
از آنجا كه حداقل دس�تمزد ني�روي كار طي 
سال هاي اخير به شكل اس�مي افزايش و به 
شكل واقعي )براساس قدرت خريد( كاهش 
پيدا كرده اس�ت، بهتر اس�ت ش�وراي عالي 
كار كه عموم�ًا تحت حاكميت دولت اس�ت، 
در مورد مي�زان كاهش حداقل دس�تمزد به 
واس�طه عملياتي كردن سياس�ت هاي پولي 
و مالي و كاهش ارزش ري�ال كه قراردادهاي 
كار براساس ريال تنظيم مي شود، بحث كند 
تا بدين واسطه داالن هاي كاهش ارزش پول 
ملي و قدرت خريد نيروي كار شناسايي شود. 
بررس��ي وضعيت حداقل دس��تمزد نيروي كار 
كارگري نشان مي دهد كه عموماً براساس تورم 
تعيين شده و توجهي به سبد معيشت خانوار در 
تعيين دستمزد نشده است، از اين رو جاي دارد 
راه هاي بررسی و تقويت قدرت خريد كارگران 
در جلسات تعيين حداقل دس��تمزد كارگران 
ش��وراي عالي كار مورد بح��ث و گفت وگو قرار 
گيرد به ويژه اينكه بانك مركزي و مجموعه نهاد 
دولت مي كوشد در فصل پاياني سال تورم را به 
شكل موقت هم شده كمي تحت كنترل درآورد 
تا حداقل دس��تمزد براس��اس تورمي كه موقتاً 

كمي كنترل شده است، تعيين شود. 
كاهش قدرت خريد نيروي كار به دليل بحران 
دستمزدها موجب شده تا طرف تقاضا در اقتصاد 
ايران به حد قابل مالحظه اي آسيب ببيند و اين 
يكي از داليل ركود در اقتصاد به شمار مي رود. 

از طرف ديگر به دليل فضاي نامناسب صادرات، 
توليدكنندگان ايران نيز توانايي صادرات چنداني 
هم ندارند، به همين روي بنگاه های توليدي با 
چالش فروش ام��روز مواجه ش��ده اند؛ چالش 
فروش نيز درآمد بنگاه ها را كاهش داده اس��ت، 
از اين رو ش��اهد داغ ش��دن بحث دستمزد هاي 

منطقه اي نيروي كار هستيم. 
عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه در جلسه روز 
سه شنبه شوراي عالي كار در مورد عقب افتادگي 

دستمزد نس��بت به تورم صحبت ش��د، گفت: 
تعيين مزد به صورت منطقه اي، براي دستمزد  

سال ۱۴۰۰ مطرح نيست. 

محمدرضا تاجيك 
در گفت و گو با مهر 
در مورد جلسه روز 
سه ش��نبه شوراي 
عال��ي كار اظه��ار 
داشت: ديروز جلسه 
اول ش��وراي عالي 
كار بعد از برگزاري 

كميته دستمزد و تعيين هزينه سبد معيشت بود 
و با توجه به اينكه تعدادي از نمايندگان كارگري 
كه عضو اصلي هستند، مثل آقاي خدايي و آقاي 
صيفي در كميته دستمزد حضور ندارند. از اين 
رو در جلس��ه تمامی اتفاقات كميته دس��تمزد 
شرح داده شد؛ البته روال هر ساله همين است 
كه شرح كميته دستمزد در جلسه اول شوراي 

عالي كار ارائه مي شود. 
عضو كارگري شوراي عالي كار افزود: اطالعات 
خوبي هم از سوي كارشناسان روابط كار وزارت 
كار در خصوص عقب افتادگي دس��تمزد نسبت 
به ت��ورم و چگونگي تهيه عدد س��بد معيش��ت 

ارائه شد. 
وي ادام��ه داد: مبح��ث ديگري ه��م كه مطرح 
ش��د و نمايندگان كارفرمايي صحبت زيادي در 
اين خصوص مي كردن��د، بحث مزد منطقه اي و 

صنايع مختلف بود. 
نماين��دگان مؤسس��ه عال��ي پژوه��ش تأمين 
اجتماع��ي در مورد چگونگي تهي��ه پروپوزال و 
عملكرد اين چند ماه��ه در مورد مزد منطقه اي 
مطالبي را ارائه كردند كه با توجه به ضيق وقت، 
مقرر ش��د اين اطالع��ات براي ارزيابي بيش��تر 
به ص��ورت مكتوب ب��ه نماين��دگان كارگري و 

كارفرمايي ارائه شود. 
تاجيك گفت: پژوهش ها در مورد مزد منطقه اي 
تازه شروع ش��ده و بايد ديد س��ال بعد شرايط و 
زيرس��اخت ها به چه ش��كلي جلو مي رود و آيا 
مي شود براي دس��تمزد ۱۴۰۱ منطقه اي عمل 

كرد يا خير. 
عضو كارگري ش��وراي عالي كار اف��زود: برخي 
از نماين��دگان مجل��س ب��دون اتكا و اس��تناد 
ب��ه بررس��ي هاي تخصص��ي و كارشناس��ي، 
اظهارنظرهاي��ي در خص��وص م��زد منطقه اي 
كرده اند؛ اين در حالي اس��ت كه بررسي آمار و 
اطالعات مركز آمار ايران براي س��ال ۹۹ نشان 
مي دهد كه تورم در مناطق روستايي يك درصد 
بيشتر از مناطق شهري است و عالوه بر آن بايد 
توجه داشت كه تعداد خانوار كارگران در مناطق 
روستايي بيشتر از مناطق شهري است و شرايط 

خاص خود را دارد. 
وي ادام��ه داد: برخ��ي از كارفرمانماها و برخي 
نمايندگان مجلس كه اطالع��ات كامل ندارند، 
معتقدند كه مزد در مناطق روستايي بايد كمتر 

باشد. 
اين افراد بايد بدانند كه نمي توانند بروند در روستا 

و به كارگر يك ميليون تومان حقوق دهند. 
تاجيك تأكيد كرد: بحث و گفت وگو براي تعيين 
دس��تمزد ۱۴۰۰ حقوق بگيران مشمول قانون 
كار طبق روال سال هاي گذشته آغاز شده و بحث 
تعيين مزد به صورت منطقه اي و بر مبناي صنايع 

مختلف براي مزد سال آينده مطرح نيست. 
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 تفکر شورای عالی کار در عدم کفایت دستمزد!
ظاهراً درجلسه شورای عالی كار رقم به دست آمده برای سبد معيشت كارگران مورد تأييد قرار گرفته

 

 ولی احتماالً بعد از مدتی جلسه و تفكر و توجه! نهايتاً حداقل دستمزد دوباره بر اساس تورم محاسبه خواهد شد
يک عضو شورای  عالی كار: مزد منطقه اي براي 1۴۰۰ مطرح نيست

هادی غالمحسینی
  گزارش  

اطميناني به بازار رمز ارزها نيست 
به گفته دبير ش�وراي عالي فضاي مجازي، ش�يب صع�ودي قيمت 
رمزارزها را به هيچ وجه نمي توان تضمين كرد و ورود افراد به اين حوزه 
به عنوان ثروت اندوزي و خروج س�رمايه از كشور، به صالح نيست. 
به گزارش ايسنا، بازار رمزارزها اين روزها و در شرايطي كه افراد از بورس 
روي گردان شدند، داغ ش��ده و به نظر مي رسد بخشي از سرمايه  مردم به 
سمت ارزهاي ديجيتالي رفته اس��ت. البته موضوع استخراج بيت كوين 
پيش از اين و همزمان با آلودگي هوا و تاريكي ها هم مطرح بود، اما اكنون 
خريد و فروش اين رمزارز به عنوان روشي براي سرمايه گذاري باب شده 
و اين موضوع واكنش مسئوالن را هم به دنبال داشته است كه معتقدند 
رمزارزها بازار پرنوساني دارند و نه تنها تضميني براي ادامه روند صعودي 

آنها نيست، بلكه منجر به خروج ارز از كشور مي شوند. 
مركز ملي فضاي مجازي به تازگي در اطالعيه اي اعالم كرد: رمزارزهايي 
مانند بيت كوين از هيچ گونه پش��توانه و تضميني برخوردار نيس��تند و 
همچنين تاكنون تصميمي براي اعطاي مجوز به درگاه ها و س��ايت هاي 
فعال خريد و فروش رمزارزها و بيت  كوين در كشور گرفته نشده است و از 
اين  رو اكيداً توصيه مي  شود همگان در اين زمينه احتياط هاي الزم را به 

خرج داده و در دام تبليغات سوداگران اين بازار غيرشفاف نيفتند. 
  استخراج رمزارزها در حال ساماندهي است

در اين راستا سيدابوالحسن فيروزآبادي در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه 
ارزهاي ديجيتال بحث مفصلي دارد، اظهار كرد: اينكه ارز ديجيتال توليد 
كنيم يك موضوع اس��ت، ارز ديجيتال به عنوان ابزار مبادله يك موضوع 
است و اينكه به عنوان ثروت اندوزي و سرمايه گذاري به آن نگاه كنيم، يك 
موضوع ديگر است. فعالً در كشور ما، توليد و استخراج رمزارزهاي جهان روا 
به عنوان يك فرآيند مثبت در حال س��اماندهي اس��ت، در حوزه مبادله 
هم مقداري كه به دور زدن تحريم ها كم��ك  كند، بايد مورد حمايت قرار 
بگيرد. وي ادامه داد: اما اينكه رمزارزها به عنوان راهي براي ثروت اندوزي 
باش��ند يا از اينكه از اين وس��يله بخواهند براي خروج س��رمايه از كشور 
استفاده كنند را به هيچ وجه به صالح كشور نمي دانيم. بانك مركزي بايد 
در اين رابطه ورود كرده و به نحوي اين فضا را ساماندهي كند. مركز ملي 
فضاي مجازي هم كمك مي كند كه ما تسعير معامالتي و ساماندهي در 
بخش توليد داشته باشيم، اما به هيچ وجه سرمايه هاي ما از بازار بورس و 

بخش هاي ديگر خارج نشود و به صورت ثروت اندوزي به آن نگاه شود. 
رئيس مركز ملي فضاي مجازي با بيان اينكه بازار رمزارزها بسيار ناپايدار 
اس��ت، گفت: رمزارزها مدتي در ش��يب صعود بوده و ممكن است مدتي 
هم در شيب سقوط قرار بگيرد و مردم به پولشان احتياج داشته باشند و 
آن زمان به شدت متضرر مي ش��وند. به هيچ وجه نمي توان تضمين كرد 
كه هميشه شيب قيمت رمزارزها صعودي است، هميشه نوسان داشته، 
نوسان هاي زيادي هم داشته، وقتي هم كه قيمت ها سقوط مي كند، بعضاً 
به مدت هفت ماه تا يك سال به حالت سقوط باقي مي ماند، بنابراين اصاًل 

توصيه نمي كنيم افراد وارد اين حوزه شوند. 
 

وزير راه و شهرسازي:
آماده اجراي ممنوعيت هاي سفر نوروزي هستيم

وزي�ر راه و شهرس�ازی اع�الم ك�رد: ت�ا كن�ون هي�چ ممنوعيتي 
ب�راي س�فرهاي ن�وروزي با وس�ايل حم�ل و نق�ل عموم�ي اعالم 
ننش�ده اس�ت، اما اگر ابالغ ش�ود بالفاصل�ه اجرايي خواهد ش�د. 
به گزارش ايسنا، با وجود هش��دارهاي متعدد مسئوالن وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي همچنان برنامه ريزي سفرهاي نوروزي از سوي 
ش��ركت هاي حمل و نقلي مختلف در حوزه هاي هوايي، ريلي و جاده اي 
ابالغ شده و بليت ها نيز براي شهرهاي مختلف فروخته مي شود كه البته 

تاكنون اين سفرها ممنوع نشده است. 
ايرج حريرچي - معاون كل وزارت بهداشت - در آخرين اظهاراتش در اين 
باره گفت: فعاًل س��فر نوروزي با خودروهاي شخصي ممنوع است و ستاد 
ملي مقابله با كرونا براي سفر با قطار و هواپيما فعاًل تصميمي نگرفته است. 
البته بستگي به وضعيت بيماري و شدت شيوع ويروس انگليسي دارد كه 

مي تواند اين تصميمات را دستخوش تغيير كند. 
از سوی ديگر  محمد اسالمي – وزير راه و شهرسازي – در اين باره به ايسنا 
گفت: تا كنون هيچ كسي سفر با وسايل حمل و نقل عمومي را در اسفندماه 
و نوروز ممنوع نكرده و اين مس��ئله مشمول هيچگونه محدوديتي به جز 

رعايت الزامات بهداشتي مصوب ستاد ملي مقابله با كرونا نشده است. 
وي افزود: بر اين اس��اس ش��ركت هاي حمل و نقلي به صورت روتين 
برنامه هاي خودش��ان را اعالم كرده اند؛ اما اگر منع س��فري از س��وي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي اعالم شود قطعاً اين اتفاق 

خواهد افتاد. 
اس��المي تأكيد كرد: تاكنون ممنوعيتي براي انجام سفرهاي نوروزي با 
وسايل حمل و نقل عمومي مانند اتوبوس، قطار يا هواپيما اعالم نكرده اند 
و مس��ئوالن و متوليان بهداش��تي اعالم كرده اند كه مردم در اسفند ماه 
پروتكل هاي بهداش��تي را رعايت كنند تا بتوانيم ن��وروز آرامي را تجربه 
كنيم، اما هنوز هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است، البته به محض تصويب و 
ابالغ هرگونه ممنوعيت يا محدوديتي در زمينه سفرهاي نوروزي بالفاصله 

آن را اجرا خواهيم كرد.

افزایش قيمت نفت صرفًا یك خوش بيني است
گروه كارشناس�ان اوپک پالس معتقد هس�تند ك�ه افزايش اخير 
قيمت نفت،  بيش�تر توس�ط بازيگران مالي ايجاد ش�ده است؛ از 
اين رو خواس�تار »خ�وش بيني محتاطانه و هوش�يارانه« ش�دند. 
به گزارش فارس،  رويترز براس��اس سندي از اوپك پالس نوشت: گروه 
كارشناسان اوپك پالس معتقد هس��تند كه افزايش اخير قيمت نفت،  
بيشتر توسط بازيگران مالي ايجاد شده است تا بهبود در عوامل بنيادين 

فيزيكي بازار نفت. 
بر اساس اين گزارش،  همچنين كارشناس��ان به علت وجود بي ثباتي 
اساسي در بازارهاي فيزيكي و احساسات كالن حاكم بر بازار،  از جمله 
ريسك هاي موجود از سوي انواع جهش يافته كوويد - ۱۹ كه در حال 
افزايش است،  خواس��تار »خوش بيني محتاطانه و هوشيارانه« شدند. 
كشورهاي عضو اوپك و همپيمانانش��ان امروز گرد هم جمع مي شوند 
تا در مورد سياس��ت خود براي افزايش يا عدم افزايش توليد نفت شان 
تصميم بگيرند، اما گمانه زني هايي وجود دارد كه با افزايش قيمت نفت،  
اين گروه  توليد خود را روزانه 5۰۰ هزار بشكه افزايش دهد و براي همين 

در آستانه اين نشست قيمت نفت كاهش يافته است. 

هر اونس طال ۱۷۳۲ دالر
تأثي�ر  تح�ت  دي�روز  معام�الت  در  ط�ال  جهان�ي  قيم�ت 
ب�اال مان�دن ن�رخ س�ود اوراق قرض�ه امري�كا اف�ت ك�رد. 
به گزارش مهر به نقل از سي ان بي س��ي،  سود اوراق قرضه امريكا كه در 
روزهاي اخير به باالترين سطح خود در يك سال اخير رسيده بود، افت 
كرد و اندكي از رشد خود را از دس��ت داد، اما همچنان در سطح بااليي 

باقي ماند.  
با باال ماندن سود اوراق قرضه،  نگه داش��تن طال به عنوان يك سرمايه 
غيرسودده براي سرمايه گذاران به صرفه نيست. تا ساعت ۱۰:۴۰ به وقت 
تهران،  قيمت خريد نقدي هر اونس طال در بورس لندن،  اس��پات گلد،  
۰/۲۲ درصد افت كرد و به ۱,۷۳۲.5۰ دالر رس��يد. قيمت پيش خريد 
هر اونس طالي امريكا هم ت��ا اين لحظه ۰/۱۷ درص��د پايين آمد و به 

۱,۷۳۰.6۰ دالر رسيد. 

فرار مسكن از مسلخ اصالح قيمت 
    مسکن

 طي ماه هاي گذش�ته بازارهاي س�هام، ارز، 
طال و سكه، خودرو با افت قيمت مواجه شد، 
اما تنها بازاري ك�ه در اقتصاد ايران قيمتش 
افزايش داش�ت و دارد، مسكن است. از اين 
رو اين پرسش مطرح است كه افزايش ممتد 
نرخ مس�كن با وجود ركود ش�ديد ب�ازار به 
س�ود چه اش�خاص حقيقي و حقوقي است. 
بس��ياري از بازارها طي ماه هاي گذشته نوسان 
قابل مالحظه اي را تجربه كرده اند. به طور نمونه 
نرخ دالر از ۳۳ه��زار تومان حتي ب��ه ۲۱ هزار 
تومان نيز نزول كرد و هم اكن��ون در محدوده 
۲5 هزار تومان ق��رار دارد يا نرخ هر گرم طال از 
محدوده يك ميليون و 6۰۰ هزار تومان به زير 
يك ميليون تومان رسيد و هم اكنون در محدوده 
يك ميليون و ۱۰۰ هزار تومان اس��ت؛ يا اينكه 
نرخ سكه از محدوده ۱6هزار تومان به محدوده 

۱۰ميليون تومان نزول كرد و هم اكنون حدود 
۱۱ميليون تومان ارزش دارد در همين راس��تا 

بازار خودرو نيز با نوسان مواجه شد. 
همچنين يكي از بازارهايي كه نزولش انتقادهاي 
فراوان��ي را در جامعه به همراه داش��ته اس��ت، 
بازار س��هام مي باش��د؛ زيرا ارزش ب��ازار بورس 
اوراق بهادار تهران در ماه هاي ابتدايي س��ال به 
مرز۷هزار هزار ميليارد تومان نزديك شد، ولي 
هم اكنون زير 5 هزار هزار ميليارد تومان ارزش 
دارد، از اين رو ارزش سهام 5۷ميليون سهامدار 

در بازار سرمايه با نزول مواجه شده است. 
يكي از بازارهايي كه در كمال تعجب مدت هاست 
بي تفاوت به ن��زول نرخ در بازاره��اي موازي با 
افزايش نرخ روبه رو است، بازار مسكن مي باشد 
و براي افكار عمومي اين موضوع مورد پرس��ش 
اس��ت كه متولي بازار مس��كن در ايران كيست 

و چرا اين بازار تا حدي رش��د ك��رده كه ديگر 
بس��ياري از طبقات در جامعه ت��وان حضور در 
بازار مس��كن را ندارند و حتي اش��خاصي كه به 
رغم برخورداري از پس ان��داز مي خواهند متراژ 
واحد مسكوني خود را كمي بزرگ تر كنند از اين 

رويداد عاجز مي باشند. 
 يك تحليلگر بازار سرمايه ضمن تحليل وضعيت 
بازاره��اي م��وازي بازار س��رمايه اظه��ار كرد: 
بازار مس��كن در تهران ب��ا دالر ۲۸ هزار و ۴۰۰ 
توماني قيمت مي ش��ود و قيمت دالر نيز باالي 
۲5هزارتومان اس��ت. فقط دالر در بازار سرمايه 

زير ۲۰ هزار تومان قيمت دارد! 
روزبه ش��ريعتي در گفت و گو با ايسنا، با اشاره 
به وضعيت بازارهاي موازي اظه��ار كرد: طبق 
گزارش بانك مركزي، بازار مسكن در بهمن ماه 
۴درصد قيمت ملك رش��د كرده است و حجم 

معامالت نيز هرچند نس��بت به س��ال گذشته 
بس��يار كاهش داش��ته، اما نس��بت به ماه قبل 
صعودي بوده و ميانگين هر متر مربع مسكن در 
تهران به ۲۸/۴ رسيده اس��ت. تقريباً از آنجا كه 
ميانگين قيمت مسكن در تهران هزار دالر است، 
يعني مس��كن با دالر ۲۸ ه��زار و ۴۰۰ توماني 

قيمت مي گيرد.  

معاون بازرگاني داخل�ي وزارت صمت با بيان 
اينك�ه در 11ماه ابت�داي امس�ال 32ميليارد 
دالر كاال به كش�ور وارد ش�ده اس�ت، گفت: 
تمهيداتي انديشيده ش�د تا گروه كااليي 27 
كه داراي ثبت س�فارش و منش�أ ارز هستند 
ني�ز مج�وز ورود ب�ه كش�ور درياف�ت كند. 
به گزارش فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، عباس قبادي در مورد ترخيص كاالهاي 
گروه ۲۷ در گمركات اف��زود: كاالهاي گروه ۲۷ 
رقمي كمتر از 5۰ ميليون دالر دارد كه در مقابل 

۳۲ ميليارد دالر واردات رقم كوچكي است. 
معاون بازرگان��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت 

افزود: البته تحريم ها و مس��ائل ارزي مشكالتي 
را براي مجموعه واردات و ترخيص كاال به وجود 
آورد كه با تدابير انديشيده ش��ده از سوی  ستاد 
اقتصادي دولت، بخش عمده اي از كاالهاي مانده 

در گمركات به سرعت ترخيص شد. 
وي گفت: در ۱۱ماهه سال ۹۹ بالغ بر ۲۰ ميليون 
تن كاال به ارزش تقريبي ۳۲ ميلي��ارد دالر وارد 

كشور شده است. 
قبادي اظهار داشت: واردات كاال در كشور مشمول 
يك س��ري ضوابط و مق��ررات اس��ت، بايد ثبت 
سفارش انجام شود، تأمين ارز و منشأ ارز صورت 
بگيرد و موضوعات پولشويي و موضوعات مختلف 

ديگر مشخص شود. 
معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت با اش��اره به 
اينكه آنچه تكليف وزارت صمت است، كاماًل ايفا 
ش��ده و از اينجا به بعد كار به س��متي مي رود كه 
كاال به كشور وارد شود، ادامه داد: بايد به گونه اي 
عمل نكنيم كه كش��ور را در يك فشار ارزي قرار 
دهيم و كاالهاي اساسي كه االن در بنادر هستند 
را كنار بگذاريم و روي كمت��ر از 5۰ميليون دالر 
كاالي غيرضروري تمركز كنيم و مش��كالت آن 

را برطرف كنيم. 
قبادي در ادامه با بيان اينكه اولويت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، واردات كاال هاي اساسي و مواد 

اوليه توليد و اقالم مورد نياز مردم )گندم، روغن، 
برنج و. . . ( اس��ت، افزود: در جلسات برگزار شده 
قرار شد تمهيداتي انديشيده شود تا گروه كااليي 
۲۷ كه داراي ثبت س��فارش و منشأ ارز هستند، 
نيز مجوز ورود به كش��ور را تا پايان سال دريافت 

كنند. 
وي با اشاره به شرايط اقتصادي ويژه و تحريم هاي 
ظالمان��ه ب��ر كش��ور گف��ت: در اين ش��رايط با 
محدوديت ه��اي ارزي مواج��ه ش��ديم و بايد با 
مديريت مناب��ع ارزي موجود مج��وز ورود براي 
كاال هايي صادر شود كه محدوديت ارزي نداشته 

باشند و خسارتي هم به آنها وارد نشود. 

كاالهاي گروه 27 هم ترخيص مي شود، اما بعد از كاالهاي اساسي
   خبر

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
350-18550سرمايه گذاري تامين اجتماعي

190-42030پتروشيمي بوعلي سينا
320-16020سيمرغ

46490890سرمايه گذاري ساختمان ايران
50-2710قطعات اتومبيل ايران 

300-22440سيمان خوزستان
380-18650سيمان فارس وخوزستان

33500كارخانجات توليدي شهيدقندي
130-6780بيمه دانا

40-2360بيمه آسيا
1191090فوالدمباركه اصفهان

90-4830نيرومحركه 
706040سيمان شرق 

90-4760فروسيليس ايران 
240-11850بيمه پارسيان

730-50100مس شهيدباهنر
120-5910 گروه صنايع بهشهرايران 

380-19010سرمايه گذاري شاهد
530-26340س.صنايع شيميايي ايران

380-19460صنعتي بهشهر
268090سرمايه گذاري نيرو

520-25620نوردآلومينيوم 
320-15970كالسيمين 

5660020موتوژن 
240-11990سرمايه گذاري آتيه دماوند

100-5220سرمايه گذاري مسكن 
320-16160سرمايه گذاري صنعت نفت  

80-10870سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
50-2460بانك كارآفرين 

750-40500سيمان غرب 
80-4130 سالمين 

200-9800 پگاه آذربايجان غربي 
350-17620گسترش نفت وگازپارسيان

210-10910توسعه معادن وفلزات 
620-30870مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

330-16640بيمه ملت
310-15320سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

610-30110فوالدخراسان
1480-72640صنايع كاشي وسراميك سينا

310-15350سيمان داراب 
140-7000سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

520-25900تراكتورسازي ايران 
805080سرمايه گذاري خوارزمي

70-3570بانك ملت
540-26530توسعه معادن روي ايران 

980-48470نفت پارس 
520-25760همكاران سيستم

610-56530فوالداميركبيركاشان
310-16490سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

390-50230پتروشيمي شيراز
50-2520بانك تجارت

50-2830سرمايه گذاري صنعت بيمه 
550-27130پاكسان 

50-3840بانك اقتصادنوين 
150-25870سيمان هگمتان 

440-21620ايركاپارت صنعت
654090تجارت الكترونيك پارسيان

620-30490سيمان خزر
320-87790پتروشيمي پرديس

260-13090سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
230-11310توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

560-27820پااليش نفت تبريز
220-12180سيمان مازندران 

130-6450پارس مينو
570-27940شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
460-22660سرمايه گذاري پارس توشه 
440-21940سراميك هاي صنعتي اردكان 

18000180معدني وصنعتي گلگهر
70-3500بيمه البرز

250-12310ملي صنايع مس ايران  
410-20360گروه بهمن 

19900430سيمان صوفيان 
250-12630سيمان شمال 

400-19960سيمان شاهرود
120-6250سرمايه گذاري سايپا

50-2910گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
960-47170فنرسازي زر

1191010بانك پاسارگاد
510-25410كيميدارو

470-23400رادياتورايران 
240-12090گروه س توسعه صنعتي ايران

880-43420توليدمواداوليه داروپخش 
170-8710سيمان سپاهان 
200-10210مخابرات ايران

220-11130سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 
1280-62850گروه صنعتي بوتان 

310-15420گروه مپنا)سهامي عام(
120-19880معدني وصنعتي چادرملو

210-10580گلتاش 
70-3610ليزينگ رايان سايپا
520-25530داده پردازي ايران 

540-26850سيمان تهران 
17240360فوالدآلياژي ايران

110-5680سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
3750-184220پارس خزر

1080-53030نيروكلر
230-11430پااليش نفت اصفهان
370-18500گروه دارويي سبحان

300-17770سيمان كرمان 
50-5290س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها

60-4890سرمايه گذاري سپه 
480-23900خدمات انفورماتيك 

280-13820داروسازي امين 
410-20490صنعتي آما

2306010تايدواترخاورميانه 
300-15190نيروترانس 
556602950نفت بهران 

450-22220كارخانجات توليدي شيشه رازي 
280-13990باما

790-38990بورس اوراق بهادارتهران
300-14890موتورسازان تراكتورسازي ايران 

410-20130داروسازي جابرابن حيان 
720-35760گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

39000930آهنگري تراكتورسازي ايران 
22000290پتروشيمي شازند

250-12420ليزينگ ايرانيان
120-6250سرمايه گذاري پرديس

820-40290سرمايه گذاري دارويي تامين
700-34320بورس كاالي ايران

110-5640سرمايه گذاري بوعلي 
130-6850سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

500-24580توليدي چدنسازان
240-12740فوالدخوزستان

230-11270سرمايه گذاري ملي ايران 
410-20570داروسازي كوثر

2850004420پتروشيمي فناوران
190-9470داده گسترعصرنوين-هايوب

50-2740ايران ترانسفو
330-41010پتروشيمي خارك 

520-25910كارت اعتباري ايران كيش
130-6570سرمايه گذاري سپه 

40-7580سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
44000460سيمان فارس نو

7260-355770صنايع جوشكاب يزد
1660-81560ذغال سنگ نگين ط بس 

490-24420پااليش نفت بندرعباس
190-18840شيشه وگاز

40-2300بانك صادرات ايران
530-26120صنعتي زرماكارون

5460-267630سايراشخاص بورس انرژي
390-19400پمپ سازي ايران 

650-32290كارخانجات داروپخش 
1480-72960فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش

100-9320سرمايه گذاري صدرتامين
8270-405560سپنتا

3480-171400گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
820-125750پتروشيمي پارس

820001600گروه صنعتي پاكشو
340-16970پرداخت الكترونيك سامان كيش

رضا دهشيری|  جوان

نماي نزديک

پذیرش عدم کفایت حداقل دستمزد کارگران  در شوراي عالي کار
در جلس�ه ش�وراي عال�ي كار ابت�دا گ�زارش كميت�ه م�زد 
ذيل ش�وراي عال�ي كار مط�رح ش�د و نح�وه به دس�ت آوردن 
س�بد معيش�ت و رقم�ي ك�ه 6/8ميلي�ون توم�ان ب�راي 
س�بد معيش�ت خانوار كارگري ب�ه دس�ت آورده بودن�د، مورد 
توافق و قب�ول همه نمايندگان ش�ركاي س�ه گانه ق�رار گرفت. 
آيت  اسدی نماينده كارگران در شوراي عالي كار اظهار داشت: تعيين 
حداقل دستمزد كارگران در جلسه آينده شوراي عالي كار كه در روز 

دوشنبه هفته آينده برگزار مي شود، مطرح و مورد بحث قرار مي گيرد. 
وي اضافه كرد: شركاي س��ه جانبه يعني نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت همگي قبول 
داش��تند كه مزد دريافتي كارگران در حال حاضر با توجه به تورم و هزينه هاي ايجاد شده واقعاً 
پايين است، اما اينكه چگونه قدرت خريد كارگران را جبران كنيم، نظرات مختلفي وجود دارد. 

وي در مورد اينكه سهم دستمزد از هزينه توليد چقدر است، گفت: در صنايع مختلف متفاوت 
است، اما اين نكته را بگويم كارفرمايان امسال با افزايش قيمت مواداوليه توليد مواجه شده اند، اما 

وقتي صحبت از افزايش مزد كارگران مي شود، در مقابل آن عده اي موضع مي گيرند. 
اسدي همچنين گفت: امسال نرخ تورم در همه استان ها به طور ميانگين باالي ۳۳/5 درصد بوده، 
در حالي كه سال هاي قبل در برخي استان ها تورم كمتري شاهد بوديم و انتظار داريم كارفرمايان 

و دولت بيشتر به حفظ قدرت خريد كارگران توجه كنند. 
تعيين حداقل مزد براي كارگران يكي از عوامل مهم اقتصادي در كشور است كه دربرگيري آن به 
طور مستقيم براي ۱۴/۷ميليون بيمه شده اصلي اجتماعي نمايان است. در مورد مشاغل بدون 
بيمه هم به عنوان نرخ پايه براي دستمزد كارگران به شمار مي رود، بنابراين الزم است حداقل 
دس��تمزد كارگران با توجه به صرفه و صالح كارگران و كارفرمايان در يك روند منطقي تعيين 
شود كه هم از توليد صيانت شود و هم قدرت خريد كارگران به عنوان عوامل مهم توليد در كشور 
در نظر گرفته شود، زيرا قشر كارگر و خانوار آنها به عنوان يكي از موارد مهم ايجاد تقاضاي كاال 

در جامعه به شمار مي رود.


