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خودروه�ا،  جدي�د  قيم�ت 
ايران خ�ودرو قيمت هاي جديد 
خودروهاي زي�ر 45 ميليوني توم�ان خود را اع�الم كرد. در 
ليست جديد قيمتي اين ش�ركت تمامي خودروهاي زير 45 
ميليون تومان به طور متوسط، بين ۱۰تا ۱4 ميليون تومان گران 
شده اند و به اين ترتيب ديگر خودروي زير 45 ميليون تومان 
در اي�ن گ�روه خودروس�ازي وج�ود نخواه�د داش�ت. 
در حالي كه از س��ه ماه پي��ش تاكنون قرار بود س��تاد تنظيم بازار 
قيمت هاي جديد ب��راي خودروهاي پرش��مارگان يا ب��ه عبارتي 
خودروهاي زير 45 ميليون توم��ان را اعالم كند، اما خبر موثقي از 
اين ستاد منتشر نشده است. البته ايران خودرو روز گذشته ليست 
جديد محصوالتش را رسانه اي كرد و هنوز خبري از افزايش قيمت 
محصوالت سايپا نيست. براساس فهرست جديد ايران خودرو قيمت 
پژو 4۰5 بنزيني از ۳2 ميليون و ۹۰۰ ه��زار تومان به 42 ميليون 
تومان رسيد و پژو 2۰۶ تيپ 2 نيزاز ۳۶ ميليون و 2۰۰ هزار تومان 
به 47 ميليون تومان افزايش يافت. همچنين اين خودروساز قيمت 
پژو پارس سال را از 4۰ ميليون به 5۳ ميليون تومان افزايش داد و 

قيمت جديد سمند ال ايكس را از ۳۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان به 
4۳ ميليون تومان تغيير داد. 

   وزير صنعت: هدفمان كاهش قيمت آزاد خودرو است
همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت در حاش��يه جلسه هيئت 
دولت در جم��ع خبرنگاران در خصوص وضعي��ت صنعت خودرو 
گفت: هدفمان اين است كه تيراژ خودرو افزايش پيدا كند و قيمت 
خودرو حتماً از اين قيمت بازار آزاد پايين تر آيد و برنامه و تعهدي 
كه خودروس��ازان به ما داده اند،  مستلزم اين اس��ت كه بازار سياه 

حذف و بازار آزاد هم كنترل شود. 
وزير صنعت در پاسخ به اين پرسش كه قيمت اعالم شده خودروها تا 
چه اندازه واقعي است، اظهار كرد: ما با يك اصولي موضوع را پيگيري 
مي كنيم كه نهايتاً منجر به افزايش توليد، كيفيت، تيراژ و كاهش 
قيمت بشود كه اهداف نهايي ما اس��ت و مجموعه اي از اقدامات از 
جمله برپايي نمايشگاهي در شهر آفتاب اين است تا قطعاتي را كه 

سابقاً از خارج مي آمد، داخل  ساخت كنيم. 
رضا رحمان��ي تأكيد كرد: در م��ورد قيمت يك واقعي��ت موجود در 
بازار آزاد داريم كه بايد باش��د و تفاوتي بين اين قيمت با كارخانه هم 
هست، اما اينكه بگوييم قيمت تمام شده پايين يا باالست، جاي بحث 

دارد و نبايد اين دو را با هم عوض كنيم. 
وي افزود: ما فعاًل دنبال اين هس��تيم كه تولي��د را حفظ كنيم و 
به ويژه از خودروسازان هم برنامه گرفته ايم كه تيراژ باال برود؛ حاال 
كه توليد خوشبختانه روندش بهبود يافته است، آنان موظف شدند 
كه 8۰ درصدش را به تعهدات كه هم��ان موارد تحويل هاي قبلي 
اس��ت، اختصاص دهند و 2۰ درصدش را مي توانند عرضه كنند. 
بنابراين بر تعهدات داده شده، پايبندي وجود دارد و ما به سازمان 
حمايت از حق��وق مصرف كننده هم گفته ايم ك��ه اين موضوع را 
جدي بگيرند، حاال ممكن اس��ت كارخانه دار بگويد شرايط عوض 
ش��ده اما عموماً اين دليل را نپذيرفته ايم و گفته ايم آنچه از سوي 
كارخانه به صورت قطعي فروخته شده اس��ت، حتماً بايد به دست 
خريدار برسد؛ به هرحال كارخانه يك روز سود مي كند و يك روز 
هم زيان مي دهد.  وزير صنعت درب��اره موضوع ترخيص 1۳هزار 
خودرو از گمرك گفت: بخش��ي از اينها قباًل رفته و دس��ت مردم 
است، به هرحال آن كسي كه خريده است، گناهي ندارد و تخلفي 
نكرده اما بعد معلوم شده كه واردكننده تخلف داشته است كه حاال 
مصوبه اخير فحوايش اين بوده كه تخلف كننده بايد مجازات شود 

و خودروها به دست خريدار برسند.

اعالم قيمت هاي جديد ايران خودرو قبل از ستاد تنظيم بازار

سهامي كه ۱۰ روزه ۱۲  ميليارد سود داشت
 اسناد جديد از رانت ويژه ايران خودرو 

براي »عظام«
طي يك ماه گذش�ته اس�ناد مال�ي مبني ب�ر رابطه خ�اص گروه 
قطعه س�ازي عظ�ام ب�ا ايران خودرو منتش�ر ش�د، حاال اس�ناد 
جدي�دي فاش ش�ده ك�ه نش�ان مي ده�د اي�ن رابطه ريش�ه در 
س�ال ها قب�ل دارد ب�ه گونه اي ك�ه ط�ي م�دت ۱۰ روز در س�ال 
۱۳۸۹ حدود ۱۲ ميليارد س�ود راهي حس�اب عظام كرده اس�ت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بين سال هاي 1۳88 تا 1۳۹۰ كه 
خصوصي سازي ظاهري در دو خودروساز كشور شكل گرفت، بسياري 
از ش��ركت ها كه داراي رانت و ارتباط ويژه بودند، توانس��تند يك شبه 
سود بسياري از نحوه واگذاري ها به جيب بزنند. در اين ميان نام گروه 
قطعه سازي عظام كه اين روز ها با انتشار اسناد مختلف متهم به رابطه 
خاص با ايران خودرو شده، به عنوان يكي از شركت هايي كه بيشترين 

سود را از فرآيند خصوصي سازي برده به گوش مي رسد. 
براس��اس اس��نادي كه به دفتر اين خبر گزاري ارس��ال شده، متوجه 
مي شويم كه اين ش��ركت فقط با يك خريد و فروش س��اده توانسته 
12ميليارد تومان در عرض 1۰ روز سود ببرد. در تابستان سال 1۳88، 
سهام شركت بازرگاني سپهر ايرانيان كيش- يكي از سهامدارن ايران 
خودرو- به شش شركت واگذار شد. ش��ركت تعاوني خاص كاركنان 
ايران خودرو ۳4 درصد، شركت س��رمايه گذاري عظام ۳1/75 درصد، 
شركت كروز ۳1/75 درصد، آذين خودرو 2 درصد، شركت توليدي و 
صنعتي فنرلول ايران 2 درصد، شركت تيسر2 درصد و شركت فوالد فام 

يك درصد از سهام اين شركت را خريداري كردند. 
طبق آنچه قرارداد واگذاري سهام شركت بازرگاني سپهر ايرانيان كيش 
نشان مي دهد، مبلغ و زمان پرداخت هزينه خريد سهام شخص است و 
شركت عظام در تاريخ دوم مرداد 1۳8۹ با ديركرد 15 روزه در پرداخت 
مبلغ نسبت به ساير خريداران مبلغ ۳ ميليارد و 175 ميليون تومان براي 
۳1/75 درصد از سهام پرداخت كرده اس��ت. تا اينجاي كار چيزي غير 
طبيعي به نظر نمي رسد. اما موضوع وقتي جالب مي شود كه توافقنامه 
بين عظام و تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو را مشاهده كنيد. در اين 
توافقنامه كه 1۰ روز پس از پرداخت عظام براي خريد س��هام صورت 
گرفته، ش��ركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو، مبلغ 15 ميليارد 
تومان بدهي پيشين شركت عظام را با سهام اين شركت در سپر ايرانيان 

كيش كه ارزش ۳ ميليارد و 175 ميليوني داشته، تهاتر مي كنند. 
نكته جالب اينجاست كه طبيعتاً بايد تمامي اين معامالت در صورت هاي 
مالي ايران خودرو موجود باشد، اما چگونه كميته تحقيق و تفحص مجلس 
شوراي اسالمي كه چهار سال پيش مسئوليت تحقيق از دو خودروساز كشور 
را داشته، با اين نوع معامالت برخورد نكرده كه همچنان شاهد بدهي هاي 
عظام به ايران خودرو باشيم؟ آيا قرار نيست نهاد های نظارتي سكوت خود 
را در برابر فساد مالي موجود در خودروسازي هاي كشور بشكنند و در برابر 
اسنادي اينچنين واكنش نشان دهند؟ حاال كه كار ايران خودرو و عظام به 
كميسيون شفافيت مجلس شوراي اسالمي رسيده بايد ببينيم كه آيا اين 
مجلس هم مانند مجلس قبل با توضيحات قانع مي شود يا واقعاً شمشير به 

مبارزه با فساد ريشه اي در صنعت خودرو برمي دارد؟ 

مرحله دوم طرح 550  هزار هكتاري احياي 
دشت خوزستان و ايالم آغاز مي شود

م�دي�رعام�ل جه�اد نص��ر اع�الم ك�رد: ظ�رفي�ت عظي��م 
فني و مهن�دس�ي و ني�روي انس�ان�ي ك�ارآمد ب�وم�ي آم�اده 
اج�راي ف�از ۲ ط�رح 55۰ ه�زار هكت�اري خ�وزس�تان اس�ت. 
به گزارش روابط عمومي مؤسسه جهاد نصر، محمد جواد صالحي نژاد 
گفت: اگر بتواني��م فاز 2 طرح را ب��ه فاز 1 متصل كني��م ضمن حفظ 
مش��اركت 85 درصدي نيروي كار بومي، از خطر بيكار شدن بيش از 
5۰۰۰ نيروي انس��اني كه اكنون در فاز يك مشغول به كار هستند نيز 
جلوگيري مي شود. وي افزود: با تكميل فاز دو طرح ملي احياي اراضي 
دشت هاي خوزستان و ايالم۳۰۰ هزار شغل ايجاد مي شود كه با توجه به 
شرايط خاص خوزستان و فراهم سازي تبعات مثبت اجتماعي، بخشي از 

بحران بيكاري جوانان اين دو استان نيز مرتفع خواهد شد. 
صالحي نژاد تأكيد كرد: براي اجراي فاز ي��ك 2۰۶ طرح عمراني را در 21 
شهرستان خوزستان و سه شهرستان استان ايالم انجام داده ايم و براي انجام 
اين طرح ها 7۰ پيمانكار و بالغ بر 7 هزار نيروي انساني مشاركت داشتند كه 
8۰ تا 85 درصد از نيروي شاغل بومي استان هاي خوزستان و ايالم بودند. 
مديرعامل جهاد نصر با اشاره به اينكه در مرحله اجراي فاز يك طرح بالغ بر 2 
هزار و 85۰ دستگاه انواع ماشين آالت سنگين، نيمه سنگين و سبك به كار 
گرفته شد، افزود: فعاليت چنين حجم گسترده اي از ماشين آالت سنگين و 
نيمه سنگين در كشور بي سابقه است و در صورت از بين رفتن اين ظرفيت، 
شكل گيري مجدد پيمانكاران و جمع آوري نيرو هاي متخصص سخت و 
هزينه هاي اجراي فاز 2 را بسيار گران خواهد كرد كه يقيناً به زيان منافع 
ملي است. مديرعامل جهاد نصر گفت: از تمامي ظرفيت هاي فني استان 
و كشور براي عمليات اجرايي اين طرح استفاده شد، ضمن آنكه استفاده 
از ماش��ين آالت و تجهيزات توليد ايران از افتخارات طرح ملي 55۰ هزار 

هكتاري احياي دشت هاي خوزستان و ايالم محسوب مي گردد. 
وي افزود:جهاد نص��ر با حاكم كردن روحيه جه��ادي در همه اركان و 
زير مجموعه ها، بر به كارگيري نيروي كار بومي به ش��دت اصرار دارد 
به گونه اي كه براي انجام طرح ها در رامهرمز، حتي از نيروهاي رامشير 
اس��تفاده نش��د، زيرا جهاد نصر از تبعات مثبت اجتماع��ي و فرهنگي 

استفاده از نيروي كار بومي در انجام طرح ها آشناست.
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اگر چه بازار ارز تاحدودي به ثبات رسيده است، 
 اما تورم، گراني و نوس�ان كاال در بازار داخلي 
آرايشي به خود گرفته است كه رئيس جمهور 
با وجودي كه مسئوليت اجرايي ثبات بازار را 
برعهده دارد، از وضعي�ت بازارها انتقاد كرد و 
در همين راستا رئيس كميس�يون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي گفت: حدود ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان منابع كش�ور معادل يك سوم 
بودجه عمومي كش�ور در س�ال به دليل عدم 
نظارت ب�ر قيمت ها توس�ط دولت به ب�اد فنا 
مي رود، اگر دول�ت نمي تواند نظارت�ش را بر 
كاالهاي اساسي انجام دهد، پيشنهاد مي كنيم 
اعتب�ار مابه التف�اوت يارانه ارزي بر اس�اس 
كارت هاي اعتباري به خود مردم ارائه ش�ود. 
به گزارش »جوان«، به رغم آنكه ادعا مي شود ارقام 
ريالي چون 1۰۰ هزار ميليارد تومان و ارقام ارزي 
چون 14ميليارد دالر براي ثبات قيمت كاالهاي 
اساسي در بازار ها تخصيص مي يابد، امروز شاهد 
چنان ضعف نظارتي بر بازارها هس��تيم كه مردم 
عالوه بر هزينه تورم و هزينه ه��اي تأمين مالي از 
ناحيه نظ��ام بانكي بايد هزينه گرانفروش��ي هاي 
بي دلي��ل را بدهند، البته ناگفت��ه نماند كه دولت 

يازدهم در اقتصاد دولتي و نفتي ايران اعتقادي به 
نظارت بر بازارها نداشت، از اين رو در بودجه هاي 
سنواتي ش��اهد كاهش بودجه سازمان حمايت از 
حقوق مصرف كننده و توليد كننده و بخش هايي 

چون تعزيرات و نهادهايي از اين دست بوده ايم. 
امروز به رغم آنكه دولت مدعي است منابع كالن 
ارزي ارزاني را ب��راي واردات كاالهاي اساس��ي و 
ضروري تخصيص داده است، اما خود دولت معترف 
است كه وضعيت بازارها نابسامان است، از اين رو 
شايد بهتر باشد يارانه ها به طور مستقيم به دست 
خود مردم برس��د تا اينكه به فرايند مفسده انگيز 
منهاي نظارت هاي جدي تخصي��ص يابد كه در 
نهايت كاال نيز با بهاي بس��يار گران تر از بازارهاي 

جهاني به دست مصرف كننده ايراني برسد. 
   تأكيد روحانی بر اشتغال و معيشت

در همين راس��تا روز گذشته، حس��ن روحاني كه 
رياست قوه مجريه را بر عهده دارد،  در نقش منتقد 
اقتصاد ايران و بازار ظاهر شد و گفت: امروز هر كدام 
از ما در هر بخشي كه كار و تالش مي كنيم، دو وظيفه 
مهم اشتغال جوانان و معيشت مردم را برعهده داريم. 
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: در اين شرايط سخت 
اقتصادي اگر يك خانواده اي دو جوان داشته باشد و 

هر دو بيكار باشند، چه شرايط سختي برايش پيش 
مي آيد و چه فشاري بر او وارد مي شود، پس همه ما 
در ارگان ها و دستگاه ها بايد تالش كنيم جوان هاي 

ما مشغول به كار شوند. 
   سازمان برنامه و بودجه 

مسئول اشتغال است
دكتر روحاني تأكيد كرد: يكي از وظايف س��ازمان 
برنامه و بودجه، اشتغال است. يعني سازمان برنامه 
و بودجه و وزارتخانه ها بايد بدانند كه وظيفه بزرگ 
همه ما مسئله اشتغال جوانان است. چون مي دانيم 
در شرايط س��خت يك عده اي بيكار يا از كار بركنار 
مي شوند و يك عده نمي توانند ادامه كار بدهند. بايد 
جبران كنيم و براي آن كسي هم كه بيكار مي شود، 
بايد فكر كنيم. دكتر روحاني در ادامه با بيان اينكه 
مسئله دوم، معيشت مردم است كه نبايد در زندگي 
روزمره و نيازهاي فوري و روزانه دچار مشكل شوند، 
تأكيد كرد: وقتي تورم كل را حساب مي كنيم، مردم 
به آن كاري ندارند و 24درصد به طور متوسط است 
كه براي برخي اجناس ۳۰ ال��ي 4۰ درصد و برخي 
ديگر كمتر و بيشتر مي باشد. از اين بدتر زماني است 
كه نوسان هفتگي و روزانه در قيمت ها داشته باشيم. 
رئيس جمهور با بيان اينكه امروز خوشبختانه در 

زمينه ارز با تالش هايي كه بخش اقتصاد و بانك 
مركزي كرده است، يك آرامش نسبي وجود دارد، 
اظهار داش��ت: مي خواهيم اين آرام��ش را تداوم 
بخشيده و حفظ كنيم. توليد بسيار مهم است و 

بايد كاري كنيم كه دچار مشكل نشود. 
دكتر روحاني خاطرنش��ان كرد: از نكات ضروري 
براي جلوگيري از ايجاد مشكل در زندگي مردم، 
اش��تغال اس��ت و فرقي نمي كند ك��ه در بخش 
كش��اورزي، صنعت يا خدمات باش��د. اميدوارم 
همه بتوانيم در اين روزهاي بسيار مهم كه يادآور 
فداكاري مردم در 41 سال پيش در اين ايام است، 
در مس��ير آرامش مردم و زندگي بهتر براي آنان و 

رفع مشكالت روزمره، پر تالش تر باشيم. 
يارانه ه��اي غي��ر مس��تقيمي كه ب��ه كاالهاي 
اساسي اختصاص مي يابد، متأس��فانه در فرايند 
تخصي��ص ارز ارزان و ثبت س��فارش كاال ب��راي 
واردات تا عرض��ه كاال چنان به انح��راف مي رود 
كه به گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، 
حدود 1۰۰ ه��زار ميليارد تومان منابع كش��ور 
يعني يك س��وم بودجه عمومي در سال به دليل 
عدم نظارت بر قيمت ها توس��ط دولت به باد فنا 
مي رود. محمدرضا پورابراهيمي در نشست علني 
چهارش��نبه 1۹ دي۹7 مجلس شوراي اسالمي،  
ضمن گاليه از دولت در خصوص قيمت كاالهاي 
اساسي افزود: دولت امسال و در بودجه سال آينده 
براي يك سال 14 ميليارد دالر منابع ارزي با نرخ 
ترجيحي در نظر گرفته كه قيمت كاالها براساس 

قيمت سال ۹۶ در اختيار مردم قرار گيرد. 
   قيمت كاالهاي اساسي به رغم اختصاص 

ارز ارزان گران به دست مردم مي رسد
وي با بي��ان اينك��ه گزارش هايي ارسال ش��ده به 
كميس��يون اقتصادي نش��ان مي دهد كه قيمت 
كاالهاي اساسي به رغم اختصاص ارز ارزان گران به 
دست مردم مي رسد كه به هيچ عنوان قابل قبول 
نيست، ادامه داد: حدود 1۰۰ هزار ميليارد تومان 
منابع كشور يعني يك سوم بودجه كل در سال به 
دليل عدم نظارت بر قيمت ها توسط دولت به باد فنا 
مي رود كه اگر دولت مي خواهد اين منابع به دست 
مردم برسد بايد س��امانه هاي اطالعاتي گمرك، 
وزارتخانه هايي همانند اقتصاد و صنعت بايد فعال 
شوند تا كاالي اساس��ي از مبادي ورودي تا خرده 

فروشي كه مردم مي خرند، تحت نظارت باشد. 
پورابراهيمی اظهار داش��ت: اگر دول��ت نتواند 
نظارت��ش را بر كاالهاي اساس��ي انج��ام دهد، 
پيشنهاد مشخص ما طرحي است تحت عنوان 
تخصيص اعتب��ار مابه التفاوت ياران��ه ارزي بر 
اس��اس كارت هاي اعتباري به خود مردم كه بر 

اساس سرانه انجام مي گيرد.

رئيس قوه مجريه دوباره منتقد وضعيت بازار شد!
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس: يك سوم بودجه عمومی در سال به دليل فقدان نظارت بر قيمت ها از سوی دولت به باد فنا مي رود

كارگران چه مي شوند؟ 
رهبر معظم انقالب روز گذشته در جريان ديدار خود با مردم قم تأكيد 
مهمي در خص��وص توجه ويژه مس��ئوالن به موضوع معيش��ت مردم 
داش��تند؛ اتفاقي كه اين روزها به يكي از مطالبات جدي اقشار مختلف 
مردم در حوزه اقتصادي تبديل شده، اما به نظر مي رسد كه دولت هنوز 
اهتمام ويژه اي به اين موضوع ندارد. يكي از مهم ترين اقشار مردم كه به 
نظر مي رس��د با بي مهري دولت در حوزه تأمين معيشت مواجه شده، 
قشر كارگر است؛ قشري كه پس از افزايش شديد نرخ ارز و متعاقب آن 
بروز تورم، فشار شديدي را احساس كرد، اما تالش چندباره براي جبران 
قدرت خريد آنها ن��اكام ماند. موضوع اينجا بود كه مطابق هميش��ه در 
جريان برگزاري شوراي حقوق و دستمزد كه به اصرار نماينده كارگران 
برگزار شد، بار ديگر دولت به سمت كارفرمايان غش كرد و با توجيه اينكه 
افزايش حقوق كارگران مي تواند در ش��رايط فعلي به توليد لطمه بزند، 

پرونده افزايش حقوق كارگران در سال جاري را براي هميشه بست. 
البته در اين ميان دولت كه زير فشار كارگران براي جبران قدرت خريد 
خود بود، تصميم گرفت تا كارگران را نيز مشمول دريافت بسته حمايتي 
قرار دهد. بر اين اساس هيئت وزيران در تاريخ 27 آبان ماه به پيشنهاد 
مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي 
كم درآمد جامعه را تصويب كرد. در راستاي اين طرح چهار گروه مشمول 

بسته حمايتي مي شوند كه كارگران در گروه چهار قرار دارند. 
مشموالن گروه چهارم ش��امل خانوارهاي با درآمد ماهانه كمتر از ۳۰ 
ميليون ريال در گروه هاي كارگران س��اختماني، قالي بافان و شاغالن 
صنايع دس��تي، مش��اغل آزاد و خويش فرمايان، رانندگان بين شهري 
و درون ش��هري، زنبورداران، كارگران باربر، شاغالن كسب و كارهاي 
خانگي، كارگران كارگاه هاي متفرقه، عشاير و روستاييان، بازنشستگان، 
دريافت كنندگان بيمه بيكاري و ديگر گروه هاي مش��مول كه توسط 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شناسايي مي شوند. 
اما جالب اينجاست كه به رغم آنكه مرحله اول بسته حمايتي 2۰۰ هزار 
توماني به بسياري از اقش��ار حتي كارمندان دولت هم پرداخت شده و 
همه آنها آماده دريافت بس��ته دوم هس��تند، هنوز بيش از 14ميليون 
كارگر بس��ته حمايتي خود را دريافت نكرده اند و تأمين اجتماعي هم 
اعالم كرده اس��ت هنوز برنامه مدوني در خص��وص نحوه پرداخت اين 
بسته وجود ندارد. البته اگر از اين پرسش بگذريم كه دريافت يك كمك 
2۰۰ هزارتوماني تا چه حد مي تواند عقب ماندگي هاي زندگي كارگران 
را در شرايط فعلي اقتصادي كشور تأمين كند، بايد سؤال مهم تري در 
اين خصوص از دولت پرسيد كه چرا دولتي ها در تأمين اعتبار الزم براي 

سبد حمايتي بيش از 14 ميليون كارگران تعلل مي كند. 
   بسته به سرنوشت افزايش حقوق دچار شد

حاال پس از آنكه پرونده افزايش حقوق ها در سال ۹7 با وعده پرداخت 
بسته حمايتي از سوي دولت براي هميشه بسته شد كه به نظر مي رسد 
دولتي ها در حال طراحي بازي تازه اي هستند كه پرداخت اين بسته 
حمايتي را نيز به سرنوشت افزايش حقوق ها مبتال كنند. مؤيد اين ادعا، 
اظهارات حاتم شاكرمي، معاون وزير كار در امور روابط كار است كه خبر 
از بررسي افزايش حق مسكن كاركنان مشمول قانون كار در نشست 
هفته آينده شوراي عالي كار خبر داده اس��ت. وی با اشاره به برگزاري 
نشست شوراي عالي كار طي هفته آينده اظهار داشت: در جلسه هفته 
آينده موضوع بررسي افزايش حق مسكن كارگران و همچنين اصالح 

آيين دادرسي در دستور كار قرار دارد. 
بنابراين اگر بخواهيم گفته هاي اين مقام مسئول را به صورت ساده بازگو 
كنيم، بدان معناست كه وزارت كار نه تنها از موضوع افزايش حقوق ها 
در سال ۹7 گذشته است، بلكه با مس��كوت گذاشتن پرونده پرداخت 
بس��ته حمايتي به كارگران به سراغ چانه زني بر س��ر حقوق سال ۹8 
كارگران رفته و عماًل كارگران نبايد در اين خصوص منتظر باشند. حال 
بايد منتظر ماند و ديد كه آيا تذكر مهم روز گذشته رهبر معظم انقالب 
در خصوص رسيدگي به معيشت اقشار مختلف مردم توسط مسئوالن  
باعث تلنگر به مسئوالن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي توجه 

به معيشت 14 ميليون كارگر خواهد شد يا خير؟ 

نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي:
بازنشسته ها استعفا بدهند و بروند 

در حالي كه اخيراً شايع شده داماد پزشكيان در يكي از شركت هاي 
تابعه صندوق بازنشس�تگي كش�وري س�مت مديريتي دريافت 
كرده اس�ت، نايب رئيس مجلس اظهار داشت: هر كسي با سفارش 
يا خالف قانون در هر جايي اس�تخدام ش�ده، هر نس�بتي هم كه 
با من داشته باش�د بايد اخراج ش�ود. در بس�ياري از شركت ها و 
هيئت مديره هاي شركت هاي وابسته به دولت، مديران سفارشي 
حض�ور دارند، ام�ا ببيني�د در كدام ي�ك از آنه�ا من ني�رو دارم. 
مسعود پزشكيان اظهار داشت: براي رفتن يا نرفتن يك مدير دولتي 
هيچ گاه سفارش��ي به هيچ  وزيري نمي كنم و در تبريز نيز براي هيچ 
مسئوليتي سفارش كسي را نكرده ام، اگر رئيس صندوق بازنشستگي 
كشوري هم بازنشسته است بايد از سمت خود استعفا بدهد و اين ربطي 

به هيچ موضوع ديگري ندارد و مالك قانون است. 
مسعود پزشكيان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت گفت: 
اگر وزير با س��فارش بنده رئيس صندوق را تغيير نداده بايد پاسخگو 
باشد، چرا فردي كه خالف قانون در مجموعه اي فعاليت مي كند بايد 

در آنجا باشد.

رياست جمهوري

هادی  غالمحسينی
  گزارش   یک

آگهى حصر وراثت

رئیس شعبه 4 حل اختالف دزفول  

آگهی حصر وراثت 

                   م الف: 8632/  رئیس شعبه 8 شوراى حل اختالف سنندج

آگهی مزایده فروش اموال بالاستفاده شهرستان سیروان

شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم در نظر دارد اموال بالاستفاده خود را (شامل لوله و مخزن) در    
سطح روستاهاي شهرستان سیروان با مشخصات مندرج در اسناد مزایده و شرایط تعیین شده از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

متقاضیان می توانند از تاریخ 1397/10/19 تا تاریخ 1397/10/25 با مراجعه به اداره پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان ایالم به آدرس: ایالم، بلوار دانشجو، مدیریت امور آبفار شهرستان سیروان به آدرس لومار، مدیریت امور آبفار شهرستان سیروان 

نسبت به دریافت معرفی نامه بازدید از اموال اقدام نمایند.
شرکت کننده می بایست اصل ضمانت نامه معتبر بانکی را در پاکت مربوطه قرارداده و حداکثر تا تاریخ 1397/10/25 تحویل دبیرخانه ستاد 

استان و شهرستان سیروان نماید.
تدارکات  براساس شرح مندرج در سامانه  بانکی  نامه معتبر  نوع سپرده ضمانت  و  ریال  مبلغ 1/670/000/000  سپرده شرکت در مزایده 

الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد.
فرآیند شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://setadiran.ir می باشد

هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.
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