
بر اس��اس توافق ش��رکای اجتماعی در ش��ورای عالی کار، 
پایه حق��وق کارگران از یک میلی��ون و ۸۳۵هزار تومان به 
یک میلی��ون و ۹۱۱ه��زار تومان افزایش یاف��ت، همچنین 
حقوق س��ایر س��طوح عالوه بر حق مس��کن، روزی ۲۶۰۰ 

تومان اضافه شد.
  رقم های یاد ش��ده درحالی  در جلس��ه شورای عالی کار 
به تصویب رس��ید که پیش از این هم قابل پیش بینی بود 
. هر س��اله کش��مکش های میان اعضای این ش��ورا نتیجه 
ای ج��ز این نداش��ته و ندارد و نکته اساس��ی در تمام این 
جنگ های زرگری آن است که رقم تورم و میزان مشکالت 
معیشتی  هر میزان که باشد  دست آخر  رقمی ناچیز سهم 
افزای��ش حقوق کارگران می ش��ود.  کارگرانی که جمعیت 
قاب��ل توجه��ی از جمعیت جامعه را تش��کیل می دهند  و 

عمده آنها در سطح اقشار آسیب پذیر قرار دارند. 
اگ��ر چ��ه با این رق��م مصوب پرونده دس��تمزد س��ال ۹۹ 
بستهش��د اما درد معیش��تی کارگران همچنان بدون مداوا 
مانده چرا که این رقم ها نه تنها کفاف زندگی معمولی این 
افراد نمی دهد بلکه به واس��طه ش��یوع کرونا میزان هزینه 
های س��ربار آنها  نسبت به س��ال های قبل بیشتر و بیشتر 

شده است. 
 متولیان  ش��ورای عالی کار بعد از چندین س��اعت بحث و 
بررسی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برسرافزایش 
۲۰۰هزارتومانی حق مس��کن کارگ��ری  توافق کردند و به 
این ترتیب حق مس��کن از ۱۰۰ ه��زار تومان به ۳۰۰ هزار 
تومان افزای��ش یافت  اما  این افزای��ش ۲۰۰ هزار تومانی 
باید به تصویب هیأت وزیران برس��د تا قابلیت اجرایی پیدا 
کند. از سوی دیگر  با کسر 7۵ هزار تومان از پایه سنوات، 
حدود ۵ درصد به حداقل حقوق کارگران افزوده شد،به این  
معنا که  حداقل بگیران در سال ۹۹ افزایش ۲۶درصدی در 
پایه حقوق را تجرب��ه خواهند کرد و به این ترتیب حداقل 
دس��تمزد یک کارگر مجرد )بدون احتساب سابقه( به رقم 
۲۶.۱۰4.۲7۰ ریال می رس��د که  اگر چه نسبت ها از رشد 
44.۵ درصدی آن نس��بت به سال ۹۸ حکایت دارد اما باز 
هم نمی تواند هزینههای معیش��تی این قش��ر را سر به سر 

کند. 

 گرانی  ۲۵۴ درصدی قیمت مسکن  
 متولیان و دس��ت ان��درکاران ب��ازار کار در حالی از توافق 
ص��ورت گرفت��ه خود خرس��ند هس��تند  و م��دام بر طبل 
موفقیت خود می کویندکه براس��اس آمار منتش��ر ش��ده ؛ 
قیمت مس��کن در تهران ظرف سه سال ۲۵4 رشد داشته 
است به این  ترتیب که  میانگین قیمت مسکن در پایتخت 
از 4.4 میلیون تومان در هر متر مربع در اس��فند ۱۳۹۵ به 
متری ۱۵.۶ میلیون تومان در اسفند ۱۳۹۸ رسیده است .
 با مدنظر قرار دادن این اعداد به خوبی این مس��اله نمایان 
می ش��ود که توان مردم به ویژه اقشار کارگری برای خرید 
ملک و پرداخت هزینه های اجارهبسیار پایین آمده است و 
این درحالی استکه متولیان با توجه به چنسن رشدی تنها 

۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران افزوده اند. 
 کارشناس��ان و تحلیلگران در بررسی و واکاوی این مساله 
،کاهش ت��وان مردم در خرید و پرداخ��ت اجاره را اینگونه 
تفس��یر می کنند  که این ضعف مردم در خرید ملک آنها 

را به س��مت اجاره نش��ینی سوق داده اس��ت. طبق آمار و 
اطالعات منتش��ر ش��ده   میزان افزایش اجاره بها در شهر 
تهران از پاییز ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۳۹۸ بالغ بر 7۶ درصد بوده 
و با توجه به رش��د ۱4۵ درصدی قیمت مس��کن تهران در 
همین بازه زمانی، نرخ رش��د اج��اره بها تقریباً نصف میزان 

افزایش قیمت مسکن بوده است. 
 ب��ه گفته این کارشناس��ان از آنجایی که  ب��ازار اجاره در 
میان مدت، خود را با رشد قیمت در بخش خرید و فروش  
متعادل می کند احتمال افزایش نرخ اجاره در سال ۱۳۹۹ 
وجود دارد. ب��ا اینکه مرکز آمار، می��زان افزایش اجاره بها 
برای پایتخت در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به پاییز ۱۳۹7 را ۳۱ 
درصد اعالم کرده اس��ت و این درحالی اس��ت که براساس 
آمار و ارقام  افزایش نرخ ها در برخی مناطق  به ۵۰ درصد 

هم  رسیده است. 

تورم روبه باال
آمار و ارقام از نرخ تورم نقطه ای کش��ور این نکته را نشان 
م��ی دهد که این ش��اخص اقتصادی   در اردیبهش��ت ماه 
امسال نسبت به فروردین ۹۹  رشد ۱.۲ درصدی را تجربه 
ک��رده اس��ت به این ترتیب ک��ه  نرخ ت��ورم نقطه ای گروه 
عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ه��ا و دخانیات« با افزایش 
۱.۳ واحد درصدی ب��ه ۱۲.۰ درصد و گروه »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« با افزایش ۱.۰ واحد درصدی به ۲۵.7 
درصد رس��یده اس��ت. برهمین اس��اس  نرخ تورم نقطه ای 
ب��رای خانوارهای ش��هری  دردومین ماه س��ال ۹۹؛ ۲۱.۳ 
درصد  ثبت ش��ده  که نس��بت به ماه فروردین  ۱.۱ واحد 
درصد افزایش را نش��ان می دهد. این مهم هم چنین برای 
خانوارهای روس��تایی ۱۹.۳ درصد بوده که نس��بت به ماه 

قبل ۱.۲ واحد درصد رشد را نشان می دهد.
براس��اس آمار های ثبت ش��ده نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کش��وربا رش��د روبرو بوده ب��ه طوریکه نرخ ت��ورم ماهانه 
اردیبهش��ت ۱۳۹۹ به ۲.۵ درصد رس��یده که در مقایس��ه 
با همین اط��الع در ماه فروردین، 4 واح��د درصد افزایش 
داش��ته  به این معنا که  تورم ماهانه برای گروه های عمده 
»خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانی��ات« و »کاالهای غیر 
خوراک��ی و خدمات« به ترتیب 4 درصد و ۳.۵ درصد بوده 
اس��ت.برهمین اس��اس نرخ تورم ماهانه ب��رای خانوارهای 
ش��هری ۲.۶ درصد بوده  که نس��بت به م��اه فروردین ، ۶ 

واحد درصد رشد را تجربه کرده است.
ح��ال با وجود این اعداد و ارقام نکته اساس��ی و مهمی که 
باید پاس��خ آن از س��وی متولیان تصمیمی گیر ارایه شود 
آن اس��ت که آیا این میزان رقم های مصوب ش��ده کفاف 
این هزینه های کمر ش��کن را می ده��د ؟ آیا تدبیری که 
متولیان مربوطه از آن س��خن می گفتند و به خاطر آن ۳ 
ماه حقوق را با وجود تمام مشکالت معیشتی بدون افزایش 
مانند سال قبل پرداخت کردند به همین ارقام خالصه می 
شود ؟  در کنار این سواالت هزاران هزار سوال دیگر وجود 
دارد که اگر متولیان همین الحظه  نسبت به ارایه پاسخ آن 
اقدام کنند  باز هم نمیتواند اندکی از دردمعیش��تی  قش��ر 
کارگری بکاهد  و این جماعت به خوبی می دانند تمام این 
کشمکش ها چیزی نیست جز جنگ زرگری میان متولیان 

تصمیم گیر.  

به خاطر قصور تعاونی ها

۱.۸ میلیون نفر از سهام 
عدالت جاماندند

معاون سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه ۱.۸ میلیون 
پیش ثبت نام سهام عدالت را انجام داده اند اما اطالعات آنها 
ثبت نهایی نشده است،گفت:امیدواریم برای این افراد اجازه 

مجددی از رهبری گرفته شود.
حس��ین عالیی، معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان 
خصوصی س��ازی در پاس��خ به این س��وال که چرا برخی از 
س��هامداران برگه سهام عدالت در اختیار دارند ولی نامشان 
در سامانه س��هام عدالت ثبت نشده است، گفت: این افراد، 
پی��ش ثبت نام مقدماتی را انجام داده اند اما مراحل بعدی به 

هر علتی دنبال نش��ده اس��ت، ممکن است شرکت سرمایه 
گذاری اس��تانی به هر علتی جواب را دیر فرس��تاده باشد یا 
سیستم تصور کرده فرستاده ولی از طریق سازمان خصوصی 
سازی دریافت نشده باشد چرا که در آن موقع سامانه ها مانند 
اآلن نبود و شهرس��تان ها بعضاً از طریق سیس��تم دیال آپ 
اطالعات را می فرستادند که س��ازوکارهای آن ابتدایی بود. 
وی درباره افرادی که کارت پرس ش��ده سهام عدالت را نیز 
دارند، گفت: برگه پرس ش��ده س��هام عدالت مالک نیست 
چرا که آن برگه ها را ش��رکت های تعاونی و سرمایه گذاری 
اس��تانی صادر کرده بود در حالی که ش��رکت های سرمایه 
گذاری استانی صرفاً کارگزار این کار بوده و چنین اختیاری 

را نداشته است.
عالیی با اش��اره به اینکه این مش��کل ب��رای ۱.۸ میلیون از 
مردم وجود دارد، گفت: بس��یاری از این افراد در ش��هرها و 
روس��تاهای محروم هستند، فرضا به شرکت تعاونی مراجعه 

کرده ان��د و این ش��رکت نیز به هر دلیل��ی کارش را صحیح 
انجام نداده است؛ تصور سهامدار این است که کارش توسط 
شرکت تعاونی انجام شده ولی در واقع، کار وی انجام نشده 

و اطالعات تا مرحله نهایی ثبت نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری برای حل مشکل 
ای��ن ۱.۸ میلی��ون نفر وج��ود دارد، گفت: پیش��نهادهایی 
را مط��رح کردیم که بعد از جمع ش��دن کار انتقال س��هام 
عدالت به مشمولین فعلی، به سراغ مشمول کردن این ۱.۸ 
میلیون نفر که بعضاً افراد مس��تحق و جزو دهک های پایین 
درآمدی هستند خواهیم رفت و مساله را پیگیری می کنیم. 
امیدواری��م مراج��ع ذیص��الح، مجلس و دول��ت تمهیداتی 
بیندیش��ند و اجازه مجددی را از رهبری بگیرند تا برای این 
اف��رادی که جامانده اند کاری انجام ش��ود. معاون واگذاری 
س��هام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این 
س��وال که برای برخی از مردم س��ود سهام عدالت نیز واریز 

شده ولی در سامانه اسم آنها نیست، گفت: آن مقطع، اختیار 
کار در دس��تان سازمان خصوصی سازی نبود بلکه کارها را 
کانون س��هام عدالت انجام می داد. کانون نیز برای برخی از 
مردم، س��ودهای علی الحس��ابی را تحت عنوان سود سهام 
عدالت واریز کرده اس��ت در حالی که این پول س��ود سهام 
عدالت نبوده اما این تصور ایجاد شده که سود سهام عدالت 
پرداخت شده است. عالیی در پاسخ به این سوال که مهلتی 
را ب��رای انتخاب روش آزاد س��ازی برای وراث متوفیان قرار 
می دهید یا خیر، گفت: در س��امانه ش��رکت سپرده گذاری 
پیش بینی شده که از زمان اعالم رسمی مبنی بر راه اندازی 
امکان الکترونیکی انتقال س��هام متوفیان، وراث اگر گواهی 
انحصار ورثه داش��ته باش��ند می توانند روش مستقیم را نیز 
انتخ��اب کنند. وی تاکید کرد: مالک ارزش فروش س��هام 
عدالت توس��ط بانک ها قیمت روز تابلو است و قیمت 4۵۰ 

هزار تومان تکذیب می شود.  مهر 

نقش مدیریت دانش و جانشين پروری 
در اعتالی بانك صنعت و معدن 

مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن ب��ا تأکید بر اینکه 
دانش و تجارب مدیران و رؤس��ای ش��عب برتر و در 
اعت��الی بانک تأثیرگذار اس��ت، گف��ت: این دانش و 
تجارب اندوخته ای بس��یار ارزنده بوده و الزم اس��ت 
از طری��ق مدیریت دانش و فرآیند جانش��ین پروری 
در بین دیگر کارکنان و رؤس��ای ش��عب به اشتراک 
گذاش��ته ش��ود.به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک 
صنع��ت و مع��دن دکتر حس��ین مهری ب��ه منظور 
تقدیر از کارکنان ش��عبه مستقل توسعه ملي که در 
بین ش��عب درجه یک این بانک رتبه نخس��ت را به 
خود اختصاص داده اس��ت، امروز دوش��نبه دوازدهم 
خردادماه در جمع کارکنان این ش��عبه حضور یافته 
و اعالم داشت: شناسایي شعبي که عملکرد مطلوب 
و قابل قبولي در ارتقاي ش��اخص های تعیین ش��ده 
داشته اند، سبب پویایی و اعتالی اهداف بانک شده و 
افزون بر آن یک محیط رقابتی سالم بوجود می آورد 
که همکاران ب��ا انگیزه مضاعف برای تحقق اهداف و 
برنام��ه های بانک کوش��ا باش��ند.دکتر مهری اعالم 
داشت: در س��ال جهش تولید انتظار از شعب برتر و 
موفق بیشتر است و این موفقیت مسؤلیت سنگیني 
براي برآورد انتظارات ذینفعان و مش��تریان بانک بر 
دوش آن��ان قرار م��ي دهد.وي با ابراز خرس��ندي از 
رضایت مشتریان شعبه توسعه ملي گفت: بدون شک 
رضایت مشتریان از عملکرد این شعبه در موفقیت آن 
تأثیر زیادي داش��ته است و امیدواریم در سال جدید 
با مدیریت کارآمد ریاس��ت شعبه و تالش همکاران 
شاهد موفقیت هاي بیشتر آنان در سطح ملی باشیم.

مدیرعامل بانک صنعت ومعدن افزود: ارزش آفریني 
براي مجموعه بانک وظیفه تمامي همکاران اس��ت و 
براي توزیع امکانات و تخصیص منابع بیش��تر شعبي 
که عملکرد مثبت و ممتازي دارند در اولویت قرار مي 
گیرند.دکتر مهری بیان داش��ت: با توجه به اینکه در 
حال حاضر بیش از 7۵ درصد ریسک بانک ها ناشی از 
ریسک اعتباری است بنابراین شناسایی عوامل مؤثر 
بر ریسک اعتباری بانک ها توسط رؤسای شعب نقش 
مهمی در کنت��رل و کاهش مخاطرات بانک ها دارد. 
روسای شعب با تعامل مناسب با مشتریان و بررسي 
دقی��ق اهلی��ت و صالحیت آنان می توانند ریس��ک 
اعتب��اری را به میزان قابل توجهي کاهش دهند و در 
هدایت منابع بانک به س��مت تولید و اشتغال پایدار 
نقش آفریني کنند.وی اظهار داش��ت: تفکیک شعب 
برتر و فعال و تجلیل از آنها بیانگر این موضوع اس��ت 
که مدیریت ارش��د بانک اهمیت بسیار ویژه ای براي 
کار تیمي و تالش هاي تمامي کارکنان این ش��عب 
قائل است و جایگاه آنها را در پیشبرد و توسعه اهداف 

و سیاستهاي بانک مهم و حیاتي می داند.

چتر حمایت بانك ملی ایران بر سر 
14 هزار جوان با وام ازدواج

 بانک ملی ایران از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت 
ماه بی��ش از ۱4 هزار فقره تس��هیالت نقدی ازدواج 
به متقاضیان پرداخت کرده اس��ت.به گزارش روابط 
عموم��ی بانک ملی ایران، تس��هیل ازدواج جوانان با 
تخصیص تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، یکی از مهم 
ترین سیاس��ت های اعتباری بانک ملی ایران است و 
از این رو این بانک وام ازدواج را مطابق دستورالعمل 
ابالغ��ی بانک مرکزی و تنها با اخذ یک ضامن معتبر 
و س��فته در تمامی ش��عب خود پرداخت می کند.بر 
این اساس در مدت مذکور، ۱4 هزار و ۲۶۲ متقاضی 
این تس��هیالت را دریافت کرده ان��د که ارزش ریالی 
آن ب��ه هفت ه��زار و 4۰۹ میلی��ارد و ۲۲۰ میلیون 
ریال می رس��د. طی یک سال گذشته نیز ۲۳۹ هزار 
و ۲۳ فقره تس��هیالت ازدواج به متقاضیان پرداخت 
شده است که ارزش ریالی این تسهیالت بالغ بر 7۵ 
هزار و ۵۰ میلیارد و ۱۳4 میلیون ریال است.در سال 
۹7 نی��ز بانک ملی ایران ح��دود ۲۶۵ هزار فقره وام 
قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی 4۱ هزار و 4۹۲ 

میلیارد و 7۶۸ میلیون ریال پرداخت کرده است.

در حکمی از سوی سرپرست وزارت صمت؛
حميد زادبوم به عنوان مسئول 

شورای تجارت خارجی وزارت صمت 
منصوب شد

سرپرس��ت وزارت صمت در حکم��ی حمید زادبوم، 
مع��اون وزیر و رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران را به عنوان "مس��ئول شورای تجارت خارجی" 
سازمان ها و دستگاه های موثر در امر صادرات غیرنفتی 
در وزارت صنع��ت، معدن و تجارت منصوب کرد. به 
گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، 
در حکم حس��ین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت 
صمت خطاب به زادبوم آمده است: احتراما با عنایت 
به جایگاه ممتاز س��ازمان توس��عه تجارت ایران در 
سیاست گذاری غیرنفتی کشور و در راستای تاکید بر 
نقش آن سازمان به عنوان متولی و هماهنگ کننده 
تجارت خارجی و با توجه به ضرورت تحقق اهداف و 
تکالیف تعریف شده در اسناد باالدستی، برنامه های 
دول��ت محترم و چهار برنام��ه کالن وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت در س��ال ۱۳۹۹ ش��امل "جهش 
تولی��د"، "راه اندازی طرح ها و پروژه های نیمه تمام"، 
" توس��عه ص��ادرات و کنت��رل واردات" و "مدیریت 
و تنظی��م بازار" ب��ه ویژه با توجه به ش��رایط جنگ 
اقتصادی و تحریم های ظالمانه، بدینوسیله جنابعالی 
به عنوان "مسئول شورای تجارت خارجی" سازمان ها 
و دس��تگاه های موث��ر در امر ص��ادرات غیرنفتی در 
وزارت متب��وع از جمله صن��دوق ضمانت صادرات، 
بانک توسعه صادرات، شرکت  سهامی نمایشگاه های 
بین المللی، دفت��ر مقررات صادرات و واردات و مرکز 

ملی فرش منصوب می شوید. 

اخبار

اعمال تغییرات پایه مزد از اول تیر 
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد از اول تیر اجرا می شود، گفت: قرار 

نیست بابت سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد مابه التفاوتی به کارگران پرداخت شود.
اصغر آهنی ها ، در مورد آخرین جلسه شورای عالی کار )جزئیات کامل( اظهار داشت: با توجه به مشکالتی که در 
بخش های کارفرمایی و مباحثی که در جامعه کارگری وجود داشت، مباحث بسیار زیادی در جلسه دیشب مطرح 
بود؛ در نهایت برای جلب رضایت نسبی و توجه به فرمایشات رهبری، حدود ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات 

برداشتیم و به پایه مزدی اضافه کردیم.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت، افزود: 
این کار باعث می شود که پرداختی کل کارفرمایی در این بخش چندان فرقی نکند اما حداقل دستمزد کارگری 
افزایش می یابد و بالطبع بازنشستگان تأمین اجتماعی که قبالً درصد کمتری می گرفتند، درصد بیشتری افزایش 

داشته و شرایط بهتری را برای زندگی داشته باشند.
وی ادامه داد: پیشنهاد دوم مربوط به حق مسکن بود که عدد و رقم های بسیار زیادی از سوی طرفین مطرح شد 
اما در نهایت روی عدد ۳۰۰ هزار تومان توافق به عمل آمد. این پیشنهاد برای نهایی سازی و تصویب به هیأت 
دولت ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و 
کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابالغ شود. بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان 

فعلی به ماهانه ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
آهنی ها اظهار داشت: ممکن است عدد در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم 

اما با توجه به شرایط اقتصادی و جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد.
وی در مورد زمان اجرا، گفت: تا پایان خرداد ماه روال پرداخت ها همان فرمول قبلی خواهد بود و از اول تیر 
ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می شود و روی پایه مزد گذاشته می شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، 

لیست های حقوق و دستمزد اصالحیه می خورد.
گفتنی است؛ بر اساس مصوبه شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و 
۹۱۱ هزار تومان افزایش می یابد که به این ترتیب حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار 

تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند باالتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. 

نمای نزدیک

گزارش
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مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت 
خبرداد؛

تشکيل پرونده گران فروشی برای 
توليدکنندگان ژل و محلول ضدعفونی

مدی��ر کل امور حقوقی و تعزیرات س��ازمان حمایت، از 
تخل��ف ۱4۶ میلی��ارد ریالی ۱۲ ش��رکت تولید کننده 
محصوالت بهداش��تی خبر داد و گفت: از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا، بازرسان این سازمان به صورت ویژه نحوه 

فروش محصوالت بهداشتی را رصد کرده اند.
سید مجتبی سجادی اظهار داشت: نظر به شیوع ویروس 
کرون��ا و ضرورت نظارت هرچه بیش��تر بر نحوه عملکرد 
ش��رکت های تولید کننده و توزی��ع کننده محصوالت 
بهداش��تی، طی بررس��ی های صورت گرفته و اقدامات 

نظارتی س��ازمان حمایت، ۱۲ شرکت تولیدکننده ژل و 
محلول ضدعفونی کننده به عنوان متخلف شناس��ایی و 

پرونده گرانفروشی آنها تشکیل شده است.
وی ارزش ریال��ی پرونده های متش��کله را بیش از ۱4۶ 
میلیارد ریال اعالم و تصریح کرد: از ابتدای اس��فند ماه 
۹۸ تاکنون نظارت بر محصوالت بهداشتی تشدید شده 
است که خوشبختانه نتیجه آن را در کنترل و ثبات بازار 

این محصوالت شاهد هستیم.
سجادی همچنین در خصوص برخورد جدی با متخلفین 
اف��زود: پرونده ش��رکت های متخلف جهت رس��یدگی و 
س��یر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال 
ش��ده اس��ت که با عنایت به تداوم ش��رایط خاص کشور 
بواسطه ش��یوع ویروس کرونا، انتظار می رود این پرونده 
ها هر چه س��ریعتر مورد رس��یدگی قرار گیرند. بازرسان 
این س��ازمان، از کوچکترین تخلفی چش��م پوشی نکرده 
و به منظ��ور ایجاد فضای امن روانی برای ش��هروندان و 
جلوگیری از بروز التهاب در بازار این محصوالت، با اشراف 
کامل بر عملکرد ش��رکت های تولی��د کننده محصوالت 
بهداش��تی نظارت می کنند. شهروندان  نیز می توانند در 
این راس��تا ش��رکت ها و توزیع کنندگان متخلف را با هر 
عنوان تخلفاتی اعم از گرانفروش��ی، کم فروشی و احتکار 
 از طریق س��امانه ir.۱۲4 به این س��ازمان معرفی کنند.

 سازمان حمایت مصرف کنندگان و توليدکنندگان

از اول تير  99 اجرا می شود؛
 افزایش متوسط 20 درصدی قيمت 

بليت قطار
معاون مس��افری راه آهن با بیان اینکه افزایش متوس��ط 
۲۰ درص��دی قیم��ت بلیت قطار، مصوبه ش��ورای عالی 
ترابری، از اول تیر ۹۹ اعمال می شود، گفت: قیمت بلیت 

قطارهای حومه ای از سال ۹۳ افزایش نیافته بود.
میرحسن موسوی درباره افزایش قیمت بلیت قطارها، در 
یک برنامه رادیویی، اظهار داش��ت: اگر قرار بود بر اساس 
هزینه هایی که به ش��رکت های حمل و نقل ریلی تحمیل 
ش��ده بود، نرخ جدی��د بلیت ها تعیین می ش��د، ضرورت 
داشت قیمت بلیت قطارهای مسافری تا دو برابر افزایش 
می یافت اما پس از رایزنی با شرکت های حمل و نقل ریلی 

مسافری، توافق شد ش��رکت ها پیشنهاد افزایش قیمت 
بلیت را  حداکثر به 4۰ درصد افزایش، تقلیل دهند.

 وی ادامه داد: شرکت های حمل و نقل ریلی در این باره 
با ما همکاری کردند و پیش��نهاد افزایش قیمت بلیت را 
ب��ه افزایش 4۰ درصدی کاه��ش دادند و همین رقم به 
شورای عالی ترابری ارسال شد در آنجا با در نظر گرفتن 
هم��ه موارد، برای قطارهای بین ش��هری با افزایش ۲۰ 

درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری موافقت شد.
معاون مس��افری راه آهن اظهار داشت: این مصوبه شورای 
عالی ترابری درباره افزایش قیمت بلیت  قطار از اول تیرماه 
اجرا می ش��ود، احتماالً در پیش ف��روش بلیت قطارهای 
مسافری برای تاریخ اول تیرماه که رسماً اعالم خواهد شد و 
از اواخر هفته جاری خواهد بود، این افزایش قیمت ها اعمال 
خواهد شد. موسوی بیان کرد: مصوبه شورای عالی ترابری 
افزایش قیمت بلیت قطار، به صورت متوس��ط ۲۰ درصد 
است بنابراین شرکت ها این اختیار را دارند که با توجه به 
هزینه، درآمد، تقاضا و عرضه  در برخی مس��یرها به عنوان 
مث��ال ۱۵ درصد و در برخی مس��یرها ۲۵ افزایش قیمت 
دهند. وی افزود: ما به شرکت های ریلی اعالم کردیم سعی 
کنند با حداقل افزایش قیمت عمل کنند و سعی کنند که 
این رقم نزدیک به متوس��ط باشد، سپس نرخ ها را برای ما 
بفرستند تا ما بررسی می کنیم و اگر داخل جدول و منطقی 

بود، اعمال خواهد شد.  فارس 

خ��ب��رخ��ب��ر

جنگ زرگری  
سیاست روز کشمکش متولیان شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران را بررسی می کند؛


