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تالش همزمان برای ساخت و خرید واکسن

رئیسجمه��وری درباره تامین واکس��ن گفت:
رس��انههای ضدایرانی هر روز بهانهای پیدا کرده
و موجس��واری میکنند .مردم هم میفهمند که
اینها دروغ گفته و تحریف کردهاند .مدتها اعالم
کردند همه دنیا واکسن میزند ،چرا ایران واکسن
نمیزن��د و نمیخرد؟ به گ��زارش ایرنا ،روحانی
در جلس��ه س��تاد ملی مبارزه با کرونا ضمن بیان
اینک��ه از هم��ان روزه��ا و ماههای اولی��ه یکی از
مس��ائل موردنظر ما واکسن بود ،ابراز کرد :اینکه
ش��رکتهای دانشبنیان از همان ابتدا کارشان را
شروع کردند ،بهخاطر تاکید بر ساخت واکسن بود
و همزمان هم بهدنبال خرید بودیم .تمام تبلیغات
نادرس��ت و ن��اروا اس��ت .ایران بهدنبال س��اخت
واکس��ن داخلی اس��ت و بر آن تاکید میکند اما
همزمان هم برای خرید واکسن تالش کردیم .وی
با تاکید بر اینکه حتما امریکاییها برای ما مشکل
ایجاد کردند ،عنوان کرد :نهتنها در واکس��ن ،دارو
و م��واد غذایی بلکه م��وردی را پیدا نمیکنید که
بخواهی��م چی��زی را از خارج بخری��م و خباثت و
زذالت امریکا را مش��اهده نکنیم .پولی را از بانکی
تهیه کردیم تا واکسن را از کواکس بخریم اما آنها
گفتن��د باید اوفک اج��ازه دهد؛ آنها آنقدر مردم و
س��ازمان بهداشت جهانی را ترس��اندهاند .پول را
تهیه کرده ،آن کشور با انتقال پول موافقت کرده،
اوف��ک هم قبول کرده اما گفتند پول ابتدا باید به
بان��ک امریکایی بیاید .رئیسجمهوری خطاب ب ه
امریکاییها گفت :چطور میتوان به ش��ما اعتماد
کرد؛ شما که در دزدی معروفید؛ شما که مترصد
هس��تید پولی از م��ا پیدا کرده ت��ا آن را بگیرید.

فک��ر نکنید مش��کلی نداری��م .رئیسجمهوری
گف��ت :م��ا در هر جا غیر از کواکس ،اگر واکس��ن
مورداعتمادی باش��د و وزارت بهداش��ت و درمان
اعالم کند این واکس��ن مورداعتماد اس��ت ،حتما
خریداری میکنیم .پول آن را تهیه میکنیم و به
هر شرایطی که باشد ،پول را منتقل میکنیم؛ اما
ما آماده نیستیم که مردم کشور ما دوره آزمایشی
ی��ک واکس��ن غیرمعتبر را بگذرانن��د .وی ادامه
داد :وزارت بهداش��ت و درم��ان ما چنین کاری را
انجام نمیدهد ،اما هر جا شرکت معتبر و واکسن
معتبر باشد ما هم وسیله حملونقل و هم وسیله
نگهداری آن را داریم .حال این واکسن مقرر باشد
در نق��ل و انتق��ال و نگهداری زی��ر  ۴درجه۱۰ ،
درجه یا زیر  ۸۰درجه باش��د ،ما مشکلی نداریم؛
در خرید مشکل داریم و از مشکل عبور میکنیم.
رئیسجمه��وری عنوان کرد :تحریم نه فقط برای
واکسن ،برای هر دارو و هر چیزی که میخواهیم
وارد کنیم مش��کل است .حال با بقیه بحثها و با
اینکه گفته میشد  FATFدر خرید واکسن موثر
است یا نیست کاری ندارم FATF .مقوله دیگری
اس��ت که س��ر جای خودش باید مورد بحث قرار
گیرد ،اما مردم بدانند ما در همه اینها مش��کالت
داریم اما این مش��کالت مانع از فعالیت و اقدامات
ما نیست.
ممکن اس��ت چیزی گرانتر بیای��د و با تاخیر
انج��ام گیرد اما حتما این کار انجام خواهد ش��د.
رئیسجمه��وری گفت :نکته دوم این اس��ت که
وزارت بهداش��ت و درمان و ش��خص آقای دکتر
نمک��ی مراقبت کنن��د روزی که ما واکس��نی را

خریداری کردیم و وارد کش��ور ش��د ،ب ه دقت به
مردم گزارش داده شود چند واکسن وارد و به چه
افرادی تزریق شده است.

 اولویتهای واکسیناسیون مشخص
است

روحانی با بیان اینکه وزارت بهداش��ت و درمان
ب��رای واردات و واکسیناس��یون واکس��ن کام�لا
برنام��ه دارد و اولویته��ا برای تزریق مش��خص
اس��ت ،تصریح کرد :آنهایی که بیماری زمینهای
ن باالیی دارند و کادر درمان اولویتهای
دارند ،س 
ما هستند.

 امروز شهر قرمز نداریم

رئیسجمه��وری با اش��اره به کارش��کنیهای
امریکاییها برای تهیه واکس��ن کرونا گفت :اینکه
رهبر معظم انقالب گفتند تحریمها را بیاثر کنید،
لحظه به لحظه دنبال این کار هس��تیم .هر لحظه
پولی وارد کشور و کاالیی صادر میشود ساعتها
برای این کار جنگیده ش��ده است .حسن روحانی
گفت :در  ۱۰ماهی که از شیوع کرونا عبور کردیم
و وارد ماه یازدهم ش��دیم ،مرتب حداقل هفتهای
یک جلس��ه در ستاد و چند جلسه در کمیتههای
مختلف برگزار ش��د و بسیار خوشحالیم که امروز

در کشور منطقه قرمز نداریم ،منطقه نارنجی هم
تقریبا نداریم و مناطقی که داریم ،زرد هستند.
رئیسجمه��وری با مهم خواندن پایدار ش��دن
وضعی��ت کنترل کرونا گف��ت :کار را قبل از آبان
ش��روع کردی��م و از  ۴آبان ،همچنی��ن  ۱۴آبان
ادامه دادیم و آذر هم شرایط هوشمندتر را اعمال
کردیم و امروز ش��رایط مطلوبتری پیش روی ما
اس��ت .وی اضافه کرد :وقتی ایران را با کشورهای
پیش��رفته و اروپا مقایسه میکنیم ،عقب نیستیم.
در کارکرد همه عوامل تاثیرگذار بسیار مهم است
و بای��د این ش��رایط را پایدار نگ��ه داریم و پایدار
ماندن یکی از مسائل بسیار مهم ما است.

  باید مراقب ویروس انگلیسی باشیم

روحانی با بیان اینکه شاهد جهش این ویروس
در برخ��ی کش��ورهای اروپایی بهوی��ژه انگلیس
هس��تیم ،اظهار کرد :این ویروس از انگلیس عبور
کرده و به دیگر کشورهای اروپایی رفته است .باید
مراقبت بیش��تری از مس��افرانی که از این منطقه
عب��ور کردهاند و ورودیها داش��ته باش��یم تا این
ویروس جهشیافته مردم را گرفتار نکند.
وی درباره تجمعات هم تصریح کرد :الحمداهلل
در زمین��ه ماس��ک تقریبا بهص��ورت کار معروف
م��ورد عمل ق��رار میگیرد .فاصلهه��ا تا حدودی
مراقبت میشود .درباره شبنشینیها نیز رعایت
میش��ود ام��ا در تجمعات مل��ی و دینی هم باید
مراعات کرد که در شرایط عادی نیستیم .شهادت
حضرت زهرا (س) در پیش است .مردم نسبت به
خاندان رس��الت (ص) عشق میورزند اما مراعات
پروتکلها هم وظیفه شرعی و ملی ماست.

برای خرید واکسن یک لحظه درنگ نمیکنیم
مع��اون اول رئیسجمهوری ب��ا تاکید بر اینکه
اگر بتوانیم یک روز زودتر از هر جای دنیا واکسن
معتب��ر و موثر تامین و وارد کنیم ،یک لحظه هم
درن��گ نخواهیم کرد ،گفت :حتما مردم مطمئن
باش��ند که وزارت بهداش��ت دس��تورالعملهای
ش��فافی تدوین و اع�لام خواهد ک��رد و واحدی
خارج از آن دس��تورالعملها نمیتواند به واکسن
دسترس��ی پیدا کند .هی��چ مقام دولتی و خانواده
مقام دولتی حق ندارد خارج از آن دستورالعملها
به واکسن دسترسی پیدا کند و همه مردم مشابه
هم به واکس��ن دسترس��ی پی��دا خواهند کرد .به
گزارش ایس��نا ،اس��حاق جهانگیری در مراس��م
اختتامیه جشنواره ملی زن و علم و «جایزه مریم
میرزاخانی» که در سالن ابوریحان دانشگاه شهید

س��خنگوی س��تاد ملی مقابله با کرونا گفت:
در ح��ال حاضر ش��هر با وضعی��ت قرمز کرونا
نداریم و  ۳۳۰ش��هر زرد و  ۱۰۸ش��هر نارنجی
هستند که امیدواریم این شهرهای نارنجی نیز
به مرور به س��مت وضعی��ت زرد حرکت کنند
و میزان ابتال و بس��تری در ش��هرهای مختلف
کمتر ش��ود .به گزارش فارس ،علیرضا رئیسی
درباره آخرین مصوبات و مباحث مطرحش��ده
در س��تاد مل��ی مقابله با کرونا اف��زود :یکی از

بهش��تی برگزار شد ،با اشاره به مطالب ه
خرید واکس��ن در جامع��ه ،اظهار کرد:
دولت مکلف اس��ت در ش��رایط تحریم
مهمترین ت�لاش و تمرکز خود را برای
رف��ع دغدغ��ه مردم بگ��ذارد و به مردم
اطمین��ان دهد س�لامت دغدغه اصلی
نظ��ام و دولت اس��ت .وی ب��ا تاکید بر
اینک��ه تالش میکنیم تا هم از س�لامت مردم در
مقابل ویروس عالمگیر کرونا حفاظت و حراس��ت
کنیم و هم تبعات ویروس را به حداقل برس��انیم،
گف��ت :این ویروس امروز در بخشهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی تبعات بس��یاری داش��ته که
باید در زمان خود به آن پرداخته شود .معاون اول
رئیسجمهوری تصریح کرد :طبیعی است مقابله

با ای��ن ویروس اصلیترین مس��ئله
ماس��ت .ما در هم��ه زمینهها تالش
داریم تولید داخل داش��ته باش��یم.
امروز تولید حداقل  ۹۷درصد داروی
مورد نیاز در داخل انجام میش��ود و
در زمینه واکس��ن نی��ز حتما تالش
میکنیم در داخ��ل تولید کنیم ،اما
این یک مس��یر اس��ت و طبیعی اس��ت اگر همه
مس��یرهای تولید واکسن را با موفقیت طی کنیم،
ممکن اس��ت چند ماه طول بکش��د .جهانگیری
اف��زود :اگر بتوانیم یک روز زودتر از هر جای دنیا
واکس��ن معتب��ر و موثر تامی��ن و وارد کنیم ،یک
لحظه هم درنگ نخواهیم کرد .مردم مطالبه دارند
و دولت وظیفه دارد منابع مورد نیاز را تامین کند.

منع تردد در تمام شهرها ادامه دارد

مصوب��ات جلس��ه اخیر در این زمین��ه بود که
باتوجه به ارزیابیهای انجام ش��ده در کش��ور
و گزارش دانش��گاههای علوم پزشکی ،یکی از
اقدامات بس��یار موثر که هزین��ه کمی دارد و
باعث ایجاد محدودیت ش��دید نمیشود ،منع
تردد درونش��هری از س��اعت  ۲۱تا  ۴بامداد
است که بس��یار موثر بوده و امروز مصوب شد
که در شهرهای زرد نیز این منع تردد از ساعت
 ۲۱تا  ۴بامداد ادامه پیدا کند.

عکس روز

 شهر با وضعیت قرمز نداریم

رئیس��ی افزود :م��وارد متعددی در این جلس��ه
ل حاضر ش��هر با وضعیت قرمز
بررسی ش��د .در حا 
کرونا نداریم و  ۳۳۰ش��هر زرد و  ۱۰۸ش��هر نارنجی
هس��تند که امیدواریم این ش��هرهای نارنجی نیز به
مرور به س��مت وضعیت زرد حرک��ت کنند و میزان
ابتال و بستری در شهرهای مختلف کمتر شود.
وی اف��زود :ای��ن دس��تاورد نتیج��ه رعای��ت
پروتکلهای بهداشتی و همه دستگاههای اجرایی و

دولت موظف اس��ت نه  200میلیون یورو بلکه به
هر میزان که نیاز باشد تامین کند تا مردم احساس
کنند دولتمردان که مکرر میگویند سالمت مردم
اصلیترین مس��ئله است ،متناس��ب با این حرف
اقدام��ات خود را انج��ام میدهند .وی تاکید کرد:
اطمینان میدهم دولت از تمام ظرفیتهای خود
در زمینه تامین واکسن استفاده میکند .تاکنون
جلس��ات متعددی با وزرای خارجه و بهداش��ت و
رئی��س کل بان��ک مرکزی و معاون��ان آنها برگزار
ک��ردم تا موانع احتمالی که وجود دارد را برطرف
کنی��م .تحریمها در هر زمین��های که فکر کنیم،
برای ما ایجاد مانع میکند اما به فضل الهی توان
مدیریتی کش��ور جوری است که بتواند تحریمها
را بیاثر کند.

مردم و بازاریان و اصناف و بسیج و نیروهای انتظامی
و اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی است.

 مدارس همچنان غیرحضوری است

معاون وزیر بهداش��ت اظهار کرد :بحثی در هفته
گذش��ته مبنی بر بازگشایی مدارس در مقاطع اول و
دوم ابتدایی مطرح شده بود تا دانشآموزان بتوانند در
مدارس حضور داشته باشند که در کمیته تخصصی
رأی نی��اورد و همچنان مدارس غیرحضوری خواهد
بود تا شرایط بهتری فراهم شود.

ویژه تر از خبر

میالد پیامبر صلح و مهربانی

بزرگداشت میالد مسیح (ع) در کلیسای سورپ گریگور ارامنه تهران

عکس :ایرنا

حسن خسروی« -همانا داستان عیسی نزد خدا مانند داستان آدم است؛ او را از خاک
آفرید ،سپس گفت «بشو» ،شد .حق از پروردگار توست؛ پس از شکداران مباش ( .سوره
آل عمران آیات  ۵۹و ») ۶۰حضرت عیس��ی بن مریم (ع) یکی از  5پیامبران اولوالعزم و
صاحب ش��ریعت اس��ت که کتاب آسمانی ایشان ،انجیل نام دارد .کلمه « انجیل» ،یونانی
و بهمعنای بشارت است .عموما ،محتوای اناجیل ،زندگینامه و بیانات اخالقی و پندهای
حضرت عیسی (ع) است .حضرت عیسی (ع) فرزند حضرت مریم (س) و ایشان نیز فرزند
حض��رت عم��ران و از تبار هارون برادر حضرت موس��ی (ع) و از طایفه الوی بود .ایش��ان
حدود  ۶۰۰سال قبل از ظهور دین اسالم بر قوم بنیاسرائیل مبعوث شد و قوم ایشان به
نصاری و مسیحیت معروف شد .در قرآن کریم نام حضرت مسیح  ۲۳مرتبه با اسم عیسی
آمده اس��ت .واژه عیس��ی در زبان عبری بهمعنای «خدا کمک میکند» و مسیح بهمعنای
«نجاتدهنده» اس��ت که به زبان یونانی به «کریس��توس» ترجمه شده و به همین دلیل
به پیروان مس��یح کریس��تیان نیز میگویند .در آیات  ۱۲تا  ۲۵سوره مریم در قرآن کریم
به بخشی از واقعه تولد و شخصیت و احوال حضرت عیسی علیهالسالم اشاره شد ه است.
آیین مسیحیت یک آیین یکتاپرستانه است که بر آموزهها و سخنان عیسی ناصری استوار
ش��دهاس��ت؛ آموزههایی چون تثلیث ،مرگ مس��یح بهعنوان کفاره گناهان ،تعمید آب و
روحالقدس از باورهای این آیین هس��تند و بیش از  2میلیارد نفر در سراس��ر جهان پیرو
این آیین هستند .میالد پیامبر صلح و مهربانی ،حضرت عیسی(ع) را به تمام هموطنان
مسیحی و مسیحیان سراسر جهان شادباش میگوییم.

صداهای آرام و امیدبخش
نیاز امروز ما

علی ربیعی -س�خنگوی
دولت :وقت ذکر حدیث مسیح،
«ب��رادرم عیس��ی» میگف��ت
رس��ولاهلل و امیرالمومنین .در
همه قرون تمدن اس�لامی این
مناس��بات برادرانه را میش��د
در رؤی��ت تابل��وی همجواری
مس��جد و کلیس��ا در خیابانهای اصفهان ،اس��تانبول و
س��مرقند و باکو و ارومیه تا بالکان و آنس��وی رود دانوب
دید .امروزه اما «هویتهای مرگبار» در اش��کال گوناگون
خ��ود ،آن میراث ملموس تمدن��ی را در معرض مخاطره
قرار دادهاند .هویتها چگونه مرگبار میش��وند و آنچنان
ک��ه در نمونه داعش دیدی��م در قالبی بهظاهر مذهبی یا
آنچنان که در قالب ش��عار «امری��کا اول» ترامپ دیدیم،
زندگی و صلح را در آن س��وی خط تقس��یمبندی میان
«ما» و «آنها» به پرسش میگیرند؟ آمارتیاسن در کتاب
«هویت و خش��ونت» ،سازکار تبدیل و تقلیل هویتهای
مذهب��ی ی��ا قوم��ی به یک هوی��ت تکواره را ب��ا تحلیلی
درخش��ان نش��ان داده اس��ت :دفاع از هویتی انحصاری
برای اهداف خش��ونتآمیز ،از خالل «تاکید و انگیزش��ی
گزینش��ی به پوشاندن و در محاق بردن دیگر وابستگیها
و پیوندها میپردازد( ».هویت و خشونت ،ترجمه فریدون
مجلس��ی ،ص  )۲۰۲این هویتهای مرگبار هس��تند که
ب��ا «غیرس��ازی کاذب»« ،پلهای رابط��ه» را تبدیل به
«دیوارهای جدایی» میکنند و با برس��اختن هویتهای
افراطگرایان��ه ،چه در قالب داعشیس��م و صهیونیس��م یا
افراطیگری آن س��وی دنیا که در ش��کل ح��اد خود در
ترامپیسم خالصه شده ،زیست صلحآمیز مردمان منطقه
از ه��ر دین و آیینی را تهدید میکند .ایران برخاس��ته از
تمدن ایرانی-اسالمی ما با بهره از همان آموزههای دینی
مداراجویانه و مسالمتگرایانه از ابتدا کوشید یاریگر همان
روح همزیس��تی در منطقه باشد که قرنهاست در ایران
جاری اس��ت .برای عبور از عص��ر تکهویتیهای مرگبار
در همه اش��کال داعشی و غیرداعشی ،در منطقه منادی
این بودهایم که «صلح در دس��ترس اس��ت ».این رخداد
آرزومندان��ه در این روزهای یأسآلود دس��تیافتنیتر از
همیش��ه اس��ت؛ تنها اگر یک بار دیگر همه انواع بش��ر و
پی��روان ادیان ابراهیمی به س��نتها و بنیادهای حقیقی
اعتقادات و سنت انبیا خود بازگردند .اکنون جهان در هر
گوش��های از بیعدالتی ،خشونت و تبعیض آزرده است و
تلختر اینکه بسیاری از این رفتارهای انسانستیزانه به نام
دین و در لوای مناسک ظاهری ادیان انجام میگیرد .آنچه
امروز بنیادگرایی دینی خوانده میش��ود و مظاهر خود را
در خشونت باورنکردنی داعش از یک طرف و نژادپرستی
رژیم اس��رائیل و ش��هوت جنگهای بیپایان در امریکا و
با حمایت مسیحیان اونجلیکال از طرف دیگر نشان داده
و دههه��ای آغازین قرن بیس��تویک را تاریک کرده ،در
واقع ن��ه بنیادگرایی بلکه تحریف��ی کمنظیر از جوهره و
پی��ام آس��مانی ادیان اله��ی در خدمت برخ��ورد جعلی
تمدنهاس��ت .با بازگش��ت به آموزههای مشترک ادیان
اله��ی که خیر فردی و جمعی ،عدال��ت ،آزادی ،برادری،
رواداری و اعت��دال در کانون و مخرج مش��ترک همه آن
ادیان قرار دارد ،میتوان سعادت و صلح را بار دیگر تجربه
ک��رد .این رجعت ب��ه بنیادهای دین و دینپیرایی از تمام
آلودگیها و تحریفها ،بیش از هر جای دیگری در منطقه
ما که مملو از س��تیزهای اجتماعی و بینالمللی اس��ت،
ضرورت دارد .چنین مس��ئلهای را ما قرنهاست در ایران
تجربه میکنیم .دیروز در جمع هموطنان مس��یحیمان
در مراکز س��المندان و خیریه چیلویان و ساهاکیان بودم.
مش��ارکت ایرانیان در کمک به نیازمندان فارغ از تعلقات
دینی را در یک مرکز هموطنان مس��یحی شاهد بودم که
جلوهای از این همزیستی و همدلی است .این همزیستی
را در سراس��ر ش��هرهای ایران و جمع عبادتگاههای همه
ادی��ان در خیاب��ان  ۳۰تیر تهران که نماد همزیس��تی و
تمدنی اس��ت ،میتوانیم مش��اهده کنیم .امروز نیاز فقط
همبستگی بینادیانی نیست بلکه باید از همبستگیهای
مذهبی نیز در داخل کش��ور مراقبت کنیم تا دستخوش
تح��رکات افراطیه��ا ق��رار نگیرد .در ای��ن دوره تاریخی
بینظیر که خش��ونتگرایی و افراطیگرایی ترامپیس��م
سالهاست زندگی ایرانیان از هر دین و قومی را با تلخی
روبهرو کرده ،ما نیازمند جامعهای پر از عطوفت ،مهربانی
و مدارا هس��تیم و اتفاقاً سیاس��تمداران و سیاستگذاران
باید پیش��تاز آن باشند .امروز نیازمند دم مسیحایی برای
همزیستی توام با مدارا و اعتدال و زدودن تحریم هستیم.
بزرگترین نیاز برای رفع آثار تحریم ،یکپارچگی و وحدت
و شنیدن صداهای آرام و امیدبخش در داخل کشور است.
ای��ن با گفتوگوی بزرگ اجتماعی که بارها بدان اش��اره
کردهام میس��ر خواهد ش��د؛ گفتوگویی که با همدلی و
همزیستی تاریخی میتواند ما را به جریانی تاثیرگذار در
صل��ح منطقهای و نیز همزبانی و همراهی ملی برای گذر
عزتمندانه از دوران تحریم و رسیدن به جامعهای سرشار
از رشد و توسعه و آزادی و شادابی رهنمون کند.

یادداشت

اعالم افزایش پلکانی حقوق کارکنان و بازنشستگان
توس��ط س��خنگوی کمیس��یون اجتماعی مجلس
باتوجه به تورم فزاینده و فش��ار زیادی که به قدرت
خرید حقوقبگیران و معیشت خانوادههایشان وارد
میکند ،دیگر بار موجی از نگرانی را برای این قش��ر
بهوجود آوردهاست.
بهگفته س��خنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس
شورای اس�لامی ،اعضای کمیسیون مصوب کردند
حق��وق کارکن��ان دولت س��ال آینده ت��ا  ۲۵درصد
افزای��ش پی��دا کن��د .وقتی به عمق این س��خنان و
توضیحات بعدی دقت شود درمییابیم خالف الیحه
دول��ت ،مبنی بر افزایش حق��وق  ۲۵درصدی برای
همه کارکنان ،فقط کارکنانی که پایینترین حقوق
را دریافت میکنند از این س��طح افزایش برخوردار
شده و این رقم برای حقوقها و دریافتیهای باالتر،
کمت��ر و کمت��ر خواهد ب��ود .به ای��ن ترتیب بهنظر
میرس��د مجلس گام اول برای کنترل سمتوسوی
مصارف بودجه را در کاس��تن از توان و قدرت خرید
قش��ر حقوقبگیر و مس��تمریبگیر برداشته ،این در
حالی است که بهگفته سخنگوی کمیسیون برنامه،
بودجه و محاس��بات مجلس باتوج��ه به نرخ تورم و
رشد باالی نرخ کاالهای اساسی ،مصوبه دولت درباره
افزایش  ۲۵درصدی حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰
کافی نیست و دولت باید براساس شاخص مرکز آمار
افزایش حقوق مناسبی را در نظر میگرفت.
محمدمهدی مفت��ح ،در همین زمینه تاکید کرد
اگ��ر بخواهیم زندگ��ی مردم در حد نیمه نخس��ت
امس��ال در س��ال بعد هم سپری شده و مردم قدرت
خرید خود را در سال  ۱۴۰۰حفظ کنند ،باید میزان
افزایش حقوق بیش از  ۲۵درصد باشد.
گرچ��ه مه��دی عیس��یزاده ،رئیس کمیس��یون
اجتماع��ی مجل��س در صفح��ه توییتر خ��ود خبر
افزای��ش  ۲۵درص��دی پلکانی حق��وق کارمندان را
ش��ایعه دانس��ت و نوش��ت «خالف برخی شایعات
مطرح ش��ده در برخی رسانهها اصال موضوعی بهنام
افزایش پلکانی حقوقها مطرح نشده و در کمیسیون
اجتماعی چنین مصوبهای نداش��تیم» اما نگرانیها
همچنان باقی اس��ت ،زیرا پ��س از آن هیچ توضیح
دیگری بهصورت رسمی انتشار نیافت.
این نگرانیها وقتی ملموستر میش��ود که به یاد
آوریم براس��اس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم
نقطهای در آبان امسال به  ۴۶.۴درصد رسید .به این
معنا که یک خانواده برای خرید س��بد مش��خص از
کاال و خدمات در آبان امس��ال نس��بت به ماه مشابه
سال گذشته باید  ۴۶درصد هزینه بیشتر بپردازد.
در بازار مسکن نیز که سهم قابلتوجهی از حقوق
قش��رهای آس��یبپذیر جامعه بهویژه مس��تاجران
را میبلع��د ،وضع اس��فناکتر اس��ت .برپایه آخرین
گزارش رس��می بان��ک مرکزی از بازار مس��کن در
آبان امس��ال ارزانترین خانهها در تهران در مناطق
 ۱۸و  ۲۰ق��رار دارند که متوس��ط نرخ هر متربع آن
 ۱۲میلی��ون و  ۴۰ه��زار تومان و  ۱۲میلیون و ۷۴۵
هزار تومان گزارش شدهاست؛ هرچند این قیمتها
در قیاس با بهای متوس��ط اعالمی در گزارش بانک
مرکزی در مهر کاهش��ی جزئی را نشان میدهد ،اما
همی��ن کاهش جزئی نیز از توان پرداخت بس��یاری
از دهکهای درآمدی ،خارج اس��ت .حال پرس��ش
اساس��ی این اس��ت؛ تصویب ط��رح افزایش پلکانی
حقوقها که با درصدهای بسیار ناچیز همراه خواهد
بود ،چگونه میتواند متناس��ب با نرخ تورم باش��د و
قدرت خرید مردم را حفظ کند؟! آیا تصمیمس��ازان
و تصویبکنن��دگان اینگونه طرحه��ا نمیدانند به
میزان مابهالتفاوت افزایش حقوق و مستمری با نرخ
تورم  ۴۰درصدی ،از میزان قدرت خرید و معیش��ت
خانوادههای مش��مول کاس��ته خواهد شد؟ در این
ش��رایط زخم کهنه بیعدالتی برای بازنشس��تگان و
مس��تمریبگیران سازمان تامین اجتماعی با اجرای
نیمبند طرح همسانسازی حقوقها و تفاوت افزایش
حقوقهای بازنشستگان لش��گری و کشوری بسیار
مش��هودتر است .افزون بر این ،متاسفانه دولت برای
افزای��ش حق��وق کارگران طبق نرخ ت��ورم و مطابق
ب��ا قانون و م��اده  ۴۱قانون کار عمل نکرده اس��ت.
بیتردی��د اصرار بر افزایش پلکانی حقوقها بدون در
نظر گرفتن متناسبسازی آن با نرخ تورم اعالمشده
بان��ک مرک��زی ،پایهگذاری و بدعت��ی نامیمون در
کاهش قدرت خرید و توان معیش��تی حقوقبگیران
و بازنشس��تگان است؛ بنابراین از نمایندگان محترم
مجل��س انتظار م��یرود ،صرفهجوییها را در الیحه
بودجه درب��اره ردیفهایی که کمترین اثرگذاری را
در جامع��ه ندارن��د یا بود و نبود س��ازمانها و مراکز
دریافتکننده ارقام بودجههای کذایی ،تاکنون نفعی
برای مردم نداش��ته ،مدنظر قرار دهند و چوب فشار
را از روی حقوقبگیران و مس��تمریبگیران برداشته
و فاصل��ه عمی��ق حقوقها با نرخ ت��ورم در جامعه را
برطرف سازند .اگر در مملکت پول نیست برای همه
نباشد.

پیامی
خطاب به سران
کشورهای جهان

رئیسجمهوری در پیامهای جداگانهای به س��ران کشورهای جهان،
فرا رس��یدن میالد باش��کوه حضرت عیسی مس��یح (ع) و آغاز سال نو
می�لادی ( )۲۰۲۱را ب��ه آنان تبری��ک گفت .حس��ن روحانی در این
پیامه��ای جداگانه ،تصریح کرد :جهان ام��روز با بحرانهای اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی و سیاس��ی متعددی روبهرو اس��ت .ضروری اس��ت
س��ران کش��ورها در پرتو اراده و مس��اعی مش��ترک ،با همکاریهای
منطقهای و جهانی ،برای برونرفت از این بحرانها و همچنین تسریع

در روند مبارزه با ویروس کرونا و بازگشت زندگی بشر به روال معمول،
بیش از پیش بکوش��ند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،روحانی
در این پیام خاطرنشان کرد :عیسیبن مریم (ع) ،پیامبر صلح و آشتی
و پرچمدار مهرورزی و نوعدوس��تی است .امید آن است که بشر امروز،
بهویژه پی��روان تمام ادیان آس��مانی ،با اس��تعانت از آموزههای رفیع
انبیای الهی و با تمسک به راه و رسم آنان بتوانند مسیر تعالی و کمال
انس��انی را طی کنند .وزیر امور خارجه نیز در پیامی توییتری خطاب

به مس��یحیان مش��رقزمین ،نوشت :در میالد عیس��ی مسیح به تمام
مس��یحیان اصیل مش��رقزمین تبریک عرض میکنیم؛ بهویژه کسانی
که در انس��انیت و س��رزمین از زمان طلوع فجر تاریخ و فرهنگ با ما
مشترک بودهاند .همچنین کسانی که برای بقایشان در همسایگیمان
و همزیستی با آنان در منطقه ،دست به فداکاری زدهایم .ظریف گفت:
امیدواریم س��ال جدید میالدی ،سالی همراه با خیرخواهی ،حقطلبی
و رواداری باشد.

