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نوبخت :پاداش بازنشستگی فرهنگیان به طور کامل پرداخت شد
بعد از گذشت سه مــاه از ابــاغ پرداخت پــاداش پایان
خدمت بازنشستگان آمــوزش و پــرورش معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت پاداش
بازنشستگی فرهنگیان به طور کامل خبر داد.
 16تیر ماه امسال بود که محمدباقر نوبخت به استناد ماده
 19قانون برنامه و بودجه ،دستور پرداخت حدود 3700
میلیاردتومان پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش
پــرورش را ابــاغ کــرد .قــرار بود این مبلغ در سه قسط
مساوی در تابستان امسال واریز شود که روز گذشته وی
در حاشیه مراسم نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی مدارس
استان گیالن در رودسر اعالم کرد :پاداش بازنشستگی
فرهنگیان به پاس کار بزرگی که آن ها در توسعه کشور
انجام داده اند ،سه هزار و 600میلیارد تومان در خردادماه

تعهد شده بود که باید طی ماه های تیر ،مرداد و شهریور
پرداخت و کامال تسویه می شد که با کمال افتخار همه این
پاداش بر حسب قول داده شده ،پرداخت شد.
▪پیگیری خراسان از بازنشسته ها

پیگیری ما از بازنشستگان فرهنگی که طی ماه های قبل
از واریز نکردن پاداش بازنشستگی خود گله مند بودند از
اجرا شدن وعده معاون رئیس جمهور حکایت دارد.
یکی از بازنشستگان گفت :آخرین قسط مربوط به پاداش
بازنشستگی در  27شهریور ماه پرداخت شد .وی ادامه
داد :البته دیگر معوقات فرهنگیان از جمله ارقام مربوط
به مرخصی ها یا تکمیل ظرفیت فرهنگیانی که در
هنرستانها فعال بودند هنوز پرداخت نشده است.

طرح سوال از وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ تلگرام
و فعالیت تلگرام طالیی
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شــورای
اسالمی از طرح سوال از وزیر ارتباطات درباره عدم پاسخ
گویی درخصوص نارضایتیهای به وجود آمده پس از
فیلترینگ تلگرام و فعالیت هاتگرام و تلگرام طالیی خبر
داد.سید حمید زرآبادی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:

با توجه به غیرفعال شدن اپلیکیشن تلگرام که منجر به
تعطیلی برخی از کسب و کارهای مجازی ،کاهش کیفیت
سرویسهای اینترنتی و نارضایتیهای اجتماعی شده ،از
وزیر ارتباطات خواسته شده است تا به چند سوال در این
باره پاسخ دهد.
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