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عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

افزایش حقوق امکان پذیر نیست
کارت های خرید کاالی اساسی به زودی توزیع می شود

با  می گوید  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
توجه با افزایش پلکانی حقوق کارمندان برای جبران گرانی ها افزایش 

مجدد حقوق ها امکان پذیر نیست.
مهرداد بائوج الهوتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، 
با اشاره به اینکه دو ایده افزایش حقوق کارمندان و کارگران و ارائه 
کارت خرید کاالی اساسی برای مدیریت گرانی ها مطرح است، اظهار 
داده  اساسی  باید کارت خرید کاالهای  برای جبران گرانی ها  داشت: 

شود چراکه امکان افزایش حقوق ها وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: امسال 
حقوق کارمندان به صورت پلکانی افزایش پیدا کرد، طبق قانون حقوق 
کارمندانی که بیش از 5 میلیون دریافت می کنند افزایش پیدا نکرد و 
حقوق بگیران زیر 5 میلیون پلکانی از 10 تا 20 درصد افزایش حقوق 

داشتند؛ بنابراین افزایش مجدد حقوق ها ممکن نیست.
نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسالمی با اشاره به طرح 
تأمین کاالی اساسی که در صحن علنی مطرح شده بود، بیان داشت: 
روشی که در طرح تأمین کاالی اساسی طراحی شده بود غلط بود، این 
روش درست نبود کوپنی 10 تا 15 قلم کاال باقیمت مشخص به مردم 

داده می شد، چنین روشی برای دوران جنگ است.

حمایت از هر قشر بر اساس مقتضیات آنها
تورمی که  عنوان جبران  اینکه عددی تحت  دراین بین  داد:  ادامه  وی 
تا  می تواند  داده شود  وارد می شود، تخصیص  اقشار ضعیف  به  اکنون 
حدود فشار را از مردم بردارد، برای این کار نمی توان برای همه اقشار 
جامعه یک نسخه ثابت پیچید، باید رقمی که به کارمندان تخصیص پیدا 

می کند با خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی متفاوت باشد.
الهوتی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه سازوکار 
ارائه کارت خرید کاالهای اساسی آماده شده است، گفت: ازآنجایی که 
اطالعی  سازوکار  این  جزئیات  از  است  بوده  تعطیل  مجلس  هفته  دو 

نداریم؛ اما اقدامات الزم در این زمینه صورت گرفته است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه این کارت به 70 میلیون ایرانی 
که  می شود  خانوارهایی  از  حمایت  این  داشت:  اظهار  نمی شود،  داده 
تحت تأثیر افزایش تورم زندگی آنها به مخاطره افتاده است و برای این 

کار نیازی نیست دولت از مجلس مجوز بگیرد.
اسالمی  شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
صحن  و  کمیسیون  در  دولت  که  گزارشی  اساس  بر  داشت:  بیان 
عملی  حمایتی  کارت های  ارائه  سازوکار  به زودی  است،  داده   ارائه 

می شود.
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باند سارقان خودرو و موتورسیکلت 
در شیراز متالشی شد

 7 باند  از شناسایی و دستگیری  انتظامی شیراز  فرمانده 
نفره سارقان حرفه ای خودرو و موتورسیکلت با 40 فقره 

سرقت در آن شهرستان خبر داد...

 کارخانه تولید کاغذ 
از سنگ آهک در دشتی 

احداث می شود

عضو کمیسیون عمران مجلس:
 ساالنه 16 هزار کشته ناشی 

از تصادفات جاده ای در کشور ثبت 
می شود
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محمد معتمدی:   

هنرم را از محرم دارم
روزهای  این  شاخص  خوانندگان  جمله  از  معتمدی  محمد 
موسیقی سنتی کشور است. خواننده ای که گرچه جوان است 
اما توانسته در کنار دیگر چهره هایی  ندارد،  و سن زیادی 
چون همایون شجریان، حافظ ناظری و پرواز همای به عنوان 

نسل جدید موسیقی سنتی....
8

2

 www.tolounews.com پست الکترونیک: toloudaily@gmail.com                                            آدرس سایت:

پیشنهاد اتاق بازرگانی شیراز برای حل 
مشکالت اقتصادی کنونی؛

نرخ ارز را آزاد کنید
سرمایه های ملی در حال 

غارت است

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز:

 فارس نیازمند مدیران جوان 
و کارآمد است
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افزایش حقوق 
امکان پذیر نیست
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حوادث شهرستانهمراه با تحلیل خبر

 همراه
 با نمایش فیلم

                  فیلم ماشیِن فروشی شما                       
                  فیلم منزل شما

                  فیلم جشن تولد خود، فرزندان و نوه هایتان             
               و فیلم انواع آگهی های خود را 

                    به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع 
                    کنار متن ارسالی تان 

                    به نمایش بگذاریم.

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :
         32344772-3-4         42229246 

 روش نوین مطبوعاتی
 ما را به دیگران نیز یادآور شوید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید با 
توجه با افزایش پلکانی حقوق کارمندان برای جبران گرانی ها 
بائوج  مهرداد  نیست.  امکان پذیر  حقوق ها  مجدد  افزایش 
الهوتی با اشاره به اینکه دو ایده افزایش حقوق کارمندان و 
برای مدیریت  اساسی  ارائه کارت خرید کاالی  کارگران و 
گرانی ها مطرح است، اظهار داشت: برای جبران گرانی ها باید 
کارت خرید کاالهای اساسی داده شود چراکه امکان افزایش 

حقوق ها وجود ندارد....

باز این هچ شورش است هک رد خلق عالم است                                       باز    این    هچ    نوهح   و   هچ   زعا   و   هچ   ماتم  است


