
اختصاصی3

Together We Are Unstoppable

14 آذرمــاه روز جهانی داوطلب
5 DEC. INTERNATIONAL 
VOLUNTEER DAY (IVD)

 با همدیگر 
توقف ناپذیریم

 پرداخت وام 1۰ میلیون تومانی
 به سرپرستان خانوار مبتال به کرونا

رئیسی: ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و تامین معیشت مردم باید محور اصلی بودجه باشد

بودجه با حداقل ردیف به مجلس می رود

داستان دزدی های 
مرد هزارچهره 

نجاتگران 
ک  در نبرد با کوال

 سارق حرفه ای که 
ده ها زن و دختر را هدف سرقت هایش قرار 

داده بود، دستگیر شد

 12 هزار نیروی عملیاتی و آموزش دیده 
ح ملی امدادونجات زمستانه امسال  در طر

مشارکت دارند 

؛ گار  82 سالگی دکتر ژاله آموز
بانوی زبان ها

 همه ما
 اول ایرانی هستیم

استاندار تهران:

روستاهای محروم 
تهران  نیازمند 

خدمات هالل احمر

از مقابله با کرونا و تامین کاالهای اساسی تا خروج مسکن از رکود؛ مروری بر کارنامه دولت سیزدهم چیست؟

این 100 روز چگونه گذشت؟
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کره کنندگان برای مشورت  کرات وین؛ مذا  پایان دور اول مذا
گشتند به پایتخت هایشان باز

پیشنهادات ایران 
روی میز

خبرتازه

 دربی 97؛
جنگ، جنگ تا پیروزی
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گزارش »شهروند« از نشست هم اندیشی روز جهانی 
معلول با محوریت حمایت از اشتغال زایی توان یابان
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  قانون هست،
بودجه و ضمانت نیست!

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

اولتیماتوم سازمان اداری و 
استخدامی به دستگاه های اجرایی  

درباره اطالعات حقوق کارکنان 

معاون حج و عمره 
سازمان حج و زیارت خبر داد:

تا 15 آذر ثبت نشود، از 
حقوق خبری نیست

برنامه ریزی های 
مقدماتی حج تمتع 

 14۰1 در سازمان 
حج و زیارت 
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و دیلی میل را

 بخوانید
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پرداخــت  از  اقتصاد ودارایــی  وزیــر 
از  تومانــی  میلیــون   ۱۰ تســهیالت 
سرپرســتان  همــه  بــه  )شــنبه(  امروز
خانوارهایــی که به دلیل کرونا بســتری 

شده اند، خبر داد.
احســان خاندوزی با اشــاره به اینکه 
این تســهیالت بــرای کمک بــه کاهش 
خسارات ناشــی از هزینه های درمان و 
دوری از کســب وکار پرداخت می شود،  
افزود: »افراد مشمول از طریق پیامک 
بــه بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران یا 

بانک رسالت معرفی خواهند شد.«
کــه وام ۱۰  کــرد  کیــد  وزیــر اقتصــاد تا
میلیــون تومانــی فقط بــه سرپرســتان 

فاقد شغل پرداخت می شود.
سرپرســت   » مرادپــور »عبــاس 
معاونــت بانک و بیمــه وزارت اقتصاد 
نیــز در این خصوص گفــت: »این وام 
سرپرســتان  بــه  تومانــی  میلیــون   ۱۰
در  کرونــا  به علــت  کــه  خانوارهایــی 
و  شــده اند  بســتری  بیمارســتان 

فاقــد شــغل و درآمــد ثابــت هســتند، 
پرداخت خواهد شد.«

او ادامــه داد:  »اطالعــات مربــوط بــه 
این افراد از وزارت بهداشــت دریافت و 
با اطالعات وزارت تعــاون تطبیق داده 
می شود تا مشموالن شناسایی شوند. 
طریــق  از  مشــمول  افــراد  بــه  ســپس 

پیامک یا تلفن اطالع داده می شود.«
سرپرســت معــاون بیمــه و بانــک از 
کــه بــه بانک هــا  هموطنــان خواســت 
کــه  صورتــی  در  و  نکننــد  مراجعــه 
طــرف  از  باشــند،  طــرح  مشــمول 
بانک هــای قرض الحســنه مهــر ایــران 
و بانــک رســالت بــا آنهــا تمــاس گرفتــه 

می شود.
، ایــن وام ۳ ســاله  بــه گفتــه مرادپــور
هــزار   ۳۰۰ حــدود  ماهانــه  اقســاط  بــا 
بــر  نیــز  وام  ضمانــت  اســت.  تومــان 
و  اســت  افــراد  اعتبارســنجی  اســاس 
حداقــل  باشــند،  خوش حســاب  گــر  ا

تضمین ها از آنها اخذ خواهد شد.

»ثبــات  گفــت:  رئیس جمهــوری 
تولیدکننــدگان  از  اقتصــادی حمایــت 
و مشــارکت فعــال بخــش خصوصــی در 
اقتصاد کشــور و تامین معیشــت مردم، 
محورهــای اصلــی و موردتوجــه دولــت 
در تصویب الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل 
کشور باید باشد.« آیت اهلل سیدابراهیم 
جلســه  در  رئیس جمهــوری  رئیســی، 
دولــت،  اقتصــادی  هماهنگــی  ســتاد 
کید کــرد: »در تدوین الیحــه بودجه،  تا
جهت گیری هــا و هدف گذاری هــا بایــد 
بــه ســمت تحقــق و رعایــت محورهــای 
مدنظــر مقــام معظم رهبــری در اصالح 
ســاختار بودجــه باشــد.« او با اشــاره به 
دقــت و جدیــت اعضــای هیــأت دولت 
در بررســی و تصویــب تبصره های الیحه 
بودجــه در جلســات فشــرده روزهــای 
اخیر گفــت: »ثبات اقتصــادی حمایت 
فعــال  مشــارکت  و  تولیدکننــدگان  از 
کشــور  اقتصــاد  در  خصوصــی  بخــش 
محورهــای  مــردم  معیشــت  تامیــن  و 
اصلــی و موردتوجــه دولــت در تصویــب 
کشــور  کل   ۱۴۰۱ ســال  بودجــه  الیحــه 

باید باشــد.« رئیس جمهــوری تعامل با 
مجلــس شــورای اســالمی و اســتفاده از 
نظرات نمایندگان و همچنین نخبگان 
و فعــاالن اقتصــادی را در امــر تکمیــل 
و جامعیــت الیحــه بودجــه ســال آینده 
کل کشــور ضروری دانســت و افــزود: »با 
توجــه بــه تهیه ســند تحــول الزم اســت 
الیحــه  جهت گیری هــای  و  محورهــا 

بودجه با این سند همسو باشد.«
ســازمان  رئیــس  جلســه  ایــن  در 
از  گزارشــی  نیــز  برنامه وبودجــه 
الیحــه  هدفمنــد  و  کالن  چارچــوب 
بودجه ســال ۱۴۰۱ ارایــه داد کــه در آن، 
جــداول و سیاســت های پیشــنهادی 
کیــد  در چارچــوب محورهــای مــورد تا
رئیس جمهــوری تشــریح و مقــرر شــد 
پــس از تصویب نهایــی در هیأت دولت 

به اطالع مردم برسد. 
برنامه وبودجــه  ســازمان  رئیــس 
صنــدوق   ایجــاد  رونــد  از  همچنیــن 
از  یــک  »پیشــرفت و عدالــت« در هــر 
اســتان ها به عنــوان ابزاری بــرای جلب 
مشــارکت مردم در ســرمایه گذاری  های 

مختلف گزارش داد.
ســازمان  رئیــس  راســتا  همیــن  در 
برنامه وبودجه کشــور با اشــاره به اینکه 
کار  بودجــه،  تودرتــوی  ردیــف  هــزار   ۹
نظارت را حتی برای نمایندگان دشــوار 
کــرد: »بودجــه بــا  کیــد  کــرده اســت، تا

حداقل ردیف به مجلس می رود.«
 سیدمســعود میرکاظمــی در توییتــی 
نوشــت: »دیگــر از الیحــه قطــور بودجه 
 ۱۴۰۱ بودجــه  و  بــود  نخواهــد  خبــری 
بــا حداقــل ردیــف بــه مجلــس خواهــد 

رفت.«
رئیس ســازمان برنامه وبودجه کشــور 
۱۸ مهرماه با حضور در مجلس شــورای 
کیــد کــرد: »براســاس توافــق  اســالمی تا
دولــت  و  مجلــس  بیــن  صورت گرفتــه 
ادامه روند گذشته در بودجه نویسی به 
صالح کشور نبوده و ما به دنبال طرحی 
آتــی  ســال های  بودجه نویســی  در  نــو 
هســتیم تا بودجه ســال آتی بــا بهترین 
نــوع ســاختار تهیــه شــده و بودجــه ای 
بر محــور برنامــه و قابــل رصــد و نظارت 

باشد.«


