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 وام ازدواج
 ۷۰ میلیون تومان شد 

3 5

خبرخبر

فرهاد مجیدی دوباره 
روی نیمکت استقالل

  خود را
  گرفتار بیمارستان 

و ICU نکنید

دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرکل   
غ  تهران گفت: »حواله از فرآیند عرضه مر
با  شد  مقرر  و  حذف  خرده فروشان  به 
ارایه پروانه صنفی معتبر این محصول در 

اختیار خرده فروشان قرار گیرد.«
گفت وگوی اختصاصی  رضا سالمی در 
با خبرگزاری صداوسیما افزود: »در حال 
گرم  غ  مر تن  تا ۵۵۰  روزانه ۴۵۰  حاضر 
به  توجه  با  و  می شود  عرضه  تهران  در 
غ گرم  تأمین کامل نیاز این استان به مر
همچنین در جهت حذف واسطه گری ها 

که با صدور حواله ها  و دالل بازی هایی 
رخ می دهد به طور کامل حواله از فرآیند 
گرم به خرده فروشان حذف  غ  عرضه مر

شد.«
کرد: »همه واحد های صنفی  او اضافه 
دارای پروانه معتبر می توانند با مراجعه 
به میدان بهمن و میادین دیگر توزیع 
غ محصول مورد نیاز خود را با  عمده مر
کنند  قیمت ۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان تأمین 
و البته با نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان 

به فروش برسانند.«

مجلس  در  مردم  نمایندگان  ]شهروند[ 
نحوه  درباره  از بحث داغ  گذشته پس  روز 
افزایش حقوق حدود ۲/۵ میلیون کارمند، 
به  را  زمینه  این  در  مطرح  پیشنهادهای 
این  به  دادند.  ارجاع  تلفیق  کمیسیون 
میز  روی  پیشنهاد  دو  عمل  در  ترتیب، 
مجلس  نمایندگان  و  تلفیق  کمیسیون 
از یک سو، درصد رشد مساوی  قرار دارد. 
که در الیحه  کارمندان  ۲۵درصد برای همه 
تلفیق  کمیسیون  قبلی  مصوبه  و  دولت 
ثابت  رشد  درصد  مقابل  در  و  است  آمده 
برای دریافتی های پایین و رقم ثابت افزایش 
مطرح  باال  دریافتی  سطوح  برای  حقوق 

است.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم 
بخش  بررسی  جریان  در  مجلس،  دیروز 
هزینه ای الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ارجاع 
جزء )۱( بند )الف( تبصره )۱۲( ماده واحده 
الیحه بودجه به کمیسیون تلفیق موافقت 

کردند.
ماده   )۱۲( تبصره  )الف(  بند   )۱( جزء  در 
حقوق  افزایش  بودجه  الیحه  واحده 

کارمندان ۲۵درصد پیش بینی شده است. با 
این حال برخی نمایندگان پیشنهاد متفاوتی 
رئیس  نایب  خاندوزی،  احسان  داشتند. 
ارایه  اقتصادی مجلس، ضمن  کمیسیون 
افزایش  که  شد  این  خواستار  پیشنهادی 
تا  دریافتی های  برای  حقوق  ۲۵درصدی 
۵ برابر حداقل حقوق اعمال شود و سطوح 
دریافتی باالتر، به میزان ثابت ۲/۵میلیون 

تومان افزایش یابد.
در عین حال در زمان ارایه این پیشنهاد، 
امیرآبادی، عضو هیأت رئیسه مجلس این 
دانست  برنامه  قانون  خالف  را  پیشنهاد 
اعتراض  با  که  کرد  رد  را  آن  طرح  امکان  و 
چندین نماینده مواجه و لحظاتی صحن 
مجلس دچار تنش شد، ولی قالیباف، رئیس 
که این پیشنهاد خالف  کرد  مجلس اعالم 

برنامه نیست و قابل طرح است.
مجلس  رئیس  گزارش،  این  اساس  بر 
درخصوص پیشنهادهای نمایندگان نسبت 
کثر پیشنهادها مفاد  گفت: »ا به بند مذکور 
توجه  برای  این رو  از  دارند،  هم  به  نزدیک 
بیشتر به مولفه عدالت و رعایت نکات مربوط 

به برنامه ششم، این بند در راستای بررسی 
بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 

ارجاع می شود.«
افزایش  پیشنهاددهنده  نمایندگان 
افزایش  درصد  روش  به  کارمندان  حقوق 
برای سطح پایین و مقدار ثابت افزایش ریالی 
برای سطوح باال معتقدند در شرایط تورمی 
و ناعادالنه موجود، این روش باعث کاهش 
که با پیشنهاد  شکاف طبقاتی می شود، چرا
دریافتی  با  کارمندان  ۲۵درصد،  افزایش 
مثال ۴۰میلیون تومان، با حقوق ۵۰میلیونی 
کارمندان با دریافتی ۴۰میلیون تومان با  و 
حقوق ۶۰میلیونی مواجه خواهند شد و این 
نحوه افزایش موجب تشدید بی عدالتی و 
فاصله طبقاتی خواهد شد و در مقابل برخی 
کارشناسان معتقدند درصد رشد ثابت برای 
حفظ انگیزه کارشناسان و متخصصانی که 
که  دریافتی باالتر دارند، ضروری است، چرا
باید تناسبی بین میزان دریافتی همان مدیر 
در بخش خصوصی با بخش دولتی باشد 
گر فاصله خیلی زیاد شود، باعث فساد و  و ا

بی انگیزگی خواهد شد.

با موافقت مجلس 

۲ سناریوی مجلس برای افزایش حقوق کارمندان 
روش درصد افزایش برای سطح پایین و مقدار ثابت افزایش ریالی برای سطوح باال

 حذف حواله از فرآیند عرضه مرغ گرم به خرده فروشان

  فرهاد مجیدی 
 با عقد قراردادی 2.5 ساله

 هدایت استقالل را برعهده گرفت

 وزیر بهداشت:

 معاون انتظامی وزیر کشور:
  تکلیف سفرهای نوروزی

 و محدودیت های پیرامون آن تا قبل از 
25 اسفندماه  مشخص خواهد شد

قرنطینه نوروزی 
شایعه است

تعامل و همکاری 
شرکت صنایع نساجی 

خ  هالل با صلیب سر
گسترش می یابد
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 روحانی:  مهم ترین حقوق عامه برداشــتن تحریم از دوش آنهاست

 به FATF ملحق نشویم به قرن پیش برمی گردیم

 

گروهی از خیرین و داوطلبان هالل احمر یزد دست به دست هم دادند تا آرزوی 
کنند کمتری برای رسیدن به آرزوهایشان دارند را برآورده  که امید  کودکانی 

فرشتههامیخندند
5

رد مرگ 
بر تن 

قربانیان 
کوچک

 

6
بازخوانی پرونده جنایت های 

ک کودکان در دهه نود هولنا

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و واشینگتن پست

 را بخوانید

2

 

پیشمرگ مسلمان ُکرد در نخستین 
روزهای اسفند جاری به همرزمان 

شهیدش پیوست

 حضور هیتلر 
در جنگ ایران و عراق 
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 وزیر: حاال بگذریم
 خبر بعدی چیه؟

 وزیر کار: قسم می خورم
 که از وضعیت جیب کارگران خبر دارم

 نوع سوم 
دروغ

 غرب در گرداب 
ثبات قیمت ها

 کودکان بابلی زیر چتر حمایت 
تحصیلی خیران

  داوطلبان 
نمره بیست 

ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره قرن

این ویژه نامه  نیمه دوم اسفند ماه منتشر می شود
برای درخواست پیش خرید  و ارسال پستی رایگان  عدد یک را به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که

این جنگ را شما شروع 
می کنید، اما پایانش را ما 
ترسیم می کنیم.

 قاسم سلیمانی
 مشهور به حاج قاسم

مجموعه گزارش های »شهروند« از زلزله 
سی سخت را در شهروند آنالین ببینید


