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ــور  ــبد كااليي دولت ديروز در كش در حالي كه توزيع اولين س
ــاي طوالني، ازدحام، بي نظمي  ــد، خبرها حاكي از صف ه آغاز ش
ــع تخصيص و روش توزيع  ــرانجام ادامه گاليه مردم از وض و س

اين سبد است.
ــش ها و ابهامات  ــه گزارش خبرنگار ما، با وجود آن كه پرس ب
ــبد هستند، ادامه  ــمول دريافت اين س مردم درباره افرادي كه مش
ــياري  ــه روزنامه جام جم نيز ديروز  تماس هاي بس دارد و تحريري
ــرد ، گزارش ها حاكي  ــور  دريافت ك ــردم از اقصي نقاط كش از م
ــده اند و ديروز به  ــمول دريافت اين سبد ش ــت كساني كه مش اس
مراكز توزيع مراجعه كردند نيز وضع بهتري نداشتند. در اين راستا 
مراجعان با صف هاي طوالني، بي نظمي و آشفتگي، توجيه نبودن 
كاركنان مراكز توزيع كاال و در مواردي تطبيق نداشتن  اطالعات 
ــتم الكترونيكي، ويژه اين امر مواجه شدند. براساس  افراد در سيس
ــان به عنوان  ــاهدات ميداني، با وجود آن كه برخي افراد نامش مش
مشمول دريافت اين سبد اعالم شده بود، اما هنگام مراجعه براي 
ــبد مشاهده مي كردند كه اعتبار ويژه دريافت اين سبد  دريافت س
در كارت بانكي شان شارژ نشده و لذا كارتخوان هاي مراكز توزيع 
قادر به دريافت پول و تحويل سبد نيست. بروز چنين بي نظمي ها 
ــس را نيز درآورده، به طوري كه  و ناهماهنگي هايي صداي مجل
برخي نمايندگان در حين بررسي اليحه بودجه 93 در مجلس در 
صحن علني نسبت به روش توزيع اين سبد گاليه كرده و به دولت 

تذكر دادند اين روش ها در شأن مردم نيست.
ــه طرح تحقيق و  ــهر در مجلس از ارائ ــده مردم قائمش نماين
تفحص از چگونگي انتخاب اقالم سبد كاال با امضاي 40 نماينده 

مجلس به هيات رئيسه خبر داد. 
علي عليلو در گفت وگو با مهر، افزود: معيارهاي وزارت صنعت، 
معدن  و تجارت براي انتخاب اقالم سبد كاال، علت انتخاب نكردن 
برنج ايراني، استقبال نكردن وزارت صنعت از توليدات داخلي براي 
ــبد كاال و عدم شمول بسياري از اقشار آسيب پذير  قراردادن در س
ــاورزان در گروه افرادي كه سبد كاال دريافت  مانند كارگران و كش

مي كنند، از مهم ترين محورهاي اين تحقيق و تفحص است.

 عجله نكنيد
ــي تاكيد  ــبد كاالي ــر اجرايي طرح س ــال مدي ــن ح در همي
ــد،  ــه نكنن ــبد كاال عجل ــت س ــراي درياف ــموالن ب ــرد: مش ك
ــگاه هاي  ــي در فروش ــه  ميزان كاف ــبد كااليي ب ــرا اقالم س زي
ــاز امكان ــورت ني ــت و در ص ــده اس ــور توزيع ش ــر كش  سراس

 تمديد مهلت نيز وجود دارد.
ــنيم، درباره موج انتقادهاي  بهمن حاج علي در گفت وگو با تس
ــتمري بگيران تأمين  ــبد كااليي كه فقط به مس وارده بر توزيع س
ــود،  اجتماعي و كارگران با حقوق زير 500 هزار تومان داده مي ش
گفت: جداولي را دارم كه در آن فهرست  بيش از 4/5 ميليون كارگر 

حقوق بگير پايين تر از 500 هزار تومان وجود دارد.
وي در پاسخ به اين كه بسياري از نمايندگان مجلس معتقدند 
كه هيچ كارگري كمتر از 500 هزار تومان حقوق دريافت نمي كند، 

ــده است، فهرست  تصريح كرد: جامعه هدفي كه به من معرفي ش
بيش از 4/5 ميليون كارگر حقوق بگير پايين تر از 500 هزار تومان 
ــه مي گويند هيچ كارگري كمتر از 500 هزار تومان  را دارد؛ اين ك

حقوق دريافت نمي كند، دروغ است.  

 اعالم يك شماره جديد
از سوي ديگر ديروز سايت اطالع رساني سبد كاالي حمايتي 
اعالم كرد هموطنان از طريق دو سامانه با ارسال كد ملي از طريق 
پيامك به شماره 700799 و شماره گيري #799* از طريق تلفن 
همراه مي توانند اطالعات خود را براي دريافت اين سبد به دست 
ــايت اطالع رساني سبد كاال به  منظور  ــاس، س آورند.بر همين اس
ايجاد دسترسي بيشتر مردم دو درگاه اطالع رساني را اعالم كرده 
ــال كد ملي از طريق پيامك به شماره 700799 و گرفتن  كه ارس
شماره #799* از طريق تلفن همراه و سپس وارد كردن كد ملي 
ــماره پيامك 5000499 نيز پيشتر براي اين  از جمله آنهاست.ش
ــمول دريافت اين سبد  ــاني كه مش ــده بود. كس منظور اعالم ش

نشده اند مي توانند، از اين طريق شكايت خود را پيگيري كنند .
ــور نيز در نامه اي به وزير صنعت  ــوراي اصناف كش رئيس ش
خواستار شد تا توزيع سبد كاال را به جامعه اصناف كشور با يكصد 

هزار واحد صنفي بسپارند.
به گزارش فارس، قاسم نوده فراهاني در اين نامه  به محمد رضا 
ــت، از آنجايي  كه بيش از 90 درصد شبكه  ــته اس نعمت زاده، نوش

توزيع كاال در كشور در اختيار اصناف بوده و اين شبكه عظيم داراي 
ــت، پس مي تواند به عنوان  ــريع اس تجربه، قدرت الزم و توزيع س
ــته هاي  ــب ترين گزينه براي اجراي توزيع بس موثرترين و مناس
حمايتي انتخاب شود؛ به همين دليل اتاق اصناف ايران با توجه به 
ظرفيت هاي اصناف، آمادگي خود را براي اجراي هرچه مناسب تر 
ــان اعالم مي كند. اين نامه  ــه با ديگر متقاضي اين طرح در مقايس

افزود: از طرفي براي كنترل و نظارت و مديريت مناسب اجراي اين 
طرح مي تواند از ظرفيت بيش از 360 اتاق اصناف سراسر كشور و 
8000 اتحاديه صنفي بهره گيرد. آنچه مسلم است، اگر توزيع اين 
بسته هاي حمايتي در سطح وسيعي انجام نگيرد، امكان تشكيل 
ــرايط اقتصادي و  ــاي طوالني وجود دارد كه با توجه به ش صف ه

سياسي كشور چهره اجتماعي زيبايي نخواهد داشت.

صف هاي طوالني در اولين روز توزيع سبد كاال
طرح تحقيق و تفحص از چگونگي اقالم و روش توزيع سبد كااليي با 40 امضا   تحويل هيات رئيسه مجلس شد

مدير اجرايي طرح سبد كااليي با توجه به مهلت 15 روزه براي دريافت اين سبد و امكان تمديد آن، از مردم خواست براي دريافت اين سبد عجله نكنند / عكس : ايرنا

عيدي 503 هزار توماني كارمندان 
با حقوق بهمن پرداخت مي شود

عيدي 503 هزار توماني كاركنان دولت كه پيش از اين معاون 
برنامه ريزي رئيس جمهور از آن خبر داده بود به روال سابق همراه 

با حقوق بهمن ماه واريز خواهد شد.
به گزارش ايسنا، طبق آخرين خبرها در صورتي كه خزانه داري 
كل كشور مشكلي در تامين منابع براي پرداخت پاداش پايان سال 
كاركنان دولت نداشته باشد، عيدي 503 هزار توماني نيز به همراه 
ــد. در  ــاب كاركنان دولت واريز خواهد ش حقوق بهمن ماه به حس
ــال 91  ــال 90 حدود 350 هزار تومان و س عين حال عيدي در س
ــزار و 500 تومان بود كه همراه حقوق بهمن ماه به  ــدود 402 ه ح

حساب كاركنان دولت واريز شد.
اما در سال گذشته در همين ايام بود كه رئيس جمهور وقت از 
واريز عيدانه 70 تا 90 هزار توماني جداي از پاداش پايان آخر سال 
ــفند ماه 91 اين مبلغ با برداشت  خبر داد. به طوري كه در اوايل اس
ــي به هر ايراني  ــعه مل ــارد دالري از منابع صندوق توس 2/7 ميلي
ــت كه به هر فرد تحت  ــر تعلق گرفت. اين در حالي اس يارانه بگي
ــتي حدود 90 هزار تومان به عنوان  ــش كميته امداد و بهزيس پوش

كمك اقتصادي شب عيد اختصاص يافت.
ــچ تصميمي براي  ــال هي ــت كه دولت، امس اين در حالي اس
ــه طوري كه  ــته ندارد، ب ــال گذش ــبيه س ــت عيدانه اي ش پرداخ
ــت در اين مورد تصريح كرد:  ــخنگوي دول محمدباقر نوبخت، س
عيدانه تنها يك بار و آن هم در شرايط خاص خود در دولت گذشته 
پرداخت شد و ما هيچ تصميمي براي پرداخت اين عيدانه نداريم.

قيمت گازوئيل در سواحل جنوبي 
كشور؛  2300 تومان

ــتوري از سوي شركت ملي پخش فرآورده هاي  با صدور دس
نفتي، فروش گازوئيل در تمامي جايگاه هاي سوخت ساحلي ايران 
در خليج فارس و درياي عمان به نرخ تعادلي و معادل 2300 تومان 

به ازاي هر ليتر تعيين شد.
به گزارش مهر، در شرايط فعلي فروش گازوئيل در 36 جايگاه 
ــايه همچون عراق، تركيه،  ــترك با كشورهاي همس مرزي مش
افغانستان، پاكستان و كشورهاي حاشيه درياي خزر با نرخ تعادلي 

انجام مي شود.
در همين حال اخيرا شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي دستوراتي نسبت به فروش گازوئيل با قيمت هاي تعادلي در 
ــاحلي كشور هم صادر كرده است.تعداد  جايگاه هاي دريايي و س
كل جايگاه هاي سوخت ساحلي كشور در خليج فارس، تنگه هرمز 
و درياي عمان 12 باب است كه با سياست هاي جديد شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي فروش گازوئيل در اين جايگاه ها با نرخ 

تعادلي معادل 2000 تا 2300 تومان فروخته مي شود.

هشدار درباره
 قطعي گاز در روزهاي سرد

سخنگوي شركت ملي گاز گفت: همزمان با ورود موج جديد 
ــرما به كشور و افزايش ميزان مصرف گاز، احتمال افت فشار و  س
ــتان هايي كه در انتهاي خطوط لوله انتقال  قطعي گاز بويژه در اس

گاز قرار دارند، وجود دارد.
مجيد بوجارزاده در گفت و گو با ايرنا، با اشاره به ورود موج جديد 
سرما به كشور اظهار كرد: روز دوازدهم بهمن بيش از 435 ميليون 

مترمكعب گاز در بخش خانگي مصرف شد.
وي افزود: با توجه به اين كه موج سرماي جديد تا پايان هفته در 
كشور مستقر است، احتمال افزايش مصرف و كاهش افت فشار در 

شبكه سراسري انتقال گاز وجود دارد.
ــان كرد: احتمال افت  ــركت ملي گاز خاطرنش سخنگوي ش
ــير كه در انتهاي خطوط انتقال قرار  ــار در استان هاي سردس فش

دارند، بيشتر است.
ــتفاده  ــتركان گاز طبيعي مي توانند با اس بوجارزاده گفت: مش
ــرار دادن دماي  ــش يك بخاري در منزل و ق ــاس گرم، كاه از لب
موتورخانه روي 50 تا60 درجه در مصرف گاز صرفه جويي كرده و 

زمينه استفاده همه هموطنان را فراهم كنند.
ــترك بتواند  ــركت ملي گاز گفت: اگر هر مش ــخنگوي ش س
ــش دهد، در مجموع  ــزان مصرف گاز را كاه ــك مترمكعب مي ي
ــادل توليد يك فاز پارس جنوبي ميزان  20 ميليون مترمكعب مع

مصرف گاز در كشور كاهش پيدا مي كند.

 صادرات مستقيم كاال از آمريكا 
به ايران آزاد شد

ــركت آمريكايى  ــت آمده، يك ش ــاس اطالعات به دس براس
ــد، براى حمل  ــاى الزم را نيز دريافت كن ــته مجوزه ــه توانس ك
ــتقيم از آمريكا به ايران اعالم  ــاى كاال به صورت مس محموله ه

آمادگى كرده است.
ــنا، يك شركت آمريكايى كه توانسته از اوفك  به گزارش ايس
ــام دفتر مديريت دارايى هاى  ــدى در خزانه دارى آمريكا به ن (واح
خارجى) مجوزهاى الزم را به دست آورد، اعالم كرده براى حمل 
مستقيم محموله هاى كاال از آمريكا به ايران از طريق دريا آمادگى 
الزم را دارد.يك مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت كه نامش 

اعالم نشده، نيز اين موضوع را تائيد كرد.
بررسى ها نشان مى دهد اخيرا نامه اى خطاب به تمامى روساى 
ــر كشور ارسال و در آن رسما اعالم شده  اتاق هاى بازرگانى سراس
ــمى دولت اياالت  ــركت آمريكايى با مجوز رس ــت كه يك ش اس
ــور به ايران  ــاده حمل محموله هاى انتقالى از اين كش متحده آم
است.در اين نامه كه به امضاى دبيركل شوراى مشترك بازرگانى 
ــاره به اين مجوز حمل و نقل دريايى،  ــيده، با اش ايران و يونان رس
ــاورزى، دارويى،  ــال در زمينه هاى كش ــركت هاى فع از همه ش
ــده است در صورت  ــتانى خواسته ش تجهيزات دارويى و بيمارس
ــورا اعالم  ــل، نوع كاال و ديگر نيازهاى خود را كتبا به اين ش تماي

كنند تا اقدامات الزم صورت گيرد.

 هيات بزرگ اقتصادي فرانسه امروز در تهران
در همين حال يك هيات تجارى فرانسوى متشكل از نمايندگان 

شركت هاى بزرگ فرانسه،امروز وارد تهران خواهد شد .
ــازان  ــس كميته خودروس ــاس پاتريك بلن، رئي ــن اس براي
  MEDEF فرانسوى و تيه رى كورتين، نايب رئيس و مديرعامل
ــكل بخش خصوصى فرانسه  ــيونال كه بزرگ ترين تش اينترناس

است، رياست اين هيات را بر عهده خواهد داشت.
ــركت هاى حاضر در  ــت مقدماتى  كه از ش ــاس فهرس براس
ــده،  ــر ش ــيونال منتش ــوى MEDEF اينترناس اين هيات از س
ــنت (مخابرات)، آلستوم (توليد و  ــركت هايي چون آلكاتل لوس ش
انتقال برق، زيرساخت ريلى)،AMUNDI (فاينانس، مديريت 
 «CCFA» ــوى ــودروى فرانس ــازندگان خ دارايى)،كميته س
ــاى نوين  ــوآورى فناورى ه ــتراتژى ن ــازمان اس ــودرو)، س (خ
ــى، فضايى و دفاعى  ــركت هواي «CESYS»(الكترونيك) و ش

EADS فرانس در اين هيات حضور دارند.
ــى و زيبايى)، رنو (سازنده خودرو)،  ــتى، آرايش  اورئال (بهداش
ــاف و  ــا، امنيتى و دفاعى)، توتال (اكتش ــافران (گروه هوا فض س
ــيميايى  توليد نفت، فعاليت هاى مربوط به گاز)، اتحاديه صنايع ش
 «UIMM» ــاغل متالورژى ــه صنايع و مش «UIC» و اتحادي

ديگر اعضاي اين هيات را تشكيل مي دهند.

ادامه از صفحه اول
ــوراي پول و اعتبار هفته گذشته برداشت هاي  وي افزود: ش
ــكن از بانك مركزي را به خط اعتباري بيست ساله با  بانك مس

تنفس سه ساله تبديل كرد.
ــاري 450  ــط اعتب ــاس خ ــن اس ــه داد: برهمي وي ادام
ــد كه  ــرار داده ش ــكن مهر ق ــي براي مس ــارد ريال ــزار ميلي ه
ــت و براي  ــزار ميليارد ريال اس ــد 500 ه ــقف قرارداد جدي  س
پر كردن اين رقم بانك مركزي اجازه داد تا سه سال اقساط بانك 
ــزي را پرداخت نكنيم تا منابع الزم براي اجراي طرح  هاي  مرك

مسكن مهر تامين شود.
بت شكن از افزايش زمان بازپرداخت تسهيالت مسكن مهر 
از 15 به 20 سال خبر داد و گفت: به مناسبت دهه فجر طرح هاي 

سپرده گيري جديد در اين بانك اجرا خواهد شد.
ــكن از اول تيرماه  ــم معامالت مس ــا بيان آن كه حج وي ب
امسال تا اول آبان 55 درصد نسبت به مدت مشابه كاهش يافته 
ــت، اضافه كرد: افزايش سقف تسهيالت با مصوبه شوراي  اس

پول و اعتبار رونق نسبي را به حجم معامالت خواهد داد.

 پيش بيني وزارت راه از قيمت مسكن 93
در همين حال معاون وزير راه و شهرسازي با ارائه پيش بيني 
ــال 93 گفت: سال  ــكن در س اين وزارتخانه از وضع قيمت مس
ــش مي يابد اما بازار  ــكن اندكي افزاي آينده تعداد معامالت مس

مسكن با اطمينان تثبيت قيمت آغاز مي شود.
ــنا، عوامل متعددي  ابوالفضل صومعلو در گفت وگو با ايس
ــكن موثر دانست و گفت: مجموعه اي از عوامل  را در بازار مس

ــكن تاثيرگذار است كه مهم ترين  بر رفتار قيمت ها در بازار مس
عامل تاثيرگذار دراين باره، نرخ تورم عمومي است.

صومعلو افزود: براساس اطالعات رسمي، رشد شاخص بها 
در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 39 بوده 

كه نشان دهنده ميزان كاهش ارزش واقعي ريال است.
ــازي در امور مسكن با بيان اين كه  معاون وزير راه و شهرس
ــرايط تورمي، قيمت اسمي مسكن براي  به طور طبيعي در ش
ــش ارزش ريال افزايش مي يابد، اظهار كرد: يكي  جبران كاه
ــكن در مقابل  ــل مقاومت بازار مس ــر از مهم ترين عوام ديگ

افزايش قيمت، وضع عرضه مسكن در سال 92 است.
ــاره به افزايش آمار پروانه هاي ساختماني از سال  وي با اش
89 به بعد گفت: افزايش اين آمار به اين معني است كه با توجه 
به دوره ساخت تقريبا دو ساله مسكن پس از اخذ پروانه در سال 

92 بازار مسكن با عرضه انبوه مواجه است.
ــو تصريح كرد: هر چند پيش  فرض هاي گوناگون،  صومعل
منجر به پيش بيني هاي متنوع بازار مسكن در كوتاه مدت است 
اما آنچه بيش از ديگر گزينه ها احتمال مي رود ادامه وضع تثبيت 
قيمت و اطمينان در بازار سال 92 و آينده است؛ به گونه اي كه به 
مرور زمان متقاضيان مصرفي مسكن كه خريد خود را به تعويق 
ــوند و در نتيجه تعداد معامالت  ــه بودند وارد بازار مي ش انداخت

اندكي افزايش مي يابد.
معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر ثبات قيمت مسكن 
ــكن در سال  ــال آينده گفت: افزايش تعداد معامالت مس در س
آينده به معناي افزايش قيمت  مسكن نيست و با توجه به حجم 

باالي عرضه مسكن، افزايش قيمتي در بازار ديده نمي شود.

وام مسكن 60 ميليونى براى خانه اولى ها  توقيف خودروي  ورزشكاراني 
كه بدهي مالياتي دارند

ــكل مالياتي برخي ورزشكاران گفت:  ــور با اشاره به مش ــازمان امور مالياتي كش رئيس كل س
ــاي آنان كرده و  ــدام به متوقف كردن خودروه ــكاران حتي اق ــراي وصول ماليات برخي ورزش ب

خواهيم كرد.
ــكل ما با برخي  ــع خبرنگاران اظهار كرد: مش ــكري ديروز در جم ــزارش ايلنا، علي عس ــه گ ب
ورزشكاران اين است كه باشگاه ها پرداخت ماليات ها را تقبل مي كنند، اما ماليات را به سازمان امور 

مالياتي پرداخت نمي كنند و اين در حالي است كه ورزشكاران مودي مالياتي محسوب مي شوند.
وي گفت: براي رفع اين مشكل اداره اي در تهران تشكيل شده كه ماليات ورزشكاران نظام مند 
ــويم از وارد كردن خودرو از سوي ورزشكاراني  ــود.وي تاكيد كرد: در برخي مواقع مجبور مي ش ش
ــگاه ها در  ــگيري كنيم و در همين خصوص مذاكراتي با يكي از باش كه بدهي مالياتي دارند، پيش
هفته هاي گذشته براي جلوگيري از متوقف كردن خودروي  ورزشكاران در شب عيد برگزار شده 
ــده ايم،  ــت، زيرا گاهي براي وصول ماليات اين افراد مجبور به متوقف كردن خودروهاي آنها ش اس

البته در صورت وصول نشدن ماليات، اين گونه اقدامات ادامه مي يابد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي از تشكيل فهرست سياه كدفروشان اقتصادي خبر داد و گفت: 

فعاالن اقتصادي ارزش افزوده راستي آزمايي شده و كدفروشان در فهرست سياه قرار گرفته اند.
معاون وزير اقتصاد از رشد 30 درصدي درآمدهاي مالياتي در ده ماهه سال جاري خبر داد و گفت: 

درآمد ماليات هاي مستقيم 16 درصد و ماليات هاي غيرمستقيم 74 درصد رشد داشته است.
ــكري معوقات مالياتي را ده هزار ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: براساس نرم افزار جديد  عس

توليد شده تمام معوقات ريز و درشت رصد مي شود.
وي از رسيدگي به پرونده هاي مالياتي شركت هاي بابك زنجاني در سازمان امور مالياتي خبر داد 
و افزود: بابك زنجاني همانند ديگر فعاالن اقتصادي فعاليت اقتصادي انجام مي داده كه رسيدگي 

به امور مالياتي شركت هاي وي در دستور كار قرار دارد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي تصريح كرد: در اجراي ماده 186 قانون ماليات ها، بانك ها بايد 
براي ارائه تسهيالت به فعاالن اقتصادي گواهي بدهي مالياتي را از سازمان امور مالياتي دريافت 

كنند كه اين امر اكنون به صورت الكترونيك انجام مي شود.

ــر تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: در مرحله دوم توزيع  وزي
سبد كاال كه از دو هفته آينده خواهد بود، همه بازنشستگان تامين 

اجتماعى و كارگران سبد كاال دريافت خواهند كرد.
به گزارش «نسيم»، على ربيعى  اظهار كرد: به علت ضعف 
مبانى اوليه بانك اطالعات، شناسايى گروه هاى مشمول مصوبه 
دولت براى دريافت سبد كاال سخت است. از سوى ديگر تامين 
 منابع مالى مورد نياز پس از موافقت هيات وزيران به زمان نياز دارد.
ــت كارمندان دولت، كاركنان نيروهاى  وى افزود: در گام نخس
ــتى و كميته امداد شناسايى  ــش بهزيس ــلح و افراد زيرپوش  مس

شده اند و در اين مرحله كااليشان را تحويل مى گيرند. 
همچنين به لحاظ محدوديت سبد كاال، تصميم بر اين شد در 
مرحله اول در بخش تامين اجتماعى، مستمرى بگيران و كارگرانى 
 كه حقوق حداقلى دريافت مى كنند، اين سبد شامل حالشان شود.
ــاون، كار و رفاه اجتماعى تصريح كرد: در مرحله بعد كه  ــر تع وزي

ــتمرى بگيران تامين  ــود همه مس ــادو هفته آينده آغاز مى ش ت
ــد و بالفاصله  ــبد خواهند ش ــت س ــمول درياف ــى، مش اجتماع
ــود. ــبد كاال تحويل مى ش ــمول كار س ــه كارگران مش ــه هم  ب

ــمول قانون كار و  ــى از كارمندان كه مش ربيعى تاكيد كرد: بخش
ــبد  ــتند، آنها هم همراه با كارگران س در محيط هاى ادارى هس

كاال خواهند گرفت. 
ــوار بود ولى  ــار واقعا دش ــايى برخى اقش ــت: شناس وى گف
ــا برنامه داريم. ــايى آنه ــت نكرديم و براى شناس ــا غفل  از اينه

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى افزود: در مجموع دولت براساس 
ــدام مى كند اما به علت پاره اى از محدوديت هاى  ــده اش اق وع
ــده در فواصل زمانى بسيار كوتاه، سبدهاى كاال تحويل   ذكر ش
ــانه اى  ــفانه بالفاصله فضاى رس ــود. وى گفت: متاس ــى ش م
ـــت مى كنم  ــانه ها درخواس عجوالنه قضاوت كرد و من از رس

در اين باره بسرعت قضاوت نكنند.

ربيعي:درمرحله دوم،همه كارگران وبازنشستگان سبد مي گيرند
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