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دخل و خرج خانوارهای شهری و روستایی به روایت آمار رسمی

 ۷۸میلیارد تومان اعتبار برای پاداش
بازنشستگان وزارت علوم

زندگی شهری همچنان پرهزینه

ایسنا

گــروه اقتصــادی  /در حالــی کــه میانگین
هزینه خانوار در ســال گذشــته در مناطق
روســتایی بیــش از  21میلیــون تومــان
برای کل ســال بوده اســت ،هزینــه خانوار
در مناطــق شــهری کشــور بیــش از 39
میلیــون تومان بــرآورد میشــود .به بیان
ســادهتر ،میتــوان عنــوان کرد کــه هزینه
خانوار(زندگــی)در شــهرها  18میلیــون
تومان بیش از خانوار روستایی بوده است.
امــا وضعیــت درآمدها در روســتاها ،به
گونــهای بود که متوســط درآمد ســاالنه
خانــوار روســتایی بیــش از  23میلیــون
تومــان برآورد شــده اســت ،در حالی که
متوسط درآمد ساالنه خانوار شهری 43
میلیون تومان محاســبه شــده است.به
بیانسادهتر،میانگیندرآمدخانوارهای
شهرنشــین 22میلیــون تومان بیشــتر از
خانوار روستایی اســت .به بیان سادهتر،
تفاضــل میــان درآمدهــا بــا هزینههای
زندگــی برای خانوارها در روســتا کمتر از
شهرهاســت.یک خانــوار روســتایی 23
میلیون درآمد و  21میلیون تومان هزینه
دارد ،یعنــی حــدود دو میلیــون تومــان
اختالف .در حالی که یک خانوار شهری
 43میلیون تومــان درآمد و  39میلیون
تومــان هزینه در ســال دارد که میشــود
چهــار میلیــون تومــان اختــاف مثبت
میــان ارقام درآمــدی و هزینــهای .نکته
جالب در میان آمارهای ارائه شده اینکه
هزینههای خوراکی و دخانی خانوارهای
شــهری حدود  30میلیون تومان اعالم
شــده کــه از کل هزینــه زندگــی خانــوار
روستایی(21میلیونتومان)بیشتراست.
یعنی نزدیک به  9میلیون تومان بیشتر.
در کل ،تازهترین بررســیهای مرکز آمار
نشان میدهد که در سال  ١٣٩٧متوسط
هزین ه و درآمد ساالن ه یک خانوار شهری

طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی  ٥٠ساله از مهمترین طرحهای آماری مرکز آمار ایران
است .هدف کلی این طرح ،برآورد متوسط هزینهها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی
بـــرش در سطح کشور و استانها است .در سال  ١٣٩٧تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح ٢٠٣٥٠
خانوار نمونه در نقاط شهری و  ١٨٦١٠خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.
به ترتیــب  ٣٩و  ٤٣میلیون تومان بوده
است.
19ëëدرصدافزایشهزینهخانوارشهری
براساس دادههای این گزارش ،متوسط
هزینــ ه کل خالــص ســاالن ه یــک خانوار
شــهری  ٣٩٣میلیــون و  ٢٢٧هــزار ریال
بوده اســت که نســبت به رقم مشابه در
ســال قبــل  19/3درصد افزایش نشــان
میدهــد .از هزینــه کل ســاالنه خانــوار
شــهری  ٩٤میلیــون و  ٥٠٥هــزار ریال با
سهم  24/0درصد مربوط به هزینههای
خوراکی و دخانــی و  ٢٩٨میلیون و ٧٢٢

هزار ریال با سهم 76/0درصد مربوط به
هزینههایغیرخوراکیبودهاست.
ëëرشــد 21درصدی هزینههای خوراکی و
دخانی
در بیــن هزینههــای خوراکــی و دخانی،
بیشــترین ســهم با  21/0درصــد مربوط
به هزینــ ه گوشــت و در بیــن هزینههای
غیرخوراکــی بیشــترین ســهم بــا 45/0
درصد مربوط به هزینه مسکن ،سوخت
و روشنایی بوده است.
ëëمتوسطدرآمداظهاری
متوســط درآمد اظهار شده ســاالن ه یک

خانوار شــهری  ٤٣٤میلیــون و  ٩٠٥هزار
ریال بوده اســت که نسبت به سال قبل،
 18/6درصــد افزایــش داشــته اســت .بر
این اســاس در ســال  ١٣٩٧رشد متوسط
درآمد ساالنه خانوارهای شهری نزدیک
به رشــد هزینه کل ســاالنه اســت .منابع
تأمین درآمد خانوارهای شــهری نشــان
میدهــد کــه  33/4درصــد درآمــد از
مشاغلمزدوحقوقبگیری 17/0،درصد
از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و
 49/6درصد از محل درآمدهای متفرقه
خانوار تأمین شده است.

برنامه بزرگ آبرسانی کشور اعالم شد

اعالم قیمت گوشت قرمز بسته بندی

تأمین آب  17استان از دریا

ایسنا

گروه اقتصادی  /انتقال آب دریا به داخل
کشــور در دســت بررســی و مطالعــات
جــدی اســت .بهطــوری کــه وزیــر نیــرو
میگویــد« :تأمین آب شــرب  17اســتان
کشــور را بــا اســتفاده از یــک نــوار یکصد
کیلومتری از جنوب کشــور بــا بهرهگیری
از آب دریــا در دســتور کار داریــم اما فعالً
تمامی بخشهای این برنامه در دســت
مطالعــه و بررســی اســت و مشــخص
نیست چه زمانی کلنگ اجرای این طرح
برزمین میخورد؛ الزم اســت تأکید کنم
کــه مطالعــات و تخصیصهــا تمامــاً با
رعایت مسائل زیســت محیطی صورت
میگیرد».
رضــا اردکانیان در نشســت خبری هفته
دولــت بــا اشــاره به دسترســی کشــور به
آبهای آزاد در شــمال و جنوب بیان کرد:
«با ارتقــای فناوری نمــک زدایی قیمت
تمــام شــده تأمیــن آب از دریا بــه میزان
قابــل مالحظهای کاهش یافتــه و امکان
اســتفاده از ایــن منبع را بــرای تأمین آب
شــرب باالخص در مناطق مرزی داریم.
چراکــه تثبیت جمعیــت د ر این مناطق
اهمیت زیادی دارد».
وی ادامــه میدهــد« :برنامــهای را برای
تأمیــن میــان مــدت و بلنــد مــدت آب
شــرب استانهای سیستان و بلوچستان،
خراســان جنوبــی و خراســان رضــوی از
دریــای عمــان در بخــش مطالعــات و
بررســیها آغــاز کردهایم ،اما بــه موازات
آن این ســه اســتان برنامهها و طرحهای
مدیریت مصــرف و ســازگاری با کم آبی
خــود را تهیــه کــرده و بــه اجــرا خواهنــد
گذاشت».
ëëپیشنیازهایانتقالآبدریا
 17اســتانی کــه پرونــده آنهــا روی میــز
دولت است تا میزان احتیاجشان به آب
دریــا بررســی شــود ،از اســتانهای مرزی
تا مرکزی را شــامل میشــوند .اما قبل از
اینکــه تصمیمــی بــرای انتقــال آب دریا
از شــمال و جنــوب کشــور گرفتــه شــود،
برای دولت رســیدن به پاســخ این سؤال
اهمیــت دارد کــه «آیــا دیگــر راهــی جــز
انتقال آبی دریا وجود ندارد؟»
در ایــن بــاره قاســم تقــیزاده خامســی،
معــاون امــور آب و آبفــای وزیــر نیــرو
میگویــد« :نکتــهای که باید مــورد توجه
قرار گیرد ،این اســت که انتقــال آب دریا
تنهــا راه تأمیــن آب نیســت .نبایــد در
خصوص تأمین آب و انتقال آن از دریاها
بــدون توجه به مقولــه مصرف صحبت
کــرد .اگــر این اتفــاق بیفتــد ،مــا بیراهه
رفت هایم».
توگو با خبرنگار
تقیزاده خامسی در گف 

ëëوزیرنیرودرجمعخبرنگاران:

 - 1نزدیــک بــه  7میلیــون جمعیت روســتایی از ســال 92
تاکنون از شــبکه آب ســالم و پایدار برخوردار شدهاند و بنا
 10نکته داریم تا پایان دولــت دوازدهم این جمعیت برخوردار را
به حدود  10میلیون نفر برسانیم.
 -2موفق شدیم از محل مدیریت مصرف به میزان سه هزار و  874مگاوات در
زمان اوج بار تابستان صرفهجویی در مصرف برق حاصل کنیم .این موفقیت
در شرایطی رخ داد که مجموع انرژی عرضه شده ما نسبت به مدت مشابه سال
گذشته افزایش داشت و هیچ خاموشی نیز در تابستان سالجاری نداشتیم.
 -3طبق مصوبه هیأت وزیران تعرفه برق مصرفی ماینرها برابر متوسط تعرفه
برق صادراتی است که این رقم حدود  7سنت دالر امریکا است.
 -4در هفته دولت امســال  73طرح بزرگ آب و برق در  28اســتان کشــور را با
اعتباری بالغ بر  5هزار و 400میلیارد تومان افتتاح میکنیم.
 -5تا پایان سالجاری  10سد و مجموعه  26هزار و  15هکتار شبکههای آبیاری
و زهکشی ،سه هزار و  22مگاوات واحد نیروگاه حرارتی 278 ،مگاوات ظرفیت
جدید تولید برق تجدیدپذیر و  1124روســتا بهرهمند از شبکه آب شرب سالم و
پایدار پروژههایی است که تکمیل شده و به بهرهبرداری خواهند رسید.
ث روی آبهای
 -6فعالً شیوهنامه کار در زمینه بازار آب تهیه و صادر نشده اما بح 
زیرزمینیاست.
 -7هدررفــت انــرژی ما در شــبکه بــرق حدود  10درصد اســت کــه هدفگذاری
کردیم این رقم تا پایان سال یک رقمی شود.
 -8بــرای نقاطــی که منابــع محدود بیکیفیــت دارند با ســرمایهگذاری بخش
خصوصــی و خریــد تضمینــی آب ،از آب شــیرینکن اســتفاده میکنیــم کــه
رئیسجمهوری موافقت کردند برای نقاطــی که پروژههای نمکزدایی داریم
ارز مورد نیاز آب شیرینکنها با ارز 4هزار و  200تومانی تأمین شود تا نیاز ارزی
سرمایهگذاران برای تأمین تجهیزات مورد نیاز آب شیرینکنها برطرف شود.
 -9برنامه سازگاری با کمآبی را با جدیت دنبال میکنیم.
 -10بزودی برنامهای را برای سیالبهای احتمالی اسفند  98و فروردین  99به
دولت ارائه میدهم.
ما ادامه میدهد« :متأسفانه در خیلی از
مواقع ما بدون توجه به موضوع مصرف
در مــورد تأمیــن آب صحبــت کردهایم.
چه بســا  15سال پیش هم که من در این
وزارتخانه مشغول به کار بودم انتقال آب
از دور دســتها برای برخی از شــهرها در
دستور کار بود و فکر میکردیم که در این
مناطق حداقل تا  50سال بعد هم نیازی
بــه منابــع جدید وجود نــدارد .امــا امروز

مقایســه درصــد خانوارهــای شــهری
اســتفادهکننده از لوازم عمده زندگی در
سال  ١٣٩٦نســبت به سال  ١٣٩٧نشان
میدهــد کــه خانوارهای اســتفادهکننده
اتومبیــل شــخصی از  50/6بــه ،53/2
یخچــال فریــزر از  63/2بــه ،68/5
جاروبرقــی از  91/0بــه  ،91/5ماشــین
لباسشــویی از  86/3بــه  ،86/6ماشــین
ظرفشــویی از  7/3بــه  ،8/4اجــاق گاز از
 98/9بــه  99/2و مایکروویــو و فرهــای
هالــوژندار از  12/4بــه  12/6افزایــش
یافته است .در ســال  ،١٣٩٧عمدهترین
نــوع ســوخت مصرفــی  93/7درصــد
از خانوارهــای شــهری بــرای گرمــا ،گاز
طبیعی(شبکهعمومی)بودهاست.
ëëمتوسطهزینههایخانوارروستایی
متوســط هزین ه کل خالص ساالن ه یک
خانوار روستایی ٢١٤میلیون و ٤٧٢هزار
ریال بوده است که نسبت به سال قبل
 20/0درصــد افزایــش نشــان میدهد.
از هزینــ ه کل ســاالن ه خانــوار روســتایی
 ٨٠میلیــون و  ٢٤٦هــزار ریال با ســهم
 37/0درصــد مربــوط بــه هزینههــای
خوراکــی و دخانی و  ١٣٤میلیون و ٢٢٦
هزار ریال با ســهم  63/0درصد مربوط
به هزینههای غیرخوراکی بوده اســت.
در بیــن هزینههای خوراکــی و دخانی،
بیشترین ســهم با  24/0درصد مربوط
بــه هزینــ ه آرد ،رشــته ،غــات ،نــان و
فرآوردههــای آن و در بیــن هزینههــای
غیرخوراکی ،بیشــترین ســهم با 28/0
درصــد مربوط به مســکن ،ســوخت و
روشنایی بوده است.
ëëدرآمدخانوارروستایی
متوســط درآمــد اظهــار شــده ســاالنه
یــک خانــوار روســتایی  ٢٣٣میلیــون و
 ١١٤هزار ریال بوده اســت که نســبت به

ســال قبل  15/5درصد افزایش داشــته
اســت .منابع تأمین درآمد خانوارهای
روســتایی نشــان میدهــد کــه 30/7
درصد از مشــاغل مزد و حقوقبگیری،
 31/9درصد از مشــاغل آزاد کشــاورزی
و غیرکشــاورزی و  37/4درصد از محل
درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شــده
اســت .مقایســه درصــد خانوارهــای
روستایی اســتفادهکننده از لوازم عمده
زندگی در ســال  ١٣٩٦نســبت به ســال
 ١٣٩٧نشــان میدهــد کــه خانوارهــای
اســتفادهکننده اتومبیــل شــخصی از
 29/6به  ،32/3یخچال فریــزر از 45/2
بــه  ،49/2اجــاق گاز از  98/0بــه ،98/3
جاروبرقــی از  64/6بــه  ،66/1ماشــین
لباسشــویی از  53/9بــه  ،56/0ماشــین
ظرفشــویی از  3/0به  5/0و مایکروویو و
فرهــای هالــوژندار از  1/9به  2/0درصد
افزایش رســیده اســت .در ســال ١٣٩٧
عمدهتریننوعسوختمصرفی67/8
درصــد از خانوارهــای روســتایی بــرای
گرمــا ،گاز طبیعی(شــبکه عمومــی) و
 20/4درصد نفت سفید بوده است.
ëëکرمانباهزینهکمتر
بررســی متوســط هزینه کل ســاالنه یک
خانوار شــهری نشــان میدهد که استان
تهران با  ٥٨٤میلیــون و  ٦٧٦هزار ریال
بیشترین و استان کرمان با  ٢٣٧میلیون
و ٤١٥هزار ریال کمترین هزینه را در سال
 ١٣٩٧داشت هاند.
ëëآذربایجانغربیبادرآمدکمتر
همچنین اســتان تهران بــا  ٦٤٠میلیون
و  ٣٠٣هــزار ریــال بیشــترین و اســتان
آذربایجــان غربی با  ٢٦٤میلیــون و ٧١١
هــزار ریــال ،کمتریــن متوســط درآمــد
ســاالنه یــک خانــوار شــهری را در ســال
 ١٣٩٧به خود اختصاص داده است.

بعد از  15سال همه این شهرها تشنهاند
و منابع آبی جدید میخواهند».
معاون وزیر نیرو اذعان میکند« :نکتهای
که تــا امــروز دربــاره آب مغفــول مانده،
مســأله آمایــش ســرزمین بر محــور آب
اســت .مــا نباید بــا هــر قیمتــی آب را به
مکانهایــی کــه جمعیــت در آن ســاکن
شده است برسانیم .بلکه باید توسعه بر
محور آب انجام شــود و با ایجاد اشتغال

جمعیت هم در آن مناطق رشد کند».
این مقام مســئول میگوید کــه با انتقال
آب دریــا موافق اســت و مخالفتی ندارد
امــا عقیــده دارد قبل از آن باید یکســری
اقدامات انجام شــود .از جمله مدیریت
مصرف ،اســتفاده حداکثــری از آبهای
داخــل ســرزمین ،بازچرخانــی آب و
استفاده از پسابهای تصفیه شده.
تقــیزاده خامســی ادامه میدهــد« :اگر
تمام ایــن کارهــا را انجام دادیــم و دیگر
راهی نداشتیم باید ســراغ شیرین کردن
آب دریا برویم».
ëëسیستانوبلوچستاندراولویت
یکــی از اســتانهایی کــه بایــد حتمــاً
شیرینســازی آب دریــا بــرای آن اتفاق
بیفتــد ،اســتان سیســتان و بلوچســتان
اســت .معــاون وزیــر نیــرو میگویــد:
«سیستان و بلوچستان از آن استانهایی
اســت که باید حتماً از آب دریا استفاده
کند .همانطور که دولت تصویب کرده
اســت در  100کیلومتری دریا این امکان
وجــود دارد و میتوانیــم از آب دریــا
استفادهکنیم».
وی ادامــه میدهــد« :صنایع پــرآب بر را
هم باید بهمناطقی نظیر سواحل مکران
و چابهــار منتقــل کنیــم اما در مــورد آب
شرب نمیتوانیم بهصورت کامل متکی
به دریا باشــیم .چراکه در برخی از مواقع
امکان تأمیــن آب از دریا وجــود نخواهد
داشــت و در صــورت وقوع پدیده کشــند
قرمــز در خلیــج فــارس و دریــای عمان
دچار مشکل خواهیم شد».
ëëکمربندیدرشرق
بــا وجــود اینکــه نمیتــوان آب شــرب را
وابســته بــه انتقــال آب کــرد امــا دولــت
بــا متقاضــی و ســرمایهگذاری کــه بــرای
شیرینسازی آب دریا به منظور استفاده
در صنعت و کشــاورزی درخواست دهد،
مخالفتــی نــدارد .البته به شــرط رعایت
اصول زیست محیطی و فنی.
تقــیزاده خامســی میگویــد« :در ایــن
راســتا مجوزی برای کمربند شرقی ایران
دادهایــم کــه آب دریــا را بــه اســتانهای
خراســان رضــوی و جنوبــی و سیســتان
وبلوچســتان ببرند و در صنعت استفاده
کنند .تخصیصی حدود 750میلیون متر
مکعب از آب دریای عمان».
اما این آب گران اســت و شــاید مدیریت
مصــرف و راهکارهای دیگــر برای تأمین
آن عقالییتر باشد .به گفته معاون وزیر
نیرو مصرف این سه استان 11میلیارد متر
مکعب است که تنها با  10درصد کاهش
مصــرف  1.1میلیــارد متــر مکعــب آب
ایجاد خواهد شد.

مســعود رســولی ،دبیر انجمــن صنفــی کارفرمایی صنعــت تولید و
بســتهبندی مواد پروتئینی کشــور ،گفت :حداکثر قیمتهای گوشــت
اخبـــار قرمزمصــوب انجمــن با نــرخ حداقلی خرید الشــه و طبــق ضرایب
سازمانحمایتبرایگوشتگوسالهوگوسفندگرموارداتیبرایمصرفکنندگانبرای
هرکیلوگرمرانگوسالهبدوناستخوانوبدونچربیبهطورکاملپاکوبستهبندیشده
 89هزار تومان ،دست گوساله بدون چربی و بستهبندی شده  ۸۸هزار ،ران گوسفندی
ممتاز بدون چربی ،بســتهبندی شــده 112هزار ،دســت گوســفندی ممتاز بدون چربی
بستهبندیشده110هزار،نیمشقهرانگوسفندی،بستهبندیشدهقیمتمصرفکننده
89هزار،نیمشقهدستگوسفندی،بستهبندیشده 88هزارتوماناست/.ایرنا

لغو مجوز ۱۶شناور صیادی چینی بهدلیل تخلف

نبیاهلل خون میرزایی ،رئیس ســازمان شیالت درباره آخرین وضعیت کشتیهای
چینی در کشور گفت :کشتی اگر مالکیت ایرانی داشته باشد یا اجازه به شرط تملیک
وجود داشته باشد و با رعایت قانون و ضوابط کار خود را انجام دهد ،ما کاری نداریم
که چه کسی روی این کشتی کار میکند .چون منافع برای کشور وجود دارد و ما از آن
اســتقبال میکنیم .وی درباره اینکه در این زمینه گفته میشود  ۱۶کشتی مربوط به
مدیران ســابق سازمان شیالت بوده است و لغو مجوز شدهاند ،توضیح داد :این ۱۶
کشتی مربوط به سه شرکت هستند که از شیالت مجوز گرفته و فعالیت میکردند.
این کشتیها از ضوابط صید تخلف کردند و بنابراین متوقف شدهاند/.مهر

جابهجایی  ۱۳۰میلیون مسافر هوایی در دو سال

سازمان هواپیمایی کشوری از جابه جایی بیش از  ۱۳۰میلیون مسافر با استفاده
لونقل هوایی در دو ســال و دو ماه اخیر خبر داد .این ســازمان در تشریح
از حم 
عملکرد بخش حمل و نقل هوایی ظرف  ۲۸ماه گذشــته اعالم کرد :از ابتدای
دولــت دوازدهــم تا پایان تیرمــاه  ۹۸بیش از یک میلیون و  ۶۳هزار نشســت و
برخاســت هواپیما ثبت شــده و با این تعداد پرواز بیش از  ۱۳۰میلیون و ۳۴۸
هزار مسافر جابه جا شده است/.مهر

محمدباقر نوبخت ،معــاون رئیس جمهوری در مکاتبهای
با وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دستور تخصیص مبلغ
چهــــرهها  ۷۸۵میلیــارد ریال بــرای پرداخت پــاداش پایان خدمت
بازنشستگان دانشــگاهها ،مراکز و مؤسسات آموزش عالی
و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری را صادر کرد.
در ایــن ابالغیــه تأکید شــده اســت که تخصیــص اعتبار به
میزان صددرصد بوده و همچنین وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری باید مشخصات کامل افراد مشمول دریافت پاداش پایان خدمت
قابــل تأمیــن از محل اعتبــارات موضوع این ابالغیه ،را با امضای ذیحســاب
به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه اعالم کند/.مهر

آغاز طرح ساخت  ۴۰۰هزار واحد مسکونی
در کشور

محمــد اســامی ،وزیــر راه و شهرســازی دربــاره ویژگــی
۴۰۰هــزار مســکن تحــت عنــوان طــرح اقــدام ملــی
گفــت :زیربنــای ایــن منــازل بیــن ۸۰تــا ۱۲۰متــر اســت
و بــه گونــهای برنامهریــزی شــده کــه جامعــه هــدف بــا
درآمــد انــدک ومتوســط را تحــت پوشــش قــرار دهــد .وی گفــت :وزارت راه
و شهرســازی در ســطح کشــور بــرای  ۴۰۰هــزار واحــد اهتمــام ویــژهای بــه
خــرج داده اســت که ســاخت حــدود  ۱۰۰هزار واحد مســکن را روز سهشــنبه
در ســطح کشــور آغــاز میکنیــم و ایــن در حالــی اســت کــه ســاخت حــدود
 ۶۰هزار واحد مسکن نیز از پیش آغاز شده بود.
اســامی درباره نحوه واگذاری مسکنهای طرح اقدام ملی گفت :به محض
اینکه ســاخت این منازل از پیشــرفت مناســبی برخوردار شود ،توسط ادارات
کل اســتانی فراخــوان داده میشــود و مــردم ثبتنــام میکنند و کســانی که
قبالً تســهیالت مســکن ،زمین یا مسکن اســتفاده نکردهاند مشمول دریافت
ایــن واحدها میشــوند و میتوانند نســبت بــه ثبتنام این مســکنها اقدام
کننــد .بــا تمهیداتــی که اتخاذ شــده ،تســهیالت مناســبی پرداخت میشــود
و  ۸۰درصــد اعتبــار مــورد نیاز را بانک بــه خریداران پرداخــت میکند و این
تسهیالت متناسب با هر شهر به فرد یا زوجین منتقل میشود .طرح مسکن
اقدام ملی را به یک جریان پایدار تبدیل میکنیم تا جامعه هدف یک قشــر
متوســط به پایین اســت ،همواره این امیدواری را داشــته باشــند که صاحب
خانه شوند/.مهر

افزایش مهلت بازگشت ارز صادرات فرش

رضــا رحمانی ،وزیــر صنعت ،معدن و تجارت در مراســم
افتتاحیه بیست و هشــتمین نمایشگاه بینالمللی فرش
دســتباف گفت :یکــی از درخواســتهای تولیدکنندگان و
صادرکنندگان فرش دستباف افزایش مهلت بازگشت ارز
حاصل از صادرات فرش دستباف است .با بانک مرکزی رایزنیهایی انجام
دادهایم و پیگیر هســتیم تا مهلت بازگشــت ارز حاصل از صادرات فرش از
 7ماه به  12ماه افزایش یابد.
رحمانی افزود :بازاریابیهای جدید شروع شده و یکی از بازارهای کنونی
بازار شــرق آســیا اســت اما ســایق این بازار با برخی از بازارهای پیشــین
متفاوت اســت بنابرایــن تولیدکنندگان و صادرکنندگان بــا درنظر گرفتن
ایــن موضــوع در حــال تولید فرشها متناســب با ســایق این مشــتریان
هستند/.فارس

بررسی آییننامه استخدام معلمان حقالتدریس

جمشــید انصــاری ،رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی بــا
بیــان اینکــه آییننامه اســتخدام معلمــان حقالتدریس در
کمیســیون اجتماعی دولت است ،گفت :این آیین نامه پس
از بررسی در کمیسیون به صحن دولت ارسال میشود .وی
در مورد آیین نامه جذب و استخدام معلمان حق التدریس ،نیروهای نهضتی
و پیشدبســتانی ،اظهــار داشــت :دو هفته پیــش آیین نامه جذب و اســتخدام
معلمــان حــق التدریــس ،نیروهــای نهضتــی و پیــش دبســتانی در دســتور کار
کمیســیون اجتماعــی دولت قرار گرفته بود که بهدلیل مصادف شــدن جلســه
دولــت با روز عرفه که موجب شــد جلســه به جای ظهر به صبح موکول شــود،
کمیسیون اجتماعی تشکیل نشد.
رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور افــزود :اگــر ایــن آییــن نامــه در
کمیســیون اجتماعــی بررســی و نهایی شــود ،بــه صحن دولت مــیرود .وی
تصریــح کــرد :ما مجوز اســتخدامی کــه برای ســایر بخشها صــادر کردیم،
یــک مقــدار مجوزهــا را محدودتر در نظــر گرفتیم و اعالم کردیــم که مابقی
مجوزهــا را میخواهیــم برای معلمان حــق التدریس ،نیروهــای نهضتی و
پیش دبستانی به کار بگیریم/.مهر

نقشه راه بازرگانی کشور

حســین مدرس خیابانی ،قائــم مقام وزیــر صنعت معدن
تجارت از تدوین نقشــه راه بخش بازرگانی کشــور خبر داد
و گفت :دســتور کارهای جدید ســازمان توســعه تجارت در
قالب این نقشه بزودی ابالغ میشود/.مهر

