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افزایش حقوق کارکنان دولت
با چند شیوه متفاوت

گزارشی از بازار لوازم التحریر رشت

خرید لوازم تحریر اشتراکی
برای فرزندان
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گیالن امروز -در حالی که به نیمه سال رسیدیم هنوز تکلیف میزان و زمان
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت مشخص نشده است.
این در شرایطی است که مردادماه سازمان امور استخدامی اعالم کرد که
پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی است.
در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق
بودجه مجلس شورای اسالمی در صحبتهایی جداگانه ،احتمال افزایش حقوق
کارکنان دولت را به شیوههایی متفاوت تایید کردهاند.
مسعود میرکاظمی ،رییس سازمان برنامه و بودجه از بررسی این موضوع در
هیات دولت خبر داد و گفت :در صورت تصویب این افزایش شامل شش الی
هفت ماه از سال  ۱۴۰۱خواهد شد .همچنین در ادامه این روایت از زبان حمید
رضا حاجیبابایی ،رییس کمیسیون بودجه مجلس اینطور نقل شده است:
افزایش ممکن است به یکی از دو شیوه پرداخت رقم ثابت افزایش حقوق یا
توزیع کاالبرگ صورت بگیرد .برنامه دولت برای افزایش حقوق کارکنان شاغل
و بازنشسته دولت ،موضوعی بود که خبر آن بعد از افزایش حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی منتشر شد .پیش از این نیز صندوق بازنشستگی کشوری اعالم
کرد موضوع افزایش حقوق کارمندان بازنشسته در دستور کار است ،اما ممکن
است این افزایش در الیحه بودجه  ۱۴۰۲اتفاق بیفتد.
میثم لطیفی ،رییس سازمان اداری و استخدامی اوایل شهریورماه درباره
تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت :برای
جبران خدمات ،پیشنهادهایی را تهیه کردهایم که البته این موضوع در الیحه
بودجه  ١۴٠١هم آمدهبود ،اما مجلس آن را تغییر داد.
معاون رئیس جمهور افزود :نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای
کارکنانی که دریافتی باالتری دارند ،این درصد باعث میشود دریافتی این افراد
باالتر برود .از این رو با توجه به قانون خدمات مصوب سال  ٨۶افزایش حقوق

لزوم طراحی بسته تشویقی برای نوسازی خودروهای فرسوده

گیالن امروز -مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گفت :باید با طراحی ساز و کارها و راهکارهایی ،انگیزه مالکان خودروهای
فرسوده را به تحویل این خودروها و دریافت خودروهای نو افزایش داد.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،عبداله توکلی الهیجانی گفت:
وزارت صمت با اسقاط و بازیافت خودرو فرسوده به شدت موافق است ،اما
در سالهای گذشته مشکالتی وجود داشته که این موضوع را با کندی
همراه کرده است.
ن داشت :نگاهی به
وی بیا 
تجربیات جهانی در این
زمینه حاکی از وجود دو
اهرم تشویقی و تنبیهی
به منظور اسقاط سریعتر
خودروها است که از آن
جمله میتوان به مبالغ
بیشتر بیمه خودروهای
فرسوده ،جلوگیری از
تردد آنها و همچنین
وضع عوارض بیشتر
اشاره کرد ،اما این اهرم
در کشورمان با توجه به
استفاده اقشار ضعیف از خودروهای اسقاطی کارکرد نداشته است.
توکلی الهیجانی افزود :در اهرمهای تشویقی نیز در جهان شاهد وجود
صندوقهایی هستیم که تسهیالت در اختیار مالکان خودروهای فرسوده
قرار میدهند تا آن را با خودروی نو تعویض کنند.
وی بیان داشت :در این زمینه بهطور مثال میتوان از محل صرفهجویی در
مصرف سوخت یا مصرف سوختی که جایگزین میشود به ارائه تسهیالت
پرداخت ،اما تاکنون در این زمینه بانکها و صندوقها تامین مالی مناسبی
نداشتهاند و این موضوع مغفول مانده است.
توکلی الهیجانی بیان داشت :پیش از این در قانون هوای پاک،
موتورسیکلتها و خودروهای دیزلی مشمول دریافت برگه اسقاط میشدند،
اما در قانون جدید ساماندهی خودرو همه تولیدکنندگان خودرو موظفاند
برای شمارهگذاری محصوالت خود برگه اسقاط آن را دریافت کنند.
وی افزود :با هدفگذاری تولید یک میلیون و  ۶۰۰هزار دستگاه خودرو
در سال جاری و بدون در نظر گرفتن موضوع واردات خودرو و اسقاط
موتورسیکلتهای فرسوده ،نیازمند بیش از  ۴۰۰هزار برگه اسقاط هستیم.

مراکز معاینه فنی خودرو

برادران پوررستگار

همه روزه آماده خدمت رسانی
به مشتریان و همشهریان عزیز میباشد
 – 1رشت – روبروی فرودگاه خودروی سبک – مرکز 3404
 – 2رشت – الکانشهر خودرو سبک – نرسیده به تقاطع راه آهن
مرکز 4463
 – 3خمام – چوکام – خودروی سبک – مرکز 3401
 – 4خمام – چوکام – خودروی سنگین – مرکز 5402
تلفن 33722300-5 :و 33403448-50

مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت :پیشبینی میشود قیمت گواهی
اسقاط باال رفته یا در عمل برگه گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به
نیازها وجود نداشته باشد و این اساس مهم بود راهکارهایی پیشبینی شود
که توقف تولید خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.
توکلی الهیجانی اظهار داشت :مادامی که امکان تردد با خودروهای فرسوده
در کشور وجود دارد ،قیمت خودرو فرسوده افزایش یافته و بیمه و عوارض
آن افزوده نمیشود،
انگیزه و رغبتی در مالکان
خودروهای فرسوده برای
جایگزینی آن وجود ندارد
و بر این اساس« ،انگیزه
مالک خودرو فرسوده»
حلقه گمشده این ماجرا
است.
وی بیان داشت :کافی
است با یک سیاستگذاری
درست همه این زنجیره را
با هم به حرکت درآوریم
که میتواند مشوقها و
تسهیالتی باشد که با
ظرفیتهای موجود در مراکز اسقاط برای رسیدن به هدف استفاده کنیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت افزود :در سالی که به دنبال افزایش تولید
خودرو هستیم ،نباید موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به
افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و هم موجب انباشت خودروها
و موتورسیکلتها در پارکینگها میشود.
توکلی الهیجانی اظهار داشت :با وضع این قانون ،تقاضای اسقاط
خودروهای فرسوده از ۱۰هزار دستگاه در سال به بیش از  ۴۰۰هزار
دستگاه افزایش خواهد یافت.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت هم در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی،
بررسی تقاضای دوفوریتی در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی
اقتصادی با رویکرد تقویت حوزههای صنعتی ،تولیدی و خدماتی ،ارائه
تسهیالت برای اسقاط خودروهای فرسوده را کمک به تولید دانست و در
این رابطه بیان داشت :باید معادل مبلغی که برای گواهی اسقاط پرداخت
میشود را از موتورسیکلتساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را برای
تسهیالت موتورسیکلتهای فرسوده اختصاص دهیم.

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین
پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگهای ساختمانی
صنعتی و رنگهای پودری الکترواستاتیک

نشانی:کیلومتر  5جاده رشت انزلی صندوق پستی 43415-1141
تلفن 2166 :و 34422177

فکس34422044 :

پست الکترونیکinfo@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :
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داستان دنبالهدار
تخلفات صنفی
در مازندران
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باید بر اساس امتیاز و ضریب ساالنه باشد که مغفول مانده است .لطیفی تاکید
کرد :پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در
نظر گرفته شود .همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای
شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.
وی افزود :تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار
باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
وی همچنین درباره همسانسازی حقوق کارمندان گفت :برای ساماندهی
الگوی پرداخت عادالنه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور
چند دستگاه تشکیل شدهاست .کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد
از مسائلی رنج میبرند که نیازمند اصالح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم
است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود ،افزایش حقوق هر چند به طور
مقطعی نشاطی را ایجاد میکند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد
اقتضائات سازمانها و دستگاهها را در نظر میگیریم ،تاکید کرد :در بحث
پرداخت حقوق عادالنه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمانها میرویم
و قطعا همسانسازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک
دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از
بین میرود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت
و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستا است.
در این شرایط ،محمد وحیدی در جلسه علنی قوه مقننه در اخطاری ،اعالم
کرد :درباره دریافتی کارکنان دولت با توجه به اینکه در سال جاری به میزان
 ۱۰درصد افزایش حقوق صورت گرفت و همچنین با توجه به اینکه افزایش
قیمتها صورت گرفته است ،باید برای کارکنان دولت نیز اقدامی در جهت
افزایش حقوق انجام شود.

خودروی کمتر از
 ۱۰هزار دالر شبیه کدام
خودروی ایرانی است؟
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اندوهی که
فریدون مشیری
به دوش میکشید
6

قتل عروس
جوان و مادرش
به خاطر ارثیه

جذب و تعیین تکلیف  ۷۵۸نیروی آموزش و پرورش گیالن
گیالن امروز -مدیرکل آموزش و پرورش گیالن گفت ۷۵۸ :نیرو که از
سال گذشته جذب نشده بودند ،امسال تعیین تکلیف و در آموزش و پرورش
گیالن جذب شدند .به گزارش مهر ،محمد فائزی بعد از ظهر چهارشنبه در
جلسه شورای آموزش و پرورش گیالن در سالن غدیر استانداری با اشاره به
تعیین تکلیف برخی از نیروهای این سازمان اظهار کرد ۷۵۸ :نیروی تعیین
تکلیفی که از سال گذشته جذب نشده بودند ،امسال جذب شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش گیالن با اشاره به اینکه برخی از نیروها برای رفتن
به مناطق محروم مشکل دارند اما برای تثبیت جانمایی آنان چارهای نیست
ادامه داد :تقریباً همه کالسها معلم دارند و در آغاز سال تحصیلی جدید
کالس بی معلم نداریم و موارد نادر نیز با قید فوریت رفع میشود.
وی با بیان اینکه  ۱۳میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز هنرستانهای استان
اختصاص یافته است افزود :تجهیزات رایانهای نیز در همین هفته به مدارس
ارائه میشود و آزمایشگاهها نیز با اعتبارات اختصاص یافته تجهیز میشوند.
فائزی با بیان اینکه  ۹۸درصد ثبت نام در مدارس گیالن انجام شده است
افزود :نانواییها قادر به تأمین میزان نان کالن مدارس شبانه روزی نیستند
لذا درخواست داریم دستورات مبنی بر افزایش سهمیه آرد برخی نانواییها
برای جبران این کمبود صادر شود.

زنگ آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس استان نیز شنبه دوم شهریور
همزمان با سراسر کشور به صدا درمی آیند و همراه با زنگ بازگشایی
واحدهای آموزشی ،زنگ ایثار و مقاومت هم ب ه مناسبت هفته دفاع مقدس
نواخته خواهد شد .مدیرکل آموزش و پرورش گیالن با تبریک به کالس اولی
ها برای حضور در مدارس در سال تحصیلی  ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲گفت :تمام
مدارس استان آماده حضور دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید است
ضمن اینکه آموزش ها به صورت حضوری و تمام وقت خواهد بود.
محمد فائزی با بیان اینکه تمهیدات الزم برای آغاز سال تحصیلی جدید
اتخاذ شده و همه مدیران برای حضور دانش آموزان در واحدهای آموزشی
آمادگی دارند ،افزود :معلمان تمام مدارس تعیین شده و هیج کالسی بدون
معلم نخواهد بود .وی ضمن قدردانی از معلمان برای آموزش دانش آموزان
در دوران کرونا از شیوه های مختلف از جمله از طریق سامانه شاد اظهار
داشت :شبکه آموزش دانش آموزی «شاد» یک فرصت است و از این شبکه
برای رفع کاستی ها استفاده خواهیم کرد .بر اساس آخرین آمار تاکنون
 ۳۶۶هزار و  ۲۶دانشآموز برای تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲
در سامانه «سیدا» ثبتنام کردهاند که برآوردها برای نامنویسی بیش از ۳۷۵
هزار دانشآموز است.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن
شرکت شير پاستوريزه پگاه گيالن در نظر دارد نسبت به خرید استابیالیزر ماست همزده از طريق برگزاری مناقصه عمومی به
صورت دو مرحله ای اقدام نماید .لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ  1401/06/30لغایت 1401/07/09جهت دریافت شرایط مناقصه
به واحد تدارکات این شرکت مراجعه نمایند.آخرین مهلت تحویل مدارک دوشنبه  1401/07/18میباشد.
سایر:
مبلغ 100/000/000ریال
 -1سپرده شرکت در مناقصه استابیالیزر ماست همزده :
(سپرده شرکت در مناقصه باید حاوی ضمانتنامه بانکی معتبر و بی قید و شرط با درج موضوع مناقصه و حداقل سه ماه اعتبار و یا
واریز بحساب شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن می باشد)
تاریخ بازگشایی مرحله اول :روز سه شنبه  1401/07/19ساعت 11:00صبح می باشد.تاریخ بازگشایی مرحله دوم :پس از ارزیابی شرکت کنندگان حداکثر طی  15روز کاری متعاقباً به شرکت کنندگان اعالم میگردد.
آدرس  :رشت – شهر صنعتي  -ورودي دوم  -شرکت شيرپاستوريزه پگاه گيالن .
تلفن  01331882340 -2 :نمابر01331882348 :
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آگهي مزایده عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن

شرکت شير پاستوريزه پگاه گيالن در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات خود از طریق مزایده عمومی و براساس شرایط
مندرج در برگ شرایط مزایده از میان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .داوطلبین شرکت در مزایده میتوانند
از زمان درج آگهی ،همه روزه به استثنای روزهای تعطیل جهت بازدید و دریافت برگ شرایط مزایده به نشانی :رشت – شهر
صنعتی رشت ورودی دوم شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن مراجعه و پیشنهادات خود را در پاکتهای الک و مهر شده
حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  1401/07/18به دبیرخانه این شرکت تسلیم و رسید دریافت نمایند.
تاریخ بازگشایی :روز سه شنبه  1401/07/19ساعت 11:00صبح میباشد.
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