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رئيس پدافند غيرعامل كش�ور ب�ا تأكيد بر 
اينكه قطع ي�ك روزه برق در خوزس�تان به 
دلي�ل ورود گردوغبار به اين ش�هر م�ا را بر 
آن داش�ت تا مجهز ش�دن مراكز حس�اس 
چ�ه مولده�ا و ژنراتورهاي ب�رق ضروري تر 
از قب�ل باش�د، گف�ت: س�ازمان ها و مراك�ز 
حس�اس اگر ب�ه ژنراتوره�ا و مولدهاي برق 
مجهز نشوند با آنها برخورد قضايي مي شود. 
غالمرضا جاللي در رزمايش ملي آماده  به كاري 
مولدهاي برق اضطراري با مركزيت فرماندهي 
شركت توزيع برق استان تهران با اشاره به اينكه 
در جوامع پيشرفته برق زيرساخت زيرساخت ها 
اس��ت و بخش زيادي از زيرس��اخت ها به برق 
وابسته هس��تند، گفت: اگر اين وابستگي از حد 
قابل توجهي باالتر برود، احتمال اينكه به چالش 

و بحران تبديل شود، وجود دارد. 
وي افزود: حادثه بهمن ماه سال 95 در خوزستان 
تجربه خوبي بود كه گردوخاك باعث قطع برق 
و قطع س��اير خدمات مثل آبرساني و ارتباطات 
شد. پس درك متقابل زيرساخت ها به يكديگر 
در حادثه خوزس��تان نش��ان داد كه تا چه حد 
ژنراتورهاي برق ب��راي ارائه خدمات آب و برق و 

ارتباطات در زمان وقوع حادثه مهم است. 
جاللي با بيان اينكه همان قطعي يك روزه در 
خوزس��تان اعتراض مردم را در پيامد نهايي 
خود نش��ان داد، ادام��ه داد: باي��د مطالعات 
خود را درخصوص به وجود آمدن اين حادثه 
مطالعه كنيم و ضعف هاي خود را مرور و آنها 

را برطرف كنيم. 
رئيس پدافند غيرعامل كشور ادامه داد: يكي از 
موضوعاتي كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم 
وابستگي شديد صنايع به يكديگرند. پس اگر اين 
صنايع يك ژنراتور ساده داشته باشند مي توانند 
زمان از دس��ت رفتن ب��رق را مديريت و قدرت 

مديريت بحران را افزايش دهند. 
وي تأكيد كرد: با توجه به اب��الغ صورت گرفته 
براي نصب ژنراتور و مولدهاي برق در سازمان ها 
و مراكز حس��اس اگر س��ازماني آمادگي الزم را 
براي اين موضوع نداشته باشد، بايد با متخلفان 
برخورد قضايي صورت گي��رد؛  چراكه هر چقدر 
آمادگي افزايش يابد، تلفات جاني و مالي كاهش 

مي يابد. 
جاللي تأكيد كرد: بايد ميزان آسيب پذيري و 
وابستگي هاي متقابل به حداقل برسد، بنابراين 

مي توانيم نصب مولدهاي اضطراري را در قالب 
اليحه يا طرح به مجلس ببريم تا دستگاه هاي 
ضروري به اي��ن مولده��ا و ژنراتورهاي برق 

مجهز شوند. 
   شبكه برق ايران ۱۵ سال پايدار و بدون 

حادثه است
مديرعامل توانير با اش��اره به اينكه در ۱5 سال 
گذشته ش��بكه برق ايران پايدار و بدون حادثه 
بوده اس��ت، گفت: ۲۱ هزار مگاوات در تابستان 
مربوط به مصرف برق سيس��تم هاي سرمايشي 
است و توجه به برق اضطراري بيش از پيش براي 

تأمين برق كشور ضروري است. 
محمدحسن متولي زاده در رزمايش ملي آماده 
ب��ه كاري مولدهاي ب��رق اضط��راري )پدافند 
غيرعامل، با مركزيت فرماندهي شركت توزيع 
برق استان تهران برگزار ش��د( با اشاره به اينكه 
۱/5 ميليارد نفر در دنيا از نعم��ت برق بي بهره 
هس��تند، گفت: پوش��ش برق در اي��ران حدوداً 
صددرصد اس��ت، بنابراين صنعت برق ايران در 
شاخص هاي كليدي رتبه اول منطقه را از لحاظ 
ظرفيت نصب شده نيروگاهي به خود اختصاص 

داده است. 

وي با بيان اينكه شبكه برق ايران ۱5 سال است 
كه پايدار و بدون حادثه اس��ت، به طوري كه در 
چند صد س��ال جاري در كش��ورهاي همسايه 

چندين فروپاشي شبكه برق رخ داده است. 
متولي زاده ادامه داد: از آنجا كه برق زيرساخت  
زيرساخت ها است، الزم اس��ت كه اين موضوع 
با جديت دنبال ش��ود ك��ه كوچك ترين كارها 
كه به برق وابس��ته اس��ت، در مواقع اضطراري 
بتوانند از مولده��ا و ژنراتورهاي اضطراري برق 

استفاده كنند. 
   كدام مراكز حساس آمادگي الزم را براي 

قطع برق نداشتند 
در رزمايش آمادگي مولدهاي برق اضطراري كه 
روز گذش��ته برگزار شد، مشخص شد كه برخي 
مراكز حس��اس و مهم در برخي نقاط كش��ور، 
آمادگي مطلوب��ي در مقابل قط��ع يكباره برق 
نداش��تند، به طور نمونه آب شيرين كن چابهار، 
خط انتقال آب تبريز، آلومينيوم س��ازي اراك و 
خطوط لول��ه انتقال نفت و گاز اس��تان مركزي 
از نقاط مهمي بودند كه با قطع برق ش��هري، به 
دليل نداشتن ژنراتور يا در مدار نبودن مولدهاي 
برق اضطراري، آمادگي مناسبي در زمان قطع 

ناگهاني برق نداشتند. 
به گزارش »جوان«، در رزمايش ملي آمادگي 
مولدهاي برق اضط��راري كه روز گذش��ته با 
حضور رئي��س س��ازمان پدافن��د غيرعامل و 
مديران صنعت برق كش��ور در محل ش��ركت 
توزيع برق اس��تان تهران بر گزار ش��د به طور 
همزم��ان در فاصله زمان��ي ۱4:30 تا ۱5:00 
برق ۱59 نقطه حساس ايران شامل ۱۲ مركز 
حياتي تحت مسئوليت شركت هاي توزيع برق، 
۱3۲ مركز حس��اس و مهم تحت مس��ئوليت 
ش��ركت هاي توزي��ع ب��رق و ۱5 مركز تحت 
مسئوليت شركت هاي برق منطقه اي قطع شد 
و پس از دقايقي )بين 5 ت��ا ۱5 دقيقه( مجدداً 

برق اين مراكز وصل شد. 
مجموع گزارش هاي اوليه از ميزان آمادگي مراكز 
حياتي، حساس و مهم كشور نشان مي دهد كه 
ميزان آمادگي ۱۲ مركز حياتي كشور در زمان 
قطع ناگهاني ب��رق، مطلوب ارزيابي ش��ده، اما 
برخ��ي مراكز حس��اس و مه��م در برخي نقاط 
كش��ور، آمادگي مطلوبي در مقابل قطع يكباره 

برق نداشتند. 
مسئوالن در ساختمان مجلس شوراي اسالمي، 
به مأموران شركت توزيع برق تهران اجازه قطع 
برق به منظور انجام رزمايش و بررس��ي ميزان 
آمادگي مولده��اي برق اضطراري س��اختمان 

پارلمان ايران را ندادند.

شبنم كرمي

افزايش بهاي سوخت، تكراري بدون رهاورد 
 روند افزايش بهاي بنزين از س��ال۱356 كه از 6 به ۸ريال رسيد، آغاز شد، 
اين رقم در سال5۷ به يك تومان و دوسال بعد، به 3تومان رسيد. اين نرخ تا 
سال۱36۸ ثابت بود تا اينكه در سال69 قيمت بنزين به 5تومان در هر ليتر 
رسيد و در سال۷4 اين رقم دو برابر شد. از آن پس، بهاي عرضه بنزين روند 
افزايش ساالنه در پي گرفت تا سال۸3 كه به ليتري ۸0تومان رسيد. در دولت 
نهم با اجراي سهميه بندي سوخت، از تير۱3۸6 هر ليتر بنزين سهميه اي 
با نرخ ۱00تومان و بنزي��ن آزاد 400تومان عرضه ش��د. آذر ۸9 با اجراي 
هدفمندسازي يارانه ها در ايران، هر ليتر بنزين سهميه اي به 400تومان و 
بنزين آزاد به ۷00تومان افزايش يافت. سال۱393 در دولت تدبير و اميد با 
اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها در كشور هر ليتر بنزين سهميه اي 
به ۷00تومان و بنزين آزاد به هزار تومان رسيد؛ با تك نرخي شدن بنزين در 
سال94 با قيمت هزارتومان، پرونده بنزين سهميه اي بسته شد و اين قيمت 
ثابت مانده است، اما اين روزها بار ديگر زمزمه فعال شدن دوباره كارت هاي 
سوخت و سهميه بندي و گران شدن مجدد بنزين به گوش مي رسد. در همه 
ادوار گذشته هربار كه دولت ها مصمم شده اند قيمت بنزين را افزايش دهند، 
مطالب متعددي در رسانه هاي مختلف درباره مصرف غيراستاندارد و بيش 
از اندازه سوخت در كشور و مقايسه آن با كشورهاي توسعه يافته ارائه مي شد 
كه تنها دليل آن را بهاي اندك حامل هاي ان��رژي مي داند، اما تاكنون روند 
افزايش ۱6۷برابري قيمت بنزين طي سال هاي يادشده و افزايش متناوب 
و تصاعدي مصرف بنزين همزمان با اين افزايش بها، گوياي درست نبودن 

اين استدالل و ادعاست. 
بنا ب��ر آمارهاي موجود، متوس��ط مصرف س��االنه انرژي در اي��ران حدود 
۱55ميليون تن اس��ت كه با اين مقدار مصرف، در رتبه س��يزدهم جهان 
قرار داريم. معموالً به عنوان مقايسه وضعيت مصرف بنزين در ايران با ساير 
كشورها، تركيه در رأس اين نگاه قرار مي گيرد. با اين استدالل كه با وجود 
تس��اوي تقريبي جمعيت و تعداد خودروهاي دو كش��ور ايران و تركيه، ما 
۱0برابر تركيه، بنزين مصرف مي كنيم؛ تنها ب��ه دليل اينكه قيمت بنزين 
در تركي��ه، 5/ 5 برابر ايران اس��ت! در حال��ي كه ش��اخص هاي فراواني بر 
مصرف سوخت در كشورهاي مختلف مؤثر هستند كه مي توان به كيفيت 
و استانداردهاي خودروهاي مصرفي ش��امل توليد، استفاده از خودروهاي 
هيبريدي، افزايش راندمان پيشرانه ها، استفاده از موتورهاي كم حجم توربو، 
كيفيت سوخت مصرفي، پوشش استاندارد آسفالت، قيمت و كيفيت حمل 
و نقل عمومي، امكانات و زيرساخت هاي موجود براي بهره مندي از وسايل 
نقلي��ه غيرموتوري مانند دوچرخه و مجوز اس��تفاده همگان��ي از اين گونه 
وسايل، استانداردهاي مسيرها و خيابان ها و شدت ترافيك، تعداد سرنشين 

و ميزان بار اشاره كرد. 
هرچند ايران يكي از توليد كنندگان بزرگ نفت است، اما به داليل مختلف 
از جمله مصرف بيش از توليد بنزين در كش��ور، از بنزين وارداتي استفاده 
مي كند و به تبع آن هزينه يارانه پرداختي بابت سوخت از سوي دولت هم 
فقط به نام مردم تمام مي ش��ود. وقتي صحبت از افزاي��ش قيمت بنزين يا 
سهميه بندي اين كاالي عمومي و نيز كاهش يارانه پرداختي به آن مي شود، 
هنگام طرح مباحث مقايسه اي با ساير كش��ورها در اين زمينه بايد حداقل 

چند عامل تأثيرگذار را در كنار هم بسنجيم. 
يك بخش، مقايسه حداقل درآمد سرانه در كش��ور ما با كشورهاي مدنظر 
است؛ بنزين در كشورهاي نروژ )۲/0۲ دالر(، هلند )۱/93 دالر( ، دانمارك 
)۱/9۱ دالر( و تركيه، ايتاليا، پرتغال و فرانسه )از حدود ۱/۸۲ تا ۱/۸۸دالر( 
باالترين قيم��ت را دارد كه ميزان مص��رف و البته قيمت اي��ن فرآورده در 
كشور ما معموالً با اين كشورها مقايسه مي ش��ود،اما خالي از لطف نيست 
كه بدانيم براي توجيه افزايش بهاي بنزي��ن، ايران با حدود ۸۱ميليون نفر 
جمعيت، نرخ بيكاري ۱۲/۱درصد و حداقل دستمزد حدود ۷5دالر در هر 
ماه به نرخ آزاد امروز، با كش��ورهايي مانند نروژ ب��ا جمعيت 5ميليون نفر، 
نرخ بي��كاري 4/۸درصد و حداق��ل درآمد 54۱۸دالر در م��اه، دانمارك با 
جمعيت 5ميليون و500هزار نفر و نرخ بيكاري 5/۸درصد و حداقل درآمد 
4۷۱۲دالر در ماه و حتي كشور همس��ايه، تركيه با جمعيت ۷9ميليون و 
400هزار نفر، نرخ بيكاري ۱۱/۸درصد و حداقل درآمد 543دالر در هر ماه 
مقايسه مي شود، اين درحالي اس��ت كه توليد ناخالص داخلي ايران حتي 
نصف تركيه اس��ت كه اين موضوع نيز مي تواند بر حداق��ل درآمد، تأثيري 

مستقيم داشته باشد. 
از س��وي ديگر اكنون ع��الوه ب��ر واردات خودرو، از س��وي ش��ركت هاي 
خودروسازي داخلي ساالنه افزون بر ۱/5ميليون دستگاه انواع خودرو، توليد 
و به بازار داخلي تزريق مي شود، اين در حالي است كه در سال5۷ در ايران 
با 35ميليون نفر جمعيت، در باالترين حد توليد در مجموع حدود ۲00هزار 
خودروي سواري و تجاري توليد مي شد كه اين ميزان با آغاز جنگ تحميلي 

كاهش يافت و در نهايت در سال69 به 3هزار دستگاه در سال رسيد. 
    اثر گراني بنزين

در شرايطي كه به دليل حل نشدن مشكالت زيرساختي موجود، افزايش 
بهاي بنزين تاكنون بر كاهش مصرف آن تأثيري نداشته است و با توجه به 
اثرات ويرانگر اين افزايش بها در زندگي اقتصادي مردم، براساس مطالعات 
انجام شده از سوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان، به ازاي هر ۱0درصد 
افزايش در قيمت بنزين، تورم نيز افزون بر ۲درص��د افزايش مي يابد و با 
افزايش ۲درصدي ماليات بر ارزش افزوده پيش بيني مي شود حداقل تورم 
4درصدي عالوه بر تورم موجود در كشور را شاهد باشيم. همچنين نتايج 
تجزيه  واريانس در بلندمدت و نوسانات قيمت بنزين، ۸0درصد از نوسانات 
قيمت ها را پوشش مي دهد و سرانجام با استفاده از شبيه سازي با مدل هاي 
مختلف افزايش قيمت بنزين تا سطح قيمت هاي بين المللي، اين نتيجه 
به دست مي آيد كه ۱۲5درصد افزايش در قيمت بنزين، منجر به افزايش 
۲3درصدي ساير قيمت ها خواهد شد. در تأييد اين نتايج، بايد اشاره شود 
كه هزينه  سوخت، همواره بزرگ ترين و مرئي ترين هزينه  بخش حمل ونقل 
است به عالوه تأثيرات جنبه  رواني افزايش قيمت بنزين، افزايش قيمت 
سوخت و رشد هزينه هاي اين حوزه به طور غيرمستقيم همه بخش ها را 
تحت تأثير قرار مي دهد و ناگزير به كوچك تر شدن سبد مصرف كنندگان 
خانگي منتهي مي شود. همچنين با محاسبه  شاخص هاي رفاهي و بررسي 
اثر افزايش قيمت بنزين بر رفاه خانوارها در دهك هاي مختلف درآمدي، 
مي بينيم كه نسبت زيان هاي تحميل شده  حاصل از افزايش قيمت بنزين 
به مخارج كل، ب��راي خانواره��اي دهك هاي پايين درآمدي بيش��تر از 

گروه هاي باالي درآمدي است. 
    مصرف باالي خودروهاي موجود

مورد بعدي كه در اين دست مقايسه ها بايد در نظر گرفت، توانمندي هاي 
س��خت افزاري در حوزه حم��ل و نقل اس��ت. اكنون، بيش��تر محصوالت 
»ايران خ��ودرو« از پيش��رانه هاي قديمي پ��ژو يعن��ي TU5 و XU۷ و 
همچنين پيشرانه ملي EF۷ استفاده مي كنند و به همين دليل، اين نوع 
قديمي از خودروها به اندازه نمونه هاي 6سيلندر مدرن دنيا سوخت مصرف 
مي كنند. موتور پيكان) در اريسان و وانت مزدا استفاده مي شود( و پرايد هم 
هنوز قصد بازنشس��تگي ندارد و بازار خودروهاي وارداتي نيز از تكنولوژي 
روز دنيا يا قواي محركه هيبريدي يا محرومند ويا از قيمت بس��يار بااليي 
در بازار ايران برخوردارند كه خريد چني��ن خودروهايي جز براي عده اي 
اندك مقدور نيس��ت. از س��وي ديگر اگر تصور كنيم يك روز مردم ايران، 
خودروهاي شخصي را كنار گذاشته و قصد استفاده از سيستم حمل و نقل 
عمومي را داشته باشند، به واقع اين سيستم از نظر كّمي تا چه اندازه توان 
پاسخگويي به شهروندان را دارد؟به عالوه طبق آمار، هر ايراني در صورت 
استفاده از حمل و نقل عمومي در بهترين ش��رايط بايد بيش از ۱۲درصد 
درآمد ماهانه خويش را به اين منظور هزينه كند كه در مقايسه با حداقل 
دستمزد در كشور، رقم بسيار چشمگيري است. از اين رو اگر قصد مسئوالن 
كشور از افزايش بهاي بنزين و ساير حامل هاي سوخت، فقط كسب درآمد 
نباش��د، بلكه به دنبال كاهش مصرف آن باشد پيش از آن كارهاي فراواني 
براي انجام دارند كه پرداختن به آنها خود بس��ياري از موانع و مش��كالت 

اقتصادي و زيست محيطي موجود را كم خواهد كرد. 

در آستانه تحريم هاي نفتي امريكا صورت مي گيرد
 بزرگ ترين پااليشگاه جهان 
دنبال واردات نفت از ايران 

ش�ركت س�ينوپك چي�ن، بزرگ تري�ن پااليش�گاه جه�ان 
به لحاظ ظرفي�ت و خروج�ي، در ح�ال مذاكره ب�راي »ترتيبات 
وي�ژه« اي ب�ه منظ�ور واردات نف�ت از اي�ران در آس�تانه 
اجراي�ي ش�دن تحريم ه�اي نفت�ي امريكا علي�ه تهران اس�ت. 
به گزارش » فارس« به نقل از پالتس، هوآنگ ونش��نگ، معاون شركت 
سينوپك گفت بسياري از پااليشگاه هاي اين شركت براي پااليش نفت 
خام ايران طراحي شدند و اين ش��ركت بيش از دو دهه است كه با ايران 
قرارداد مدت دار دارد. وي افزود: اين ش��ركت در حال مذاكره با مقامات 
دولتي و عرضه كنندگان ايراني هس��تند و »ت��الش مي كند تا ترتيبات 
خاصي در هفته هاي آينده براي واردات نفت از ايران« ايجاد كند. چين 
بزرگ ترين مشتري نفتي ايران است كه روزانه 500 هزار بشكه تا ۸00 
هزار بشكه نفت از اين كشور مي خرد. شركت دولتي سينوپك دو سوم نفت 
خام وارداتي چين را از ايران مي خرد. اين خبر درحالي منتشر مي شود 
كه رويترز پيش از اين گزارش داده بود سينوپك و شركت ملي نفت چين 

)سي ان پي سي( در نظر دارند كه در ماه نوامبر نفت وارد كنند. 
مرتباً از بنادر چيني داليان و جوشان گزارش مي رسد كه دريافت نفت در 
اين بنادر سرعت گرفته است. نفتكش هاي شركت ملي نفتكش ايران در 
حال حمل نفت به سوي مخازن ذخيره سازي هستند و اين فرصت را به 
ايران مي دهد كه نفت را ذخيره كند يا بعداً به مشتريان محلي بفروشد. 
سينوپك و شركت ملي نفت چين )سي ان پي سي( ميلياردها دالر در 
ميادين نفتي يادآوران و آزادگان شمالي سرمايه گذاري كردند و به دنبال 
مشاركت در توسعه بيشتر اين ميادين هستند. همچنين سي ان پي سي 
در حال بررسي دريافت سهام توتال در فاز ۱۱ ميدان گازي پارس جنوبي 

پس از خروج اين شركت در اين ميدان در ماه آگوست است.  
........................................................................................................................

سازمان حمايت: 
هيچ حضور و نقشي در هيئت مديره 

شركت هاي خودرو ساز نداريم
يك مقام مس�ئول در س�ازمان حمايت با تأكيد بر اينكه هيچ يك از 
كاركنان اين س�ازمان نقش و كرس�ي در هيئت مديره ش�ركت هاي 
خودروساز ندارند، گفت: بررسي قيمت تمام شده خودرو در اين سازمان 
بدون لحاظ منافع يكسويه شركت هاي خودروساز يا مصرف كنندگان و 
صرفاً بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده و اسناد و مدارك مثبته، 
وفق ضوابط عمومي قيمت گذاري مصوب هيئت تعيين و تثبيت قيمت ها 
و با رعايت حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان صورت مي پذيرد
به گزارش »جوان« به نقل از شاتا، معاون نظارت بر كاالهاي سرمايه اي و 
خدمات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با بيان مطلب 
فوق گفت: با استناد به ابالغيه شماره ۱69۷56. 60 مورخ ۲۷ شهريورماه 
سال جاري در رابطه با دستورالعمل س��اماندهي بازار خودرو توسط وزير 
صنعت، معدن و تجارت و رئيس كارگروه تنظيم بازار بيان داشت: قيمت 
خودرو پس از بررسي و محاسبه قيمت  تمام ش��ده توسط اين سازمان بر 
مبناي مستندات مالي حسابرسي ش��ده و مرتبط با توليد هر خودرو در 
كميته خودرو مطرح و براي تأييد و تصويب به كارگروه تنظيم بازار منعكس 
مي شود. وحيد منايي توضيح داد: اساساً قيمت هاي فروش خودروسازان 
در اسفند ماه سال ۱39۱ نيز بر اس��اس ضوابط قانوني وقت رأساً توسط 
خودروسازان تعيين و اجرا شده و موضوع تعيين قيمت دو برابري توسط 

اين سازمان در مقطع زماني ياد شده به هيچ وجه صحت ندارد.
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رئيس سازمان اداري و استخدامي اظهار كرد: 
بازنشس�تگان و كارمندان دولت نيز از بسته 
حمايتي ب�راي افرادي كه كمت�ر از 3 ميليون 
تومان درآمد ماهانه دارند، استفاده خواهند 
كرد كه اولين نوبت اجراي آن در آبان ماه است. 
جمشيد انصاري درباره جزئيات بسته حمايتي 
دولت به اقش��ار نيازمن��د اظهار كرد: براس��اس 
مصوبه اي كه دولت در زمينه ارائه بسته حمايتي 
تصويب كرد، كس��اني كه درآمدش��ان كمتر از 
3ميليون تومان اس��ت مورد حماي��ت و كمك 
دولت قرار مي گيرند. وي با تأكي��د بر اينكه اين 
مصوبه شامل حال بازنشستگان و كاركنان دولت 
نيز مي شود، خاطرنشان كرد: اجراي اين مصوبه 
به سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده و قرار است 
يك نوب��ت آن در آبان اجرا ش��ود و زمان اجراي 

نوبت هاي بعدي متعاقباً اعالم شود. 
رئيس س��ازمان اداري و استخدامي خاطر نشان 
كرد: جزئيات بيشتر درباره اين مصوبه و اجراي 
آن از سوي سازمان برنامه و بودجه اعالم خواهد 
ش��د. هيئت وزيران به پيشنهاد مشترك وزارت 
تعاون، كار و رف��اه اجتماعي و س��ازمان برنامه 
و بودج��ه كش��ور »پرداخت كم��ك جبراني به 
كاركنان دولت و مستمري بگيران صندوق هاي 
بازنشس��تگي كشوري، لش��كري« را به تصويب 
رساند. بر اس��اس اين مصوبه، س��ازمان برنامه و 
بودجه مجاز است براي كاركنان رسمي، پيماني 
كشوري و لشكري، كاركنان قرار دادي و شركتي 
و مس��تمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي 
كشوري، لشكري و حمايت و بازنشستگان شركت 
فوالد و ساير صندوق ها كه مجموع پرداختي آنها 
كمت��ر از 30 ميليون ريال در ماه اس��ت، كمك 
جبراني از طريق حساب بانكي مرتبط با حقوق و 
دستمزد آنها واريز شود. برابر مصوبه هيئت وزيران 
و به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار، تعاون و 
سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه مجاز است، 
براي كاركنان رسمي، پيماني كشوري و لشكري، 
كاركنان قراردادي و شركتي و مستمري بگيران 
صندوق هاي بازنشس��تگي كش��وري، لشكري، 

حمايت و بازنشس��تگان ش��ركت فوالد و س��اير 
صندوق ها كه مجموع پرداختي آنها كمتر از 30 
ميليون ريال در ماه است، از طريق حساب بانكي 
مرتبط با حقوق و دس��تمزد آنها كمك جبراني 
واريز كند. منابع مالي مورد نياز اين مصوبه از محل 
مصوبه دولت در خصوص طرح حمايت غذايي از 

گروه هاي كم درآمد تأمين خواهد شد.
   افزايش ۲۰ درصدي حق�وق كارمندان 

در سال ۹۸ روي ميز دولت
كليه دستگاه هاي اجرايي مكلف شدند بر اساس 
افزاي��ش حقوق متوس��ط ۲0 درص��د كاركنان، 
افزايش اعتبار حقوق، مزايا و پاداش كاركنان خود 
را در بودجه پيشنهادي سال 9۸ پيش بيني كنند. 
به گزارش » تس��نيم«، بر اس��اس ضوابط مالي 
ناظر بر تهي��ه و تدوين اليحه بودجه س��ال 9۸، 
دس��تگاه هاي اجراي��ي، ش��ركت هاي دولت��ي، 
وزارتخانه ه��ا، بانك ه��ا، صدا و س��يما و س��اير 
ش��ركت هايي ك��ه به نح��وي مش��مول قوانين 
پرداخت حقوق و مزايا هستند، موظفند افزايش 
اعتبار حقوق، مزايا و پاداش كاركنان خود را در 
بودجه پيش��نهادي سال 9۸بر اس��اس افزايش 

حقوق متوسط ۲0 درصد لحاظ كنند. 
   پيشنهاد عيدي يك ميليون و ۷۸ هزار 

توماني كارمندان براي سال ۹۸
بر اس��اس ضوابط مال��ي ناظر بر تهي��ه و تدوين 
اليحه بودجه س��ال 9۸مبلغ عيدي پايان سال 
كارمن��دان نزدي��ك به ي��ك ميلي��ون تومان و 
۸0 ه��زار تومان پيش��نهاد شده اس��ت. نگاهي 
به ضواب��ط مالي ناظ��ر بر تهي��ه و تدوين اليحه 
بودجه سال 9۸ نشان مي دهد، در سال 9۸مبلغ 
پاداش پايان سال كارمندان در بودجه سال بعد 
۱0ميليون و ۷۸0هزار ريال پيش بيني شده است. 
مبلغ قطعي پ��اداش در مصوبه هيئ��ت وزيران 

مشخص خواهد شد. 
در قانون بودجه س��ال جاري در پايان سال، رقم 
93۲ هزار و 500 تومان به عنوان عيدي شاغالن 
دستگاه هاي دولتي تعيين شده كه معموالً اين 

رقم در بهمن ماه پرداخت مي شود.

رئيس سازمان اداري و استخدامي: 

 بسته حمايتي دولت شامل بازنشستگان
و كارمندان نيز مي شود
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