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حدس بزن کدوم خبر 
واقعیه؟

راضیه حسینی

ســام به همراهان همیشــگی. با قســمتی دیگر از 
برنامه »حدس بزن کدم خبر واقعیه« در خدمت شــما 
دوستان هستیم. بدون معطلی می رویم سراغ خبرها.

خبر اول:
»تلگــرام و توییتــر 
شــد.«  فیلتــر  رفــع 
تصمیــم  مســئوالن 
همیشــه  بــرای  گرفتنــد 
روی  از  را  دست شــان 
فیلترینــگ  دکمــه 
بردارنــد. البتــه ایــن کار 
مشــکاتی هم داشــت، 
زیرا دســت یکی از مســئوالن توی دکمه گیر کرده بود و 
به علت ماندگاری زیاد از جا درنمی آمد. ولی باالخره با 
کمک همکاران و دوســتان موفق شــدند دکمه و دســت 
مسئول مورد نظر را با هم یک جا در بیاورند. البته دکمه 
هنوز به دســت آقای رئیس چســبیده  ولی خوشبختانه 
دیگــر کارایــی خاصــی نــدارد و فقط جنبه یــادگاری دارد. 
اعــام کردنــد »فیلترینــگ  ایــن کار  از  مســئوالن بعــد 
 بــرای همیشــه تمــام شــد و دیگر نیــازی به هیچ ســایت

فیلتر شکنی ندارید. بروید حالش را ببرید.«
خبر دوم:

»نه تنها فیلتر تلگرام و توییتر برداشــته شــد، بلکه 
سرعت اینترنت هم ده برابر شد.«

خســارت  جبــران  بــرای  کردنــد  اعــام  مســئوالن 
کاربرانــی کــه ســر فیلترینــگ پیــر شــدند و با مشــکات 
کــردن  پیــدا  مثــل،  بودنــد  گریبــان  بــه  دســت  زیــادی 
فیلترشــکن مناســب، وارد شدن با سرعت الک پشت به 
توئیتــر و تلگــرام، بازنشــدن اینســتاگرام با فیلترشــکن. 
قطع کردن مجدد فیلترشــکن برای رفتن به اینســتاگرام 
و از همه مهم تر تحمل شعور پایین واتس آپ و آرزو به 
دل مانــدن حــذف یــک پیام بدون اطــاع کل گروه، پس 
از رفــع فیلتر پیام رســان ها، ســرعت اینترنــت را ده برابر 
می کنند تا عمر برباد رفته کاربران اندکی جبران شود.

خبر سوم:
وزیــر ارتباطــات در اعتراض به مکانیســم جلســات 
فیلتــر  درخواســت  گفــت  فیلترینــگ،  کارگــروه  آنایــن 
ســایت پیوندها را داده اســت. چهار دســتگاه رای مثبت 
به فیلتر دادند، یک دستگاه در توضیحات نوشت »این 

سایت قبا فیلتر شده«
احتمــاالً از نظــر آنهــا شــکل ســایت پیوندها ممکن 
بــه جاهــای خطرناکــی ببــرد. اصــاً  اســت فکــر آدم را 
خودش باعث انحراف فکری می شــود و یادآور هزارجور 
سایت فیلتر واجب. اگر خود این سایت هم فیلتر شود 
دیگــر خطــری حتــی به صــورت ذهنــی هم جوانــان ما را 
تهدیــد نمی کنــد و همگــی بــا خیــال راحــت از اینترنت و 

دهکده جهانی باز و آزاد استفاده می کنیم.
خــب دوســتان حــدس زدیــد که کــدام خبــر واقعی 
بوده و کدام ساخته ذهن مریض و خیال باف نویسنده؟
بله همان طور که احتماالً خودتان هم حدس زدید 
خبــر اول، صــد درصــد غیرواقعــی بــود. به قــول معروف 
»خــواب دیدی خیر باشــه« دکمه و دســت های روی آن 

همگی سرجای خودشان هستند.
خبــر دوم: ایــن دیگــر خیلــی تابلو یود که ســرکاری 

است و کاً بیشتر از تخیل، به توهم می خورد.
و اما خبر سوم: بله، این خبر کاماً واقعی است و 
صحت دارد. دوســتان مســئول به فیلتر سایت پیوندها 
رأی مثبــت دادنــد. فقط ما متوجه نشــدیم فاز مســئولی 
که فرمود قباً فیلتر شده چه بود؟ چی قباً فیلتر شده 

بزرگوار؟ اصاً چطوری قباً فیلترش کرده بودید؟

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:
به گفته رئیس ســازمان غذا و دارو، تامین 
چیــزی حــدود ۷ و نیم الی ۸ میلیون دز واکســن 
وارداتی طبق قراردادهایی که بســته شــده بود، 
بایــد تحقــق پیــدا می کــرد ولی چیزی حــدود یک 
چهــارم آن محقق شــده و باقــی آن هنوز تحویل 

داده نشده است.
محمدرضا شانه ســاز، صبح شــنبه ۱۱ اردیبهشــت 
۱۴۰۰ در نشست خبری مجازی، به ارائه گزارشی 

از وضع بازار دارویی کشور پرداخت.
وی در ابتــدا بــا اشــاره بــه شــیوع کرونــا در 
پیک چهارم، گفت: سازمان غذا و دارو به عنوان 
یکی از حوزه های وزارت بهداشــت، با تحریم های 
ظالمانــه مشــغول خدمت رســانی بــه مــردم بــوده 
اســت و ایــن وظیفــه در دوران کرونــا نیــز تــداوم 

یافته است.
شانه ســاز افــزود: در ســال ۹۹ نســبت بــه 
ســال ۹۸ معادالت ارزی ما به دلیل شــیوع کرونا 
بــه هــم ریخــت و ۲ درصــد رشــد ارزبــری بودیم و 
در محصوالت وارداتی ۳۱ درصد کاهش داشتیم. 
۴۵ درصد تغییر مثبت در بازار تجهیزات پزشکی 
داشته ایم و ۲۲ درصد کاهش واردات داشته ایم. 
در حــوزه مکمل هــا و فرآورده های طبیعی شــاهد 

کاهش ۷۴ درصدی هستیم.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو ادامــه داد: در 
بازار ریالی دارو، در ســال ۹۹، ۸۲ درصد به نفع 

تولید داخل چرخش مثبت داشته ایم.

 تولید میلیونی واکسن
 از خرداد ۱۴۰۰ 

شانه ســاز گفــت: کاهــش ســهم واردات چه 
از لحــاظ ارزبــری و واردات، اعــداد بســیار گویــا و 
قابل قضاوت اســت که رویکرد وزارت بهداشــت، 
حمایت از تولید داخل بوده و جهش تولید اتفاق 
افتــاده اســت. مــا ظــرف ۴۵ روز موفق شــدیم به 
تولید روزانه ۴۵ میلیون عدد ماســک برســیم. در 
زمینــه کیت تشــخیصی کاماً خودکفا شــده ایم و 
در حــوزه داروهــای کرونایــی موفــق شــدیم ظرف 
کمتــر از ســه مــاه بــه تولیــد ایــن داروها برســیم، 

چون می دانستیم دنیا با ما بازی خواهد کرد.
نیــز  واکســن  تولیــد  زمینــه  در  افــزود:  وی 
توانســته ایم به موفقیت های خوبی برســیم. البته 

همــه آن چیــزی کــه الزم بــود بــرای تأمین واکســن 
کرونــا انجــام دادیم و امــروز امیدواریــم بتوانیم در 
خرداد ۱۴۰۰ اولین مجموعه میلیونی تولید واکسن 
را داشــته باشــیم و می توانیــم تــا پایــان ســال کار 

واکسیناسیون عمومی را به سرانجام برسانیم.
اصالــت  زمینــه  در  داد:  ادامــه  شانه ســاز 
محصوالت سامت محور نیز غفلت نکرده ایم و از 
طریق ســامانه تی تک، توانســته ایم کنترل خوبی 
داشــته باشــیم. مــا توانســته ایم همــه محصوالت 
ســامت محــور وارداتــی را برچســب گذاری کنیــم 
و از هموطنــان می خواهیــم در این مســیر همراه 

ما باشند.

کــه  اســت  ایــن  بــر  مــا  تــاش  افــزود:  وی 
تولیدکننــدگان دارو در حداقــل زمــان مجوزهــای 
الزم را بــرای تولیــد محصــوالت خود بگیرند و این 

حمایت ها تداوم داشته باشد.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو، دربــاره وضــع 
تأمیــن واکســن کرونا در کشــور، گفــت: در بحث 
اســتفاده از واکســن کرونا در دنیا شاهد آپارتاید 
و تبعیــض هســتیم و اکثــر کشــورها نگراننــد. مــا 
بــرای واردات هــر آنچــه الزم بــود انجــام دادیــم 
واریــز  را  الزم  مبالــغ  و  کردیــم  برنامه ریــزی  و 
کردیــم، امــا آنچــه قــرار بــود از طریــق کوواکــس 
تــا ۱۰ فروردیــن دریافــت می کردیــم می بایســت 

۴.۵ میلیــون دوز باشــد کــه فقــط ۷۰۸ هــزار دوز 
دریافت کرده ایم.

 اعالم آمادگی
 ۴۹ شرکت خصوصی

برای واردات واکسن کرونا
شانه ســاز در مــورد برخــی بدقولی هــا بــرای 
واردات واکسن کرونا، گفت: تامین چیزی حدود 
۷ و نیــم الــی ۸ میلیون دز واکســن وارداتی طبق 
قراردادهایی که بســتیم، باید تحقق پیدا می کرد 
ولــی چیــزی حــدود یــک چهارم آن محقق شــده و 

باقی آن را هنوز به ما ندادند.
بخــش  شــرکت   ۴۹ حــدود  افــزود:  وی 
اعــام  کرونــا  واکســن  واردات  بــرای  خصوصــی 
آمادگــی کردنــد کــه برای ۳۵ شــرکت معرفی نامه 
صــادر شــد امــا تا امــروز نتوانســته اند مســتندات 

واردات را اعام کنند.

 ماجرای توقف واردات
 واکسن هندی

رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: با کمپانی 
بــرای واردات ۲.۵ میلیــون دوز واکســن  هنــدی 
قــرارداد داشــتیم کــه بــرای ۵۰۰ هــزار دوز هزینه 
پرداخــت شــده بود، دادســتانی این کشــور اجازه 

نداد بیشتر از ۱۲۵ هزار دوز وارد کنیم.

نمی دانیم قرارداد جدید واکسن 
با روسیه چقدر محقق می شود

شانه ساز ادامه داد: با روسیه هم دو میلیون 
دز قــرارداد داشــتیم که تا االن حــدود ۷۰۰ هزار دز 
آن محقــق شــده و البته بــا تاش هایی که در حال 
صــورت گرفتن اســت می خواهیم تا هــر چه زودتر 
این دو میلیون دز وارد شود و همچنین ۶۰ میلیون 
دوز هم قرارداد جدید بســته شــده که تا آخر سال 
میادی تحویل داده شــود که نمی دانیم این اعداد 

چقدر محقق خواهد شد.
معــاون وزیــر بهداشــت گفــت: قرار نیســت 
بابت واکســن کرونا پولی از مردم دریافت شــود 
و واکســن های وارداتی در اختیار وزارت بهداشت 

قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: در زمینه تولید نیز ۴ شرکت 
موفــق بــه دریافــت مجوز انجام مطالعــات بالینی 
شــده اند و دو شــرکت هم مجوز تولید مشترک را 

دریافت کرده اند.
وی ادامــه داد: مــا از بحــث واردات و تأمیــن 
نیازهــا در زمان هــای کوتــاه غافــل نبوده ایــم، امــا 

تکیه اصلی ما بر واکسن تولید داخل است.
شانه ســاز گفــت: بــه لحــاظ شــرایط خــاص 
امــروز در دنیــا زیرســاخت هایی کــه از قبــل بــرای 
تولیــد واکســن وجــود داشــته و نیازهــای بســیار 
بزرگتــری کــه امــروز وجود دارد به هــر حال اینکه 
بگوییــم چقــدر قراردادهــا امــکان تحقــق دارد کار 
ســاده ای نیســت و تا االن کمتر این اظهارنظرها 
توســط مــا و همــکاران ما در ســازمان غــذا و دارو 
مطرح شده، چون متغیرها زیاد بوده است اما تا 

االن ما تمام تاشمان را انجام دادیم.

ساماندهی توزیع رسمی 
انسولین قلمی

رئیس سازمان غذا و دارو به برنامه سازمان 
غذا و دارو برای کنترل عرضه انسولین در زنجیره 
رســمی کشــور اشــاره کــرد و گفــت: بــر اســاس 
برنامــه ای کــه آغــاز کرده ایــم، ظرف دو مــاه آینده 
راه های خروج انســولین از زنجیره رســمی توزیع، 

مسدود می شود.
معــاون وزیر بهداشــت ضمــن تکذیب وجود 
بــازار ســیاه انســولین در کشــور، تاکیــد کــرد: بــا 
توجــه بــه اینکــه رونــد توزیــع و عرضــه انســولین 
قلمی در سامانه »تی تک« ثبت می شود، انتظار 
مــی رود عرضــه غیر قانونی ایــن محصول به صفر 

برسد.
در  قلمــی  انســولین  ثبــت  داد:  ادامــه  وی 
ســامانه تــی تــک، حــدود ســه ماه اســت کــه آغاز 
شــده و از همین رو پیش بینی می کنیم ظرف دو 
ماه آینده، مســیرهای خروج انســولین از زنجیره 

رسمی توزیع مسدود شود.
شانه ســاز، در عیــن حــال فــروش انســولین 
قاچــاق کــه ممکن اســت از بیــرون آمده باشــد را 
رد نکــرد و گفــت: ممکــن اســت انســولین قاچاق 

هم بیاید.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان 
اینکــه رونــد نزولــی بیمــاری کرونــا در ۱۹ اســتان 
شروع شده است، اعالم کرد که ۶ استان از جمله 
استان تهران هنوز به قله بیماری نرسیده است.

ملــی  ســتاد  ســخنگوی  رئیســی،  علیرضــا 
مقابلــه بــا کرونــا در حاشــیه جلســه ســتاد ملــی 
مقابله با کرونا گفت: امروز)شــنبه( جلسه ستاد 
ملــی مقابلــه با کرونا بــا حضور رئیس جمهوری و 

تمامــی اعضــا برگــزار شــد. در این جلســه مروری 
بــر وضــع بیمــاری در دنیــا داشــتیم. تاخــت و تــاز 
ویروس هــای جهش یافتــه در سراســر دنیــا وجود 
دارد درکشــور هندوســتان بــا توجــه بــه افزایــش 
بیماری، این کشــور از پذیرش بیمار ناتوان اســت 

و آرزو می کنیم بتواند سرو سامان بگیرد.
وی ادامــه داد: در موج چهارم غالب بیماری 
از نوع ویروس انگلیسی بود و بیش از ۸۰ درصد 

بیمــاری از ایــن نــوع ویــروس بــود. ایــن ویــروس 
کشــور انگلســتان را بــه زانــو درآورد. این ویروس 
در کشــورما با ســرعت در حال افزایش اســت اما 
خوشــبختانه بــا همراهی مردم بــه ویژه اصناف و 
کسبه،  آثار و شواهد خوبی را مشاهده می کنیم.
ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
در ۲۵ استان وضع بیماری به ثبات رسیده است 
اگرچــه میــزان بیمــاری هنوز کم نیســت اما روند 

اســت.همچنین در ۱۹  افزایشــی متوقــف شــده 
اســتان روند نزولی بیماری شــروع شــده و در ۱۰ 
استان به اوج بیماری رسیده ایم و امیدواریم طی 
ایــن هفتــه و هفتــه آینده روند ثبــات و نزولی در 
این اســتان ها نیز آغاز شــود. رئیسی خاطرنشان 
کــرد: متاســفانه ۶ اســتان هنــوز رونــد نزولــی را 
طــی نکرده انــد و حتمــا نیــاز اســت مراقبت هــای 
بیشــتری را انجــام دهنــد گرچــه بــه اوج بیمــاری 

نزدیــک شــده اند امــا هنــوز بــه قلــه نرســیده اند. 
ایــن اســتان ها وقتــی بــه قله بیمــاری برســند اگر 
بــه خوبــی پروتکل ها را رعایت کنند ســیر بیماری 
اســتان های  داد:  ادامــه  وی  می شــود.  متوقــف 
تهران، البرز، قزوین، خراســان جنوبی، هرمزگان 
و سیســتان و بلوچستان استان هایی هستند که 
طی روزهای آینده به اوج بیماری می رسند و باید 

بعد از آن شاهد روند نزولی بیماری باشیم.

احــکام جدید بازنشســتگان در اجــرای مرحله دوم 
متناسب سازی صادر شد.

بــه گــزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان تأمین 
اجتماعــی، عادل دهدشــتی، معــاون فرهنگی، اجتماعی 
و امور اســتان های سازمان تأمین اجتماعی در جلسه ای 
بــا رئیــس و اعضــای کانــون عالــی بازنشســتگان تأمیــن 
اجتماعی و رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری 
کــه عصــر روز جمعــه همزمــان بــا صــدور احــکام جدیــد 
متناسب ســازی  دوم  مرحلــه  اجــرای  در  بازنشســتگان 
حقــوق بازنشســتگان برگزار شــد، اظهار کــرد: با حمایت 
تــاش  و  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  محتــرم  وزیــر 
مدیرعامــل محترم ســازمان تأمین اجتماعی با اصاحات 
جامعــه  خواســته های  جدیــد،  احــکام  در  شــده  انجــام 

شریف بازنشستگان تا حدود زیادی محقق شد.
دهدشــتی افــزود: متناسب ســازی حقــوق بــا هدف 
احیــای قــدرت خریــد و بهبــود معیشــت جامعــه شــریف 
بازنشســتگان اجــرا شــده و ایــن قانــون بــه گونــه ای اجرا 
شــد که حقوق بازنشســتگان در مقایســه با اســفند ۹۹ 
حداقل ۵۰ درصد افزایش دارد و هیچ بازنشسته تأمین 
اجتماعــی در کشــور حقوقــش کمتــر از یــک و نیــم برابر 

اسفند ۹۹ نخواهد بود.
وی افزود: با اجرای متناسب سازی در سال جاری مجموع 
منابع مربوط به مستمری بازنشستگان در سازمان تأمین 
اجتماعــی حــدود ۷۰ درصــد افزایــش یافته اســت و منابع 
مربــوط بــا پرداخــت مســتمری ها از حــدود ۹۵۰۰ میلیارد 

تومان به ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.
علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشســتگان 
اولیــن  گفــت:  جلســه  ایــن  در  نیــز  اجتماعــی  تأمیــن 
مرحلــه متناسب ســازی که ســال گذشــته انجام شــد، با 
رضایــت جامعــه همــراه بــود امــا افزایــش حقوق بیشــتر 
مطالبــه  ایجــاد  باعــث  ســایر صندوق هــا  بازنشســتگان 
برحقــی در بیــن بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی شــد و 

مــا نهایــت تاش خــود را انجام دادیم و از زمان بررســی 
بودجــه در مجلــس بــرای اختصــاص منابــع بــه تامیــن 
اجتماعــی تــاش فراوانی کردیم که امیدواریم منابع بند 
»و« تبصــره ۲ قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ بــه زودی بــه 

سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.
بیات با تشکر از هیأت دولت و نمایندگان مجلس 
شــورای اســامی کــه صــدای بازنشســتگان را شــنیدند، 
اظهــار کــرد: از تــاش فراوانــی کــه توســط مدیرعامــل و 
ســایر مدیــران و کارشناســان ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
بــرای صدور احــکام جدید در حداقل زمان ممکن صورت 
گرفت تشــکر میکنیم و امیدوارم موجب بهبود معیشــت 

بازنشستگان و رضایتمندی این عزیزان باشد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری نیز در این جلسه گفت: ما مشکات و مطالبات 
جامعــه کارگــری را با جدیت دنبال میکنیم و از ســازمان 
تامین اجتماعی و مدیران و کارکنان زحمت کش و خدوم 

این سازمان نیز حمایت می کنیم.
کــه  متناسب ســازی  جدیــد  ســازوکار  افــزود:  وی 
در احــکام بازنشســتگان اعمال شــده اســت بــا توجه به 
جمیــع شــرایط خواســته ها و مطالبــات جامعــه شــریف 
بازنشستگان را برآورده می کند و با توجه به محدودیت 

منابع بهترین تصمیم ممکن اتخاذ شده است.
تامیــن  ســازمان  مدیرعامــل  داد:  ادامــه  صادقــی 
اجتماعــی کارهــای اساســی بــرای بهبــود خدمت رســانی 
به بازنشســتگان انجام داده اســت و ما قدردان زحمات 
ایشان هستیم و انتظار داریم که متناسب سازی دائمی 

و تضمین شده باشد.
قلــی شــادبخش، رئیــس کانون بازنشســتگان کرج 
گفــت: محور اصلی در متناســب ســازی عدالــت بیمه ای 
اســت و موضــوع مهــم در ســازوکار متناسب ســازی نیــز 
ســابقه بیمه پــردازی اســت و اولیــن حکــم بازنشســتگی 

افراد است.

احکام جدید بازنشستگان صادر شد

رئیــس اتحادیــه زنــان خانــه کارگر کشــور 
بــه  کــه  شــده  پیشــنهاد  طرحــی  کــرد  اعــالم 
زنانــی کــه در ادارات کار ثبت نــام کرده انــد یــا 
سرپرســت خانواده هســتند و نان آور ندارند و 
یــا بــه دلیل کرونــا بیکار شــده اند، تا ۶۰ درصد 
حداقــل حقــوق بــه عنــوان کمــک معیشــت در 
دوران کرونــا بــه آن هــا پرداخت شــود تا زمانی 
که بتوانند مشغول به کار شوند و شغل آن ها 

نیز دارای مزایای بیمه و بازنشستگی باشد. 
مرضیــه مهدوی، رئیس اتحادیه زنان خانه 
کارگر اســتان گیان و عضو هیات مدیره کانون 
در گفت وگــو  رشــت  بازنشســتگان شهرســتان 
بــا ایلنــا، ضمــن تبریــک روز جهانی کارگــران به 
تولیــد  عرصــه  زحتمتکشــان  و  کارگــران  همــه 
 اظهــار کــرد: حمایت از کارگران و بازنشســتگان

علــی الخصوص زنان کارگر و سرپرســت خانوار 
باید از اولویت های مهم دولت باشد، بیشترین 
دغدغــه معیشــت و عدم امنیت شــغلی مربوط 

به زنان سرپرست خانوار است.
وی افــزود: عــده کثیری از ایــن زنان بر اثر 
کرونا شــغل خود را از دســت داده اند و از نظر 
معیشــت و اقتصــاد بــا مشــکات زیــادی مواجه 
هســتند؛ عاوه بر این زنانی هم برای اشــتغال 
بــه موسســات کاریابــی مراجعــه می کنند و بعد 
از گذشــت چندین ماه نه جذب می شــوند و نه 
پاسخ درستی به آن ها داده می شود و فقط در 

انتظار جذب شغل می مانند.
رئیــس اتحادیــه زنــان خانــه کارگــر گیــان 

در همیــن راســتا بــه فایــل صوتــی خانم ســهیا 
جلــودار زاده، نماینده ســابق تهران در مجلس، 
در مــورد حمایــت از زنــان سرپرســت خانوار که 
در فضــای مجــازی و در گروه اتحادیه زنان خانه 
کارگر سراســر کشــور به اشــتراک گذاشــته شد 
اشــاره کــرد و افزود: خانم جلــودار زاده این امر 

را مورد تاکید قرار دادند. 
زاده،  جلــودار  ســهیا  اســاس،  ایــن  بــر 
رییــس اتحادیــه زنــان خانه کارگر کشــور ضمن 
تبریــک فــرا رســیدن هفتــه کار و کارگــر و روز 
زنــان کارگر در خصوص اختصاص کمک هزینه 
معیشــتی زندگی برای بانوان جویای کار گفت: 
بــا توجــه بــه دســتور کار جنــاب آقــای محجوب 
دبیــرکل خانــه کارگر بــه اتحادیه زنــان کارگر در 
ســالجاری و بــا توجــه به نیاز شــدیدی کــه زنان 
سرپرســت خانــوار تحصیلکــرده جویــای کار بــه 
کمــک هزینه ی معیشــتی دارنــد و از آنجایی که 
نفقــه زن در صــورت نداشــتن همســر، پدر و یا 
قیم قانونی به عهده  دولت و حکومت اســامی 
اســت، ایــن طــرح پیشــنهاد شــده کــه در هیات 
دولت مذاکرات آن توسط دبیرکل محترم انجام 
شــده و انشــاهللا این طرح به صورت الیحه در 

مجلس مطرح شود و به تصویب برسد. 
وی افزود: زنان زیادی جویای کار هســتند 
و آمــار بــاالی بیــکاری مــا مربــوط بــه این دســته 
از بانــوان اســت کــه نیازمنــد بــه کار بــرای امرار 
معاش هســتند. در طرح مزبور پیشــنهاد شــده 
بــه زنانــی کــه در ادارات کار ثبت نــام کرده اند یا 

سرپرست خانواده هستند و نان آور ندارند و یا 
به دلیل کرونا بیکار شــده اند و بســیاری از این 
زنــان نیــز بیمــه نیســتند و مجبــور می شــوند در 
کارگاه هــای غیر رســمی بــا پایین تریــن دریافتی 
از حداقــل حقــوق مشــغول بــکار شــوند، کمــک 

معیشتی تعلق گیرد. 
اکثــر  چنــد  هــر  داد:  ادامــه  جلــودارزاده 
آقایانــی کــه بیمــه بیــکاری داشــتند و همچنیــن 
کســانی کــه بــه دلیــل کرونا بیــکار شــده بودند 
هنــوز موفــق نشــدند که کمک هزینه معیشــت 

یا بیمه بیکاری را دریافت کنند. 
وی اضافه کرد: پیشــنهادی قبا برای تمام 
کســانی که بیکار هســتند و در ادارات کار ثبت 
نام کرده اند مطرح شــد اما در آن زمان مجلس 
موافقت نکرد و شورای نگهبان نیز به دلیل بار 
مالــی ایــن مصوبه را رد کــرد. اما در حال حاضر 
در خصوص بار مالی آن صحبت ها و مذاکراتی 
صــورت گرفتــه و انشــاهللا ایــن امر حــل خواهد 
شــد و الیحــه نیــز از طــرف دولــت بــه مجلــس 
آورده می شــود. پیشــنهاد شده بانوانی که برای 
کار ثبت نام کرده اند یا بیکار هســتند و ســندی 
بــه عنــوان بیــکاری دارنــد تــا ۶۰ درصــد حداقــل 
حقوق به عنوان کمک معیشت در دوران کرونا 
بــه آن هــا پرداخــت شــود تــا زمانــی کــه بتواننــد 
مشــغول به کار شــوند و شــغل آن ها نیز دارای 

مزایای بیمه و بازنشستگی باشد. 
به گفته وی؛ زنان زیادی در ســطح کشــور 
مشــمول ایــن موضــوع خواهند شــد و در حدود 

۸۰۰ هــزار نفــر ایــن تعداد برآورد می شــود و به 
هرحــال کمــک بزرگــی اســت در ایــن دورانی که 
فقر بیداد می کند و بسیاری از افراد نمی توانند 
کار و حرفــه ای بیابنــد و شــرافتمندانه زندگــی 
خــود را اداره کننــد. همــه ی ما بایــد تاش کنیم 
چنیــن  دوازدهــم  دولــت  عمــر  باقیمانــده  در 
مبحــث مهمــی اطاع رســانی شــود و بــه عنــوان 
یــک خواســته در بیانیــه زنــان کارگــر درج شــود 
کــه ما خواهــان پرداخت بیمه بیــکاری به زنانی 
هســتیم کــه توانایــی انجــام کار دارنــد و جویای 
کار هســتند و تاکنون موفق نشــده اند که کاری 

بیابند که حقوق ثابت و مکفی داشته باشد. 
بانــوان روز  وی تاکیــد کــرد: در جلســات 
کارگــر بــه عنــوان یــک خواســته عمومــی مطرح 
شــود تــا انشــاهللا بتوانیــم بــا پشــتوانه خوبــی 
کــه فراهــم می گردد به این مهم دســت یابیم و 
باری از دوش زنان شــریف و زحمتکش جامعه 

برداریم. 
وی در پایــان روز کارگــر را بــه همــه  زنــان 

کارگر کشور تبریک گفت.

جزئیات طرح پرداخت ۶۰ درصد حداقل حقوق 
به ۸۰۰ هزار زن سرپرست خانوار

شروع روند نزولی کرونا در ۱۹ استان

رئیس سازمان غذا و دارو: فقط یک چهارم واکسن های 
خریداری شده را به ایران تحویل داده اند

ایران با کمپانی هندی برای واردات ۲.۵ میلیون دوز واکسن قرارداد داشته است اما دادستانی این کشور اجازه نداد بیشتر از ۱۲۵ هزار دوز تحویل دهند


