگیرم؟»

حــال دربــاره طرح ادعاهایی مبنی بر خرید و
داد.

بــه گفتــه رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگان و
مســتمریبگیران تامیــن اجتماعــی ،هیــچ تماســی و
مراجعــهای از ســوی کانونهای بازنشســتگی و شــعب
ایــن ســازمان در خصــوص ارائــه کارت هوشــمند
ســالمت ،بیمــه تکمیلــی ،کارت طالیــی و امثــال آنهــا
به بازنشســتگان و بیمهشــدگان انجام نمیشــود و در

ســالمندان ،جانبازانــی که در مراکــز نگهداری

جانبــازان هســتند ،افــراد کــم تــوان ذهنــی،

جانبــازان بــاالی  ۵۰درصــد و جانبــازان

دخیــل شــدن داروخانههــا در ایــن زمینــه،

افراد مســن باالی  ۶۵ســال اســت .فاز ســوم

دربــاره وضــع توزیــع واکســن کرونــا و احتمال

گفت :روند سازمان غذا و دارو برای داروهای

حســاس ،گرانقیمــت و داروهایــی کــه یارانــه
زیــادی دریافــت میکننــد ،این اســت کــه این

داروهــا را بــا برچســب اصالــت کــه یــک کــد
منحصربــه فــرد دارنــد ،توزیع میکنــد که این

داروهــا در ســامانه تیتــک ثبــت شــده و ایــن
دارو کامــال قابــل رصــد و پیگیــری اســت و اگر

یــک دارو از زنجیــره دارویــی خــارج شــود ،بــه
راحتــی میتــوان آن را شناســایی کــرد کــه از
کدام داروخانه یا کدام شــرکت پخش ،نشــت

کرده است.

زمان واکسیناسیون عمومی
کرونا
وی افــزود :وضعــی کــه در حــال حاضــر

برای واکســن بیمــاری کووید ۱۹-تبیین شــده،
این اســت که قرار اســت این واکسن در چهار

فــاز زمانبنــدی شــده در جامعــه عرضه شــود
پزشکی و گروههای پرخطر است .در فاز آخر
واکسیناســیون کرونــا کــه احتمــاال نیمــه دوم

ســال  ۱۴۰۰اســت ،قرار اســت واکسیناسیون
عمومــی اتفــاق بیفتــد .بنابرایــن پارتهــای

اول واکســن کرونــا کــه بــرای کادر درمــان و
گروههــای پرخطــر اســت ،در اختیار سیســتم
معاونتهــای بهداشــتی دانشــگاههای علــوم

پزشــکی و شــبکه بهداشــتی قرار میگیرد و از

همــان طریــق توزیع شــده و مــورد نظارت هم
قرار میگیرد .بنابراین در این فاز واکسنی در

اختیار داروخانهها قرار نمیگیرد.

فاطمــی تاکیــد کــرد :در برنامــه ملــی

اســتقرار و گســترش واکسیناســیون کرونــا
کــه از ســوی معاونت بهداشــتی تدوین شــده

صورت مواجه با این پدیده بازنشســتگان عزیز بدانند
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی ســازمان

خــط اول مقابلــه بــا کرونــا شــامل پرســنل

تامیــن اجتماعــی ،علــی اصغر بیات افــزود :اخیرا برخی

افراد با ریســک باال شــامل پرســنل خانههای

سید علی فاطمی در گفتوگو با ایسنا،

اســت ،چهار فاز زمانبندی برای واکسیناسین

قطعا کالهبرداری است.

مطبهــای عمومی ،متخصصین عفونی ،ریه،

شــیمیایی و تنفســی و افراد پرریسک و دارای

کــه فازهــای اول و دوم آن عمدتــا بــرای کادر

هشدار درباره کالهبرداری
از بازنشستگان و
مستمریبگیران

مشــخص شده است؛ فاز اول شامل کارکنان
بیمارســتانها ،پرســنل عملیاتــی اورژانــس،

بیماریهــای زمینــهای اســت .فاز دوم شــامل
شــامل افــرادی اســت کــه در مراکــز جمعــی
ماننــد زندانها ،افراد نظامی ،مراکز نگهداری
افراد بیسرپرســت و مهاجرین و مشاغلی که

بیشــترین تماس را با مردم دارند ،اســت .فاز

چهــارم شــامل ســایر افــراد جامعه بر اســاس
اولویت ســنی اســت که همان واکسیناسیون

عمومی محسوب میشود.

لزوم برنامهریزی برای نحوه

توزیع واکسن کرونا در زمان
واکسیناسیون عمومی

جامعــی را بــرای واکسیناســیون کرونــا اعــالم
از داروخانهها به عنوان محل عرضه واکســن

و واکسیناسیون برده نمیشود .این یک ایراد
اســت که چــرا هماهنگی در ایــن زمینه وجود

نــدارد .بایــد توجــه کــرد کــه همه دنیــا در این

زمینه برنامهریزی کردند.

در کشــور خودمــان واکســنهای اساســی
کماکان از طریق سیستم بهداشتی در شبکه

بهداشــت تزریق میشــود ،اما واکســنی مانند

آنفلوآنــزا از طریــق داروخانههــا بــرای عمــوم
توزیع و فروخته میشــود .البته ســازمان غذا

و دارو هــم ضابطــهای را تدویــن کــرده کــه در
داروخانههــا بتوانیــم تزریــق واکســن را هم از
نظــر مهارتــی ،تجهیزاتــی ،فضایــی و ...انجــام

دهیم و این آمادهسازی در حال ایجاد است.

حــال زمانیکــه قــرار اســت توزیــع عمومی یک

واکســن از طریــق داروخانههــا انجــام شــود،

باید آن واکسن در سامانههایی مانند تیتک
ثبــت شــده و بارکــد منحصــر به فردی داشــته
باشد تا به بیرون نشت نکرده و سوءاستفاده

از واکسن اتفاق نیفتد.
وی

گفــت:

البتــه

متاســفانه

ناهماهنگیهایی در این حوزه وجود دارد؛ به

طــوری کــه در تاریخ  ۳۰آذر ضابطهای را برای

واکسیناســیون که در آن اشــارهای به واکسن
کرونا هم وجود دارد ،تهیه ،تدوین و تصویب

میکنــد ،امــا میبینیــم  ۳۰دی مــاه ،۱۳۹۹

هنــوز بی اطالعیــم و باید ایــن برنامهریزی به

طور مشخص انجام شود.

فاطمــی تاکیــد کــرد :البتــه همانطــور که

گفتــم معاونــت بهداشــتی در تاریــخ  ۳۰دی

فاطمــی بــا بیان اینکــه در عین حال باید

مانند واکسن آنفلوآنزا باید به صورت ساالنه

ایــن برنامــه ندیدهانــد .در حالــی کــه یکــی

در نظــر بگیریــم کــه احتمــاال واکســن کرونــا

تزریق شود و به این زودیها کرونا ریشهکن
نخواهــد شــد ،گفــت :بنابرایــن بایــد در ایــن

زمینــه برنامهریــزی شــود و اصــال امکانپذیــر
نیســت کــه دولــت بخواهــد همه اینهــا را به

صــورت رایــگان ارائــه دهــد .بر همین اســاس
اســت کــه بایــد بــرای توزیــع عمومــی واکســن

برنامهریــزی کــرده و از ظرفیــت داروخانههــا
برای این اقدام استفاده کنند.

لزوم بهرهگیری از داروخانهها
در واکسیناسیون عمومی
کرونا

کشورهای دنیا برنامهریزی کردهاند که تزریق
اختیار داروخانهها قرار دهند .در حال حاضر

و ســالهای بعد کشــور چه برنامههایی دارد،

مــاه یــک برنامــه ریــزی در ایــن زمینــه انجــام

فاطمــی ادامــه داد :از طرفــی همــه

عمومــی واکســن کرونــا را ماننــد آنفلوآنــزا در

مــردم هزینــه میپردازنــد .حــال اینکــه بــرای

وی بــا بیــان اینکــه در کشــورهایی مانند

آمریــکا ،انگلیــس و ...ایــن برنامهریزی انجام

شــده ،گفــت :اگــر راهنمــای ســازمان غــذا

دادهانــد کــه متاســفانه داروخانههــا را در
از پتانســیلهای بــزرگ در حــوزه کمــک بــه

واکسیناســیون ،داروخانههــا هســتند .به هر

حال کنترل و عدم نشــت داروها به بازار کار

بســیار پیچیدهای اســت ،اما در ایران  ۱۲هزار
داروخانه داریم که بسیاری از آنها میتوانند
شــرایط الزم بــرای عرضــه و همچنیــن تزریــق

واکسن با کنترل مناسب را فراهم کنند.

نایــب رئیــس انجمــن داروســازان ایــران

تا در قبال آن کارت هوشــمند ســالمت به شــما تحویل
دهیــم یــا تخفیفــات اســتفاده مراکــز درمانــی بــرای
شــما قائــل شــویم و آنهــا را تهدیــد میکننــد کــه اگــر
درخواســت آنها را قبول نکنند حقوق مســتمری آنها
قطــع میشــود یا نمیتوانیــد از خدمات ســازمان تامین
اجتماعی استفاده کنید.
وی با بیان اینکه این شرکتها به هیچ وجه مورد
تایید ســازمان تامین اجتماعی نیســتند و بازنشستگان
فریــب سوءاســتفادهکنندگان را نخورنــد ،گفــت:
بازنشســتگان و مســتمریبگیران عزیز به این تماسها
اعتمــاد نکننــد و با  ۱۴۲۰مرکز ارتباطات ســازمان تامین

اســت .در صورتی که دفترچه بازنشســتگان دیگر برگ
نداشــته باشــد با شناســنامه یا کارت ملی میتوانند به
مراکز درمانی مراجعه کنند و نیاز به هیچ کارت دیگری

میشوســتین در نشســتی در خصــوص واکســنها

برای پیشگیری از ابتال به بیماری ناشی از ویروس کرونا
گفــت :میخواهــم جلســه را بــا خبــر خیلــی خوبــی آغاز
کنم .ما امروز ثبت واکســن روســی «کوویواک» را تایید

میکنیم .این واکســن در مرکز چوماکوف ســاخته شــده
اســت .همچنیــن در اواســط مــارس  ۱۲۷هــزار دوز از

این واکسن در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد :روســیه تنها کشــور در جهان اســت

خریــد و فــروش واکســن کرونــا در بازارهــای
غیررسمی ،اظهار کرد :باید توجه کرد که برای
نگهــداری بلنــد مدت واکســن کرونا هم مانند

ســایر واکســنها بــه فریــزر منفــی  ۱۸درجــه

نیاز اســت؛ به طور کلی زنجیره سرمایی برای
نگهداری یک واکســن بسیار مهم است .حتی
اگــر مــدت کوتاهــی از یخچال یا فریــزر خارج

و داروی آمریــکا را در زمینــه واکســنهای

شود ،واکسن کاراییاش را از دست میدهد.

را داروخانههــا اعــالم کردهانــد .بــه هــر حــال

کشــور فرآوردهای را با عنوان واکســن کرونای

کرونــا ایجــاد شــود ،بایــد بالــغ بــر  ۶۰درصــد

تقلبــی بودنــد .بنابرایــن در بــازار غیررســمی

در ایــران ایــن  ۶۰درصــد بالــغ بــر  ۵۰میلیــون

کرونــا بــه افــراد فروختــه میشــود ،واقعــا

بخواهــد صرفا از طریق شــبکههای بهداشــتی

باشــد و دومــا اگــر هم واکســن واقعی باشــد،

آســانی امکانپذیــر نیســت .بر همین اســاس

امــکان نگهداری این واکســنها وجود ندارد و

کــرد .مشــابه اقدامی که برای واکسیناســیون

است ،زود از بین میرود و تزریق آن فایدهای

وی ادامــه داد :بــر ایــن اســاس بعــد

عارضــه هــم کند .زیرا واکســن عالوه بر اینکه

فایــزر نــگاه کنیــد ،یکــی از محلهــای عرضــه

تاکنــون دیــده شــده جاهایــی کــه در خــارج از

اگــر بخواهیــم در کشــور ایمنــی خوبــی علیــه

فایــزر خریــد و فــروش کــرده بودنــد ،همــه

افراد جامعه مورد واکسیناســیون قرار گیرند.

اوال احتمال دارد چیزی که به عنوان واکســن

نفــر اســت .حــال امــکان اینکــه ایــن جمعیــت

واکســن نباشــد و آب یــا محلولهــای دیگــری

از خدمات واکسیناســیون اســتفاده کنند ،به

در ناصرخســرو یــا بازارهــای غیررســمی دیگــر

هــم بایــد از پتانســیل داروخانههــا اســتفاده

از آنجایی که واکســن یــک فرآورده بیولوژیک

آنفلوآنزا انجام میشود.

ندارد .در عین حال ممکن اســت فرد را دچار

از

واکسیناســیون

افــراد

اولویــتدار،

واکسیناســیون عمومــی از طریــق داروخانهها
اتفاق بیفتد .در حال حاضر واکســن سرخک،

ســرخجه و ...بــه صــورت رایــگان از طــرق
شــبکههای بهداشــتی انجــام میشــود .در

پیشــتر دو واکســن ضــد ویــروس کرونا در روســیه

ثبت شده بود که یکی از آنها «اسپوتنیک وی» ساخت

مرکز تحقیقات ملی گامالیا وابســته به وزرات بهداشت

روســیه و دیگری «اپیواکرونا» ( )Epivaccoronaاست
که مرکز وکتور آن را تولید کرد.

بــه گــزارش اســپوتنیک ،مجلــه پزشــکی النســت

اخیرا با پایان دادن به شــایعات درباره واکســن روســی

«اسپوتنیک وی» اعالم کرد که این واکسن  ۹۱.۶درصد

در مقابل بیماری  ۱۹-COVIDمصونیت ایجاد میکند.

در گــزارش ایــن مجلــه کــه از معتبرتریــن و

مشــهورترین هفتهنامههای پزشــکی جهان اســت ،آمده
که این واکسن مقابله با ویروس کرونا روی افراد باالی

 ۶۵ســال اثــر دارد و از ســالخوردگان در مقابــل حملــه

ویروس کرونا محافظت میکند.

چند و چون ِ اجرای رتبهبندی
معلمان از اولین روز سال ۱۴۰۰

حــاوی ویــروس غیــر فعــال و مــواد ژنتیکــی
اســت ،ایــن مــواد خیلــی پایدار نیســتند و اگر

در شــرایط مناســب نگهــداری نشــوند ،ایــن

مواد میتوانند تغییر ماهیت داده و منجر به

آلرژی یا حساسیتهای شدید در فرد شوند.

یک فعال صنفی معلمان میگوید همه چیز برای

اجــرای رتبهبنــدی معلمــان از اولیــن روز ســال آینــده
فراهم است.

بــه گــزارش ایلنــا ،رتبهبنــدی یکــی از مهمتریــن

درخواســتهای معلمــان کشــور اســت کــه مدتهاســت
اجرای دقیق آن به تخصیص بودجه بســتگی پیدا کرده

اســت؛ امــا بــه نظــر میرســد در ســال آینــده ایــن نظــام
ارزشیابی حتما ً اجرایی خواهد شد.
فــرج کمیجانــی ،دبیــرکل مجمع فرهنگیــان در این

رابطــه میگویــد :همه بســترهای الزم بــرای اجرای نظام

رتبهبندی معلمان مطابق سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش فراهم شــده و این نظام از اولین روز ســال بعد

بــه اجــر درخواهد آمد .وی افــزود :پیشنویس الیحه به

بهتریــن وجــه ممکــن از طــرف آمــوزش و پــرورش آماده
و بــه دولــت ارســال و در کمیســیون اجتماعــی دولــت

تصویــب و بــه زودی پــس از تصویــب در جلســه هیــات

دولت ،به مجلس شــورای اســالمی ارسال خواهد شد.

در بودجه  ١٤٠٠هم بودجه الزم برای اجرای آن در نظر
گرفته شده است.

بــه گفتــه کمیجانی ،بر اثــر مطالبه و پیگیری جدی

فرهنگیــان عزیــز سراســر کشــور از نماینــدگان مجلــس
شــورای اســالمی ،اکثریت نمایندگان نسبت به تصویب

این نظام ،نظر مساعدی دارند.

او توضیــح میدهــد :در اجــرای نظــام رتبهبنــدی

مــدرک تحصیلــی و ســابقه کار تاثیــر چندانــی ندارنــد؛

آنچــه مهــم اســت کیفیــت کار معلمــان اســت کــه بــه

درســتی ارزیابــی خواهد شــد .اجرای طــرح رتبهبندی در

یک پروسه زمانی  ٣ساله انجام خواهد شد.

رئیس کانون عالی بازنشســتگان ســازمان تأمین
خبــر داد و گفــت کــه کانــون عاجزانــه خواســتار

اشــتغال پیشــروان و ســرآمدان عرصههای تالش

اجتماعــی تحقــق و عینیــت یافتــن مواردی اســت

تبعیــض و نــگاه دوگانــه در اجرای همسانســازی

تأمیــن اجتماعــی افــزود :متأســفانه علیرغــم

اجتماعی از ارسال نامهای به مقام معظم رهبری

رفــع چالشهــا و مشــکالت بازنشســتگان تامیــن

اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری است.

صحنههــای بینظیــری را خلــق کــرده ،در زمــان

و ســازندگی میهــن اســالمی بــوده ،ســهم خــود را

در دوران دفاعمقــدس و دفاع از آرمانهای رفیع

علــی اصغــر بیــات در گفتوگــو بــا مهــر

انقــالب بــه بهتریــن نحــو ادا کردهانــد و به عنوان

رهبــری گفــت :بــا توجــه بــه مشــکالت معیشــتی

همــراه و همــگام بــا سیاســتهای کالن نظــام در

در خصــوص ارســال نامــه بــه مقــام معظــم

حقــوق و تخصیــص نیافتــن بودجــه شــفاف در
میان بازنشســتگان این ســازمان با بازنشســتگان

ســایر صندوقها به خصوص کشــوری و لشــکری
وجــود دارد کانــون بازنشســتگان بــه نمایندگی از

بازنشســتگان سراســر کشــور با ارسال نامهای به

مقــام معظم رهبری ،رســیدگی به مشــکالت این

قشر زحمتکش را عاجزانه درخواست کرد.

عالقهمندان و عامالن راســتین انقالب ،کمتوقع،
دشوارترین شرایط اقتصادی ثابت قدم بودهاند.

رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگان ســازمان

تأمیــن اجتماعــی ادامــه داد :امــروز کارگــران
بازنشســته و مســتمریبگیران تأمین اجتماعی که

عمــر گرانبهــای خــود را در زمــان اشــتغال و تولید،
بــه امیــد برخــورداری از دوران بازنشســتگی بدون
دغدغه صرف کردهاند ،با تحوالت و اقدامات اخیر

مسئوالن ناامیدانه به دنبال پیگیری درخواستها
و انتظــارات بــر حق خود میباشــند کــه اگر در بدو

وی بــه متــن نامــه اشــاره کــرد و افــزود :در

بیــات گفت :بیمهشــدگان و بازنشســتگان محترم

مقــام معظــم رهبــری آمــده اســت بازنشســتگان

و نهادهــای حاکمیتــی نبــود چــرا کــه بدخواهــان و

اطالعرســانی این ســازمان به نشانی ،www. tamin. ir

کــه بــا احتســاب عائلــه خــود بیــش از  ۱۱میلیــون

 ۱۴۲۰و یــا نشــریات ســازمانی ،رســانهها و نشــریات

و دل خــون در شــرایطی بــه ســر میبرنــد کــه بــه

نامــه کانــون بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی بــه

اخبــار ســازمان تامیــن اجتماعــی را فقــط از پایــگاه

بــا جمعیتــی بالــغ بــر  ۳میلیــون و  ۶۰۰هــزار نفر

مرکــز ارتباطــات مردمــی ایــن ســازمان با شــماره تماس

نفــر را شــامل میشــوند ،ســرخورده ،مأیــوس

کثیراالنتشار پیگیری کنند.

شده است.

در کــوران پیــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی

امر به این نیازها و مطالبات توجه میشــد ،نیازی

نیست.

کارشناســان مرکــز ویروسشناســی چوماکــوف ســاخته

بــه گفتــه وی ،حلقــه گــم شــده در مطالبات

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران

اگر در این مورد نیز تماس گرفتند آگاه باشــید شــیادی

بــه «کوویــواک» ( )KoviVakرا ثبــت کــرد کــه توســط

و … اساســیترین و مهمترین مسئله حال حاضر

الیحــه بودجــه  ۱۴۰۰و همچنیــن تبعیضــی کــه

چاپ نمیشود و دفترچههای قدیمی هنوز معتبر است

واکســن روســی علیــه بیمــاری  ۱۹-COVIDموســوم

بسیار حائز اهمیت است.

اجتماعــی تمــاس بگیرند و این موضوع را گزارش دهند

تامین اجتماعی تاکید کرد :از اول اسفند دفترچه جدید

وزیر روســیه گفت :وزارت بهداشــت این کشور سومین

نامه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی به رهبر انقالب

بازنشســتگان ســازمان اجتماعی ،همسانســازی

تا مسئوالن به آن رسیدگی کنند.

به گزارش ایســنا ،میخائیل میشوســتین ،نخســت

با اشــاره بــه احتمال طــرح ادعاهایی مبنی بر

شــرکتهای ســودجو با بازنشســتگان تمــاس میگیرند
و بــه آنهــا میگوینــد مبالغــی بایــد برای مــا واریز کنید

روسیه تولید شده است.

که سه نوع واکسن علیه کرونا را تولید کرده است.

زندگــی بهتــره اااااا ،اااااا و »...بعــدش هــم بــرای زیــاد

شــدن پیازداغ ماجرا یه پیت نفت رو خودت خالی کنی

کــرد کــه ســومین واکســن علیــه کرونــا ویــروس جدیــد

هیــچ وجــه ســزاوار آن نیســتند .هموطنانــی کــه

بــه برگزاری تجمعــات اعتراضی مقابل ســازمانها
دشمنان قسم خورده نظام هر آن مترصد فرصتی
برای سوءاســتفاده و بهانهگیری از شرایط هستند

البتــه بازنشســتگان و مســتمریبگیران بــا آگاهــی
و بصیــرت تنهــا در پــی اســتقرار عدالــت و رفــع
تبعیضهای موجود هستند.

بر حق اقشــار بازنشســته و مســتمریبگیر تأمین

بازنشســتگان و مســتمریبگیران ایــن ســازمان،

کــه متأســفانه در طی ســالهای متمــادی و بعضا ً

حقــوق بازنشســتگان و مســتمریبگیران تأمیــن

از آن تبعیضــی اســت کــه در خصــوص اجــرای

وی اظهــار کــرد :اگرچــه ســازمان تأمیــن

به صورت عامدانه توجهی به آنها نشده و تلختر

همسانســازی حقــوق میــان مســتمریبگیران
تأمین اجتماعی و سایر صندوقها رخ داده و بیم

آن میرود با تداوم شــرایط موجود ،آثار و تبعات
منفی آن افزایش یابد.

اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی است.
اجتماعــی در ســال جــاری نســبت بــه اجــرای

اجتماعــی بــه عنــوان بزرگتریــن و حســاسترین

متناسبسازی اقدام کرد اما نتایج حاصله حاکی
از شــکاف و اختالف معنادار در مقایســه با اقدام

مشــابه در صندوقهــای لشــگری و کشــوری آن

بیــات گفــت :در بخــش دیگــری از نامــه

تحریمهای ظالمانه در کنار برخی سوءمدیریتها

معتــرف و آگاهنــد در همیــن خصــوص جلســات،

در ســالهای اخیر فشــار اقتصادی و معیشــتی را

بــر دهکهــای پاینــی جامعه تحمیل کرده اســت.
در ایــن میــان بازنشســتگان و مســتمریبگیران
تأمیــن اجتماعــی به ویژه حــدود  ۶۵درصد از آنها
که حداقلبگیرند و به سختی روزگار میگذرانند،
در شــرایط کرونایی و تهدیدات متعدد ســالمت و
بهداشــت ،در وضعیــت بغرنجی به ســر میبرند.

فارغ از مســائل و مشکالت موجود از جمله عدم

اجرای سهجانبهگرایی ،انباشت بدهیهای معوقه
و کالن ســهم دولــت بــه ســازمان ،اجــرای ناقــص

قانون الزام ،عدم توجه به افزایش مناسب حقوق

بازنشستگان و مستمریبگیران متناسب با تورم

اصالحــات به عمل آمده در بودجه  ۱۴۰۰کشــور،
آنچنان که باید شفافیت و صراحت الزم در زمینه

هــم بــا اســتفاده از منابــع عمومــی کشــور بــوده

آمــده اســت رهبــر عزیــز! نیــک مســتحضرید کــه

رئیــس کانــون عالی بازنشســتگان ســازمان

اســت کــه مســئوالن ذیربــط بــه خوبــی بــه آن
مذاکرات و رایزنیهای متعددی توســط تشــکالت

و کانونهای بازنشســتگی با مدیران و مســئوالن
عالــی مراکــز تصمیمگیری بــا هدف رفع نواقص و
ترمیم مســتمری بازنشستگان و مستمریبگیران
تأمیــن اجتماعــی انجــام شــد .لیکن بــا عنایت به

آنکــه الیحــه بودجــه  ۱۴۰۰کشــور به عنوان ســند
باالدســتی و سمتوســودهنده سیاســتها و

رویکردهای کالن دولت ،نقش تعیینکنندهای در

تداوم اجرای همسانســازی حقوق بازنشســتگان
و مســتمریبگیران تأمیــن اجتماعــی و همچنیــن
توانمندســازی ایــن ســازمان در عمل بــه تعهدات

و ارائــه خدمــات بــه خدمت گیرنــدگان خود دارد،

تعییــن اعتبــار و ســهم مشــخص ســازمان تأمیــن

صندوق بازنشســتگی کشــور در بنــد «و» تبصره
 ۲اعمــال و منظــور نشــده و اعتبــار مربوطــه برای
مصــارف و اهــداف متعــددی در نظــر گرفته شــده
اســت .لــذا از محضــر بابرکــت حضرتعالــی کــه

همــواره بــا تأکیــدات عالمانه مکــرر و مصرح خود

بــه مســئوالن و کارگــزاران نظــام بــه لحــاظ توجه

جــدی بــه وضعیــت معیشــتی اقشــار آســیبپذیر
قــوت قلــب بازنشســتگان و مســتمریبگیران

بودهایــد ،عاجزانــه تمنــا و اســتدعا داریم دســتور
فرمائیــد بــا نگاهــی مســئوالنه بــه مــواد قانونــی

منــدرج و مرتبــط بــا ســازمان تأمیــن اجتماعی در

بودجه  ۱۴۰۰کشور و رفع مشکالت و چالشهای
موجود علیالخصوص پیشبینی ســهم مشخص
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و همچنیــن التفــات

ویــژه بــه موضــوع مهــم همسانســازی حقــوق
بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی،
دغدغــه چندیــن و چنــد ســاله ایــن قشــر معزز با

استیفای حقوق آنها برطرف شود.

