
 وزیر راه و شهرسازی خبرداد؛
 واگذاری پروژه های مسکن ملی به 

سازندگان بزرگ  
 وزیر راه و شهرســازی گفت: در طــرح اقدام ملی 
مسکن در بســیاری از شــهرها زمین آماده شده 
اســت و پروژه های بزرگ را به ســازنده های بزرگ 
واگذار می کنیم. محمد اسالمی گفت: مسکن مهر 
و طرح اقدام ملی همه ریشه در یک تکلیف قانونی 
دارنــد که به موجب آن وظیفه دولت و وزات راه و 
شهرسازی، فراهم کردن زمینه خانه دار شدن مردم 
است. در این طرح ها اولویت با قشر متوسط و اقشار 
کم درآمد است و دولت ها در هر دوره ای یک طرح 

را مطرح می کنند.
وی افــزود: در این دولت با توجه به تجربه ای که از 
مســکن مهر وجود داشت، سعی شد طرحی دنبال 
شــود که موتور متحرک آن خود مردم باشــند. به 
شــکلی که با حداقل مداخله، حداکثر تسهیل گری 
انجام شــود تا خود مردم در این طرح فعال باشند. 
این ویژگی وجه تمایز نخســت طرح اقدام ملی با 
مســکن مهر اســت. وزیر راه و شهرســازی گفت: 
از ملزومــات این طرح، انتخاب زمیــن در نقاطی 
اســت که امکانات و قابلیت زندگی داشته و درون 
محدوده و بافت شهری باشــد. این مورد هم یکی 
دیگر از وجوه تمایز طرح اقدام ملی با مســکن مهر 
است. وی افزود: در طرح مسکن مهر، هر جایی که 
توانستند زمین تهیه کردند حتی زمین هایی را در 
خارج از محدوده شــهر در نظر گرفتند و ساخت و 
ساز انجام دادند. همین مساله باعث شد تا تعدادی 
از واحدهای مســکن مهر بدون متقاضی بماند زیرا 
در جاهایی ساخته شده که به کار مردم نمی آید و 
فاقد امکانات اولیه است. اما خوشبختانه این مساله 
در طرح اقدام ملی اتفــاق نیفتاد. این عضو کابینه 
دولــت دوازدهم با تاکید بر اینکه برای ثبت نام در 
طرح اقدام ملی محدودیت ها همان پنج مورد ذکر 
شده در دســتورالعمل ثبت نام در این طرح است، 
اظهار داشــت: بازپرداخت اقساط ساخت خانه در 
این طرح بســتگی به پــروژه و قراردادها دارد. در 
خیلی از شــهرها زمین آماده و به صورت گروهی 
به خود مردم واگذار شــد. به شــکلی که با نظارت 
نظام مهندســی و طراحی آن ها هر ۶ یا هشت نفر 
با دریافت تســهیالت از بانک کار را پیش می برند. 

وزارت راه و شهرسازی،

حجت اله صیدی خبر داد:
»کیف پول« الکترونیک بانک صادرات 

ایران در اپلیکیشن »صاپ« بزودی 
عملیاتی می شود

مدیرعامل بانک صادرات ایران از عملیاتی شــدن 
»کیف پــول« )کدخوان( الکترونیک بانک صادرات 
ایران در اپلیکیشــن »صاپ« در آینده نزدیک خبر 
داد. به گــزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
حجت اله صیدی با اعالم این خبر، بر لزوم استفاده 
هرچه بیشــتر از خدمات غیرحضــوری بانکداری 
الکترونیک در شــرایط ویژه کنونی تاکید و اظهار 
کرد: کاهش نیاز مشتریان برای مراجعه حضوری به 
شعب با وجود گسترش ویروس کرونا در جامعه، از 
مهمترین اهداف کنونی بانک صادرات ایران اســت 
که این هدف با توسعه روزافزون خدمات بانکداری 
الکترونیک پیگیری می شود. در این راستا عالوه بر 
تجهیز نســخه  جدید »همراه بانک« به گزینه های 
بیشــتر، خدمت »کیــف پــول« الکترونیک بانک 
صادرات ایران در اپلیکیشــن پرداخت »صاپ« با 
امکانات ویژه به زودی در اختیار مشــتریان بانک 

و هموطنان قرار خواهد گرفت.
صیــدی با تشــکر از زحمــات پرســنل بانک در 
ارائه خدمت به مشــتریان و هموطنــان  با وجود 
دشــواری های کاری ناشــی از گســترش ویروس 
کرونا، بــا تاکید بر پایداری منابــع، افزایش منابع 
ارزان قیمــت و کاهش بهای تمام شــده پول را از 
جملــه عوامل مهم توانمندی بانک برای حمایت از 
واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در سال »جهش 

تولید« عنوان کرد.

اخبار گزارش

 یزدان سیف با تشریح وضعیت خرید تضمینی گندم و بازار 
نان، برنج، روغن و شــکر، افزود: در پی بروز بیماری کووید - 
۱۹ شوکی به بازار وارد شد که تالش داریم با توزیع و عرضه 
مناسب کاالهای اساسی بازار این محصوالت را متعادل کنیم 
تا نگرانی مردم در این زمینه برطرف شود. وی با بیان  اینکه 
در شرکت بازرگانی دولتی ایران در دوره بروز و شیوع ویروس 
کرونا برای خدمت رســانی به مردم و تامین بازار داخلی بی 
وقفه فعال بود،  اظهارداشت: این امر متاسفانه موجب ابتالی 
۱۰ نفر از کارکنان در زنجیره تامین کاالهای اساسی به این 
بیماری شده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران 
درباره احتمال خطر قحطی در جهان در صورت تداوم ویروس 
کرونا و تامین کاالهای اساســی کشور گفت: از اواسط شیوع 
ویروس کرونا خریدهای خوبی برای نیازهای وارداتی صورت 
گرفته تا جایی که بخش عمده این خرید ها انجام شده است 
و اکنون شــاهد وفور کاال در کشــور هستیم. سیف تصریح 
کرد: تجربه کشور چین نشــان داده که ظرف ۱.۵ تا دو ماه 
آینده امکان کنترل این ویروس وجود دارد هرچند که ممکن 
اســت کماکان هم این وضعیت ادامه پیدا کند اما امیدواریم 
این شوک کوتاه مدت باشــد و راهکار مبارزه با این ویروس 

مشخص شود.
بهانه ای برای گرانی قیمت برنج وجود ندارد

معاون وزیر جهاد کشــاورزی درباره مشــکالت واردات برنج 
گفت: اکنون واردات برنج به میزان ۶۱۰ هزار تن در سه ماه 

اخیر توسط بخش خصوصی تامین و وارد شده است.
وی با بیان اینکه بهانه ای برای گرانی و افزایش قیمت برنج در 
کشور وجود ندارد افزود: بانک مرکزی برای تامین نیاز بازار ارز 

مورد نیاز را تامین کرده است.
سیف اضافه کرد: توزیع برنج ماه مبارک رمضان از یک هفته 
قبل با قیمت مصوب توسط شــرکت بازرگانی دولتی انجام 

خواهد شد و امیداریم شاهد افزایش قیمت در این محصول 
نباشــیم. به گفته وی، در ایام پر مصرف ۲۳۰ هزار تن برنج 
برای کنترل بازار توزیع شــده است که رشد ۵۳ درصدی را 
نشان می دهد. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره 
احتمال ممنوعیت صادرات کاالهای اساســی از جمله برنج 
در کشورهای صادرکننده، گفت: تولید در دنیا قابلیت توقف 
ندارد و ممکن اســت تنها در بازده های کوتاه مدت صادرات 
ممنوع شود تا پروتکل های مناسبی تدوین شود تا امنیت را 
بــرای خود تامین کنند. وی ادامه داد: ما برای کوتاه مدت و 
میان مدت هیچ مشکلی برای تامین نیاز خود نخواهیم داشت 
و قابل تصور نیست زنجیره دراز مدت کاالهای اساسی قطع 
شود. ســیف افزود: اکنون در حال بارگیری کاالهای اساسی 
مختلف از ســه کشور هستیم اما امیداریم از شر این ویروس 

هر چه سریعتر رهایی یابیم.
توزیع ۶۰ هزارتن برنج، شــکر و روغــن در ماه مبارک 

رمضان
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: کاالهای 
اساسی شامل شکر، برنج، روغن مورد نیاز ماه مبارک رمضان 

تامین است و کمبودی در این زمینه نداریم.
سیف با تاکید براینکه کاالهای مورد نظر در آغاز ماه مبارک 
رمضــان با قیمت های مصوب در اختیار مردم قرار می گیرد 
گفــت: با توجه به اقدامات صورت گرفته ۳۰ هزار تن برنج و 
۳۰ هزارتن شــکر و روغن برای مصرف خانوار در بازار توزیع 
می شود. وی ادامه داد: در صورت نیاز بیشتر خانوارها به این 

اقالم، میزان توزیع این کاالها افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به اینکه نخســتین 
محموله هفت تنی گندم در سیلوی دشستان استان بوشهر 
تحویل و خرید تضمینی شده است، گفت: بیش از یک هزار 
و ۲۰۰ مرکــز خرید تضمینی گندم برای ســال ۹۹ تدارک 
دیده شده است. به گفته وی، اکنون بخشی از این مراکز در 

هفت استان گرمسیر کشور از جمله خوزستان، ایالم، بوشهر، 
هرمزگان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان فعال هستند.
ســیف با اشاره به اینکه سال گذشــته هفت میلیون و ۸۶۱ 
هزار تن  گندم به صورت تضمینی از کشــاورزان خریداری 
شده اســت، افزود: درحوزه پرداخت پول کشاورزان در سال 
۹۸ مدت زمان به ۱۲ روز رســید و حتــی در برخی موارد 
نقدی بود، در حالی که ســال ۹۷ مدت زمان پرداخت پول 
۲۹ روز بود. این مقام مســئول تصریح کــرد: طبق آخرین 
جلسه هیات دولت با پیش بینی میزان خرید تضمینی گندم 
با افزایش ۴۷ درصــد، نرخ هرکیلوگرم گندم دو هزارو ۵۰۰ 
تومان تعیین شده اســت. وی برآورد خرید تضمینی گندم 
در ســال ۹۹ را ۱۱ میلیون تن عنــوان کرد و افزود: با توجه 
به شرایط جوی وضعیت تولید گندم برای سال زراعی جاری 
مطلــوب به نظر می رســد. به گفتــه وی،  ۲۰ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان یارانه گندم نان در ســال جاری است. معاون 
وزیر جهاد کشــاورزی تصریح کرد: بر اســاس پیگیری های 
انجام شــده »الک« خرید تضمینی گندم ایــران از ۲ در ۲ 
به اســتاندارد مورد تایید کدکس تغییر یافت که این امر در 
افزایش کیفیت خرید گندم و آرد نانوایی که تاثیرگذار است. 
سیف درباره کیفیت نان کشور گفت: بر اساس نمونه گیری 
های انجام شــده دامنه کیفیت نان ۸۷ و خوب ارزیابی شده 
که نسبت بهبود یافته اســت ما امیدواریم این رقم به ۱۰۰ 
افزایش یابد. وی افزود: در بحث کرایه و حمل و نقل آرد نان 
در ســه ماهه اول سال کرایه ها به صورت آنالین به حساب 
آنها واریز می شــود تا مشکل تاخیر در پرداخت به رانندگان 
برطرف شود. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: 
برای تنظیم بازار کاالهای اساسی اقدامات خوبی برای واردات 
صورت گرفته و کســری مورد نیاز کشــور تامین شده است 
و بازار در آرامش به ســر می برد بــه طوری که بیش از ۱۰ 

میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم و مشتقات آن توزیع شده است. 
به گفته وی، سال گذشته در بازار ۱۰۰ در صد نیاز کل کشور  
از محل تولید داخل تامین شــده بود. ســیف درباره نظارت 
بر رعایت اصول بهداشــتی نانوایی ها گفت: براساس پروتکل 
های تدوین شــده برای رعایت اصول بهداشتی نانوایی ها در 
بحث مقابله با ویروس کرونا به نانوایی ها، تاکنون  ۱۱ واحد 
متخلف در استان لرســتان پلمپ شده است. وی افزود: این 
امر در ســایر استان های کشــور با اختیارات فرمانداری ها، 
استانداری ها و اتحادیه ها انجام می شود. معاون وزیر جهاد 
کشاورزی با تاکید بر حفظ سالمت مردم تصریح کرد: سهمیه 
آرد نانوایی هایی که پروتکل های بهداشــتی را به عمد و یا 
غیرعمد رعایت نمی کنند، قطع می شــود و به سهمیه نان 

صنعتی اختصاص می یابد.
افزایشی در قیمت نان نداریم

سیف درباره افزایش قیمت نان اظهارداشت: تاکنون تصمیمی 
برای افزایش قیمت نان نداشه ایم به طوری که سال گذشته 
امکان افزایش ۱۰ درصدی قیمت نان وجود داشت که در بین 
استان های کشور تنها  استان مازنداران افزایشی در قیمت نان 

نداده بود که امسال اعمال شد.
وی بــا بیان اینکه اگر تخلفی در خصوص افزایش قیمت نان 
صورت گیرد باید دستگاه های ذیربط باید برخورد کنند، افزود: 
ســال گذشته امکان اســتفاده از آرد های متفاوت برای نان 
ســنگک وجود داشت اما امسال در سامانه این شرکت امکان 
خرید سایر آرد ها محدود شده و برای هر نان درصد مشخصی 
امکان خرید وجود دارد. معاون وزیر جهاد کشــاورزری اضافه 
کرد: در این روزها که ویروس کرونا جامعه رو تهدید می کند 
همکاران ما در نقاط مختلف کشور به صورت شبانه روزی در 
زنجیره های مختلف و در سیلو ها و نانوایی ها و مراکز مختلف 

فعالیت دارند تا کمبودی در بازار ایجاد نشود.  ایرنا
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مرکز آمار اعالم کرد
۱۰.۶ درصد ؛نرخ بیکاری زمستان  98

مرکز آمار ایــران اعالم کرد:  نــرخ بیکاری در 
زمستان سال ۹۸ به ۱۰.۶ درصد رسیده است.

نرخ بیکاری در زمستان سال ۹۸ به ۱۰.۶ درصد 
رسیده است. ضمن اینکه بررسی روند تغییرات 
نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، 
نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۷، ۱.۷ درصد 

کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، بررسی نرخ بیکاری افراد 
۱۵ ساله و بیش تر نشان می دهد که ۱۰.۶ درصد 
از جمعیت فعال )شــاغل و بیــکار( طی چهار 
هفته منتهی به هفتــه مرجع آمارگیری بیکار 

بوده اند. شــایان ذکر است در هر فصل براساس 
اســتانداردهای مربوطه و طرح فنی آمارگیری 
نیروی کار، اطالعات وضع فعالیت افراد در هفته 
دوم تقویمــی کامل و هفته پــس از آن در ماه 
میانی هر فصل جمع آوری می شود؛ لذا اطالعات 
فصل زمستان طرح مذکور مربوط به ۱۲ لغایت 
۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ بوده که متأثر از شــرایط 
شــیوع بیماری کرونا در کشور نبوده است. در 
زمستان ۱۳۹۸، به میزان ۴۲.۴ درصد جمعیت 
۱۵ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، 
یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. 
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از 
آن اســت که این نرخ نسبت به فصل مشابه در 
سال قبل )زمستان ۱۳۹۷( ۱.۱ درصد کاهش 
داشته است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر 
در این فصل ۲۳ میلیــون و ۴۳۵ هزار نفر بوده 
که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲ هزار نفر 
افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش های 
عمده اقتصادی نشــان می دهد که در زمستان 
۱۳۹۸، بخش خدمات با ۵۲, ۷ درصد بیش ترین 
ســهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در 
مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۱.۷ درصد و 

کشاورزی با ۱۵.۶ درصد قرار دارند.  مهر

بعد از دریافت تسهیالت
اخراج کارگران ممنوع 

بنگاه هــا در صورتی که کارگری اخراج نکرده 
باشــند می توانند از تسهیالت حمایتی دولت 
برای مقابلــه با تبعات کرونا اســتفاده کنند. 
کارفرمایان بعد از دریافت تسهیالت هم نباید 
کارگران را اخراج کنند. حســن روحانی اظهار 
کــرد: از امروز محدودیت هــای جدید اعمال 
می شود. نسبت به کسب و کارهایی که صدمه 
دیدند مشروط به اینکه کارگری را اخراج نکرده 
باشند تســهیالت ارزان قیمت در اختیارشان 
می گذاریــم که بــرای ایــن کار برنامه ریزی 

می شود.

وی گفت:  امروز تصمیمــات دیگری را اتخاذ 
کردیــم. اولین تصمیم این بود که نســبت به 
کسب و کارهایی که صدمه دیدند مشروط بر 
اینکه کارگری را اخراج نکرده باشند و نکنند، 
اگر بنگاهی صدمه دیــده و کارگری را اخراج 
نکرده باشد تسهیالت ارزان قیمتی را در اختیار 
آنهــا قرار می دهیم. در ایــن زمینه  وزارتخانه 
های صمت و رفاه و بخــش اقتصادی دولت، 
برنامه ریزی و تعیین  و جدول آن را مشخص 
می کنند و در مجموع   ۷۵ هزار میلیارد تومان 
را برای این کار مدنظر قرار دادیم.ان شــاءاهلل 
بانک مرکزی با همکاری بانکهــا این اقدام را 
انجام خواهد داد.  شــرط کارگــری دولت در 
حالی بیان شد که این نگرانی وجودداشت که 
کارفرمایان سودجو بعد از دریافت وام کارگران 
را اخراج کنند. اما حسن روحانی،  رئیس جمهور 
به وزیر کار دستور داده تسهیالت پیش بینی 
شده برای حمایت از بنگاه های آسیب دیده از 
کرونا تنها به بنگاه هایی اختصاص داده شــود 
که کارگرانشان را از ابتدای اجرای برنامه های 
کنترلی مقابله با این ویــروس اخراج نکرده و 
اطمینان دهند که بعد از دریافت تسهیالت هم 

کارگران را اخراج نکنند.  تسنیم

عضو انجمن نساجی مطرح کرد؛ 
نقش کارت اعتبــاری در کمک به 
صنایع آسیب دیده و اقشار کم درآمد 
عضــو انجمن نســاجی گفت: دولــت برای 
حمایــت مالــی از صنایع در بحــران کرونا 
وعده هایــی داده که برخی بانک ها از اجرای 
آن در نیمه دوم ســال خبر می دهند.  احد 
کرمانی بــا تأکید بر اهمیت اجرایی شــدن 
وعده های دولت در شرایط بحران کرونا برای 
حمایت از واحدهای تولیدی، اظهار داشــت: 
در چنیــن مواقعی حرف هــای زیادی گفته 
می شــود که متأسفانه بسیاری از آنها محقق 
نمی شــوند. در حال حاضر مشخص نیست 

پرداخت تسهیالت ۷۵۰ هزار میلیارد ریالی 
یــا ۱۰ میلیارد دالری به چــه صورت انجام 

خواهد شد و این حمایت ها کجا هستند؟
وی تصریح کرد: موضوع پرداخت تسهیالت 
را از سیستم بانکی پیگیری کردیم، اما پاسخ 
آنهــا این بود که طی شــش ماه اول ســال 
حرفی از این موضوع نزنیــد، زیرا خبری از 
اجرای آن در نیمه اول سال نیست.  کرمانی 
تأکید کرد: دولت یا نباید حرفی بزند و یا اگر 
صحبتی می کند، به آن عمل کند. وی ادامه 
داد: احتماالً این موضوع نیز مانند یکســری 
موارد دیگر در اجرا دچار مشکالتی می شود 
یــا اختالس هایی صورت می گیــرد و یا این 
مبالــغ به از ما بهتران می رســد و در نهایت 
سر تولیدکننده واقعی بی کاله می ماند.  وی 
افزود: اخیراً ۵۰ اقتصاددان پیشــنهاداتی را 
برای حمایت اقتصادی از بخش های تولیدی 
کشور و همچنین مردم به رئیس جمهور ارائه 
کردند که یکی از این پیشــنهادات، حمایت 
مالی از تولید اســت. در این مورد دولت باید 
هرچه ســریعتر وارد مراحــل اجرایی وعده 
هایش شود تا اثرات کرونا بر تولید در مدت 

کمتری قابل رفع باشد.   فارس

خبــر خبــر خبــر

در حالــی که از آغاز ســال ۹۹ بیش از دو هفته می گــذرد، عدم تعیین حداقل مزد 
کارگران و مشــخص نشدن رقم دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر ایرانی، بالتکلیفی 
بســیاری از کارفرمایان و نگرانی جامعه کارگری نسبت به قراردادهای کار را به دنبال 
داشته است.   سال گذشته تعیین حداقل دستمزد کارگران با فراز و نشیب های بسیاری 

همراه بود و به دالیل متعدد تاخیر در برگزاری جلسات را شاهد بودیم.
همه ساله هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار 
بررسی و اعالم میشود و مبنای مذاکرات نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و 

دولت در جلسات دستمزد شورای عالی کار قرار میگیرد.
پس از آنکه اعضای کمیته دستمزد در آخرین نشست خود روی رقم ۴ میلیون ۹۴۰ 
هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند، 
انتظار میرفت برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از نظم و هماهنگی بیش تری 
برخوردار شود اما به دلیل آنچه که از جانب مقامات کارگری«وقت کشی کارفرمایان 
و تعیین حداقل دستمزد در وقت اضافه« عنوان می شد، شورای عالی کار حتی یک 
جلسه رسمی دســتمزد تا هفته آخر سال ۹۸ تشکیل نداد. شیوع ویروس کرونا هم 
مزید بر علت شد و جلساتی هم که قرار بود تا پیش از آن برگزار شود در سایه انتشار 
کرونا یک به یک لغو شدند. درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسات در 
حالت قرنطینه و با رعایت نکات بهداشتی و پیشنهاد برگزاری به  شکل ویدیو کنفرانس 
هم نتیجهای دربرنداشت تا اینکه در آخرین هفته اسفندماه سال ۹۸، شورای عالی کار 
سرانجام به برگزاری جلسات رسمی دستمزد رضایت داد و دعوتنامهها را برای اعضای 

شورا ارسال کرد. علیرغم آنکه با توجه به زمان اندک باقی مانده تا پایان سال پیشبینی 
می شد رقم دســتمزد کارگران در اولین جلسه رسمی دستمزد شورای عالی کار در 
۲۶ اسفند مشخص شــود اما به دلیل اختالف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
درخصوص درصدهای پیشــنهادی، این اتفاق نیفتاد و وزارت کار برای نزدیک کردن 

دیدگاه های دو طرف دومین جلسه دستمزد را ترتیب داد.
حضور جمشــید انصاری معاون رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد در دومین نشســت 
دستمزد، گمانه زنیها درباره تعیین رقم دستمزد را قوت بخشید و وزیر کار نیز تاکید 
داشــت که تکلیف حقوق و دستمزد جامعه کارگری در همین جلسه مشخص شود 
اما روند برگزاری این جلســه نیز طوالنی شــد؛ به نحوی که گروه کارگری با استناد 
به افزایش هزینه ماهانه خانواهای کارگری به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان خواســتار 
نزدیک شدن رقم حداقل مزد به این عدد بود و از موضع خود در قبال افزایش ۵۰ تا 
۶۰ درصدی حداقل مزد کوتاه نیامد، این در حالی بود که گروه کارفرمایی بحث باال 
رفتن هزینههای تولید و ریزش نیروهای کار را به میان کشیده و بر افزایش ۱۵ درصدی 

حداقل مزد و تصویب آن اصرار می کرد.
در ساعات پایانی نشســت هر دو گروه از مواضع خود عقبنشینی کرده و درصدهای 
پیشنهادی را اندکی تغییر دادند اما پس از ساعت ها مذاکره فشرده، باز هم نتیجه ای 
به دست نیامد. در نهایت دویست و نودمین نشست شورای عالی کار و آخرین نشست 
دستمزد شــورا در سال ۹۸ که تا شامگاه ۲۹ اسفند ماه به طول انجامید، به ریاست 

وزیر کار برگزار شد.

در حالی که برخی اخبار از توافق میان دولت و کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد 
کارگران به ۲ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان خبر میداد اما به دلیل عدم تامین نظرات 
سه جانبه شرکای اجتماعی و اختالف نظر گروه های کارگری و کارفرمایی در خصوص 
نحوه توزیع این رقم و اضافه شدن آن روی پایه حقوق یا کل دریافتی با مزایای جنبی 
مزد، باز هم جلسه بینتیجه ماند و با توافق همه گروه ها به نیمه اول فروردین ماه سال 

۱۳۹۹ موکول شد.
علیرغم آنکه تعیین حداقل دســتمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه ۹۹ موکول 
شد اما به دلیل اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی و عدم امکان مسافرت نمایندگان 
کارفرمایی و کارگری از شــهرهای خود برای حضور در این جلسه، برگزاری نشست 
دستمزد شورای عالی کار همچنان به تاخیر افتاده است. اعالم خبر احتمال ماندگاری 
ویروس کرونا و دنبالهدار بودن شــرایط ناشی از آن در هفته گذشته نیز واکنش های 

متفاوتی از سوی مقامات کارگری و کارفرمایی را به دنبال داشت.
برخی مقامات کارفرمایی روی »فریز دستمزد« متمرکز شده و تالش میکنند با ارسال 
سیگنالهایی دولت و وزارت کار را مجاب کنند که اگر دستمزد کارگران در این روزها 
تعیین شود، بسیاری از شغلهای موجود از بین میرود. اما در آن سوی قضیه مقامات 
کارگری فریز دســتمزد را پیشــنهادی واهی خوانده و با توجه به افت شدید قدرت 
معیشت کارگران و عقب افتادگی دستمزد کارگران در طول سال های جنگ، عمل به 
این پیشنهاد را غیر ممکن و به منزله از بین رفتن روحیه کار و انگیزه کارگران برای 

ادامه تولید عنوان کرده اند.  ایسنا

 2 هفته از سال گذشت ؛
شمارش معکوس تا تعیین حداقل مزد کارگران 

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

فراوانی کاالهای اساسی در 
کشور با وجود شیوع کرونا

 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به ذخایر مطلوب کشور در 
تامین برنج، شکر، روغن و آرد گفت: با توجه به شرایط فعلی و شیوع بیماری 
کرونا تمامی کاالهای اساسی مورد نیاز کشور تامین است و کمبودی در این 

زمینه نداریم.


