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هر فرد چقدر ارز درمانی میتواند دریافت کند؟

فروش و انتقال ارز درمانی و هزینه اقامت برای بیماران آزاد حداکثر تا  ۱۰هزار دالر با ارائه
تاییدیه و برآورد هزینه مرکز درمانی خارج از کشور و همچنین تایید و تشخیص کتبی
پزشک متخصص معالج داخلی که در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور و میزان
ارز مورد نیاز در آن درج شده باشد ،منوط به اخذ وثیقه به میزان  ۳۰درصد هم ارز ریالی
پرداخت شده به نرخ مبادلهای بالمانع است /.ایسنا

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر
وکیل مالباختگان پرونده س��که ثامن آخرین وضعیت
رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد.
رسول کوهپایهزاده در خصوص آخرین وضعیت پرونده
س��که ثامن اظهار کرد :روز س��ه ش��نبه جلسه دادگاه
رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده
یعنی همس��ر و خواهر آقای فرهاد زاهدیفر در شعبه  ۶۸دادگاه
تجدیدنظر اس��تان تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار
شد.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1630فق��ر و بیکاری بیداد میکند .صدای
آقای پرستویی بازیگر کشورمان هم درآمده و
به رئیس دولت این را تذکر میدهد .متاسفانه
برخی مسئوالن توجهی به وضع زندگی مردم
ندارند فقط شعار میدهند)10/24( .
 -1621کدام مسئول و نماینده و کدام مقامی
میتوان��د با حقوق دریافتی یک کارگر زندگی
کند؟ من رک و راس��ت میگویم ما کارگران
اصال زندگی نمیکنیم)10/24( .
 -1611آق��ای نمکی وزیر محترم بهداش��ت!
امیدواریم برای بهار طبق گفته ش��ما واکسن
کرونای ایرانی آماده باشد .مردم به حرف شما
اعتماد کردند)10/24( .
 -1605آیا سریال «نون خ» برای نوروز پخش
میشود؟ ()10/24
 -1521آق��ای روحان��ی! از حاال وع��ده دالر
 15هزار تومانی میدهید ،اما دالر حتی 15هزار
تومان هم قیمت واقعی آن نیست .شما وقتی
رئیس دولت شدید دالر چند بود؟ ()10/24
 -1510اروپاییها چرا خودش��ان برای احیای
برجام کاری نمیکنند چرا فقط از ایران توقع
همکاری دارند؟ ()10/24
 -1601حقوقهای  31میلیونی و  52میلیونی
برخ��ی از بازنشس��تگان که به آنه��ا پرداخت
میشود ،آیا همین باعث کسر بودجه نمیشود؟
بقیه افراد که با حقوق کم زندگی میکنند چه
کار کنند؟ ()10/25
 -1520من نمیدانم در این کشور کسی نیست
که دلش برای مردم بسوزد؟ چرا عدهای خاص
اجناس رابا ارز  4200تومان وارد میکنند ،اما با
دالر آزاد به مردم میفروش��ند .آیا نباید به این
کارها نظارت داشت؟ آقای روحانی و مسئوالن
دیگر به کجا رس��یدهاند که مردم به این همه
بدبختی دچار شدهاند)10/25( .
 -1502چ��را این مجلس و دولت دائم کلکل
دارند چرا مجلس آنقدر با دولت مخالف است؟
مجلس راس��ت میگوید جل��وی حقوقهای
نجومی را بگیرد)10/25( .
 -1441با تشکر از تریبونی که در اختیار ما قرار
دادید .من یک پودر ماشین لباسشویی خریدم
 12ه��زار و پانصدتومان .با این گرانیها ما چه
طوری زندگی کنیم؟ ()10/25
 -1421بازنشس��ته تامین اجتماعی هستم.
 14سال است بازنشست شدم 955 .هزار تومان
حقوق میگیرم البته با 11سال سابقه ،حاال ما با
این گرانیها چه کار کنیم؟ ()10/25
 -1401از هموطنان ارمنی هستم خواهشی
دارم از پزشکان حاذق کشور .در جریان جنگ
ارمنستان و آذربایجان س��ر موضوع قرهباغ ما
مجروحان زی��ادی دادیم .برخ��ی جوانهای
مجروح ما احتیاج به عملهای سنگین دارند.
این عملها فقط از دس��ت پزشکان حاذق ما
برمیآی��د چون هم جنگ را تجربه کردند هم
عملهای زیادی انجام دادند .در صورت امکان
اقدام به مداوای مجروحان این جنگ هم بکنند.
()10/25
 -1310واقعا آنگونه که آقای قالیباف میگوید
 80درصد اقتصاد در دست دولت است؟ دولت
که خودش چنین نظری ندارد)10/25( .
 -1201مسئوالن باید کاری کنند حداقل در
این ایام کرونایی فشار اقتصادی بر مردم کمتر
ش��ود .مردم زیربار فش��ار اقتصادی کمر خم
کردند)10/25( .
 -1137امی��دوارم ظرف چند روز آینده توافق
هستهای و برجام احیا بشود و روزهای بهتری
برای کشورمان و مردم رقم بخورد)10/25( .
 -1121شنیدیم یک رسانه کرهای گفته هیئت
کرهجنوبی با دست خالی تهران را ترک کرده.
به آنان میگویم سالهاست پول بلوکه شده در
کشورتان داریم ککتان هم نگزید .پولهای ما
را آزاد کنید)10/25( .
 -1109ای��ن جری��ان تاریکیه��ا در برخ��ی
خیابانها و معابر چیس��ت؟ چرا ب��رای مردم
مشکل درست میکنند؟ روشنایی خیابانها را
تامین کنند)10/25( .
 -1037باالخره خوب است آقای جلیلی عنوان
کردند که خروج آمریکا از برجام چه تحریمهایی
را روانه ایران کرد .هرچند ایشان برجام را اصال
قبول ندارند)10/25( .
 -1021آقای روحانی!  15هزار تومان هم برای
دالر قیمت باالیی است .قیمت آن باید کمتر از
اینها باشد .باید فشار افزایش قیمت دالر روی
مردم کم شود)10/25( .
 -1011چرا مدتهاس��ت از آقای اکبر عبدی
بازیگر طنزپرداز کشورمان خبری نیست؟ چرا
به پیشکسوتها توجه نمیشود؟ ()10/25
 -0901آقای روحانی! صبر کنید اگر تحریمها
رفع شد در مورد قیمت دالر نظر بدهید .شما
در دوران تحریم نتوانستید یا نخواستید قیمت
را کنترل کنید)10/25( .

 -0710اگ��ر م��دارس بازگش��ایی ش��وند
دانشآموزان با چه تضمینی به مدرسه بروند؟
چقدر پروتکلها رعایت خواهد شد؟ ()10/25
 -2330نتیجه دیدار هیئت کرهای در تهران به
کجا کشید؟ تکلیف کشتی توقیف شده و اموال
بلوکه شده ما به کجا انجامید؟()10/26
 -2312بودجه صدا و سیما برای سال ،1400
 700میلیارد تومان افزایش یافته .درحالی که
خروجی این سازمان و برنامههایش برای مردم
چندان جذاب نیست)10/26( .
 -2301آق��ای عارف! کاندی��دای اجارهای که
بحث جدیدی نیس��ت که ش��ما آن را توهین
به اصالحات میدانید .مگر در اصالحطلبان و
فراکسیون امید یکس��ری آدمها از جناحهای
دیگر هم وارد نشدند؟ ()10/26
 -2102م��ا مردم از بازگش��ایی م��دارس هم
خوشحالیم هم نگران ،نگرانیهایمان به خاطر
این اس��ت که نمیدانیم پروتکلها چقدر در
مدارس رعایت میشود)10/26( .
 -2041خواستم سوال کنم آیا موضوعی هست
که این آق��ای عباس عبدی در آن ورود نکرده
باشد؟ ایش��ان از سیاست گرفته تا به موضوع
زایمان هم دخالت میکند)10/26( .
 -2011چرا کنایه زدن و متلک پرانی فرزندان
مرحوم آیتاله هاش��می به هم تمامی ندارد؟
()10/26
 -1921اگر دوباره سفرها شروع شود که شاهد
افزایش ش��یوع خواهیم بود .مردم چرا س��فر
غیرضروری میروند؟ ()10/26
 -1811مردی که سالها دل به تحریمها خوش
کرده بود و تحریمها را علیه کشور ما اعمال کرد
حاال خودش از سوی جامعه آمریکا دارد تحریم
و طرد میشود .ظلم پایدار نمیماند)10/26( .
 -1710این وظیفه مس��ئوالن اس��ت که هر
تصمیمی که به نفع کشور و مردم است بگیرند
تا مشکالت کشور مرتفع شود)10/26( .
 10 -0811ش��هر مازندران در وضعیت قرمز
هستند.لطفامسافرانبهاینشهرهاسفرنکنند.
رعایت مردم این شهرها را هم بکنند وضع بدتر
از این نشود)10/27( .
 -0702مردم تا کی باید این فشارهای گرانیها
را تحمل کنند؟ ()10/27
 -2250در برخی از فیلمهایی که در ش��بکه
نمایش پخش میش��ود فقط رواج خیانت یا
خشم و یا تجملگرایی است .اخالق در اینگونه
فیلمها جایگاهی ندارد)10/27( .
 -1950شما گاهی خصوصا قبل از تعطیلیها
یک صفحه از روزنامه کم میکنید جدول هم
چاپ نمیکنید .باالخره ما  2هزار تومان پول
میدهیم که س��رمان حداقل ب��ه جدول گرم
شود .پس یاد میگیریم روزهای قبل از تعطیلی
روزنامه نخریم)10/27( .
آفتاب یزد :استثناء بود و عذرخواهی میشود.
امید است هیچ وقت با قطع برق مواجه نشوید.
 -1930عرضم به آقای صوفی اس��ت .ش��ما
دوستدارایرانیواصالحاتهستید.اصالحاتیها
اجماع دارند اما برخی افراد مانع اجماع هستند.
()10/27
 -1912چرا عراقیها پول حتی خسارت جنگ
را به ما پرداخت نکردهاند؟ ()10/27
 -1901از مس��ئوالن تقاضا داریم پول ما را از
کش��ور عراق بگیرند .مبالغ قابل توجهی آنجا
داریم .اینها برای م��ا رای ممتنع دادند .مردم
خودمان در سختی زندگی میکنند)10/27( .
 -1821از بهشهر تماس میگیرم .آقای ترامپ
فقط به فکر خود و منافع آمریکاست .کسانی که
فکر میکنند ترامپ به نفع مردم ایران قدمی
برمیداشت سخت در اشتباه بودند)10/27( .
 -1802چرا قیمت سرشیر که محصول تولید
داخل اس��ت در شهر ایالم از کیلویی  30هزار
تومان به کیلویی 100تومان رسیده؟ آیا نظارتی
بر لبنیات نیست؟ ()10/27
 -1710از ایالم تماس میگیرم .آیا در شهر من
ناظر و نظارتی وجود ندارد؟ در خیابان سعدی
جنوبی نگاهی به سنگفرش خیابانها بکنند.
ی هستند که برخی
این سنگفرشها به گونها 
افراد مسن ممکن است هنگام پیادهروی چندبار
زمین بخورند .این چه طرز س��نگفرش کردن
است؟ ()10/27
 -1601بس��یاری از قولهایی که مسئوالن به
مردم دادند عملی نشده است .تقصیر از کیست؟
()10/27
 -1550آقای روحانی فکر میکند مردم متوجه
نیس��تند که میگوید مصرف گاز ما به اندازه
نصف  28کشور است .ایشان باید بداند بیشتر
این کشورها مثل ما از برق استفاده نمیکنند.
در مورد خاموشیها هم گفتهاند به علت مصرف
گاز اس��ت .میخواهم بگویم بسیاری از مراکز
مثل مدارس و تاالرها و اماکن تعطیل است این
یعنی مصرف گاز کمتر شده .چطور مصرف گاز
مردم بیشتر شده؟ ()10/27

پیامهای مردمی در صفحات 8-2

برگزاری دادگاه متهم ردیف دوم و سوم پرونده سکه ثامن

به گزارش ایلنا ،وی افزود :توجه این جلسه به نقش
مهم و اساس��ی و موثر متهم ردی��ف دوم به عنوان
رئیس هیئت مدی��ره آریوپرگاس آیلین در عملیات
مجرمانه بود .متهم وجوه و اموال غیر منقولی از این
راه تصاح��ب کرده بود و نقش موث��ری در انتقال و
از دس��ترس خارج شدن میلیاردها تومان پول متعلق به شکات و
مالباختگان در کشور ترکیه داشته است.
وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن ادامه داد :دادگاه سواالت الزم

را جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت از متهم به عمل آورد که
کمک شایانی به آشکار شدن دفاعیات بالوجه کرد.
وی بی��ان کرد :ب��ا توجه به اینک��ه رأی دادگاه ب��دوی ،معاونت
در ب��زه کالهب��رداری را برای مته��م احراز کرده اعت��راض ما به
رأی دادگاه ب��دوی از ای��ن باب بود که اقدام��ات و افعال مجرمانه
مته��م ،مصداق مش��ارکت در کالهب��رداری اس��ت .کوهپایهزاده
گف��ت :زمان جلس��ه بع��دی رس��یدگی متعاقباً تعیی��ن و ابالغ
خواهد شد.

حقوق  ۵۲میلیون تومانی مدیران و دستمزد  ۴میلیون تومانی کارگران

«نجومیبگیری» قانونی میشود!

از س��ال  ،۹۵اعتراض به حقوقهای نجوم��ی در دولت باال گرفت؛ تا
جایی که مقرر ش��د سامانهای برای شفافس��ازی دستمزد و مزایای
مزدی مدی��ران رده باالی دولت طراحی ش��ود و این مدیران ،فیش
حقوقی خود را در این س��امانه آپلود کنند ت��ا همه مردم بتوانند به
سادگی ،دریافتی مدیران و میزان مزایای مزدی ماهانه آنها را رویت
کنن��د اما ظاهرا ً کار این س��امانه و طراحی آن به دلیل مقاومتهای
موجود در برخی سطوح مدیریتی ،به جایی نرسید و عملیاتی نشد .اما
حاال بعد از چند س��ال پروپاگاندا و تبلیغات علیه حقوقهای نجومی،
به نظر میرس��د که این مقوله قرار اس��ت کام ً
ال قانونی شود تا جایی
که مسئوالن بیمحابا در ارتباط با آن صحبت میکنند؛ باید در نظر
ِ
جمعیت حال حاضر کش��ور ،متعلق به
بگیریم که نزدیک  ۵۰درصد
جامعه کارگری هس��تند و بیش از  ۷۰درصد جمعیت این جامعه در
این شرایط ناگوار معیشتی با حقوقهای زیر  ۳میلیون تومانی روزگار
میگذرانند!
>نجومیبگیریقانونی!
ِ

به گزارش ایلنا ،بنا بر پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،
در س��ال  ،۱۴۰۰حقوقه��ای نجومی  ۵۲میلی��ون تومانی یا حتی
 ۶۰میلیون تومانی ،در س��طوح مدیریتی دولت ،قانونی خواهد ش��د.
همچنین اعالم ش��د «حقوقهای قانونی مدیران دولتی طبق الیحه
بودج��ه دولت در س��ال  ۱۴۰۰بر مبنای یک مصوبه از س��وی آقای
نوبخت بطور متوس��ط  ۵۲میلیون خواهد شد ».دوم دی ماه ،بازهم
همه کارگرانی که پای تلویزیون نشس��ته بودند ،اخب��ار ناگواری در
رابطه با قانونی ش��دن نجومیبگیری در س��ال آینده شنیدند؛ عادل
آذر ،رئیس سابق دیوان محاس��بات در گفنگویی درباره حقوقها در
ش��ب دوم دیماه گفت« :به نظرم دولت بس��یار در افزایش حقوقها
دس��ت و دلبازی به خرج داده اس��ت .کل افزایش حقوق در احکام را
 ۲۵درصد اعالم کرده و آن را در تبصرههای بودجه آورده است .ولی
اگر ملحقات و حاش��یهها و این موارد را به آن اضافه کنیم بر اس��اس
قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهایی که قانون خاص دارند
و ش��رکتها و منفذهایی که در قانون برنامه شش��م اجازه داده است
به هیئت مدیرهها ،هیئت عاملها و مجامع ،من یک حساب و کتابی
که بر اساس فرمولهای محاس��باتی سالهای قبل کردم؛ اگر مردم
دیدند که پرداخت ماهانه  ۶۰میلیون تومان در سال  ۱۴۰۰برای یک
نفر داشتیم هیچ تعجب نکنند .البته این نادر است و من سقف آن را
ع��رض کردم .اما بدون تردید در بودجه  ۱۴۰۰حقوقهای حدود ۶۰
میلیون تومان خواهیم داشت .این پرداختی قانونی است و بر اساس
قانون پرداخت میشود».
ً
>دولت دارد یا واقعا ندارد؟!

در تبص��ره ( )۱۲الیحه بودجه س��ال آینده ،دول��ت افزایش ضریب
حق��وق گروههای مختلف حقوق بگیر در دس��تگاههای اجرایی ماده
( )۲۹قانون برنامه شش��م توسعه و همچنین نیروهای مسلح ،وزارت
اطالعات و سازمان انرژی اتمی را  ۲۵درصد تعیین کرده است .طبق
پیشبینیهای انجام شده ،قرار است در سال  ۱۴۰۰حداقل دریافتی
 ۳.۸میلیون تومان برای کارکنان و بازنشس��تگان باشد و حقوقهای
دریافتی تا سقف  ۴میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف باشند .این
در حالی اس��ت که میزان افزایش حقوق در سال جاری  ۱۵درصد و
حداق��ل دریافتی  ۲.۸میلیون تومان با معافی��ت  ۳.۸میلیون تومان
تعیین شده بود .با این همه ،آنچه بیشتر مورد انتقاد است ،سقف ۵۲
میلیون تومانی حقوق مدیران است که ریاست سازمان برنامه و بودجه
کشور پیشنهاد داده است؛ اگرچه  ۲۵درصد افزایش حقوق کارمندان

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی
کار :حداکثر حقوق کارگری  ۷برابر حداقل دس��تمزد
مصوب اس��ت؛ درواقع به بیش از  ۷برابر حداقل حقوق،
بیمه تعلق نمیگیرد؛ در این ش��رایط ،چطور قرار است
س��قف حقوق مدیران دولت ۵۲ ،میلیون تومان باش��د؛
سقف قانونی که  ۵۲میلیون تومان باشد ،دریافتی یک
مدی��ر از  ۶۰میلی��ون تومان هم فراتر م��یرود؛ اینهمه
تبعی��ض ،واقع�� ًا چگونه قرار اس��ت توجیه ش��ود؛ باید
س��اختارهای مزدی را ب��ه گونهای بچینن��د که فاصله
طبقاتی کاهش یابد و از بین برود نه اینکه ،خودشان به
این فاصله عمیق دامن بزنند و آن را هر سال بیشتر کنند!
دول��ت نیز به تاس��ی از عملک��رد دولتیها در س��الهای اخیر ،همان
 ۲۵درصد نمیماند و به انحای مختلف در میانه سال زیاد میشود؛
این در حالیست که  ۵۰درصد جمعیت کشور باید با حداقل دستمزد
ناچیز کارگری بس��ازند و هیچ مصوب��ه و الحاقیهای نیز برای افزایش
مزد و مزایای مزدی آنها در میانه س��ال ،در کار نیست و نخواهد بود!
س��وال اینجاست در شرایطی که دولت همواره دا ِد کمبود بودجه سر
میدهد و به همین بهانه ،بدهی بیش از  ۳۰۰میلیون تومانی خود را
به سازمان تامین اجتماعی نمیپردازد و در شرایطی که ادعا میکند
بودجه برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد،
چرا متولی تخصیص اعتبارات آن یعنی سازمان برنامه و بودجه قصد
کرده است که به نجومی بگیری ،وجهه قانونی ببخشد؟!
>فاصله طبقاتی مدیران دولتی و جامعه کارگری
بیشتر از همیشه خواهد شد

محمدرض��ا تاجیک (نماین��ده مجمع عالی نماین��دگان کارگری در
ش��ورایعالی کار) در رابطه با حقوق نجومی مدیران دولتی میگوید:
سازمان برنامه و بودجه ،فقط دولتیها را شهروند این مملکت میداند؛
افزایشی که برای کارمندان دولت در قانون بودجه مث ً
ال  ۲۵درصد در
نظر بگیرند ،در میانه س��ال و در احکام کارگزینی ثابت نمیماند و به
هزار ترفند ،مجدد زیاد میشود؛ متاسفانه اعداد و ارقامی که در ارتباط
با مزد و مزایای دولتیها اعالم میکنند ،با واقعیت چندان همخوانی
ندارد و با اعالم این اعداد میخواهند به حس��اب خودش��ان تورم را
مه��ار کنند و ابزاری برای مقاوم��ت در برابر افزایش عادالنه و قانونی
مزد کارگران فراهم نمایند .وی با تاکید بر اینکه روز به روز وضعیت
معیشتی کارگران بحرانیتر میشود؛ ادامه میدهد :آقایان دولتی ،به
بُعد اجتماعی دستمزد کارگر توجهی ندارند درحالیکه بعد اجتماعی
دس��تمزد از بعد اقتصادی آن مهمتر اس��ت؛ امروز این آس��یبهای
اجتماعی فراگیر ،معلول بیتوجهی به معیشت حدود نیمی از جامعه
است که روز به روز دچار بحران فراگیرتر میشوند.

تاجیک به بازه محدود دس��تمزد کارگران اشاره میکند و میگوید:
حداکثر حقوق کارگری  ۷برابر حداقل دستمزد مصوب است؛ درواقع
ب��ه بی��ش از  ۷برابر حداقل حق��وق ،بیمه تعلق نمیگی��رد؛ در این
ش��رایط ،چطور قرار است س��قف حقوق مدیران دولت ۵۲ ،میلیون
تومان باش��د؛ سقف قانونی که  ۵۲میلیون تومان باشد ،دریافتی یک
مدی��ر از  ۶۰میلیون تومان هم فراتر م��یرود؛ اینهمه تبعیض ،واقعاً
چگونه قرار اس��ت توجیه شود؛ باید ساختارهای مزدی را به گونهای
بچینن��د که فاصل��ه طبقاتی کاهش یاب��د و از بین ب��رود نه اینکه،
خودش��ان به این فاصله عمیق دامن بزنند و آن را هر س��ال بیش��تر
کنند! با این تصمیم س��ازمان برنام��ه ،فاصله طبقاتی مدیران دولتی
و جامعه کارگری ،بیشتر از همیشه خواهد شد .کارگرانی که همواره
در مذاکرات مزدی س��االنه شاهد ایس��تادگی دولت در برابر افزایش
م��زد برابر با حداقلهای زندگی هس��تند؛ چگونه میتوانند س��قف
 ۵۲میلیون تومانی حقوق مدیران دولتی را تحمل کنند؛ در مذاکرات
مزدی سال قبل ،دولتیها رضایت ندادند حداقل دستمزد کارگری به
حداقلی  ۴میلیون و  ۹۴۰هزار تومانی افزایش
اندازه سبد معیش��ت
ِ
یابد و امس��ال هم حتماً مقابل افزایش دستمزد کارگران ایستادگی
میکنند؛ دولتیها در خوشبینانهترین حالت به رسیدن مزد دریافتی
کارگران (که امروز  ۲میلیون و  ۶۱۱هزار تومان اس��ت) به  ۴میلیون
تومان راضی خواهند شد؛ حاال همین دولت میخواهد بدون ترس و
نجومی  ۵۲میلیون
واهمه و بدون پردهپوشی ،به مدیران خود حقوق
ِ
تومانی یا به روایتی  ۶۰میلیون تومانی بدهد!

>دولت دیگر هیچ ابایی از نمایش تبعیض ندارد!

علی خدایی (عضو کارگری ش��ورایعالی کار) نیز در انتقاد از س��قف
 ۵۲میلیون تومانی حقوق مدیران دولتی میگوید :متاس��فانه در دو
سال اخیر ،شاهد تبعیض شدید در اختصاص منابع همگانی هستیم؛
بیس��ابقهترین تبعیضها در تخصیص مناب��ع و در توزیع ثروتهای
ملی ،اعمال ش��ده است .دولتیها ،خشنترین چهره نئولیبرالیسم را
به نمایش گذاش��تهاند .هیچ توجیه اقتصادی ندارد که منابع متعلق
به هم��ه مردم را دلبخواه��ی به یک گروه خ��اص اختصاص دهند؛
آقای نوبخت باید بدانند کارگران ش��اغل و بازنشس��ته هم ش��هروند
این مملکت هس��تند و حقوق��ی دارند .او ادامه میدهد :س��ال اخیر
(س��ال  )۹۹در دو مرحله حقوق کارمندان دول��ت را افزایش دادند،
یکبار همان افزایش قانون بودجه و یکبار افزایش  ۵۰درصدی فصل
دهم قانون مدیریت خدمات کش��وری ام��ا در مقابل افزایش عادالنه
و قانونی دستمزد کارگران ایس��تادگی کردند؛ پافشاری دولتیها در
مذاکرات مزدی  ۹۹بیس��ابقه ب��ود؛ بالفاصله بعد از خاتمه مذاکرات
مزدی ،بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان صندوقهای مختلف
پی��ش آمد که بازهم تبعیض روا داش��تند؛ به صندوقهایی که بیش
از  ۸۵درص��د مص��ارف آنها با بودجه عموم��ی و از خزانه بیتالمال
تامین میش��ود ،اعتبار کافی برای همسانس��ازی دادند اما به تنها
صندوق سرپای کشور که با بودجه کارگران اداره میشود؛ ریالی بابت
همسانسازی ندادند؛ حتی بدهی خود را به این صندوق نپرداختند!
او با انتقاد از تبعیض آشکار و نمایانی که در سالهای اخیر برقرار شده؛
ادامه میدهد :چرا کف حقوق بازنشستگان صندوقهای ورشکسته و
بازنشستگان تنها صندوق
دچار بحران باید  ۴.۵میلیون تومان باشد اما
ِ
سرپا و خودکفای کشور باید بین  ۲.۵تا  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
حق��وق بگیرند؟ چطور کارگران و نمایندگان آنها با دولتی همراهی
کنن��د که خیلی راحت اع�لام میکند حقوق مدی��ران آن ،بیش از
ده برابر یک کارگر زحمتکش اس��ت؛ کارگری که چرخهای سنگین
تولید را میگرداند و ارزش افزوده واقعی تولید میکند!

زمان ورود اولین محموله واکسن کرونا به ایران از زبان رئیس جمهور

رئیس جمهور تاکید کرد که دولت مصمم است
ظرف هفتههای آینده و ب��ا ورود اولین محموله
واکسن خریداری شده ،عملیات واکسیناسیون را
در کش��ور مطابق جدول طراحی شده از جامعه
ه��دف آغاز کند .به گزارش پایگاه اطالعرس��انی
دول��ت ،حس��ن روحان��ی در جلس��ه روس��ای
کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا و
پس از دریافت گزارشهای دس��تگاههای ذیربط
نظیر بان��ک مرک��زی ،وزارتخانهه��ای صمت و
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی در خصوص

آخرین اقدمات صورت گرفت��ه برای تامین ارز و
منابع مورد نیاز برای س��اخت ،تامی��ن و واردات
واکس��ن کرونا ،گفت :تامین واکس��ن کرونا جزو
اولویتهای کش��ور اس��ت .رئیس جمهور با بیان
اینک��ه بای��د در کنار س��ایر احتیاج��ات دارویی
و تجهیزات پزش��کی ،واکس��ن کرونا ب��ا اولویت
تولید و تامین ش��ود ،اظهارداشت :اگر تحریمها،
مانع تراش��یها و ایج��اد محدودیتها در تامین
منابع خرید واکس��ن از س��وی دولت تروریست
ترامپ نبود ،قطعا واکسیناس��یون را خیلی زودتر

 ۸۵درصد تجهیزات صنعت نفت بومیسازی
شده است
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
گفت :ام��روز  ۸۵درصد هم��ه تجهیزات مورد
نی��از صنعت نفت ،گاز و پتروش��یمی در داخل
کشور تولید میش��ود .به گزارش ایسنا ،مجید
محمدپ��ور در نشس��تی خبری گف��ت :اکنون
امکان تولید بیش از  ۸۵درصد تجهیزات مورد
نیاز صنعت نفت ،گاز،پاالیش و پتروشیمی در
کش��ور وجود دارد که البته همین میزان تولید
نیز در کش��ور بومیس��ازی شده اس��ت .وی با
بی��ان اینکه بهدلیل تحریمه��ا و کاهش قیمت
نفت ،ح��دود  ۴۰درصد از ظرفیت س��ازندگان
تجهیزات صنع��ت نفت خالی اس��ت ،افزود :با
توجه به توان ش��رکتهای س��ازنده تجهیزات

صنعت نفت ،ظرفیت س��اخت ای��ن تجهیزات،
براب��ر  ۵میلی��ارد یورو برآورد میش��ود .رئیس
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان
اینکه هماکنون  ۸۲۰ش��رکت زیرمجموعه این
انجمن هس��تند ،تصری��ح کرد :از ای��ن تعداد،
 ۱۸۲ش��رکت دانشبنیان هس��تند و به همین
تعداد نیز در صف تبدیل ش��دن به شرکتهای
دانشبنیان ق��رار دارند که در مجموع  ۸۰هزار
شغل مس��تقیم و  ۲۵۰هزار شغل غیرمستقیم
ایجاد شده است .وی گفت :هرکجا قوی شدهایم
امکان تحریم کشور وجود نداشته است ،از این رو
در مورد  ۸۵درصد تجهیزات بومیسازیش��ده،
هیچ کشوری نمیتواند ایران را تحریم کند.

میتوانس��تیم آغاز کنیم و ای��ن نیز این جنایتی
ب��ود که آمریکاییه��ا در حق ملت ای��ران انجام
دادند .روحان��ی تصریح کرد که به رغم همه این
مانع تراشیها و ایجاد محدودیتها ،اقدامات الزم
برای خرید واکسن انجام شده و اولین محموله آن
که مورد تایید وزارت بهداشت و درمان است ظرف
هفتههای آتی وارد کشور میشود و بالفاصله نیز
درچارچوب سند ملی تدوین شده ،واکسیناسیون
آغاز میش��ود .در این جلس��ه همچنین قرارگاه
عملیاتی ،گزارش تکمیلی از احتمال شیوع موج

چه��ارم کرونا و مخاطرات آن و نقش عدم رعایت
دقیق دس��تورالعملهای بهداش��تی از جمله در
سفرها و اجتماعات مذهبی ،ملی و خانوادگی ارائه
و تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ شد .رئیس
جمهور در همین ارتباط به قرارگاه عملیاتی ستاد
ملی مقابله با کرونا و کمیته بهداشتی و درمانی در
خصوص تشدید نظارتها ماموریت داد و گفت که
باید تکلیف هر دستگاه نظارتی در خصوص اجرای
دقیق دستورالعملهای بهداشتی مشخص شود و
در قبال آن پاسخگو باشد.

کمبود نقدینگی آسمان شهر زیر زمینی را
هم مه آلود کرده است

نای��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره و مدیرعام��ل
ش��رکت بهرهبرداری متروی ته��ران و حومه
کمبود نقدینگی را مهمترین مش��کل متروی
تهران عنوان کرد و گف��ت :با تمام توان برای
س��رویس دهی مطلوب به مس��افران شهر زیر
زمینی تالش میکنیم.
فرنوش نوبخت ضمن گرامیداشت هفته هوای
پاک گفت :تمامی تالش خود را کردهایم تا بر
اس��اس چش��م انداز پیشبینی شده به عنوان
ش��رکتی س��رآمد در حمل و نقل ش��هری با
رویک��رد دق��ت ،س�لامت و س��رعت بهترین
خدماترسانی را داشته باشیم.
وی تصری��ح ک��رد :در این س��نوات گذش��ته

تاکن��ون که ب��ه عن��وان مدیرعامل ش��رکت
بهرهبرداری متروی تهران در حال خدمترسانی
به ش��هروندان هستم همیشه س��عی کردهام
ب��ه ج��ای بی��ان مش��کالت راه��کاری ب��رای
س��رویس دهی مناس��بتر ارائه دهی��م و این
موضوع را با کاهش س��رفاصله حرکت قطارها
ب��ه اثبات رس��انده ایم .نوبخت گف��ت :کار در
مت��روی ته��ران ی��ک کار تیمی اس��ت و این
مهم بدون همکاری و تک تک پرسنل محقق
نمیشود اما توانستهایم در این سالها با تمام
مشکالت و کمبودها طی  ۲۹مرحله سرفاصله
حرکت قطاره��ا در خطوط هفتگانه را کاهش
دهیم.

دکتر شایان در حضور مجازی در همایش کردستان:

رسالت بانک مسکن حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است

دکتر ش��ایان مدیرعامل بانک مسکن به رس��الت بانک مسکن در
حمایت از اقش��ار آس��یب پذیر اش��اره کردو گفت:طرح اقدام ملی
می تواند در تحقق این امر مهم و تامین مس��کن اقش��ار آس��یب
پذیر و کم درآمد بس��یار موثر باش��د.به گزارش هیبنا ،در همایش
روس��ای شعب بانک مسکن استان کردستان ،دکتر محمود شایان
که به صورت مجازی در این همایش حضور داش��ت ضمن تبریک
هشتادودومین س��الروز تاسیس بانک مس��کن به کارکنان استان

کردستان گفت :نیروی انسانی رکن اصلی توسعه هر سازمانی است
و تمام تالش ما تامین س�لامت و آسایش و آرامش نیروی انسانی
جهت ارائه خدمات ممتاز به آحاد جامعه است.وی کارکنان استان را
به رعایت تمامی دستورالعملهای بانک در راستای مبارزه با پولشویی
دعوت کرد و ابراز داشت :تمامی کارکنان می باید مبارزه با پولشویی
را در راستای اجرای قانون جدی بگیرند و در کنار ارائه خدمات به
مشتریان،ضوابط ،مقررات و دستورالعمل ها را کامال رعایت کنند.

ش��ایان همچنی��ن به اجرای طرح اقدام ملی در راس��تای توس��عه
بخ��ش مس��کن و حمای��ت از اقش��ار آس��یب پذیر اش��اره کرد و
ابراز داش��ت :رس��الت بانک مسکن حمایت از اقش��ار آسیب پذیر
جامعه اس��ت و ط��رح اقدام ملی می توان��د در تحقق این امر مهم
و تامین مس��کن اقشار آس��یب پذیر و کم درآمد بسیار موثر باشد
پس باید ب��ا تمام توان و به صورت جه��ادی در اجرای طرح اقدام
ملی تالش کنیم.

