
ادامه تعطیلی صنوف کشور  تا 23 
فروردین

رئیــس اتاق اصناف کشــور با اشــاره به همکاری 
گسترده اصناف با ستاد ملی مبارزه با کرونا از پایان 

زمان تعطیلی اصناف در تاریخی معین خبر داد.
قاســم نوده فراهانی از ادامه دار شدن تعطیلی ها تا 
روز ۲۳ فروردین خبر داد و گفت: واحدهایی که در 
این ایام تعطیل بودند تا روز بیست و سوم فروردین 
تعطیــل خواهند بــود یعنی باز شــدن واحدهای 
صنفی به بعد از تعطیالت نیمه شعبان و آخر هفته 

موکول خواهد شد.
او ادامــه داد: در این ایام تنها فروشــگاه ها و مراکز 
عرضه اقالم ضروری به روی مردم باز خواهند بود و 
هیچ یک از واحدهای صنفی که در این ایام تعطیل 

بوده اند شروع به فعالیت صنفی نخواهند کرد.
نوده فراهانی تصریح کرد: از روز بیســت و ســوم 
فروردیــن به بعد تعیین و تکلیــف خواهیم کرد تا 
صنوف مختلف به ترتیــب اولویت فعالیت خود را 
آغاز کنند. طی جلســات کارشناسی و ارزیابی های 

تخصصی ترتیب صنوف تعیین خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: صنوف ارائه 
دهنــده خدمات ضروری تر از جمله فروشــندگان 
قطعــات یدکی و مواردی از ایــن قبیل در اولویت 
قرار خواهند گرفت و برای صنوفی مثل سالن های 
ســینما که فعالیــت آن ها با تجمع مــردم همراه 

خواهد بود برنامه ریزی جداگانه خواهیم کرد.
او تاکید کرد: این فرایند تا اول اردیبهشــت ادامه 
خواهد داشــت و از اول اردیبهشــت اغلب صنوف 
فعالیت خود را آغاز خواهنــد کرد؛ ترتیب اولویت 
برای شروع فعالیت واحدهای صنفی به مرور اعالم 

خواهد شد.  باشگاه خبرنگاران
 

آغاز پاالیش متقاضیان اینترنتی طرح 
اقدام ملی مسکن

  معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه ۵۴۲ 
هــزار و ۴۰۹ نفــر از متقاضیان طــرح اقدام ملی 
مسکن از طریق ســامانه اینترنتی ثبت نام کردند، 
گفت: پاالیش افرادی که از طریق ســامانه ثبت نام 

کردند در حال انجام است.
 محمــود محمودزاده در باره پاالیش ثبت نام طرح 
اقدام ملی مسکن با اشاره به اینکه با شیوع ویروس 
کرونا در اســفندماه۹۸، ثبت نام مرحله دوم به دو 
tem.mrud. روش مراجعه به ســامانه اینترنتی

ir و پیامکی به سرشــماره ۳۰۰۰۷۳۶۴ انجام شد، 
گفت: ۵۴۲ هزار و ۴۰۹ نفر از متقاضیان طرح اقدام 
ملی مسکن از طریق سامانه اینترنتی و ۸۱۹ هزار 
و ۷۳۹ نفر از طریق پیامک ثبت نام کردند که کار 

پاالیش یک گروه از آن ها آغاز شده است.
معــاون مســکن و ســاختمان معاون وزیــر راه و 
شهرســازی ادامه داد: پاالیش افرادی که از طریق 
ســامانه ثبت نام کردند به ایــن دلیل که اطالعات 
آن ها در سامانه بارگذاری شده در حال انجام است، 
افــرادی که از طریق پیامک ثبت نــام کردند بعد 
از بهبود وضعیت بهداشــتی و رفــع بحران کرونا، 
فراخوان می شــوند تا اطالعــات الزم را بارگذاری 
کننــد و پس از آن پاالیش اطالعــات آن عده نیز 

انجام خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: با عادی 
شــدن شرایط بهداشــتی جامعه، بالفاصله تکمیل 
ثبت نام متقاضیــان پیامکی و پاالیش آن ها انجام 
و نتایــج قطعی ثبت نام شــدگان طرح اقدام ملی 

مسکن اعالم خواهد شد.
محمودزاده همچنین در خصوص واگذاری تدوین 
مقررات ملی و کنترل ســاختمان که پیش تر و از 
ســال های ۹۲ تا ۹۸ در اختیار مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی بود، اعالم کرد: تدوین مباحث 
مقــررات ملی و کنترل ســاختمان جــزو وظایف 
ســاختاری معاونت مسکن و ســاختمان بوده که 
برای مدتی و از سال های ۹۲ تا ۹۸ از معاونت جدا 
بود، اما دوباره این اختیارات به معاونت مســکن و 

ساختمان بازگشته است.  میزان

اخبار گزارش

نامگذاری ســال ۹۹ امســال هم با تولید گره خورده است و 
این مهم یک نکته اساســی را نمایان میکند که برای هر نوع 
پیشرفت وتحولی دراقتصاد باید از مسیر تولید و اقتصاد حرکت 
کرد. مقام معظم رهبری  در پیام نوروزی سال ۹۹ در خصوص 
نامگذاری سال فرمودند:» سال گذشته گفتیم »رونق تولید«، 
امسال بنده عرض میکنم »جهش تولید«؛ امسال ساِل جهِش 

تولید است. این شد شعار امسال؛«
معظم له در سخنان خود بر اثر گذاری ناشی از جهش تولید 
اشــاره کردند و فرمودند:» کســانی که دست اندرکار هستند 
جوری عمل کنند که تولید ان شاء اهلل جهش پیدا کند و یک 
تغییر محسوســی در زندگی مردم ان شاء اهلل به وجود بیاورد. 
البّته این احتیاج به برنامه ریزی دارد؛ سازمان برنامه به نحوی، 
مجلس شــورای اسالمی و مرکز تحقیقاتش به نحوی، قوه ی 
قضائّیه به نحوی -قوه ی قضائّیه هم نقش دارد- مجموعه های 
دانش بنیــان به نحوی.« توجه و تمرکــز بر دالیل  نامگذاری 
امســال ازسوی مقام معظم رهبری با توجه به شرایط  شیوع 
گســترده کرونا در کشــور و تبعاتی که این مساله بر بخش 
های  اقتصادی کشور داشته و همچنین تاکید ایشان بر بهبود 
معیشــت مردم؛ از جمله مواردی است که توجه به هر یک از 
ابعاد آن از سوی متولیان و دســت اندرکاران خود می تواند 
نقشه راه سال پیش رو برای عبور از این بحران و سایر بحران ها 

با حداقل آسیب پذیری باشد. 
 اقتصاد پسا کرونا 

براساس پیش بینی مراکز مهم پژوهشی کشور از جمله مرکز 
پژوهــش های مجلس ؛اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا 
مواجه شــده که متغیرهای اقتصاد کالن وضعیت مناسبی را 
نشــان نمی داد. براساس اعالم مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 
در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، در حدود منفی ۷.۶ درصد و 
رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده، همچنین نرخ 
تــورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمــن ماه ۲۵ درصد بوده 
است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و 
کسری بودجه دولت یکی از معضالت مهم اقتصاد ایران برای 

سال ۱۳۹۹ است.
براساس اظهار نظر این مرکز در چنین شرایطی، هزینه های 
تحمیل شــده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید 
ناشــی از آن، می تواند اقتصاد را با تورم های باالتر و رشدهای 
اقتصادی پایین تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل 
و یا کاهش شــدید درآمد در برخی از بخش ها باعث کاهش 
رشــد اقتصادی می شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر 
مانند تولیدات مواد بهداشــتی و… در این بازه زمانی رشــد 
باالیی خواهد داشــت. نتایج بررسی مطالعات مرکز پژوهش 
های مجلس نشــان می دهد، شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را 
هم با شوک عرضه و هم با شــوک تقاضا مواجه می سازد. از 
یــک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در 
تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکالتی ایجاد شده است که این 
مهم همان شــوک عرضه است که شــوک تقاضا را به همراه 

خواهد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی 
کار می شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه 
دارد. از طرف دیگر عدم اطمینان نســبت به آینده، خانوار را 
به تصمیم پس انداز بیشــتر و به تعویق انداختن خرید اقالم 
غیرضروری ترغیب می کنــد. همین امر کاهش تقاضای کل 

بیشتری را موجب می شود.
 جهش حرکت به سمت خودکفایی 

به اســتناد این پیش بینی ها و تبعات ناشی از اپیدمی کرونا 
انتظار می رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم ها 
تشدید شود  و این مهم راهکاری جز خودکفایی و تکیه بیشتر 
بر تولید داخل ندارد به این معنا که با جهش در تولید داخل 
عالوه بر تامین نیاز داخلی، به سمت خودکفایی حرکت کرد. 
تحلیلگران اقتصادی در چرایی جهش تولید به عنوان گزینه 
ای برای عبور از این بحران هایی که اقتصاد کشور تا پیش از 

این با آن روبرو بوده ویا به واســطه شیوع بیماری کرونا با آن 
روبرو شده اســت می گویند؛خام فروشی و عدم تنوع تولید 
درکشور در تمام این سالها ظرفیت تحریم پذیری ایران را باال 
برده است بنابراین برای حل این مشکل باید از مسیر جهش 
و تنوع دادن به تولید حرکت کرد تا عالوه بر باال بردن هزینه 
های تحریم برای کشــورهای غربی ؛شاهد فلج شدن تحریم 
های اقتصادی باشــیم. به باور این کارشناسان جهش تولید 
در کنار رفع بخش قابل توجهی از مشــکالت اقتصادی می 
تواند اشتغال زایی را به همراه داشته باشد که خود این اتفاق 
عالوه بر کاهش نرخ بیکاری به عنوان یک معضل اساسی در 
کشور می تواند زمینه ساز رفع سایر متغیرهای نگران کننده 
در کشور که سایر آسیب های اجتماعی را به همراه دارد، باشد.
 قدر مســلم با جهش تولید زمینه جبران خسارات ناشی از 
شــیوع کرونا در کشور که آسیب های ناشــی از آن به ویژه 
برای کسب و کارهای خرد قابل توجه بوده است مهیا خواهد 
شد وبه واسطه آن دولت می تواند عالوه بر جلوگیری از رکود 
تورمی بیشــتر، زمینه تحقق درآمدهای مالیاتی واقعی را نیز  

فراهم کند.
 نقش حمایتی  دولت 

البته در کنار بستر سازی برای این مهم ، نباید فراموش کرد 
که حرکت به ســمت جهش تولید بیش از هر چیز نیازمند 
برنامه ریزی دقیق و تالش برای اجرای دقیقتر آن اســت که 
این مهم جز با کار کارشناسی وهمت تمام نهادها و ارگان های 
مسئول میسر نخواهد شد که البته زمان بر هم خواهد بود.  لذا 
با وجود چنین شرایطی در کشور، الزم است تا در کنار تالش 
برای بسترسازی الزم برای جهش تولید؛دولت و متولیان امر 
سیاست های حمایتی الزم از کسب و کارها و خانوارها را لحاظ 
کنند؛چرا که در کنار سایر مشکالت معیشتی که تا پیش از 
این برای مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه  وجود داشته، 
شیوع گسترده کرونا نیز هزینه ای بر سایر هزینه هایی که این 
قشر از پس آن بر نمی آمدند افزوده است و با توجه به شرایط 

موجود متولیان باید تدبیری برای آن جستجو کنند. 

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری
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مدیر امور اعتباری بانک مسکن خبرداد؛
افزایش ۴۷ درصدی سقف تسهیالت 

ساخت مسکن 
مدیــر امور اعتباری بانک مســکن در حالی از 
افزایش ۴۷ درصدی ســقف تسهیالت ساخت 
مسکن در سال ۹۹ تا ۲۵۰ میلیون تومان خبر 
داد که نرخ ســود این تســهیالت مشابه سال 
گذشــته همان ۱۸ درصد باقی مانده و تغییر 
نکرد. محمد حسن علمداری مدیر امور اعتباری 
بانک مسکن با اشاره به اینکه سقف تسهیالت 
ساخت مسکن در تهران به ۲۵۰ میلیون تومان 
افزایش یافته اســت گفت: ســقف تسهیالت 
ساخت مســکن بر اساس مصوبه هیات مدیره 

بانک مسکن با ۴۷ درصد افزایش به ۲۵۰ میلیون 
تومان،مراکز استانها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار 
نفر ۲۳۰ میلیون تومان و در شهرهای زیر ۲۰۰ 
هزار نفر به ۱۸۰ میلیون تومان رســیده است. 
علمداری در پاسخ به این سوال که سازندگان 
مسکن نرخ سود این تسهیالت را باال می دانند 
اظهار داشت: نرخ سود تسهیالت ساخت مسکن 
در ســال ۹۹ نیز همان ۱۸ درصد خواهد بود. 
وی افزود: به هر حال رشد ۴۷ درصدی سقف 
تســهیالت تا ۸۰ درصد هزینه های ساخت را 
پوشش خواهد داد اما آنچه که مشخص است 
این است که بانک مسکن هم محدودیت هایی 
در پرداخت تسهیالت دارد و این نرخ همان نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار است. به گفته وی، 
آمار مشارکت مدنی تسهیالت ساخت مسکن 
در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۵۱ درصد 
افزایش داشــته است. وی با بیان اینکه به طور 
متوسط هزینه ساخت مسکن دو و نیم میلیون 
تومان اســت گفت: افزایش ۴۷ درصدی سقف 
تسهیالت ساخت مسکن می تواند تا ۸۰ درصد 
هزینه های ســاخت منهای هزینه های صدور 
پروانه ساختمانی و قیمت زمین را پوشش دهد. 

 فارس

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛
بازگرداندن ۹۱ میلیارد تومان پول 

بلیت قطار به مسافران 
معــاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به 
کاهش شــدید تقاضای سفر با قطار به دلیل 
توجــه مردم بــه توصیه های ســتاد مقابله 
با کرونا گفــت: در کنار شــرکت های ریلی 
هســتیم و پــس از عبور از کرونــا حمایت 
دولت از آنها انجام می شــود. سعید رسولی 
در تشریح آخرین اقدامات راه آهن در ناوگان 
ریلــی برای مقابلــه با کرونا اظهار داشــت: 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران همه 
پروتکل هــای مورد تأکید وزارت بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشــکی را در مورد مقابله 
با کرونا اجرا کرده اســت و به شــرکت های 
ریلی نیز الزام شــد که همــه این پروتکل ها 
پیاده شود که از شرکت ها بابت توجه به این 

موضوع قدردانی می کنیم.
وی افزود: پس از شــیوع ویــروس کرونا و 
با دســتور وزیــر راه و شهرســازی مبنی بر 
اســترداد وجه کامل بلیت به مسافرانی که 
قصد کنسل کردن سفر خود را دارند موضوع 
استرداد بلیت در دســتور کار قرار گرفت و 
شرکت های ریلی همکاری مناسبی کردند و 

کل وجه بلیت به مسافران مسترد شد.
مدیرعامــل راه آهن اضافه کــرد:  با توجه به 
رعایت توصیه های ستاد مقابله با کرونا مبنی 
بر عدم انجام ســفر از سوی مردم و کاهش 
شدید تقاضا همه شرکت های ریلی به سرعت 
با کاهش تعداد ســفر مواجه شدند در عین 
حال همه اقدامات و پروتکل های بهداشــتی 
بــرای ضدعفونــی ایســتگاه های راه آهن و 
قطارهــا اجرا شــد ضمن آنکــه تمهیداتی 
هم برای همکاران خود در شــرکت راه آهن 

جمهوری اسالمی ایران در نظر گرفتیم.
 وزارت راه و شهرسازی 

براساس آمارمعامالت ثبت شده 
مسکن 8 درصد گران شد 

بررســی آمار رســمی بازار مســکن حاکی 
از آن اســت که طی اســفند ســال گذشته 
تعداد معامالت ۲۴.۴درصد کاهش و قیمت 
مسکن حدود ۸.۶درصد افزایش یافته است. 
بر اســاس جدیدترین آمار رسمی وزارت راه 
و شهرســازی از بازار مسکن طی اسفند ماه 
سال گذشــته متوســط قیمت هر مترمربع 
واحد مســکونی در مناطق ۲۲گانه تهران با 
رشــد حدود ۸.۶درصدی بــه ۱۵ میلیون و 
۵۶۸ هزار تومان رســید. در بهمن ماه سال 
۹۸ قیمــت هر مترمربع واحد مســکونی در 

مناطــق ۲۲گانه تهــران ۱۴ میلیون و ۴۰۵ 
هزار تومان بود. این در حالی است که تعداد 
معامالت ثبت شده در  سامانه کد رهگیری در 
آخرین ماه ســال گذشته نسبت به ماه پیش 
از آن )بهمن( کاهش یافته اســت. در اسفند 
۹۸ بالغ بــر ۱۰ هزار و ۲۴۲ فقــره قرارداد 
مســکن ثبت شد که نســبت به بهمن سال 
گذشــته ۲۴.۴ درصد کاهش یافته است. بر 
اساس آمار بیشترین قیمت مسکن مربوط به 
منطقه یک با ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان 
بوده که نســبت به بهمن مــاه )۲۹ میلیون 
و ۴۲۷ هزار تومــان(  ۱۲.۸ درصد افزایش 
یافته است. در اسفند ماه سال گذشته قیمت 
مســکن در ۲۱ منطقه دیگر تهران با وجود 
کاهش معامالت افزایش یافته است. هچنین 
ارزش معامالت انجام شده مسکن در مناطق 
۲۲گانه تهران نیز در ماه مورداشــاره به ۱۴ 
هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رســید. این رقم 
در مقایسه با ارزش معامالت بهمن ماه حدود 
۸ درصد کاهش یافته اســت. در بهمن سال 
گذشــته ارزش معامالت ۱۵ هــزار و ۹۴۰ 
میلیارد تومان بود که بیشــترین رقم در ۱۲ 

ماه سال ۹۸ به شمار می رود.. تسنیم

خبــر خبــر خبــر

سیاست روز نقش جهش تولید در عبور از بحران کرونا را بررسی می کند؛

قدرت اقتصاد در گرو تنوع و جهش تولید

قائم مقام وزیر صمــت،از آغاز مرحلــه دوم فروش های 
اینترنتــی از امروز)۱۶فروردیــن ۹۹( خبر داد و گفت: 
حمایــت جــدی از واحدهای صنفی که در شــب عید 
نتوانســتند فروش خوبی داشــته باشــند، در این قالب 

صورت می گیرد.
حســین مــدرس خیابانی گفت: در پی اجــرای مرحله 
اول فروش های اینترنتی که از ۲۳ تا ۲۹ اســفند برگزار 
شد، قرار اســت که دور جدید این فروش ها با مشارکت 
گســترده اصناف و واحدهای فروشگاهی، از فردا مجدد 

آغاز به کار کند.
وی افــزود: در این فروش ها، ســه هــدف اصلی دنبال 
می شد که از جمله آن، تالش برای تشویق مردم به خانه 
ماندن به منظور مهار و کنترل ویروس کرونا، تقاضاهای 
معطل مانده از کســب و کارهایــی که به دلیل وضعیت 
کنونی امکان فعالیت نداشته یا مشتری چندانی نداشتند 
و در عین حال، برای فروش های پایان سال برنامه ریزی 
کرده بودند و در نهایــت، تأمین نیازها و مایحتاج مورد 
نیاز مردم در شــرایطی بود که از آنها تقاضا می شــود از 

خانه خارج نشوند.
مدرس خیابانی با برشمردن شاخصه های برگزاری مرحله 
اول فروش های اینترنتی گفت: در مرحله اول فروش های 
اینترنتی که دو شــاخصه داشت، بیش از ۳۰۰ فروشگاه 
مشــارکت کرده و در عین حال، ۶ هزار واحد صنفی که 
تا به حال فــروش اینترنتی نداشــتند نیز به این جمع 
پیوســتند؛ این در حالی اســت که فروش های اینترنتی 
این فروشگاه ها در طول اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷، 

معادل ۲۳۶ درصد رشد داشــته و در عین حال، ظرف 
یک هفته نیز، انواع فروشــگاه های مشارکت کننده بین 

۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد رشد فروش را تجربه کرده اند.
این مقام مســئول در وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
خاطرنشــان کرد: مرحله دوم طرح فــروش اینترنتی از 
روز شــنبه ۱۶ تا ۳۱ فروردین ۹۹ آغاز می شود که این 
مرحله، چند تفــاوت با مرحله اول دارد؛ به این معنا که 
وزارتخانه های صنعت، معــدن و تجارت و ارتباطات که 
تــا پیش از این، هر یک به صورت جداگانه، این اقدام را 
انجام می دادند، در مرحله دوم، در قالب یک همکاری و 
هم افزایی مشترک، فروش اینترنتی را به صورت مشترک 
و بر اساس مصوبه کارگروه اقتصادی ستاد ملی مقابله با 

کرونا به صورت همزمان انجام خواهند داد.
مــدرس خیابانی گفــت: قابلیت پــس دادن کاال یک 
هفتــه مطابق با قانون تجارت وجــود دارد؛ ضمن اینکه 
دســتگاه های ناظر مثــل تعزیزات حکومتی، ســازمان 
حمایت و دادســتانی نیز به شکایات رسیدگی می کنند؛ 
ضمن اینکه خدمات ویژه ای نیز از ســوی شرکت پست 
در مرحله دوم قرار دارد که با توان بیشــتری حمل را به 
صورت ۲۴ ســاعته انجام می دهند؛ ضمن اینکه همراه 
با بســته های ارسالی، بســته ای بهداشتی شامل ماسک 
و دســتکش نیز همراه با پروتکل های بهداشــتی برای 
مشــتری ارسال خواهد شــد.وی افزود: مجوز حمل بار 
از ســوی تاکسی های داخل شــهری نیز از سوی وزارت 
کشور صادر شده و همچنان قرعه کشی و جوایزی نیز به 

خریداران اعطا می شود.  شاتا

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره 
به اینکه تعدادی از کارگران به بهانه کرونا اخراج شــدند 
گفت: اگر قرار است شعار سال تحقق یابد، سود کارخانه 
اول باید به کارگر برســد. در حال حاضر کارفرمایان به 

بهانه های مختلف کارگران خود را اخراج کرده اند.
 هــادی ابوی، دبیرکل کانون عالــی انجمن های صنفی 
کارگــران  درباره کارگرانی که به بهانه کرونا از ســوی 
کارفرمایان اخراج شدند گفت: شیوع ویروس کرونا برای 
کل جهان بود. اما تعدادی کارفرمایان ســوء اســتفاده 

کردند و کارگاه خود را تعطیل کردند. 
 وی ادامه داد: دولت باید به این مســئله توجه کند که 
کارگری که در منزل بنشــیند از کجا می تواند معیشت 
خانواده خود را تأمین کند؟ کارفرمایان از این مســئله 
سوءاســتفاده کردند و تعداد زیــادی از کارگران خود را 
به بهانه های مختلف اخراج کردند. درســت اســت  که 
دولت تدبیر بیمه بیکاری را لحاظ کرد اما کســانی می 
توانند برای ثبت نــام بیمه بیکاری اقدام کنند که بیمه 
تأمین اجتماعی را داشــتند. مســئله مهم اینجاست که 
تعداد زیادی از کارگران صنفــی بیمه تأمین اجتماعی 
ندارند چگونه مــی توانند به بیمه بیــکاری مراجعه  و 
ثبت نام کنند؟ ابوی با بیــان اینکه تعداد زیادی کارگر 
فصلی بیکار شــدند گفت: بخش زیــادی از کارگران در 
شهرهای زیارتی و مســافرتی مانند افرادی که خدمات 
زائر، نظافت مسافرخانه ها،هتل ها،چرخی های راه آهن 
و فرودگاه را انجام می دادند بیکار شــدند.  این دســته 

از افراد مشــکل اساســی برای ارتزاق دارند.  وی گفت: 
در مشهد به پیشنهاد نماینده مجلس مشهد پویش نذر 
سالمت با هدف کمک افراد توانمند به غیرتوانمند را راه 
انداختیم و توانستیم کمک های زیادی به افراد نیازمند 

داشته باشیم. 
 دبیــرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بیان 
کرد: دولت تأکید می کند کارمندانی که سرکار نیایند، 
حقــوق خود را دارند و هر چقدر هم که ســرکار نیایند 
حقوق ثابت دارند.  وی با اشــاره به تحقق شعار سال و 
جهش تولید بیان کرد: با بسته شدن کارخانه ها، قدرت 
خرید خانوارها پایین می آید، هزینه های دولت افزایش 
پیدا می کند و ســازمان تامین اجتماعی ناچار است به 
کارگران بیمه بیکاری بپردازد. این مسائل عالوه بر اینکه 
می تواند بزهکاری و مشــکالت اجتماعــی را به دنبال 
داشــته باشد، مسیر تحقق شعار ســال را هم طوالنی تر 
مــی کند. برای آنکه جهش تولیــد اتفاق بیفتد نیازمند 
بازنگری و اصالح برخی قوانین هســتیم و در ابتدا باید 
یک اقدام عملی در خصوص بانکها  و قوانین آنها صورت 
گیــرد. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
بیان کرد: ســود تولیــد کارخانه ها اول بــه کارگرانش 
برســد؛ اگر می خواهیم تولیــد رونق و جهش پیدا کند 
بایــد ببینیم که آیا وضع زندگی کارگران بهتر شــده و 
ســفره های آنها بزرگتر شــده یا نه؟ زمانی شعار سال 
محقق می شود که اقداماتی از روی کاغذ به کار و عمل 

تبدیل شود.. تسنیم

 قائم مقام وزیر صمت خبرداد؛
آغازمرحله دوم فروش اینترنتی از امروز

 دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران مطرح کرد
کرونا بهانه جدید اخراج کارگران


