
رئیس ســازمان خصوصی سازی با اشــاره به افزایش ۲ برابری ســود سهام عدالت 
نســبت به ســال گذشــته، گفت: قرار بر این است تا ســود ســهام عدالت در ۲ نوبت 
واریز شــود که امیدواریم نوبت نخســت آن تا اواســط دی ماه و نوبت دیگــر تا پایان 

سال انجام شود.
»حســین قربــان زاده« در گفت وگویی بــه جزییات پرداخت ســود ســهام عدالت 
اشــاره کرد و اظهار داشــت: امســال مجموع ســود ســهام عدالت به بیش از ۶۰ هزار 
میلیــارد تومان رســیده اســت؛ در حالی کــه این رقم ســال گذشــته حــدود ۲۹ هزار 

میلیارد تومان بود.
او خاطرنشــان کــرد: وجود چنیــن ارقامــی نشــان دهنده افزایــش ۲ برابری ســود 

سهام عدالت نسبت به سال گذشته است.
قربــان زاده ادامه داد: بــا مطرح شــدن این موضوع در شــورای عالی بــورس و نیز 
کید وزیر اقتصاد، قرار بر این اســت تا ســود ســهام عدالــت در ۲ نوبت واریز شــود  تا
که امیدواریم نوبت نخســت آن تا اواســط دی ماه و نوبت دیگر تا پایان ســال انجام 
کید بر اینکه میزان پرداختی سود سهام  شود. رئیس ســازمان خصوصی سازی با تا
عدالــت به نســبت ســهمی که هر فــرد دارد متفــاوت اســت، گفت: عمًال مشــموالن 
ســهام عدالت با دریافت ۲ برابری سود سهام عدالت نسبت به سال گذشته همراه 
خواهند بود. به گزارش ایرنا، هفته گذشــته »حســین قربان زاده«، رئیس ســازمان 
خصوصی ســازی به مرحله نخســت واریز ســود ســهام عدالــت طی چنــد روز آینده 
اشــاره کرد و افزود: قرار بر این اســت تا ســود ســهام عدالت طی ۲ مرحله به حساب 
مشــموالن واریز شــود که مرحله نخســت این واریزی تا پایان آذر یا اوایل دی  ماه و 

مرحله دوم تا پایان سال انجام خواهد شد. 

کید بــر اینکه  رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی ضمــن تا
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و معیشــت مــردم، دولــت در 
ســال آینــده هیــچ اقــدام تورم زایــی انجــام نمی دهــد، گفــت: 
کنــون میانگین حقــوق کارکنــان دولــت ۱۰ میلیون اســت اما  ا

پرداخت ها باید براساس شایستگی باشد.
گــزارش ایســنا، میثــم لطیفــی در مراســم روز دانشــجو  بــه 
در ســالن اجتماعــات دانشــکده مدیریــت دانشــگاه عالمــه 
طباطبایی در پاســخ به ســوال دانشــجویی دربــاره نابرابری 
در پرداخت ها گفت: نابرابری در پرداخت ها مشــکلی اســت 
که مبنــای نظری وســیعی دارد اما باید به دنبال این باشــیم 
کــه نظــام عادالنــه پرداخــت چگونــه و از چــه طریقــی محقق 
می شــود. آیا عدالت این اســت که متناســب با شایســتگی ها 
پرداخت هــا صــورت بگیرد یــا آنکــه عدالت بــه معنــی برابری 
اســت. او ادامه داد: به عنوان مثال میانگین حقوق کارکنان 
دولــت حــدود ۱۰ میلیــون تومــان اســت. آیــا عدالــت بــه این 
معنی اســت که به همه ۱۰ میلیون تومان به صورت مســاوی 
پرداخــت کنیم یا آنکه براســاس شایســتگی ایــن پرداخت ها 
صورت بگیــرد؛ البته در این زمینه مســائلی هــم وجود دارد. 
بــه این معنــی کــه دســتگاه ها برای خودشــان قانــون خاص 
تعریــف کرده اند؛ بــه عنــوان مثــال وزارت نفــت، وزارت علوم 
و غیــره قانــون خــاص دارنــد و ایــن قوانیــن پرداخت هــا را 

ح  متفاوت کرده اســت که در این راســتا به دنبــال اجرای طر
یکسان ســازی هســتیم و درصددیــم همه کســانی کــه از این 
ج شــده یا بــرای خود اســتثناهایی قائل  طریــق از قانون خار
شــده اند را در یک مســیر قرار دهیم. البته باید در این میان 
تفاوت هــا را هــم نــگاه کنیــم. او در ادامــه گفــت: عدالــت بــه 
معنی برابری نیســت اما به معنی ولنگاری هــم نخواهد بود؛ 
به همیــن دلیــل دولــت در پرداخت ها کــف و ســقفی تعیین 
کرده اســت. یعنی این کــه هیچ کارمنــد دولتی نبایــد پایین تر 
از پنــج میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومــان در مــاه دریافتــی داشــته 
کثر آن نیــز تا هفت برابــر این مبلغ مجاز اســت.  باشــد و حدا
ح هــای مختلف  البتــه بــه دنبال آن هســتیم تــا با اجــرای طر
ایــن فاصله را در بخش هــای دولتی کاهش دهیــم و به چهار 
تــا پنج برابــر برســانیم کــه در بســیاری از کشــورهای دنیــا نیز 

این اتفاق افتاده است.
او اضافــه کرد: دولــت درصدد اســت با توجه به مشــکالت 
اقتصــادی کــه در کشــور وجــود دارد و مــردم با آن دســت و 
پنجــه نــرم می کننــد در ســال آینــده هیــچ اقــدام تورم زایــی 
گــر آن فعالیــت یا اقدام توســعه ای بود  انجام نشــود، حتی ا
گر تورم زا باشــد آن را انجام نخواهیم داد. این در حالی  اما ا
اســت که در پنج سال گذشــته به صورت پشــت سرهم تورم 

۲۰ درصدی داشتیم.

تازهخبر

جزییات جدید از واریز مرحله نخست سود سهام عدالت 

پرداخت اول؛اواسط دی  ماه
رئیس سازمان اداری و استخدامی:

میانگین حقوق دولتی ها ۱۰ میلیون است
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گزارش »شهروند« از وضعیت بافت تاریخی یزد

:  معاون وزیر کشور
 اشتباه فنی تیم تحقیقاتی همراه اول بود 

گزارش »شهروند« از اعزام کاروان سالمت و 
نیکوکاری هالل احمر تهران به خراسان جنوبی 

 نگاهی به مهم ترین آثار  کریستین بوبن،
به بهانه درگذشت این نویسنده فرانسوی

مرهمی بر خشکسالی 
۲۰ ساله »َدرمیان« 

گر به کسی  رازت را  ا
نگویی که راز نیست! 

ک را  این ۱5 هزار پال
تعیین تکلیف کنید 

  پیام اخطار زلزله 
جعلی بود 

 اقتصاد ایران 
گزیر از پوست اندازی نا

»شهروند« در گفت وگو با کارشناسان بررسی می کند؛ راهکارهای مهار تورم چیست؟
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دولت صادق الوعدی خواهیم بود 
رئیسی در آیین گرامیداشت روز دانشجو  در دانشگاه تهران :

صدای واقعی دانشجوی ایرانی صدای ضداستکباری است                         دانشگاه به دشمن ضربه زده و می خواستند در این فضا آشوب کنند
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 لحظه های تلخ و شیرین مرحله 
یک هشتم  نهایی؛ تا می توانید لذت ببرید

 جام جهانی در مراحل پایانی؛ 
روز جمعه دو غول دیگر کنار می روند 

صفحه 6   را بخوانید

کاش این جام جهانی 
تمام نشود! 

 دوئل اروپا و آمریکا
 برای فتح جهان!

w w w. s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r
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ســامانه  ورود  از  هواشناســی  ســازمان 
بارشــی بــه کشــور از روز شــنبه آینــده و آغاز 
مجــدد بارش هــا در ۶ اســتان خبــر داد و 
اعالم کرد: بر اثر فعالیت این سامانه، بارش 
باران، وزش باد شــدید موقتی، بارش برف 
 ، ک در ارتفاعات و مناطق سردســیر و کــوال
یخبنــدان  و  دمــا  محســوس  کاهــش 
پیش بینــی شــده اســت. بــه گــزارش ایرنا، 
هشــدار  صــدور  بــا  هواشناســی  ســازمان 
سطح زرد، از ورود ســامانه بارشی به کشور 
از روز شنبه آینده به کشور خبر داد و اعالم 

کرد: زمان شــروع فعالیــت این ســامانه روز 
شــنبه و زمان پایــان آن روز یکشــنبه هفته 
آینــده اســت. بر اثــر فعالیــت این ســامانه، 
بارش باران گاهی همراه با رعدوبرق، وزش 
باد شــدید موقتــی، در ارتفاعــات و مناطق 
کاهــش  ک،  کــوال سردســیر بــارش بــرف و 
محســوس دما، یخبندان و رخــداد مه رخ 
خواهــد داد. روز شــنبه آینــده در کرمــان، 
جنوب یزد، هرمزگان و شرق و جنوب شرق 
فــارس و روز یکشــنبه در کرمــان، خراســان 
جنوبی، هرمزگان، سیســتان و بلوچستان 

رعدوبــرق،  بــاران،  بــارش  یــزد  جنــوب  و 
وزش بــاد شــدید موقتــی و بــارش بــرف در 
ارتفاعــات و مناطــق سردســیر پیش بینــی 
شــده اســت کــه لغزندگــی و کاهش شــعاع 
دیــد در جاده هــا، اختــالل در ســفرهای 
بین شــهری به ویژه در عبــور از گذرگاه های 
معابــر  آب گرفتگــی  احتمــال  کوهســتانی، 
به صورت محدود، احتمال تاخیر در پرواز، 
احتمــال خســارت به صنعــت کشــاورزی، 
احتمال افت فشــار گاز و احتمــال اختالل 
در عملیــات عمرانــی در اثــر آن رخ خواهد 

داد. ســازمان هواشناســی بــه احتیــاط در 
ســفرهای برون شــهری، به همراه داشــتن 
تجهیزات زمستانی و سوخت کافی هنگام 
ســفر، الیروبی کانال ها و آب روها، احتیاط 
جابه جایــی  و  کوهنــوردی  فعالیــت  در 
عشــایر کوچ رو، احتیاط در عبور از حاشیه 
مسیل ها، اقدامات الزم برای فعالیت های 
بتن ریــزی، تمهیــدات الزم در  و  عمرانــی 
حفظ ماشین آالت کشــاورزی، مدیریت در 
مصرف انرژی و آمادگی راهداری به ویژه در 

گردنه های برف گیر توصیه کرده است.

 ورود سامانه بارشی جدید 
به کشور از روز شنبه؛

 بارش برف
ک و یخبندان   و کوال
در 6 استان 
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سرزن تاریخی فوتبال ایران درگذشت 

مردی که روی سر همه 
توپ می زد 

3
بذرپاش از مجلس  رأی اعتماد گرفت 

 وزارت راه وشهرسازی 
وزارتخانه امید است 


