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جهش تولید مبنایی ترین
محوردیپلماسی اقتصادی
ســال  1399از ســوی مقام معظم رهبری به
عنوان جهش تولید نام گذاری شده است  .دراین
یــادداشــت به ابعاد مختلف موضوع پرداخته
شده تا بتوان نقش اثر گذار جهش تولید را در
رشد اقتصاد کشور و دستیابی به توسعه متوازن
پایدار به اختصار تبیین کرد.جهش تولید ،اصلی
محوری و راهبردی در اقتصاد مقاومتی است زیرا
می تواند محرک فعالیت های مختلف زنجیره
تامین ،تقاضا ،عرضه وصادرات باشد و نهایتا تاب
آوری ( )Resilienceایجاد کند.
تولید تنها مقوله اقتصادی تحول گرای هر کشور
است که می تواند با افزایش عرضه و صادرات و
همچنین باال بردن سطح ارزش پول ملی موجب
کاهش نــرخ تــورم و بیکاری شــود ،تولید است
که می تواند سهم کمتر از یک درصــدی ایران
از تجارت جهانی را افزایش دهد .لذا اولویت
قائل شدن در تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر
است .اولویت هایی که عمدتا در بخش تجهیزات
الکترونیکی و الکتریکی -ماشین آالت صنعتی -
حمل و نقل -محصوالت شیمیایی و نساجی-
حامل های انرژی -خدمات مهندسی  -فناوری
اطالعات وارتباطات -خدمات بیمه ای  ،مالی
و گردشگری متمرکز اســت و توجه صنعت به
احیای کامل و به هنگام آن الزم است.
جهش تولید می تواند تغییری زنجیره ای با
جستار در تولید به اتکای ظرفیت های جمعی
برای پدید آوری نوآورانه انواع کاال و خدمات در
راستای توسعه ثروت ملی به منظور اشتغال و
صــادرات باشد تا عــاوه بر تقویت مولفه های
کــان ،بسترساز دیپلماسی موفق اقتصادی
کشور شود.
نیاز امروز ایران اسالمی به ویژه توانایی بازیابی
اقتصاد درتخصیص بهینه منابع و بهبود سریع
شاخصه هــای کسب و کــار در مــواجــهــه بــا نا
اطمینانی هــای اقتصادی اســت که از طریق
تولید ممکن خواهد بود لذا سه مسیر مهم در
پیش روست تا این نیاز به شکل منطقی و مطمئن
در کشور دنبال شود:
الف) تبیین شیوه های مقابله ایجابی با آثارمنفی
تکانه های اقتصادی
ب) تدوین برنامه انطباق با شرایط تاب آوری
اقتصادی در  3بخش کالن (کل اقتصاد -تعامل
بازارها و تمامی افراد)  -میانی (صنایع و بازار های
منفرد ) -خرد (اشخاص و فعالیت های اقتصادی)
ج) ایـــجـــاد دیــپــلــمــاســی فــعــال اقــتــصــادی
برای استفاده مطلوب از مزیت های بین المللی
در حوزه برون مرزی با هدف توام کردن نقش
آفرینی حاکمیتی برای رونق سرمایه گذاری
صادرات غیر نفتی وتعامالت چند جانبه تجاری 25پیشنهاد اجرایی برای جهش تولید:
 )1انتقال سیاست هــای صنعتی و سنتی به
سیاست های صنعتی دانش بنیان از طریق ارتقای
دانش کارکنان و جذب نیروی ماهر تخصصی
 )2اصالح قوانین مختلف برای مقررات زدایی
از بازار کار-متنوع سازی فعالیت های صنعتی
ادغــام و همسوسازی فعالیت های تولیدی ونوسازی صنعتی -برقراری سیستم تعرفه ای
مناسب برای صنایع داخلی  -فعال شدن کامل
ظرفیت های خالی کارخانجاتی که محصول آن
ها دارای مزیت است.
 )3ایجاد مراکزمدیریت استراتژیک در بنگاه
های تولیدی
 )4کاهش نرخ مالیات شرکت های با تولیدات
رقابتی
 )5توسعه صنایع کاالیی فناورمحور-خدمات
(حمل و نقل به ویژه خودرو ،مخابرات،R&D ،
پزشکی)
 )6تبدیل صنایع نوزاد به پیشرفته
)7ایــجــاد رابــطــه درســت بین مــراکــز علمی و
صنعتی برای توسعه
)8هدایت نقدینگی و تخصیص منابع به سمت
تولید با اعمال سیاست های پولی مولد
 )9تقویت صادرات در حوزه های با ارزش افزوده
باال

 )10تدوین نقشه راه سرمایه گذاری برای تولید
و حفظ رقابت پذیری صنایع از طریق سیاست
های سرمایه گذاری فعال و اشتغال زا در داخل
و خارج از کشور
 )11تسهیل در عملیات تجاری بین الملل از
طریقاقداماتسیاستیمانندثباتدرتامینبرق
حمایت موثر از سرمایه گذاری -تنظیم موافقتنامه های مشارکت واحدهای اقتصادی برای
فعالیت های مشترک تولیدی در مسیر اولویت
های کشور
 )12جهت گــیــری بــه سمت صنایع سنگین
محصوالت شیمیایی -فــوالد و ماشین آالتصنایع الکترونیک و فلزات غیر آهنی )13هدایت ترجیحی یارانه های تولید به بنگاه
های اقتصادی تولیدی براساس میزان تولید-
کیفیت تولید -وضعیت مشارکت در سرمایه
گذاری -ارزآوری -بسته بندی و صادرات
 )14انضباط دهی بخش خصوصی از طریق
منطقی کردن فعالیت صنایعی که دچار گسترش
بیش از اندازه شده اند و کمک به ورشکستگی
بنگاه های بد اداره شده برای صنایع مهم کشور
کنترل جریان های پولی و ارزی )15باالبردن متغیرهای اصلی رفــاه کشور و
توزیع عادالنه منابع مالی کشور بــرای امکان
رشد تولید
 )16اتخاذ سیاست های روشن در بخش تجارت
خارجی و تنوع دهی به بازارهای هدف صادراتی
برای پایداری تولید
 )17طراحی راهبرد عملیاتی جهش تولید
صنعتی ،نیمه صنعتی و کارگاهی کشور در
بخش های با ظرفیت صنعت -معدن -تجارت
مسکن-کشاورزی -گردشگری -دانش بنیانو...بــرای همسویی و اتصال متوازن اهــداف و
خروجی ها
 )18افزایش حداقل دوبــرابــری سهم وزارت
صمت کشور از بهره مالکانه معادن و هدایت آن
به سمت رونق زیرساخت های معدنی
)19ثبات در شاخصه های کالن اقتصادی ،رویه
ها و قوانین و امنیت محیط کسب و کار
 )20ترغیب تقاضای رشته فعالیت های صنعتی
مانند کانی غیرفلزی و فلزات اساسی با سیاست
های جذب بخش مسکن و عمران
 )21تحریک تولید بــرای پاسخ به تقاضاهای
داخلی از طریق ارائــه اعتبار خریدار-توزیع
گسترده زنجیره ای و توسعه بازارهای صادراتی
برای بخش های پوشاک -مبلمان و محصوالت
الکترونیکی داخلی -صنایع غذایی و ساختمانی
دارو و ماشین آالت صنعتی -صنایع پالستیکیو شیمیایی
 )22ایجاد نگرش جدید در برنامه توسعه و
تکمیل فوری طرح های تایید شده و نیمه تمام
شهرک هــای صنعتی کشور :ایجاد امکانات
الزم  -اختیارات و امتیازات ویژه و رفع برخی
محدودیت ها
 )23اولــویــت بــه توسعه خوشه هــای صنعتی
کشور :هم اکنون بیش از  400خوشه (صنعتی)
در ایران شناسایی شده که عمدتا ایجادی بوده
انــد و حرکت جــدی بــرای تجاری (صــادراتــی )
شدن آن ها نیاز است که هم رونق تولید باشد و
هم ظرفیت های منطقه ای استان های مختلف
کشور در مسیر اتصال به بازار استفاده شود.این
اولویت توسعه خوشه های صنعتی صادراتی
در بخش قطعات خودرویی-چرم -سرامیک و
چینی آالت-محصوالت چوبی -مبلمان -ادوات
کشاورزی -زعفران -فیروزه -عرقیجات گیاهی
و گالب -تجهیزات نفت و گاز-نساجی و پوشاک
مورد تاکید است .
 )24بــیــش از  90درصـــد صــنــایــع کــشــور در
واحدهای کوچک و متوسط قرارگرفته اند جهش
تولید در آن ها مستلزم ایجاد زمینه همکاری بین
بنگاهی -بهره برداری از تکنولوژی نوین-ایجاد
الزامات قانونی و حقوقی -تامین سرمایه در
گردش -بازاریابی -بازارسازی و اعمال تفکر ناب
مدیریتی در نظام تولیدی کشور است .
 )25سرمایه گــذاری در تولیدات فناورانه و
پیشرفته نیاز به اطالعات تخصصی و پذیرش
مخاطره دارد و موسسات مالی،اعتباری و
تحقیقاتی موجود معموال چنین قابلیت هایی را
یا ندارند یا متناسب سازی نشده است بنابراین
باید صندوق هــای تخصصی مخاطره پذیر با
حمایت دولت ایجاد شود و حجم عملکرد آن ها
برای جهش تولیدات بخش های مختلف کشور
قابلیت سازی شود.

زمان برگزاریکنکور و امتحانات نهایی مشخص شد
وزیر آموزش و پرورش تکلیف امتحانات نهایی،
زمان برگزاری کنکور سراسری و کالس های
مجازی را مشخص کرد.محسن حاجی میرزایی
شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی
انتهای الوند درباره زمان برگزاری امتحانات و
کنکور سراسری اظهار کرد :برای دانش آموزان
پایه دوازدهم ،پایان اردیبهشت سال تحصیلی به
اتمام می رسد و امتحانات را در خردادماه داریم
و بعد از نیمه خرداد با احتساب  ۲۰روز وقفه،
کنکور برگزار خواهد شد که حدودا هفته اول
مرداد میشود.
او افـــزود :بــرای سایر پایههای تحصیلی هم
اخــتــیــارات معلمان را بـــرای اعــمــال سوابق
تحصیلی و تاثیر در آزمون افزایش دادیم.

وی ادامــه داد :با توجه به این که در تلویزیون
امکان تعامل و ســوال و جــواب وجــود نداشت
تصمیم گرفتیم تا کالس مجازی مشابه کالس
حضوری برای دانش آموزان در نظر بگیریم که
در نهایت شبکه شاد را راه اندازی کردیم .تا کنون
 ۹۴درصد معلمان عضو آن شدند و حدود ۶۵
درصد کال سها در این اپلیکیشن اختصاصی
تشکیل میشود.
حاجی میرزایی بــا بیان ایــن کــه کــرونــا باعث
تعطیلی طوالنی مدت مدارس شد ،اظهار کرد:
در مواجهه با این شرایط یا مجبور بودیم آموزش
را رها کنیم یا آن که از طریق روشهای جایگزین
وارد عملشــویــم کــه از طــریــق آمــوز شهــای
تلویزیونی و فضای مجازی اقدام کردیم.
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رهبر انقالب ضمن تعیین شروطی با درخواست رئیس جمهور برای
آزادسازی سهام عدالت به ارزش 370هزار میلیارد تومان موافقت کردند:

حرف مردم

8میلیونتومان برای 49میلیون نفر

رهـــبـــر انـــقـــاب ضمن
مــوافــقــت بــا درخــواســت
رئ ــی ــس جــمــهــور بـــرای
آزادســازی سهام عدالت
ســـه شــــرط را در ایــن
خصوص تعیین و تصریح
ک ــردن ــد :دولـــت هــر چه
زودتــر اقدامات مقتضی
را به عمل آورد تا مردم
سریع تر از منافع سهام
خــود بهر همند شوند.به
گــزارش khamenei.ir
متن ابالغی ه رهبر انقالب
اســامــی بــه ایـــن شــرح
است:درپی تصمیم واگذاری درصدی از سهام
اصل  ۴۴قانون اساسی در قالب سهام عدالت با
هدفگسترشعدالتاجتماعیوتوانمندسازی
خانوارهای کم درآمد ،انتظار این بود که توسط
مسئولین مربوط در دولت های مختلف با اجرای
دقیق مــواد هشت گانه ابالغی 85/۴/12
هرچه سریع تر مقدمات الزم برای آزادســازی
سهام عدالت و واگ ــذاری تعیین قیمت آن به
بورس فراهم گردیده و آییننامههای اجرایی
تهیه و به اجرا درآیــد .در هر صورت با توجه به
شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به
تکالیفی که به عهده اوست ،با آزادسازی سهام
عدالت با رعایت امور زیر ،موافقت میشود:
-۱دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده
زمــانــی مشخص مالکیت مستقیم سهام
شرکتهای سرمایهپذیر را انتخاب نمایند و به
تناسب ،نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.
-۲مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به
صاحبان سهام عدالت توسط شــورای عالی
بورس تدوین و تصویب شود .این مصوبات برای
کلیه دستگاه های اجرایی الزماالجراست.
-۳نسبت به سهام باقی مانده در شرکتهای
سرمایهگذاری استانی ،شورای عالی بورس
موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان
سهام در شرکتهای مذکور ،از طریق مبادی
ذی ربط هرچه زودتر زمینه ورود آن شرکت ها
را در بورس فراهم نماید.با توجه به تأخیری که
در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری
این سهام پیش آمده است و به دلیل ضرورت
بهرهمندی هرچه سریع تر مردم از منافع سهام
خــود ،الزم است دولــت محترم هرچه زودتر
اقدامات مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور
در بندهای سه گانه فوق را بهعمل آورد.
▪ارزش سهام عدالت چقدر است؟

گفتنی است آزادسازی سهام عدالت از مدت ها
پیش به عنوان یکی از راه های کمک اقتصادی

به خانوارها مطرح بود که
به ویژه طی ماه های اخیر
و بعد از شیوع کرونا و زیان
های اقتصادی آن بیشتر
موردتوجه قــرار گرفت.
دولت پیشتر ساز و کاری
بــرای آزادســــازی سهام
عدالت از طریق صندوق
های قابل معامله بورسی
طــراحــی و اعــام کــرده
بود که آزادسازی سهام با
تصویب نهایی در دولت
یا اجــازه رهبر انقالب تا
انتهای ســال  99انجام
خواهد شد .حــدود دو هفته قبل معاون اول
رئیس جمهور ضمن تاکید بر آزادسازی سهام
عدالت ،ارزش هر سهم یک میلیون تومانی
سهام عدالت را هشت میلیون تومان اعالم
کرده بود .برآوردها از ارزش سهام عدالت در
انتهای سال گذشته حدود پنج میلیون تومان
بوده که با توجه به رشد قابل توجه ارزش سهام
شرکت های بورسی سبد سهام عدالت در سال
 ،99این ارزش بیش از  50درصد رشد کرده
است و در صــورت تــداوم رشد بــورس ،باز هم
رشد خواهد کرد .البته ارزش سهام  500هزار
تومانی (برای کسانی که آورده نقدی را تکمیل
نکردند) حــدودا نصف ارزش روز سهام یعنی
حدود چهار میلیون تومان است .به گزارش
پایگاه خبری بــازار سرمایه (سنا) و به نقل از
ایبنا ،تعداد شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام
عدالت  ۴۹شرکت هستند که ارزش مقطع
واگـــذاری آنهــا  26.6هــزار میلیارد تومان
است .بر این اساس با توجه به تورم و در پی آن
رشد شاخص و افزایش قیمت سهام شرکتها
در بازار سرمایه ،ارزش روز سبد سهام عدالت
افزایش یافته و در حال حاضر به  370هزار
میلیارد تومان رسیده است.
▪مشموالن سهام از امروز به سایت مراجعه
کنند

در همین حال رئیس سازمان خصوصی سازی
نیز در این باره توضیحاتی داد .علیرضا صالح
در گفت و گو با بخش خبری ساعت  21شب
گذشته شبکه یک سیما اظهار کرد :مشموالن
سهام عدالت می توانند از امروز وارد سامانه
سهام عدالت به آدرس www.samanese.
 irشوند و در آن سامانه مشخص کنند که
خــودشــان آمــادگــی دارنـــد بــه طــور مستقیم
مدیریت این سهام را در اختیار بگیرند یا نه؟ وی
البته توصیه کرد :افرادی که دانش مدیریت این
سهام را ندارند ،مدیریت این سهام را نپذیرند.

رکوردزنی افشاری ،تنها ایرانی
درحزب نازی و خودویرانگر مثل رونالدینیو!
* جام جهانی ،جام کنفدراسیون ها ،کوپا
اِمریکا ،لیگ قهرمانان اروپا ،جام لیبرتادورس
و تــوپ طــا؛ رونالدینیو تنها بازیکنی است
که هر شش افتخار و عنوان ممکن برای یک
فوتبالیست را تصاحب کرده است .لقب شاعر
فوتبال حق رونالدینیوی برزیلی اســت اما
او حاال کجاست؟ او چندروز پیش زمانی که
قصد ورود به کشور پاراگوئه را داشت ،توسط
مرزبانی این کشور دستگیر و به جعل گذرنامه
و مدارک هویتی برای ورود به پاراگوئه متهم
و بعد هم راهی زندان شد .فوق ستاره برزیلی
اولین و آخرین و تنها فوتبالیستی نیست که
بعد از رسیدن به شهرت و ثروت ،با رفتارهای
عجیب و غریب و نامتعارف همه را شوکه
کرده است ،نمونه اش مارادونا .سالی نبوده
که مــارادونــا به دلیل مصرف مــواد مخدر
و الکل ،ارتکاب رفتارهای غیرقانونی
و خــاف عــرف در آرژانــتــیــن و دیگر
کشورهای دنیا ،روانــه بازداشتگاه،
بیمارستان یا کمپهای ترک اعتیاد
نشود! دردسرهای دیگر او که یکی
پــس از دیــگــری حاشیهساز
شـــدنـــد .در ضــمــیــمــه
زندگی سالم به واکاوی
رفتارهای غیرحرفهای
و غــیــرقــانــونــی فــوق
ستارههایی پرداختیم
کــه هــم ثــروت زیــادی
دارنــــد و هــم شهرت
زیاد!
* این روزهای کرونایی
که همه جا تعطیل است
تــئــاتــربــازهــا هــم دلتنگ
صحنه نمایش هستند اما
در همین روزهــــا ،بهرام
افــشــاری تصمیم گرفت
فیلمی از اج ــرای نمایش
کمدی «جوجه تیغی» را به
کارگردانی ،نویسندگی و با

بازی خودش در سرویسهای ویاودی منتشر
کند تا این فاصله کمتر به چشم بیاید و مخاطبان
در بحران کرونا ،به تماشای یک نمایش کمدی
بنشینند.فیلم-تئاتریکهروایتتلخ،تاثیرگذار
و البته طنز از شکست ،امید ،آرزو ،حسرت و
رویاهاست و توانست در فیلیمو ،میان فیلم-
تئاترهایی که تا به حال منتشر شده رکورد بزند
و حتی از بعضی فیلمهای سینمایی بیشتر
دیــده شــود .در صفحه سینما و تلویزیون ()6
درباره جدیدترین اثر بازیگر و البته نویسنده و
کارگردان خوش ذوق و خوش اخالق سینما و
تلویزیون نوشته ایم.
* داوود منشیزاده در میان همه نویسندگان
معاصر به آلماندوستی و هیتلرپرستی معروف
است؛ اینکه داوود چطور با راه و رسم نازیها
آشنا شــد ،خیلی معلوم نیست .او در سال
 ،1310با بورس دولتی به فرانسه رفت تا
درس بخواند .سال  1316از دانشگاه
«دیـــوژن» لیسانس ادبــیــات گرفت و
بعد به آلمان نــازی رفــت .احتما ًال در
دوران حضور در فرانسه بود که به هیتلر
عالقهمند شد .او در همان سالی که
لیسانس گرفت به برلین رفت
تــا ادامـــه تحصیل بــدهــد اما
تکمیل تحصیالت وی تا سال
 1317آغــاز نشد .در این
مدت چه میکرد؟ کسی به
درستی نمیداند اما گفته
شده که از  ،1318همراه
بــا بــهــرام شــاهــرخ ،رادیــو
فــارســی برلین را اداره
میکرد .بنابراین ،داوود
مــنــش ـیزاده دستکم
از ســـــال ،1316
جــذب ســازمــانهــای
اطالعاتی آلمان نازی
شدهبود اما یک ایرانی
در دستگاه نازی ها چه می
کرد؟ صفحه تاریخ را بخوانید.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

••ما کارگران سرگذر ،گدا نیستیم .ما عمری
جون کندیم و عرق ریختیم تا خرج و مخارج
خانواده مون رو بدیم .االن یکی دوماهه که
کــار و کاسبی ها خرابه و هیچ کس کارگر
نمی خواد .باز هم دم مردم گرم.بعضی مردم
برامون پول میارن و کمک مون می کنند.
وگرنه از مسئوالن که بخاری بلند نمیشه.
اون ها همین که صندلی شون رو حفظ کنند
کافیه .ولی ما گدا نیستیم .کار می خواهیم.
•• تــو را بــه خــدا بــه جــای دادن بسته های
همدلی به ما بیکاران ،کار بدید فکری به
حال بیکاران کنید .داریم یواش یواش می
میریم ،از بیکاری و نداری سکته می کنیم
شما را به امام رضا (ع) قسم فکری به حال
بیکارها کنید.
•• زنده به گور کردن15میلیون قطعه جوجه
وهــزاران قطعه مرغ به دلیل نبود مشتری
دروغی بزرگ است .چراکه این کار اتحادیه
مرغداران به گرانی مرغ و تخم مرغ منجر
می شود.
••درباره مطالب پرخواننده در زندگیسالم،
می خواستم بگم که بعد از رفتن همشهری
سالم ،من دیگه زندگیسالم نمیخونم.
•• اگــر فقط یــک نماینده کاربلد و عــادل
داشتیم در برابر این افزایش قیمت خودرو،
وزیــر صمت را بــه مجلس و استیضاح می
کشاند .ما مسئول نمی داشتیم راحــت تر
بودیم .واال به نظرم اگر هیچ مسئولی نبود
قیمت ها این جوری باال نمی رفت.
•• با خودمان گفتیم کرونا آمد و دیگر قیمت
خانه و ماشین این قدر باال نمی رود .یکی،
دو روزی است که قیمت ها رو نگاه می کنم و
شوکه ام .خدا از مسئولینش نگذرد.
•• هــرروز باید استرس داشته باشیم که با
پول مان دیگر نمی توانیم چیزی بخریم.
من جوان ،بعد از چندماه کار کردن حاال 30
ِ
میلیون جمع کرده ام و می خواهم خودرویی
بخرم اما با این پول باید بروم پیکان بگیرم.
پارسال با این پول می توانستم سمند بخرم!
دیگر امیدی نیست!
•• گوشت گوسفند زنده کیلویی سی و پنج
هــزار تومان ،گوشت بــدون چربی در بازار
کیلویی صد و ده هزار تومان حاال پیدا کنید
پرتقال فروش را!
••از مــســئــوالن عــزیــز خــواهــشــمــنــدم بر
تراکنشهای مالی دیــوار نظارت بیشتری
داشته باشند برای هر آگهی 10هزار تومان
می گیرند بعد از چند روز هم بی دلیل آن را
حذف می کنند و دوباره 10هزار تومان دیگه
می گیرند تا آگهی رو منتشر کنند!
•• از مسئوالن پست اســتــان بپرسید چرا
سامانه تلفنی 193مــردم را پشت خط نگه
می دارد و کسی پاسخ گو نیست؟ من دیروز
تماس گرفتم و  6دقیقه پشت خط بــودم.
اپراتور تلفن فقط  6بار گفت که شما نفر اول
در صف انتظار هستید!
•• ارتشی های بازنشسته سال ۹۰تا۹۶نه
افزایش حقوق شاغالن ۹۶تا۹۸ونه همسان
سازی  10سال اخیر شامل حال شان شده
وهرسال کمتر از ۱۵درصد افزایش حقوق

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

داشته اند بنابراین دریافتی آنان ازهردوگروه
کمتر است .بررسی کنید.
••در زمــان خواندن پرونده «اخــاص حاج
یونس» در زندگیسالم ،هنوز باورم نمیشود
که چنین مــرد دوستداشتنی را از دست
دادیم 7 .بار هم شیمیایی شده اما انگار ،هیچ
فردی حواسش به او نبوده است.
••باور کنید این گرانی وتورم در بازار به مراتب
بدتر از ضربه کرونا به خانواده ها است .وقتی
 35سالت بشه کار نداشته باشی امیدی به
ازدواج ،خانه ،ماشین و دیگر لوازم زندگی
نداری .چه فایده؟
•• هتل داران وآژانـــس هــا و رســتــوران ها
ســالهــاســت درآمـــدهـــای مــیــلــیــاردی با
مسافران و زوار دارند به ویژه با این تعداد زوار
کشورهای عربی و خارجی .حاال دوماهه که
درآمد ندارند این قدر غوغا میکنند که ضرر
کردیم و ...در حالی که مردم بیکارند و نان
برای خوردن ندارند.
••در جواب معلمهای عزیز و زحمتکشی که
گله از سختی و کمی حقوق شون نسبت به
معلمان اروپــا می کنند باید گفت هروقت
شرایط من کارگر فوق لیسانس مثل اروپا شد
شما هم اعتراض کنید .ما کارگرها کجا مثل
شما حقوق سر ماه و پاداش پایان خدمت و...
می گیریم؟ ما توی بخش خصوصی برای هر
پروژه ای باید ساعت ها تو خونه کار اضافی
کنیم تا کارفرما اخراج مون نکنه.
••مشاور ریاست جمهور فرمودند قدرت
مجلس بــاالســت و هــر چــیــزی کــه مجلس
نخواهد درکشور نمی شود و هر چیزی را که
مجلس بخواهد از نظر حقوقی باید بشود.
پس نتیجه می گیرم این گرانی هایی که جان
مردم را به لبشان رسانده  ،در عرض یک ماه
اول سال ،همه خواست مجلسه.
••عزیزم آب دهان ها را می بینی ولی دقت کن
کهبادستمالکاغذیوبدوندستمالهرقدم
چند تا ناس روی زمین افتاده که از کودک تا
بزرگمانمعتادششدهاند.بهخراساننوشتم
گزارشی بنویسد ولی خبری نشد؟
•• ص ــدا وســیــمــا ش ــده سخنگوی جهانی
آمــار بیماران ،درمــان ،فوتی ها ،بیکاران،
گرسنگان ،مشکالت دنیا و آمریکا و ...انگار
که االن کشورمان گل و بلبل است و هیچ
مشکلی ندارد.
•• این همه بیمه پرداخت کردیم تا وقتی الزم
داریم بیمه بیکاری به دادمون برسه .االن دو،
سه ماهه که بیکاریم و هرچه داشتیم خرج
کردیم .بیمه انگار صبر کرده کسب و کار ما
هم شروع بشه تا اون وقت یکهو حقوق ما رو
بده! واقعا به چنین مسئوالنی باید خسته
نباشید گفت .توی این دو ،سه ماه یک نفر
زنگ نزده احوال ما رو بپرسه!
•• زندگی عزیز! امروز هم برای گرفتن حال ما
زور خودت را بزن .مهم نیست .ما به خودمان
قول داده ایم همه جوره حالمان خوب باشد.
•• اداره کار لطفا به فکر مربیان زحمتکش
مهدهای کــودک هم باشید زیــرا از تاریخ
پانزدهم اسفند تاکنون نه بیمه بیکاری
دریافت کرده اند نه حقوقی.

