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رئيس األھرام
بقلم د .إبراھيم البحراوى

أبحث

٢٠١١ /٣ /١٥

تعقيباً على مقال الثالثاء الماضى المنشور ھنا تحت عنوان »يا
قادة الجيش صححوا راتب رئيس األھرام ورؤساء المؤسسات«،
تلقيت عدة إيضاحات من أطراف فاعلة فى الموضوع على النحو
التالى :أوال ً :إيضاح من رئيس مجلس إدارة األھرام الحالى يبين أن
الراتب الشھرى ،الذى يحصل عليه رئيس المجلس والذى أشرنا
إليه ومقداره مليون وثالثمائة ألف جنيه كان معموال ً به حتى تاريخ
 ٢٠٠٧/٢/١٨فقط.

اقرأ المزيد من مساحـــــة رأى
 zالثورة فى خطر
 zاشتراطات المحاكمة العادلة
 zطلبنا دستوراً ال فضيحة..
وسنتوحد على المقاطعة أو
الرفض
 zافرحى يا جيھان
 zعصام شرف وديوان المظالم
 zخمسة مواقف من الثورة!
 zد .محمد البلتاجى يكتب :
تعديل على التعديالت
الدستورية

وقد أرسل لى رئيس األھرام الحالى قراراً صادراً فى ھذا التاريخ
يحمل رقم  ٥لسنة  ٢٠٠٧موقعاً من رئيس مجلس اإلدارة األسبق
صالح الغمرى ،وھو قرار مؤسس على ما قرره مجلس اإلدارة
بجلسته المنعقدة فى  ،٢٠٠٧/٢/٧تنص المادة األولى من القرار
على ما يلى» :يكون الحد األقصى لما يصرف كحوافز أو مكافآت أو
عموالت للسيد رئيس مجلس اإلدارة ھو مبلغ اثنين وتسعين ألف
جنيه شھرياً« ،وتنص المادة  ٣من القرار على »يعمل بھذا القرار
اعتباراً من مستحقات شھر فبراير .«٢٠٠٧
لقد صدر ھذا القرار نتيجة تعثر األحوال المالية فى األھرام ،كذلك
أرسل لى رئيس األھرام الحالى صورة من مفردات راتبه تبين أن
إجمالى المستحق ھو  ١١٤٩٤جنيھاً ،وأن الصافى ھو ١٠٠٨٠
جنيھاً ،كما أرسل لى إيصال استالم حوافز شھر يناير  ،٢٠١١وھو
يدل على أن اإلجمالى ھو  ٩٢ألف جنيه ،وأن الصافى بعد خصم
الضرائب ھو  ٧٣٦٠٠جنيه.
وأثناء المكالمة التليفونية أوضح رئيس األھرام الحالى أنه باإلضافة
إلى ھذا الراتب وھذه الحوافز يحصل مثل كل الصحفيين فى
المؤسسة على مخصصات األعياد وغيرھا وھو ما يجعل دخله
الشامل فى حدود مائة وعشرين ألف جنيه على األكثر شھرياً-
على حد قوله لى.
وعندما سألت رئيس األھرام د.عبدالمنعم سعيد أثناء المكالمة:
ھل يوافقنى على أن ھناك فساداً فى سياسة األجور داخل
األھرام وسائر مؤسسات الدولة ،وھو الفساد الذى يسمح بوجود
فجوة ھائلة بين رواتب الرؤساء وسائر العاملين؟ أجابنى بالموافقة
على وجود ھذا الفساد ،وأشار إلى أن العالج يتمثل فى تعديل
القوانين ،التى تتيح للرؤساء تحديد رواتبھم كما يشاءون فى حماية
القانون.
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بعد مكالمة رئيس األھرام قمت بمراجعة القانون الصادر برقم ٩٦
لسنة  ١٩٩٦بشأن تنظيم الصحافة ،حيث وجدت أن المادة الوحيدة
الخاصة باألجور ھى المادة  ٦٣التى تحدد اختصاصات الجمعية
العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ،ومن بينھا »إقرار اللوائح
الخاصة باألجور أو غيرھا التى يضعھا مجلس اإلدارة بشرط االلتزام
بقواعد الحد األدنى لألجور ،التى يضعھا المجلس األعلى
للصحافة«.
إذن نحن أمام خلل قانونى شديد الخطورة أضعه أمام الصديق
أستاذ الجيل الدكتور يحيى الجمل ،نائب رئيس الوزراء ،المكلف
بملف الصحافة القومية إننى أالحظ أن القانون يترك مھمة تحديد
األجور لمجلس اإلدارة واعتماد الجمعية العمومية دون أى ربط بين
الحد األدنى لألجور فى المؤسسة والحد األقصى ،ولقد سألت فى
األھرام عن الحد األدنى لألجور فأجابونى بأن الصحفى المبتدئ
يحصل على راتب ألف جنيه .إذن فلقد كان رئيس األھرام األسبق
يحصل على راتب يبلغ ألفاً وثالثمائة ضعف الحد األدنى لألجور فى
المؤسسة وبما أن القانون مفتوح بھذا الشكل ،ويسمح للرئيس
ومجلس إدارته بتحديد ما شاءوا من رواتب حتى لو كان عشرة
ماليين ،فإن المطلوب ھو تعديل ھذا القانون وجميع قوانين ولوائح
الرواتب فى جميع الھيئات الحكومية والمؤسسات المملوكة
للشعب فى جميع الوزارات دون استثناء لضمان العدالة
االجتماعية.
لقد أكد لى خبراء فى األجور أن الحد األقصى فى جميع الدول
األوروبية المحترمة وفى الواليات المتحدة يجب أال يزيد على ثمانية
عشر ضعف الحد األدنى لألجور فى المؤسسة بل فى جميع
المؤسسات .ببساطة إذا كان الحد األدنى لألجور فى األھرام ألف
جنيه فإن الحد األقصى يجب أال يزيد على ثمانية عشر ألف جنيه،
وھكذا فى الجامعات والمستشفيات والبنوك وجميع الھيئات
والمؤسسات المملوكة للشعب .إننا نطالب برفع الحد األدنى
لألجور لضمان العدالة فى الحكومة.
قد يشكو الرؤساء فى ھذه الحالة ،ويقول بعضھم إنه قادر على
الحصول على رواتب أعلى فى القطاع الخاص ،وھنا علينا أن نكون
واضحين فى تطبيق قواعد الحد األقصى لألجور فى وظائف
الحكومة وما فى حكمھا ،وأن نقول لمن ال يناسبه ھذا الحد إننا
نتمنى له التوفيق فى القطاع الخاص حيث األجور المفتوحة.
إننى أعود إلى مناشدة فقيھنا الدستورى وأستاذنا الدكتور يحيى
الجمل أن يولى قضية عدالة األجور والجانب القانونى منھا اھتمامه
فى جميع مؤسساتنا الحكومية .مالحظة أخيرة فى الموضوع
تتعلق بعشرات الماليين من الجنيھات ،التى تھدرھا المؤسسات
الحكومية كل سنة كھدايا لرأس السنة ،فلقد تركز الجانب الثانى
من اإليضاحات ،التى تلقيتھا على ھذه النقطة ،واتصل بى
مسؤولون وأساتذة طب يؤكدون حصولھم على ھدايا ثمينة بمبالغ
كبيرة وھم فى حالة دھشة واستعداد للحديث عن مصادرھا
وقيمتھا مثل ساعات الرولكس والذھب بما يساوى عشرات
األلوف.
إننى أرجو الدكتور »الجمل« أن يصدر قانوناً من المجلس األعلى
للقوات المسلحة يحظر على جميع الھيئات إھدار المال العام فيما
يسمى الھدايا من أى نوع ،فليس معقوال ً ھذا اإلھدار فى الوقت
الذى نقول فيه لمن يطالبون برفع رواتبھم الھزيلة إن موارد الحكومة
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ال تكفى ونغدق على نساء المسؤولين بالذھب والماس! لقد
سألنى بعض األصدقاء لماذا أخص األھرام بالحديث؟ وإجابتى ھى
أننى مشغول بعدالة توزيع موارد الدولة فى جميع الھيئات
والمؤسسات ،وھذه ھى القضية ،أما األھرام فھى مجرد نموذج
واضح على الفجوة الضخمة بين أجور العاملين وھدايا رأس السنة
الثمينة تعطى المثل الواضح الذى يجب أن نقدمه عند إثارة قضية
عدالة األجور والحفاظ على الموارد العامة.
إن وجود عدة سيارات مرسيدس لخدمة كل رئيس للمؤسسة
يعنى أننا أمام حكومة غنية بل شديدة الثراء يجب أال تقول
لموظفيھا وأساتذة جامعاتھا وقضاتھا وضباطھا وصحفييھا وأطبائھا
وكل العاملين بھا إنھا ال تملك الموارد لرفع رواتبھم الھزيلة غير
العادلة ،فھذا القول يعنى أنھا حكومة غنية وفاسدة فى نفس
الوقت تخص البعض بالثروة وتحرم األغلبية من حقھا فى الحد
األدنى.

عدد التعليقات ][٩٥

مرتبات رؤساء الجامعات
تعليق د .سالمه أبواليزيد عوف

تـاريخ ٣٢:٢١ ٢٠١١/٣/١٥

العدالة اإلجتماعية فى مصر التخضع ألى من المقاييس المتعارف عليھا ولكنھا تخضع
للوساطة والمحسوبية والفھلوة وخفة الدم وتملق الحاكم والسلطة وبعيدة تماما عن
الكفاءة والعطاء والمؤھالت األكاديمية .ولذلك يجب إعادة بحث الرواتب على أساس
سد الفجوة بين الحد األدنى والحد األقصى فيما اليتعدى  20ضعفا بما فيھا الحوافز
والمكافأت وغيرھا حتى نغلق جميع الطرق الخلفية للتحايل على الحد األقصى .فليس
من المعقول أن يتقاضى رئيس جامعة برتبة أستاذ أكثر من نصف مليون جنيه بينما
زميله وقد يكون أقدم واكفأ منه يتقاضى  4أو خمسة االف جنيه وھذا الراتب الكبير
لرئيس الجامعة يرجع أساسا إلى أنه عضوا فى جميع لجان الجامعة التى اليحضرھا اال
على الورق فقط وله نسبة فى جميع مخرجات الوحدات الخاصة فى الجامعة والتى
اليعرفھا واليعرف مكانھا أونشاطھا بما فيھا المستشفيات الجامعيةوالتعليم المفتوح
وغيرھا وھذا خطأ فادح حيث يجب أن تودع جميع مدخالت الجامعة فى صندوق جامعى
ويوزع على جميع العاملين فى الجامعة واليورد فقط إلى جيب رئيس الجامعة ونوابه
ومحبيه بتوجيه من القيادات الحاكمة نظير الوالء وتنفيذ سياسةالقھر لألساتذة والكوادر
الجامعية وحتى الطالب .نريد شفافية حقيقية من أشخاص ليس لھم طموع أو طموع
مالى ولكن يريدون فقط رفعة ھذه البلد
أعلي الصفحة

المسار الصحيح
تعليق ممدوح محمد

تـاريخ ٢١:٢١ ٢٠١١/٣/١٥

العظيم ثم للدكتور البحراوي  ،وأضم صوتي لكل مصري نھب حقه
أتوجه بالشكر أوال
وحرم من العمل في بلده وذاق مرارة سنوات من البطالة أو  ....أود من األستاذ الجليل
د/يحيى الجمل باعادة النظر في ملف المؤسسات الصحفية بوجة نظر عامة لألجور
والمكافآت واألرباح ...الخ  ،والبد من وضع ھيكل وظيفي عن طريق جھة مختصة من
خارج المؤسسة التعتمد على المحسوبية والواسطة فال يعقل أن يظل شخص رئيس
قسم لمدة  15سنة ،حل مشكلة العمالة المؤقتة بالتعيين والتثبيت  ،ادخال نظم
اإلدارة الحديثة باستخدام الحاسب اآللي واعادة تدريب وتأھيل العمالة لذلك  ،توفير
نفقات المؤسسات التي ليس لھا أي عائد أو فائدة  ،بحث سبل لزيادة األنتاج الذي
بدوره يوجد الكفاءات ويزيد األرباح ،ھذا ھو المسار الصحيح لھذه المؤسسات وﷲ
المستعان.
أعلي الصفحة
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الحد االقصى
تعليق hn

تـاريخ ١٣:٢١ ٢٠١١/٣/١٥

اذا كان الوقت اليسمح بالحد االدنى فيسمح بحد اقصى على جميع الھيئات والوزرات
أعلي الصفحة

اريد وظيفة لمدة شھر
تعليق الكليبي

تـاريخ ١٨:٢٠ ٢٠١١/٣/١٥

ارجوكم اريد ان اتعين رئيس تحرير اي جريدة لمدة شھر واحد فقط وبعدھا احال الى
التقاعد وصدقوني لن تروا وجھي مرة ثانية )مواطن غلبان(
أعلي الصفحة

نداء للدكتور الجمال لعدالة االجتماعية وراتب رئيس األھرام
تعليق أبو علي

تـاريخ ٣:٢٠ ٢٠١١/٣/١٥

رحم ﷲ سيدنا عمر الذي كان يتبادل قميصه مع ابنه عبد ﷲ بن عمر  .أؤيد الدكتور
البحراوي فيما ذھب إليه في مقاله  ،وأضيف أن القطاع الخاص في مجمله يشتري
العاملين به وذممھم  ،والب ْون شاسع بين الھاملين في قطاعات الدولة،والكل يحمل
نفس الشھادات وتعلم في نفس المدارس والجامعات  ،لكن يبدو أن المسألة مسألة
حظ  ،فالذي يعمل في بنك وآخر يعمل في الكھرباء وثالث يعمل في البترول إلخ .
والمطحونون في وزارات الخدمات ال يجدون حتى أجرة سفرھم إلى أعمالھم  ،وتلومون
نﷲ
الرّشا والبقشيش وحتى االختالس " إ ّ
بعض ھؤالء العاملين الذين يتجھون نحو ِ
يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم ب ْين الناس أن تحكموا بالعدل " ..
أعلي الصفحة

من سنتين نفسي في حتة بفتيك محترمة
تعليق غلبان

تـاريخ ٥٤:١٩ ٢٠١١/٣/١٥

علما بانني خريج جامعي ومتزوج بال مھر ومقيم في منزل جدي ومش بفع ايجار اعمل
موظف استقبال من 4سنوات مرتبي  472جنيةوبضعة قروش ,نريد عدالة االن
أعلي الصفحة

الظلم
تعليق ساميه خطاب

تـاريخ ٣٠:١٩ ٢٠١١/٣/١٥

وﷲ حرام انا اشتغلت مدرسه لمده عشرين سنه فى االمارات وزوجى صيدلى وﷲ لم
نرجع بتحوبشه تساوى مرتب  3أشھر لرئيس االھرام وللعلم كنا بنشتغل اكتر منه
مليون مره من الساعه  7صباحا حتى  2ونصف ويكفى اننا كنا مواطنين رقم  2الذى
يطلق عليھم الوافدين وكنا فى قمه شعله النشاط فى العمل وقمه الجبن فى
المعامالت مع مواطنين البلد خوفا من انھاء عقودنا والنملك اال الدعاء بحسبنا ﷲ ونعم
الوكيل فى من ظلمنا وضبع عمرنا وعموما الحمد الى ﷲ وھو نعم الوكيل
أعلي الصفحة
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تعليق بورسعيدي

تـاريخ ١:١٩ ٢٠١١/٣/١٥

كل االحترام والتقدير للدكتور ابراھيم البحراوى وقد تناولت حضرتك نداء للدكتور الجمل:
العدالة االجتماعية وراتب رئيس األھرام نتمنى ان تتحقق المقترحات الوارده بالمقال
أعلي الصفحة

كقاية حرام
تعليق ahmed ali

تـاريخ ٢٩:١٨ ٢٠١١/٣/١٥

بعنى كل ررساء الصخف القومية معروف انھم شوية كتبة اليغرقوا شىء فى الدنيا اال
نفاق الحكام ليه ياخذا كل ھذه المبالغ المنھوبة من دم الشعب الغلبان بالمناسبة ابه
حبحصل فى اموال اسرة الرئيس المنھوبة من الشعب الزم ترجع للشعب وتستثمر
لمصلحة ھذا الشعب المقھور وحسبنا ونعم الوكيل فى انشروا انشروا
أعلي الصفحة

البنوك و المستشارين
تعليق محمد ياسر

تـاريخ ٢٤:١٨ ٢٠١١/٣/١٥

عقبال السادة رؤساء مجالس إدارة البنوك وأعضاء مجالس إدارتھا و مستشاريھم
أعلي الصفحة

كفاااااااااااااااااااااية
تعليق جنتل السويس

تـاريخ ٧:١٧ ٢٠١١/٣/١٥

كفاية كدة حرام عليكم نھبتوا البلد ياريت رواتب ھؤالء تكون معقولة علشان احنا جعنا
وتعرينا وحفينا بسبب طمعھم وجشعھم ======== علشان كدة بقول
كفاااااااااااااااية
أعلي الصفحة

ربط الحد األقصي باألدني بالقانون
تعليق محمد سيف الحق

تـاريخ ٠:١٧ ٢٠١١/٣/١٥

نضم صوتنا وصوت ماليين المصريين إلي ما قاله الدكتور البحراوي فال يعقل أن تحدد كل
جھة غير خاضعة لقانون العاملين مرتباتھا ونقيد فقط العاملين الخاضعين بدرجات وعالوة
أقصاھا جنيھان!! العدل أساس الملك .البد من ربط الحد األقصي بالحد األدني بقانون
علي أن ينص فيه علي المقصود باألجر أنه األجر الشامل بالحوافز والمكافئات وكافة
التسميات منعا للتحايل علي القانون .ال مانع من اختالفات بسيطة بين جھة وأخري
حسب طبيعة العمل لكن التفاوت الرھيب في ظل البطالة الكاسحة والمحبطة للشباب
ال مبرر له بل ھو الفساد بعينه ألنه توزيع سيئ للثروة والدخل ويخل تماما بالسالم
االجتماعي .النقطة الثانية مطلوب إلغاء النسبة المخصصة لشغل الوظائف ألبناء
العاملين كما ھو الحال في الئحة قطاع البترول وغيره من القطاعات األخري وتنقية كل
اللوائح الخاصة بحيث تزيل الفوارق بين أبناء مصر ،وتجريم الحصول علي الوظائف
بالرشوة والمحسوبية والواسطة وأن يكون التعيين من خالل مسابقات معلنة بالجرائد
وأن يخضع جميع المتقدمين الختبارات محايدة وعشوائية علي الحاسب اآللي وأمام
جھة محايدة .فساد  30سنة يحتاج سنوات للتخلص منه فصبرا أيھا الشباب العاطل مع
االنتباه الدائم لوأد الثورة المضادة في مھدھا.
أعلي الصفحة

إصدارات األھرام
تعليق فاطمة موسى

تـاريخ ٥٣:١٦ ٢٠١١/٣/١٥
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د .بحراوي ھل ھذا المرتب يشتمل على بدالت رئاسة مجلس اإلدارة عن كل إصدارات
األھرام التي ال تعد وال تحصى وكان األستاذ ابراھيم نافع يصدر لنا كل يوم مجلة أو
جريدة ال يقرأھاأحد؟؟ وكذلك عن عموالتة في إعالنات األھرام التي تبدو اآلن ضعيفة
نتيجة الوضع الراھن ،أرجو ان تسأل عن العموالت في األشھر السابقة قبل يناير
!!!2011
أعلي الصفحة

ده اسمه كالم يا عالم
تعليق دكتور مھندس شحات

تـاريخ ٣٣:١٦ ٢٠١١/٣/١٥

بقى انا اتعب و اجتھد و اطلع االول على دفعتى واحضر ماجيستير و دكتوراه من اوروبا
وفى االخر مرتبى يصل الى  1400جنيه شھريا -حسبى ﷲ و نعم الوكيل فى اللى
كان السبب فى بھدلتنا عند اللى يسوا واللى ما.....
أعلي الصفحة

من غير مانكلف مصر
تعليق أ/ياسر الجد

تـاريخ ٢٦:١٦ ٢٠١١/٣/١٥

أقترح على الدكتور عصام شرف والدكتور يحيى الجمل بصفتھم من شرفاء مصر ونظرا
لما يحدث األن فى مصر والركود األقتصادى فيھا وعدم وجود أنتاج فى الوقت الراھن أن
نحصل من الكبير ونعطى الصغير أى أن نأخد من أبو 100000ونعطى أبو  300جنيه
وأعتقد أن الفرق سيرضى حوالى  100مواطن من أصحاب الدخول الضعيفه وأنا أعلم
أمھات وأباء ممن يصرفون معاش السادات سابقا )التضامن حاليا( 120جنيه ويعيشون
بھا والبركه من ربنا ولكن أن األوان للنھوض بھؤالء والعيش بكرامه على حساب أحد
الفاسدين الذين أستحلوا مال ودم الشعب الكادح على مدار 30سنه عجاف فى حكم
الطاغيه الظالم لعنه ﷲ وربنا يورينا فيه يوم ويرجع لنا حقنا ........من مواطن مصرى
بيحببلده وأھل بلده
أعلي الصفحة

فساد الذمم
تعليق عبدالعزيز

تـاريخ ٢٢:١٦ ٢٠١١/٣/١٥

اين ھوالء من قول الرسول من اصبح امنا في سربة معافا في بدنة عنده قوت يومة فقد
حيزت لة الدنيا
أعلي الصفحة

الرباط
تعليق ابراھيم حسن

تـاريخ ٢:١٦ ٢٠١١/٣/١٥

البد من ربط الحد االدنى لألجر بالحد االعلى لألجر شامال الحوافز والبدالت والمكافأت
السنوية والتشجيعية ومصاريف االنتقال فاذا تم الربط بينھما تحقق العدل والبد من
سرعة اتخاذ القرار لتحقيق االستقرار االجتماعى والبد من تحديد الحد االدنى لالجور
بصفة عامة فى الدولة ككل ) للقطاع الخاص والمؤسسات والھيئات العامة والحكومية(
وأيضا الحد االدنى للمعاشات دون التحجج بقلة الموارد فتطبق ھذة التعديالت على
الكبار قبل الصغار فمن الفائض من الكبار ننصف الصغار ليتمكنوا ھم أيضا من مواجھة
مصاعب المعيشة.
أعلي الصفحة

ھام جدا وعاجل
تعليق د /أسامة

تـاريخ ٥٢:١٥ ٢٠١١/٣/١٥
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أقترح عليك يا دكتور أن تتولى أنت قيادة حملة إلعادة توزيع الدخل القومي  -وﷲ ھذا
واجب قومي وسوف يجازيك عليه ﷲ كل خير  -اعادة توزيع الدخول وتقريب الفجوة
البشعة  -تحجيم البذخ الحكومي على البعض مثل سيارات المرسيدس والمكاتب
الفاخرة الـ  5نجوم في الوقت الذي تعيش فيه الناس في المقابر والعشوائيات وتأكل
من القمامة  -امتصاص دخل قناة السويس في أھداف غير قومية  -العموالت والرشاوي
 الصناديق الخاصة المليارية  -الصرف على قوات األمن المركزي التي تعمل ضدالشعب  -العالج على نفقة الدولة بمستشفيات  5نجوم لبعض الناس وعوائلھم في
الوقت الذي تتقاطر فيه طوابير المرضى الفقراء البؤساء أمام معھد السرطان -
مخصصات رئاسة الجمھورية  -القروض ثم الھروب  -تعويضات لشركات أجنبية نتيجة
لعقود خايبة غير مدروسة  ....الخ يعني مطلوب حكومة رشيدة تضع القرش لمصلحة
الشعب  -وأنا واثق أنه لو نفذ ذلك سوف تتوفر أموال كثيرة بالميزانية ترتقي بالتعليم
والصحة ومستوى الناس بوجه عام ..........ده مش كتير على مصر يا دكتور  -أرجوك
تبنى ھذه الحملة في كل مقاالتك ولقاءاتك.
أعلي الصفحة

حسبنا ﷲ ونعم الوكيل
تـاريخ ٤٧:١٥ ٢٠١١/٣/١٥

تعليق جليلة جابر محمود

منتھى الظلم نطالب بعدالة اجتماعية ھورئي االھرام بيخترع الذرة وتقولوا فيه بطالة
اما شخص يشتغل بمليون و 300جنية ايه مؤھالته مايشغلوا الشياب اصحاب الؤھالت
بالفين جنية يشغلوا الف شاب بدال مرتب عشرة من ھوالء المفروض نفتش عل
المرتبات من ضمن اھداف الثورة حتى نحقق العدالة االجتماعية
أعلي الصفحة

مھمة تحتاج قرارت عاجله
تعليق كميل كمال

تـاريخ ٣٤:١٥ ٢٠١١/٣/١٥

نفسى ان الحكومه تبدا بخطوه لن تكلفھا اى شىء بل بالعكس سوف توفر لھا سيوله
ضخمه وھى وضع حد اقصى لالجور االن ثم نترك الحد االدنى بعدين ال يعقل فى بلد
تتسول التبرعات ان تمنح مرتبات لبعض العاملين بھا تتكون من خمس او ست
ارقام؟!!!! يعنى مثال طبيب حاصل على الماجستير ياخد  800جنيه وواحد عبقرى ياخد
مثل مرتبى… مضروب فى الف او الفين وبعدين نروح احنا االثنين نتبرع لمصر -الناس
عايزه افعاال من وزارة الماليه والقوى العامه وليس تصريحات وابتسامات -لو وضعتم حد
اقصى للمرتبات محدد باالرقام والتاريخ فسوف تقضى على معظم االحتجاجات الفئويه
ان لم تكن كلھا -نفسى اشوف عداله اجتماعيه فى مصر وانا على قيد الحياه ومش
مھم كم يكون مرتبى -ھل ھناك اثبات لحسن النيه اكثر؟ طبعا لن يوافق اى مسئول
على تخفيض مرتبه والبديل ھو مزيد من الشعارات والتصريحات واستمرار االحتجاجات و
مزيد من الدعم لما يسمى الثورة المضاده
أعلي الصفحة

عدالة المرتبات
تعليق فيصل

تـاريخ ٣٠:١٥ ٢٠١١/٣/١٥

كما يجب مراعاة العدالة االجتماعية لمرتبات الرؤساء و المديرين بحيث تكون عشرة
أضعاف أو حتى ھشرين ضعفاحتى ال تتسع الفجوة ،كذلك يجب أن يكون الحال فى
القطاع الخاص أو أكثر من ذلك بقليل  ,و يتحقق ذلك فى القطاع الخاص بفرض الضرائب
العادلة و التى تتناسب مع الرواتب و األرباح و ھكذا ال تتسع الفجوة بين القطاعين و
تھرب الخبرات إلى القطاع الخاص  ...أعمل معلما بالتربية و التعليم و إجمالى راتبى
بعد عشر سنوات ھو  616جنيھا شھريا؟؟؟
أعلي الصفحة

سيارة مرسيدس
تعليق بشندى

تـاريخ ٢٨:١٥ ٢٠١١/٣/١٥

يا سالم لو مصر تنتج سيارة خفيفة صغيرة تخصصھا للمصالح الحكومية بحث ان كل من
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يراھا يعرف انھا من أموال دافعى الضرائب حلم جميل يا ريت يتحقق !!!!
أعلي الصفحة

حرام
تعليق عالء

تـاريخ ١٤:١٥ ٢٠١١/٣/١٥

أقول للدكتور يحى الجمل وھو محل أحترام وتقدير أرجوك يجب أن يكون ھناك عداله
لكى يكون ھناك أنتماءحتى القطاع الخاص يجب أن يكون به حد أعلى وحد أدنى
لألجور فال يمكن أن يكون شخص يحصل على مرتب مليون أو أكثر أو 100ألف أو
أكثروتطالبنى أن أعيش بمرتب 500جنيه أنا وأوالدى فھل ھو أنسان وأنا غير ذلك ھل
ھو مصرى وأنا لست كذلك نسأل ﷲ أن يعينك ونطالب بالعداله
أعلي الصفحة

المعاشات
تعليق اسامة

تـاريخ ١٤:١٥ ٢٠١١/٣/١٥

تالحظ ان كل الناس بتكلم عن الحد االدنى لالجور وتطالب برفعھا  .ولكن لم يتكلموا
عن اصحاب المعاشات الذين حدموا الدولة سواء فى القطاع الخاص او الحكومى وخرجو
من الخدمة ومعاشھم يترواح بين  300الى  400جنية وذلك نتيجة التامين عليھم باقل
مما كانوا يتاقضون من مرتباتھم طبقا لمزاج اصحاب االعمال واللى مش عجابة يترك
العمل وكل المتحدثين يعلموا ذلك .ارفعوا الظلم عن تلك الشريحة من المجتمع قبل ان
يتحدوا فى كل المجتمع ويعتصموا النھم مضلمون فارفعو الظلم عنھم وطالبوا بحقوقھم
يامن تتحدثون عن الظلم
أعلي الصفحة

المعاشات
تعليق اسامة

تـاريخ ١١:١٥ ٢٠١١/٣/١٥

تالحظ ان كل الناس بتكلم عن الحد االدنى لالجور وتطالب برفعھا  .ولكن لم يتكلموا
عن اصحاب المعاشات الذين حدموا الدولة سواء فى القطاع الخاص او الحكومى وخرجو
من الخدمة ومعاشھم يترواح بين  300الى  400جنية وذلك نتيجة التامين عليھم باقل
مما كانوا يتاقضون من مرتباتھم طبقا لمزاج اصحاب االعمال واللى مش عجابة يترك
العمل وكل المتحدثين يعلموا ذلك .ارفعوا الظلم عن تلك الشريحة من المجتمع قبل ان
يتحدوا فى كل المجتمع ويعتصموا النھم مضلمون فارفعو الظلم عنھم وطالبوا بحقوقھم
يامن تتحدثون عن الظلم
أعلي الصفحة

] األولى [ ] السابق [ ] ] [٤] [٣] [٢] [١التالى [ ] األخير [

االسم :
البريد
االلكتروني :
موضوع
التعليق :
التعليق :
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ال تكفى ونغدق على نساء المسؤولين بالذھب والماس! لقد
سألنى بعض األصدقاء لماذا أخص األھرام بالحديث؟ وإجابتى ھى
أننى مشغول بعدالة توزيع موارد الدولة فى جميع الھيئات
والمؤسسات ،وھذه ھى القضية ،أما األھرام فھى مجرد نموذج
واضح على الفجوة الضخمة بين أجور العاملين وھدايا رأس السنة
الثمينة تعطى المثل الواضح الذى يجب أن نقدمه عند إثارة قضية
عدالة األجور والحفاظ على الموارد العامة.
إن وجود عدة سيارات مرسيدس لخدمة كل رئيس للمؤسسة
يعنى أننا أمام حكومة غنية بل شديدة الثراء يجب أال تقول
لموظفيھا وأساتذة جامعاتھا وقضاتھا وضباطھا وصحفييھا وأطبائھا
وكل العاملين بھا إنھا ال تملك الموارد لرفع رواتبھم الھزيلة غير
العادلة ،فھذا القول يعنى أنھا حكومة غنية وفاسدة فى نفس
الوقت تخص البعض بالثروة وتحرم األغلبية من حقھا فى الحد
األدنى.

عدد التعليقات ][٩٥

كفى سياسة الحبل على الغارب
تعليق رضا صالح

تـاريخ ٥٩:١٤ ٢٠١١/٣/١٥

ذكر أنفسنا بحكاية الرجل الذى حصل على ھدية وھو فى منصب حكومى أيام
البد أن ن ّ
سيدنا عمر على االرجح  ،فاستدعاه وسأله  :أكنت تحصل على ھذا الھدية وأنت
جالس فى بيتك؟ أجاب الرحل  :ال فاسترد منه الھدية وأودعھا فى خزينة الدولة  ،وأقال
الرجل من منصبه  .نفس الحكاية  :أنساس يتصرفون فى دخل المؤسسة الذى يجب
أن يتمتع به كل مواطن  ،كذلك فى كل مؤسسة ووزارة ...بترول ...قنال ...صناعة
تجارة  ...البد أال تترك الدخول ھكذا يحددھا مجلس القذارة ،والبد أن يكون لخزينة
الدولة القسط األكبر منھا  ...كفى سايب فى السايب !
أعلي الصفحة

المرتبات
تعليق اشرف فوزى

تـاريخ ٤٨:١٤ ٢٠١١/٣/١٥

واللة ياجماعة ان طبيب من  23سنةمرتبي 600جنية بعنى 7200فﯩالسنة خصموامنة
10فى المئةالن ممنوع يديد المرتب عن 7000جتية اى واللة دا حصل رايكو اية
أعلي الصفحة

صعبان علي
تعليق د نور الين الجندى

تـاريخ ٣٦:١٤ ٢٠١١/٣/١٥

عندماقرأت  120ألف راتب بعدالتعديل صعب علي مسكين ياترى عايش ازاى وصعبت
علي نفسي أنا دكتور عمرى  53سنةمرتبي  700جنيه وصعب علي العمر اللي ضيعته
في الدراسة وصعب علي ابني اللي بحاول أقنعه بقيمةالعلم واني قدوةله وصعبت
علي مصر وصعب علي منھا أتمنيت أبكي
أعلي الصفحة
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كالم موزون
تعليق عبد الكريم

تـاريخ ٣٣:١٤ ٢٠١١/٣/١٥

د /البحراوى نتمنى التطبيق العملى لھذا الكالم.
أعلي الصفحة

العدالة االجتماعية
تعليق شادى باشا

تـاريخ ٣١:١٤ ٢٠١١/٣/١٥

االستاذ الفاضل يحيى الجمل رجاء لتطبيق مبدأ العدالة االجتماعية ان يتم عمل كادر
وظيفى موحد لكل موظفى الدولة واال نفرق بين موظف واخر بحجج واھية الكل تخرج
من المدرسة او الجامعة والمؤھالت متوسطة او عالية كلھا سواء فالراتب يجب ان يكون
واحد والداعى لكادر خاص بالقضاة واخر بالمھندسين وثالث بالصحفيين ورابع ب ....
الكل مصريين والكل موھلين الحد االدنى معروف والحد االقصى بمعروف بحيث اليتجاوز
عشرة اضعاف الحد االدنى  ,مع مالحظة ان اليتجاوز باقى المرتب من حوافز وعالوات
وخالفة قيمة الراتب ،مع االبتعاد عن العدد المبالغ فيه من السيارات الفارعة ويكفى
سيارة واحده  128لالستخدام المصلحى فقط وليس لالستخدام العائلى والحبايب
وخالفة ويكفى ما تم فى الماضى من ان الغاملين فى مركز المعلومات التابع لرئاسة
مجلس الوزراء رواتبھم  99جنيه شھريا مطلوبا منه الجواز وفتح بيت  ,,,,,,,ووزير سابق
يتقاضي معاشا شوف كام الف ويعيين بعد ذلك فى احدى شركات الحكومةبراتب مليون
وربع شھريا  5 +سيارات مرسيدس ) مصروفھم كام؟؟؟( ولما الغالبان يطالب بزيادة
نقول منين
أعلي الصفحة

رواتب محدش حاسس بيھا
تعليق ابويوسف

تـاريخ ٢٥:١٤ ٢٠١١/٣/١٥

على فكرة انتو مھتمين بالناس اللي مشھورة ومعروفة بوضوح وسايبين رؤساء مجالس
في شركات كثيرة بيتقاضوا رواتب وما زاد عنھا بمبالغ كثيرة وكلھا تحت مسميات كذا
وكذا وكذا ولو حد تحرى عنھم ھيقولوا مبنخدش غير مرتبنا صح مين فاضي يبحث في
كل جھة عن مرتبھم  ...والكن الفساد ما زال موجود في األماكن إللى مش سوبر
ستار  ...ربنا يقويكم الفساد فوق ما تتخيلوا أنتو يا دوب قطعتوا رؤووس فقط والكن
الجزع لسه طويل  ...وشكراًلجميع القائمين على اإلصالح
أعلي الصفحة

وماذا بشأن القطاع الخاص ؟اال يوجد سيادة للدولة وال للقانون علية وخاصة فى الحد
االدنى لالجور
تعليق القطاع الخاص

تـاريخ ٢٤:١٤ ٢٠١١/٣/١٥

وماذا بشأن القطاع الخاص ؟اال يوجد سيادة للدولة وال للقانون علية وخاصة فى الحد
االدنى لالجور ؟ يجب اال يفرق القانون فى العدالة االجتماعية بين موظف الحكومة
وموظف القطاع الخاص وخاصة فى موضوع الحد االدنى لالجور وال اركز ھنا على الحد
االقصى لالجور بمعنى يجب ان يكون الحد االدنى لالجور كلة فى خانة الراتب
االساسى واال يقل عن حد الفقر العالمى وھو  $500بما يعادل االن 3000ج وذلك الن
اغلب احتياجات المواطن تقاس باالسعار العالمية مثل تكلفة الغذاء والكساء والغاز
واالدوية الخ وليس من العدل ان نتقاضى الراتب بالحد االدنى لالجور الذى اقرتة
الحكومة المصرية وھو مرة 1200ج ومرة تجاھد النقاصة ليصل الى 300ج اى اقل حتى
من الحد االدنى لالجور الذى اقرتة الحكومة المصرية وھو 1200ج فى حين يتم
احتساب اغلب مناحى الحياة بالدوالر كما ذكرت مثل الدواء مثال والعالج المحترم طبعا
مش داخل مستشفيات االنتظار حتى يأتى الموت ) مستشفيات الحكومة (كما يجب
ان ننظر ونتعلم من غيرنا الحكومة يجب ان يكون لھا سيادة على ارضھا بمعنى ان
القطاع الخاص حر الى الحد الذى ال يتعارض مع حقوق المواطن والموظف على
االراضى المصرية بل يجب ان يلتزم القطاع الخاص بالحد االدنى لالجور الذى يجب ان
يكون على االقل مثل او اكثر من حد الفقر العالمى وھو  $500وذلك حتى نتجنب
الفوارق االجتماعية الكبيرة والفجوة بين حقوق الجھتين العام والخاص واال سوف يظل
الجميع ال يقبل اال بالعمل الحكومى بما فية من امتياز التثبيت والحد االدنى المحترم
والتأمينات والرعاية الصحية ھذا امر اجبارى لكل قطاعات العمل بالدولة ال يجب ان نفرق
ھنا بين الخاص والعام
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أعلي الصفحة

إذا اإليمان ضاع فال أمان نعم ضاع اإليمان من قلوبھم وعم الفساد
تعليق أم معتز

تـاريخ ٦:١٤ ٢٠١١/٣/١٥

ھل كانوا يكتبون بحروف من ذھب من جيبھم الخاص .......ال حول وال قوة إال
با :::::وحسبنا ﷲ ونعم الوكيل
أعلي الصفحة

وماذا بشأن القطاع الخاص ؟اال يوجد سيادة للدولة وال للقانون علية وخاصة فى الحد
االدنى لالجور ؟
تعليق EMAN

تـاريخ ٤:١٤ ٢٠١١/٣/١٥

وماذا بشأن القطاع الخاص ؟اال يوجد سيادة للدولة وال للقانون علية وخاصة فى الحد
االدنى لالجور ؟ يجب اال يفرق القانون فى العدالة االجتماعية بين موظف الحكومة
وموظف القطاع الخاص وخاصة فى موضوع الحد االدنى لالجور وال اركز ھنا على الحد
االقصى لالجور بمعنى يجب ان يكون الحد االدنى لالجور كلة فى خانة الراتب
االساسى واال يقل عن حد الفقر العالمى وھو  $500بما يعادل االن 3000ج وذلك الن
اغلب احتياجات المواطن تقاس باالسعار العالمية مثل تكلفة الغذاء والكساء والغاز
واالدوية الخ وليس من العدل ان نتقاضى الراتب بالحد االدنى لالجور الذى اقرتة
الحكومة المصرية وھو مرة 1200ج ومرة تجاھد النقاصة ليصل الى 300ج اى اقل حتى
من الحد االدنى لالجور الذى اقرتة الحكومة المصرية وھو 1200ج فى حين يتم
احتساب اغلب مناحى الحياة بالدوالر كما ذكرت مثل الدواء مثال والعالج المحترم طبعا
مش داخل مستشفيات االنتظار حتى يأتى الموت ) مستشفيات الحكومة (كما يجب
ان ننظر ونتعلم من غيرنا الحكومة يجب ان يكون لھا سيادة على ارضھا بمعنى ان
القطاع الخاص حر الى الحد الذى ال يتعارض مع حقوق المواطن والموظف على
االراضى المصرية بل يجب ان يلتزم القطاع الخاص بالحد االدنى لالجور الذى يجب ان
يكون على االقل مثل او اكثر من حد الفقر العالمى وھو  $500وذلك حتى نتجنب
الفوارق االجتماعية الكبيرة والفجوة بين حقوق الجھتين العام والخاص واال سوف يظل
الجميع ال يقبل اال بالعمل الحكومى بما فية من امتياز التثبيت والحد االدنى المحترم
والتأمينات والرعاية الصحية ھذا امر اجبارى لكل قطاعات العمل بالدولة ال يجب ان نفرق
ھنا بين الخاص والعام فكلھم موظفين وعمال مصريين ولھم حق المواطنة ولھم حقوق
فى الصحة والمرض والظروف الطارئة يجب ان تحميھم بالدھم ويشعرو بقيمة
جنسيتھم ومن ھنا يأتى الوالء واالنتماء وحب الوطن الذى يعد وقتھا حصنا رادعا
وحماية حقيقية للمواطنيين وليس حبر على ورق .
أعلي الصفحة

نداء للدكتور يحيى الجمل
تعليق محمد

تـاريخ ٥٦:١٣ ٢٠١١/٣/١٥

رجاء يادكتور يحيى مراعاة العدالة االجتماعية فى االجور والننسى القطاع الخاص البد
يكون فيه قوانين صارمة لحماية من يعملون فى القطاع الخاص حيث انھم مھددون
دائما بالتسريح من العمل واليوجد اى حماية لھم كما انه اليوجد تأمين والمعاش لھم
رغم ان اجورھم فى معظم االحيان متدنية جدا وال تتناسب مع غالء المعيشة كما ان
اى زيادة فى اجورھم تعود اى صاحب العمل وليس ھناك اى التزام بالزيادة السنوية
لذلك ارجو من سيادتكم االھتمام بالقطاع الخاص جنبا الى جنب مع القطاع العام الننا
جميعا مصريين ونعمل سويا لنھضة مصر ارجو من ﷲ العظيم ان يوفقكم دائما لما فيه
الخير لمصر والمصريين جميعا
أعلي الصفحة

مراجعة الدولة
تعليق محمد

تـاريخ ٥٢:١٣ ٢٠١١/٣/١٥

الفساد الذي ظھر في الصحافة وھي سلطة رقابية مھمة ،مؤشر إلي أھمية مراجعة
االجھزة الرقابية والمحاسبية االخرى مثل العدل والقضاء واالمن بكافة أنواعه ،ويعني
اھمية مراجعة الصف االول في كل أجھزة الدولة المصرية.
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أعلي الصفحة

دعوة للصيام
تعليق عالء صدقى

تـاريخ ٤٨:١٣ ٢٠١١/٣/١٥

دعوة للصيام *ھل لنا الصيام لمدة عام من أجل مصر* الصيام عن الكذب /الصيام والبعد
عن األحتكار وأكل األموال بيننا بالباطل  /عدم خداع األخر والغش  /الصيام عن الجشع
والمغاالة فى قضاء الخدمة لألخر كانت طبية أو تعليمية وأى كان نوعھا ھل يمكن صيام
الحكومة وجميع الجھات األدارية بأھدار األموال وترشيد نفقتھا وأيقاف المشروعات الغير
ضرورية للحياة اليومية * فأذا صمنا جميعا بصدق وأخالص نكون أنتصرنا ونعيش فى
وطن أمنا*
أعلي الصفحة

القطاع الخاص
تعليق أبو محمد

تـاريخ ٤٥:١٣ ٢٠١١/٣/١٥

ده قطاع حكومي واحنا كلنا عارفين ان الحكومة كان فيھا فساد وده نتيجة ونفس
الفساد ده موجود في القطاع الخاص انا محاسب وشايف الفساد ولالسف بعمل
دراسات متحصصه في علوم االدارة )السي أم ايه( وكل اللى بندرسة وال حاجة منه
بتطبق في القطاع الحكومي أو الخاص وطبعاً فساد نظام الرواتب علشان نسكت عن
المخالفات )السرقة( اللى بتحصل وتستيف الورق علشان كدة انا شايف نقضي على
الفساد ونعمل نظام رقابة مش على االجور بس والكن على كل جاجة بالبلدي نعمل
سيستم مظبوط ھو اللى يمشي الناس مش الناس اللى تمشية وإن شاء ﷲ
ھنالقي كل الكالم اظبط لوحدة الن كل ده نتيجة وليس سبب وفق ﷲ د /عصام شرف
ود /يحيى الجمل ورزقھم البطانه الصالحة
أعلي الصفحة

منكم
تعليق ابو صبره

تـاريخ ٤٠:١٣ ٢٠١١/٣/١٥

واللــــــــــــــــــــــه مصر غنيه......احنا محتاجين كل يوم ثوره .........بكره ھتسمعه عن
ثورة الجياع ومحدش ھيعبرھم ........محدش جاب سيرة مرتبات موظفين البورصه
ورؤسائھم ...........اصل فى ناس بدات تشحت لدعم البورصه متقللنا رؤساء البورصه
بيخدوا كام
أعلي الصفحة

تحديد االجور
تعليق عبد المنعم على

تـاريخ ٣٧:١٣ ٢٠١١/٣/١٥

يجب اال يزيد الحد االعلى عن الحد االدنى فى مصر عشرةاضعاف بما فى ذلك
المكأفات وجميع انواع البدالت ولنا فى ذلك اسوة حسنة وھو السيد المستشار /
جودت الملط المصرى االصيل النزية  -اما  18ضعف ذلك فى الدول المتقدمة والتى
ميزانيتھا تستوعب ذلك الفرق الكبير .
أعلي الصفحة

نسيت اسمى
تعليق مش فاكر

تـاريخ ٣٣:١٣ ٢٠١١/٣/١٥

من كتر المبالغ فى المرتبات انا نسيت اسممى ومش عارف الناس دى بتاكل اية ولھا
حق االسعار تولع الن فية ناس معاھا فلوس تصرف وانشاللة الشعب ما اكل وال لبس
وال اشتغل والسكن والاتجوز والعاااااش وھذة ھى سبب الثورة العظيمة
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أعلي الصفحة

ھيكلة األجور
تعليق مواطن مصرى

تـاريخ ٣١:١٣ ٢٠١١/٣/١٥

ھيكلة األجور على نحو سليم سوف تؤدى الى حل ثالثة أرباع المشاكل االجتماعية
فى مصر...ويجب النظر فى ذلك الى جميع المواقع فى الدولة,,فمثال يجب اذابة الفروق
الھائلة فى الدخل بين موظفى )البترول واالتصاالت والكھرباء والبنوك الوطنية وكل
الشركات القابضة( ونظائرھا فى نفس الدرجة فى الوظائف المحلية ,رغم أن موظف
البترول الى جانب الدخل العالى فانه يتمع بمزايا طبية وترفيھية ھائلة...ال أقول
المساواة التامة نظرا الختالف طبيعة العمل ولكن على األقل أن تكون الفوارق منطقية
فالكل يؤدى دوره المنوط به فى ھذا الوطن ثم ما ذنب الموظف الذى ألقى به قدره فى
تلك المواقع ھزيلة األجور رغم أن أعباءه وطموحاته االجتماعية التقل عن زمالئه من
ذوى الدخول العالية.
أعلي الصفحة

االجور
تعليق سمير كمال

تـاريخ ٣٠:١٣ ٢٠١١/٣/١٥

اذا كان من المھم تحديد حذ اقصى لالجور فانه من االھم تحديد حد اقصى للدخل
بشكل عام و ليس االجر فقط ألن ملحقات االجر يمكن ان تضاعف الدخل لمئات المرات
من االجر و وھى الثغرة التى ينفذ منھارؤساء االدارة و كله بالقانون
أعلي الصفحة

مقال رائع  -تناول موضوع ھام جدا جدا
تعليق د /أسامة

تـاريخ ٢١:١٣ ٢٠١١/٣/١٥

وھو "العدالة االجتماعية"  -وھو المبدأ الذي افتقده تماما النظام السابق وكان سببا
رئيسيا )في نظري( في اسقاطه ....ان الخطوة )أ( أمام حكومة األستاذ الدكتور/عصام
شرف ھي :تطبيق العدالة االجتماعية بكل أشكالھا وكافة نواحيھا فإن ھذا يشعر
المصريين بالعدل والعدل أساس الملك ..كما أنه من المؤكد أنه سوف يؤدي إلى حسن
توزيع الدخل القومي ...أكرر المقال رائع ويجب أن يكون ھو نقطة البدأ لتطبيق العدالة
االجتماعية..
أعلي الصفحة

اكتر دوله
تعليق EMAD

تـاريخ ٨:١٣ ٢٠١١/٣/١٥

انا بعد اللي سمعته اكتشفت ان مصر اكتردولة في العالم كان فيھا فساد
أعلي الصفحة

عمار يا مصر
تعليق واحد غلبان

تـاريخ ٥٢:١٢ ٢٠١١/٣/١٥

بصراحة يا جماعة احنا بنحلم معقول المرتبات تتساوى معقول السيد وزير المالية ياخد
مالليم زينا والسيد رئيس الوزراء يكمل بقية الشھر سلف والسيد رئيس الجمھورية
يشتغل عشان خاطرنا و ميبقاش سيدنا و تاج راسنا عموما االحالم ببالش
أعلي الصفحة
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وعليه االتى
تعليق

تـاريخ ٥٠:١٢ ٢٠١١/٣/١٥

ان يقدم اى رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير وقياده عليا االجمالى السنوى العالم
للراتب ! وليس الشھرى <<<< فھناك مكافات ونسبه وبدالت سفر واوا << غير ما
يصرف من الحزب وتحت الترابيزه وبالطبع لن يذكر
أعلي الصفحة

كفاية  -حرام
تعليق مواطن مصرى

تـاريخ ٥٠:١٢ ٢٠١١/٣/١٥

فى ظل أزمة البطالة الكبيرة -والتى دمرت آمال الشباب  -نرى تناقضا كبيرا ,فكثير من
المحالين الى التقاعد من أبناء الشرطة والجيش يتم اعادة تشغيلھم فى وظائف مدنية
وكأنه ليست لدينا كوادر بشرية كافية ..وأيضا يوجد الكثير ممن أحيلوا الى التقاعد من
ذوى الوظائف العالية فى الھيئات الحكومية يتم االستعانة بھم كمستشارين على
سبيل المجاملة ويتقاضون مبالغ تعاقدية عالية وال يمارسون أعماال حقيقية ذات جدوى,
أما آن األوان لكى نتخلص من ھذه المفاسد والتى قضت على آمال الشباب فى
الحصول على عمل ,ثم اننا فى حاجة الى توفير ھذه المرتبات التى تصرف على سبيل
المجاملة.
أعلي الصفحة

وﷲ حرام
تعليق taher aghraby

تـاريخ ٤٨:١٢ ٢٠١١/٣/١٥

إلى كل من فكر في نفسه فقط أنا أشھر كثيرة ال أذھب للعالج مع المرض ال أدخل
بيتي بفاكه ألسابيع وأيام كثير أقول أني أرفض الطعام حتى أنقص وزني والحقيقة أنني
ال يمكنني الصرف على بيتي محام حر وحالنا سجن كبير وال رحمتني حريتي وال
أطعمني سجاني
أعلي الصفحة

 120000جنيه
تعليق ياسر الصادق

تـاريخ ٤٧:١٢ ٢٠١١/٣/١٥

الراجل بيتكلم ان اجمالى مرتبه  120000جنيه بس !!!!!!!! مش بس ھو محسسنا نه
بياخد  120جنيه فوقوا بقى حرام عليكوا
أعلي الصفحة

] األولى [ ] السابق [ ] ] [٤] [٣] [٢] [١التالى [ ] األخير [

االسم :
البريد
االلكتروني :
موضوع
التعليق :
التعليق :
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ال تكفى ونغدق على نساء المسؤولين بالذھب والماس! لقد
سألنى بعض األصدقاء لماذا أخص األھرام بالحديث؟ وإجابتى ھى
أننى مشغول بعدالة توزيع موارد الدولة فى جميع الھيئات
والمؤسسات ،وھذه ھى القضية ،أما األھرام فھى مجرد نموذج
واضح على الفجوة الضخمة بين أجور العاملين وھدايا رأس السنة
الثمينة تعطى المثل الواضح الذى يجب أن نقدمه عند إثارة قضية
عدالة األجور والحفاظ على الموارد العامة.
إن وجود عدة سيارات مرسيدس لخدمة كل رئيس للمؤسسة
يعنى أننا أمام حكومة غنية بل شديدة الثراء يجب أال تقول
لموظفيھا وأساتذة جامعاتھا وقضاتھا وضباطھا وصحفييھا وأطبائھا
وكل العاملين بھا إنھا ال تملك الموارد لرفع رواتبھم الھزيلة غير
العادلة ،فھذا القول يعنى أنھا حكومة غنية وفاسدة فى نفس
الوقت تخص البعض بالثروة وتحرم األغلبية من حقھا فى الحد
األدنى.

عدد التعليقات ][٩٥

بتأكل الولعة
تعليق محمد مصطفى رأفت محمود

تـاريخ ٢٢:١٢ ٢٠١١/٣/١٥

أھم دول الناس اللى قال عليھم أحمد فؤاد نجم عالم بتاكل فى عالم جعان
أعلي الصفحة

الننسى:
تعليق سالم فتحى سالم-موجه أول علوم _ الزقازيق

تـاريخ ١٨:١٢ ٢٠١١/٣/١٥

نحاول بكل ماأوتينا من قوة القامة العدل على االرض  00000وال ننسى انه سياتى يوم
يقول ﷲ تبارك وتعالى فيه " ال ظلم اليوم " يجب اال ننسى
أعلي الصفحة

 120,000,00جنية شھرى
تعليق محمد مصطفى رأفت محمود

تـاريخ ١٦:١٢ ٢٠١١/٣/١٥

ھما الـ  120,000,00جنية دول يطلعوا قد أيه ؟ يعنى النفر منا ممكن يشترى منھم كام
كيلو لحمة فى الشھر ؟ و ممكن يشترى عيش سياحى و ال الزم يتسنى المكافأة و ال
الحوافز  .و ھما بيتعدوا إزاى ؟ فھمونى يا فاھمين لحسن دماغى ح تطير من األرقام
الھمايونية دى
أعلي الصفحة

الحد األقصي لألجور
تعليق كريمان

تـاريخ ١٢:١٢ ٢٠١١/٣/١٥

كما اشرت ان ھناك حد ادني فالبد ان يكون حد اقصي حتي ال يصاب العاملون باالحباط
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واألحساس بالظلم الذي يؤدي الي األھمال في العمل فال يمكن اان يكون راتب استاذ
الجامعة بعد سبعة عشر عامامن العمل والحصول علي الدكتوراه وترقية اشتاذ الفان
جنيةوعليه ان يقضي وفته في التدريس واالبحاث وشراء المجلدات العلمية ومصاريف
نشر االبحاث ام البحث علي رزقه او سفره للخارج ليحافظ علي احترامه وان يكون
مرتب محاسب في بنك الفان جنية يعمل طول الوقت مع العمالء والمدير يجلس في
المكتب براتب اربعون الف جنية او اكثر وال يثير البغض بين الناس لقد فقد الجيل الجديد
االھتمام بالعلم النه ال يعطي دخل وقل األفبال علي الدراسات العلمية زاذا كان ھناك
فائض في ميزانية جھاز لماذا ال يكون ھيئة مثل خزانه للدولة العادة التوزيع بين الوزارات
المختلفة لھذا الفائض
أعلي الصفحة

حرام عليكم وشكرا لصاحب الصوت الجرىء
تـاريخ ٧:١٢ ٢٠١١/٣/١٥

تعليق احمد عبد العال المصرى

عبارة مفيش موارد شبعنا منھا يا.....ھى الموارد على قدكم انتو وبس والفتات يبقى
للشعب الحد االقصى البد االيزيد عن  15ضعف الحد االدنى وكفاية حرام عليكم
أعلي الصفحة

الحد األقصي لألجور
تعليق كريمان

تـاريخ ٧:١٢ ٢٠١١/٣/١٥

كما اشرت ان ھناك حد ادني فالبد ان يكون حد اقصي حتي ال يصاب العاملون باالحباط
واألحساس بالظلم الذي يؤدي الي األھمال في العمل فال يمكن اان يكون راتب استاذ
الجامعة بعد سبعة عشر عامامن العمل والحصول علي الدكتوراه وترقية اشتاذ الفان
جنيةوعليه ان يقضي وفته في التدريس واالبحاث وشراء المجلدات العلمية ومصاريف
نشر االبحاث ام البحث علي رزقه او سفره للخارج ليحافظ علي احترامه وان يكون
مرتب محاسب في بنك الفان جنية يعمل طول الوقت مع العمالء والمدير يجلس في
المكتب براتب اربعون الف جنية او اكثر وال يثير البغض بين الناس لقد فقد الجيل الجديد
االھتمام بالعلم النه ال يعطي دخل وقل األفبال علي الدراسات العلمية زاذا كان ھناك
فائض في ميزانية جھاز لماذا ال يكون ھيئة مثل خزانه للدولة العادة التوزيع بين الوزارات
المختلفة لھذا الفائض
أعلي الصفحة

ھل ھذا معقول!!!؟؟؟
تعليق Jaby Bachir

تـاريخ ٥٥:١١ ٢٠١١/٣/١٥

ده وﷲ حرام  .اعمل مرشدا سياحيا منذ  1990واعمل فى المتوسط  5أيام فى الشھر
يعنى مدة رحلة نيلية وأحصل على  280جنيھا من الشركة المصرية أما اكرامية السائح
فھى ليست أجبارية وليست دائمة وھى فى المتوسط  20يورو على المجموعات
الصغيرة أى  150جنيه مصرى والعمولة اذا قام السائح بزيارات اضافية أو بعض
المشتروات نقدرھا ب 300جنيه مصرى فى المتوسط فنجد األجمالى  730جنيه فلنقل
 1000جنيه أدفع منھا مصاريفى الشخصية ومشروباتى على الباخرة وتذكرة عودتى
ألى بيتى بالقطار .أنا متأكد ان ھذا الكالم ينطبق على أكثر من  60فى المئة من
المرشدين.
أعلي الصفحة

أختفاء عدالة توزيع األجور
تعليق عبد الرحمن عزمى ابوسمرة

تـاريخ ٥٣:١١ ٢٠١١/٣/١٥

اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يفتح علبك ياشيخ أنا بحييك وبساندك على الكالم
الطيب دة وأناشد الدكتور يحيى الجمل بالعمل عى عدالة التوزيع للمرتبات واألجور وأن
تكون جميع التعينات عن طريق وزارة القوى العاملة لتفعيل دور الوزارة والقضاء عل
المحسوبية واللة الموفق
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أعلي الصفحة

الحد االقصى لالجور...والمحظوظين
تـاريخ ٥٣:١١ ٢٠١١/٣/١٥

تعليق عصمت سليم

يجب اال يزيد الحد االقصى لالجور شاملة المكافات والحوافز والبدالت عن خمسة
وعشرين الف جنية ....واالھم االستغناء عن المحظوظين عن جيش المستشارين فى
مختلف الوزارات والھيئات والمؤسسات الحكومية ال<ين يتقاضون مرتبات خيالية دون
اداء اى عمل
أعلي الصفحة

اين العدل اين العد اين العد اين العد
تعليق رضا نصر

تـاريخ ٥٢:١١ ٢٠١١/٣/١٥

لعن ﷲ قوما ضاح الحق بينھم واحد راتبه عشرات االلف ووحد راتبه مكمل تمن اعيش
فقط واحد راكب افخم اليارات وواحد بيشتري الكذمه المستعمله واحد عايش في
شقق تمليك وله كل االمتيازات وناس محرم عليھا سكن فيه ابسط الوسائل االنسانيه
ھل انا ومثلي مصريين ھل لنا الحق بيعمل ايه ايه الدخل العائد داخل خزينه الدوله من
وراء تقاضيه ھذة المبالغ استاذ جامعي لم يحصل علي نصف ھذالمبلغ وھو يلعلم
اجيال فين العدل ياظلمه
أعلي الصفحة

انتو ھتجننونا
تعليق ماجي

تـاريخ ٥٠:١١ ٢٠١١/٣/١٥

اذا كانت الدوله بتقو ل مفيش فلوس علشان االحتجاجات الفئويه رغم ان الحل سھل
جدا جدا وھو ان كل مؤسسه من غير متحمل الدوله اي فلوس ممكن تعديل االجور ان
تأخذ من الموظفين الكبار في نفس المؤسسه وتعطي الموظفين الصغار أصحاب
االحتجاجات يعني اللي بياخد مليون جنيه ھيوزع مرتبه علي  ٥٠٠موظف شوف بقي
كام موظف في الدوله بياخد اكثر من مليون جنيه
أعلي الصفحة

أختفاء عدالة توزيع األجور
تعليق عبد الرحمن عزمى ابوسمرة

تـاريخ ٤٩:١١ ٢٠١١/٣/١٥

اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يفتح علبك ياشيخ أنا بحييك وبساندك على الكالم
الطيب دة وأناشد الدكتور يحيى الجمل بالعمل عى عدالة التوزيع للمرتبات واألجور وأن
تكون جميع التعينات عن طريق وزارة القوى العاملة لتفعيل دور الوزارة والقضاء عل
المحسوبية واللة الموفق
أعلي الصفحة

حرب اكتوبر
تعليق محمد محمود عبد الخالق

تـاريخ ٣٣:١١ ٢٠١١/٣/١٥

أنا واحد ممن قدموا أرواحھم فداءا لبلدھم في حرب أكتوبر وحصلت علي شھادات
للعبور ال تغني والتشبع ولن احصل على أى شيء ممن حصلوا عليه السادة من
الصفوة كاننا كنا نحارب فى النزھة وھم فى الجبھة فعى سبيل المثال علمت
وبالصدفة كنت اعمل ديكور الحد اللواءات فى مدينة المعمورة فى إحدى الشقق التى
كان يمتلكھا ھذا الرجل وه من خالل مايدعي بجمعية محاربى رمضان وجدتة حاصل
على شقة وله اختين وشقيقين كل واحد منھم حاصل على شقة بالمعمورة وتقدمت
عدة مرات كما كانوا يوھمونا بتقديم طلبات للقوات المسلحة فى عيد اكتوبر ولكن دون
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جدوى فھل يرضى ذلك الظلم السد رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة حيث
اننى اسكن فى شقة فالدور السابع وباإليجار وسنى  ٥٩عاما ھوعندى ابناء الأستطيع
أن اقدم لھم اي مساعدة وراتبى اليتعدى  ١٦٠٠جنيه ارجوكم ان ياخذ ھؤالء الذين
ضحوا بحياتھم من اجل مصر أن يكافأوا ولو بجزء منما أخذوه اآلخرين وﷲ حرام
أعلي الصفحة

وﷲ حرام
تعليق عمار الشريف

تـاريخ ٣٣:١١ ٢٠١١/٣/١٥

الكالم ده مش معقول انتم عارفين ان معاش نقابه التجاريين خمسين جنيه في الشھر
وغالبيه المحاسبين في القطاع الخاص يعني ملھومش تامينات يعني مفيش معاش
الوالدھم اال الخمسين جنيه يعني المحاسب الزم يسرق ويزور علشان يامن مستقبله
واله نساويه بباقي النقابات زي نقابه المحاميين حرام وﷲ حرام وانتم بتتكلموا عن
مرتب شخص بالماليين يعني ياكل االالف البشر يعني الزم الناس تقوم تقتل في بعض
علشان تاكل واله ايه يا عم الجمل
أعلي الصفحة

اعطني فيھا من الخلف بسرعه
تعليق مجدي باشا

تـاريخ ٢٣:١١ ٢٠١١/٣/١٥

مائه وعشرون الف جنيه شھريا...ياااااه قليل جدا...الحل ھو رفع مرتبه الى  400جنيه
شھريا .....
أعلي الصفحة

العدالة اإلجتماعية وراتب رئس اآلھرام
تعليق محمد نجيب

تـاريخ ١٠:١١ ٢٠١١/٣/١٥

حماكم ﷲ لمصر ولنصرة المطحونين من ابناء الشعب الغالبة والى تقدم دائم وﷲ
يوفقكم الى مافيه صالح احوال بلدنا الغاليه مصر
أعلي الصفحة

نداء للدكتور شرف و الدكتور الجمل
تعليق أحمد

تـاريخ ٠:١١ ٢٠١١/٣/١٥

أنقذوا الشركه الوطنيه للطيران )مصر للطيران( من يد العسكريين القادمين من القوات
الجويه و المحالين على المعاش منھا و الرواتبھم الخياليه جدا التى يتحصلون عليھا و
أنا جاد فى ما أقوله حيث شوھد مفردات مرتب مساعد أول متقاعد من القوات الجويه
و يعمل فى مصر للطيران بنظام التعاقد ألى  11898. 60جنيه مصرى و ﷲ ده موجود
على ال facebookأدخل و شوف المھاذل ونحن أبناء الشركه يطلع عنينا على حقوقنا
العاديه البسيطه تحت بند التوفير لصالح الشركه ..االمضاء:واحد بيحب مصر
أعلي الصفحة

استعادة ما زاد عن عشر أضعاف الحد األدنى
تعليق حازم غراب

تـاريخ ٥٣:١٠ ٢٠١١/٣/١٥

بما أن ھذا الراتب الفلكي حصل عليه أصحابه بنوع من التدليس والجشع غير المقبول
منطقا وال شرف،أقترح دعوة الدولة كل رؤساء مجالس وإدارات التحرير الحكوميين
للمبادرة برد ما زاد على عشر أضعاف رواتب زمالئھم “الصغار راتبا” وإذا لم يستجب
ھؤالء "الكبار راتبا وحوافز" ،فلتجبرھم الدولة أن يكونوا "كبارا" رغم أنفھم وتستعيد
منھم ھذه الفروق .إن كل واحد من ھؤالء ال يرضيه ،وقد تحولوا "ثوارا" بين عشية

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=290... 3/15/2011

Page 7 of 9

المصرى اليوم | نداء للدكتور الجمل :العدالة االجتماعية وراتب رئيس األھرام

وضحاھا،أن يكتنز ھذه المبالغ فيما زمالء له يتضورون عوزا وحاجة .إن استمرار وبقاء
الصحف الحكومية لم يكن ليحدث لوال جھود وعطاء وتعب الصحفيين الشباب
والمخضرمين الذين حصلوا على الفتات.
أعلي الصفحة

مال سايب
تعليق مصرى مغترب

تـاريخ ٥٢:١٠ ٢٠١١/٣/١٥

ھكذا االمور تسير فى مصر ناس بتقول ان البلد حتفلس بعد ثالث شھور وناس
بتتقاضى ماليين الجنيھات من الرواتب ولالسف الحكومة صرفت للصحف الحكومية
تعويض عن فترة الثورة ھكذا يتصرف المسؤلين فى مصر الزم وباقصى سرعة وضع حد
ادنى وحد اقصى لالجور فى مصر واالجر يعنى كل الدخل وان تطبق نظرية الدول
االوربية مع االخذ فى االعتبار الفرق فى مستوى دخل الدولة يعنى  18الضعف كثير
على االكثر  10اضعاف ذى ما قال المستشار جودت الملط ھو بياخد  10اضعاف راتب
العمال وھذة ھى العدالة االجتماعية ان ارادوھا وسلملى على العدالة فى
مصر !!!!!!!!!!
أعلي الصفحة

رئيس امريكا يتقاضى  140,000مصرى شھريا
تعليق خالد

تـاريخ ٤٥:١٠ ٢٠١١/٣/١٥

رئيس امريكا يتقاضى  140,000مصرى شھريا و يقود  50بلد فى قارة ازاى رئيس
االھرام يأخذ  92,000تصل الى  120,000شھريا دى مھزلة نظرا الن الحياة فى مصر
ارخص من امريكا مش كفاية  20,000فى الشھر لرئيس االھرام؟؟
أعلي الصفحة

الحد األقصي لألجور
تعليق كريمان

تـاريخ ٤٥:١٠ ٢٠١١/٣/١٥

كما اشرت ان ھناك حد ادني فالبد ان يكون حد اقصي حتي ال يصاب العاملون باالحباط
واألحساس بالظلم الذي يؤدي الي األھمال في العمل فال يمكن اان يكون راتب استاذ
الجامعة بعد سبعة عشر عامامن العمل والحصول علي الدكتوراه وترقية اشتاذ الفان
جنيةوعليه ان يقضي وفته في التدريس واالبحاث وشراء المجلدات العلمية ومصاريف
نشر االبحاث ام البحث علي رزقه او سفره للخارج ليحافظ علي احترامه وان يكون
مرتب محاسب في بنك الفان جنية يعمل طول الوقت مع العمالء والمدير يجلس في
المكتب براتب اربعون الف جنية او اكثر وال يثير البغض بين الناس لقد فقد الجيل الجديد
االھتمام بالعلم النه ال يعطي دخل وقل األفبال علي الدراسات العلمية زاذا كان ھناك
فائض في ميزانية جھاز لماذا ال يكون ھيئة مثل خزانه للدولة العادة التوزيع بين الوزارات
المختلفة لھذا الفائض
أعلي الصفحة

رئيس امريكا يتقاضى  140,000مصرى شھريا
تعليق خالد

تـاريخ ٤٤:١٠ ٢٠١١/٣/١٥

رئيس امريكا يتقاضى  140,000مصرى شھريا و يقود  50بلد فى قارة ازاى رئيس
االھرام يأخذ  92,000تصل الى  120,000شھريا دى مھزلة نظرا الن الحياة فى مصر
ارخص من امريكا مش كفاية  20,000فى الشھر لرئيس االھرام؟؟
أعلي الصفحة

الجميع يعلم بذالك ..وقيل الكثير ..ولكن !!!!
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تعليق عبدالرؤف ربيع

تـاريخ ٣٥:١٠ ٢٠١١/٣/١٥

خير الكالم ما قل ودل..وھذه ھى الخالصه لنظام فاسدمن اصغره ال كبره إن وجود عدة
سيارات مرسيدس لخدمة كل رئيس للمؤسسة يعنى أننا أمام حكومة غنية بل شديدة
الثراء يجب أال تقول لموظفيھا وأساتذة جامعاتھا وقضاتھا وضباطھا وصحفييھا وأطبائھا
وكل العاملين بھا إنھا ال تملك الموارد لرفع رواتبھم الھزيلة غير العادلة ،فھذا القول
يعنى أنھا حكومة غنية وفاسدة فى نفس الوقت تخص البعض بالثروة وتحرم األغلبية
من حقھا فى الحد األدنى
أعلي الصفحة

عندى امل انه يوجد من شعر بنا
تعليق ماجد

تـاريخ ٣٠:١٠ ٢٠١١/٣/١٥

اشكر الدكتور ابراھيم البحراوﯨعلى المقال الرائع واشكر له احساسه بمن ھم تحت خط
الفقر واضيف شيئا ما فى الوقت الذى يتقاضى فيه رئيس جريده االھرام  120الف جنيه
شھريا انا حارس امن فى التربية والتعليم مرتبى  300جنيه واسال كل من فى قلبه
رحمة ھل تكفى ال 300جنيه لمصاريف اسره فى حين ان ھناك من رجال تعمل فى
مناصب مثال يوسف عبد الرحمن حسنى نائب وزير الزراعة كان اساسى المرتب بتاعه
 250الف جنيه والنبى ده يرضى مين وماليين البشر تحايل على حسنى مبارك وتقوله
زود مرتبات الناس ده حتى البنك الدولى قال ان المصرى علشان يعيش تحت خط الفقر
يكون راتبه  1200جنيه وحسنى يرد اجيب منين قولو لحسنى مبارك ھات من مرتب
وزير النقل والمواصالت اللى مرتبه بما فى ذلك ما يتم تحصيله من كارتة للسيارات
ويتقاضى عليھا نسبة قد تصل شھريا الى  450الف جنيه وھذا الكالم من مصادر فى
الداخليه وبالمناسبة ياجماعة انا تحدثت مع شخص من اثيوبيا ودار بيننا نقاش على
موضوع المياه وذكر لى واقسم ان احمد نظيف يمتلك مزارع بكميات رھيبة فى اثيوبيا
فى مكان اسمه عفار وخللى اللى يمسك البلد ناس عندھم رحمة واحد زى محمود
سعد بياخد  9مليون جنيه فى السنه طب ليه بيصنع قنبلة نوويه؟ حرام وﷲ الزم يكون
فى حد ادنى لالجور وتزيد المرتبات وتكون الحد االدنى الى واحد متعين جديد اقل شئ
 1300جنيھوياريت االتساذ ابراھيم البحراوى يھتم وينادى من خالل القلم الشريف له
بزيادة رواتب التربية والتعليم عمال وحراس واداريين انا مرتبى  300جنيه ومش بيكفوا
اسبوع وﷲ فين فلوس مصر رجعوا المايين اللى نھبھا القادة الفاسدين وبالش تدعموا
البنزين للمستثمرين ورجال االعمال ال 100%61اللى بتروح لالغنياء فى الدعم
شيلوھا منھم وحطوھا للمرتبات الناس الغالبه علشان ندعى ليكم ونفتكركم ونقول
اللى يبارك فيكم واياكم ودعوة المظلوم اديكم شوفتم نھاية الظالم بتكون ازاى يمھل
وال يھمل
أعلي الصفحة

احسبھا صح
تعليق حاتم صبرى

تـاريخ ٢٢:١٠ ٢٠١١/٣/١٥

عفوا األلف وثالثمائة صعف لمبلغ األلف جنيه يكون مليون وثالثمائه الف جنيه والصحسح
انھا مائه وثالثين ضعفا لذا وجب التنويه والتصحيح
أعلي الصفحة

] األولى [ ] السابق [ ] ] [٤] [٣] [٢] [١التالى [ ] األخير [

االسم :
البريد
االلكتروني :
موضوع
التعليق :
التعليق :
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عليھا قومية .تصور أن الدولة تقدم من أموال دافعى الضرائب دعما لمؤسسات يتقاضى
كبار المسؤولين فيھا ھذه المبالغ الواردة فى المقال.ھل ھذا منطقى؟ ھل أموال
الخزانة مسخرة لدعم ھؤالء حتى يمكنھم صرف مرتباتھم؟
أعلي الصفحة

واحد مفروس
تـاريخ ٣:١٠ ٢٠١١/٣/١٥

تعليق Raafat ElEzaby

اؤيد كل كلمة فى المقال وأن يكون ذلك غى كل نوھحى الحياة وأن ھذه المساواة فى
الحد األدنى واألعلى لألجور مطلب علدل لكى تستقيم حياتنا ونردم ھذه الفجوة
النبيرة فى األجور
أعلي الصفحة

حوافز  5امثال المرتب
تعليق على ابوكرم

تـاريخ ٥٠:٩ ٢٠١١/٣/١٥

ماشاء ﷲ اذا كان ده حال رئيس التحرير الغلبان فكم مرتب وحوافز باقى االباطره ايام
حسنى وكم حوافز ومرتب حسنى
أعلي الصفحة

االجور
تعليق احمد عبدالقادر

تـاريخ ٥٠:٩ ٢٠١١/٣/١٥

ال شك ان التفاوت الغير مبرر فى الجور اوجد فجوه كبيره بين الحد االدنى المتدنى وما
يتقاضاه البعض من دخل البد من وضع حد لھا وتحديد حد ادنى وحد اقص ى للجور مع
اعاده الضريبه ﯨالتصاعديه وھو مطبق فى ﯨجميع دول االعالم وبالش حكايه الضريبه
الموحده
أعلي الصفحة

اين ======
تعليق اشرف البدري

تـاريخ ٤٨:٩ ٢٠١١/٣/١٥

اين االستاذ حسن حمدي !!؟؟
أعلي الصفحة

مائة الف جنيه بس
تعليق ziad

تـاريخ ٤٧:٩ ٢٠١١/٣/١٥

جاي علي نفسك ليه ومرتبك  100000الف جنيه بس واللي قبلك كان مرتبه مليون
جنيه في الشھر يا نھار اسود و طين علي دماغكم ودماغ اللي عينكم ليه دي سرقة و
نھب ھي كانت عزبة ابوكم و العجيب ان البعض باالضافة لكده حرامي زي االخ بتاع
جريدة االخبار اللي باع االرض ببالش وحط العمولة في جيبه طبعا طيب بتوع البنوك و
الشركات القابضة النھيبة مرتباھم كام ياريت يتعمل تحقيق صحفي يكشف للناس
السرقة اللي بتحصل باسم المرتبات
أعلي الصفحة
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حرام عليكم
تعليق مصطفى الضبع

تـاريخ ٤٢:٩ ٢٠١١/٣/١٥

حتى ولو بيأخد  100ألف وھى دى شويه دا فى ناس مش محصله ألف جنيه واحده
وطبعاً ھما أغلبيه الشعب المصرى  ....حرام عليكم ياريت يبقى فى عداله فى
المرتبات
أعلي الصفحة

اين العدالة االجتماعية
تعليق مصطفي الھادي محمود

تـاريخ ٤١:٩ ٢٠١١/٣/١٥

كيف تخبرواالشعب ان الدولة على وشك اشھار افالسھا وعدم استطاعتھا سداد
ديونھا الخارجية والداخلية وان الشعب بعد شھرين مش حيالقى رغيف العيش وھناك
طائفة من البشر تدفع لھم اجور بالماليين ويركبون سيارات فارھة وياخذون ھدايا
بعشرات االلوف من خزائن المؤسسات التي يعملون بھا اللى ھى فى االصل خزينة
الدولة مع احترامى الكامل لالستاذ الدكتور سمير رضوان ھناك الكثير من المال العام
يتم اھدارة وانت تعلم ھذا جيدا فنرجوا من سيادتك انت والدكتور عصام شرف تحقيق
العدالة والمساواة بين طوائف الشعب مع خالص تمنياتى لكم بالتوفيق
أعلي الصفحة

عدالة توزيع األجور
تعليق كالم فى الصميم

تـاريخ ٣٤:٩ ٢٠١١/٣/١٥

أشكر صاحب المقال على إثارة ھذا الموضوع الحساس و الذى أود أن أقوله أننا
محتاجين مؤسسة لتنظيم و مراعاة العدالة االجتماعية فى توزيع األجور مثل ما يوجد
فى كل دول العالم المتقدمة فى القطاع العام و الخاص ھذة المؤسسة تضع المعايير
بحسب المھنة و الخبرة مثال مرتب المھندس المبتدىء يبدأ ب .....و بعد  5سنين خبرة
مرتبة يوصل الى  ....و ھكذا الدكتور و كل التخصصات ختى التخصصات الفنية و كذلك
المديرين يتم توزيع اجرھم بحسب عدد سنوات الخبرة فالمدير بعد خبرة  10سنين
يكون اجرة اقل من المدير خبرة  20سنه و ھكذا يتم وضع ھذه الفكرة فى قاعدة بيانات
منظمة و يتم نشرھا على االنترنت و بذلك يتحقق مبدأ الشفافية و مبدأ العدالة فى
توزيع األجور فى القطاع العام و الخاص و شكرا
أعلي الصفحة

النفخ فى قربة مقطوعة
تعليق د .على رجب

تـاريخ ٢١:٩ ٢٠١١/٣/١٥

ان الحديث عن الفارق الكبير فى األجور فى جميع أجھزة الدولة يشبه النفخ فى قربة
مقطوعة ،والسبب فى ذلك أن من بيده القرار فى ھذه األمور دائما ما يكون متمتعا
بنفس الميزات التى نطالب بالغائھا .وما يحدث فى المؤسسات الصحفية القومية
والبنوك وشركات البترول واألجھزة السياديةوغيرھااال قليل من كثير .ھل تعلم أن ھناك
جھات عديدة فى قطاعات مختلفة فى الدولة تخصص سيارات بسائقيھا لتخدم فى
بيوت كبار بل وأحيانا صغار المسؤولين فيھا على مدار  24ساعة .اذا وقفت أمام أى
مدرسة صباحا ستالحظ السيارات الحكومية التى تنقل األبناء من والى المدارس.
وصدقنى أنه ال يوجد مسؤول واحد فى مصر قادر على حل ھذه المشكلة ،لألسف ألنه
سيدخل نفسه فى عش الدبابير.
أعلي الصفحة

الي االمام
تعليق د  .نور الحديدي

تـاريخ ٥٥:٨ ٢٠١١/٣/١٥

يسلم فمك وربنا معاك,اطلب من ﷲ ان يكون المصريو خاليا نشطة من العمل والجد
لنحارب الفساد ونبني دولة االمجاد وﷲ الموفق.
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أعلي الصفحة

ضرورة حسم ھذا الموضوع ووضع حد أعلى وحد أدنى لجميع العاملين فى الدولة
تعليق مصطفى عبد الحميد

تـاريخ ٥٤:٨ ٢٠١١/٣/١٥

ھذا الموضوع فى غاية األھمية وحتى نقيم العدالة االجتماعية الحقيقية ال بد من
تعديل القوانين واللوائح بحيث تحدد حد أعلى وحد أدنى شامال جميع البدالت
واالمتيازات فبعض رؤساء مجالس االدارات أو المديرون العموميون يعملون فى أكثر من
مكان ويأخذ من ھذا ويأخذ من ذلك وھكذا تجد تفاوتا رھيبا ولذلك يجب دراسة ذلك مع
عدم حرمان المميزين من العاملين فى أى قطاع من الدولة من مكافئة مجزية وتكون
فقط لتميزھم
أعلي الصفحة

االراده الثوريه وھمة االحرار
تعليق arab

تـاريخ ٣٧:٨ ٢٠١١/٣/١٥

المفروض ان الوزاره الحاليه ھى وزاره ثوريه تعبر عن اھداف وآراء الشعب الثائر  ،فيجب
فورا بھمة الثوار ان يبدأ رئيس الوزراء بنفسه ووزراءه وان يعلنوا عن اجمالى مايتقاضوه ،
وتخفيضه فورا وبالتالى جميع المرتبات العليا يتم تخفيضھا  ،واعادة توزيع الفرق على
المرتبات االقل  ..اعالن حالة التقشـف فى جميع الوزارات وتقليل االنفاق الحكومى
فورا  ..توعية الشعب بعدم االسراف  ..جميع المدارس والجامعات الخاصه واالطباء
والمحاميين والفئات االخرى من التجار والمنتجين تعلن عن استجابتھا لمطلب الثوار
بالمشاركه فى تخفيض ارباحھم ولو بشكل رمزى  ،كمشاركه شعبيه ومشاركه فى
التغيير الثورى  ..يجب ان نبدأ فورا مستغلين حماس الجميع ،وحتى نفرح ونفخر
بأنفسنا ونكون قدوه لشعوب العالم ،فمصر تتحدث عن نفسھا !! مع العمل الحقيقى
فى جميع االتجاھات ويجب ان نحقق} يوميا { إنجاز وراء انجاز وان يعلن عن ذلك لرفع
الروح المعنويه ..ولنعلن مثال عن رقم مستھدف للتصدير  ،وللسياحه  ،ولمحو االميه،
وھكذا تكون الثورات وليس فقط التعديالت الدستوريه }البطيئه العجوزه {والتى يشغلوننا
بھا ويجعلوا حركتنا بطيئه فنحن فى حالة انتظار مستمر! فالننطلق ونسرع فى
استغالل ھذه اللحظات التاريخيه لالنتاج بأقصى ھمه فلقد دقت ساعة العمل
الثورى<<<<<<<
أعلي الصفحة

وﷲ حرام
تعليق عبد الحميد زكي

تـاريخ ٣٤:٨ ٢٠١١/٣/١٥

أنا واحد ممن قدموا أرواحھم فداءا لبلدھم في حرب أكتوبر وحصلت علي نياشين
وأوسمه ال تغني والتشبع من جوع الي اآلن ال أستطيع تزويج ابني الذي بلغ من العمر
 33سنه ألن معاشي ال يتعدي  2000جنيه
أعلي الصفحة

قانون العمل الموحد
تعليق konta

تـاريخ ٢٦:٨ ٢٠١١/٣/١٥

أصبح أھم األولويات األن ھو إقرار قانون العمل الموحد لكى يستقيم المجتمع ,و للقضاء
على الطبقية التى ظھرت و أخلت بتوازن المجتمع و قضت على الطبقة الوسطى التى
ھى عماد أى مجتمع .
أعلي الصفحة

اوافقك تماما ً
تعليق د /أسامة

تـاريخ ٢٥:٨ ٢٠١١/٣/١٥
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لقد عرضت موضوعا ھاماً كنت علي وشك كتابة فيه وأؤيدك تماما في مخاطبتك
للدكتور يحيي الجمل لعل ھذه األصوات تصله وتجد الصدى المناسب لھا النقطة التي
أريد أن أضيفھا وھي التوازن بين مرتب قيادة في مؤسسة ما أو بنك حكومي وبين
مرتب أستاذ جامعة أو طبيب في مستشفي حكومي أو أستاذ في مدرسة رسمية
يجب أن يكون واضحا فليس من المنطقي أن يكون الجالس علي كرسي رئاسة بنك أو
مؤسسة صحفية يتقاضي  30ضعف أستاذ جامعي يدرس آلالف الطالب أو  100ضعف
طبيب يعالج مئات المرضي ويسھر الليالي علي متابعتھم أو  200ضعف مرتب مدرس
يخرج أجيال .يجب أن تكون المرتبات متوازنة بين الجميع آخذة في االعتبار المجھودات
البدنية والذھنية لجميع العاملين وتكون حافظة لكرامة جميع الوظائف الحيوية في
المجتمع وﷲ الموفق
أعلي الصفحة

حسبنا ﷲ ونعم الوكيل....حسبنا ﷲ ونعم الوكيل ........اللھم أغننا بحاللك عن
حرامك...وبارك لنا فى القليل
تعليق alwakeel69@hotmail.com

تـاريخ ٥٠:٧ ٢٠١١/٣/١٥

عمرى فوق الخمسين وأعمل طبيب أكثر من نصفھم وعندى أبناء بالجامعات والمدارس
وراتبى بكل الحوافز و...الخ ...ال يتجاوز ال 600جنيه ومن خيبتى أنى صرفت على
أبنائى ليدخلوا الطبيعنى أن وأسرتى بعد تخرج أبنائى لن يكمل ال 2000جنيه أجر
ساعتين من سرايا ومحمد ابراھيم و غيرھم ويمكن كانوا ساقطين ثانوية..ھل ھذه
حظوظ؟ أم أرزاق...أستغفر ﷲ العظيم
أعلي الصفحة

لك ﷲ يا مصر
تعليق بھجت

تـاريخ ٢٥:٧ ٢٠١١/٣/١٥

ﷲ يبارك فيك على ھذه المقالة ،وأرجو من ﷲ أن يوفق القائمين على الصحافة في
تصحيح األمور وقد أشرت إلى ما ُيعمل به في دول العالم حتى نتمكن من توفير الحد
األدنى لألجور ،بل على العكس ربما يرتفع الحد األدنى على ھذا الحال .وفق ﷲ
الجميع.
أعلي الصفحة

] األولى [ ] السابق [ ] ] [٤] [٣] [٢] [١التالى [ ] األخير [
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