
عبور قیمت مسکن از متری ۱۰ میلیون تومان که توسط 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اعالم شده حکایت از 

ضعف این تشکیالت برای ساماندهی به بازار دارد.
به گزارش ایسنا، بهمن ماه ۱۳۹۷ از سوی دفتر اقتصاد مسکن، 
زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
اعالم شد که قیمت مسکن در شهر تهران به میانگین متری ۱۰ 
میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده که ۲.۹ درصد نسبت به ماه قبل و 
۸۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. به 
بیان دیگر، مسکن هنوز با رشد قیمت ماهیانه مواجه است و به نظر 
می رسد دستگاه های دولتی نقش بازدارنده ای در این شرایط ایفا 
نمی کنند. یکی از تشکیالت دولتی که وظیفه ذاتی آن برنامه ریزی 
این  می رسد  نظر  به  است،  مسکن  بازار  در  تعادل  ایجاد  برای 
وظیفه ی خود را فراموش کرده و صرفاً به ارائه آمار از رشد روزافزون 
قیمت مسکن بسنده می کند. مسؤوالن وزارت راه و شهرسازی طی 
سال های اخیر همواره تحلیل می کردند که با توجه به ۲.۵ میلیون 
مسکن خالی در کشور، عرضه به اندازه کافی وجود دارد و هر ساله 
اعالم می کردند که رشد قیمت مسکن حدود نرخ تورم یا پایین تر 
از آن قرار می گیرد. برآوردهایی که می تواند از بررسی های آماری 
دفتر اقتصاد مسکن نشأت گرفته باشد. با این حال اوضاع آن طور که 
مدیران این دفتر انتظارش را داشتند پیش نرفت و از آذرماه سال 
۱۳۹۶ روند رشد افسارگسیخته قیمت مسکن آغاز شد تا نهایتاً به 

۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان در بهمن ماه ۱۳۹۷ رسید.
انباشت ۳.۵ میلیون تقاضا برای مسکن

از جمله انتقاداتی که به این تشکیالت دولتی می شود این است 
که آیا نباید در زمان مقتضی، هشدارهای الزم را برای تولید و 
عرضه مسکن به مسؤوالن وزارت راه و شهرسازی ارائه می کرد؟ 
توهم آرامش در بازار مسکن با وجود ۲.۶ میلیون مسکن خالی 
در حالی وجود داشت که از سال ۱۳۹۵ که این آمار ارائه شد 
اغلب کارشناسان هشدار می دادند خانه های خالی که اکثراً لوکس 
و نیمه لوکس هستند نباید معیار برنامه ریزی باشد؛ چرا که از 
دسترس اقشار متوسط و پایین جامعه خارج است. حاال فعاالن 
حوزه ساخت و ساز، یکی از عوامل اصلی جهش قیمت مسکن را 
بی توجهی به انباشت ۳.۵ میلیون تقاضا در بازار مسکن طی پنج 

سال اخیر عنوان می کنند.
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران می گوید: 
ما از پنج سال قبل پیش بینی می کردیم که با رشد شدید مسکن 
مواجه شویم چرا که طی این سال ها ۳.۵ میلیون انباشت تقاضا 
ایجاد شد و طبیعی است که وقتی عرضه نسبت به تقاضا کمتر 

باشد، افزایش قیمت اتفاق می افتد.

افزایش ساخت و ساز در تهران با وجود گرانی مصالح
در شرایطی که پس از افزایش نرخ دالر، قیمت مصالح ساختمانی 
رشد چشمگیری داشته، آمارهای اعالم شده از مرکز آمار حاکی 
از افزایش ٣١, ٦ درصدی واحدهای مسکونی پیش بینی شده در 
پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری 
تهران در فصل بهار امسال نسبت به فصل بهار پارسال است. با 
توجه به کاهش ۵۴ درصدی معامالت، احتماالً نیمی از واحدهای 
آماده تولید به ۴۹۰ هزار واحد خالی استان تهران افزوده خواهد 
شد. هم چنین اغلب مصالح ساختمانی با رشد قیمت مواجه شده 
که می تواند به فاصله ی زمانی، اثر منفی در تولید و عرضه مسکن 

بگذارد.
با این وجود به دلیل اتخاذ سیاست های انقباضی در سال های 
گذشته، تولید مسکن به اندازه کافی وجود ندارد. طبق برآورد طرح 
جامع مسکن باید سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی احداث 
شود در حالی که محاسبات جدید بر اساس پروانه های ساختمانی، 

هم اکنون تولید حدود ۳۰۰ هزار واحد است.

سازندگان در حال ترک صنعت ساختمان هستند
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان با بیان این هشدار که 
به دلیل فشار مالیاتی و ضعف قانون پیش فروش، فعاالن واقعی 
حوزه ساخت و ساز به زودی این بخش را ترک خواهند کرد، 
می گوید: حدود ۱۳ میلیون جوان در کشور داریم که به سن ازدواج 
رسیده یا از سن ازدواج گذشته اند. یعنی هم اکنون با ۵ تا ۶ میلیون 
کسری مسکن مواجهیم که باید تأمین شود. از سوی دیگر گفته 
می شود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. در همه 
جای دنیا برای تعادل بخشی به بازار مسکن، مازاد ۶ تا ۱۰ درصد را 
نگه می دارند. این ۲.۵ میلیون نیز حدود ۱۰ درصد کل واحدهای 
مسکونی کشور را تشکیل می دهد که می توان آن را به عنوان 
تعادل بخشی در نظر گرفت و بر این اساس به ۵ تا ۶ میلیون مسکن 

در کشور نیاز داریم.
در سال ۱۳۹۵ عنوان می شد مدت انتظار خانه دار شدن در ایران 
۱۲ سال است و تالش می شود تا سال ۱۴۰۵ این عدد به ۸ سال 
کاهش یابد. حاال بعد از دو سال یک کارشناس اقتصاد مسکن از 

رسیدن مدت انتظار خانه دار شدن به ۲۵ سال سخن می گوید. 
اساس  بر  جدید  محاسبات  این که  بیان  با  خادم المله  سلمان 
قیمت های بهمن ماه ۱۳۹۷ نشان می دهد مدت انتظار خانه دار 
شدن در ایران به حدود ۲۵ سال رسیده است بیان می کند: با 
توجه به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، طرف تقاضا نسبت 

به افزایش مجدد قیمت مسکن واکنش خنثی نشان خواهد داد.
تالطم بازار مسکن این موضوع را به ذهن می رساند که برداشت 
خشک، سطحی و اتکای صرف به آمار و ارقام نه تنها کمکی 
انحراف در مسیر  ایجاد  به  بلکه  نکرده  به خانه دار شدن مردم 
برنامه ریزی منجر شده است. چه آن که اگر ارائه آمار صرف، کمکی 
به اصل قضیه می کرد قاعدتاً نباید تعداد مستاجرها از ۲۶ درصد در 
سال ۱۳۹۰ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ می رسید. موضوع دیگر 
این که طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ که تعداد واحدهای خالی از 
سکنه در کشور از ۱.۶ میلیون به ۲.۵ میلیون واحد رسیده، نقش 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن برای هدایت سرمایه گذاران چه 

بوده است؟

اقتصادی 5

 مجمع عمومی بانک مرکزی فردا برگزار می شود

رییس  میزبان  اسفند(  )هفتم  فردا  مرکزی  بانک  ای  شیشه  ساختمان 
جمهوری است تا پنجاه و هشتمین مجمع عمومی این بانک برای بررسی و 

تصویب ترازنامه سال مالی ۱۳96 بانک مرکزی تشکیل شود.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، 
مجمع عمومی بانک مرکزی از ارکان این بانک به حساب می آید که رئیس جمهوری، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه ۲ نفر از 
وزیران به انتخاب هیات وزیران، اعضای آن را تشکیل می دهند و اعضای سایر ارکان 

بانک می توانند در جلسه ها و مذاکره های آن بدون حق رای شرکت کنند.
در دولت دوازدهم وزیران نفت و صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیران عضو 
مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از سوی هیات وزیران انتخاب 

شده اند که در جلسه فردا حضور می یابند.
مهمترین وظایفی که قانون بر عهده مجمع عمومی نهاده، رسیدگی و تصویب 
ترازنامه بانک مرکزی، تصمیم گیری درباره گزارش های هیات نظارت بانک مرکزی 

و تصمیم گیری درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه آن است.
از آنجا که رییس جمهوری طبق قانون ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را بر 

عهده دارد، این جلسه ها حتما باید با حضور وی برگزار شود.
به طور معمول در جلسات مجمع عمومی رئیس کل و دیگر اعضای هیات عامل 
بانک مرکزی نیز حضور می یابد و گزارشی از وضعیت اقتصادی، شاخص های کالن 
اقتصادی کشور و اقدام های انجام شده در حوزه سیاست گذاری های پولی، مالی و 

ارزی را به اطالع رییس جمهوری می رسانند.
پس از آن حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهوری در جمع مدیران بانک 
ها و موسسات مالی و اعتباری و کارکنان بانک مرکزی حضور می یابد و انتظارات و 

خواسته های خود را از شبکه بانکی کشور اعالم می کند.
روز گذشته ایرنا در گزارشی به چرایی تاخیر در برگزاری مجمع عمومی بانک 
مرکزی پرداخته بود زیرا طبق قانون مجمع عمومی این بانک باید تیرماه برگزار 

می شد.
تاخیر در برگزاری مجامع عمومی بانک ها و موسسه های اعتباری به دلیل ضرورت 
تطبیق با مقررات بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( از دالیل به تعویق افتادن 
برگزاری آن بوده است ضمن آنکه نهایی شدن رقم دقیق بدهی دولت، شرکت های 
دولتی و نهادهای عمومی وابسته به دولت کاری زمانبر و نیازمند تعامل با دولت و 
سازمان برنامه و بودجه است که خود بر تدوین به موقع گزارش ترازنامه بانک مرکزی 

اثرگذار است.

چرا ورق دالر برگشت؟
بعد از هفته ها تثبیت قیمت در بازار ارز، در روزهای گذشته قیمت دالر 
دوباره دستخوش نوسانات افزایشی شده است که یک اقتصاددان علت 
آن را افزایش فشار بر عرضه و تقاضا در بازار آزاد به دلیل نزدیک شدن 

تعطیالت نوروزی و همچنین فشارهای خارجی ارزیابی کرد.
سعید عیسی زاده - عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان - در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به جهش قیمتی ارز در روزهای گذشته در این باره اظهار کرد: در 
شرایط فعلی هم روی عرضه و هم روی تقاضا فشار زیاد است. افزایش تقاضا در 
این روزها عمدتاً به دلیل نزدیک شدن به نوروز و افزایش مسافرت های نوروزی به 

خارج از کشور است.
او همچنین افزایش فشار آمریکا برای محدود کردن فروش نفت را باعث فشار 
بر طرف عرضه توصیف کرد و گفت: نشست های اخیر در ورشو و مونیخ با همین 
هدف و به منظور افزایش فشارها بر ایران است. این مسائل می تواند قدرت عرضه 
ارز توسط دولت را محدود کند و اگر عرضه در بازار ارز هم کم شود، روی افزایش 
قیمت ها تأثیر می گذارد. از سوی دیگر صادرکنندگان هم با تأخیر ارز خود را به 
سامانه نیما واریز می کنند یا اصالً برنمی گردانند که این کار باعث افزایش فشار 

بر عرضه می شود.
این استاد دانشگاه برخی از تقاضاها در بازار ارز را تقاضاهای با هدف سرمایه گذاری 
ارزیابی کرد و افزود: واقعیت این است که مردم دست سیاست گذاران را خوانده اند و 
دیگر کمتر تحت تأثیر توصیه های آنها قرار می گیرند. در چنین شرایطی دولت باید 

سعی کند جو روانی پیرامون بازار ارز را کنترل کند.
به گزارش ایسنا، قیمت ارز و در رأس آنها دالر بعد از هفته ها تثبیت، در روزهای 
آخر بهمن و اوایل اسفندماه دچار نوساناتی شده است؛ به گونه ای که دالر دیروز 

)پنجم اسفند( از مرز ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در صرافی ملی عبور کرد

رکوردزنی صادرات ایران به پاکستان در ۱۰ ماهه 
امسال

به  ایران  سابقه صادرات  بی  رشد  از  پاکستان  در  ایران  بازرگانی  رایزن 
پاکستان خبر داد و گفت: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۳9۷ صادرات کشورمان 
به پاکستان به صورت بی سابقه ای از یک میلیارد دالر فراتر رفت و به یک 

میلیارد و ۱9 میلیون دالر رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، محمود حاجی یوسفی پور، 
اظهار کرد: در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ صادرات ایران به پاکستان ۷۴۱ میلیون دالر 
بود که با رشد ۴۱ درصدی در همین مدت و در سال جاری به یک میلیارد و ۱۹ 

میلیون دالر رسید.
وی افزود: این در حالی است که دو کشور با فقدان روابط بانکی و حمل و نقل 
مستقیم دریایی مواجه هستند که در صورت فراهم کردن زیرساخت های تجاری، 
به ویژه روابط بانکی، می توان امیدوار بود که صادرات به کشور پاکستان به ۵ میلیارد 

دالر نیز افزایش یابد.
رایزن بازرگانی ایران در پاکستان گفت: در همین مدت با کاهش ۳۱ درصدی 
واردات از پاکستان نیز مواجه بوده ایم که از ۳۶۵ میلیون دالر به ۲۳۶ میلیون دالر 

رسیده است.
کاالهای صادراتی ایران به پاکستان شامل ماشین آالت صنعتی، کاشی و سرامیک، 

مصالح ساختمانی و مواد پتروشیمی است.

سه شنبه / ۷ اسفند ۱۳9۷ / شماره ۳62

 الحاق سه فروند هواپیمای مسافربری به ناوگان هوایی کشور
 مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران گفت: یک فروند از سه فروند ایرباس ۳۱9 خریداری شده برای الحاق به ناوگان ایران ایر از مشهد به فرودگاه امام منتقل شد. فرزانه شرفبافی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
افزود: قرار است دو فروند دیگر نیز پس از رفع مسایل فنی تا دو روز دیگر از فرودگاه مشهد به تهران منتقل شود. به گزارش ایرنا، با ورود این سه هواپیمای ایرباس ۳۱9 که از یک کشور اروپایی خریداری شده حدود ۳8۰ صندلی به ظرفیت ناوگان 

ایران ایر اضافه شد تا در سفرهای نوروزی از آن استفاده شود. با الحاق این سه فروند هواپیمای ایرباس تعداد هواپیماهای عملیاتی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران به ۳2 فروند افزایش یافت.

انباشت ۳.۵ میلیونی تقاضای مسکن

خانه »رویا« شد؛ برنامه ریزان خواب ماندند!
اخبار

کارت های ملی خود را جایگزین عابر بانک کنید

نرخ آرایشگاه های مردانه، ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان

این روزها ورود کارت های هوشمند ملی برای استفاده به جای کارت های 
عابر بانک جدی تر شده و با اقدام بانک ها در این مورد مشتریان می توانند از 

کارت های هوشمند ملی برای دریافت خدمات بانکی استفاده کند.
به گزارش ایسنا، از نیمه دوم سال گذشته بود که استفاده از خدمات غیرحضوری 
بانکی از طریق کارت هوشمند ملی رسماً مطرح شد و در آن زمان بانک ملت و 
همچنین بانک ملی برای این مهم اقدام کردند. بر این اساس با اجرای آزمایشی 
استفاده از کارت های هوشمند ملی به جای کارت های ملی به تدریج امکانات بیشتری 

به خدمات آن اضافه شد.
این در حالی است که چندی پیش همتی  رئیس کل بانک مرکزی بر اهمیت 
استفاده از کارت های هوشمند ملی به جای کارت های بانکی تاکید کرده و گفته بود که 
تبدیل کارت های مغناطیسی به کارت های هوشمند می تواند کمک مناسبی به نظام 

بانکی بوده و عالوه بر ارتقای سطح امنیت، امکان پرداخت همراه امن را فراهم آورد.
همتی همچنین به این موضوع اشاره کرده بود که تکنولوژی استفاده از کارت 
هوشمند ملی در داخل کشور بومی سازی شده و می تواند تحوالتی در زمینه تجارت 

فراهم آورد.
اما ماجرای استفاده از کارت ملی هوشمند در شبکه بانکی از این قرار است که 
بانک ها با همکاری سازمان ثبت احوال اقدام به انتقال اطالعات بانکی روی تراشه کارت 

هوشمند ملی کرده و قابلیت هایی را برای انجام خدمات بانکی در آن ایجاد می کنند.
این در حالی است که انجام خدماتی نظیر واریز و برداشت پول، افتتاح حساب بانکی، 

انتقال وجه، افتتاح حساب، کلیه عملیات بانکی داخل شعبه، وصول چک و اموری از 
این قبیل از جمله خدماتی است که از طریق کارت های هوشمند عملیاتی است که 

می تواند در آینده توسعه بیشتری پیدا کند.
در این حالت کاربران شبکه بانکی می توانند بدون همراه داشتن داشتن عابربانک و 
با مراجعه به دستگاه های خودپرداز با کارت هوشمند ملی برای دریافت خدمات اقدام 
کنند. البته این به معنی جایگزینی رسمی کارت ها ملی به جای عابربانک و حذف 

آن نیست، اما به مرور مشتریان شبکه بانکی می توانند این جایگزینی را انجام دهند.
اما در کنار این که از کارت های هوشمند ملی می توان برای انجام خدمات بانکی 
استفاده کرده و کار مشتریان را تا حد زیادی آسان می کند، مزیت هایی را برای 
بانک ها نیز به همراه خواهد داشت؛ به گونه ای که احراز هویت الکترونیکی که یکی 
از دغدغه های نظامی بانکی به شمار می رفت اکنون با توسعه استفاده از کارت های 
هوشمند ملی برای دریافت خدمات بانکی تا حد زیادی رفع خواهد شد چراکه کارت 

هوشمند ملی برای احراز هویت عالوه بر رمز از اثر انگشت فرد هم استفاده می کند.
همچنین دیگر مزیتی که کارت هوشمند ملی در شبکه بانکی ایجاد خواهد کرد اثر 

آن کاهش هزینه های مالی بانک هاست.
این در حالی است که صدور کارت های عابربانک برای هر مشتری هزینه بر بوده و 
به ویژه در ماه های اخیر با با توجه به وضعیت تحریم ها و همچنین افزایش قیمت ارز، 
واردات کارت هایی که با آن عابربانک صادر می شود تا حدی مشکالتی مواجه شد و 
هزینه بانک ها را افزایش داده است؛ بنابراین استفاده از کارت های هوشمند ملی تا حد 

زیادی می تواند این موضوع را در بین بانک ها حل و فصل کند.
در حال حاضر حدود ۹۰ میلیون کارت بانکی در شبکه بانکی صادر شده و دست 
افراد قرار دارد که با توسعه استفاده از کارت های هوشمند ملی، کاربرد عابربانک ها 

تحت تأثیر قرار می گیرد.

رییس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران نرخ خدمات ارائه شده در این واحدهای 
صنفی را بین ۱۵ تا 2۵ هزار تومان اعالم کرد.

مصطفی گواهی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با فعالیت واحدهای آرایشی سطح تهران 
اظهار کرد: قیمت گذاری فعالیت واحدهای آرایشگری از ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان است و 
تصمیمی در رابطه با نرخنامه جدید اتخاذ نشده است. رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه 
تهران تصریح کرد: برخی از واحدهای صنفی بنابر شرایط منطقه اجاره بها، مالیات و ارائه 
خدمات، هزینه های بیشتری نسبت به نرخنامه تعیین شده دریافت می کنند که این 
موضوع ذاتاً خالف قانون نیست، اما اگر فردی نسبت به هزینه آرایشگران اعتراض دارد 
می تواند به اتحادیه مراجعه کند. وی در واکنش به سوالی مبنی بر این که وزارت بهداشت 

نسبت به انجام خالکوبی موضع گیری های خاصی دارد و در برخی واحدهای صنفی این 
اتحادیه خالکوبی انجام می شود، اظهار کرد: انجام خالکوبی در واحدهای آرایشی با توجه 
به تاکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر غیربهداشتی بودن این عمل، 
غیرمجاز است و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد. گواهی ادامه داد: فعالیت هایی که 
ارتباط مستقیمی با پوست دارد نباید در واحدهای آرایشگری انجام شود، زیرا این فعالیت ها 
نیاز به تخصص دارد و تنها پزشکان اجازه انجام اینگونه فعالیت ها همچون برنزه کردن 
پوست را دارند. رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران گفت: آرایشگران مردانه می توانند 
در واحدهای صنفی فعالیت هایی در زمینه حذف موهای زائد صورت انجام دهند و در این 

رابطه نرخ رسمی تعیین نشده و به صورت توافقی نرخ اعالم می شود.

بدون  کار  عالی  اولین جلسه دستمزد سال 98 شورای 
اعالم افزایش درصد و رقم دستمزد کارگران برگزار شد و 
نمایندگان کارفرمایی و دولت نظر خود را درباره افزایش 
کردند؛  موکول  بعدی  جلسله  به  کارگران  مزد  درصد 
همچنین مقرر شد تا کمیته های جانبی مزد به منظور 
کارفرمایی  و  کارگری  گروه  دیدگاه های  کردن  نزدیک 

تشکیل شود.
ابوالفضل فتح الهی نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن 
تشریح جزئیات برگزاری این جلسه، گفت: اولین جلسه دستمزد 
و  کارفرمایی  کارگری،  نمایندگان  با حضور  کارگران  سال ۹۸ 
نمایندگان اقتصادی دولت برگزار شد ولی وارد موضوع تعیین مزد 

و تصمیم گیری در خصوص میزان آن نشدیم.
برگزاری نشست های جنبی مزد برای نزدیک کردن دیدگاه ها

وی افزود: بیشتر وقت جلسه به ارائه گزارش مبسوط از جلسات 

مزد،  حواشی  مسائل  آن  کنار  در  و  گذشت  مزد  کمیته های 
مشکالت کارفرمایان، عقب افتادگی های مزدی کارگران و شرایط 

اقتصادی مطرح شد.
برای  مزد  برگزاری جلسات جانبی  از  الهی درعین حال  فتح 
گفت:  و  داد  اجتماعی خبر  دیدگاه های شرکای  نزدیک شدن 
دومین جلسه دستمزد هفته آینده برگزار می شود ولی مقرر شد 
تا عالوه بر برگزاری دومین جلسه دستمزد در هفته آتی، جلسات 
جانبی هم برای نزدیک کردن دیدگاه ها میان گروه کارگری و 
دولت، گروه کارفرمایی و کارگری برگزار شود و پس از نزدیک 
شدن دیدگاه ها، جلسه نهایی مزد را به منظور تعیین حداقل 

دستمزد و سایر سطوح مزدی با حضور وزیر کار داشته باشیم.
نظر کارفرمایان درباره افزایش مزد در جلسه بعد

تا  شد  قرار  کار،  عالی  شورای  در  کارگران  نماینده  گفته  به 
نمایندگان کارفرمایی و دولت در جلسه بعدی دیدگاه خود را راجع 

به میزان افزایش دستمزد ارائه کنند و گروه کارگری تنها گروهی 
بود که مواضع خود را به طور صریح و روشن اعالم و بر لزوم جبران 
عقب افتادگی سبد هزینه معیشت کارگران از سال گذشته تا کنون 
تاکید کرد. وی در پایان با بیان اینکه در این جلسه عدد و رقم و 
درصدی برای افزایش دستمزد سال ۹۸ مطرح نشد، خاطرنشان 
کرد: دستمزد سال ۹۸ کارگران این طرف سال تعیین می شود و 
به سال آینده موکول نخواهد شد منتها ابتدا روی بحث حداقل های 
مزد تصمیم گیری می شود و در مرحله بعد سایر سطوح مزدی 

مدنظر قرار می گیرد.
به گزارش ایسنا، اولین جلسه دستمزد سال ۹۸ کارگران این 
هفته در حالی برگزار شد که کمیته دستمزد شورای عالی کار در 
آخرین نشست خود رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری 
را بروز و با استناد به گزارش مراجع آماری این رقم را سه میلیون 

و ۷۶۰ هزار تومان اعالم کرده بود.

جزییات تشکیل اولین جلسه دستمزد سال 98

تکلیف دستمزد کارگران این طرف سال روشن می شود


