
پرداخت بیش از ۱۴۰۰ فقره تسهیالت 
به کشاورزان فارس

سرپرست مدیریت شعب بانک توسعه تعاون فارس 
در گفتگو با ایس��نا: این بانک سال گذشته بیش از 
۱۴۰۰ فقره تسهیالت به کشاورزان استان پرداخت 

کرده است.
غالم رض��ا حس��انی زاده در حاش��یه بازدید از یک 
ش��رکت تعاونی تولید کننده گیاهان دارویی، گفت: 
مبلغ این تس��هیالت بالغ بر یک هزار ۲۸۱ میلیارد 
ریال اس��ت که در سال گذشته به بخش کشاورزی 
استان پرداخت ش��د.او افزود: تس��هیالت پرداخت 
ش��ده در قالب س��رمایه در گ��ردش وثابت از محل 
منابع داخل��ی و دولتی نظیر رونق تولید، اش��تغال 
پایدار روس��تایی و تبصره ۱۸ و... متناس��ب با نیاز 
کشاورزان بوده است.سرپرست مدیریت شعب بانک 
توس��عه تعاون فارس با بیان اینکه س��رمایه گذاری 
در رش��د و توسعه کش��اورزی نقش بسزایی دارد و 
در ای��ن خصوص حامی کش��اورزان در بخش تولید 
هستیم، گفت: توجه به رفاه و معیشت فعاالن بخش 
کش��اورزی عاملی موثر در بهب��ود و جهش کمی و 

کیفی تولیدات و محصوالت در این بخش است.

داتین فروش و صدور بیمه نامه شخص 
ثالث را الکترونیکی کرد

همزمان با شیوع کرونا و در راستای دیجیتالی شدن 
هر چه بیش��تر خدمات صنعت بیمه، داتین با ارائه 
زیرس��اخت های اس��تعالم و صدور آنالین بیمه نامه 
شخص ثالث، امکان فروش الکترونیکی بیمه نامه را 
برای بیمه گزاران شرکت های طرف قرارداد خود از 

ابتدای سال 99 فراهم کرد.
فروش آنالین بیمه نامه، گامی مهم در جهت حفظ 
س��المتی و صرفه جویی در وقت بیمه گزاران است. 
با این امکان جدید، بیمه گزاران ش��رکت های بیمه 
طرف قرارداد شرکت داتین می توانند بدون مراجعه 
حضوری، اطالعات اولیه خود را در درگاه الکترونیکی 
شرکت ها به صورت آنالین ثبت و بیمه نامه خود را 
دریافت کنند. فروش آنالین بیمه نامه مطالبه ای بود 
که بیم��ه مرکزی همزمان با ش��یوع بیماری کرونا 
و در راس��تای حرکت در بستر دیجیتال و تسهیل 
دسترسی بیمه گزاران از ش��رکت های بیمه مدنظر 
داش��ت. داتین ب��ه عنوان تامین کننده زیرس��اخت 
و نرم افزاره��ای صنع��ت بیمه که تاکن��ون راهکار 
بیمه گری خود را در ش��رکت های بیمه پاس��ارگاد، 
کوث��ر، حکمت صب��ا و ب��اران پیاده س��ازی کرده، 
دیجیتالی ش��دن تمامی فرایندهای صنعت بیمه و 
تغییر در سطح کیفی ارائه خدمات را در دستور کار 
قرار داده و در تالش است نقش مهمی را در توسعه 
کسب و کار شرکت های بیمه و افزایش رضایت مندی 

بیمه گزاران ایفا کند.

اهدای ۱5 دستگاه تلویزیون از سوی 
بانک رفاه به دانشگاه علوم پزشکی 

سمنان
بانک رفاه کارگران به عنوان بانکی اجتماعی و سالمت 
محور، در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی ۱5 
دس��تگاه تلویزیون LED به دانشگاه علوم پزشکی 
سمنان اهدا کرد.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه 
کارگران، مدیر شعب استان سمنان در راستای ایفای 
مس��ئولیت های اجتماع��ی و قدردانی از تالش ها و 
زحمات مدافعان س��المت، در مراسمی ۱5 دستگاه 
تلویزیون LED به بیمارس��تان کوثر دانشگاه علوم 
پزشکی سمنان اهدا کرد. در این مراسم مدیر شعب 
بانک رفاه اس��تان س��منان ضمن تقدیر از زحمات 
دلس��وزانه و فداکارانه مدافعان س��المت و دس��ت 
اندرکاران مجموعه بزرگ دانش��گاه علوم پزش��کی 
گفت: بانک رفاه کارگران آمادگی هرگونه همکاری 
در راستای کمک به زیر ساخت های حوزه سالمت 
را دارد و امیدواریم با تعامالت متقابل، در راس��تای 

افزایش و رونق این امکانات قدم برداریم.

اخبار
سیاست روز وعده های افزایش حقوق بازنشستگان را بررسی میکند؛

گزارش

۲5 خ��رداد ماه هم از راه رس��ید و تم��ام آن وعده و وعید 
های��ی ک��ه برای افزای��ش حقوق بازنشس��تگالن س��رداده 
ش��ده بود بدون نتیجه باقی ماند. بیش از 3 ماه اس��ت که 
بازنشستگان چش��م انتظار افزایش مستمری خود هستند  
اما  متولیان و مسئولین مربوطه تنها به امروز و فردا کردند 
بسنده کرده و ماحصل آن  حقی است که  از بازنشستگان 

ناحق شده است. 
براس��اس آخرین آمار و اطالعات منتش��ر شده قریب به 3 
میلی��ون و 3۰۰ هزار نفر بازنشس��ته تامی��ن اجتماعی در 
کش��ور وجود دارد که با وجود تمام مشکالتی که در تامین 
معیشت خود به واسطه  تورم موجود در کشور و صد البته 
ش��یوع کرونا برای جامعه پید آمده همچنان چش��م انتظار 
دس��ت متولیانی هستند که فکری به حال آنها کرده و درد 
اقتص��ادی آنها را چاره کنند اما دریغ از گوش��ی که ش��نوا 

باشد. 
اتفاقات و  تعلل هالی به وجود آمده دراین میان در شرایطی 
است که بازنشستگان کشوری و لشکری با چنین معضالتی 
روب��رو نبوده و درزمان مقرر خود با رش��د تورم ،از افزایش 

حقوق مسمتری خود بهره مند شده اند. 
ح��دود یک ماه پیش ب��ود که رئیس کانون بازنشس��تگان 
ته��ران علت واریز نش��دن افزای��ش حقوق بازنشس��تگان 
در فروردی��ن م��اه را اینگونه عنوان کرد » بر اس��اس ماده 
۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حداقل حقوق بازنشستگان به 
مجموعه درآمد حداقل بگیر ش��اغالن وصل است، بنابراین 
باید منتظر باشیم تا تصمیم نهایی گرفته شود و از آنجایی 
ک��ه حقوق ها به همان می��زان قبلی در حال واریز ش��دن 
اس��ت، بعید می دانم مس��تمری بگیران افزایش دستمزد را 
این ماه دریافت کنند؛ احتماال ما به التفاوت افزایش حقوق 
بازنشس��تگان در ماه های فروردین و اردیبهشت، در خرداد 

ماه محاسبه می شود.«
 سومین ماه س��ال روزهای پایانی خود را طی می کند اما 
با گذش��ته قریب به  9۰ روز بازنشس��تگان همچنان چشم 
انتظار حقوقی هستند که حق مسلم آنهاست.این اتفاق  در 
شرایطی رخ داده که بیش از 3 ماه است که کشور با مساله 
کرونا و شیوع همه گیر آن دست و پنجه نرم می کند و در 
کنار تمام مشکالت و مسائل اقتصادی که برای خانوارهای 
مختلف از جمله قشر کم درآمد جامعه وجود داشت ،تامین 

هزینه سالمت و بهداشت هم بر هزینه ها افزوده است.
 ای��ن اتفاق درحال��ی رخ داده که بنابر اعالم متولیان حوزه 
سالمت و بهداشت قشر سالمند و بازنشسته درجرگه اقشار 

آسیب پذیر از شیوع کرونا به شمار رفته و  در پی همه گیر 
شدن این بیماری هزینه های درمان و مراقبت از سالمندان 
بس��یار بیشتر از قبل شده است و این خود مساله ای است 
که ضرورت انجام چنی��ن افزایش قیمتی را در حقوق آنها 

نمایان می کند. 

حق مسلمی که داده نمی شود 
رئی��س کانون بازنشس��تگان تهران در واکاوی این مس��اله 
و ب��ا اعتراض ب��ه این مهم که افزایش حقوق و مس��تمری 
،حق مس��لم آنهاست به مصوبات مجلس اشاره کرده و  می 
گویند:»ما خارج از چارچوب قانون درخواستی نداریم، فقط 

می خواهی��م همان قانونی ک��ه در مجلس تصویب کرده اند و 
هم��ه به آن اعتقاد دارند اجرا ش��ود، م��اده ۴۱ قانون کار دو 
بند مهم دارد؛ تعیین دس��تمزد براساس تورم بانک مرکزی و 
سبد هزینه خانوار!ما هم انتظار داریم با توجه به شرایط فعلی 
این قانون اجرا ش��ود، بانک مرکزی ن��رخ تورم را ۴۱.۲ اعالم 
کرده اس��ت، اگر نخواهیم به این درصد هم اکتفا کنیم، باید 
هزینه سبد خانوار را مدنظر قرار دهیم، خب اواخر سال 9۸، 
هزینه سبد خانوار ۴ میلیون و 9۴۰ هزار تومان اعالم شد که 
نس��بت به س��ال 9٧، یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان تفاوت 
داش��ت، اگر همین سبد را به شاغلین و بازنشسته ها بدهیم، 
تازه می توانیم مثل سال گذشته زندگی کنیم که همین هم 
۴۰ درصد هزینه های زندگی را پوش��ش نمی داد، خب با این 

حساب چطور می شود از پس هزینه های امسال برآمد؟«

بروکراسی پر پیچ و خم 
 ب��ه گفت��ه وی و با در نظر داش��تن رق��م  ۲ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان تصویب ش��ده برای حداقل دس��تمزد سال 99، 
بازنشس��تگان کش��وری و لش��کری و حتی کارمندان دولت 
و ش��اغلین حقوق هایشان  با رش��د تورم افزایش داشته اما 
برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نه تنها دریافتی بیشتری  
نداش��تند بلکه همچنان منتظر هس��تند و بس��یاری از آنها 
دستمزدهایی را بعد از 3۰ سال زحمت کشیدن دریافت می 
کنندک��ه از رقم حداقل حقوق مص��وب وزارت کار پایین تر 
است . این اتفاق درحالی  که متولیان حوزه بازنشستگان وعده 
های مکرری   برای افزایش حقوق  می دهند و  همواره بر آن 
تاکید دارند اما این مساله هیچ دستاوردی جز چشم انتظارتر 

ماندن  بازنشستگان ندارد. 
 متسفانه فرآیندپراز بروکراسی این افزایش حقوق در شرایطی 
به وجود آمده که  این قشر عالوه بر افزایش هزینه هایی که 
در زندگی و دوران سالمندی خود دارد با طیف قابل توجهی 
از هزینه ها به واس��طه بزرگتر بودن و ریش س��فید بودن در 

میان اقوام خود مواجه هستند . 
 بررسی تعداد بازنشس��تگان و  مستمری بگیریان رقم قابل 
توجه��ی را نمایان می کند ،رقمی که به این راحتی ها نمی 
توان آن را نادیدیه گرفت و باید فکری به حال این افراد کرد 
. افرادی که یک عمر تالش کرده اند تا بلکه بتوانند در دوران 
پیریو فراغت ازکاراز آن بهره مند شوند و این مهم عمال آنگونه 
که تصور می کردند نیست چرا که متولیان و دست اندرکاران 
مربوطه اش��رافی به این مش��کل و تبعات بسیار آن ندارند و 

تنها با امروز و فردا کردن سعی در زمان خریدن دارند.
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دیروز کلید خورد
آغاز فروش بلیت قطار مسافری 

با نرخ جدید 
پیش فروش بلیت قطارهای مس��افری ویژه 
س��فرهای ۱ تا 3۱ تیرم��اه از دقایقی قبل با 
اعمال افزایش ۲۰ درصدی نرخ ها آغاز شد.

ق��رار ب��ود پی��ش ف��روش بلی��ت قطارهای 
مس��افربری از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۴ 
خردادماه آغاز ش��ود که به س��اعت ۱۰ صبح 
دیروز موکول شد. پیشتر معاون مسافری راه 
آهن از اعم��ال نرخ جدید بلی��ت قطار برای 
سفرهای تیرماه خبر داده بود. بر همین اساس 
قطار مس��افری تهران-مش��هد برای یکشنبه 
اول تیرماه، قطارهای س��ه ستاره چهارتخته 
۸3 هزار و ٧5۰ تومان قیمت گذاری شده که 

ب��ا ۲۸ درصد تخفیف ۶۰ هزار و ۴۰۰ تومان 
به فروش می رس��د، این در حالی اس��ت که 
بلیت قطار سه س��تاره چهارتخته برای پیش 
از تیرماه ۸5 هزار و 9۰۰ تومان تا 93 هزار و 

35۰ تومان قیمت گذاری شده بود.
ب��ا نرخ های جدید، قیمت بلیت قطار تهران-

مش��هد برای پنجش��نبه پنج��م تیرماه ویژه 
قطارهای سه ستاره ش��ش تخته ۱۰۰ هزار 
توم��ان در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت. بلیت 
قطارهای چهارس��تاره مش��هد نیز از ۱۴۴ تا 

۱٧۴ هزار تومان به فروش می رسد.
ضمن اینکه با توجه به مصوبه اخیر ش��ورای 
عالی ترابری مبنی بر نداش��تن سقف قیمتی 
برای قطارهای پنج س��تاره، بلی��ت این نوع 
قطاره��ا در تیرم��اه از ۲۶۰ ه��زار ت��ا 3۰۰ 
هزارتومان متفاوت خواهد بود. همچنین بلیت 
قطار مس��افری تهران-اه��واز برای قطارهای 
سه ستاره ۱۴۰ هزار تومان در تیرماه تعیین 
شده است. بر اساس این گزارش، قیمت بلیت 
قطار سه ستاره تهران-تبریز برای تیرماه بین 
۸۰ ت��ا ۱۰۰ هزار تومان اس��ت که با اعمال 
افزایش ت��ا ۲۰ درصدی با نرخ های جدید به 
فروش می رس��د.پیش از تیرماه امسال بلیت 
قطار س��ه س��تاره تهران-تبریز کمتر از ٧۰ 

هزار تومان به فروش می رسید.  مهر 

معاون برنامه ریزی وزیر نفت خبرداد؛
ثبت اطالعات فنی و اقتصادی 
۴۲ شرکت متقاضی طرح های 

پتروپاالیشی  
معاون برنامه ریزی وزیر نفت از ثبت اطالعات 
فنی و اقتصادی ۴۲ شرکت متقاضی احداث 
طرح های پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی در 
سواحل کشور با اس��تفاده از سرمایه مردمی 

خبر داد.
هوش��نگ فالحتیان معاون وزیر نفت با بیان 
اینکه مهلت سرمایه گذاران احداث طرح های 
پاالیش��ی و پتروپاالیشی در سواحل کشور با 
استفاده از سرمایه مردمی ۱5 خردادماه پایان 
یافت، اظهار کرد: ش��رکت هایی که اطالعات 
آنها ناقص است تا ۲٧ خردادماه برای تکمیل 

آن و همچنین ارس��ال تأییدیه بانکی فرصت 
دارند. وی با بیان اینکه وزارت نفت و شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفت ایران 
پ��س از پایان این فرصت، بررس��ی را مطابق 
آنچه در آیین نامه آمده، آغاز می کنند، افزود: 
شرکت هایی که شاخص ها و متغیرهای کلیدی 
را داشته باشند برای توسعه پتروپاالیشگاه ها 

انتخاب خواهند شد.
فالحتیان تأکید کرد: شرکت هایی که نتوانند 
اطالعات خود را تا ۲٧ خردادماه تکمیل کنند 
به طور طبیعی درخواس��ت اولی��ه آنها تأیید 
نخواهد شد. آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات 
گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی ۲9 
دی ماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران 
رس��ید و پس از آن وزارت نفت ۱3 بهمن ماه  
فراخوان عمومی جذب س��رمایه گذار ساخت 
پاالیش��گاه و پتروپاالیش��گاه را در تارنم��ای 

وزارت نفت )MOP( قرار داد.
متقاضیان س��رمایه گذاری طبق برنامه برای 
توسعه پاالیشگاه ها و پتروپاالیشگاه ها تا ۲9 
اردیبهشت فرصت داش��تند مطالعات فنی و 
اقتصادی خود را در س��امانه بارگذاری کنند، 
اما به دلیل شیوع ویروس کرونا این مهلت تا 

۱5 خردادماه تمدید شد.  وزارت نفت 

سرپرست وزارت صمت اعالم کرد؛
تصمیمات ستاد اقتصادی دولت 

در مورد کنترل بازار لوازم خانگی
سرپرس��ت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
گف��ت: در جلس��ه س��تاد اقتص��ادی دولت 
برای کنترل ل��وازم خانگی مباحثی در مورد 
افزایش تولید و افزایش نظارت ها و بازرسی ها 

مطرح شد.
حس��ین مدرس خیابانی با اش��اره به دستور 
رئیس جمه��ور در رابطه با س��اماندهی بازار 
لوازم خانگی گفت: در حال حاضر ترکیب لوازم 
خانگی در کشور با قبل بسیار متفاوت است و 
بخش عمده ای از لوازم خانگی موجود در بازار 

از محل تولیدات داخلی تامین می شود. 
سرپرس��ت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 

اف��زود: ب��ه غی��ر از کول��ر گازی ک��ه اخیرا 
سرمایه گذاری خوبی در یکی از واحدها برای 
تولید داخلی آن انجام ش��ده است، ظرفیت 
تولید تمام واحده��ای تولیدی لوازم خانگی 

تقریبا بیش از دو یا سه برابر است. 
وی افزود: بنابراین اگر روی تامین مواد اولیه و 
رفع مسائل و مشکالت تولید کنندگان تمرکز 
ش��ود به راحتی می توان بازار لوازم خانگی را 
تامین کرد و ش��کاف خروج کاالهای خارجی 
از ب��ازار را پر کرد.  م��درس خیابانی با تاکید 
بر اینکه واردات لوازم خانگی ممنوع اس��ت، 
بیان داش��ت: در س��ال جهش تولید، برنامه 
وزارت صمت در خصوص تولید لوازم خانگی 
بر این اس��اس استوار است که عالوه بر اینکه 
تولی��د لوازم خانگی به اندازه س��ال گذش��ته 
باش��د بلکه با برنامه ریزی برای افزایش تولید 
بتوان نیازهای مردم را تامین کرد.  وی درباره 
بخش عرضه لوازم خانگی اظهار داش��ت: در 
اس��تای جلوگیری از احتکار و انبار تولیدات 
لوازم خانگی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان و دستگاه های نظارت نظارت 
و کنترل بیشتر در بازا را در برنامه قرار داده اند 
تا فروش��ندگان و عرضه کنندگان به امید به 
انتظارات تورمی کاالی موجود در این بخش 

را احتکار و انبار نکنند.  منبع گزارش

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

معاون وزیر نیرو خبر داد:

صدور مجوز یافت انرژی های 
تجدیدپذیر برای بخش 

خصوصی  
مع��اون وزیر نیرو گف��ت: وزیر نیرو اج��ازه داده اند تا برق 
تولی��دی از منابع ان��رژی های تجدیدپذیر توس��ط بخش 

خصوصی صادر شود.
محمد ساتکین رئیس س��ازمان انرژی های تجدیدپذیر در 
نشس��ت خبری با بیان اینکه در گام نخس��ت باید استفاده 
بهین��ه از انرژی و صرف��ه جویی آن را م��الک قرار دهیم، 
گفت: در گام بعدی می توان افزایش تولید را جز محورهای 
اصلی این س��ازمان عنوان کرد که بیش از گذش��ته به آن 

توجه می کنیم.
وی اف��زود: در نظر داریم تا بیش از گذش��ته از پتانس��یل 
انرژی خورشیدی به عنوان مرجع انرژی تجدیدپذیر توجه 
کنی��م و با توجه به اینکه این حوزه در تخصص ماس��ت و 

همچنین متخصصین زیادی در این زمینه داریم، می توانیم 
در آینده تبدیل به هاب در این زمینه در منطقه خاورمیانه 
شویم و در قالب محل رجوع س��رمایه گذاران ایفای نقش 

کنیم.
به گفته این مقام مس��ئول، ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر 
در ح��وزه ب��اد در منطقه ش��رقی ای��ران ۴۰ درصد مورد 
استفاده اس��ت که حمایت از بخش خصوصی در دو حوزه 
ساخت و سرمایه گذاری، سیاست جدید این سازمان است 

که می تواند این ظرفیت ها را توسعه دهد.
س��اتکین با بیان اینکه ترجیح ما اس��تفاده از سیاست های 
تشویقی به تنبیهی است، تصریح کرد: تکنولوژی و پژوهش 
محور بودن به همراه توس��عه فن��اوری از محورهای اصلی 
و مورد توجه این س��ازمان اس��ت که برنامه بلندمدتی نیز 
در این زمینه داریم. از س��وی دیگر روش های تأمین مالی 

جدیدی به جز استفاده از تعرفه برق نیز تعریف می کنیم.
ب��ه گفته رئیس س��ازمان انرژی ه��ای تجدیدپذیر مجموع 
ظرفیت نصب ش��ده ان��رژی تجدیدپذیر کل کش��ور، ۸۲۴ 
مگاوات اس��ت که طی چند س��ال اخیر س��رمایه گذاری و 
فعالیت در این حوزه با اس��تفاده از مشوق هایی برای بخش 

خصوصی افزایش یافته که در ادامه حاضر شده ایم بیش از 
۱۰ برابر به مردم پول بدهیم تا تش��ویق به سرمایه گذاری 

در این حوزه شود. البته فرهنگ سازی هم کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه جهش قیمت ارز و تحریم ها در سرعت 
اجرای افزای��ش ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر تأثیر منفی 
داش��ته اس��ت، توضیح داد: با اضافه ک��ردن 3۲۰ مگاوات 
ظرفی��ت تولید انرژی تجدیدپذیر از مرز هزار مگاوات عبور 

می کنیم.
س��اتکین ادامه داد: با درای��ت و برنامه ریزی ۸۸۰ مگاوات 
ظرفی��ت تولید در قالب پروژه های مختلف تعریف ش��ده و 
برای احداث آن قرارداد امضا ش��ده و 3۲۰ تا ۴۰۰ مگاوات 
آن تا پایان س��ال ج��اری یا اوایل س��ال ۱۴۰۰ وارد مدار 
می ش��ود. ۴۰۰ م��گاوات دیگر نیز بین س��الهای ۱۴۰۰ تا 

۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد.
معاون وزیر نی��رو تصریح کرد: در بخ��ش برنامه های بهره 
وری این س��ازمان، یک میلیون کولر گازی غیر اس��تاندارد 
را با کولر گازی اس��تاندارد جایگزین می کنیم که می تواند 

تأثیر ویژه ای در میزان مصرف داشته باشد.
رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر در پاسخ به پرسشی 

مبنی بر اینکه قیمت پنل های خورش��یدی مردم را تشویق 
به اس��تفاده نمی کند، توضی��ح داد: س��ه مجموعه کمیته 
امداد، بس��یج جهاد س��ازندگی و بنیاد مستضعفان در این 
زمین��ه ورود کرده ان��د و ۱۰ میلیون توم��ان وام بالعوض 
در وجه خرید این س��ه پنل خورش��یدی تقبل کرده اند و 
میزان باقیمانده نیز که حدود ۲5 تا 3۰ میلیون اس��ت، وام 
بی بهره و کم بهره اس��ت و در نهای��ت برق تولیدی انرژی 
خورشیدی از مردم را با تعرفه هزار و ۴۰۰ تومان خریداری 
می کنیم و خانواده هایی که از این پنل های خورشیدی برق 
تولید و به شبکه عرضه می کنند، برق را با قیمت ۸۰ تومان 

دریافت می کنند.
رئیس س��ازمان انرژی ه��ای تجدیدپذیر اع��الم کرد: وزیر 
نیرو اجازه داده اس��ت تا برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر 
توسط بخش خصوصی صادر شود اما بنده به عنوان رئیس 
سازمان انرژی های تجدیدپذیر موافق چنین روندی نیستم 
چ��را که انرژی های تجدیدپذیر در جریان، پایدار نیس��تند 
به همین دلیل الزم اس��ت تا توانیر مس��ئولیت صادرات را 
برعهده داشته باشد تا خللی به روند صادرات به کشورهای 

همسایه ایجاد نشود.  پاون 

درد بی درمان معیشت طبقه کارگری در دوران بازنشستگی   

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۹
برای  کار  عالی  در شورای  کارگری  نمایندگان  تهران  استان  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  کانون  رئیس  گفته  به 
اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار بسیار تالش کردند و با توجه به تورمی که بانک مرکزی اعالم کرده بود )تورم 

۴۱.۲ درصد(، تعیین دستمزد حداقل بگیران بر اساس این میزان تورم عملیاتی شد.
وی با بیان اینکه دستمزد کارگران ۲۶ درصد افزایش یافت و بر همین میزان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
نیز افزایش می یابد، افزود: در حال مذاکره هستیم تا سایر مزایا را برای بازنشستگان نیز افزایش دهیم. طبق 
ماده ۱۱۱ قانون سازمان تامین اجتماعی هر دستمزدی که برای حداقل حقوق کارگران تعیین می شود، باید برای 

حداقل بگیران بازنشسته تامین اجتماعی نیز اعمال شود.
به اعتقاد رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران   بازنشستگان ۳۰ سال کار کردند و حقوق آن ها 

نباید از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمتر باشد، چراکه بازنشستگان به کمتر از این مبلغ راضی نمی شوند.

نمای نزدیک


