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موافقت وزارت نفت با تجمیع
پرتوشیم یهایفعال

وزیر نفت تاکید کرد :موافق تجمیع پتروشیمیهای فعال با
هم اما نه در قالب شرکت ملی صنایع پتروشیمی ()NPC
هستم .بیژن زنگنه در جمع مدیران ارشد شرکت صنایع
پتروشیمی تاکید کرد :باید به فکر تخصیص منابع مورد نیاز
برای واحدهای پتروشیمی بود .تامین منابع مالی در کشور
کار سختی نیست اما باید برنامهریزی درستی برای دستیابی
به تولید واقعی و سوددهی واحد انجام شود .به گفته زنگنه،
در دورهای واحدهای زیادی برای تولید اوره و متانول ساخته
شدند که این خود سبب پایین آوردن قیمتها میشود و
همه ضرر میبینند .وزیر نفت ،زمینهسازی برای تجهیز مالی
برای توسعه پتروشیمیها را مهمترین وظیفه شرکت ملی
صنایع پتروشیمی بیان کرد و افزود :این شرکت گرچه نقش
قانونی رگوالتوری در پتروشیمیهای خصوصی ندارد اما
نقش ریش سفیدی دارد و به حل مسائل و مشکالت آنها
و ارتباطشان با وزارت نفت کمک میکند .وی بر ضرورت
تالش برای تشکیل مجموعه پتروشیمی مقتدر در کشور
نیز تاکید کرد و گفت:اکنون ارزش محصوالت پتروشیمی
تولیدی حدود  20میلیارد دالر است که این رقم میتواند
به بیش از  40میلیارد دالر برسد .وزیر نفت با بیان اینکه
پتروشیمی نقش بسیار زیادی در بخش ارزی کشور دارد،
اظهار کرد :شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت
برای ایجاد تعادل در بازار ارز نقش مهمی ایفا کردهاند .در
صنایع پاییندستی پتروشیمی نیز بسیار جای کار وجود دارد و
باید بیشتر فعالیت شود .وی با ابراز امیدواری نسبت به وقوع
جهشی اساسی در صنعت پتروشیمی تا پایان دولت دوازدهم
گفت :شرکتهای خصوصی فعالیت خود را دارند اما برای
بهتر شدن کار میتوان با برنامهریزی درست به پیشرفت
هرچه بیشتر این صنعت کمک کرد .وزیر نفت ،وضعیت
خوراک در کشور را بسیار مطلوب خواند و افزود :سال آینده
باید اتان را برای مصرف وارد خط سراسری کرد زیرا اتان
اضافی خواهیم داشت .زنگنه به ان.جی.ال های(کارخانههای
گاز و گاز مایع)  3200 ،3100و خارک اشاره و اظهار کرد:
از این واحدها خوراک فراوان ان.جی.ال به دست خواهد
آمد که برای صنعت بسیار ارزشمند خواهند بود .مدیرعامل
جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز گفت :این شرکت
برای تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی ،توسعه آن و ایجاد
ارزش افزوده پایدار باید در نقش راهبردی خود قرار گیرد.
بهزاد محمدی با بیان اینکه میتوان نقاط مشترک بسیاری
برای توسعه صنعت پتروشیمی مدیریت و طراحی کرد،
افزود :باید از تنوع محصوالت در صنعت پتروشیمی در
کنار خوراک فراوانی که در کشور وجود دارد ،بهره بیشتری
برد .وی همچنین بر توسعه هرچه بیشتر صنعت پتروشیمی
در بخش پایین دستی تاکید کرد .مدیرعامل پیشین شرکت
ملی صنایع پتروشیمی نیز به قابلیت استفاده از منابع مالی
سرگردان مردم برای توسعه صنعت پتروشیمی به نام بخش
خصوصی اشاره کرد و گفت :بخش اعظم سهام ساخت
واحد تولیدی را میتوان از سرمایهگذاران و بخش کمتر آن را
از مردم تامین کرد .رضا نوروززاده به نقش شرکت پژوهش
و فناوری پتروشیمی به عنوان یک بازوی مهندسی در کنار
شرکت ملی صنایع پتروشیمی اشاره کرد و افزود :عملیاتی
کردن تحقیقات این واحد بسیار حائز اهمیت است که با
بخش خصوصی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان
یک تضمین کننده همکاری سهجانبه بسیار خوبی دارند.
معاون پیشین وزیر نفت ادامه داد :در یکسال گذشته قرارداد
تولید  6نوع کاتالیست با بخش خصوصی انجام شده و امید
است در سه ماه آینده نیز  6نوع کاتالیست و یا آغازکننده و
بهبود دهنده فرآیند به نتیجه قرارداد برسد .نوروززاده با بیان
اینکه در دوران تحریم ،قابلیتهاست که ما را به پای میز
مذاکره میرساند ،گفت :با وجود نیروی انسانی گرانسنگ
در صنعت پتروشیمی ،میتوانیم حداکثر بهره را در زمینه
تبیین دانش فنی داشته باشیم.
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اعالم آمادیگ ایراینها برای جایگزیین اب تواتل در اپرس جنویب
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت
نفت از آمادگی انجمن سازندگان تجهیزات
صنعت نفت برای جایگزینی با توتال برای
انجام طرح توسعه فاز  ۱۱خبر داد .به گزارش
ایسنا ،رضا خیامیان در آیین گشایش دهمین
نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات
صنعت نفت و حفاری خوزستان با تاکید بر
اینکه توانمندی خوبی در زمینهی ساخت
تجهیزات داخلی در کشور وجود دارد ،اظهار
کرد :باید این توانمندی را باور کنیم .میتوانیم
تحریم را تبدیل به فرصت کنیم ،اما اگر تحریم
تبدیل به تهدید شود هم کارفرما ضرر میکند
و هم کسی که کار را انجام میدهد .در مقابل
سازندگان داخل هم باید باور را در کارفرما
تقویت کنند.وی ادامه داد :در شرایط تحریم

از دوستان تقاضا داریم به ساخت داخل
بیشتر توجه کنند .تحریمهای داخلی بیش از
خارجیها ما را اذیت میکند .باید کسبوکار
را روانسازی کنیم .رییس انجمن سازندگان
تجهیزات صنعت نفت با اشاره به دیداری
که این انجمن با رییس جمهور داشته است،
اظهار کرد :به رییس جمهور گفتیم اینقدر
در مورد رفتن توتال یا دیگر شرکتهای
خارجی صحبت نکنید .به توان داخل بیشتر
بها دهید .ما آماده هستیم پروژه توسعه فاز ۱۱
پارس جنوبی که قرار بود توسط توتال انجام
شود را به  ۱۰۰پروژه کوچک تقسیم کنیم
و با شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی
جوینگ شویم ،زیرا این شرکتها حاضر به
همکاری با ایران هستند.

خیامیان ادامه داد :بسیاری از ایرانیهای
خارج از کشور سرمایه بسیاری دارند .باید
شرایط برای همه فراهم شود .وی با اشاره
به بخشنامهای در مورد تعدیل پیش آمده
است ،اظهار کرد :تقاضا داریم به بخشنامهای
که راجع به تعدیل پیش آمده توجه کنید .از
زمانی که ما قرارداد امضاء کردهایم تاکنون ارز

چند برابر شده است .مگر سازندگان داخلی
چه گناهی کردهاند .همچنین تقاضا داریم
ضبط ضمانتنامهها را متوقف کنید .رییس
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ادامه
داد :با وزارت نفت هم صحبت کردهایم که
مطالبات سازندگان را پرداخت کند .مسئوالن
این وزارتخانه میخواهند پول را پرداخت

سالی  ۸۵۰هزار کولر قاچاقی وارد میشود

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس می
گوید حقوق و دستمزد سال آینده بین  20تا  25درصد
افزایش می یابد .محمد حسینی با اشاره به تغییرات
در بودجه سال  98و احتمال افزایش سطح حقوق و
دستمزدها اظهار داشت :طبق حکم قانون برنامه ششم
توسعه کل کشور ،افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب
با تورم هر سال صورت گیرد ،از آنجایی که تورم در سال
 97از تک رقمی به  2رقمی رسیده است انتظار می رود
حقوق سال آینده افزایش چشمگیری پیدا کند  .عضو
کمیسیون برنامه ،بودجه ومحاسبات مجلس گفت :با این
حساب باید حقوق های سال آینده از افزایش قابل قبولی
برخوردار باشد تا حداقل قدرت خرید اقشار جامعه تغییر
نکند و سطح رفاه و معیشت شان دست خوش تغییرات
منفی نشود  .نماینده مردم تفرش ،آشتیان و فراهان در
مجلس دهم شورای اسالمی ادامه داد :دولت برای افزایش
حقوق های سال آینده نرخی را در نظر گرفته است ،هر
چند این نرخ متناسب با نرخ تورم نیست اما افزایش قابل
توجهی برای حقوق ها و دستمزدها در نظر دارد  .وی با
اشاره به نحوه افزایش حقوق ها در سال  97بیان داشت:
در بودجه سال  97افزایش حقوق ها پلکانی دیده شده
بود به نحوی که حقوق افراد باال  5میلیون تومان افزایش
پیدا نمی کرد و حقوق های دیگر تا  20درصد افزایش
یافت؛ مکانیزم این افزایش نیز به این گونه بود هر که
حقوق کمتری دریافت می کرد ،با درصد افزایش بیشتر
رو به رو می شد .حسینی درادامه گفتوگو با خبرگزاری
خانه ملت ،با بیان اینکه دولت با نسخه پلکانی ،حقوق
های سال  98را افزایش می دهد ،اظهار داشت :دولت
در نظر دارد به روش پلکانی حقوق های سال آینده را
افزایش دهد بنابراین روش در سال بعد تغییر چندانی
نخواهد داشت و تنها تغییر در میزان افزایش است   .عضو
کمیسیون برنامه ،بودجه ومحاسبات مجلس عنوان کرد:
دولت در نظر دارد حقوق های سال آینده را بین  20تا 25
درصد و به صورت پلکانی افزایش دهد ،مانند سال ،97
حقوق اقشار پردرآمد افزایشی نخواهد داشت.

دلیلکاهشنرخارزمسایلاقتصادینیست
پارامترهای اقتصادی تاثیر چندانی در کاهش یا افزایش
نرخ ارز ندارد .مجیدرضا حریری در گفتوگو با ایسنا،
اظهار کرد :افزایش و کاهش نرخ دالر ،نشانگر وجود
ناپایداریدراقتصادکشوراست،بنابراینضروریاست
که بانک مرکزی شیب نرخ دالر را مدیریت و از صعود
آن جلوگیری کند؛ ضمن اینکه روند کاهشی نرخ آنرا
به شکل قطعی و مالیم ادامه دهد تا به دنبال آن بتواند
هیجانات بازار را کنترل کند .وی افزود :علت اصلی این
ن دلیل
ناپایداریها و صعود و نزولها در نرخ ارز به ای 
است که ارز و قیمت آن در کشور ما بیشتر جنبه سیاسی
داشتهوپارامترهایاقتصادیچنداندرآندخیلنیستند  .
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح
کرد :در حال حاضر کم کم روند نزولی در قیمت ارز
دیده میشود ،چرا که سفتهبازان و و همچنین دارندگان
پسانداز خرد مجبور شده اند ارز خود را به بازار عرضه
کنند؛ بنابراین ارز روند نزولی در پیش گرفته است.

کنند ،اما ندارند .باید مطالبات را پرداخت
کنید که سازندگان بتوانند در این شرایط
کمک کنند .خیامیان با بیان این که هر جا
سازندگان ایرانی پیشرفت کردند خارجیها
مجبور شدند قیمت خود را پایین بیاورند،
توضیح داد :پیش از این هرکیلو کاتالیست را
 ۲۴۰دالر میخریدیم ،اما اکنون که تولید آن

در داخل با قیمتی  ۴۰دالر صورت میگیرد،
خارجیها قیمت خود را کاهش دادهاند.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت
نفت ادامه داد :بخش خصوصی میگوید
کار را به ما بدهید و ما میتوانیم تحریم را
دور بزنیم .بخش خصوصی آمادگی دارد
که در بخش سطحاالرضی و حفاری مناطق

مدیرعامل شرکت توانیر:

حقوق های سال آینده 25
درصد افزایش می یابد

عضوهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیایران:

در پی روند نزولی قیمت دالر در روزهای گذشته ،یکی
ازاعضایهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیایرانعلتاین
نوسانات را مسائل سیاسی میداند و معتقد است که
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اقتصاد

مدیرعامل شرکت توانیر گفت :ساالنه  ۸۵۰هزار کولر قاچاق
وارد کشور میشود که  ۲۰۰۰کیلو مگابایت برق را صرف
میکنند ،یعنی به اندازه دو نیروگاه اتمی در بوشهر .به گزارش
ایسنا ،محمد حسین متولیزاده در همایش آموزشی ائمه
جماعت و مسئولین فرهنگی صنعت برق کشور که در محل
سالن همایشهای آستان قدس رضوی برگزار شده است،
اظهار کرد :برای اولین بار در ایران  ۱۲۰سال پیش مولدی
با قدرت  ۹کیلوبایت در حرم مطهر رضوی نصب شد که
روشنایی بخشهایی از حرم را تامین کرد .وی افزود :این اقدام
سبب ورود برق به کشور ایران شد و با تالش همکاران ما
در شرکت برق ،پس از انقلالب اسالمی ایران ،امروزه شاهد
پوشش  ۱۰۰درصدی برق در ایران هستیم .مدیرعامل شرکت
توانیر خاطرنشان کرد :در حال حاضر  ۱.۵میلیارد از ساکنین
کره زمین که  ۲۰درصد جمعیت را شامل میشود از نعمت
برق محروم هستند ،اما در ایران به برکت جمهوری اسالمی
ایران پوشش برق در تمام مناطق وجود دارد .متولی زاده با
بیان اینکه جمعیت کشور از زمان ورود برق به ایران  ۲.۲برابر
افزایش یافته است ،تاکید کرد :همچنین مصرف برق نیز ۲۰
برابر شده و این امر سبب افزایش تالش همکاران ما در صنعت
برق برای تولید ،انتقال و توزیع برق شده است .وی اضافه
کرد :خطوط برق در کشور بیش از  ۸۰۰هزار کیلومتر است
و نیروگاههای تولید برق و خطوط انتقال برق باید به صورت
 ۲۴ساعته آماده بکار باشند ،زیرا به علت وابستگی زیاد مردم به
برق ،کوچکترین خطا سبب بروز مشکالتی فراوانی برای مردم
خواهد شد .مدیرعامل شرکت توانیر تصریح کرد :بیش از ۹۰
درصد آب مورد نیاز مردم از چاهها استخراج میشود که عمل
استخراج آن به برق متکی است؛ بنابراین تامین برق و استقرار
آن از موضوعات بسیار مهم و استراتژی است .متولیزاده
عنوان کرد :امسال به دلیل خشکسالی بیسابقهای که اتفاق افتاد

با کاهش تولید برق روبرو بودهایم و در کنار آن گرما طاقت
فرسایی که در کشور حاکم بود سبب شد که  افزایش مصرف
برق توسط مردم صورت گیرد .این عوامل باعث ایجاد قعطی
برق در ساعاتی برای مردم شد و مشکالت زیادی نیز را برای
آنان به وجود آورد .وی با بیان اینکه این خاموشیها فقط ۰.۲
درصد از نیاز مردم به برق را مختل کرده بود ،گفت :علت این
خاموشیهانیزبیبرنامگی،مصرفبسیارزیادوهمچیناسراف
این نیرو است .مدیرعامل شرکت توانیر خاطرنشان کرد :یکی از
مشکالتی که سبب مصرف زیاد برق توسط مردم شده است،
سیاستگذاریاشتباه دولت در قیمتگذاری در سالهای اخیر
بوده ،درست است که با فرهنگسازی میتوان از مصرف
برق کاهید اما مساله مورد اهمیت ارزش آن است   .متولی
زاده با اشاره به اینکه ارزش برق در قیمتگذاری آن حفظ
نشده است ،عنوان کرد :اولین کاری که باید انجام گیرد اطالح
قیمت برق بوده و در این راستا اولویت نیز با مصرفکنندگان
پر مصرف است .وی در خصوص میزان برق مصرفی توسط
کولرها ،افزود :ساالنه ۸۵۰هزار کولر قاچاق وارد کشور میشود
که  ۲۰۰۰کیلو مگابایت برق را صرف میکنند ،یعنی به اندازه
دو نیروگاه اتمی در بوشهر برق مصرف میشود .در تابستان
 ۲۱مگابایت برق توسط کولرها برق مصرف میشود؛ یعنی۴۰
درصد برق مصرفی کشور به وسیله کولرها مصرف میشود   .
مدیرعامل شرکت توانیر در خصوص ارایه راهکارهای مهم در
صرفهجوییمصرفبرق،بیانکرد:روحانیتبهدلیلنزدیکیکه
به مردم دارند میتوانند در کاهش مصرف مردم تاثیر گذار باشند.
در وهله اول اولین کار اطالح قیمت برق بوده تا ارزش آن حفظ
شود و دومین راهکار آموزش مردم است .متولیزاده خاطر نشان
کرد :اگر این امر به مردم آموزش داده شود که با تنظیم درجه
کولر خود روی  ۲۴درجه ،هفت هزار مگابایت در مصرف برق
صرفهجوییخواهدشد.

ارزش سهام عدالت چقدر است؟

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسازارائهالیحهدولتبهمجلس
درباره تصمیمگیری درباره سهام عدالت خبر داد.
محمدرضاپورابراهیمیرئیسکمیسیوناقتصادیمجلسشورای

اسالمی در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به الیحه دولت مبنی بر
اجازهفروشبهدارندگانسهامعدالت،اظهارداشت:سالگذشته
الیحهایمبنیبرفروشسهامعدالتوبهطورکلیتصمیمگیری
درباره آن از سوی دولت به مجلس ارائه شد.
ویافزود:هیئترئیسهمجلسپسازانجامبررسیهای  تصمیم
گرفت که این الیحه برای بررسی به کمیسیون ویژه حمایت از
تولید ملی و اجرای اصل 44قانون اساسی ارجاع شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد :این الیحه از
ابتدای سال جاری در حال بررسی در این کمسیون است .
پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا ارزش هر برگ سهام
عدالت به گفته آقای جهانگیری ،چهارده میلیون تومان است؟
تصریح کرد :بر آورد ما این است که ارزش سهام عدالت یک
میلیون تومان است که با توجه به شوک ارزی که باعث تغییر
قیمتها شده ،بنابراین ارزش سهام عدالت هم از این وضعیت
تاثیر گرفته که بنابراین پیشبینی ما این است که هر برگ سهام
عدالت به طور میانگین 2میلیون و پانصد تومان ارزش دارد.

تکلیف خانوارهایی که از
بسته حامیتی جا ماندهاند
هنوز تکلیف برخی خانوارها و ادامه زمان
پرداختها و همچنین چگونگی محاسبه میزان
درآمدخانوارهااعالمنشدهاست؛همینموضوع
سوالهایبسیاریرابرایمردمایجادکردهاست.
درمیانمشکالتاقتصادیواخبارتحریمجدید
و گرانیهای بیسابقه ،شاید بهترین و دست به
نقدترین خبر برای مردم ،خبر بستههای جبرانی
و کمکهای حمایتی دولت باشد؛ اخباری که
البته آنقدر ضد و نقیض و پراکنده منتشر میشود
که واقعیت آن مشخص نیست .ابتدا گفته شد
به صورت کاالبرگ به مردم کمک خواهد شد،
پس از آن بحث ارائه کاالهای اساسی مطرح شد.
اخبار دیگری همچون پرداخت ماهانه 200هزار
تومان به گوش رسید ،پس از آن گفته شد این
رقم فقط برای خرید از فروشگاههای زنجیرهای
به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود و
شماره پیامکی برای نحوه اطالع از آن اعالم شد
و روز بعد خبر رسید که شماره پیامکی متعلق
به هیچ وزارتخانهای نیست و پلیس فتا هم
پیام هشدار صادر کرد! برای بررسی بیشتر این
موضوع ،ماجرا را از یکی از نمایندگان مجلس
عضوکمیسیونبرنامهوبودجهپیگیریمیکنیمو
سوالهایی درباره اینکه مبالغ وعده داده شده چه
زمانیبهحسابسرپرستانخانوارواریزمیشود
و اینکه چه مدت این طرح ادامهدار خواهد
بود مطرح میکنیم .حسینعلی حاجی دلیگانی
میگوید :قاعده کلی این است که هرکسی
درآمد ماهیانه کمتر از ۳میلیون تومان داشته باشد
مشمول این طرح خواهد شد ،اما اینکه مجموع
درآمد خانوار اعم از زن و شوهر مطرح باشد یا
اینکه تنها درآمد سرپرست خانوار مد نظر است
به طور کامل مشخص نشده است ،اما گویا قرار
است دولت میزان درآمد سرپرست خانوار را
برای اعطای کمک جبرانی مد نظر قراردهد .به
گفته دلیگانی ،نوبخت رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی گفته است که به هر خانوار مبلغ
 ۶۰۰هزارتومان تعلق میگیرد که قرار است تا
آخر سال این مبلغ در چند نوبت به حساب
سرپرستان خانوار واریز شود .حاجی دلیگانی
به ظهور یک معضل جدیدی دراین باره اشاره
کرده و میگوید :شنیدهام قرار است تنها به ۱۵
میلیون نفر این کمکها اعطا شود درحالیکه
میزان واقعی مشموالن این طرح  ۲برابر رقم
درنظرگرفته شده است و این به بدان معنی
است که عده زیادی از دریافت کمک جبرانی
دولتجامیمانندوهمینمسئلهمیتواندباعث
ایجاد تبعیض و نارضایتی شود بنابراین این خود
یک مشکل است که از یک طرف دولت اعالم
میکند جامعه هدف افرادی هستن که حقوق
زیر  ۳میلیون تومان میگیرند ،اما از طرف دیگر
دولت روی حرف خود میایستد و میگوید به
 ۱۵میلیون نفر بیشتر کمک اعطا نمیشود .پیش
ازاینمحمدحسینیعضودیگرکمیسیونبرنامه
و بودجه مجلس گفته بود :سناریوهای مختلفی
در این طرح وجود دارد که دولت هیچکدام را به
طورقطعنهایینکردهاستوهنوزدستورالعمل
واحدی در این مورد به کسی ابالغ نشده است.
حسینی گفته است :کارکنان دولت ،کارگران و
بازنشستگان اولویت دوم جامعه هدف طرح
کمک جبرانی دولت هستند و برای آنکه این
قشر نیز از کمک دولت منتفع شوند به عنوان
کمک معیشت و نه افزایش حقوق ،درنظر گرفته
شده است .محمدباقر نوبخت نیز خبر داده بود
کهبستهجبرانیو حمایتیومعیشتیبرایاقشار
مختلف مردم آماده شده که از این بستهها ،دو
بسته معیشتی برای همه اقشار جامعه است ،یک
بستهمعیشتیویژهپنجدهکپایینجامعهخواهد
بود،یکبستهحمایتیبرایتولیدکنندگانویک
بسته خاص برای پیمانکاران خواهیم داشت.
در جلسه اخیر هیات دولت «دستورالعمل بسته
پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از
گروههای کم درآمد جامعه» مصوب شد که بر
اساس آن سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز
است برای پرداخت کمک جبرانی به میزان۲۰۰
هزار تومان به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری
و لشکری ،کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی
دستگاههای اجرایی که از محل منابع بودجه
عمومی،حقوقدریافتمیکنند،البتهبااحتساب
چند شرط اقدام کند .در طرح دولت همچنین
آمده بود که همچنین بازنشستگان صندوقهای
بازنشستگی کشوری ،سازمان تامین اجتماعی
نیروهایمسلح(لشکری)،صندوقبازنشستگی
فوالد و سایرصندوقهایبازنشستگیمشابهکه
بخشی از مستمری مشموالن آنها از محل منابع
بودجه عمومی تامین میشود و مجموع آخرین
حکم حقوقی (مستمری) در سال ۱۳۹۷هر یک
از آنها کمتر از  ۳میلیون تومان است ،از طریق
حسابهای بانکی متصل به حقوق (مستمری)
آنها به حساب آنها واریز میشود .دولت البته
سایر اقشار جامعه را در طرح خود دیده و مصوبه
را برای به سازمان برنامه و بودجه ابالغ کرده
است ،با اینهمه هنوز تکلیف برخی خانوارها
و ادامه زمان پرداختها و همچنین چگونگی
محاسبه میزان درآمد خانوارها را اعالم نکرده
است؛ همین موضوع سوالهای بسیاری را ایجاد
کرده است.

