
ساخت 13 مدرسه در استان لرستان 
توسط بانک پاسارگاد

بانک پاس��ارگاد در راس��تای ایفای مس��ئولیت های 
اجتماع��ی خود، اقدام به س��اخت 13 مدرس��ه در 
اس��تان لرس��تان کرده  اس��ت که از ای��ن تعداد، 5 
مدرس��ه طی مراس��می جداگان��ه در روزهای 30 
و 31 اَم��رداد س��ال 1399 افتتاح ش��د.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، ای��ن بانک بالفاصله 
پ��س از وقوع حادثه ی س��یل در برخ��ی از مناطق 
کش��ور، ع��الوه ب��ر ارس��ال کمک ه��ای نق��دی و 
غیرنقدی، مش��ارکت خود را در امر ساخت مدرسه 
در مناطق آس��یب دیده  اعالم کرد. در این راس��تا، 
عملیات احداث 13 مدرس��ه در نقاط س��یل زده ی 

استان لرستان توسط این بانک آغاز شد.
 از ای��ن تع��داد 5 مدرس��ه در ش��هرهای الیگودرز 
)روس��تای کشکک(، دورود )روس��تای فرمان آباد(، 
الش��تر )روس��تای گریران علیا(، چگنی )روستای 
دوره( و نورآباد )روس��تای نبی وند( به بهره برداری 
رسیده و افتتاح شدند.بر اساس این گزارش، مراسم 
افتت��اح این م��دارس، با حضور دکت��ر خدابخش و 
دکتر ابراهیمی نمایندگان مردم الیگودرز، سلس��له 
و دلفان در مجلس ش��ورای اسالمی، اسد عبدالهی 
معاون اقتصادی اس��تانداری لرستان، دکتر امیری 
معاون عمرانی استانداری، دکتر قاسمی مدیرعامل 
بانک پاسارگاد، اسماعیل دوستی معاون مدیرعامل 
این بانک در امور پش��تیبانی، تع��دادی از مقامات 
و مس��ئوالن اس��تانی و محلی و جمعی از مدیران 
بانک پاس��ارگاد، همچنین گروهی از دانش آموزان و 

اهالی مناطق برگزار شد.
مجید قاس��می مدیرعامل بانک پاسارگاد در مراسم 
افتت��اح این م��دارس، ضمن قدردانی از اس��تقبال 
و میهمان ن��وازی م��ردم ش��ریف لرس��تان گف��ت: 
بانک پاس��ارگاد در کن��ار انج��ام فعالیت های پولی 
- اقتصادی خود در سراس��ر کش��ور، به عنوان یک 
وظیفه ی ملی و در راس��تای ایفای مس��ئولیت  های 
اجتماع��ی، نس��بت ب��ه س��اخت مدرس��ه اق��دام 

کرده است.

پیام مديرعامل بانک صنعت و معدن 
به مناسبت هفته دولت

دکتر حسین مهري مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره 
ش��هیدان رجایی و باهنر ضمن تسلیت فرا رسیدن 
ماه محرم و ایام س��وگواري سرور و ساالر شهیدان 

حضرت امام حسین )ع( پیامی صادر کرد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني بان��ک صنعت و 
معدن مت��ن این پیام به ش��رح زیر است:س��الروز 
ش��هادت ش��هیدان واالمقام رجای��ی و باهنر که به 
عنوان هفته دولت نامگذاری ش��ده اس��ت، یادآور 
حماسه مردان بزرگي است که در خدمت صادقانه، 
تجلي راستیني از س��یره اولیاء خدا بودند و تقارن 
این هفت��ه با دهه محرم، خود ب��ر ارزش و جایگاه 

فرهنگ ایثار و خدمت افزوده است.
بی شک تأسي به منش و روش زندگی این دو شهید 
بزرگوار که تا پاي جان در دفاع از حقوق ملت ایران 
و خدمت به آنان کوشیدند، مي بایست الگوی تمام 
خدمتگزاران مردم در هر مقام و مس��ؤلیتي باش��د.

هفت��ه دولت فرصتی اس��ت تا با آرم��ان هاي تمام 
ش��هداي عظیم الش��أن انقالب اسالمي به خصوص 
ش��هیدان رجایی و باهنر تجدید میث��اق نماییم و 
با تالش و کوش��ش مضاعف در راه رش��د و اعتالي 
میهن اس��المی و تحقق اهداف بلند دولت تدبیر و 
امید گام برداریم و این در ش��رایطي است که ایران 
اسالمي به دلیل تحریم هاي ظالمانه نظام استکبار 
بیش از پیش به همدلي و همفکري تمامي مسؤالن 
و خدمتگزاران مردم نیاز دارد و وظیفه ماس��ت که 
در این مقطع زماني، روحیه خودباوري و امید را در 
همه بخش ه��اي جامعه به خصوص بخش صنعت 
و معدن کش��ور زن��ده نگه داریم و هم��واره حامي 
کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعاالن عرصه صنعت 

و معدن کشور باشیم.

اخبار گزارش

ط��ی هفته های اخیر اتفاق مهم و بزرگی در بورس رخ داد 
اما کمتر مسئولی بود که به آن توجهی داشته باشد. »مردم  
به بورس بی اعتماد ش��دند«. این جمل��ه حس و حال این 

روزهای بورس است. 
 در پای��ان معامالت  روز گذش��ته علی رغ��م تمام وعده و 
وعیدهایی که  در گوش��ه و کنار به گوش می رس��ید ؛تاالر 
شیش��ه ای با افت 53 هزارواحدی ش��اخص همچنان قرمز 
پ��وش  باقی ماند. براس��اس آمار ثبت ش��ده روز گذش��ته  
شاخص کل بورس با این میزان افت ، در کانال یک میلیون 
و ۶0۸ هزار واحد باقی ماند و بار دیگر رس��یدن به کانال 2 

میلیون واحد را به آرزویی دست نیافتنی تبدیل کرد. 
  روزهای پر التهاب 

این روزها  بازار سرمایه کشور؛ روزهای پر التهابی را سپری 
م��ی کند، التهابی که  بیش ازآنکه  ریش��ه در نوس��ان بازار 
داش��ته باشد ، ریشه در عملکرد متولیان و دست اندرکاران 
ب��ازار دارد. متولیانی که تا دیروز  یکص��دا از مطلوب بودن  
ش��رایط این بازار خبر می دادند و همین موجب آن شد تا 
س��یل گسترده ای از مردم س��رمایه های خرد خود را روانه 
این بازار کنند  تا ش��اید بتوانند به واسطه درآمدی که ازآن 
کسب می کنند ،تورم  لجام گسیخته  اقتصاد را مهار کنند.  
کم نبودند  فعاالن و دست اندرکارانی که  تکیه بر مسندهای 
عالی س��ازمان بورس زده اند و حرکت مردم به این بازار را 
اتفاقی قابل توجه و مطلوب تشریح کردند و بی آنکه   نشانی 
از روزه��ای نزولی بازار عیان کنند به این موضوع پرداختند 
که این بازار  در مقایسه با سایر بازارهای روند مطلوب تری 
برای کس��ب س��ود دارد.  این موعظه ها و  رهنمودهای نه 
تنها در س��طوح مختلف بازارهای مالی و سازمان بورس  که 
در س��طوح  باالتری همچون اعضای هیات دولت به وضوح 

دیده و شنیده می شد. 
 عصبانی یا نگران 

 7 اردیبهش��ت ماه س��الجاری بود که در برابر رشد بی حد 
و حصر ش��اخص برخی کارشناس��ان و تحلیلگ��ران بورس 
کوش��یدند تا  این نکته را به مردم گوشزد کنند که  زمانی 

ک��ه بازار با این ش��دت باال می رود میتواند با س��رعت هم 
روند نزولی در پیش بگیرد اما کس��ی گوشش به این حرفها 
بدهکار نبود و حتی کار به جایی رسید که روحانی این انتقاد 
و هش��دار  فعاالن حرفه ای را ،اقدامی درجهت کارشکنی و 
تضعیف بورس برش��مرد. روحانی درهمان تاریخ در جلسه 
س��تادکرونا گفت: »اینکه کارآفرینان م��ا تالش می کنند و 
اینک��ه مردم ما ت��الش می کنند و آمار تورم ما نش��ان داد 
علیرغم مش��کالتی که در اس��فند و فروردین داشتیم، تورم 
ما کاهش��ی بود و هم نقطه به نقطه و هم ساالنه پایین آمد 
که دومرتبه آنها عصبانی می شوند و می گویند چرا در دنیا 
همه بدبخت شدند، چرا وضع  شما خوب شد؟ خوب شد، چه 
کار کنیم؟ ش��ما اگر ناراحت هستید، گوش نکنید و راهش 
این اس��ت که َوفِ��ی آَذانِِهْم َوْقًرا که در گوش��تان یک پنبه 
بگذارید این حرفهای خوب را نشنوید. بورس ما خوب شده، 
عصبانی هستند و می گویند بورس تمام دنیا به هم ریخته، 
چرا بورس ایران خوب است که بورس ایران به خاطر تالش 
همه شرکت ها و فعاالن اقتصادی خوب است و خوشبختانه 

عرضه سهام شرکت هایی که شرکتهای بزرگ هستند. شستا 
اعالم کرد امیدواریم به زودی شس��تان ه��م اعالم کند در 
بورس، بانکها هم س��هام خود را ب��ه زودی در بورس عرضه 
خواهند کرد و بورس ما رونق پیدا می کند و ش��ورای عالی 

بورس باید مراقبت خود را بکند تا ما جلو برویم.«
 زمانی برای افتخار  

 ب��ه ب��ه و چه چه متولیان  به همی��ن  صحبت های رئیس 
جمهور ختم نش��د  و این روند ادامه داش��ت تا آنجا که در 
20 خردادماه رئیس جمهور ش��د و رونق بورس را درجرگه 
افتخارات کشور برشمرد و در یکصد و چهل و دومین جلسه 
س��تاد هماهنگی اقتص��ادی دولت دوازدهم  ب��ا گفتن این 
جمله »از افتخارات کش��ور این اس��ت در حالی که کرونا با 
همراهی مردم مدیریت ش��ده، بورس و بازار س��رمایه نیز با 

مشارکت مردم رونق گرفته است« 
 روز موعود 

حاال با گذش��ت بیش از 2 م��اه از آن زمان ؛ آن روز موعود 

سررس��یده و بیش از دو هفته است که بورس تماما به رنگ 
قرمز ش��ده و س��هامداران هر روز بیش  دیروز ش��اهد افت 
قیمت سهام خود هستند. س��هامدارانی که با سرمایه های 
اندکی به امید اندکی سودی وارد شدند و همچنان در ضرر 
به س��ر می برند  و هر روز که می گذرد بیش��ترامید خود را 
از دس��ت می دهن��د. حاال با وجود این حج��م ضرر و زیان  
طی روزهای اخیر ش��اهد اظهار نظر متوالن از جمله رئیس 
دفت��ر رئیس جمهور بوده ایم که پا را فراتر از بحث بورس و 
بازارهای مالی گذاش��ته اند با شمارش امواج و تحلیل های 
تکنیکال تالش دارند تا به مردم  این نکته را گوش��زد کنند 
که  بازار بورس همیش��ه به س��مت باال حرکت نمی کند و 

گاهی فرودهایی هر چند سنگین را به خود می بیند.
 ای��ن افراددرحالی بر طبل نوس��ان ذات بازار بورس اس��ت 
میکوین��د که گوی��ی فراموش کرده اند که هش��دارهایی از 
سوی بسیاری ازکارشناسان تا کنون  اعالم شده بود و  درآن 
زم��ان با بی اعتنای��ی این افراد را به عصبانیت و حس��ادت 

محکوم کردند. 
حاال روزهاس��ت که  از گوش��ه وکنار ح��رف های متعددی 
از حمایت های متعدد به گوش می رس��د غافل ازآنکه این 
حمایت ها هنوز رنگ واقعی به خود نگرفته است و همچنان 

درحد حرف باقی مانده است. 
 بسیاری از اعضای شورای بورس   با  ادعاهای واهی تالش 
میکنند تا  حرفهای مطرح ش��ده دراین جلسات را به شکل 
و ش��مایل خوش رنگ و لعابی در فضای مجازی به نمایش 
بگذارند و اینگونه عنوان کنند که س��هامداران حقیقی ولی 
نعمتان بازار هس��تند اما واقعیت داستان چیز دیگری است 
که اگر این مردم با همین س��رمایه های اندک  ولی نعمت 
بودند امروز دیگر برای راهی که به توصیه ش��ما رفته اند و 
حاال تا خرخره در ضرر هستند ؛نگران نبودند.  مردم نگرانند 
چرا که هر آنچه از متولیان شنیدند وهر وعده ای که  دست 
اندرکاران س��ردادند ،حاال ثمری ندارد  و  این اعتمادی که 
خدش��ه دار شده اس��ت  ،به این زودی ها نمی توان دوایی 

برای آن جستجوکرد. 
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وزير جهاد کشاورزی خبر داد؛
شناسايی اخاللگران بازار نهاده ها

 وزی��ر جهاد کش��اورزی با اش��اره ب��ه اینکه 
بازار نهاده ها به ش��دت در حال رصد اس��ت 
و اخاللگران این حوزه شناس��ایی ش��ده اند 
گفت: 120 هزار تُن کود فسفاته و پتاسه در 

کشور در حال توزیع است.
کاظم خاوازی اظهار داش��ت: یکی از مباحث 
دنبال ش��ده ب��ه عنوان سیاس��ت های اصلی 
در جهاد کش��اورزی موضوع خام فروش��ی و 
پیگیری و جلوگیری از این موضوع است که 
با ایجاد زنجیره های ارزش و واحدهای دولتی 

برای دادن تسهیالت محقق خواهد داشت.

وی با اشاره به رونق طرح کشاورزی قراردادی 
گفت: در کشاورزی قراردادی سود کشاورزان 
افزای��ش می یابد و اتفاق بس��یار خوبی برای 
کش��اورزی است و سبب توس��عه و پایداری 
در کشور می شود و کشاورزی های قراردادی 
برای کش��اورز و صنایع تبدیلی یک موفقیت 

محسوب می شود.
وزی��ر جهاد کش��اورزی با بی��ان اینکه یکی از 
آرزوهای بخش کشاورزی حضور زنجیره تولید 
در کنار بخش کش��اورزی است افزود: اگر این 
م��ورد به صورت زنجیره تولی��د اتفاق بیافتد و 
تشکلی از کشاورزان تشکیل شود و آنها تقاضای 
این کار را داش��ته باش��ند به مراتب مطلوب تر 
اس��ت و م��ا حمایت بیش��تری از آنها به عمل 
خواهی��م آورد و تاکنون 150 کش��اورز در این 
زمینه فعال شده اند و با تسهیالتی که در اختیار 
آنها قرار می دهیم کمک زیادی به کشاورزان و 
باغداران خواهد شد. وزیر جهاد کشاورزی بیان 
داش��ت: فقط در خصوص کنجاله س��ویا وقفه 
داشتیم که بانک مرکزی و وزارت صمت کمک 
کردند و روزانه پیگیر واردات نهاده ها هستیم و 
امیدواریم بازار نهاده های دامی در کنجاله سویا 

حل شود. مهر 

مديرعامل توانیر خبر داد:
بررسی تعیین تعرفه صنعتی برای 

ديتاسنترها
مدیر عامل ش��رکت مادر تخصص��ی تولید، 
انتق��ال و توزیع نی��روی ب��رق ایران)توانیر( 
گف��ت: در خواس��ت وزارت ارتباطات درباره 
تعیی��ن تعرفه صنعت��ی برای دیتا س��نترها 
در حال بررس��ی اس��ت تا راهکار مناسب آن 

تدوین شود.
محمد حس��ن متول��ی زاده اف��زود: تاکنون 
عن��وان صنعت به بخش��ی تعل��ق می گرفته 
که کاالیی را تولید می کند و بر این اس��اس 

تعرفه برق تعیین می شد.

وی ادامه داد: اکنون که بحث دیتا س��نترها 
مط��رح ش��ده الزم اس��ت بررس��ی ه��ای 
کارشناسانه انجام ش��ده و بعد تعرفه تعیین 

شود.
متول��ی زاده گفت: بررس��ی ها در این زمینه 
آغاز شده و پس از بدست آمدن نتیجه اطالع 

رسانی خواهد شد.
وزیر ارتباطات با ارس��ال نامه ای از وزیر نیرو 
درخواست کرد که محاسبه تعرفه برق مراکز 
داده )دیتا سنتر( همانند تعرفه برق صنعتی 

انجام شود.
توس��عه  ب��رای  دیتاس��نترها  اح��داث 
زیرس��اخت های کش��ور در دولت دوازدهم و 
بیش از همه در یک سال اخیر در دستور کار 
وزارت ارتباطات قرار گرفته اس��ت.  توس��عه 
زیرساخت های کشور که رئیس جمهوری نیز 
به آن تاکید کرده اس��ت، با استفاده از بستر 

مراکز داده قابل انجام است.  
 ب��اال ب��ودن هزین��ه ب��رق مصرف��ی ب��رای 
ش��رکت های فعال در حوزه دیتاسنتر از آن 
دست مسائلی اس��ت که مدت هاست مطرح 
می ش��ود و چاره ای برای آن اندیشیده نشده 

است.  ايرنا 

مشاور سازمان راهداری خبر داد:
نوسازی ۸۰ درصد ناوگان 

فرسوده با تولید داخل 
مش��اور س��ازمان راه��داری و حم��ل و نقل 
ج��اده ای در حوزه نوس��ازی ن��اوگان گفت: 
نوس��ازی ۸0 درص��د خودروهای فرس��وده 
بوسیله تولید داخل و تنها 20 درصد از محل 

واردات انجام خواهد شد.
 ص��دراهلل بمانا اظهار داش��ت: نوس��ازی ۸0 
درص��د خودروهای فرس��وده بوس��یله تولید 
داخل و تنها 20 درصد از محل واردات انجام 
خواهد شد. این میزان واردات در کنار تولید 
در نظر گرفته شده تا بتواند مشکالت سیستم 

حمل و نقل جاده ای کشور را برطرف کند.
وی در ادامه ضمن اشاره به اجرای چهار طرح 
نوس��ازی برای ناوگان حم��ل و نقل جاده ای 
فرسوده در کشور گفت: طرح نخست، مربوط 
به ریاس��ت جمهوری است که طرح کلید به 

کلید مشهور است.
مش��اور س��ازمان راه��داری و حم��ل و نقل 
جاده ای افزود: در قالب این طرح 17۶ هزار و 
550 دستگاه ناوگان فرسوده اعم از کامیون، 

اتوبوس و مینی بوس نوسازی می شود.
وی اضافه ک��رد: منابع اج��رای این طرح از 
محل صندوق توس��عه ملی تأمین و بعد هم 
از محل صرفه جویی سوخت منابع مزبور به 

صندوق توسعه ملی بازگشته داده می شود.
بمان��ا گف��ت: به طور کل��ی در این طرح 50 
درصد یارانه بالعوض از سوی دولت پرداخت 
می ش��ود در ضمن 30 درصد قیمت خودور 
تس��هیالت 1۸ درصد و 20 درصد هم آورده 

متقاضی است.
وی ادام��ه داد: ه��م اکن��ون در ای��ن طرح 
500 دس��تگاه کامیون تحویل داده ش��ده و 
همینطور 105 دستگاه اتوبوس هم در حال 

تحویل است. صدا و سیما 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

سیاست روز وعده های وعیدشده متولیان در بازار سرمایه را بررسی می کند؛  

دیوار بی اعتمادی به نام بورس

وزی��ر نی��رو گفت: مناب��ع مالی ط��رح برق امی��د از محل 
صرفه جویی های صورت گرفته ب��ه منظور تولید برق برای 

پوشش پیک مصرف در هر سال تامین خواهد شد.
رض��ا اردکانی��ان، صبح امروز در نشس��ت خب��ری وزارت 
نیرو به مناس��بت هفته دولت ضمن اش��اره به مصوبه روز 
گذش��ته هیات وزی��ران به منظور مدیری��ت مصرف انرژی 

برق تحت عنوان طرح »برق امید«، گفت: خوش��بختانه در 
همه بخش ها از جمله صنعت، معدن، کش��اورزی، خدمات، 
خانگ��ی و بخ��ش عموم��ی همکاری های الزم ب��ه منظور 

مدیریت مصرف صورت گرفته است.
وزی��ر نی��رو، در بی��ان اینک��ه اس��اس کار م��ا حمایت از 
مشترکین کم مصرف و تشویق مش��ترکین پرمصرف برای 

پیوس��تن به جرگه خوش مصرف ها و کسانی است که الگو 
را رعای��ت می کنند، گفت: بر اس��اس مصوبه روز گذش��ته 
مصرف کنن��دگان خانگ��ی در 3 گروه ک��م مصرف، خوش 

مصرف و پر مصرف دسته بندی خواهند شد.
وی با اش��اره به هدف ط��رح برق امید  و بی��ان این که با 
اج��رای این طرح، مش��ترکین کم مص��رف از تخفیف 100 
درص��دی در قبض برق برخوردار می ش��وند، گفت: در این 
طرح مقرر شده از مشترکین خوش مصرف قدردانی شود و 
از مش��ترکین پرمصرف  نیز خواسته ایم تا با انجام کارهایی 
از عنوان پرمصرف دور شده و به خوش مصرف ها بپیوندند. 
اردکانیان، با تاکید بر اینکه  یکی از این اقدامات در راستای 

کاهش مصرف، آموزش اس��ت ک��ه مجموعه هایی در حال 
شکل گیری هس��تند تا به مردم آموزش داده شود تا با چه 
کارهای ساده ای می توانند مصرف برق خود را کاهش دهند، 
تصریح کرد: راه حل دیگر به منظور کاهش برق پر مصرف ها 
این است که آن ها می توانند پنل های خورشیدی کوچک در 
پشت بام منازل نصب کنند. برای تحقق این هدف به کسانی 
که نیاز مالی دارند وام کم بهره تعلق می گیرد.  عضو کابینه 
دولت دوازدهم، ضمن تش��ریح تامین منابع مالی این طرح 
گفت: منابع مال��ی طرح برق امید از محل صرفه جویی های 
صورت گرفته به منظور تولید برق برای پوشش پیک مصرف 

در هر سال تامین خواهد شد. فارس

 جزئیات رایگان شدن برق 30 میلیون نفر

تامین منابع مالی طرح »برق امید« از محل صرفه جویی ها

ستاد تنظیم بازار اعالم کرد؛

حذف مشروط عوارض صادراتی 
تخم مرغ برای شهریور

 س��تاد تنظیم بازار در راس��تای حمایت از تولیدکنندگان 
عوارض صادراتی تخم مرغ  برای ش��هریورماه را مشروط به 
تعهد اتحادی��ه مرکزی مرغداران میهن برای جلوگیری از 
هرگونه کمبود احتمال��ی و نیز ثبات و رعایت قیمت های 
مصوب درب مرغداری و مصرف کننده در س��طح بازار، از 

ابتدای شهریور ماه حذف کرد.
بر اس��اس ابالغیه س��تاد تنظیم بازار به مسئوالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت(، وزارت جهاد کشاورزی، 
گمرک و اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، رقابت ش��دید 
در بازار کشورهای همسایه و دمپینگ قیمت تجار ترکیه، 
منجر به کند ش��دن روند بازار و کاهش نرخ داخلی تخم 

مرغ ش��ده اواخر مرداد جلسه کمیته رصد و پایش تنظیم 
بازار تخم مرغ با حضور مس��ئوالن مربوطه برگزار ش��ده و 
در آن مقرر شده که سازمان توسعه تجارت در کشورهای 
مقص��د صادراتی از جمله عراق، افغانس��تان، عمان و قطر 
با برگزاری نشس��ت با سازمان های متناظر و انعقاد تفاهم 
نامه، ش��رایط ب��ازار منطق��ه، وضعیت نی��از، قیمت های 
صادراتی، فروش داخلی کش��ورهای مربوطه را شناسایی 

و بازار جدید صادراتی ایجاد کند.
همچنین از آنجایی که تجار کش��ور ترکیه با اس��تفاده از 
خطوط مواصالتی کشور ایران، اقدام به صادرات تخم مرغ 
از مس��یر ایران به کشور عراق و دمپینگ قیمتی می کنند 
مقرر ش��د س��ازمان توس��عه تجارت با برگزاری جلسات 
مش��ترک با وزارت راه و شهرس��ازی و گمرک جمهوری 
اسالمی موضوع ترانزیت و حداکثر کردن منفعت کشور در 
این مقوله را بررس��ی و در قالب گزارش جامعی از مقادیر 
و ارزش صادرات ایران به س��ایر کشورها از مسیر ترکیه و 

بالعکس را به دبیرخانه تنظیم بازار ارائه کنند. ايسنا 

با اجرای مصوبه از تیر رقم خورد؛

کاهش ۲۵ درصدی حق 
مسکن کارگران  

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها درباره ابالغ حق 
مسکن از تیرماه گفت: با اجرای مصوبه حق مسکن از تیرماه 

در مجموع 25درصد ازحق مسکن کارگران کم شد.
فرامرزتوفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها 
درواکنش به ابالغ مصوبه دولت برای افزایش حق مس��کن 
کارگ��ران گفت:زمانی که وزیرکار اقدامی را انجام می دهد 
که مغایربا روح س��ه جانبه گرایی و روح شورای عالی کار 
است,زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای عالی کار 
مشخص نش��ده بود. وزیرکار در مصاحبه ای اعالم کردند 
که طبق مصوبه ش��ورای عال��ی کار و هیأت دولت افزایش 

حق مسکن از تیرماه اعمال می شود.

وی ادامه داد:با توجه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به 
دستمزد 99 کارگران و تأکید رهبری  مبنی بر اینکه صدای 
ً به بحث  کارگران ش��نیده شود,دس��تمزد س��ال 99 مجددا
گذاشته شد.برخی مولفه ها تغییر و برخی دیگر اصالح شد. 
یکی از مولفه هایی که تغییر کرد بحث حق مسکن کارگران 
ب��ود. با توجه به اینکه بارها مس��ئولین اعالم کردند که این 
مصوبه برای دستمزد 99کارگران است. بنابراین افزایش حق 
مسکن می بایس��ت از ابتدای فروردین ماه 99 اجرایی می 
شد. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: انتظار 
داریم مجلس قانونی تصوی��ب کند که مصوبه افزایش حق 
مس��کن کارگران نیازی به تصویب در هیأت دولت نداشته 

باشد در شورای عالی کار به تصویب برسد.
 توفیقی گف��ت: حدود ۶00هزارتوم��ان از مجموع درآمد 
کارگران کم ش��د که این رقم در مجموع حدود 25درصد 
اس��ت.اگر ماهیانه 200هزارتومان در قالب حق مسکن به 
حقوق کارگران اضافه می شد در 12ماه سال رقمی حدود 

2میلیون و400هزارتومان می شد,  تسنیم 


