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هدایت بساط گستران مترو 
از روی سکو به سمت البی ایستگاه ها

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران 
ب��ا تاکید بر لزوم تامی��ن مبلغ پیش پرداخت 
ق��راداد تامین 630 واگن از چین گفت: هنوز 
مبلغ پیش پرداخت قرارداد تهیه 630 واگن از 
چین از طرف دولت تامین نش��ده است، اما از 
زمانی که بتوانیم این مبلغ را به طرف چینی 
بپردازی��م، بین 15 تا 18 ماه طول می کش��د 
ت��ا اولین واگن ه��ای مربوط به ای��ن قرارداد 
وارد کشور ش��ود و تا پنج سال بعد از آن نیز 
واردات این واگن ها ادامه خواهد داشت.مسعود 
درس��تی،در گفت وگو با ایلن��ا درباره جزئیات 
طرح س��اماندهی بساط گس��تران در متروی 
تهران توضیح داد: قرار است طرحی را ابتدا به 
صورت پایلوت در ایستگاه میدان محمدیه و 
سپس در 10 تا 12 ایستگاه شلوغ دیگر مترو 
برای ساماندهی بساط گستران اجرا کنیم که 
براساس آن، پهن کردن بساط دست فروشی 
روی سکوهای مترو ممنوع خواهد شد. البته 
همین حاال تع��داد اندکی از ای��ن افراد روی 
س��کوها بساط پهن می کنند و بیشتر آنها در 
راهروها و البی های ایستگاه های مترو مشغول 
به فعالیت هس��تند. در طرح ما نیز قرار است 
این افراد دیگر روی س��کوها حضور نداش��ته 
باش��ند و به صورت ساماندهی ش��ده و منظم 
صرفا در البی ها و قس��مت هایی از ایس��تگاه 
مستقر ش��وند که مزاحمتی برای شهروندان 

نداشته باشد.

لزوم بازنگری خطوط 
اتوبوس و تاکسی در پایتخت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
خواستار اعمال تدابیر و انجام تغییرات الزم در 
تصمیمات ترافیکی به منظور سرعت و سهولت 
در تردد شهروندان ش��د.جالل بهرامی اظهار 
کرد: اتخاذ و اجرای هر تصمیمی در حوزه حمل 
و نق��ل و ترافیک، عالوه بر تحمیل هزینه های 
مالی به مدیریت شهری، بر وقت و نحوه تردد 
شهروندان اثرگذار است و اگر این تصمیمات و 
دستورالعمل ها به روز و مطابق با نیاز های جدید 
شهروندان نباشند، آثار منفی برجای گذاشته و 
موجب نارضایتی مردم خواهند شد.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران،معاون شهردار تهران تأکید 
ک��رد: با توجه به اهمیت و حساس��یت فراوان 
تصمیم��ات و مق��ررات حوزه حم��ل و نقل و 
ترافیک و اثر مستقیم آن بر زندگی شهروندان، 
نیاز به بررس��ی و پایش دائمی طرح های اجرا 
ش��ده داریم تا در صورت ضرورت، نس��بت به 
بازنگری و تغییر آن ها اقدام کنیم.بهرامی اظهار 
کرد: نباید از اِعمال تغییر در طرح های ترافیکی 
هراس داش��ته باش��یم و نباید اج��ازه دهیم 
طرح ها و تصمیم های پیش��ین، ما را محصور 
کنن��د و قدرت ایجاد تحول و جس��ارت خلق 
ابتکار را از ما بگیرند و آنچه برای ما اهمیت و 
اولویت دارد، خدمت رسانی به مردم و تسهیل 
و تس��ریع در تردد آن هاست.وی تصریح کرد: 
مدیریت ترافیک تهران، نیازمند تحول اس��ت 
و 50 درص��د از کار هایی که باید انجام ش��وند 
به ص��رف هزینه و تخصی��ص اعتبار چندانی 
نیاز ندارند، بلکه انجام آن ها با تدبیر و تصمیم 
مناس��ب مدیریتی، امکان پذیر اس��ت و اصوالً 
تصمیم��ات و تغییرات ب��زرگ، صرفا نیازمند 
صرف هزینه های هنگفت نیس��تند، بلکه باید 
از اعتب��ار خودمان هزینه کنیم و ش��جاعت و 
درایت الزم را داشته باشیم.بهرامی اظهار کرد: 
خطوط اتوبوس و تاکسی در سطح شهر نیاز به 
بازنگری و بازطراحی دارند و الزم است معاونان 
حمل و نقل و ترافیک مناطق 22 گانه، مسائل، 
مشکالت، کمبود ها و نیاز های خود در دو حوزه 
اتوبوسرانی و تاکسیرانی را احصاء و رصد کرده 
و بعد از انجام بررس��ی های الزم، گزارش آن را 
تهیه کنند تا نسبت به تأمین وسایل حمل و 
نقل عمومی مناسب مورد نیاز مناطق متناسب 
با نیاز هر منطقه، تدبیر و تصمیم جداگانه برای 
آن منطقه، اتخاذ و اجرا شود.وی تصریح کرد: 
هر منطقه مش��کالت و نیاز های خاص خود را 
در ح��وزه حمل و نقل دارد و نمی ش��ود همه 
نیاز ها و مشکالت یک منطقه را با تصمیمات 
فرامنطق��ه ای و به ص��ورت یکپارچه رفع کرد، 
بلکه باید وضعیت ترافیک و موضوعات حمل 
و نقلی هر منطقه، هر ناحیه و حتی هر محله 
به صورت جداگانه مورد بررس��ی قرار گرفته و 
درباره آن تصمیم گیری ش��ود.معاون شهردار 
تهران خاطرنش��ان کرد: بس��یاری از خطوط 
اتوبوس و تاکس��ی، فرامنطقه ای هس��تند، اما 
برای رف��ع نیاز های ه��ر منطقه در س��اعاِت 
پرازدحام، باید تدبیر درس��تی بیندیشیم و با 
شناورسازی ساعات و مسیر فعالیت، می توانیم 
با کمک گرفتن از مناطق همجوار به منطقه ای 
که ازدحام و تجمع مسافِر بیشتری دارد، معابر 

پرتردد و خطوط پُرمسافر را مدیریت کنیم.

معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش:
در رتبه بندی،

 شاغلین در اولویت هستند
معاون حقوقی وزیر آم��وزش و پرورش گفت: 
خواسته بازنشستگان فرهنگی معترض قانونی 
است و رتبه بندی شامل حال این افراد می شود، 
اگرچ��ه در رتبه بن��دی، ش��اغلین در اولویت 
هستند.به گزارش ایلنا،قاسم احمدی الشکی 
توضی��ح داد: تجم��ع روز دوش��نبه مربوط به 
بازنشس��تگان فرهنگی بخصوص آن هایی بود 
که بعد از 31 شهریور1۴00 بازنشست شده اند. 
رتبه بندی شامل حال این افراد می شود و حق 
هم با این بازنشس��تگان اس��ت و به زودی کار 

آن ها انجام می شود. 

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:
خط فقر حدود ۱۸ میلیون 

پیش بینی شده است
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اس��المی گفت: مجلس تالش خود را به کار 
خواهد بس��ت تا متناسب با شرایط اقتصادی 
در سطح جامعه به معلوالن در بودجه 1۴02 
پرداخت��ه شود.حس��ن لطف��ی در گفتگو با 
ایس��نا، با تاکید بر ضرورت توجه به معلوالن 
در الیحه بودجه س��ال آتی، بیان کرد: آنطور 
که باید و ش��اید به معلوالن در الیحه بودجه 
س��ال آتی توجه نش��ده اس��ت و کمیسیون 
اجتماعی قطعا در بررسی الیحه بودجه آینده 
به معلوالن توجه خواهد داش��ت و در جریان 
ارائه پیشنهادات و چکش کاری الیحه بودجه 
1۴02 در مجلس بای��د به وضعیت معلوالن 
کشور رسیدگی شود.س��خنگوی کمیسیون 
اجتماعی مجلس در ادامه اظهار کرد: با توجه 
به اینکه خط فقر ح��دود 18 میلیون تومان 
پیش بینی شده اس��ت قطعا مجلس و دولت 
باید عنایت ویژه تری به معلوالن جامعه داشته 
باشند. با ماهی500 و 600 هزار تومان کمک 
معیش��ت به معلوالن، آن ها قادر نیستند امور 
خود را پیش ببرند و با این بودجه معلوالن با 
چالش اساسی مواجه خواهند شد.وی گفت: 
بنده معتقد هس��تم که بودجه معلوالن باید 
افزایش پی��دا کند. ما نیز تالش خواهیم کرد 
تا در جریان تصوی��ب بودجه در مجلس این 
امر محقق ش��ده و نگاه ویژه ت��ری به بودجه 
معلوالن داش��ته باشیم.روز گذشته گروهی از 
معلوالن در اعتراض ب��ه حذف ردیف بودجه 
قان��ون حمایت از معل��والن در الیحه بودجه 
س��ال 1۴02 مقابل مجلس ش��ورای اسالمی 
تجمع کرده و خواس��تار بازگشت این ردیف 
به الیحه بودجه و تخصیص اعتباری شایسته 

برای پاسخگویی به نیاز این قشر شدند.

سازش در یک فقره پرونده 
مالی به مبلغ نزدیک
 به 800 میلیون ریال

آفتاب یزد: رئیس اداره توس��عه حل اختالف 
استان یزد از س��ازش در یک فقره پرونده مالی 
به ارزش قری��ب به 800 میلیون ریال خبر داد. 
محمدرضا حداد در این رابطه اظهار داش��ت: با 
همت اعضای شعبه ش��ورای حل اختالف ویژه 
زندانیان، یک فقره پرونده مالی به میزان نزدیک 
به 800 میلیون ریال با اعالم گذش��ت شاکی، 
منتج به س��ازش گردید. این مقام قضائی هدف 
اصلی از تشکیل شعب شورای حل اختالف ویژه 
زندانیان را برگزاری جلسات مذاکره و گفتگو بین 
زندانیان و شکات، دانست و ابراز کرد: با تشکیل 
شعب شورا در زندان ها کمک بزرگی به زندانیان و 
خانواده های آنها در امر تسهیل آزادی شده است.

حقوق دریافتی
 "راهبران متروی تهران" 

ماهیانه۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان است!
بناب��ر اع��الم قائم مق��ام عملی��ات ش��رکت 
بهره ب��رداری مت��رو تهران، حق��وق دریافتی 
"راهبران مت��روی تهران" ماهیان��ه25 تا ۴0 
میلیون تومان است!به گزارش تسنیم، مجید 
رستمی؛ قائم مقام عملیات شرکت بهره برداری 
متروی تهران درباره می��زان حقوق دریافتی 
"راهبرهای مت��روی تهران" در س��ال جاری 
اظهار کرد: ساعت کاری این نیروها بین 9 تا 
12 س��اعت اس��ت و با توجه به اضافه کاری و 
مزایا، حقوق ماهیانه دریافتی آنها در ماه حدود 
25 میلی��ون تومان می ش��ود!وی درباره این 
مسئله که حقوق ماهیانه برخی از راهبرهای 
متروی تهران بیش از ۴5 میلیون تومان است، 
گفت: این مس��ئله نیز برمی گردد به نیروهای 
باسابقه و در آستانه بازنشستگی مترو به طوری 
که این افراد نسل اول راهبرهای مترو هستند 
که در ماه بین 28 تا 29 روز فعالیت می کنند 
و حق��وق آنها بین 35 ت��ا ۴0 میلیون تومان 

است!

کارت سفر ۳۰ میلیون تومانی 
برای هر خانواده ایرانی

مدیرعام��ل ش��رکت مادرتخصصی توس��عه 
ایران گ��ردی و جهان گردی از رونمایی پلتفرم 
جدیدی با نام »ایران س��فر« و اختصاص کارت 
س��فر 30 میلیون تومانی با هدف ارزان سازی 
سفر خبر داد.به گزارش مهر روح اهلل حسین زاده 
گفت: پلتفرم »ایران سفر« توسط شرکت مادر 
تخصصی توسعه ایران گردی و جهان گردی با 
همکاری بخش خصوصی به منظور ارزان سازی 
س��فر طراحی شده و قرار اس��ت در نمایشگاه 
گردشگری و صنایع دستی تهران در بهمن ماه 
سال جاری رونمایی شود.مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی توس��عه ایران گردی و جهان گردی 
اظهار کرد: این پلتفرم با هدف توس��عه و رونق 
سفر و گردشگری، به عالقه مندان خدمات ارزان 
و مشاوره س��فر ارائه می کند.وی افزود: افراد با 
مراجعه به این پلتف��رم می توانند عالقه مندی 
خ��ود را برای س��فر ب��ه نقاط مختل��ف اعالم 
کنند و عالوه بر دریافت مش��اوره، سفر ارزانی 
را برنامه ری��زی کنند.مدیرعامل ش��رکت مادر 
تخصصی توس��عه ایران گردی و جهان گردی 
گفت: کارت س��فر به صورت ارزان و اقساطی 
اس��ت و مبلغ تسهیالت آن 30 میلیون تومان 
ب��ا نرخ ۴ درص��د برای هر خانوار اس��ت که با 

همکاری یکی از بانک ها انجام خواهد شد.

9 اجتماعی

ح��دود یک ق��رن از عمر برخی س��اختمان های غ��ول پیکر تهران 
می گ��ذرد و ه��ر روز این اماکن تجمعی ناایمن تر می ش��وند و دریغ 
از یک اقدام جدی مدیران برای مقاوم و نوس��ازی این ساختمان ها، 
به راس��تی باید چه اتفاقی بیفتد تا این کالنشهر از این غول پیکران 
ناایمن خالص شود.به گزارش ایرنا، حوادث ناگوار پالسکو و کلینیک 
س��ینا اطهر شاید در نگاه اول حداقل برای مسئوالن می تواند عبرت 
آمیز باش��د اما با گذر زمان این حوادث عبرت آمیز از پرونده کاری 
مدیران ش��هری خارج و به محل تبلیغ س��ازمان و ش��خص خاصی 
تبدیل شد.اینکه لیست اس��امی ساختمان های پرخطر تهران اعالم 
ش��ود یا نش��ود عالج این درد پر رنج پایتخت نیست مهم این است 
که مدیران ش��هری با یکدیگر در یک مس��یر ق��رار بگیرند و به دور 
از نگاه های سیاس��ی و ش��خصی اقدام جدی در زمینه مقاوم سازی 

ساختمان های پر خطر شهر انجام دهند.

<لیستی در کار نیست
رئیس ش��ورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه هنوز لیست نهایی 
س��اختمان های ناایمن آماده نیست، گفت: اظهارنظر برای اعالم این 
لیست از سوی برخی اعضای شورای شهر غلط است.مهدی چمران 
در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: جلس��اتی در خصوص آماده س��ازی 
لیست نهایی ساختمان های نا ایمن برگزار شده اما هنوز این لیست 
نهایی نش��ده و اگر هم نهایی ش��ود از سوی ش��هرداری نباید اعالم 
گردد.وی در خصوص اعالم زمان لیس��ت س��اختمان های نا ایمن از 
س��وی برخی مدیران شهری و اعضای ش��ورای شهر نیز گفت: این 
اظهارنظر کامال غلط اس��ت و شورای شهر و شهرداری وظیفه اعالم 
لیست ساختمان های نا ایمن را ندارد.لیست اعالم شود یا نشود مهم 
نیست، مهم آن است که باید تالش کرد این ساختمان های پرخطر 
را ایمن سازی کنیم.این در حالی است که ناصر امانی عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه شورای شهر اعالم کرده بود که اسامی129 ساختمان 
پرخطر ش��هر تهران روز شنبه اول بهمن ماه اعالم می شود که البته 

در این روز چنین اقدامی صورت نگرفت.این عضو شورای شهر تهران 
نیز تاکید کرد: اکنون از زمان آخرین مهلتی که سازمان آتش نشانی 
اعالم کرده مدت ها گذش��ته و ما باید س��ریع به مردم اطالع رسانی 
کنی��م و با نصب تابلویی اعالم کنیم ای��ن مجموعه اصول ایمنی را 
رعایت نکرده تا مردم با اطالع وارد این س��اختمان ها شوند، این کار 
باید انجام شود تا ما شاهد از دست دادن عزیزان آتش نشانی نباشیم.
چمران همچنین در یکصد و بیست و سومین جلسه شورای اسالمی 
شهر تهران در جمع خبرنگاران افزود: ما موافقیم که فهرست اسامی 
این س��اختمان ها اعالم شود و دادستانی نیز در همین راستا اخطار 

داده و پالکارد مقابل درب این س��اختمان ها نصب ش��ده است.وی 
تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد تیم تخصصی سازمان مدیریت بحران 
شهرداری تهران است که اعالم می کنند ساختمان ها پایدار هستند 

یا نه.
چمران با بیان اینکه ش��ورا نباید فهرس��تی را منتشر کند و اگر قرار 
باشد اسامی هم اعالم شود، شهرداری این اقدام را انجام خواهد داد، 
گفت: این اقدام نیاز به بررس��ی هایی دارد.همچنین ش��هردار تهران 
در واکنش به چنین اظهار نظری نیز گفت: ش��هرداری وظیفه اعالم 
اس��امی لیس��ت س��اختمان های پرخطر را ندارد و این کار بر عهده 
نهادهای قضائی است.علیرضا زاکانی افزود: تاکنون هیچ گاه بررسی 
جامع در رابطه با س��اختمان های نا ایمن تهران انجام نشده، چندی 
قبل س��ازمان آتش نشانی شروع به بررس��ی ایمنی ساختمان ها از 
منظر اس��تانداردهای خود کرد و در نهایت129 ساختمان ناایمن را 
شناس��ایی کرد.شهرداری وظیفه اعالم اسامی لیست ساختمان های 
پرخط��ر را ندارد و این کار بر عهده نهادهای قضائی اس��توی تاکید 
کرد: از 2 ماه قبل با هماهنگی9 دس��تگاه فرآیند بررس��ی و پایش 
 س��اختمان های ناایمن تهران را آغاز که هدف گذاری اولیه ما پایش 
 س��اختمان های بزرگتر از هفت طبقه 16هزار س��اختمان بود که تا 
 به االن 600 س��اختمان را بررس��ی مفصل از منظر اس��تانداردهای 
آتش نشانی و ایمنی سازه کردیم.شهردار پایتخت ادامه داد: ساختمان های 
 فرس��وده خود به 2 دسته تقسیم می ش��ود، ساختمان هایی که نیاز 
ب��ه بازس��ازی و یا نیاز به نوس��ازی دارد که 22 تی��م مرتبط با این 
موض��وع در مناطق 22 گانه تهران تش��کیل و تالش می کنیم برای 
هر س��اختمان یک شناس��نامه تهیه کنیم.وی افزود: شهرداری پای 
کار رفع ناایمنی ساختمان های تهران است و تالش می کند شهری 
ایمن برای شهروندان بسازد.آنچه مهم است آن است که تهران بیش 
از 100 ساختمان پرخطر و فرسوده دارد که مدیران شهری باید عزم 
جدی در زمینه مقاوم سازی این ساختمان های پرخطر داشته باشند 

تا شاهد حوادثی چون پالسکو و کلینیک سینا اطهر نباشیم.

خودنمایی غول پیکران ناایمن در پایتخت

آیاحوادثپالسکووسینااطهرتکرارمیشود؟
 

فرارو: حسن صادقی؛ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: 
اگر ش��اخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم 
۴0 تا ۴۷ درصدی تعریف ش��ده در بودجه را در آینده ش��اهد باشیم. 
حال با این تورم چطور افزایش حقوق 20 درصدی مطرح می ش��ود؟ 
قطعا از عواقب آن آگاه نیستند.میزان افزایش حقوق کارگران مهم ترین 
دغدغه در ماه های پایانی سال است. حقوقی که سال ها است تورم اجازه 
قد علم کردن ب��ه آن نمی دهد. دولتمردان معتقدند افزایش حقوق و 
رشد نقدینگی تورم زا است. به همین بهانه ولی اسماعیلی؛ نایب رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اس��المی به احتمال افزایش20 
درصدی حقوق کارگران در س��ال آینده اشاره کرد و تاکید کرد سعی 
دولت بر این است که میزان افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده 
مطابقت داشته باشد.بر همین اساس خبرنگار گسترش نیوز با حسن 
صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره چالش مهم 

میزان حقوق کارگری به گفتگو نشسته است که در ادامه می خوانیم.

<وظیفه مجلس نظارت بر حسن اجرای قانون است
حس��ن صادقی؛ رئیس اتحادیه پیشکس��وتان جامعه کارگری گفت: 
مجلس در هرجایی که قانون واضح و گویا نباشد و خالء قانونی داشته 
باش��یم، می تواند به صورت طرح یا از طرف دولت به ش��کل الیحه، 
برای برطرف کردن خالء قانونی اقدام کند. در زمانی که قانون وجود 
دارد و این قانون هم شفاف است، مجلس ناظر بر حسن اجرای قانون 
اس��ت، نه اینکه قانون موازی اختراع کن��د.وی افزود: مجلس باید در 
باب نظارت بر حسن اجرای قانون کار که آیا این قانون در حوزه های 
تشکالت کارگری، نظارت استصوابی، افزایش حقوق، بسط و توسعه 
تعاونی ها، روابط بیمه کارگر و کارفرما فعالیت داشته باشد. مجلس اول 
باید پاسخ دهد که آیا نقش نظارتی خود را درست انجام داده است؟ 
چرا امروز یک فرمانده نظام��ی در حوزه روابط کار به عنوان معاونت 
روابط کار مس��ئولیت دارد؟ آیا قحط الرجال کارشناس روابط کار در 

کشورمان است؟
 

<کم کاری های مجلس در نظارت بر اجرای قوانین
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن اشاره به کم کاری 
مجل��س گفت: در حوزه قرارداده��ای موقت کار، آیا مجلس از منظر 
یک مجموعه نظارت بر حس��ن بهتر قوانین، ورود کرده است که چرا 
می بایستی میلیون ها کارگر با قرارداد سفید امضاء، قرارداد یک ماهه 
و یا3 ماهه در اش��تغال اس��تمراری قرارداد ببندند؟ آیا مجلس ورود 
کرده اس��ت که چرا ما با داش��تن بیش از 13 تا 1۴ هزار واحدی که 
باالی35 نفر پرسنل دارند و مشمول فصل ششم قانون کار می شوند، 
فاقد تشکل و شورای اسالمی کار هستند؟ در حوزه دستمزد مجلس 
باید س��وال کند که چرا ماده ۴1 قانون کار مبتنی بر س��بد معیشت 

اجرا نمی شود؟ این نش��ان می دهد مجلس به تکالیف خود در حوزه 
نظارت عمل نکرده است.صادقی تصریح کرد: مجلس قادر نخواهد بود 
در رابط��ه با درصد افزایش حقوق کارگران دخالت کند. مجلس فقط 
باید در حسن اجرای ماده قانون ۴1 کار اعمال نظر ارائه کند و اجازه 
دخالت ندارد. تصمیماتی که باید منطبق با مفاد قانون کار یعنی ماده 
۴1 بند 1 و بند 2 باشد. مجلس باید پیرامون مولفه های تالیف شده 
در ماده ۴1 قانون کار، درمورد تورم کف جامعه و بخش��ی مبتنی بر 
قدرت خرید دخالت کند و نباید بر مزد مجازی تاکید داشته باشد.وی 
افزود: مجلس باید از قوه مجریه، حوزه وزارت کار و سرداری که آنجا 
نصب کردند بپرسد که شما چرا مزد مجازی را مالک قرار می دهید و 
درباره حفظ قدرت خرید کارگران تالشی نمی کنید؟ وظیفه مجلس 
همین اس��ت و این موارد را باید پیگیری کند. تکلیف بیشتر از این و 
ورود مجلس به تعیین میزان افزایش حقوق، نشان دهنده عدم آشنایی 
نمایندگان مجلس با حوزه فعالیت ش��ان است و این خیلی بد است، 

من کارگر بیش از یک نماینده مجلس تسلط در قانون داشته باشم.

<نمایندگان درباره اظهار نظرهایشان تفکر نمی کنند
رئیس اتحادیه پیشکس��وتان جامعه کارگری در ادامه گفت: ما غبطه 
می خوریم که سال های سال از انقالب و شکل گرفتن قوه مقننه بعد 
از انقالب می گذرد و نمایندگانی هس��تند که نمی دانند پیرامون چه 
موضوعی، چگونه سخن بگویند و چگونه اظهار نظر تخصصی کنند. 
کس��ی که داخل کشور اس��ت غبطه می خورد اما آن ضد انقالبی در 
خارج از کشور، منتظر دستاویز قرار دادن گاف های مسئولین کشور ما 
هستند، می خندند و در تلویزیون های خود ما را به سخره می گیرند.
صادقی افزود: گاف های مسئولین باعث می شود، این ها بگویند۴3 سال 
ادعا کردند اما نتوانستند ۴ نفر نیرو را در قالب یک مکتب حزبی یک 
دانشکده حزبی که علم سیاست را بداند، تربیت کنند. بنابراین باعث 
شده است، افرادی خام به پشتوانه وابستگی به فالن ارگان و نهاد، در 
ظاهر نماینده مردم باش��ند ولی در عمل خالف منافع مردم تصمیم 

بگیرند و اظهار نظر کنند.
 

<خالء قدرت در جامعه کارگری
وی اظهار داش��ت: حوزه مجلس نظارتی اس��ت، اول تصویب قانون، 
نظارت بر حس��ن اجرای قانون و بعد هم استمتاع مجریان در اولویت 
اس��ت. ما امروز یک خالء ق��درت در جامعه کارگری در مجلس را، با 
گوشت و پوست احساس می کنیم. این خالء قدرت هم ناشی از قهر 
کردن جامعه کارگری با صندوق است. قهرش باعث شد که فراکسیون 
کارگری قدرتمندی را که به رهبری علیرضا محجوب شکل گرفته بود، 
امروز در مجلس نداشته باشیم و این خالء باعث شود که نائب رئیس 
مجلس ب��ه این صورت در رابطه با حوزه رواب��ط کار، ماده ۴1 قانون 

کار، بند یک و 2 اظهار نظر کند. اظهار نظری که اگر هم دلس��وزانه 
باشد، کامال غیر کارشناسانه و مخرب است.رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری ادامه داد: کس��ی که بودجه سال آینده را در مجلس 
خوانده باشد، می داند سقف این بودجه بیش از ۴0 درصد افزایش پیدا 
کرده اس��ت. آیا این را قبول دارید که افزایش بودجه، تورم زا اس��ت؟ 
بودجه 1۴02 را وقتی تورم زا و افزایشی تشخیص می دهید، وقتی به 
عنوان نماینده مجلس، افزایش س��قف بودجه را مالک تورم می زنید، 
این چه معنایی خواهد داشت؟ معنای آن این است که تورم ۴0 تا ۴۷ 
درصدی از یک طرف و بخشی هم از سمت مالیات هایعنی در مجموع 
5۷ درصد تورم را در کف بازار لمس خواهیم کرد.صادقی اظهار داشت: 
اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم 
۴0 تا ۴۷ درصدی تعریف ش��ده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. 
حاال چگونه برای این تورم ۴۷ درصدی که خودشان نیز اذعان دارند، 
در اثر بودجه خودنمایی خواهد کرد، فقط 20 درصد را برای افزایش 
حق��وق مطرح می کنند؟یا واقعا چی��زی در مورد عواقب این تصمیم 
نمی دانند و یا اینکه بنده در مورد هدف ش��ان چیزی نمی دانم!رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عنوان کرد: اخیرا در محاسبه ای 
توس��ط یک مدرس اقتصاد، سبد معیشتی2۴ میلیون تومان برآورد 
ش��ده اس��ت. مبلغی که قبل از این گفته می ش��د18 میلیون تومان 
است. سرانه سبد معیشتی سرانه برای یک خانواده 3.3 نفری، سرانه 
نزدیک به 8 میلیون تومان در ماه محاس��به شده است. این فاجعه ای 
که درحال رخ دادن اس��ت نش��ان می دهد که این افراد عالم در علوم 
سیاس��ی نیستند. چون علم سیاست، علم کش��ورداری است. کسی 
که سیاس��ت روز اس��ت می داند، اگر تصمیمی منجر به کاهش پایه 
پولی ش��ود، این اتفاق باعث بیچارگی کشور خواهد شد. اگر تصمیم 
غلطی گرفته شود و در پی آن خلق پول پرقدرتی تحت عنوان یارانه 
اتفاق بی افتد، آتشی است در خرمن زندگی طبقه متوسط و مشکلی 
ه��م از طبقه ضعیف حل نخواهد ک��رد. بالفاصله تورم چهار برابر آن 
مبلغ رشد خواهد کرد و قدرت پول خلق شده را دوباره به نقطه صفر 
خواهد رساند.صادقی تاکید کرد: برگرداندن قدرت خرید به مردم تنها 
راهکاری است که توصیه می شود. ما نمی گوییم قدرت خرید به سال 
9۴ برگردد، اگر به س��ال 98 برگردد و حقوق افزایش نداش��ته باشد، 
کفایت خواهد کرد. یعنی قدرت خریدی که من در سال 98 داشتم، 
همان را به من برگردانند. افزایش مزد مجازی مشکلی را برای ما حل 
نمی کند. افزایش مزد مجازی ابزاری است که تورم جدید ایجاد خواهد 
کرد. ما دس��ت و پا می زنیم تا قدرت خریدمان را حفظ کنیم، هدف 
ما رشد مزد مجازی نیست.وی افزود: دولتمردان، نمایندگان مجلس 
و دلس��وزان به وضعیت اقتصادی کش��ور، مقداری تعقل و تعمق در 
حرف ها و تصمیماتشان داشته باشند. تصمیم گیرندگان فقط خودشان 
را نبینند، فردی که در جایگاه وزیری قرار دارد خود را با کس��ی که 
حقوق کارگری دریافت می کندیکی نبیند. کسی که مسئولیتی تعیین 
ساز دارد، حتی اگر یک ویرگول در نوشته هایش، چشم پوشی کند، 

ممکن است مجموعه ای را به خطر بیندازد.

 جامعه کارگری:

 قدرت خرید را برگردانید، افزایش حقوق نمی خواهیم

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان فارس با اشاره به رهاسازی 
30 میلیون متر مکعب حقابه ت��االب بختگان، اثرات مثبت احیای 
این دریاچه را تش��ریح کرد.به گزارش برنا؛ دریاچه بختگان، دومین 
دریاچه بزرگ ایران بعد از دریاچه ارومیه و بزرگترین دریاچه مرکزی 
ایران اس��ت. این دریاچه به طول 120 کیلومتر در شهرس��تان های 
نی ریز، اس��تهبان، بختگان و خرامه در اس��تان فارس است. تاالب 
بختگان واقع در اس��تان فارس به عنوان یکی از منابع مهم آبی در 
جنوب غرب ایران محس��وب می شود و از نظر اقتصادی، اجتماعی، 
زیس��ت محیطی و تعدیل شرایط اقلیمی اهمیت زیادی در منطقه 

دارد و در حقیقت زیس��تگاه پرندگانی هستند که در فصول خاص 
ب��ه آنجا مهاجرت می کنن��د بنابراین احیای ای��ن دریاچه از جمله 
اقداماتی است که باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.عطا پوشیرزاد 
مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان فارس درباره اثرات احیای 
تاالب بختگان اظهار کرد: احیای این تاالب برای س��اکنان پیرامون 
آن که معیشتش��ان به کارکرد تاالب پیوند خورده اس��ت اثربخش 
اس��ت چراکه زندگی آنان با احیای این دریاچه منتفع می شود.وی 
افزود: احیای تاالب در فصل خشک و گرم و خشک از ایجاد ریزگرد 
برای جوامع محلی و شهرهای اطراف جلوگیری می کند.پورشیرزاد با 

اشاره به اینکه زیستمندان تاالب و جوامع انسانی اطراف تاالب تحت 
تاثیر احیای تاالب بختگان قرار دارند عنوان کرد:گیاهان، پرندگان و 
دیگ��ر جانوران از این تاالب تغذیه می کنند بنابراین به صورت کلی 
بر محیط زیس��ت اطراف آن تاثیر می گذارد عالوه بر این پر ش��دن 
تاالب، چاه های آب کش��اورزی پیرامون تاالب را تامین می کند و از 
شور شدن آب ها جلوگیری میکند. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان فارس درباره الیروبی این تاالب تصریح کرد: در تاالب بختگان 
الیروبی انجام نشده چراکه نیازی هم به الیروبی ندارد. برای احیای 
این دریاچه آزادس��ازی آب از سد دردودزن به عنوان حقابه زیست 
محیطی تاالب های پایین دست سد درود زن مرودشت فارس تغذیه 

می شود.

دامنه هزینه حج تمتع در کش��ورهای مس��لمان از 3000 تا فراتر 
از 10000 دالر پیش بینی ش��ده اس��ت. نماینده ولی فقیه در امور 
حج و زیارت اما تخمین زده اس��ت هزینه تقریبی حج برای زائران 
ایرانی حدود 150 میلیون تومان ش��ود. به گزارش ایس��نا، سازمان 
حج و زیارت هنوز به طور رسمی هزینه کامل هر نفر در حج تمتع 
1۴02 را اعالم نکرده و نس��بت به اعالم تقریبی آن واکنشی نشان 
نداده و این مبلغ را هنوز تایید نکرده اس��ت. نماینده ولی فقیه در 
امور حج و زیارت در آبان ماه امس��ال، پیش از امضاء تفاهم نامه حج 
ایران و عربس��تان، پیش بینی کرده بود هزینه حج بر هر زائر ایرانی 
حدود 120 میلیون تومان تمام شود.س��یدصادق حسینی � رئیس 
س��ازمان ح��ج و زیارت � هفته پیش گفته ب��ود: قیمت نهایی حج 
هنوز استخراج نشده است. کمیته نرخ گذاری تشکیل شده تا آخرین 
نرخ ها را اس��تخراج کند و در روزهای آینده قیمت نهایی حج اعالم 
خواهد ش��د. البته قیمت گروه ها واحد نیس��ت، در حج امسال پنج 
گروه داریم که هزینه های هر یک متفاوت است.این سازمان اما اعالم 
کرده است هیئت دولت، تخصیص ارز ویژه به حج 1۴02 با نرخ 28 
هزار و 500 تومان را تصویب کرده و با بانک مرکزی نیز برای انتقال 

250 میلیون دالر به عربستان، توافق شده است.بنا بر اعالم سازمان 
 ح��ج و زیارت قرار اس��ت حج 1۴02 "دو نرخی" ش��ود؛ چرا که از 
8۷ هزار و 550 نفر س��همیه حج ایران،3۷ هزار نفر در اولویت قرار 
دارند که سال 1399 ثبت نام کرده و هزینه حج را پرداخت کرده و پول 
 آن ها با ارز 9 هزار تومان تبدیل شده و به بانک مرکزی سپرده شده 
است. این افراد در آن سال به دلیل همه گیری کرونا از سفر حج باز 
ماندند که سازمان حج و زیارت به آن ها وعده داده بود اگر انصراف 
ندهند و پولشان را پس نگیرند، هم نوبتشان محفوظ می ماند و هم 
آن ارز 9 هزار تومانی.حسینی � رئیس سازمان حج و زیارت � چندی 
پیش هم، درباره پرداخت هزینه مابه تفاوت این افراد که س��ال 99 
هزین��ه ثبت نام کرده اند، گفته بود: هنوز نمی دانیم عربس��تان بابت 
خدمات چقدر هزینه دریافت می کند، اگر آن هزینه افزایش نیابد، 
این افراد با همان هزینه قبلی اعزام می شوند، اما اگر هزینه خدمات 
در عربستان افزایش پیدا کند، مابه تفاوت آن را از زائران می گیریم.
هزینه حج معموال ش��امل خدمات ویزا، حمل ونقل هوایی، داخلی، 

 اقامت، غذا، بیمه و درمان و پزشکی، چادرهای منا و عرفات و دیگر 
امکانات و خدمات حج، رفاهی و عمومی است. با آن که عربستان با 
پایان همه گیری کرونا، برخ��ی هزینه ها را بویژه در بخش بیمه در 
عمره کاهش داده اس��ت،  اما هنوز درب��اره کاهش هزینه ها در حج 
اعالمی نشده است.بنا بر آخرین اعالم وزارت حج و عمره عربستان، 
هزینه حج امسال برای "زائران داخلی و محلی عربستان" از 398۴ 
ریال سعودی )1060 دالر( آغاز می شود. گران ترین بسته با اسکان 
زائران در برج های ش��ش گانه من��ا در نزدیکی جمارات تا 11۴35 
ریال قیمت دارد. وزارت حج عربستان همچنین پرداخت هزینه حج 
را برای ش��هروندان خود در سه قسط امکان پذیر کرده است.هزینه 
س��فر حج گذشته که مش��مول محدودیت های کرونا شده بودند و 
فقط حدود 39 هزار نفر از ایران در آن شرکت داشتند، ۴5 میلیون 
تومان بود. درحالی که نخس��ت این مبلغ 3۷ میلیون تومان تعیین 
ش��ده بود، اما در آستانه حج تمتع، سازمان حج و زیارت از افزایش 
هزینه ها در داخل عربستان تا 300 درصد خبر داد که قیمت حج را 
از 3۷ میلیون تومان به ۴5 میلیون تومان رساند. رئیس سازمان حج 

و زیارت گفته بود حج 1۴01، آخرین حج ارزان است.

 رها سازی۳۰ میلیون متر مکعب حقابه بختگان

هزینه حج چقدر است؟

تاکنون هیچ گاه بررسی جامع در رابطه با ساختمان های 
نا ایمن تهران انجام نشده، چندی قبل سازمان آتش 
نشانی شروع به بررسی ایمنی ساختمان ها از منظر 
ساختمان  نهایت۱۲۹  در  و  کرد  خود  استانداردهای 
ناایمن را شناسایی کرد.شهرداری وظیفه اعالم اسامی 
کار این  و  ندارد  را  پرخطر  ساختمان های   لیست 

 بر عهده نهادهای قضائی است
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