
کاهش ۳۶ درصدی ارزش صادرات 
آمار منتش��ر ش��ده از تجارت کاالیی کشور )بدون 
نفت خام( در فروردین  ۹۹ نشان می دهد که ارزش 
صادرات نس��بت به مدت مش��ابه س��ال ۹۸ با ۳۶ 

درصد کاهش مواجه شده است.
اتاق بازرگانی تهران در گزارش��ی به تجارت کاالیی 
)ب��دون نفت خ��ام( ایران در فروردین ماه امس��ال 
پرداخته و نوشته اس��ت: ارزش صادرات ایران از ۲ 
میلیارد و ۵۹۵ میلیون دالر در فروردین ماه ۱۳۹۸ 
با ۳۶ درصد به یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دالر در 

فروردین ماه امسال کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که واردات کشور در مدت زمان 
مش��ابه نیز ۱۷ درصد کاهش یافته و از ۲ میلیارد و 
۳۳۵ میلیون دالر به ی��ک میلیارد و ۹۳۱ میلیون 
دالر رسیده اس��ت. صادرات ایران از نظر وزنی نیز 
طی این م��دت ۳۹ درصد کاهش یافته اس��ت. بر 
اس��اس این گزارش صادرات ایران در فروردین ماه 
۱۳۹۹ با ۳۹ درصد کاهش نس��بت به ماه مش��ابه 
س��ال قبل از آن به ۵ هزار و ۳۴۶ هزار تن رسیده 
است. این رقم در فروردین ماه سال گذشته ۸ هزار 
و ۷۳۱ هزار تن بود. با این حال واردات از نظر وزنی 
در مدت زمان مشابه ۲۱ درصد رشد را تجربه کرده 
است و از ۲ هزار و ۸۳ هزار تن در فروردین ۹۸ به 

۲ هزار و ۵۲۶ هزار تن رسیده است.
متوس��ط قیمت کاالهای تجاری ایران در فروردین 
امس��ال ۳۰۹ دالر برای هر تن ب��وده که ۴ درصد 
رشد نس��بت به ۲۹۷ دالر س��ال ۹۸ به ۳۰۹ دالر 

برای هر تن رسیده است.
این در حالی اس��ت که متوس��ط قیم��ت کاالهای 
واردات��ی از ی��ک هزار و ۱۲۱ دالر در س��ال ۹۸ به 
۷۶۴ دالر کاهش یافته است. بر این اساس متوسط 
قیمت کاالهای تجاری ایران در فروردین ماه امسال 
۳۲ درصد کاهش نس��بت به مدت مشابه سال قبل 

از آن داشته است.  اتاق بازرگانی

ورود روزانه ۱۵۰ هزار سهامدار جدید 
به بورس 

رئیس سازمان بورس با اشاره به صدور روزانه بیش 
از ۱۵۰ هزار کد س��هامداری جدید گفت: از ابتدای 
امس��ال بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کد جدید 
ص��ادر و بیش از ۴۵ ه��زار میلیارد تومان وارد بازار 

سرمایه شده است.
 در جریان جلس��ه اخیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و بعد از ارایه گزارش��ی توس��ط معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور درباره ش��رکت های دانش 
بنیان، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشی 
از آخرین وضعیت بازارسرمایه ارائه کرد و گفت: در 
پی اس��تقبال کم نظیر مردم از بورس روزانه بیش 
از ۱۵۰ هزار کد س��هامداری جدید صادر می شود 
که رکوردی بی س��ابقه اس��ت. حسن قالیباف اصل 
ادامه داد: از ابتدای س��ال و ط��ی دو ماه اخیر هم 
بی��ش از یک میلی��ون و ۶۰۰ هزار کد جدید صادر 
ش��ده و بیش از ۴۵ هزار میلی��ارد تومان وارد بازار 
س��رمایه شده که نسبت س��ال گذشته بیش از ۵۰ 

درصد بیشتر است.
محس��ن رضایی نیز بعد از گزارش مسئوالن بانک 
مرک��زی بر اهمی��ت وی��ژه  هدایت س��رمایه ها به 
س��مت تولید و ایجاد اش��تغال مولد از تهیه بسته 
سیاس��تی جدید در مجمع خبر داد و گفت: اگر به 
س��رعت اقدامات تکمیلی درجه��ت بهره برداری از 
س��رمایه های بدست آمده در تولید و ایجاد اشتغال 
اس��تفاده نشود این سرمایه ها وارد بازار طال و ارز و 
کاال های مصرفی و روزمره مردم می ش��ود و تورم را 
افزای��ش و ارزش پول ملی را باز هم کاهش خواهد 

سنا  داد.

ساخت ۸ هزار مسکن برای 
خانواده  های دارای ۲ معلول 

رئیس بنیاد مستضعفان از تکمیل و تحویل ۸ هزار 
واحد مس��کونی به خانواده های دارای دو معلول و 

بیشتر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، پرویز فتاح در پایان 
جلسه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و روسای 
بنیاد مس��کن انقالب اس��المی و سازمان بهزیستی 
افزود: برای تکمیل ۸ هزار واحد مسکونی و پیشبرد 
بقیه واحدها، بنیاد متعهد به پرداخت ۱۴۰ میلیارد 
تومان شده بود که تقریبا همه این تعهد انجام شده 

است.
وی اضافه کرد: امسال ۱۶۰۰ واحد مسکن روستایی 
و ۳۵۰۰ واحد مسکونی شهری نیز در حال ساخت 
داریم که بطور متوسط ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارند که مقرر ش��د برای تکمی��ل این واحد ها نیز، 
۱۵۰ میلیارد توم��ان کمک بالعوض و ۷۰ میلیارد 
تومان هم تس��هیالت قرض الحسنه پرداخت کنیم 
تا با کمک و تعهد س��ایر دستگاه ها و از جمله ستاد 
اجرایی فرمان امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی 
و بنیاد مس��کن انقالب اس��المی تا پایان سال، این 
واحد ها هم تکمیل ش��وند و ب��ه خانواده ها تحویل 

داده شود. 
به گفته رئیس بنیاد مس��تضعفان، برآورد س��ازمان 
بهزیس��تی از خانواده های دارای دو معلول و بیشتر 
فاقد مس��کن، ۴ هزار خانواده جدید است که بنیاد 
توافق کرد بزودی در جلس��ه ای با مسئوالن وزارت 
تعاون و سازمان بهزیستی، چگونگی ساخت مسکن 
برای این خانواده ها بررسی و مورد توافق قرار گیرد. 
وی افزود: اگر بتوانیم مش��کل مس��کن معلوالن را 
حل کنیم، بقیه نیازمندی های آن ها برای داش��تن 
ی��ک زندگی راحت حداقلی توس��ط دولت، خیرین 
 و س��ایر دس��تگاه های حمایتی، قابل تامین است.

بنیاد مستضعفان

اخبار گزارش

»زنگ خطرها و هش��دارها برای چه کس��ی به صدا در می 
آید؟« وقتی که هیچ متولی و دست اندرکاری به آن توجه 
نمی کند. روزی نیس��ت که تحلیلگ��ران و اقتصاد دانان در 
خصوص بازارهای مختلف اقتصادی و محصوالت آن نسبت 
به ارایه هش��دارهای الزم اقدام نکنند اما تجربه نشان داده 
که این مس��اله تا به امروز مورد توج��ه قرار نگرفته که اگر 
میگرفت نه گوجه فرنگی و س��یب زمینی قیمتش س��ر به 
فلک می کش��ید نه جوجه های یک روزه  به ش��کل دسته 

جمعی نابود می شدند. 
 داس��تانی ک��ه امروز ب��رای نهاده��ای دام��ی مطرح می 
شود،اتفاق تازه ای دراقتصاد ایران نیست چراکه روند تکرار 
ای��ن مهم نه ی��ک بار که هزاران بار در ت��ک تک بازارهای 
ای��ران به ویژه بازارهایی که به س��بد معیش��تی مردم گره 

خورده  دیده شده و می شود.
 داس��تانی که از یک هش��دار شروع می ش��ود و  به تدریج 
به س��مت نبود آن کاال و یا قیمت س��ربه فلک کشیده آن 

 منتهی می شود.
مرگ پایان داستان نیست 

 چندی پیش یک فیلم کوتاه از معدوم س��ازی جوجه های 
یک روزه و دفت دسته جمعی آنها در فضای مجازی چنان  
س��رو صدایی به پا کرد که پای رئیس جمهور به داس��تان 
نهاده های دامی و وضعیت بازار تولید جوجه باز شد .از یک 
سو، حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیات وزیران 
به وزیر اطالعات دس��تور داد که نسبت به اقدام غیرقانونی 
و غی��ر اخالقی از بی��ن بردن جوجه های یک روزه س��ریعاً 
رس��یدگی ش��ود و عامالن آن تحت تعقیب قرار گیرند و از 
س��وی دیگر سازمان بازرسی کشور به این ماجرا ورود کرد  
و معدوم سازی جوجه های یک روزه را اقدامی غیرانسانی و 
غیر قانونی دانس��ته و قرار بر این شد تا پیگیری های الزم از 

سوی این نهاد انجام شود. 
 تا اینجای داس��تان تکرار روندهای پیش��ین بود اما یافتن 

مقصر دومین قس��مت از این داس��تان تکراری بود تا بلکه 
مشخص شود که این اتفاق ریشه در کدام بی مسئولیتی و 
بی نظارتی دارد که امروز دامن این بخش از اقتصاد کش��ور 

را گرفته است.
 فع��االن و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این اتفاق بحث 
متع��ددی را مطرح م��ی کنند که یک س��ر آن به دخالت 
دولت در تنظیم بازار بر می گردد ویک س��ر آن به گمرک 
و  از هم��ه مهمتر ارز ۴۲۰۰ تومانی و دس��ت آخر  برنامه 
ریزی،نظارت و کار کارشناسی که هیچ گاه آن طور که باید 
نب��وده و  در همه زمان ه��ا تبعات منفی را به بار آورده که 

همیشه مساله ساز بوده است.
کارشناس��ان و فعاالن بازارمرغ وجوجه یک روزه در تشریح 

این مساله را مطرح می کنند که 

دخالت های نا به جا 
برخی از تحلیلگران با اشاره به سیاست های تنظیم بازاری 
دول��ت برای ماههای پایانی س��ال این نکت��ه را عنوان می 
کنن��د که برخ��الف آنچه دولت پیش بین��ی وبرنامه ریزی 
کرده بود تا در س��ه ماه پایانی سال تولید جوجه ۲۰ درصد 
بیش��تر ش��ود تا با افزایش تولید مرغ گوشتی، کمبودی در 
ش��ب عید در بازار ایجاد نش��ود اماعدم جذب جوجه مازاد 
در چرخه تولید و پایین آمدن قیمت مرغ  به دلیل کاهش 
تقاضا و عدم خرید جوجه ها ؛پایان داس��تان این جوجه ها 
را به س��مت نابودی رقم زد  اما در کناراین مهم مس��ایلی 
همچ��ون بی برنامگی و بی نظارت��ی متولیان صنعت دام و 
طیور و تکالیف حس��اب نشده وناگهانی که  به فعاالن این 

صنعت تحمیل شده است نیز بی اثر نبوده است.

  در کنار تمام این مش��کالت اما کمب��ود نهاده های دامی 
هم داس��تان دنباله داری بوده که سالها گریبان این صنعت 
را گرفته  و میگیرد اما این مس��اله ه��م یک بهانه در کنار 
س��ایر بهانه هایی است که بازارهای اقتصادی کشور را بهم 
ریخته است. فعاالن و تولیدکنندگان جوجه یک روزه براین 
اعتقادند که کمبود ش��دید ذرت و س��ویا به عنوان ۲ نهاده 
اصلی خوراکی که به دلیل عدم تخصیص ارز یا عدم انتقال 
ارز ترخیص نش��ده اند مش��کالت مرغداری ها را دو چندان 
ک��رده به طوریکه چندماه اس��ت که غ��ذای جوجه ها روی 
کش��تی معطل تخصیص دالر۴۲۰۰ تومانی است .به گفته 
ای��ن افراد تا مادامی ک��ه ارز مورد نیاز این بخش تخصیص 

نیابد ،تولید بی معنا خواهد بود.
وعده های همیشگی 

حاال در ش��رایطی که این بازار اع��م از تولید تا مصرف آن 
دستخوش نوسانات و آش��فتگی های بسیاری شده ،برخی 
متولیان و دس��ت ان��درکاران براین طبل م��ی کوبند که با 
برنامه ریزی صورت گرفته ظرف هفته های آتی این بازار و 
س��ایر بازارهای مرتبط با آن متعادل می شود اما به راستی 
این نوشدارو پس از مرگ سهراب نخواهد بود. این متولیان 
در حالی از بحث متعادل ش��دن بازار در دانه های دامی  را 
مط��رح می کنند و م��ی گویند تا ۲ هفته دیگ��ر این بازار 
متعادل می ش��ود که کشور امروز درپیک مصرف قرار دارد 
و زمانی باید برای آن فکر می ش��د ک��ه جوجه ها در حال 
نابودی و تلفات بودند نه اینکه جوجه ها نابود ش��دند ،بازار 
بهم ریخ��ت و حاال  متولیان و تصمیم گی��ران به فکر رفع 
مشکالت بازار افتاده اند. البته این اتفاق بار اولی نیست که 
رخ داده بارها با ای��ن نوع تصمیم گیری های دیر هنگام و 
غیر کارشناس��ی روبرو بوده ایم اما مساله اساسی و مهم آن 
اس��ت که مسئوالن هنوز نتوانس��ته اند و شاید بتوان گفت 
نمی خواهند پیش از فاجعه فکری به حال آن کنند و گرنه 

از این دست اتفاقات به کرات تکرار شده ومی شود.
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تا یک هفته دیگر
قیمت خوراک دام متعادل می شود

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: روزانه 
۲۵ ت��ا ۳۰ ه��زار تن خ��وراک دام از گم��رک ترخیص 
می ش��ود که تا یک هفته آین��ده قیمت در بازار متعادل 

می شود.
 حس��ن عباسی معروفان، با بیان اینکه طبق تعهد بانک 
مرک��زی ب��رای تأمین ارز روزانه ح��دود ۲۵ تا ۳۰ هزار 
تن انواع نهاده از گمرک ترخیص می شود، گفت: قیمت 

خوراک دام و طیور هفته آینده متعادل خواهد شد.
وی افزود: در کشور سال گذشته ۱۸ میلیون تن خوراک 
دام و طیور مصرف شده و امسال نیز پیش بینی می شود 
که ۱۹ میلیون تن اس��تفاده شود که از این میزان تنها ۶ 
میلیون تن در داخل تولید می شود و بقیه باید وارد شود.

ب��ه گفته معروفان دلیل باال رفت��ن قیمت نهاده در بازار 
عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است که طی ۴ 

ماه گذشته بانک هیچ ارزی تخصیص نداده است.
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام کشور همچنین 
از بازنگری قیمت مرغ در س��تاد تنظیم بازار خبر داد و 
گفت: با توجه به اینکه دولت قیمت ذرت را ۱۵۰ تومان 
در ه��ر کیلو افزایش داده اس��ت، بدیهی اس��ت که این 
افزایش در قیمت تمام شده تولید کنندگان مؤثر است، 
بنابرای��ن س��تاد تنظیم بازار در قیم��ت خرید تضمینی 
مرغ بازنگری می کنند. ب��ه تولید کنندگان گفته ایم که 
اس��تدالل خود را در ب��اره باال رفتن قیمت تمام ش��ده 

مطرح کنند تا در ستاد تنظیم بازار مطرح شود.
وی هم چنین به باال رفتن قیمت بیش از اندازه نهاده در 
بازار اشاره کرد و گفت: قیمت ذرت در بازار به کیلویی ۲ 

هزار و ۱۰۰ تومان و سویا ۴ هزار تومان رسیده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در پاسخ به 
س��والی درباره اینکه قیمت ذرت در بازار س��یاه کیلویی 
۲ هزار و ۵۰۰ و س��ویا ۵ هزار تومان است، در حالی که 
قیمت مصوب دولت ب��ه ترتیب هزار و ۳۵۰ و ۲ هزار و 
۷۰۰ تومان می باش��د گفت: ۸۰ ت��ا ۹۰ درصد خوراک 
دام مورد نی��از در بازارگاهی که ب��رای فروش نهاده در 
نظر گرفته ایم با قیمت مصوب دولتی به فروش می رسد 
و ح��دود ۱۰ درصد خوراک دام در بازار س��یاه خرید و 

فروش می شود. صدا و سیما 

مدیرکل سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت 
کار خبرداد؛

آغاز پرداخت وام کرونا از اوایل خرداد 
مدیرکل سیاس��ت گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار از 
ثبت نام دریافت تس��هیالت به مش��اغل آسیب دیده از 

کرونا خبر داد.
  "عالالدین ازوجی" به فعالیت سامانه "کارا" در خصوص 
ارائه تسهیالت به مشاغل آسیب دیده از کرونا اشاره کرد 
و گفت: مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به مش��اغل آسیب 
دی��ده از کرونا تخصیص یافته اس��ت و تاکنون ۱۸ هزار 
کارفرما و فعاالن اقتصادی برای دریافت این تس��هیالت 

ثبت نام کرده اند.
مدیرکل سیاس��ت گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با 
بیان اینکه ثبت نام در س��امانه "کارا" از روز چهارشنبه 

آغاز ش��ده اس��ت، افزود: محدودیتی برای دریافت این 
تسهیالت وجود ندارد.

او گفت: کس��انیکه از پنج شنبه گذشته تاکنون پیامک 
دریاف��ت نکرده اند دلیلی برای مش��مول نبودن نخواهد 
ب��ود. ازوجی گف��ت: اطالعات دریافتی از دس��تگاههای 

اجرایی تا هفته آینده تکمیل می شود.
او گفت: ۱۳ عنوان ش��غل و فعالیت اقتصادی در سامانه 
کارا به آدرس kara.mcls.gov.ir بارگزاری شده است 
و همه صاحبان این مشاغل و زیر مجموعه های آن می 

توانند برای دریافت تسهیالت ثبت نام کنند.
مدیرکل سیاس��ت گذاری و توسعه اش��تغال وزارت کار 
گفت: نزدیک به ۳ میلیون ش��اغل بیمه ش��ده در بیش 
از یک میلیون واحد اقتصادی آس��یب دیده مش��غول به 
کار بوده ان��د که در ص��ورت تأیید اطالعات و اس��تمرار 
اشتغال، به ازای هر نفر بیمه شده ۱۲ میلیون تومان وام 
پرداخت خواهد ش��د. در واحد هایی که به اجبار تعطیل 

شده باشند این رقم ۱۶ میلیون تومان خواهد بود.
او به دو اصل اساس��ی ب��رای پرداخت وام به بنگاه هایی 
که از کرونا خس��ارت دیده اند اشاره کرد و گفت: نیروی 
کار کارگاههای اقتصادی نباید اخراج شده باشند و بیمه 
بوده باش��ند. ازوجی زمان پرداخت ه��ای حمایتی را از 
اوایل خرداد اعالم ک��رد و گفت: زمان بازپرداخت آن از 
 اوایل مهرماه آغاز می شود و دو سال طول خواهد کشید. 

 وزارت کار و امور اجتماعی

خ��ب��رخ��ب��ر

عدم ابالغ لیس��ت جدید قیمت مصوب خودروها 
که قرار بود هفته گذش��ته اعالم شود باعث 

ش��د تا خرید و فروش خودرو متوقف شود 
و هم��ه برای خرید منتظر لیس��ت جدید 
قیمت ها باش��ند. آنطور که ش��نیده شد، 
این لیس��ت احتماالً فردا شنبه به شرکت 

های خودروساز ابالغ می شود.
بعد از تعلل بس��یاِر س��تاد تنظیم بازار، هفته 

گذش��ته مج��وز افزایش قیمت ان��واع خودروهای 
داخلی صادر شد که براساس آن محصوالت ایران خودرو 
به ط��ور متوس��ط ۱۰ درصد و س��ایپا ۲۳ درصد افزایش 
قیم��ت پی��دا می کنند. عالوه ب��ر این، قیم��ت متعارف 
خودرو در کف بازار نیز همان قیمت تحویل خودرو درب 

کارخانه به اضافه حداکثر ۱۰ درصد تعیین شد. 
البته در این جلسه شرایط جدیدی هم برای فروش خودرو 
به تصویب رسید که در نهایت مصرف کننده واقعی بتواند 
امکان خرید خودرو را داشته باشد. مطابق این روش های 
فروش "ثبت نام از کلیه متقاضیان واجد ش��رایط خودرو 
بدون محدودیت زمانی و ۲۴ س��اعته است که در صورت 
تکمیل ظرفی��ت در روش پیش ف��روش متقاضی امکان 
خرید در قالب طرح مش��ارکت در تولید را خواهد داشت. 
ب��رای ثبت نام ۵۰ درصد قیم��ت روز مصوب خودرو اخذ 
می ش��ود و پیش فروش تا ۱۲ ماهه در سقف ۶۰ درصد 

ظرفیت تولید بدون احتساب سود مشارکت خواهد بود.
همچنین مش��ارکت در تولید ۱۲ تا ۲۴ ماهه در س��قف 

۵۰ درصد ظرفیت تولید با احتساب سود مشارکت 
حداقل ۶ درصد و مشارکت در تولید ۲۴ تا ۳۶ 
ماهه در س��قف ۱۵ درص��د ظرفیت تولید با 
احتساب سود مشارکت حداکثر ۱۲ درصد 

خواهد بود.
متقاضیان ام��کان انتخ��اب روش خرید به 
صورت پیش فروش یا مش��ارکت تولید را در 
مرحله ثبت نام دارا می باش��ند و خودروسازان 
مکلف به فروش خودرو به ترتیب اولویت پیش فروش، 
مشارکت در تولید یکساله و دوساله در خودروهای قابل 

عرضه می باشند.
همچنی��ن ظرفیت تولید قابل فروش ب��ا در نظر گرفتن 
تعهدات معوق و جاری توس��ط کمیته خودرو محاس��به 
ش��ود و س��ود انصراف ، ۳ درصد کمتر از سود مشارکت 
مندرج در قرارداد مشارکت در تولید است".  عالوه بر این 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
هم اعالم کرد " از این پس نگهداری خودرو در س��وله و 
انبار ها و پارکینگ ها مشمول تطبیق با شرایط انبارداری 
خواه��د بود به گونه ای که اگر فردی خودروی صفری را 
در انبار یا پارکینگ نگهداری نماید، چنانچه در س��امانه 
انبارداری ثبت نام نکرده باش��د، مش��مول احتکار و عدم 
عرضه خواهد بود. مردم می توانند در صورت مشاهده هر 
گونه خ��ودروی صفر در انبار ها و پارکینگ ها با تماس با 
ش��ماره ۱۲۴ و مراکز مربوط��ه وزارت صنعت، معدن و 

تجارت موضوع را در میان بگذارند".  تسنیم  

امروز صورت می گیرد؛

ابالغ قیمت جدید خودروهای داخلی به خودروسازان 
رئی��س کانون عالی انجمن های صنفی کارگری با 

اشاره به لغو جلس��ه هفته گذشته شورای کار 
عال��ی به بهانه برکن��اری وزیر صمت گفت: 
وزیر صمت تاکنون در هیچ کدام از جلسات 
شورای عالی کار حضور نداشت و دولت اگر 
می خواست می توانست جلسه را با حضور 

معاون وزیر برگزار کند.
ناصرچمنی با اشاره به لغو جلسه هفته گذشته 

ش��ورای عالی کار گفت: س��ال گذش��ته حتی یک 
جلسه هم وزیر صنعت در جلسه شورای عالی کار حضور 
نداشت و همواره معاونان وی در جلسه بودند. وزیر  اقتصاد 
هم تنها یک جلسه در شورای عالی کار حاضر شد و مابقی 
جلس��ات با حضور معاونان وزارت اقتصاد و دارایی  برگزار 

شد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه اصوالً  وزی��رکار از س��مت دولت در 
جلسات ش��ورای عالی کار حاضر می شود ادامه داد: اگر 
می خواس��تند، می توانس��تند جلس��ه روز چهارشنبه را 

برگزار کنند و دالئل لغو جلسه قانع کننده نبود. 
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ورود مقام 
معظم رهبری و سازمان بازرسی کشور به مسئله دستمزد 
۹۹ گفت: دستمزد امسال با سال های گذشته تفاوت دارد، 
م��اده ۴۱قانون کار در مصوبه مزدی لحاظ نش��ده اس��ت. 
کارگران خواس��تار اجرای ماده ۴۱ قانون کار در دستمزد 
۹۹ هس��تند.   چمنی بیان کرد: نرخ تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی ۳۷ درصد است اما میزان افزایش پایه حقوق 

کارگران با احتساب ۹۰ هزار تومان ثابت ۲۱ درصد 
اس��ت که با این میزان افزای��ش، رقم دریافتی 
کارگران به ی��ک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان 
می رس��د و این درحالی ا س��ت که حداقل 
حقوق دریافتی کارمندان بدون محاس��به 
س��ایر سطوح دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان 

است.
وی گفت: مسئوالن در رسانه ها چنین وانمود 
می کنند که حداقل دریافتی کارگران به دو میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان رسیده درحالی که واقعیت چیزی غیر 
از این است. این عدد به کارگرانی با دو فرزند تعلق میگیرد 
که باید برای دریافت این میزان حقوق سه شرط را داشته 
و هم چنین حق س��نوات به کارگران ت��ازه کار پرداخت 
نمی ش��ود و حق اوالد نی��ز به این اف��راد و کارگرانی که 
فرزندان آنها باالی ۱۸ سال باشد، تعلق نمی گیرد. چمنی 
اعالم پرداخت حق��وق دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی را 
صرفاً بازی با اعداد دانس��ت و ادام��ه داد: در اصل میزان 
دریافتی کارگران یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اس��ت 
و این درحالی ا س��ت که برای داشتن حداقل های زندگی 
باید درآمدی باالی چهارمیلیون تومان داشت.  این فعال 
کارگ��ری ب��ا گالیه از اینک��ه وزارت کار زم��ان برگزاری 
جلس��ه را به زمان نامشخص در آینده موکول کرده است 
گفت:ح��دود ۴۰ میلیون نفر از خان��واده جامعه کارگری 
منتظر جلسه روز چهارشنبه بودند. اکنون کارگران دچار 

نگرانی و سردرگمی هستند.  تسنیم  

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری مطرح کرد؛

لغو جلسه شورای عالی کار با یک بهانه واهی 

سیاست روز عدم برنامه ریزی و هماهنگی متولیان بازارهای نهاده های دام و طیور را بررسی می کند؛

 نوشداروی دولت پس از مرگ  


