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خبر

آغاز ذخیرهسازی میوه شب عید

معاون وزیر جهاد کشاورزی از آغاز خرید میوه شب عید خبر داد و گفت :از نظر میزان خرید
و ذخیرهسازی سیب و پرتقال هیچ نگرانی وجود ندارد و به موقع قیمت و جزئیات عرضه آن
اعالم میشود.علیاکبر مهرفرد در گفتگو با ایسنا ،افزود :خرید پرتقال برای تامین نیاز شب
عید از استانهای شمالی آغاز شده ،اما با توجه به اینکه برداشت این محصول از استانهای
جنوبی در ماههای پیشرو است ،ذخیرهسازی و خرید پرتقال همچنان ادامه دارد.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام09128197782 :

وزیر کشاورزی با اهانت به کشاورز از چشم
ما افتــاده روحانی باید او را عزل کند ،اگر
عزل نشود مجلس او را استیضاح میکند او
باید برکنار شود او لیاقت این پست را ندارد.
آفتاب یزد :وزیر مربوط در این خصوص
توضیح دادهاند و اعالم کردهاند قصدی
در این خصوص نداشتهاند.
۰۹۱۸...

مشکالت مالی ،فقر و تنگدستی و گرانی،
تورم روزافزونو کســری بودجه و کمبود
درآمــد مردم و خانوادهها به هر شــکل و
هــر نوع و به هر دلیل که باشــد ،در خور
و شایســته مردم خوب ،نجیــب ،صبور،
سختکوش و همیشــه در صحنه کشور
عزیزمان نبوده و نیست .
۰۹۱۳...

هفتم دی ماه ســالروز تشــکیل نهضت
سوادآموزی ایران گرامی باد.
۰۹۳۳...

سالم بر آفتاب؛ از بعضی آقایان کارشناس
دولتی بخواهید از طرف مردم حرف نزنند
به خدا بسیاری مردم از این همه گرانی به
مشکل برخورده اند.

۰۹۱۱...

حضرت امام جعفر صادق(ع) میفرمایند:
شادی سه خصلت است :وفاداری ،رعایت
حقوق دیگران و ایستادگی در گرفتاریها
و مشکالت.
۰۹۳۸...
باسالم .قابل توجه سیاسیون محترم قدر
این ملت فهیم  ،قانع ،صبور ،بردبار ،شهید
داده ،جان بر کف ،با گذشت و  ...را بدانید.
که امثال این صفات اخالقی را هزاران مثال
میتوان زد .یک نمونه اش زلزله زدگان بم
است که  14سال است در کانکس زندگی
میکنند .یا آن  8سال دولتهاله نور چه
کارهــا که نکرد و هنوز بعــد از این همه
گذشــت و لطف در حقش شاید خودش
و سیاسیون محترم طرفدارش باور کردند
که حق به جانبش است .تا دیر نشده قدر
این مردم را بدانید .و به حرفهای سیاسیون
خارجی کــه در اوج نادانی حرف میزنند
گوش نکنید .واال اعتــراض به گرانیها و
کمبودها و اشکاالت مثل یک مشکل داخل
یک منزل است و به همسایه ربطی ندارد.
0913...

باسالم .از اســتان مازندران شهر تنکابن
تماس میگیرم خرمآباد شهرداری جهت
سرباز کردن میدان ،خانه و 400متر زمین
من را گرفتن که سند داشت طرف دیگه
میــدان  175متر زمین بی ســند دادن
خودم ساختم از ســال  92برای گرفتن
سند گرفتارم ،دادگاه هم حق به من داده
است با سه فرزند بیکارم نمیدانم از دست
اینها کجا شکایت کنم خسته کردن شما
را به خدا در شبکه خبر پخش کنید شاید
گوش شنوا پیدا شود.
0911...

آفتاب یزد :رای دادگاه ضمانت اجرایی
دارد با یک وکیل مجرب مشــورت
نمایید تا اقدامات اداری را انجام دهد.
جوابیه

پاسخشهرداریمنطقه19
به یک پیام مردمی

در پاسخ به مطلب مندرج در آن نشریه وزین
مورخ  96/10/5و ( 96/9/30ستون ارتباطات
مردمی) مراتب جوابیه به شرح ذیل به منظور
تنویر افکار عمومی ارسال میگردد.
ضمــن تشــکر از پیــام شــهروند محترم
بهاستحضار میرساند :با صدور اخطار کتبی
با شــماره /2275و/ب مــورخ  96/10/6به
بهرهبــردار مورد نظر؛ هماهنگــی الزم نیز با
پلیس و مســئول شــب این بوستان جهت
نظارت مســتمر بر عملکرد مجموعه مذکور
صورت پذیرفت.

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید
سكه تمام طرح قدیم

نیم سكه
ربع سكه

یك گرمی
هر گرم طالی  ۱۸عیار

نوع ارز
دالر آمریكا

یورو

سه شنبه -قیمت (تومان)
1468500
1436000
719000
415000
279000
136670
4350
5343

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :مهاجرت گسترده
به شهرها و همچنین ناکارآمدی تسهیالت مسکن برای
خرید خانه به افزایش  ۱.۶میلیونی مستاجران در ۵سال
اخیر منجر شــده است.حمید بنایی در گفتگو با خانه
ملت ،با انتقاد از افزایش تعداد مستاجران طی سالهای
اخیر طبق سرشماری نفوس و مسکن سال گذشته ،گفت :افزایش
 1.6میلیونی مستاجران در  5سال اخیر رقم بسیار باالیی است که
عوامل بسیاری در آن دخیل است.عضو کمیسیون عمران مجلس

میز خبر

 ۱۰۰۰گوشی اپل غیرفعال شد

رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و
ارتباطی و لوازم جانبی تهران با اشاره به اعمال
رجیستری روی  ۵۰۰۰گوشی اپل در سراسر
کشور از اعمال رجیســتری روی گوشیهای
سامســونگ در روزهای آینده خبر داد.مهدی
محبی در گفتگو با ایسنا ،با بیان اینکه تا به حال
با بیان اینکه  ۱۰۰۰گوشی تلفن همراه مدل
اپل از مدار خارج شده است ،گفت :قرار بود تا
روز گذشته تعداد  ۳۰۰۰گوشی از این مدل از
مدار خارج شود ،اما در حالت عادی نمیتوان
آنها را قطع کرد و باید آنتن آنها جابهجا شود
تــا بتوان مابقی را هم قطع کــرد .البته از روز
دوشنبه اگر آنتن را هم جابهجا نکنند ،باز هم از
مدار خارج شده و قطع میشوند.

تمایلی به افزایش قیمت نفت نیست

وزیر نفت گفت :اعضای اوپک به دلیل شــیل
اویل ،تمایل زیادی بــه افزایش قیمت نفت
برنت ،باالتر از  ۶۰دالر برای هر بشکه ندارند.
به گزارش خانه ملت؛ بیژن زنگنه ،با اشاره به
افزایش قیمت نفــت در روزهای اخیر اظهار
کرد :افزایش قیمتها به دلیل کاهش تولید
نفت از ســوی کشــورهای عضو و غیرعضو
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)
روی داده اســت .البتــه در فصل زمســتان
هســتیم و در این فصل قیمتها به دلیل باال
رفتن تقاضا بــرای فرآوردههای نفتی افزایش
مییابد.وزیر نفت افزود :اعضای اوپک به دلیل
شــیل اویل خیلی مایل نیستند ،قیمت نفت
برنت باالی  ۶۰دالر برای هر بشکه برود.

خودرو

تامینمنافعنمایندگیهاو
مشتریانسرلوحهکارماست

مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا گفت:
تامین منافع شــبکه نمایندگیهای گروه ،به
عنوان شرکای سایپا در اولویت برنامهها قرار
دارد و تقویت شبکه نمایندگیهای گروه سایپا
جزء برنامههای اصلی ســایپا است.به گزارش
سایپا نیوز؛ مهندس محسن جهرودی گفت:
رابطه شبکه نمایندگیها با گروه خودروسازی
سایپا باید یک رابطه برد -برد باشد.مدیرعامل
گروه خودروسازی سایپا افزود :نمایندگیها در
خط مقدم بازاریابی و فروش ســایپا و ارتباط
با مشــتریان قرار دارند و تامین منافع تمامی
نمایندگیها به عنوان شرکای سایپا سرلوحه
کار اســت و منافع و عملکرد نمایندگیها در
کنار سایپا میباشد لذا ارائه خدمات مناسب
موجــب جلــب رضایت مشــتری و کاهش
نارضایتی خواهد شــد.وی با اشاره به توان و
قدرت شبکه نمایندگیهای سایپا گفت :رمز
موفقیت سایپا در استفاده بهینه از توان ،تجربه
و دانش مدیران و کارکنان نمایندگیها بوده
و این موضوع باید در فروش و خدمات پس از
فروش نهادینه شود.

استان

شورای اســامی ،با بیان اینکه یکی از عمده دالیل
رشــد اجاره نشینی در ســالهای اخیر مهاجرت از
روستاها به شهرها بوده است ،افزود :ناتوانی در خرید
خانه در کالنشهرها اجاره نشینی را افزایش داده است.
نماینده مردم گناباد و بجســتان در مجلس شورای
اسالمی ،با تاکید بر اینکه رفع مشکالتی همچون اشتغال و مسکن
در روستاها میتواند مشکل مسکن در شهرها را مرتفع کند ،تصریح
کرد :تا زمانی که روستاها از امکانات شهری تهی باشند تمایل به

مهاجرت و در نتیجه تبعات آن همچون رشد اجاره نشینی دامن
کشور را خواهد گرفت.بنایی با بیان اینکه حاشیه نشینی در اطراف
کالنشهرها از تبعات دیگر بی توجهی به روستاها است ،گفت :دولت
برای حل بسیاری از معضالت شهری که اقتصادی کشور را درگیر
مشــکالت عدیده کرده باید نگاه خود را به روستاها کرده و توزیع
امکانات در آن مناطق را تقویت کند.وی افزود :متاسفانه تسهیالت
دهی در حوزه مسکن نیز کافی نبوده زیرا اگر کافی بود قدرت خرید
مردم افزایش یافته و به این ترتیب بازار اجاره رونق نمی گرفت.

اظهارات متناقض مسئوالن

تعرفهخودروهای
هیبریدیکاهشمییابد؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه:
پایین ماندن تعرفه خودروهای هیبریدی نسبت به سایر خودروها میتواند
موجب ایجاد رانت شود از این رو تصمیم به افزایش تعرفه واردات آنها مانند
بقیه خودروها گرفتیم

آفتاب اقتصادی -گــروه خبر :به تازگی تعرفه
واردات خودروهای هیبریدی به  25الی  65درصد
براســاس حجم موتور افزایش یافته ،هرچند به
شکل دقیق مشخص نیست که این ارقام مشمول
چه خودروهایی خواهند شد.با این وجود قطع به
یقین میتوان گفت که قیمت خودروهایی نظیر
کمری هیبرید ،تویوتا پریوس ،هیوندای ســوناتا
هیبرید و ...با افزایش قابل توجهی روبهرو خواهد
شد که میتواند سرنوشت این خودروها را در بازار
ایران به کلی تغییر دهد.این در حالی اســت که
مســئوالن اظهارات متناقضــی در این خصوص
دارند .رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به
این سوال که چرا دولت تعرفه واردات خودروهای
هیبریدی را هم از پنج به  ٤٥درصد افزایش داده
در حالی که میتواند موجب کاهش آلودگی هوا
شود ،گفت که آنچه در عمل میتواند وارد کاهش

آلودگی هوا شــود ،خودروهای برقی هستند که
تعرفه آنها صفر اســت .اما خودروهای هیبریدی
ســوخت بنزین هم دارند و از یک سرعتی به باال
از برق اســتفاده میکنند که این سرعت عموما
برای خارج از شــهر است ،بنابرین کمک چندانی
به کاهش آلودگی هوا در شهر نمیکنند .در این
حالت پایین ماندن تعرفه آنها نســبت به ســایر
خودروها میتواند موجب ایجاد رانت شود از این
رو تصمیم به افزایش تعرفه واردات آنها مانند بقیه
خودروها گرفتیم.
احتمال تجدیدنظر در تعرفه واردات خودروهای
هیبریدی

از سوی دیگر رئیس ســازمان توسعه تجارت به
بیان دالیــل افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی
پرداخــت و گفت که امــکان تجدید نظر در این

آناتولی گزارش داد

آفتاب اقتصادی -گروه خبر :آفتاب اقتصادی
چندی پیش در گزارشی تحلیلی به بررسی رشد
روزافزون ترکیه در صنعت خودروسازی و رشد
صادرات خودرو از این کشور به خارج پرداخته
بود.در تازه ترین تحــوالت در این خصوص به
اذعان یک خبرگزاری ترکیه  ،صادرات خودرو
ترکیه در ســال  ۲۰۱۷میالدی با  ۱۹.۵درصد
افزایش به رکورد  ۲۸.۵۳میلیارد دالر رســید.
خبرگزاری آناتولی در این خصوص گزارش داد،
صادرکنندگان ترکیهای خــودرو اعالم کردند
که صادرات صنعت خودروسازی این کشور در
ســال  ۲۰۱۷میالدی با  ۱۹.۵درصد رشد در
مقایسه با ســال  ۲۰۱۶میالدی به ۲۸میلیارد
و  ۵۳۰میلیون دالر افزایش پیدا کرد.در همین
حال انجمــن صادرکننــدگان صنعت خودرو
ترکیه اعالم کرد که فقط در ماه دســامبر سال
 ۲۰۱۷میالدی صادرات خودرو این کشــور با
 ۶درصــد افزایش به  ۲میلیارد و  ۴۹۰میلیون
دالر رسید و سهم صنعت خودروسازی در کل
صــادرات ترکیه در ســال  ۲۱۰۷میالدی ۱۸
درصد بوده اســت .میانگین صادرات خودرو

تعرفهها وجــود دارد.به گزارش ایســنا ،مجتبی
خســروتاج دربــاره افزایش تعرفــه خودروهای
هیبریــدی اظهار کرد :کارشناســی الزم در این
زمینه انجام شده اســت ،اهالی فن نسبت به آن
نظر داده اند و ســپس تعرفهها مصوب شــد.وی
ادامه داد :آماده شنیدن انتقادات مرتبط با تعرفه
واردات خودروهای هیبریدی در کمیسیون ماده
یک هســتیم و اگر الزم باشد و دالیل کافی ارائه
شــود ،در تعرفه واردات این نوع خودروها تجدید
نظر خواهیم کرد.خســروتاج گفــت :در انتهای
ســال گذشــته ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
پیشنهادات خود را در ارتباط با تغییرات تعرفهای
واردات خــودرو به دولت ارائه کــرد که به دلیل
نگرانی از برخی آثار تورمی ،تصویب آن به تعویق
افتاد تا اینکه در ســال جاری و در آذر ماه هیئت
دولت تصمیم گرفت با لحاظ کردن همه شرایط

رئیس ســازمان توسعه تجارت :آماده
شــنیدن انتقادات مرتبــط با تعرفه
واردات خودروهــای هیبریــدی در
کمیسیون ماده یک هستیم و اگر الزم
باشد و دالیل کافی ارائه شود ،در تعرفه
واردات این نوع خودروها تجدید نظر
خواهیم کرد
تغییرات تعرفهای را اعمال کند.رئیس ســازمان
توسعه تجارت اظهار کرد :تعرفهها در برخی موارد
کاهشی و در برخی موارد افزایشی بود که تمامی
آنها به دلیل کنترل آثار تورمی آن لحاظ شــده
اســت .همچنین تمام تالشمان بر این است که
بتوانیــم منطق را بر تعییــن تعرفه کاالها حاکم
کنیم.

برای امسال؛

رکورد جدید ترکیه در صادرات خودرو

برف هیچ خللی
درایستگاهمخابراتیقطری
شاهرود ایجاد نکرد

علیرغــم کوالک و بــارش شــدید برف در
ارتفاعات شــاهرود ،ایستگاه مخابراتی قطری
منطقه شمالشرق که در این ارتفاعات مستقر
است ،بدون هیچ خللی همچنان در حال کار
میباشــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق؛
معاون مخابرات این منطقه با اعالم مطلب باال
گفت :بر اثر بارش شدید اولین برف زمستانی
امسال در ارتفاعات کوه قطری شاهرود که تا
 70سانتیمتر هم میرسد،فنسها و دکلهای
ایستگاه مخابراتی این منطقه به دیوارهای از
جنس برف تبدیل شده است.حسين مطواعی
افزود :جاده دسترســی به ایستگاه مخابراتی
قطری پوشیده از برف و مسدود گردیده بود
که با همت نیروهای ترابری و مخابرات منطقه
شمالشرق بازگشایی گردید.

افزایش آمار مستاجران به دلیل ناکارآمدی تسهیالت مسکن

ترکیه در ســال گذشــته میالدی  ۲میلیارد و
 ۴۰۰میلیون دالر ثبت شــده است و صادرات
این کشــور به آلمان ،بزرگترین بــازار خودرو
ترکیه ،در ســال  ۲۰۱۷میــادی  ۴میلیارد و
 ۳۶۰میلیون دالر اعالم شــده که در مقایسه
با سال  ۲۰۱۶میالدی ۱۰درصد افزایش نشان
میدهد.همچنین ایتالیا و فرانسه بعد از آلمان
به ترتیــب در جایگاه دومین و ســومین بازار
بزرگ صادرات خودرو ترکیه با احتســاب رقم
 ۳میلیارد و  ۱۴۰میلیــون دالر و  ۲میلیارد و
 ۹۱۰میلیون دالر قرار گرفتند.بر همین اساس
 ۱۷.۷درصــد از مجموع صادرات خودرو ترکیه
با رقم  ۲۲میلیارد دالر به کشــورهای اروپایی
گزارش شده اســت که  ۱۷درصد در مقایسه
با ســال  ۲۰۱۶میالدی افزایش نشان میدهد.
صادرات ترکیه به آمریکای شمالی در چارچوب
قرار داد تجارت آزاد در سال  ۲۰۱۷میالدی با
 ۸۷درصد رشد در مقایسه با سال قبل از آن به
یک میلیارد و  ۶۴۰میلیون دالر رسید که این
رقم برای سال  ۲۰۱۶میالدی  ۸۷۷.۰۶میلیون
دالر ثبت شده است.

پرونده کارت خرید کاالی ایرانی بسته شد

علیرغم تکلیفی که توســط ســتاد فرماندهی
اقتصــاد مقاومتی به وزارت صنعــت ،معدن و
تجــارت و نیز بانک مرکزی بــه منظور اجرای
طــرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی
در ســال  ۱۳۹۶ابالغ شــد ،به گفته سخنگوی
انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اجرای این
طرح با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا پایان
سال منتفی است .قرار بر این بود که طرح جدید
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در سال جاری
با رفع نقایص طرح قبلی که در ســال گذشته
بــه مرحله اجرا درآمد ،توســط وزارت صنعت،
معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی اجرایی شود؛
دســتوری که توسط ســتاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی طبق ابالغیهای به این دو دستگاه ابالغ
ی رغم گذشت  ۱۰ماه از سال جاری
شــد اما عل 
کماکان هیچ برنامــه عملیاتی در این خصوص
ارائه نشــده و بنابر اطالعات دریافتی اجرای آن
در سال جاری منتفی است.به مرور و با گذشت
زمان مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
نیز بانک مرکزی در پاسخ به علت طوالنی شدن
اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی

ایرانی ،مســائل مختلفی را مطــرح میکردند.
پرونده طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی
در سال گذشته به گونهای بسته شد که نه تنها
انتقادات عدیدهای به آن وارد آمد که دو مجموعه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی
نســبت به چگونگی اجرای آن چه در خصوص
لیســت کاالهای مدنظر و نیز تسهیالت بانکی
معترض بودند.طبق آخرین اظهارات ،طرح جدید
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی به کمیسیون
اعتبارات بانک مرکزی ارســال و منتظر تایید و
تصویب در این کمیسیون بود تا پس از ارائه به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و توافق نهایی دو
دســتگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود
تا در صــورت تصویب نهایی طرح جدید کارت
اعتباری خریــد کاالی ایرانی بــه مرحله اجرا
درآید؛ موضوعی که با گذشــت  ۱۰ماه از سال
 ۱۳۹۶کماکان تصمیمی در خصوص آن اتخاذ
نشــده و در گیر و دار نحوه اجرا قرار دارد.بنابر
اطالعاتی که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته،
تصمیمی به اجرای طرح جدید کارت اعتباری
خرید کاالی ایرانی در سال  ۱۳۹۶نیست.

نوبخت پاسخ داد

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این
پرسش که چه تضمینی وجود دارد که مجلس
منابــع بودجه را مانند  17هزار و  400میلیارد
تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی
کاهش ندهد .به این شــکل ایجاد یک میلیون
و  33هزار فرصت شــغلی با امــا و اگر مواجه
نمیشــود؟ تصریح کرد :انشــاءاله این اتفاق
نمیافتــد .دو بحــث وجود دارد .مســئولیت
بودجه به تنهایی برعهده دولت نیســت .دولت
پیشــنهاددهنده و مجلس تصویبکننده است.
ما برای اختیــارات قانونی مجلس احترام قایل
هســتیم .مجلسیها هم مثل ما در برابر جامعه
خود را مســئول میدانند.نوبخت عنوان کرد:
یکی از مهمتریــن مطالبات مــردم و جوانان
اشتغال است .درســت است بحثهای دیگری

مفقودی

کارت خودرو و ســند خودرو پراید صبــا جی تی ایکس به رنگ
سفید مدل  89به شــماره پالک  721-54د  12و شماره شاسی
 1412279627135Sو شــماره موتــور  150022متعلق به آقای
سیدرضا موسوی به کدملی  4433545457مفقود شده و از درجه
اعتبار ساقط است.

ایجاد  1033000فرصت شغلی چه تضمینی دارد؟
مطــرح میشــود ،اما
نمیشود نسبت به این
مهم بیتوجــه بود.وی
متذکــر شــد :البته تا
آنجایی که من اطالع
دارم ،بقیــه درآمدهــا
تقلیل پیدا نکرده است.

پیشبینی نرخ بیکاری  11/2درصدی

رئیس ســازمان برنامه و بودجه عنوان کرد :در
سال  1397برای اشــتغال پیشبینی میشود
که  838هــزار نفر متقاضی جدیــد وارد بازار
کار میشــوند .پس برای اینکه نرخ بیکاری را
تقلیل دهیم ،بیش از  838هزار فرصت شغلی
بایــد ایجاد کنیــم .با فرض ایجــاد  980هزار

شــغل در ســال آینده،
میتوانیم نــرخ بیکاری
را بــه 11.2درصــد
کاهــش دهیم.نوبخت
اظهار داشت :همچنین
پیشبینی میشــود که
جمعیت شــاغل دارای
آموزش عالــی به طور
متوســط ســاالنه  686هزار نفر افزایش یابد.
یعنی بیش از  70درصد کل فرصتهای شغلی
ایجاد شده باید در این گروه باشد.

استخدام دولتی باز هم خواهیم داشت؟

نوبخت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران
در این خصوص که در پاسخ به این پرسش که

منتقدان دولت معتقدند که دولت نمیتواند از
پس هزینههای سهام عدالت برآید ،عنوان کرد:
این نکته در مجلس مطرح شــد 290 .نماینده
مجلــس داریم که هــر کدام ســایقی دارند.
اینکه مجلس این نظر را داشــته باشــد ،هنوز
رایگیری نشــده است؛ ضمن اینکه قانون باید
اجرایی شود.وی با اشاره به برنامههای اشتغال
در بخش دولتی و استخدامهای دولتی ،متذکر
شــد :قانون مدیریت خدمات کشوری مشخصا
در بنــد «ب» و بند «ج» ماده  24این اجازه را
به دولت داده که هر  3نفر که خارج میشــود،
یک نفر را جذب کند .سالجاری استخدامهایی
داشــتیم و سال آتی هم احتماال داشته باشیم.
این تعداد در حــدود  30 ،20هزار نفر خواهد
بود.

