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وزیر نفت :بنزین  ۵هزار تومانی شایعه است
وزیر نفت با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت و بنزین  ۵هزار تومانی شایعه است ،گفت :مرحله سوم فروش نفت در بورس پس از
اینکه گزارش دو مرحله گذشته به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه ارائه شود ،صورت میگیرد و آنها باید تصمیم
بگیرند که پس از این چه اتفاقی رخ دهد.
«بیژن نامدار زنگنه» با اشاره به نشست هفته جاری اعضای اوپک ،افزود :تا زمانی که ایران در شرایط تحریم قرار دارد ،درباره سهمیه
جمهوری اسالمی در اوپک با هیچ شخصی صحبتی نمیشود.
اخبار
س سازمان امور اداری و استخدامی خبر داد:
رئی 

افزایش  20درصدی حقوق
کارمندان

س سازمان امور اداری و استخدامی گفت:بر اساس منابع
رئی 
موجود در بودجه ،میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال
س سازمان امور اداری
آینده  ۲۰درصد تعیین شده است .رئی 
و استخدامی :افزایش  ۲۰درصدی حقوق بر اساس منابع
موجود در بودجه صورت میگیرد .جمشید انصاری در حاشیه
جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت:بر اساس منابع
موجود در بودجه ،میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال
س سازمان امور اداری
آینده  ۲۰درصد تعیین شده است .رئی 
و استخدامی گفت :بانک مرکزی و مرکز آمار مرجع اعالم
تورم در کشور هستند که در پایان سال میزان آن را اعالم می
کنند اما در تدوین الیحه بودجه بر اساس منابع موجود ،میزان
افزایش حقوق کارمندان را تعیین و تصویب کرده ایم .وی در
خصوص قانون منع به کار گیری بازنشستگان گفت :در حوزه
قانونگذاری نباید بصورت صفر و یک نگاه کنیم ،در تصویب
قوانین باید به موارد خاص هم توجه داشت که نظر مقام
معظم رهبری هم در همین زمینه است کهاز مجلس خواسته
اند تا توجه الزم انجام شود ،مجلس هم سعی می کند در
جهت تامین نظر رهبری اصالحات را در قانون انجام دهند.
س جمهور بر جوانتر شدن مدیریت
وی با بیان اینکه نظر رئی 
کشور است ادامه داد :قبل از این هم در تابستان  96طبق
مصوبه ای ،باید در برنامه ششم توسعه سن مدیریت  8سال
کاهش پیدا کندولی مواردی هست که ما مجبور به استفاده
از سرمایه مدیریتی و کارشناسی کشور هستیم .انصاری
گفت :باید راهکارهایی برای تشخیص درست این موارد و
تصمیم گیری های مناسب دولت تعیین شود.

سرنوشت درخواست  ۴۰میلیارد
دالر وام ارزی

گروه اقتصادی :از حدود  ۴۰میلیارد دالر درخواست
پذیرفته شده از سوی صندوق توسعه ملی برای ارائه
تسهیالت ارزی تا کنون حدود  ۱۶میلیارد دالر به بخشهای
مختلف پرداخت شده است .از سال  ۱۳۹۰که صندوق توسعه
ملی به طور رسمی شکل گرفت و در قانون بودجه سهم آن
از منابع ناشی از فروش نفت و فراوده های آن مشخص شد
ساالنه بنا به درصد تعیین شده منابع به آن واریز میشود
و منابع آن در محلهای تعریف شده در قانون در قالب
تسهیالت بکارگرفته میشود .تسهیالت صندوق توسعه
ملی به دو بخش ارزی و ریالی تقسیم میشود و مطابق با
اساسنامه صندوق استفاده کنندگان از این تسهیالت را فعاالن
اقتصادی بخش خصوصی ،تعاونی و بنگاه های اقتصادی
متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی تشکیل میدهند.
آخرین گزارش از عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت
تسهیالت ارزی نشان میدهد که مبلغ کل تسهیالت ارزی
پذیرش شده توسط صندوق (اعالم وصول شده) تا پایان
شهریور امسال حدود  ۴۰میلیارد  ۳۹۵میلیون دالر بوده است
که از این رقم حدود  ۳۷میلیارد و  ۷۴۷میلیون دالر به مرحله
تخصیص رسیده و به عبارتی بانک مرکزی نامه مسدودی
آن را صادر کرده است .از مجموع تسهیالت ارزی که مسدود
شده حدود  ۲۲میلیارد و  ۴۱میلیون دالر به طرح های بخش
خصوصی ۹۴ ،میلیون دالر برای طرح های بخش تعاونی و
 ۱۵میلیارد  ۴۴میلیون دالر به طرح های بنگاه های اقتصادی
متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی و تا  ۵۶۹میلیون دالر
در سایر موارد تخصیص یافته است .از کل مبلغ مسدود شده
یعنی از  ۳۷میلیارد و  ۷۴۷میلیون دالر که برای پرداخت
تسهیالت از طریق قراردادهای عاملیت ارزی است حدود ۱۶
میلیارد و  ۸۶۰میلیون دالر با همکاری بانکهای عامل و
بانک مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده
است .اما عالوه بر این تسهیالت حدود  ۱۱میلیارد و ۳۵۰
میلیون دالر برای اعطای تسهیالت در اجرای طرحهای
ملی مربوط به حوزه آب ،خاک و کشاورزی اختصاص پیدا
کرده است .بررسی عملکرد این بخش از این حکایت دارد
که هشت میلیارد دالر برای طرحهای مهار و تنظیم آبهای
کشور ،یک میلیارد  ۵۰۰میلیون دالر برای طرحهای احیا و
توسعه اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایالم۵۰۰ ،
میلیون دالر برای طرح های آبیاری تحت فشار ۵۰۰ ،میلیون
دالر برای آبرسانی به روستاها و همچنین  ۳۵۰میلیون دالر
برای تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان مسدود شده
است .همچنین سه میلیارد  ۲۰۸میلیون دالر برای اجرای بند
(د) از تبصره ( )۴قانون بودجه سال جاری اختصاص پیدا کرده
است که طبق این بند قانونی دولت مجاز است حدود ۱۴
هزار و  ۳۸۰میلیارد تومان از منابع صندوق را برداشت کرده
و به چند بخش اختصاص دهد از جمله صدا و سیما ،تقویت
بنیه دفاعی ،بازسازی مناطق زلزلهزده ،طرحهای آبرسانی
روستایف تولید واکسن سینه پهلو و عفونت کودکان و رفع
مشکل برق و مقابله با ریزگردهای خوزستان .همچنین در
مجموع مبلغی معادل  ۱۰میلیارد و  ۸۳۰میلیون دالر براساس
سایر تکالیف محوله به صندوق توسط مراجعه قانونی ،به طرح
های مربوط اختصاص پیدا کرده و مسدود شده است .در
این بین میتوان اشاره کرد به بخشی از منابعی که در سال
جاری دولت با توجه به مجوزهایی که دریافت کرد توانست
منابعی از صندوق را برای بکارگیری در برخی بخشها مورد
استفاده قرار دهد .تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی
بعد از مدت تنفسی که برای آن تعیین میشود با سود شش
درصد بازپرداخت خواهد شد .این در حالی است که تسهیالت
دریافتی دولت با سود  ۳.۵درصد برمیگردد و آنطور که رئیس
صندوق توسعه ملی اعالم کرده است تسویه بدهی دولت از
سال آینده انجام خواهد شد.

وزیر نفت ،گفت :مسائلی همانند تولید عربستان بیش از سقف اوپک و سایر موارد در نشست هفته جاری اعضای سازمان نفتی مطرح
میشود .وی درخصوص مرحله سوم فروش نفت در بورس ،ادامه داد :مرحله سوم پس از اینکه گزارش دو مرحله گذشته به شورای
عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه ارائه شود ،صورت میگیرد و آقایان باید تصمیم بگیرند که پس از این چه اتفاقی رخ دهد.
عضو کابینه دولت دوازدهم درباره انتشار اخباری مبنی بر بنزین  ۵هزار تومانی ،تصریح کرد :افزایش قیمت سوخت و بنزین  ۵هزار
تومانی شایعه است /.خانه ملت
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سیلوهای مملو از گندم مازندران

گروه اقتصادی :سیلوهای مازندران در انتظار ذخیره
سازی گندمهای پاییزه هستند.
حرکت بسوی خود کفائی در تولید آرد از سه دهه قبل
با توسعه کارخانجات و سیلوهای نگهداری غالت در
استان آغاز شد ،صنعت آرد مازندران اکنون پس از سه
دهه نه تنها نیاز داخل استان را کامال تامین میکند
بلکه وضعیت اندوخته گندم در سیلوها و انبارهای
مازندران به حدی است که به استانهای دیگر نیز
ارسال میشود .وسعت کشتزارهای مازندران  ۴۰۰هزار
هکتار است که سطح زیر کشت گندم  ۵۰هزار هکتار
بوده ونسبت به سال گذشته  ۸۰۰هکتار افزایش یافته
است.
حاصل تالش  ۲۷هزار گندم کار مازندرانی بیش
از  ۱۵۰هزار تن گندمی است که آنها بهار امسال
کاشتند و تابستان درو کردند و حاال در  ۹سیلوی
مازندران ذخیره شده است.
پیش بینی برداشت  ۱۴۰هزار تن گندم در
مازندران
حسن عنایتی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی

مازندران گفت ۵۰ :هزار هکتار از زمینهای مازندران
زیر کشت گندم پاییزه میرود و پیش بینی شود امسال
از مزارع گندم آبی و دیم استان ،بالغ بر  ۱۴۰هزار
تن گندم برداشت شود .امیری رییس سیلوی شهید
میرزاپور نکا میگوید :برداشت بهموقع گندم و رعایت
شرایط و زمان نگهداری گندم در سیلوها و ذخیرهسازی
آنها همراه با رعایت استانداردها مواردی برای حفظ
کیفیت این محصول استراتژیک است .وی افزود:
گندم در سیلوها پر است و در حال ارسال آنها به
کارخانجات آرد هستیم تا جا برای برداشت گندم پاییزه
داشته باشیم .از ابتدای آبان تاکنون بیش از  ۱۰هزار
و  ۵۰۰تن گندم جهت تولید آرد مورد نیاز نانواییهای
آزادپز استان از سوی شرکت غله به کارخانجات
آردسازی استان فروخته شد که در مقایسه با فروش
مهرماه بیش از  ۱۰۰۰تن افزایش داشته است.
ارسال آرد از مازندران به سایر استان ها
جعفری مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی
منطقه  ۲کشور میگوید :به دلیل کیفیت مناسب آرد
استان ،نه تنها هیچ آردی وارد استان نمیشود بلکه

در صورت تمایل دیگر استانها به آرد مازندران ،این
استان قادر است نیاز آنان را نیز تامین کند.
 ۱۹کارخانه تولید آرد اکنون در مازندران فعال است
که ساالنه  ۴۰۰هزار تن گندم استان را به آرد تبدیل
میکنند کارخانجاتی که عالوه بر تامین همه نیاز
تولید کنندگان نان و فراوردهای مربوط به آرد استان
وبرخی استانهای همجوار از پارسال نیم نگاهی هم
به صادرات آرد داشتند.
خانی مدیر کارخانه آرد نکا با اشاره به کیفیت باالی
آرد مازندران میگوید :پس از تبدیل گندمها به آرد
سفید با کیفیت بخش مازاد نیاز استان را به شهرهای
تهران ،قم ،گیالن ،مشهد ،سمنان و گلستان ارسال
میکنیم.
خرید تضمینی گندم راهی برای افزایش
رغبت گندمکاران
با توجه به اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارهای
ایرانی و مسئله خودکفایی در مورد آن ،دولت در بازار
گندم دخالت میکند.
سیاست قیمت تضمینی از جمله دخالتهای دولت

در بازار این محصول به جهت حمایت از تولیدکننده
و افزایش انگیزه تولید میباشد .موسوی مدیر جهاد
میاندرود میگوید :افزایش  ۱۰درصدی قیمت گندم
و خرید تضمینی آن باعث شده کشاورزان بی دغدغه
شروع به کشت مجدد گندم کنند تا  ۱۴۰هزار تن
گندم ،بهار به سیلوها برسد .افزایش قیمت تضمینی

درگوشی

جزئیات شرایط و میزان بیمه بیکاری؛

چه افرادی بیمه بیکاری میگیرند؟

میزان دریافت مقرری بیمه بیکاری بر اساس قانون ،از  ۶ماه تا  ۵۰ماه
متناسب با میزان سابقه و تجرد یا تاهل فرد متقاضی متغیر است .بر
اساس اعالم مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار ،نتایج طرح
آمارگیری نیروی کار کشور در سال  ۹۶نشان می دهد که از حدود
 ۳.۲میلیون نفر بیکار کشور در سال  ،۹۶حدود ۱.۸میلیون نفر ،بیکار
قب ً
ال شاغل  ۱۰ساله و بیشتر بوده اند .در این میان ،از بین عواملی
که موجب ترک شغل بیکاران در طی پنج سال گذشته شده است،
چهار عامل نسبت به بقیه عوامل در ترک شغل شاغالن و افزایش
بیکاری این گروه نقش و تاثیر بیشتری داشته اند .در این بین ،اولین
عامل ترک شغل « ،موقتی بودن کار» است که با سهم  ۲۵درصدی
نسبت به سایر عوامل ،یکی از مهم ترین عوامل به شمار میآمده
است .همچنین «پایین بودن درآمد» با  ۱۶.۳درصد« ،اخراج یا تعدیل
نیرو» با  ۱۴.۰درصد و به « پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه» با ۱۳.۵
درصد در مراتب بعدی قرار دارند.
طبق قانون کار و تامین اجتماعی ،بیکارانی که بدون میل و اراده خود
بیکار می شوند ،می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند که
البته بازنشستگان و از کارافتادگان ،صاحبان حرف و مشاغل آزاد و
بیمه اختیاری و اتباع خارجی مشمول قانون بیمه بیکاری نمی شوند و
نمی توانند از مزایای این قانون بهره مند شوند.
بر اساس قانون« ،کارگران قراردادی» در صورتی مشمول دریافت
بیمه بیکاری می شوند که حداقل یکسال ،در آخرین کارگاه سابقه
اشتغال داشته باشند؛ بنابراین کارگران قراردادی فارغ از در نظر گرفتن
سوابق بیمه ای خود ،اگر حتی  ۱۱ماه در آخرین کارگاه شاغل بودند،

مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی شوند؛ اما در خصوص
کارگران قرارداد دائم نیز ،این کارگران به شرط داشتن حداقل  ۶ماه
سابقه کار در صورتی که«بدون میل و اراده» خود بیکار شده باشند
می توانند از مزایای مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.
البته بر اساس آنچه که در قانون پیش بینی شده است ،بیمه شدگانی
که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل ،زلزله ،آتش
سوزی و غیره بیکار می شوند ،به شرط اینکه تحت پوشش قانون
کار و تامین اجتماعی باشند ،بدون در نظر گرفتن شرایط بیمهپرداز و
میزان سابقه ،می توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره مند شوند .میزان
و مبلغ دریافت بیمه بیکاری به این ترتیب ،در قانون پیش بینی شده
است؛ به نحوی که میزان مقرری بیمه شده بیکار ،معادل  ۵۵درصد
متوسط «خالص دریافتی» سه ماه آخر فرد بیکار است؛ بیمه بیکاری
هیچ گاه از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار که برای سال جاری
 ۱.۱۱۱.۲۶۷تومان است ،نباید کمتر باشد .اما میزان مقرری بیمه
بیکاری برای افراد متاهل یا متکفل متفاوت است؛ به این معنا که
افراد متاهل یا متکفل تا حداکثر  ۴نفر از افراد تحت تکفل ،به ازای
هر یک از آنها به میزان  ۱۰درصد از حداقل دستمزد همان سال ،به
میزان مقرری بیمه بیکاری افزوده می شود .به عنوان مثال برای
یک فرد متاهل بیکار دارای همسر و سه فرزند ،عالوه بر  ۵۵درصد
متوسط دستمزد سه ماهه آخر ۴۰ ،درصد از حداقل دستمزد مصوب،
به میزان مقرری بیمه بیکاریاش اضافه می شود .البته بر اساس
قانون ،مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و
از  ۸۰درصد متوسط دستمزد  ۳ماه آخر ،بیشتر باشد؛ بنابراین سقف

شماره تماس براي درج نظرات :
 (33300231 -3ساري)
شماره پيامك30005201:

E - mail :

vareshnewspaper@yahoo.com
جدول مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری
میزان دریافتی بیمه بیکاری  ۸۰درصد متوسط دستمزد  ۳ماه آخر
کارگر است .مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز در قانون پیش
بینی شده است .به این ترتیب ،شاغالن مجرد مشمول قانون کار در
صورت سابقه از  ۶ماه تا  ۲۴ماه به مدت  ۶ماه و افراد متاهل به مدت
 ۱۲مدت مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند .شاغالن مجرد دارای
سابقه  ۲۵تا  ۱۲۰ماه ،به مدت  ۱۲ماه و شاغالن متاهل دارای این
میزان سابقه  ۱۸ماه مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می شوند.
شاغالن مجرد دارای سابقه از  ۱۲۱ماه تا  ۱۸۰ماه ،برای مدت ۱۸
ماه و شاغالن متاهل با این مدت سابقه در آخرین کارگاه  ۲۶ماه بیمه
بیکاری دریافت می کنند.
شاغالن مجرد از  ۱۸۱ماه تا  ۲۴۰ماه سابقه به مدت  ۲۶ماه و افراد
متاهل به شرط همین میزان سابقه  ۳۶ماه می توانند از مزایای بیمه
بیکاری بهره مند شوند .همچنین شاغالن مجرد از  ۲۴۱ماه سابقه
به باال برای مدت  ۳۶ماه و متاهالن نیز  ۵۰ماه از مزایای این قانون
بهره مند می شوند.

برگزاری جلسه شورای عالی مسکن بعد از  ۵سال تعطیلی

در حالیکه  ۵سال از آخرین جلسه شورای عالی مسکن می گذرد،
خبرها به نقل از وزیر راه و شهرسازی حکایت از برگزاری شورای
عالی مسکن با حضور رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت میدهد.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در حالی به تازگی اعالم
کرده است که به زودی اولین جلسه شورای عالی مسکن با حضور
رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت برگزار خواهد شد که خبرها
حاکی از تعطیلی این شورا طی بیش از  ۵سال میدهد .بنابراین
گزارش ،شورای عالی مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم هنوز یک
جلسه هم برگزار نشده است و ظاهرا مخالفت کننده اصلی برگزاری
جلسات شورای عالی مسکن وزیر سابق راه و شهرسازی بود .با توجه
به وضعیت نابه سامان بخش مسکن و تاکیدات مقام معظم رهبری
و جدی شدن دولت برای تکمیل واحدهای مسکن مهر قرار است،
شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور این مشکالت را بررسی

و برطرف کند.پیشتر اسالمی وزیر راه و شهرسازی از برگزاری
جلسات بررسی مشکالت مسکن مهر خبر داده و در صفحه
ت و پاسخ
اینستاگرام خود نوشته بود« :در راستای انجام ماموری 
به عزیزانی که متقاضی مسکن مهر هستند و خصوصا در صفحه
اینستاگرام بنده مطالبی در این خصوص مینویسند ،باید عرض کنم
از این به بعد هر شنبه از ساعت  7تا  ۸و نیم صبح جلسه برگزار

شد و هر بخش گزارش خود را داد .به زودی با بررسی و تصویب
راهکارها تصمیمهای گرفته شده به اطالع هم وطنان عزیز خصوصا
متقاضیان مسکن مهر خواهد رسید ».با توجه به مالقات خصوصی
وزیر راه و شهرسازی با مقام معظم رهبری به نظر می رسد عزم
دولت در تکمیل مسکن مهر و حل مشکالت بخش مسکن اقشار
کم درآمد و ساخت مسکن برای محرومان جدی است.وزیر راه و
شهرسازی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران
در پاسخ به این پرسش که دولت برای کاهش قیمت مسکن چه
برنامهای دارد ،گفت :بازار مسکن تابعی از شرایط اقتصادی است و
متاثر از تحوالتی است که در بازار ارز رخ داد و الزاما به خود بازار
مسکن مربوط نمی شود .مهم این است ما در جریان تولید مسکن
برای اقشار متوسط و کم درآمد ،برنامه متنوعی داشته باشیم و به
آنان کمک کنیم تا صاحب مسکن شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

قیمت کاالهای اساسی در بودجه  ۹۸نباید تغییر کند
گروه اقتصادی :رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس میگوید هرگونه افزایش قیمت سوخت
منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت مردم
شود ،مجلس آن را کنار میگذارد .محمدرضا
پورابراهیمی با بیان اینکه در بودجه سال آینده
سیاستهای حمایتی در نظر میگیریم ،تاکید
کرد :قیمت کاالهای اساسی در بودجه سال 98
نسبت به سال  96نباید تغییر کند و هر گونه
افزایش قیمت سوخت که منجر به افزایش
تورم و کاهش قدرت مردم شود از نظر مجلس
کنار گذاشته خواهد شد .رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به
اینکه هنوز الیحه بودجه سال آینده به مجلس
شورای اسالمی تقدیم نشده است ،افزود :عدد و
رقمهای مطرحشده درباره این بودجه ،غیررسمی
است .پس از ارائه رسمی الیحه بودجه از سوی
رئیس جمهوری به مجلس ،درباره آن اظهارنظر
و تصمیمگیری میکنیم .پورابراهیمی با اشاره
به محدودیتهای فروش نفت و وضع خاص
اقتصادی کشور ادامه داد :مجلس سعی میکند
با احتیاط بودجه را بررسی کند .وی با بیان اینکه
تغییر نرخ ارز یکی از مولفههای اصلی بودجه

سال  98خواهد بود ،اضافه کرد :ابتدا پیشنهاد
دولت را در این زمینه مبنا قرار میدهیم و سپس
متناسب با نرخهای اقتصاد آن را بررسی میکنیم.
پورابراهیمی افزود :با توجه به اختصاص ارز  4هزار
و  200تومانی به کاالهای اساسی ،قیمت این
کاالها در سال  97حداکثر باید  5تا  10درصد
نسبت به سال  96تغییر میکرد اما بر اساس
آمارها حدود  70درصد افزایش یافته است و این
به این معناست که دولت در حوزه سیاستهای
نظارتی ،موفق عمل نکرد .وی با بیان اینکه دولت
مکلف به نظارت است ،تاکید کرد :در بودجه
سال  98حتما وارد این بحث میشویم .پیشنهاد
نخست ما این است که دولت نظارتهای خود
را به نحوی اعمال کند که خروجی آن ،قیمت
کاالهای اساسی متناسب با نرخ ارز  4هزار تا 4
هزار و  200تومان باشد اما در صورتی که با دولت
در این زمینه به توافق نرسیم پیشنهاد ما پرداخت
مابهالتفاوت یارانه کاالهای اساسی از طریق کارت
اعتباری به مردم است .رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی ،موضوع حقوق و دستمزد
را از جمله دغدغهها اعالم و اضافه کرد :در بودجه
سال  ،97حدود  300هزار میلیارد تومان منابع

گندم سبب افزایش حجم گندم صادر شده از استان
و کاهش حجم گندم وارد شده به استان شده است.
کشاورز خدا را شاکر است به خاطر محصولی پر خیر و
برکت و میگوید :نانی که بر سفره مردم میرود برکت
همین زمینها است و هر سال این برکت با کشت
گندم بر سفره ما هم میآید.

مربوط به بودجههای جاری است .پیشبینی دولت
این است که حقوق و دستمزد در سال  ،98بیست
درصد افزایش یابد .پورابراهیمی افزود :انتظار ما از
دولت این است که خروجی کار به گونهای باشد
که بخشی از قدرت خرید مردم از طریق افزایش
حقوق در سال  98جبران شود .وی اضافه کرد:
به احتمال زیاد میزان پیشنهادی مجلس برای
افزایش حقوق نسبت به پیشنهاد دولت بیشتر
است اما فعال نمیتوانیم عدد دقیقی را اعالم کنیم.
پورابراهیمی درباره سوخت و انرژی گفت :میانگین
مصرف روزانه بنزین کشور  85میلیون لیتر است
و پیشبینی ما این است که  10درصد آن قاچاق
میشود و بخشی هم مربوط به مصرف نامتعارف

جامعه به علت پائین بودن نرخ آن است که این
موضوع قابل استمرار نیست .وی افزود :موضوع
کارت سوخت در دستور کار قرار دارد .درباره نرخ
سوخت در سال  98باید مولفههای مختلفی را در
نظر بگیریم .اگر افزایش قیمت بخواهد موجب
رشد تورمی قیمتها و کاهش قدرت خرید
مردم شود از نظر مجلس قابل قبول نیست .وی
ادامه داد :روشها و پیشنهادهای مختلفی برای
کنترل مصرف سوخت وجود دارد که در حال کار
کارشناسی است .پورابراهیمی تاکید کرد :هر گونه
افزایش قیمت سوخت که منجر به افزایش تورم
و کاهش قدرت مردم شود از نظر مجلس کنار
گذاشته خواهد شد.

در تلویزیون دیدیم که جشن ازدواج  ۱۱۰زوج معلول در
برج میالد انجام شد و جالبتر از آن این است که کادوی
این جشن دو میلیون و یک ربع سکه یعنی کال نزدیک به
سه میلیون تومان به این معلولها بوده است .این معلولها
با سه میلیون تومان چه کار مهمی میتوانند انجام دهند.آیا
مسئوالن به فکر زندگی و مشکالت آنها هستند.
شهروندی از گرگان
نمایندگان مجلس قانونی به کار میبرند که از به کارگیری
قوم و خویشهای خود اجتناب کنند .میخواستم بگویم
که در هر وزارتخانهای بسیاری قو م و خویشهای خود
را به کار گرفتهاند چطور در مجلس این موضوعها عنوان
میشود .در کشور ما بسیاری مدیران قانون گریز هستند
و به این قانونها عمل نمیکنند .جا دارد واقعا این کارها
انجام شود وگرنه این قانون هم باید به بایگانی سپرده شود.
شهروندی از رشت
بسياري از خانوادهها به علت مشکالت اقتصادي ،گراني و
فقر مالي ،اميد به زندگي را از دست دادهاند و فقط انگار زنده
هستند .مدیران لطفا بهجاي شعارهاي تکراري و کليشهاي
به فکر رفع مشکالت و کاهش قيمتها و ارزاني باشند.
شهروندی از ساری
خبر

«سپهر کارت» تان را کارت سوخت
کنید و خودرو برنده شوید

مشتریان بانک صادرات
ایران میتوانند با اتصال
سپهر کارت خود به
کارت سوخت وسیله
نقلیه ،از میلیاردها ریال
جوایز ارزنده باشگاه
مشتریان این بانک به
قید قرعه بهرهمند شوند.
به گزارش روابطعمومی
بانک صادرات ایران،
مشتریانی که کارت
بانکی این بانک را به
عنوان کارت سوخت خود تعیین کنند ،ضمن ثبت نام در
باشگاه مشتریان این بانک از چهار فقره کمک هزینه ٣٠٠
میلیون ریالی خرید خودروی سواری ایرانی و  ١٤٠فقره
جایزه نقدی پنج میلیون ریالی به قید قرعه برخوردار خواهند
شد .بنا براین گزارش ،در طرح اتصال کارتهای بانکی به
کارتسوخت ،امکان انتخاب بیش از  ٢٧میلیون سپهر کارت
بانک صادرات ایران در درگاه ملی خدمات دولت همراه فراهم
شده که این موضوع ،تعدد نگهداری کارتها را کاهش داده
و پرداخت وجهسوخت را تسهیل کرده است .مشتریان بانک
صادرات ایران می توانند با مراجعه به سایتmob.gov.ir
یا نصب رایگان نرمافزار خدمات دولت همراه یا کد دستوری
 * 4 #نسبت به انتخاب سپهر کارت خود برای اتصال به
کارت سوخت اقدام کنند .بانک صادرات ایران جایگاه
ویژهای در سرویسدهی به مشتریان برای اجرای طرحها
و پروژههای ملی داشته بهنحوی که در حال حاضر چهار
میلیون خانوار یارانه خود را از طریق حسابهای این بانک
دریافت میکنند و بخش عمدهای از مردم کشور نیز سود
سهام عدالت خود را نیز از این طریق وصول میکنند.

