
رشد اقتصادی بدون نفت 
مرکز آمــار ایران در گزارشــی، وضعیت اقتصادی 
کشور در پاییز سال گذشته را در بخش های رشد 
اقتصــادی، بیکاری، تورم و حجــم نقدینگی اعالم 
کرد. بر این اســاس در فصل پاییز ١٣٩٨ محصول 
ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ به رقم 
١٦٥٤١٩٣ میلیارد ریال بوده که رشد آن نسبت به 
مدت مشــابه سال قبل، ١.٧- درصد بوده است. در 
این فصل رشــد اقتصادی بدون نفت به ٠.٩ درصد 

رسیده است.
شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی کل کشور 
)بر مبنای سال ١٣٩٥( رقم ١٨٨.٨ بوده که درصد 
تغییرات دوازده ماه منتهی به آذرماه ١٣٩٨ نسبت 
به دوره مشــابه قبل )نرخ تورم( ٤٠.٠ درصد بوده 
است. نرخ بیکاری جمعیت ١٠ ساله و بیشتر، ١٠.٦ 
درصد بوده است که نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨ 
معادل ٠.٢ درصد افزایش داشــته است. در فصل 
پاییز ١٣٩٨ تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده 
توسط شهرداری های کشور ٣٤٦٢٩ فقره بوده که 
نسبت به فصل مشابه سال قبل، ١٥.٦ درصد رشد 
داشته اســت. حجم نقدینگی کل کشور در پایان 
آذرماه ٢٢٦٢٣.١ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت 
به پایان سال ١٣٩٧ رشــد ٢٠.٢ درصدی داشته 
است. در فصل پاییز ١٣٩٨ حجم صادرات غیرنفتی 
و واردات گمرکــی به ترتیــب ١١١٨٨ و ١٠٤١٤ 
میلیون دالر بوده که نســبت به فصل مشابه سال 
قبل، به ترتیب ٠.٩ درصد و ٧.٦ درصد رشد داشته 

است.  مهر

تکذیب تغییر نرخ سود سپرده بانکی
بعد از انتشــار ابالغیه کاهش نرخ سود سپرده های 
بانکی توســط یکی از بانک هــای خصوصی، بانک 
مرکزی اعــالم کرد که برنامه ای بــرای تغییر در 

شرایط و نرخ سپرده ها ندارد.
درپی انتشــار متن پیشــنهادی یکــی از بانکهای 
نرخ سپرده  خصوصی درفضای مجازی،درخصوص 
های بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: 
بانک مرکزی برنامه ای  برای تغییر در نرخ ســود 

سپرده ها ندارد.
تصویر نامه یکی از بانــک های خصوصی مبنی بر 
نرخ های سود جدید ســپرده بانکی بعد از کاهش 
منتشر شــد که در آن قید شــده بود کاهش نرخ 
سود ســپرده های بانکی بعد از جلسه اخیر رئیس 
کل بانــک مرکزی با مدیران عامل بانک ها اجرایی 
شــده است. در این نامه البته نرخ های سود جدید 
هم قید شــده بود ولی از آنجایی که اصل موضوع 
از ســوی بانک مرکزی تکذیب شــد، خبرگزاری 
تسنیم اشاره ای به این نرخ ها نمی کند. این بانک 
خصوصی همچنین اعالم کــرده بود که به منظور 
جلوگیری از افزایش هزینه های مالیاتی و مشکالت 
ایجاد شده در خصوص افزایش هزینه های مالیاتی 
بانک ها ناشــی از اضافه سود پرداختی مقرر شده 
جلســه مشــترکی هم در این خصوص بین بانک 
مرکزی و نمایندگان شــواری هماهنگی بانک های 
دولتی و کانون بانک های خصوصی طی روز جاری 

برگزار شود. تسنیم

کاهش 6 درصدی سرمایه گذاری 
خارجی 

حجم کل سرمایه گذاری خارجی در ١١ ماه سال ٩٨ 
نسبت به ١١ ماهه سال ٩٧، حدود ٦.٥ درصد کاهش 
داشــته است. در ١١ ماه سال ١٣٩٧ در مجموع ٦٥ 
فقره ســرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شده 
که با افزایش ٢٦.٢ درصدی تعداد ســرمایه گذاری 
خارجی در ١١ ماهه سال ١٣٩٨ به ٨٢ فقره افزایش 
یافته اســت. بر این اســاس حجم ســرمایه گذاری 
خارجی از ٩١٤ میلیون دالر در ١١ ماه ســال ٩٧ با 
کاهش منفی ٦.٥ درصدی به ٨٥٤.٧ میلیون دالر در 

١١ ماه سال ١٣٩٨ رسیده است.  فارس 

اخبار گزارش

  ١٨روز از ابتدای سال ٩٩ گذشته ،سالی که با مهمان ناخوانده 
ای به نام کرونا مشکالت و معضالت بسیاری را  با خود به همراه 
آورده اســت اما همچنان خبری از وضعیت حقوق و دستمزد 

سال ٩٩ نیست.
سالی که معضالت دوچندانی در کنار مشکالت معیشتی برای 
اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار کم درآمد و جامعه کارگری 
پدید آورده اما همچنــان بویی ازحمایت و یا تدبیری اجرایی 
برای گذر از این بحران به مشــام نمی رسد که اگر می رسید 

آقای نوبخت اظهار شرمندگی نمی کرد.
شرمندگی یا بی توجهی 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در توییتی درباره افزایش حقوق 
کارگران و مســتمری بگیران تأمین اجتماعی نوشت: » کارگر 
عزیزی مرا مخاطب قرار داد که چرا فقط پیگیر افزایش حقوق 
شاغلین و بازنشستگان لشــگری و کشوری هستم و در برابر 
 کارگران و  مستمری بگیران  تأمین اجتماعی احساس مسئولیت 
نمی کنم؟ خدا می داند احساس شــرمندگی کردم، اما قانون 
در خصوص این عزیزان ســازوکاری مشخص کرده که خارج 
از اختیار من اســت.«  این گفته نوبخت در شرایطی است که 
اقدامات متولیان در خصوص حقوق بازنشستگان  هم اقدامات 
قابل توجهی نبوده و همچنان گالیه و شــکایت این قشــر از 

جامعه را به همراه داشته است. 
سکانس بازنشستگی

 طی روزهای اخیررئیس ســازمان برنامه و بودجه از افزایش 
٨٠٠ هزار تومانی حقوق بازنشستگان در سالجاری خبر داد و 
اعالم کرد:براساس اعالم  کمیته حقوق و مزایا مقرر شد ابتدا به 
همه بازنشستگان ١٥ درصد اضافه شود و آن هایی که ٣٠ سال 
خدمت کامل دارند باید به حقوق ٣ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان 
برساند. سپس برای ٢٠ حقوق شغلی به صورت پلکانی این ١٠ 

هزار میلیارد تومان را توزیع کند.
به گفته وی، گروه یک تا پنج بیش از یک میلیون و ١٥٠ هزار 
تومــان خواهند گرفت. گروه دوم تا ٧٥٠ هزار تومان گروه ١٢ 
به بعد ٨٠٠ هزار تومان و مابقی تا ٩٥٦ هزار تومان حقوق آنها 
افزایش خواهد یافت. بیش از ٩٠٠ هزار تومان به حقوق افرادی 
که شامل همسان سازی که یک میلیون و ٣٠٠ هزار نفر هستند 

افزوده می شود.
سکانس کارگری 

 در کنار این روایت اما روایت مسیری که حقوق و دستمزد در 
جلسات متعدد با  نمایندگان مختلف سپری کرد داستان جالب 
تــری دارد.  ١٤ میلیون کارگر ایرانی به دلیل تعلل هایی که 

در برگزاری جلسات حقوق و دستمزد صورت گرفت همچنان 
نگران معیشت و درآمد خود در سال ٩٩ هستند و در این بین 
مهمان ناخوانده ای به نام کرونا کار را دشــوارتر کرده اســت.  
هر ســاله هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته 
دســتمزد شورای عالی کار بررســی و اعالم می شد و مبنای 
آن هــم مذاکرات نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و 
دولت در جلسات دستمزد شورای عالی کار بود. امسال هم این 
مسیر طی شــد اما در میانه راه و در زمانی که اعضای کمیته 
دستمزد در آخرین نشست خود روی رقم ٤ میلیون ٩٤٠هزار 
تومان به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری 
به توافق رسیدند، با وقت کشی های صورت گرفته این نتایج 
نهایی و اعالم نشــد و در این بین شیوع کرونا و عدم برگزاری 
جلسات هم به دستاویز خوبی برای متولیان امر در این زمینه 
تبدیل شد. البته درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل 
جلسات درحالت قرنطینه و با رعایت نکات بهداشتی و پیشنهاد 
برگزاری به شکل ویدیو کنفرانس هم نتیجه ای نداشت تا اینکه 
در آخرین هفته اســفندماه سال ٩٨ ،شورای عالی کاراقدام به 
برگزاری جلســه ای کرد ولی اما و اگرها و تعلل های صورت 

گرفته و صد البته اختالف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
در خصوص درصدهای پیشـنهادی،بازهم این رقم نهایی نشد.
هرچند که وزیر کار امیدوار بود  در دویست و نودمین نشست 

شورای عالی کار تکلیف روشن شود اما چنین نشد.
 توافق حداقلی 

اگرچه اخبار منتشر شده  ازاین نکته پرده بر می دارد که دولت 
و کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد کارگران به ٢ میلیــون 
و ٨٠٠ هزار تومان توافق کرده اند اما همچنان باید منتظر ماند 

و دید سرانجام کار کی خواهد بود.
 ایــن اتفاقات در حالی رخ داده که تا پیــش از آنکه کرونا بر 
اقتصاد کشــور ســایه افکند  نهادی مانند مرکز آمار ایران  از 
تورم ٣٨ درصدی در کشــور خبر می داد و البته پیش بینی 
برای آینده آن نیز نداشت . امروز که کرونا بر تمام جهان سایه 
گســترده صندوق بین المللی پول از رشد تورم ایران پس از 
شیوع کرونا بین ٣٥ تا ٤٠ درصد در سال ٩٩ خبر می دهد. و 
این درست همان اتفاقی است که می تواند کمر کارگران و به 

ویژه اقشارآسیب پذیر جامعه را خم تر کند. 
 نگرانی و دغدغه های ناشــی از عدم تعیین حقوق و دستمزد 

کارگران به یک طرف ،هزینه های ناشی از شیوع کرونا به سمت 
دیگر  و در این بین تعدیل نیروی واحدها و بنگاه های تولیدی  
به دلیل آســیب پذیری این واحدها از شــیوع کرونا معضل 

دیگری است که دراین میان نقش آفرینی می کند. 
 این معضالت در حالی یک به یک روی هم تلنبار می شود که 
از ابتدای ســال جدید متولیان و دست اندرکاران مربوطه هر 
روز یک خبر از حمایت و کمک به اقشــار کم درآمد و جامعه 
کارگری  و بازنشستگان داده اند اما  با گذشت ١٨ روز همچنان 

این وعده ها در حد حرفی بیش نبوده است.
البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد در شــرایطی که تورم 
کشور رقم های باالی ٤٠ درصد را در حالت واقعی و ملموس 
جامعه دارد؛  افزودن ٨٠٠هزار تومان به حقوق بازنشستگان و 
یا  ٤٠٠تا ٥٠٠ هزار تومان به حقوق کارگران نمی تواند دردی 
از این افراد درمان کند  چرا که براساس آخرین آمارهای منتشر 
شده خط فقر در ایران رقمی بیش از٤  میلیون تومان است و 
این همان مساله ای است که  متولیان توجهی به آن ندارند.  

اقتصادیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz  شنبه  ۱6 فروردین ۱۳۹۹  شماره ۵۲۷۰ 

در بهمن ماه 98
چک های برگشتی زیاد شد 

حدود ٧١٩ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١١٦ 
هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ٩٨ در کل کشور 
برگشــت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتیب ٣.٦ درصد و ٤.١ درصد 

افزایش نشان می دهد.
حدود ٨ میلیون و ٦٠٠ هزار فقره چک به ارزشی 
حدود ١٢١٩ هزار میلیــارد ریال در بهمن ماه 
١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ١.٦ درصد و 
١٠.٣ درصد افزایش نشان می دهد. در ماه مورد 
گزارش در استان تهران حدود ٢ میلیون و ٩٠٠ 

هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٦٣هزار میلیارد 
ریال مبادله شد.

در بهمن ماه سال گذشــته ٥٢ درصد از تعداد 
چک های مبادله ای کل کشــور در ســه استان 
تهران، اصفهان و خراســان رضوی مبادله شده 
است که به ترتیب با ٣٣.٧ درصد، ١٠.٤ درصد 
و ٧.٩ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر 
اســتان ها دارا بوده اند. همچنین ٦٤.١ درصد از 
ارزش چک های فوق در سه استان تهران )٥١.٧ 
درصد(، اصفهان )٦.٤ درصد( و خراسان رضوی 
)٦ درصد( مبادله شده است که بیش ترین سهم 
را در مقایســه با سایر اســتان ها دارا بوده اند. در 
بهمن ماه ١٣٩٨، در کل کشور بالغ بر ٧ میلیون 
و ٨٠٠ هزار فقره چک به ارزشــی بیش از ١١٢ 
هزار میلیارد ریال وصول شــد که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ١.٥ درصد و 
١١ درصـد افزایش نشان می دهد. از کل تعداد 
و مبلغ چک های مبادله شــده در ماه مذکور به 
ترتیب ٩١.٦ درصد و ٩٠.٥ درصد وصول شــده 
است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده 
در دی ماه ١٣٩٨ به ترتیب معادل ٩١.٨ درصد و 
٨٩.٨ درصد و در بهمن ماه ١٣٩٧ به ترتیب برابر 
٩٠.٣ درصد و ٨٨.٩ درصد بوده است.  تسنیم

 برخالف بازارهای جهانی
بورس صعودی ماند 

حرکت شاخص بورس بر مدار صعود ادامه یافت 
و فعالیت این بازار دیروز نیز با چراغ ســبز به 

پایان رسید.
 شــاخص کل بازار سرمایه روزی کم نوسان را 
پشت سر گذاشت و درحالی که کم ترین رقم 
شاخص ٥٧١ هزار واحد بود، در نهایت با ٦٥٩٤ 
واحــد صعود رقم ٥٧٤ هزار و ٢٠ واحد را ثبت 
کرد. شــاخص کا با معیار هم وزن نیز ٣٤٩٦ 
واحد رشد و رقم ٢٩٤ هزار و ٣٨٩ واحد را ثبت 
کرد. معامله گران یک میلیون معامله به ارزش 
٥٩ هــزار و ٩٩٨ میلیارد ریال انجام دادند و از 

میان ٢٤٠ نماد مثبت و ٩٧ نماد منفی امورز، 
شــرکت ارتباطات ســیار ایران، تولیدی فوالد 
سپید فراب کویر، پتروشــیمی پارس، بورس 
اوراق بهادار تهران و مخابرات ایران نســبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و بانک ملت 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 
روی بورس گذاشتند. بانک های ملت و تجارت، 
گلوکــوزان، پاالیش نفت اصفهان، ملی صنایع 
مس ایران، ســالمین و توسعه معادن و فلزات 
نمادهای پربیننده بورس بودند. شــاخص کل 
فرابورس نیز با ١١٧ واحد صعود در رقم ٧٣٤٢ 
واحد ایستاد. در این بازار ٦٠٥ هزار معامله انجام 
شــد که ٣٠ هزار و ٧٨٥ میلیــارد ریال ارزش 
داشت. در فرابورس ١٢٩ نماد مثبت و ٨٩ نماد 
منفی بودند که از میان آن ها، هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه، تولید نیــروی برق دماوند، 
پتروشیمی زاگرس، سهامی ذوب آهن اصفهان، 
فرابورس ایران و توسعه مولد نیروگاهی جهرم 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و 
در مقابل فقط گروه توسعه مالی مهر آیندگان 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی فرابورس گذاشتند. فارس  

رییس سازمان بورس اعالم کرد؛
با  عرضه سهام شرکت های دولتی 

تخفیف به مردم
ساز و کار واگذاری سهام دولتی روی میز هیات 
وزیران قرار گرفت که بر اساس آن تمامی سهام 
شــرکت های دولتی بورسی و فرابورسی در دو 
نوبــت و با تخفیف ٢٠ تا ٢٥ درصدی به عموم 
مردم عرضه خواهد شــد. رییــس جمهور در 
نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، بر 
اینکه دستگاه های دولتی باید سهام خود را  در 
بورس عرضه کنند تاکید کرد و گفت:در سال 
گذشته شرایط بسیار خوبی در بورس داشتیم 
و ان شاءاهلل امسال هم شرایط خوبی در بورس 

خواهیم داشــت؛ رونق بورس به این است که 
همه دستگاه های دولتی سهام و اموال خود را 
در بورس عرضه کنند؛ امسال برای حرکت در 
تولید نیازمندیم که این سهام را به بازار بورس 
و یا فرابورس عرضه کنیم و بتوانیم تحول بزرگ 
را شاهد باشــیم. پس از آن استفاده از فرصت 
بازار ســرمایه، در واگذاری شرکت ها و دارایی 
های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک 
ها، با توجه به اســتقبال مردم از این بازار یکی 
از نکاتی بود که از ســوی رئیــس جمهور در 
تماس تلفنی که با وزیــر امور اقتصاد و دارایی 
داشــت مورد تاکید قرار گرفت. در این راستا، 
شــورایعالی بورس بر اساس قانون بودجه سال 
٩٩ و همچنین به اســتناد اصل ٤٤، در جلسه 
یازدهم فروردین ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری 
باقی مانده ســهام دولتی شرکت های حاضر 
در بازار ســرمایه را تصویب کرد و این مصوبه 
شانزدهم فروردین ماه ٩٩ توسط وزیر محترم 
امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رییس 
جمهور شــد. به گفته وی بر اساس این ساز و 
کار تمامی سهام شرکت های دولتی بورسی و 
فرابورســی در دو نوبت و با تخفیف ٢٠ تا ٢٥ 
درصدی به عموم مردم عرضه می شود. سنا   

خبــر خبــر خبــر

سیاست روز بالتکلیفی نرخ دستمزد 99 را بررسی می کند؛

شرمندگی مسئولین؛ نسخه درد معیشت کارگری

مدیــرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: قرار اســت به 
کســانی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شــده اند تا پایان 

اردیبهشت ماه بیمه بیکاری پرداخت شود.
مسعود بابایی، مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون ، درباره 
شــرایط مشــموالن دریافت بیمه بیکاری، اظهار داشت: 
کســانی که مشمول قانون کار باشند و کارفرما سه درصد 
حق بیمه بیکاری آنها را پرداخت کرده باشــد، مشــمول 

دریافت بیمه بیکاری خواهند شد.
وی افزود: پس از آنکه کرونا شیوع یافت، سامانه ای طراحی 
کردیم تا کسانی که مشمول بیمه بیکاری می شوند، به جای 
مراجعه حضوری بتوانند به صورت غیرحضوری به سامانه 

بیمه بیکاری مراجعه و ثبت نام کنند. 
 مدیــرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ادامه داد: این اداره کل لیســت افراد مشمول را در اختیار 
ســازمان تأمین اجتماعی قرار می دهد و ســازمان تأمین 
اجتماعی نیز بر اســاس موارد مصرح در قانون، پرداختی 

مورد نظر را به حساب آنها واریز می کند.
بابایی یادآور شد: لیست اولیه به سازمان تأمین اجتماعی 
ارائه شده و این سازمان ظرف کمتر از یک ماه پیامک اعالم 

شــماره حساب را به مشموالن، ارســال و واریز به حساب 
آنهــا را آغاز خواهد کرد. وی تصریح کرد: صرفاً افرادی که 
مشــمول قوانین روابط کار میان کارگر و کارفرما باشــند، 
مشــمول بیمه بیکاری می شوند و مشاغلی مانند کارگران 
ســاختمانی، قالیبافان و رانندگان که قوانین بیمه ای آنها 
مشمول قوانین خاص است، نمی توانند بیمه بیکاری دریافت 
کنند. این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خاطرنشان کرد: اگر متقاضیان مشمول شرایط دریافت بیمه 
بیکاری نباشند، این وزارتخانه به آنها پیامک »عدم شمول« 
ارســال خواهد کرد. قرار است بازه زمانی بررسی شرایط و 
ارسال پیامک »اعالم شماره حساب« به این متقاضیان را به 

١٠ روز کاهش دهیم.
بابایی تأکید کرد: افرادی که بیکار می شوند یک ماه فرصت 
دارند به ســامانه بیمه بیکاری مراجعه کنند، پس از آن در 
صورتی که شــرایط مذکــور را دارا بودند، به هر فرد تا ٨٠ 
درصد دســتمزدی که دریافت می کــرد، واریزی ها انجام 
خواهد شــد. وی افزود: قرار اســت به کسانی که به دلیل 
شــیوع کرونا بیکار شــده اند تا پایان اردیبهشت ماه بیمه 

بیکاری پرداخت شود.  تسنیم

معاون حمل و نقل ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای از کاهش ٨٠ درصدی ســفرهای جاده ای مردم در ایام 
نوروز و پس از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی خبر داد 
و گفت: برای جبران خســارت رانندگان در این ایام بسته 
های حمایتی مناسبی پیش بینی کرده ایم. مهران قربانی 
دربــاره آخرین وضعیت حمل و نقل جاده ای در ایام نوروز 
اظهار کرد: اکثر سفرهایی که توسط اتوبوس و ناوگان رسمی 
مسافربری انجام می شود، با توجه به غیر فعال شدن مراکز 
توریســتی، رفاهی و هتل ها در زمره ســفرهای ضروری و 
اجتناب ناپذیر به شمار می آید و تمام پروتکل های ستاد ملی 
مبارزه با کرونا به شرکت های حمل و نقل و نیروهای مستقر 
در ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور 
ابالغ شده و در دست اجراست.  وی افزود: از اوایل اسفندماه 
گذشته چندین پروتکل توســط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی از جمله رعایت امور بهداشتی در پایانه ها، 
اقدامات ایمنی در داخل اتوبوس و رعایت اصول بهداشــتی 
توســط رانندگان اتوبوس ابالغ شده که سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای موظف به نظارت بر اجرای دقیق این 
اصول بهداشتی است. معاون حمل و نقل سازمان راهداری 

و حمل و نقل جاده ای به روند نزولی سفرهای جاده ای  در 
ایام نوروز به ویژه پس از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 
طی روزهای گذشته اشاره کرد و ادامه داد: از آن جا که اکثر 
سفرهای جاده ای، سفرهای مورد نیاز آن دسته از هموطنان 
بوده  که ناوگان شخصی ندارند و از ناوگان عمومی استفاده 
می کنند، سیاستی که از طرف سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای تعیین شده، سیاست ممنوعیت سفر نبوده و 

مبتنی بر  محدودیت مدیریت شده سفر بوده است.
قربانی گفت:  با توجه به شــرایط فعلی بخش حمل و نقل 
به ویژه حمل و نقل مسافری، بسته های حمایتی از سوی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای رانندگان در 
نظر گرفته شده  است. این بسته های حمایتی شامل تمدید 
غیرحضوری کارت هوشمند فعالیت رانندگان است که تا سه 
ماه قابل تمدید خواهد بود. همچنین پرداخت بیمه بیکاری 
برای ماه های اســفند پارسال و فروردین و اردیبهشت ماه 
امسال و بسته های حمایتی یک تا دو میلیون تومانی با توجه 
به شــرایط خانوار برای رانندگان اتوبوس از دیگر تمهیدات 
اندیشیده شده و بسته های حمایتی بوده که در این راستا 

پیش بینی شده است. وزارت راه و شهرسازی 

 مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون مطرح کرد
پرداخت بیمه بیکاری به بیکارشدگان کرونا

معاون سازمان راهداری خبر داد
پیش بینی بسته حمایتی برای رانندگان

براساس اعالم نظر کارشناساسن، نوبخت در 
حالــی از بــی اختیــاری در مــورد افزایش حقوق 
کارگــران  ســخن می گوید کــه وی عضو هیئت 
دولــت و عضــو هیئــت امنــای صنــدوق تأمیــن 
اجتماعــی اســت.  به گفته این افــراد؛ در ماده 
96 قانــون تأمیــن اجتماعــی، میــزان افزایــش 
وزیــران  هیئــت  بــه  بازنشســتگان  مســتمری 
ســپرده شده است و لذا تعیین میزان افزایش 
حقوق مستمری بگیران با دولت است. هرچند 
دولــت نیــز طبق عرف مرســوم مطابــق مصوبه 

شورای عالی کار اقدام می کند.
البتــه این منتقــدان این نکته را هم مطرح می 
کننــد که نوبخت نمی خواهد خــودش را درگیر 
این موضوع کند چرا که خوب می داند در ماده 
111 قانــون بــه  صراحــت آمده که "مســتمری از 
کارافتادگــی کلــی و مســتمری بازنشســتگی و 
مجمــوع مســتمری بازمانــدگان" در هــر حــال 

نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد!


