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سازمان  مقابل  کشوری  بازنشستگان  از  جمعی  دیروز  صبح 
برنامه وبودجه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دیروز از ساعت ده صبح، جمعی از 
بازنشستگان کشوری، مقابل سازمان برنامه وبودجه تجمع کردند.
دولتی  مختلف  ارگان های  بازنشستگان  که  تجمع  در  حاضران 
هستند؛ اعتراض اصلی شان به پایین بودن مستمری ها نسبت به 

خط فقر است.
آنها با در دست داشتن پالکاردهایی، تالش دارند خواسته های 

خود را به گوش مسئوالن برسانند.
اجرای  دارند:  نیز  دیگری  خواسته های  بازنشستگان  این 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  دقیق  اجرای  همسان سازی، 
مطالبات  دیگر  از  باکیفیت،  تکمیلِی  بیمه  از  برخورداری  و 

بازنشستگان کشوری ست.
تعداد زیادی از  حاضران در تجمع را معلمان بازنشسته تشکیل 

می دهند؛ آنها معتقدند مستمری دریافتی شان، هم به نسبت معلمان 
شاغل و هم به نسبت بازنشستگان دیگر ارگان های دولتی، بسیار 

پایین تر است.
یکی از معلمان حاضر در تجمع دیروز گفت: از فقر و بی پولی 
به ستوه آمده ایم؛ دستمزدی که به عنوان مستمری بعد سی سال 
تدریس و جهاد درراه تعلیم و تربیت دریافت می کنیم، ده روز 

از ماه را هم کفاف نمی دهد؛ بقیه ماه را چطور باید سر کنیم؟
دیگر  استان های  برخی  در  تهرانی،  بازنشستگان  با  همزمان 
بازنشسته  معلمان  و  کشوری  بازنشستگان  نیز  اصفهان  ازجمله 

تجمع اعتراضی برگزار کرده اند.
بارها  نیز  پیش ازاین  بازنشسته  معلمان  و  کشوری  بازنشستگان 
مجلس  و  برنامه وبودجه  سازمان  ازجمله  مسئول  نهادهای  مقابل 
خواستار  و  داده اند  ترتیب  اعتراضی  تجمع  اسالمی  شورای 

برآورده شدن مطالبات خود شده اند.

کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور 
مداخالت  حدود  و  مأموریت ها  تبیین  در  ما  اقدامات  گفت: 
انجام  روش  همچنین  و  کشور  اداره  در  دولت  تصدی های  و 
موفق  زمانی  مردم  به  خدمات  ارائه  و  مأموریت ها  و  وظایف 
سوی  از  بیشتری  رضایتمندی  با  بتوانیم  که  می شود  ارزیابی 
مردم مواجه شویم واال هراندازه تالش کنیم درعین حال، مردم 
احساس کنند که از خدمات به نحو مطلوبی بهره مند نمی شوند، 

از هدف غایی دور شده ایم.
جمشید انصاری در مراسم تجلیل از تالشگران عرصه خدمت 
در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی هم در سطح ملی که در 
اداری  نظام  اصالح  اساسی  محورهای  و  خط مشی ها  عماًل  آن 
برای یک سال آینده تشریح و تبیین می شود و هم آنچه در 
سطح دستگاه های اجرایی برگزار می شود، فرصت مناسبی برای 
نگاه مجدد به اجرای برنامه جامع اصالح نظام اداری و توجه 
دادن به برنامه هایی است که باید در طول سال در اولویت قرار 

می گیرند.
به گزارش سایت سازمان اداری و استخدامی کشور، جمشید 
انصاری در ادامه با اشاره به این موضوع که البته وظایفی نیز 
دراین ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت 
است که باید آنها را پیگیری کنیم، اذعان داشت: ازجمله این 

وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت است. 
دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه ها 

اقدام کند اما گام نخست را باید خود وزارتخانه ها بردارند.
پرداخت های  در  تبعیض ها  و  تفاوت ها  به  اشاره  با  وی 
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارتخانه  در  کارکنان 
ضروری  داشت:  اظهار  آن  وابسته  دستگاه های  و  سازمان ها 
اقدام  وزارتخانه  داخل  در  تبعیض  این  رفع  به  نسبت   است 

شود.
وی تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت 
بررسی  کرده ایم.  ارائه  را  خود  پیشنهادهای  نیز  ما  و  است 
پیشنهادترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور 
در  که  امیدواریم  و  دارد  قرار  دولت  کار  دستور  در  محترم 
اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را 
برنامه برای رعایت عدالت  قانون  که در تبصره سه ماده ۲۹ 
در پرداخت های دستگاه های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده 

دارد، محقق شود.
وی در ادامه ضمن تبریک به سازمان ها و ادارات و واحدهایی 
که در ارزیابی به عمل آمده چه در ستاد جشنواره شهید رجایی 
وزارتخانه، چه در سطح استان یا وزارتخانه ها حائز رتبه برتر 
موفقیت ها  این  به  در دست یابی  از همه آن هایی که  شده اند، 

مؤثر بوده اند، تشکر و قدردانی کرد.
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 سروکله قاتل خاموش 
پیدا شد

مواظب باشید!

فروغی فرماندار فراشبند: 
 باید شهرستان 

 را به سمت صنعتی شدن 
سوق دهیم

شکایت از پزشکان جراحی عمومی 
و ارتوپدی در استان باال است

 بیشترین آمار محکومیت مربوط 
به تخصص زنان و زایمان

روزنامهروزنامه

دادستان کل کشور: 

حضور زنان در ورزشگاه آزادی 
هیچ توجیه شرعی ندارد

اگر بخواهد ادامه پیدا کند برخورد 
می کنیم
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معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی:

موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان

 بازنشستگان کشوری:

 دستمزدمان 
 فقط ده روز از ماه 

را کفاف می دهد

مدیرکل بازرسی استانداری تهران:
 »رشوه« و »زیرمیزی« بیشترین درصد تخلف 

در ادارات
وجود گلوگاه های فساد در دستگاه های با گردش مالی باال

شهرستان همراه با تحلیل خبر

همراه با 
نمایش فیلم
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 دادگاه متهمان مخلوط کننده ماسه 
با گندم در شیراز برگزار شد

 قیمت ملک در شیراز 3۰ درصد 
افزایش یافت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

  با ذخیره داروهای خاص و حساس 
 مشکلی در ارائه خدمات درمانی 

در فارس نداریم
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از سایت روزنامه طلوع
 دیدن فرمائید :

www.tolounews.com

 بازنشستگان کشوری:
 دستمزدمان فقط ده روز از ماه را کفاف می دهد
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