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 غرق شدن 4  پناهجوی ایرانی 
در کانال مانش 

یک زن و یــک مرد 
پناهجــو به همــراه دو 
کودک ۵ و ۸ ســاله که 
گفته می شــود ایرانی 
هســتند در کانــال 

مانش غرق شدند. به گزارش یورونیوز، قایق حامل 
پناهجویان که قصد داشت سرنشینانش را به بریتانیا 
برساند در کانال مانش غرق شد. مقام های محلی شهر 
دانکرک فرانسه که این قایق در نزدیکی این شهر دچار 
حادثه شده است از انتقال ۱۸ پناهجوی سرنشین 
این قایق در جریان عملیات نجات خبر داده اند. آنان 
همچنین از ناپدید شدن یک نوزاد خبر می دهند. با این 
حال تا لحظه تنظیم این خبر تعداد دقیق سرنشینان 
این قایق اعالم نشده است. مارلن شیاپا، نماینده وزیر 
کشور در امور شهروندی عصر سه شنبه در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوشت که »با غم و اندوه فراوان 
از غرق شدن یک قایق حامل ۱۹ پناهجو که تصمیم 
داشت به بریتانیا برود« مطلع شده  است. جستجو برای 
نجات دیگر سرنشینان احتمالی این قایق ادامه دارد.

    
شروع اجرای پروژه »خیابان 

کامل« در مناطق مختلف پایتخت
مدیرکل برنامه ریزی 
و توسعه شهری معاونت 
حمل ونقــل ترافیک، 
از شــروع اجرای طرح 
»خیابــان کامــل« در 

مناطق مختلف شــهرداری با تائیــد طراحی آن 
در کمیته شــبکه معابر خبر داد. به گزارش ایلنا، 
مسعود رنجبریان با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین 
چالش های مدیریت شــهری در کالن شــهرها، 
انسان محور کردن شهر به جای خودرومحور بودن 
شهر است، اظهار کرد: انواع آلودگی های محیطی 
و بصری، کاهش ایمنی افراد پیاده، افزایش صدمات 
ناشی از ســوانح رانندگی، عدم دسترسی سریع و 
آســان به حمل ونقل عمومی و پایین بودن میزان 
کیفیــت و مطلوبیت معابر شــهری همه ازجمله 
مسائلی هستند که مدیریت شهری در شهرهای 
کشور به ویژه در کالن شهرها را مجاب کرده که به 

طراحی و اجرای خیابان کامل روی آورند.
    

صدور بیش از ۲ میلیون کارت 
ملی هوشمند تولید داخل

ســخنگوی سازمان 
ثبت احوال کشور با تأکید 
بر تسریع درروند تحویل 
کارت های ملی هوشمند 
با تولید کارت های داخلی 

از تحویل بیش از ۲ میلیون کارت ملی هوشمند تولید 
داخل خبر داد. به گزارش ایسنا، سیف اهلل ابوترابی در 
تشریح روند تحویل کارت های ملی هوشمند گفت: از 
ابتدای صدور کارت ملی هوشمند تاکنون ۵۸میلیون 
و ۸۰۰هزار نفر نسبت به تکمیل ثبت نام برای دریافت 
کارت هوشــمند ملی اقدام کرده اند و ۴۸میلیون و 
۸۰۰هزار کارت ملی هوشــمند برای ایرانیان واجد 
شرایط صادر و به آن ها تحویل داده شده است. این در 
حالی است که در کشور ۶۲میلیون نفر واجد شرایط 

دریافت کارت ملی هوشمند هستند.
    

عرضه رمدسیویر فقط در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها

مدیرکل دارو و مواد 
تحت کنترل ســازمان 
غذا و دارو گفت: داروی 
رمدســیویر تنهــا به 
بیماران بستری در بخش 

مراقبت های ویژه بیمارستان های سانتر کرونا تعلق 
می گیرد. به گزارش فارس، حیدر محمدی، درباره 
دلیل اینکه داروی رمدسیویر در برخی داروخانه های 
بیمارستانی موجود نیست و بیماران توان تهیه آن را 
ندارند، توضیح داد: در صــورت اعالم معاونت غذا و 
داروی هر شهر و اســتان، دارو به سرعت تأمین و در 

اختیار بیمارستان قرار می گیرد. 
    

لزوم ذخیره اقالم امدادی 
معادل ۲ درصد جمعیت کشور 

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
با اشــاره به فعالیت های این ســازمان در دو بخش 
لجستیک و عملیات گفت: بر اساس استانداردها باید 
معادل دو درصد از جمعیت کشور اقالم امدادی ذخیره 
داشته باشیم. به  گزارش ایرنا، مهدی ولی پور عنوان 
کرد: حادثه های پی درپی باعث شده که این میزان 
تحقق پیدا نکند. با همه  این ها اما به پشتوانه  همراهی 
مردم و کمک دستگاه های نظامی نگذاشته ایم که 

مشکلی در پاسخ گویی به حوادث به وجود آید.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

کوپن از دی ماه ســال ۵۹ و با شروع 
جنگ تحمیلی به اقتصاد ایران راه پیدا 
کرد. در آن روزهایی که شعله های جنگ 
زبانه می کشید مدیران اقتصادی ایران 
که نگران کمیاب شدن کاال در بازار کشور 
بودند، تصمیم گرفتند که توزیع کاالهای 
اساسی را با کاالبرگ های کاغذی انجام 
دهند که در اختیار خانواده های ایرانی 
قرارگرفته بود و بر مبنای آن اقالم اساسی 
با نرخ دولتــی در تعاونی های مصرف 
توزیع می شد.کوپن چیزی نزدیک به 3 
دهه در کیف پول ایرانی ها بود و در سال 
۸۹ آخرین شماره کوپن قند و شکر اعالم 
شد و دیگر خبری از اعالم کوپن جدید 
نشد. در سال ۹۰ مهدی غضنفری، وزیر 
صنعت محمود احمدی نژاد به صورت 
رسمی اعالم کرد که کار کوپن به پایان 
رسیده اســت و باید با سیستم کوپنی 
خداحافظی کرد. پس ازاین مدت دولت 
برای تأمین کاالهای اساسی ارز دولتی را 
در دستور کار قرار داد و به واردکنندگان 
کاالهای اساسی دالر را با نرخی ارزان تر از 
بازار آزاد پرداخت می کرد. این موضوع در 
شرایطی اتفاق افتاد که نرخ ارز دولتی با 
بازار آزاد تفاوت چندانی نداشت و بازار 
ارز ثبات نسبی را تجربه می کرد. در سال 
۹7 و پس از خروج امریکا از برجام معادله 
عوض شد و دالر جهش های پی درپی را 

به ثبت رساند.
اکنون کوپن بعد از یک وقفه ۱۰ ساله 
دوباره به اقتصاد ایران برمی گردد. چند 
ماه پیش بود کــه نمایندگان مجلس از 
تهیه طرحی بــرای تصویب در صحن 
علنی مجلس سخن  گفتند که بر اساس 
آن توزیع کاالهای اساسی با کوپن های 
الکترونیک انجام می شود. آن ها درباره 
تصمیمشــان مبنی بر بازگشت کوپن 
به فساد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره 
می کردند و معتقد بودند که یارانه دالری 
باید در اختیــار مصرف کنندگان قرار 

بگیرد و نه واردکنندگان.

حاال خبرها از این حکایت می کنند 
که کلیات طرح الزام دولت به پرداخت 
یارانه تأمین کاال های اساسی در نشست 
علنی روز گذشته مجلس تصویب شد. 
در این طرح بــه ۶۰ میلیون نفر، هریک 
به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال از 
طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی 
سرپرست خانوار و به افراد با درآمد کمتر 
از حداقل حقوق و دستمزد نیز مبلغ ۶۰۰ 

هزار ریال کمک می شود.
 داستان بازگشت کوپن 

از کجا آغاز شد؟ 
نمایندگان مجلس در نشست علنی 
خود در تیرماه دو فوریت بازگشت کوپن 
را تصویب کردند. براســاس این طرح، 
دولت ملزم می شود تا کاالهای اساسی 
موردنیاز را با استفاده از کاالبرگ یا کارت 
الکترونیکی یا روش های مشابه دیگر در 
اختیار مردم قرار دهد. جبار کوچکی نژاد، 
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاسبات مجلس، گفته بود که طرح 
دوفوریتی نحوه توزیع کاالهای اساسی 
از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده 
و با جمع آوری امضا تقدیم هیأت رئیسه 
مجلس می شود. او دراین باره توضیح داده 
بود که با تصویب این طرح، تخصیص ارز 
یارانه ای از دستور کار دولت خارج  شده و 
ارز واردات با قیمت آزاد پرداخت می شود. 
از سوی دیگر، محمدرضا میرتاج الدینی، 
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس هم کمی پیش تر اعالم 
کرده بود که طرح تضمین دسترســی 
دهک های متوســط و پایین جامعه به 
کاالهای اساســی و دارو از سوی برخی 
نمایندگان ارائه  شــده است. هدف این 
طرح تضمین دسترسی آسان گروه های 
هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه 
به کاالهای اساسی و دارو است و میرتاج 
الدینی با تأکید بر اینکه کاالهای اساسی 
و دارو با ارز ۴۲۰۰تومانی و بعضاً نیمایی 
تهیه می شــود و دولــت در توزیع این 
اقالم همیشه با مشکالتی روبه رو بوده 
اســت، اما در این طرح کاالها کدبندی 
می شــود و به صورت کارت اعتباری یا 
الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار 

قرار می گیرد که بتوانند کاالهای اساسی 
مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی 
دارو را توسط این کارت ها با قیمت دولتی 
تهیه کنند. نمایندگان مجلس درباره 
علت تصمیمشان برای بازگشت کوپن به 
اقتصاد ایران از ناکارآمدی و فساد توزیع 
ارز ۴۲۰۰ تومانی می گویند و معتقدند که 
این یارانه باید در اختیار مصرف کنندگان 

قرار بگیرد و نه واردکنندگان.
 شکست  در نجات 

بازار کاالهای اساسی
جهش های پی در پی دالر موجب شد 
که نگرانی برای گرانی افسارگسیخته 
کاالهای اساســی بار دیگر باال بگیرد. 
نتیجه آن شــد که شــبی اســحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
در قــاب تلویزیون ظاهر شــد و اعالم 
کرد کــه ارز ۴۲۰۰ تومانــی در اختیار 
واردکنندگان قــرار می گیرد تا قیمت 
انواع کاال جهش نداشته باشد. این اتفاق 
اما هرگز به کنترل قیمت در بازار کمک 
نکرد و انواع کاال با نرخ دالر آزاد به مردم 
فروخته شد. همین مســئله شکایات 
و بگیروببندهایی در بــازار ایجاد کرد. 
تعزیرات انبارهای احتکار کاال را بست 
و قوه قضاییــه واردکنندگان متخلف را 
دستگیر کرد. دستگیری قریب به اتفاق 
واردکنندگان موبایــل، تصمیم دولت 
را برای اختصــاص دالر ۴۲۰۰ تومانی 
به تمام واردکنندگان عوض کرد و این 
بار اعالم شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط 
به واردکنندگان کاالهای اساسی و دارو 
تعلق می گیرد. بااین حال دوباره مرکز 
پژوهش هــای مجلس اعــالم کرد که 
تخلفات بی شــماری در تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی انجام شده است و برخی 
شرکت های صوری برای دریافت دالر 
یارانه ای ایجادشده است. در این گزارش 
حتی برخی واردکننــدگان کاالهای 
غیرضروری مانند اســباب بازی و گل 
مصنوعی و مربا و ... دالر ۴۲۰۰ تومانی 
گرفته بودند که همین مســئله انتقاد 
گسترده فعاالن آن ها معتقد بودند که 
دالر ۴۲۰۰ تومانی به دلیل فاصله زیادی 
که با بازار آزاد دارد، رانت های گسترده ای 

ایجاد کرده است. دولت اعالم کرده بود 
که ســاالنه حدود ۱۴ میلیارد دالر ارز 
۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده است اما 
تقریباً تمامی کاالها با نرخ دالر آزاد در 
بازار فروخته شده بود. طرح این مسائل 
موجب شد که بحث کوپن یا کاالبرگ 
الکترونیکی دوباره از تابستان سال ۹7 
و با افزایش چشــمگیر قیمت کاالهای 
اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی مطرح شود. 
 مجلس با بازگشت کوپن 

موافقت کرد
فارغ از بحث های زیادی که در رابطه 
با بازگشت دوباره کوپن در کشور وجود 
دارد، اما این طرح روز گذشته در مجلس 

تصویب  شده است. 
کلیات طرح اصــالح قانون بودجه 
۱3۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت 
یارانه تأمین کاالهای اساسی در دستور 
کار جلســه علنی مجلس قرار گرفت و 

نهایتاً وکالی ملت با آن موافقت کردند.
بر این اســاس، دولت مکلف است 
به منظــور تأمین بخشــی از نیازهای 
معیشــتی خانوارهای کشــور به ویژه 
خانوارهای کم برخــوردار که از ابتدای 
شش ماهه دوم ســال ۱3۹۹ به صورت 
ماهانه، نســبت به تأمیــن و پرداخت 
یارانه اعتبــار خرید به هر فــرد ایرانی 
شناسایی شده در طرح معیشت خانوار 
)موضوع ردیف)3۱( جدول تبصره ۱۴ 
قانون بودجه ســال ۱3۹۹ کل کشور( 
به تعداد حداقــل ۶۰ میلیــون نفر، از 

طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی 
سرپرســت خانوار به مبلغ یک میلیون 
و دویســت هزار ریال بــرای هر یک از 
افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد امــام خمینی، 
سازمان بهزیســتی، رزمندگان معسر 
و افراد با درآمــد کمتر از حداقل حقوق 
و دستمزد و مبلغ شــش صد هزار ریال 
برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام 
کند. این اعتبار صرفاً برای تأمین کاالی 
اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد 
کشــاورزی موظف اند امکان تخفیف 
در خرید این کاالها را برای مشــموالن 
فراهم کند. گفتنی است این طرح با ۲۱۵ 
رأی موافق، ۱۴ رأی مخالــف و ۵ رأی 
ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر 

تصویب شد.
 کوپن و یارانه 

راه حل فقرزدایی نیست
این طرح اما مخالفــان زیادی هم 
دارد ازجمله حســن صادقــی، رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری. او 
استراتژی نمایندگان مجلس را »تالش 
برای گرفتن قدرت در انتخابات ۱۴۰۰« 
توصیف کــرد و گفــت: »این ها دنبال 
گرفتن قــدرت در انتخابــات پیش رو 
هستند و می خواهند با عوام فریبی مردم 
را به سمت خودشان بکشند اما هزینه این 
پوپولیسم را می خواهند از جیب کارگران 
که آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند، 
تأمین کنند! اقدام مجلس، دست اندازی 
واضح به معیشــت طبقه کارگر است. 
مجلســی که ادعا می کرد دغدغه های 
معیشتی دارد، حاال می خواهد از جیب 
فقرا ۱۵ هزار میلیارد تومان برداشت کند 
و این پول را ببرد بین اقشار مختلف مردم 
توزیع نماید تا محبوبیت کســب کند! 
آن ها می خواهنــد از محل دارایی های 
طبقه کارگر، هزینه های ســومین دور 
از یارانه پردازی خــود را فراهم کنند تا 
به اصطالح شعار انتخاباتی خود را عملی 

کرده باشند!«
صادقــی در ادامه افــزود: از توزیع 
یارانه ها چه ســودی قرار است حاصل 
شــود؟! اگر یارانه پردازی می توانست 
به توفیق دســت یابد، تا اآلن مردم باید 
توفیقات یارانه هــای قبلی را در زندگی 
خود می دیدند! مگر در این زمانه، کوپن 
و یارانه راه حل فقرزدایی اســت؟! اگر به 
دنبال فقرزدایی هســتند، اقتصادی را 
که هرسال در حال ریزش است، ترمیم 
کنند، تورمی را که در حال حمله بی امان 
به فقراست، مهار کنند، رشد بیکاری را 
کنترل کنند و با سیاســت گذاری های 
درست، اقتصاد را نجات بدهند نه اینکه 

بروند به سمت نظام صدقه پروری! 
اعتراض کارگران در صورت عدم 

پرداخت بدهی های دولتی
صادقــی همچنیــن اعــالم کرد 
اگر نماینــدگان مجلــس واقعاً حامی 
محرومان هســتند به جــای این گونه 
طرح هــای ضدکارگــری کــه جیب 
کارگران آسیب پذیر را خالی می کند، 
دولــت را موظف کننــد 3 درصد حق 
بیمه ســهم دولت را بعد از چهل سال 
غفلت بپردازد؛ این قانون ســال ۱3۵۴ 
تصویب شده اما شــوربختانه در چهل 
سال بعد از انقالب، هرگز دولت این سه 
درصد را نپرداخته اســت! مجالس هم 
به دولت های وقت فشار نیاورده اند که 
چرا حق کارگران را نمی پردازی! امروز 

مطالبات تأمین اجتماعی از دولت 3۲7 
هزار میلیارد تومان شده است. مجلس 
 باید به دولت فشار بیاورد تا این طلب انبوه 

پرداخت شود.
او در آخر به این نکته اشاره می کند 
که امروز طلب های ما را نمی پردازند، اگر 
اصرار به برداشت از اعتبار بند و تبصره 
۲ بودجه داشــته باشــند، حق مسلم 
ماست که در همین شــرایط کرونایی 
کشــور، اعتراض کنیم. نظام مزدی و 
بودجه ای کشــور همواره به ضرر طبقه 
کارگر بوده است و غفلت ها، نگاه قهرآمیز، 
کم لطفی ها و شانه خالی کردن ها، کار 
را به جایی رســانده که کارگران امروز 
فقیرترین قشر جامعه هستند. امروزه 
بسیاری از کارگران کشور در حد افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
زندگی می کنند. دولــت و مجلس اگر 
بیش از این بخواهند کم لطفی کنند و 
کارگران را نبینند، نگران این می شویم 
که ســرمایه کارگری خود را از دســت 
بدهند؛ از ابتدای انقــالب، بزرگ ترین 
ســرمایه اجتماعی، طبقه کارگر بوده 
است؛ آیا می خواهند این سرمایه باارزش 

را از دست بدهند؟!
 کرامت انسانی 

در هر شرایطی باید حفظ شود
در آخر اما این سؤال مطرح می شود 
که بازگشــت دوباره کوپن تا چه اندازه 
می تواند موفق باشد؟ سیاستمداران و 
مسئوالن کشور باید این نکته را در نظر 
بگیرند که بهبود زندگی کارگران و قشر 
ضعیف بسته به صورت دادن اصالحات 
اساسی اســت. مســئوالن باید تورم را 
ببینند؛ قیمت ها لجام گســیخته باال 
می رود و قیمت یک کاال در این سر شهر با 
آن سر شهر فرق دارد و احساس می شود 
کسی نظارت نمی کند. چنین وضعیتی 
باعث می شــود تــورم، افزایش ناچیز 
دســتمزدها را ببلعد و روزبه روز قدرت 
خرید مردم پایین بیاید. فارغ از رویکرد 
احساسی به مقوله بازگشت کوپن، باید 
عنوان کرد مردم اکنون بیش از هر زمان 
دیگری به حمایت نیــاز دارند. اینکه به 
چند دهه قبل و صف های توزیع کاالهای 
اساسی برگردیم اصاًل خوشایند نیست، 
اما در شرایطی که نه تنها افراد فاقد درآمد 
و شاغالن پاره وقت وضعیت نامناسبی 
دارند که شاغالن تمام وقت و حتی افرادی 
با دو شغل هم دچار مشکالت معیشتی 
هستند، باید حمایت های دولتی صورت 
گیرد. کسانی که باید چنین حمایت هایی 
را دریافت کنند و همچنین شیوه توزیع 
کاالها از اهمیت زیادی برخوردار است. 
از طرفی هم در توزیع کاالها باید کرامت 
شهروندان حفظ شــود و آنچه دریافت 

می کنند، ارزش داشته باشد.

طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای اساسی در مجلس تصویب شد

فقرزدایینخنما!

خبر

رکوردها شکســته می شــوند. آمارها باال می روند و مردم 
بیشــتری هرروز به خاطر کرونا جان می دهند. روز گذشــته را 
»چهارشنبه سیاه کرونا« نامیده اند. روزی که ۴۱۵ نفر از مردم به 
خاطر کووید-۱۹ چشم از جهان فروبسته اند.  بر اساس گفته های 
سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت از روز سه شنبه تا 
ظهر چهارشنبه ۶ هزار و ۸۲۴ بیمار جدید مبتالبه کووید-۱۹ در 
کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به 
۵۸۸ هزار و ۶۴۸ نفر رســید. به گفته الری با احتساب ۴۱۵ نفر 
کشته شده، مجموع جان باختگان این بیماری به 33 هزار و 7۱۴ 
نفر رسید. الری همچنین گفته است ما در یک جنگ تمام عیار با 
کرونا هستیم و شرط اصلی چیره شدن بر بیماری و حل این چالش 
ملی و جهانی، تغییر در باور و رفتار تک تک مردم و مسئولین است.

 پیشی گرفتن آمار تلفات کرونا
از جنگ تحمیلی

تهران شرایط خوبی ندارد و مسئوالن می گویند تهرانی ها 
روزهای بحرانی را می گذرانند. در همین رابطه رئیس سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: بیش از نیمی از 

فوتی های روزانه کرونا مربوط به تهران است.
رضا کرمی محمدی اعالم کرد: همــه باید کرونا را جدی 
بگیریم، چراکه جدی تلقی نکردن این بیماری به زودی سبب 
تبدیل شــدن آن به یک فاجعه بین المللی خواهد شد و این 

موضوع بعید و دور از ذهن نیست.
او ادامه داد: متأسفانه درحالی که طی نزدیک به هشت ماه 
33هزار نفر از هم وطنانمان را به دلیل ابتال به کرونا از دست 

دادیم که در جریان جنگ تحمیلی ساالنه حدود 3۰ هزار نفر 
از رزمندگان و هم وطنان ما به شهادت  می رسیدند.

پویش استغفار جمعی در یزد!
خبرها از این حکایت می کند که در یزد پویشــی با عنوان 

استغفار جمعی برای مبارزه با کرونا آغاز شده است.
مدیر حوزه های علمیه استان یزد با اشــاره به نقش دعا در 
دفع بال بر اساس آیات و روایات اسالمی گفت: برای نخستین بار 
پویش » استغفار جمعی « برای مبارزه با ویروس منحوس کرونا 

در استان آغاز شد.
حجت االســالم محمــد شــمس افــزود: در ایــن 
پویــش، مردم مومــن به صــورت فــردی و خانوادگی با 
قرائت کالم وحی و ســایر ادعیه، رفع بــال را از ذات اقدس 
حضرت حق مســئلت می کنند. او با اشــاره بــه اینکه در 
هیچ شــرایطی نبایــد از یاد خــدا و اســتعانت از او غافل 
بود، ادامــه داد: مردم والیتمــدار یزد همــواره در انجام 
فرایض دینــی و ارزش های معنــوی پایبند و پیشــگام 

 بوده اند و در ایــن امر مهم نیز دعــا  را فراموش نمی کنند.
این مسئول مروج فرهنگ دینی با قدردانی از کادردرمان 
و مســئوالن برای فعالیت های فرهنگــی و اجتماعی در 
پیشــگیری و مهار کرونا در اســتان یزد از تشکیل مجدد 
ستاد مقابله با این ویروس در حوزه های علمیه با همکاری 

روحانیان و طالب خبر داد.

نیمی از فوتی های کرونا مربوط به تهران است

فوت 415 نفر در »چهارشنبه سیاه کرونا«

رئیس اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه 

کارگری: اگر نمایندگان 
مجلس واقعاً حامی 

محرومان هستند به جای 
این گونه طرح های 

ضدکارگری که جیب 
کارگران آسیب پذیر را 
خالی می کند، دولت را 

موظف کنند ۳ درصد حق 
بیمه سهم دولت را بعد از 40 

سال غفلت بپردازد

اکنون کوپن بعد از یک وقفه 
10 ساله دوباره به اقتصاد 

ایران برمی گردد. چند ماه 
پیش بود که نمایندگان 

مجلس از تهیه طرحی برای 
تصویب در صحن علنی 

مجلس سخن  گفتند که بر 
اساس آن توزیع کاالهای 

اساسی با کوپن های 
الکترونیک انجام می شود
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