
طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است تا پایان سال جاری 
۶۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح مشارکتی و ۲۷ هزار 
و ۹۹۷ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید افتتاح 

شود.
به گزارش ایسنا، شهرهای جدید ۴۰۰ هزار و ۹۳۸ واحد مسکن 
مهر دارند که از این تعداد ۳۹۸ هزار و ۵۵۴ واحد در مرحله اتمام 
پی، ۳۱۱ هزار و ۱۶۰ واحد در مرحله اتمام نازک کاری، ۲۶۳ هزار و 
۶۴ واحد افتتاح شده، ۲۰۳ هزار و ۷۲۹ واحد در مرحله صدور کارت 
قسط، ۲۰۸ هزار و ۵۸۸ واحد در مرحله تحویل و ۲۴ هزار و ۵۵ واحد 

فاقد متقاضی مؤثر، راکد یا دارای پرونده قضایی هستند.
سکونت طی کمتر از ۱۰ ماه نخست امسال در شهرهای جدید 
۴۵ هزار و ۹۴۴ نفر و همچنین متوسط جمعیت پذیری هریک از 
۲۱ شهر جدید فعال در کمتر از ۱۰ ماه امسال بالغ بر ۲۱۸۸ نفر 

گزارش شده است.
گفته می شود تمامی واحدهای مسکن مهر واقع در شهرهای 
جدید، به غیر از آنهایی که دارای معارض هستند تا پایان سال ۱۳۹۸ 

به اتمام می رسند.
در عین حال، امسال شرکت عمران شهرهای جدید پروژه احداث 
۲۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح های مشارکتی را آغاز کرده 

که قرار است تا پایان سال ۶۰ هزار واحد به بهره برداری برسند.
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته توسط شرکت عمران شهرهای 
جدید، تعداد ۷۸ پروژه با اعتبار ۱۸ هزار و ۸۶۰ میلیارد و ۵۷۰ 
میلیون تومان شامل ۶۰ هزار واحد مسکونی، ۱۱ پروژه آماده سازی و 
محوطه سازی، دو مرکز درمانی، یک تقاطع غیرهمسطح، ۱۳ پارک 
و بوستان، چهار فضای فرهنگی و مذهبی، ۱۳ فضای ورزشی، ۲۶ 
مرکز محله، یک پل، یک پارکینگ، دو مجتمع تجاری مشارکتی، یک 
سرای ناحیه، یک مجتمع تجاری- خدماتی، یک تصفیه خانه و قطار 

برقی پردیس در دهه فجر سال جاری کلنگ زنی می شود.
فضای   ۲۶ محوطه سازی،  و  آماده سازی  پروژه   ۳۱ همچنین 
آموزشی، دو بزرگراه و تقاطع غیرهمسطح، ۱۰ پارک و بوستان، ۱۴ 
فضای فرهنگی و مذهبی، یک آتش نشانی، ۱۰ فضای ورزشی، یک 
خط انتقال آب، شش پروژه روبنایی و زیربنایی و ۲۷هزار و ۹۹۷ واحد 
مسکن مهر به ارزش ۱۹۵۹ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان تا نیمه دوم 

سال ۱۳۹۷ و تا پایان آن به افتتاح برسد.
پرند بیشترین جمعیت را بین شهرهای جدید دارد

زمان تکمیل مسکن مهر پرند، نیمه اول سال ۱۳۹۸ اعالم شده 
است. در حال حاضر شهر جدید پرند با ۱۲۷ هزار و ۱۹۸ نفر دارای 
بیشترین جمعیت و شهرهای جدید تیس، رامین و رامشار به ترتیب 

دارای کمترین جمعیت هستند.
پیش بینی می شود در صورت تکمیل پروژه ۹۶ هزار و ۸۰ واحدی 
مسکن مهر پرند که بیشترین تعداد در بین سایت های مسکن مهر 
کشور محسوب می شود، جمعیت آن به بیش از ۵۰۰ هزار نفر برسد 
و برخی پیش بینی کرده اند که در آینده این رقم به ۷۰۰ تا ۸۵۰ هزار 

نفر هم خواهد رسید.
موضوع قابل توجه این که سرعت رشد جمعیت پرند ۲۵ درصد 
است که حدود ۲۰ برابر میانگین رشد شهرهای کشور محسوب 

می شود. پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۵ جمعیت پرند به ۲۹۴ 
هزار نفر برسد.

محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی اواخر دی ماه امسال در نشست 
آغاز به کار برنامه ۶۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید که در 
شرکت عمران شهرهای جدید برگزار شد، اظهار کرد که شهرهای 
جدید باید مکان های مطلوب برای زندگی باشند و کاستی هایی که 
اکنون در شهرها با آن مواجه هستیم به شهرهای جدید مهاجرت 
نکند. در این خصوص باید نوع خدمات و احداثات به گونه ای باشد که 

شرایط مطلوب فراهم.
وی با اشاره به کمبود خدمات و انشعابات در پروژه های مسکونی 
گفت که وظیفه دستگاه های خدمات رسان است که این زیرساخت ها 
فرد صورت  یک  از طرف  کوتاهی  اگر  کند.  فراهم  مردم  برای  را 

می گیرد باید پیگیری شود.
مسکن مهر پردیس تا آخر سال آینده به اتمام می رسد

همچنین سید مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
پردیس در یک نشست خبری اظهار کرد که در پردیس اولویت با 
تکمیل واحدهای مسکن مهر است. با تمهیداتی که در بودجه ۱۳۹۸ 
دیده شده اطمینان داریم با تصویب این تبصره ها در الیحه بودجه 
برای پردیس سال بسیار خوبی خواهد شد. همچنین تامین خدمات 
و مراکز محالت را داریم که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان پروژه آماده 
سازی و مراکز محالت را در دهه فجر کلنگ زنی خواهیم کرد. 
موضوع تامین کسری واحدهای مسکن مهر را نیز در شهر جدید 

پردیس دنبال می کنیم که بخشی از این کسری را در نظر داریم حل 
کنیم که طبیعتا این کسری در سال ۱۳۹۸ اتفاق نمی افتد ولی مابقی 

واحدها در سال ۱۳۹۸ تحویل خواهد شد.
وی اظهار کرد که امسال به ظرفیت های درونی شهرهای جدید 
تکیه کردیم و اگر این قول را می دهیم که واحدها را در سال آینده 
تحویل می دهیم به دلیل همکاری مجمع است که تمامی اراضی 
که امکان مشارکت و تهاتر با سازندگان داشت همه را برای تکمیل 

مسکن مهر پردیس اختصاص دادیم.
طرح جایگزین مسکن مهر کلید خورده است

شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل  طاهرخانی،  حبیب اهلل 
برنامه  مهر،  مسکن  اتمام  دنبال  به  که  کرده  تاکید  نیز  جدید 
مهم دیگر شهرهای جدید که مورد تاکید رییس جمهور و وزیر 
تا  واحد مشارکتی  دارد عرضه ۲۰۰ هزار  قرار  راه و شهرسازی 
انجام شده و ستاد خاصی  اولیه  اقدامات  سال ۱۴۰۰ است که 
در شرکت مادر شکل گرفته که پیشبرد این پروژه ها را مانیتور 
بخش  همکاری  با  مدنی  مشارکت  قالب  در  امیدواریم  می کند. 

خصوصی این برنامه محقق شود.
به گفته طاهرخانی، در شهرهای جدید با توجه به جمعیت پذیری 
باالیی که اتفاق افتاده عقب ماندگی هایی داریم که امیدواریم بتوانیم 
با توسعه و گسترش خدمات عمومی و خدمات زیرساختی، کیفیت 
زندگی در مجموعه شهرهای جدید  را ارتقا دهیم. یکی از کارها این 
است که مجموعه محالت را در سایت های مسکن مهر احداث کنیم 

که نقش بی بدیلی برای ساکنان خواهد داشت و با استفاده از سرمایه 
بخش خصوصی انجام می شود.

مترو تهرانـ  پردیس سال آینده کلنگ می خورد
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایجاد نظام حمل و نقل 
مناسبی را بین شهرهای جدید و شهرهای مادر دنبال می کنیم، اظهار 
کرده که هم اکنون قطار حومه ای گلشهر ـ هشتگرد، فوالدشهر ـ 
اصفهان، بهارستان ـ اصفهان و گلبهار ـ مشهد را در دست اقدام 
داریم. مهمترین پروژه ای نیز که سال آینده شروع می کنیم قطار 
برقی تهران ـ پردیس است. با توجه به اینکه رشد جمعیتی بسیار 
باالیی داریم و بخشی از شهرها برای جمعیت ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار نفر 
پیش بینی شده باید تمهیدات الزم در حوزه حمل و نقل اندیشیده 
شود. همچنین با مجموعه راه آهن همکاری هایی را آغاز کرده ایم که 
بخشی در حال خدمات دهی است و بخش دیگر را هم ارتقای ظرفیت 

می دهیم که خدمات مطلوب تری ارایه کنند.
رشد جمعیت شهرهای جدید ۱۰ برابر سایر شهرها است

اندیشه،  پرند،  پردیس،  گفته طاهرخانی، هفت شهر جدید  به 
بهارستان، فوالدشهر، صدرا و سهند توجیه پذیر شده و به صرفه های 
حاصل از مقیاس دست یافته اند. متوسط رشد جمعیت شهرهای 
جدید ۱۰ برابر متوسط رشد شهرهای دیگر است. بعضی از شهرهای 
ما سالیانه ۲۴ درصد رشد جمیت دارند که نشان می دهد به عنوان 
یک عنصر اثرگذار، حوزه توسعه شهری را هدایت می کنند و توسعه 

برنامه ریزی شده را جایگزین رویکردهای قبلی کرده اند.

اقتصادی 5

صعود دالر متوقف شد

نرخ دالر در معامالت امروز در برابر همه ارزهای مهم جهانی به جز ین ژاپن 
نزولی بود.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، تشدید ریسک اختالفات تجاری بین چین و 
آمریکا و کاهش رشد اقتصاد جهانی کماکان تعیین کننده ترین عوامل در بازارهای 
مالی جهانی هستند. ین ژاپن در معامالت امروز ۰.۳ درصد در برابر دالر عقب رفت 
و هر دالر به ازای ۱۰۹.۷۳ ین مبادله شد. در برابر دالر استرالیا نیز ین ژاپن ۰.۵ 

درصد عقب رفت و به ازای ۷۸.۲۶۱۰ ین مبادله شد.
دالر استرالیا که امروز روز خوبی را سپری کرد ۰.۱۵ درصد در برابر دالر آمریکا 
افزایش یافت به گونه ای که هر دالر آمریکا به ازای ۱.۴۰۰۸ دالر استرالیا مبادله 
شد. میشل مک کارتنی، استراتژیست ارزی موسسه سی ام سی مارکتس گفت: 
نگرانی های زیادی از رشد اقتصاد جهانی و تنش های تجاری وجود دارد که هدایت 
بازارها را در دست گرفته است. بازارها همچنین از ماه دسامبر سال گذشته در 

مسیر اصالحی قرار گرفته اند.
شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه 
می گیرد در سطح ۹۶.۳۲ واحد قرار گرفت. در برابر یورو و پوند، دالر نزولی بود 
به گونه ای که هر یورو به ازای ۱.۱۳۶۷ دالر و هر پوند به ازای ۱.۲۹۶۱ دالر مبادله 
شد. پوند اکنون در حال حرکت به سمت رکورد ثبت شده خود در اواسط ماه 

نوامبر سال گذشته است.  
در برابر سایر ارزهای مهم نیز دالر کاهشی بود به گونه ای که هر دالر با ۰.۲۵ 
درصد کاهش به ازای ۱.۴۷۳۹ دالر نیوزلند معامله شد. در برابر سایر ارزها، هر 
دالر به ازای ۷۱.۲۱۳۲ روپیه هند، ۱.۳۳۲۷ دالر کانادا، ۱.۳۵۸۹ دالر سنگاپور و 

۶.۷۸۲۸ یوان چین مبادله شد.

ریزش سنگین بورس وال استریت
در آخرین دور از معامالت بورس نیویورک، شاخصهای مهم بورسی با ریزش 

سنگینی مواجه شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از وال استریت ژورنال، صندوق بین المللی پول در گزارش 
جدید خود از اقتصاد جهانی پیش بینی کرده است نرخ رشد کشورها بیش از پیش 
کاهش یابد. بورس آمریکا در نخستین واکنش خود به این خبر پس از تعطیالت 

دیروز، با پیروی از بورس های آسیایی با ریزش بسته شد.
پس از آنکه نشریه فایننشیال تایمز در گزارشی اعالم کرد دولت آمریکا با پیشنهاد 
چینی ها برای مذاکرات تجاری مخالفت کرده است، ریزش بورسها تشدید شد. مارک 
ففر، استراتژیست سرمایه گذاری در موسسه سی ال اس گفت: آمریکا از اتفاقاتی 
که در جهان در جریان است مجزا نیست و ما در یک دوره رشد کند اما مثبت 

اقتصادی هستیم.
در معامالت امروز، شاخص داو جونز اینداستریال اوریج با ریزش ۱.۲ درصدی به 
۲۴ هزار و ۴۰۴.۴۸ واحد رسید. شاخص اس اند پی ۵۰۰ نیز با ریزش ۱.۴ درصدی 
در سطح ۲۶۳۲.۹۰ واحدی بسته شد و شاخص نزدک کامپوزیت با ۱.۹ درصد 

کاهش در سطح ۷۰۲۰.۳۶ واحدی قرار گرفت.
به نظر می رسد با توجه به سردرگمی معامله گران در خصوص وضعیت اقتصادی 
آمریکا در زمانیکه دولت این کشور هنوز تعطیل و مذاکرات تجاری با چین نهایی 
نشده است، احتمال بازگشت بورسها به مدار صعودی ضعیف است. بانک مریل لینچ 
در گزارشی اعالم کرده است نباید انتظار زیادی داشت که روند ریزشی بازار بورس 

به این زودی پایان یابد.
جیمز لوره، مدیرعامل موسسه استنلی بلک اند دکر گفت: در حالی وارد سال 
۲۰۱۹ شده ایم که چالش ها هنوز برطرف نشده اند. نشانه هایی از کاهش رشد اقتصاد 
جهانی و پایان یکی از طوالنی ترین دوره های رونق اقتصادی در آمریکا بروز پیدا 

کرده است.
در دیگر نقاط جهان، شاخص استوکس ۶۰۰ که در بردارنده نماد ۶۰۰ شرکت 
بزرگ اروپایی است ۰.۴ درصد کاهش یافت. در آسیا شاخص نیک کی ۲۲۵ بورس 
توکیو با ۰.۵ درصد کاهش بسته شد. شاخص شانگهای کامپوزیت چین ۰.۷ درصد 
پایین رفت و شاخص هانگ سنگ بورس هنگ کنگ با ثبت زیان ۱.۲ درصدی به 

کار خود خاتمه داد. 

طالی جهانی ارزان تر می شود
طال پس از این که روز گذشته با افزایش تقاضای خرید، بیشترین افزایش 
قیمت در بیش از دو هفته اخیر را تجربه کرد، در معامالت روز چهارشنبه 

تغییر چندانی نداشت.
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار 
سنگاپور تغییر چندانی نداشت و در ۱۲۸۴.۷۴ دالر ایستاد. بهای معامالت این بازار 
روز سه شنبه به دنبال سقوط بازارهای سهام جهانی که تقاضا برای خرید دارایی های 

مطمئن را تقویت کرد، ۰.۴ درصد صعود کرده بود.
در بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در فوریه ۰.۱ درصد رشد کرد و به 

۱۲۸۴.۲۰ دالر رسید.
به گفته مارگارت یانگ، تحلیلگر بازار در شرکت سی ام سی مارکتس، آمار اقتصاد 
کالن کامال مایوس کننده بوده و یکباره شاهد افزایش بدبینی پیرامون مذاکرات 
تجاری آمریکا و چین بوده ایم و ابهامات تجاری باعث ایجاد تقاضا برای دارایی های 
مطمئن شده است. با این حال عدم وجود تحوالت قابل توجه در بازارهای سهام 

آسیایی، رشد قیمت طال را محدود کرده است.
قیمت طال اغلب در شرایط ابهامات سیاسی و اقتصادی که تقاضا برای خرید این 

فلز ارزشمند باالتر می رود، افزایش پیدا می کند.
آمارهای اقتصادی مایوس کننده در آمریکا و ژاپن، نگرانی ها نسبت به کندی اقتصاد 
را تشدید کرده است. فروش خانه در آمریکا در دسامبر به پایین ترین میزان در 
سه سال گذشته  رسید، در حالی که آمار صادرات ژاپن در سال ۲۰۱۸ مطابق با 

انتظارات نبود.
به عالوه فاینشیال تایمز گزارش کرده که آمریکا پیشنهاد چین برای مذاکرات 
تجاری مقدماتی در هفته جاری پیش از برگزاری مذاکرات رده  باالیی که برای هفته 
آینده برنامه ریزی شده را رد کرده است. لری کودالو، مشاور اقتصادی کاخ سفید، 

منکر این گزارش شد.
همچنین عامل دیگری که از قیمت طال پشتیبانی کرده ادامه تعطیلی بخش هایی 
از دولت فدرال آمریکا و انتظارات برای توقف روند افزایش نرخ های بهره از سوی بانک 

مرکزی آمریکا است.
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تغییر مدیرعامل ایران ایر صحت ندارد
مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد که مدیرعامل ایران ایر تغییر نخواهد کرد. سید قاسم بی نیاز در گفت و گو با ایسنا، افزود: در حال حاضر هیچ برنامه ای برای جابجایی یا تغییر مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر وجود 
ندارد و فرزانه شرف بافی در این سمت به کار خود ادامه خواهد داد. وی افزود: متاسفانه برخی رسانه ها اقدام به انتشار اخبار خالف واقع کرده اند که به هیچ عنوان صحت نداشته و وزیر راه و شهرسازی برنامه ای برای تغییر مدیر عامل ایران ایر 

ندارد. فرزانه شرف بافی مدیر عامل فعلی ایران ایر از سال ۱3۹۶ و با حکم عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی به این سمت منصوب شد. پیش از او فرهاد پرورش مسئولیت مدیریت ایران ایر را بر عهده داشت.

تا پایان سال انجام می شود

افتتاح ۲۸ هزار مسکن مهر در شهرهای جدید
اخبار

دولت سکان بازار ارز را به دست می گیرد
بازار متشکل ارزی به زودی راه اندازی می شود و در صورت اجرای درست این 
بازار، بساط دالالن از بازار ارز برچیده خواهد شد و دولت سکان بازار ارز را 

در دست خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، در شرایط حساس سیاسی و اقتصادی، همواره حاشیه گریبان 
بازار ارز را گرفته و نوسان های ناگهانی و افزایش قیمت های لجام گسیخته، آرامش 
بازار را برهم زده و از سوی دیگر، مردم نیز عالقه زیادی به سرمایه گذاری در بازار ارز 

پیدا می کنند.
یکی از مهم ترین معضالتی که بازار ارز با آن دست و پنجه نرم کرده، حضور فعال 
دالالن و قدرت آن ها در این بازار است و با وجود اینکه بارها برخوردهایی با آن ها انجام 
شده، اما کماکان این موضوع ادامه دارد؛ تا جایی که در شرایط حساس، بسیاری از این 
دالالن به عنوان بازی گران اصلی بازار ارز وارد عمل شده و حتی با ایجاد تاثیرات روانی 

بر بازار، قیمت ها را تغییر می دهند.
در همین راستا، بانک مرکزی در این دوره به دنبال ایجاد بازار متشکل ارز است تا 

بتواند بازیگران اصلی را از دالالن به بانک ها و صرافی های مجاز تغییر دهد.
شورای پول و اعتبار، ۱۸ دی ماه مقررات مربوط به بازار متشکل معامالت ارزی 
را تصویب کرد تا بر اساس این مصوبه، به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، 
منصفانه و کارا، بازار متشکل معامالت ارزی تشکیل  شود و ارزها در آن به طور نقد 
مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن، در بستر الکترونیکی مورد 

معامله قرار گیرند.
حسن معتمدی، رییس پیشین بانک اقتصاد نوین درباره تاثیرات این بازار با بیان 
اینکه بازار متشکل ارزی در واقع یک بورس است که سازوکارها طوری در آن طراحی 
شده که هم خرده فروشی و هم عمده فروشی را دربرمی گیرد، به ایسنا گفته بود: این 

طرح قبال نیز در قالب یکسان سازی نرخ ارز انجام شده است.
وی با اشاره به ویژگی های یک بازار متشکل ارزی، گفت: این بازار در واقع عملیاتی 
و سامانه ای است و یک سامانه برخط عملیاتی ایجاد می شود که این سامانه ارزی در 

واقع بین  بانکی است و به افراد و معامله گران نیز اجازه خرید و فروش ارز را می دهد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه در این بازار معامالت عمده و بزرگ بین بانک ها 
انجام می شود، تصریح کرد: در این میان خرده فروشی های ارز نیز دست صرافی هاست 
و خود صرافی ها اگر بخواهند معامالت بزرگ انجام دهند، با بانک ها این معامالت را 

انجام می دهند.
معتمدی با بیان اینکه در این بازار باید سیاست ها به گونه ای باشد که رقابت و 
مدیریت ایجاد شود، اظهار کرد: این بازار در این صورت می تواند به ثبات نرخ ارز کمک 

کند و وارد چارچوب مشخصی خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت این بازار درجهت کمک به صادرات، واردات و تولید، گفت: 
صادرکننده ها در این بازار می توانند ارز خود را به راحتی بفروشند و طبیعتا واردکننده 
نیز مشکلی برای تامین ارز خود نخواهد داشت و می توانند ارز موردنیاز خود را از طریق 

این بازار تامین کنند.
اما چندی پیش، پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی از راه اندازی بازار متشکل ارزی در 
آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این بازار بازیگران اصلی، صرافان و بانک ها هستند و 

معامالت ارزی به شکل نقدی انجام می شود.
حال بنا بر خبرهای رسیده، زیرساخت های ایجاد بازار متشکل ارزی در حال کامل 
شدن است و این بازار به زودی راه اندازی می شود و آن طور که کارشناسان می گویند 
با راه اندازی این بازار، عمال افسار کار از دست دالالن گرفته شده و بازیگران اصلی 
بازار ارز، بانک ها و صرافی ها خواهند بود که به این شکل دولت می تواند تا حد زیادی، 

قیمت دالر را کنترل کند.
از سوی دیگر، در صورتی که پشتوانه این بازار، بانک ها باشند، با توجه به منابع ارزی 
آن ها، بازار ثبات بیشتری پیدا می کند و مردم نیز می توانند برای تامین ارز موردنیاز 
خود از طریق این بازار عمل کنند و اگر این بازار به شکل درست ایجاد شود، بساط 

دالالن تا حد زیادی جمع خواهد شد.

افزایش  میزان  درباره  کارشناسی  بررسی  و  مذاکرات 
در  آینده  هفته  از  کار  قانون  مشموالن   ۹۸ دستمزد 

کمیته مزد شورای عالی کار آغاز می شود.

و  کارگران  هرسال  دستمزد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
کارکنان مشمول قانون کار اسفندماه سال قبل در شورای 
عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت 

مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.
بر این اساس با توجه به اینکه دستمزد سال ۹۸ باید تا 
به تصویب شورای عالی کار  نهایی و  امسال  پایان  از  پیش 
برسد، جلسات کارشناسی دستمزد در کمیته مزد این شورا 

دوشنبه هفته آینده تشکیل آغاز خواهد شد. 
کار،  عالی  شورای  مزد  کمیته  کارشناسی  جلسات  در 
نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هزینه سبد معیشت 
کارگران را به استناد گزارش های مراجع رسمی از نرخ تورم 
به روز رسانی می کنند تا به عنوان یک پارامتر مهم و تاثیر 
دستمزد  تعیین  برای  کار  عالی  شورای  مذاکرات  در  گذار، 

مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
پس از پایان یافتن بررسی های کارشناسی مزد در کمیته 
دستمزد و توافق شرکای اجتماعی) که معموال چند جلسه 
به طول می کشد(، گزارش و پیشنهادات کمیته به شورای 
قانون  تعیین دستمزد مشموالن  به عنوان مرجع  عالی کار 

کار ارجاع داده می شود.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ریاست  به  که  شورا  این  در 
و  کارفرمایی  کارگری،  اعضای  باید تشکیل شود،  اجتماعی 
و  بحث  آینده  سال  مزد  افزایش  میزان  در خصوص  دولت 
چانه زنی می کنند تا در نهایت بر سر درصد میزان افزایش 

دستمزد به توافق برسند.
مزد  حداقل  میزان  کار،  قانون   ۴۱ ماده  اساس  بر 
کارگران و کارکنان مشمول قانون کار هر سال باید با در 
نظر گرفتن دو پارامتر مهم »درصد تورم اعالمی از سوی 
مراجع رسمی آماری« و »تامین زندگی خانوار« به بحث 

گذاشته شود.
پیش از این علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار 
توجه  قابل  کاهش  به  اشاره  با  مهر،  خبرنگار  با  گفتگو  در 
محاسبات  اساس  »بر  بود:  گفته  کارگران  خرید  قدرت 
گزارش های  برمبنای  آذرماه  اول  هفته  در  گرفته  صورت 
مراجع رسمی آماری، هزینه های حداقلی زندگی در یکماه 

به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.«
دستمزد  مذاکرات  حالی  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
نمایندگان  آینده آغاز می شود که  از هفته  برای سال ۹۸ 
مکاتبه  طی  تیرماه  اواخر  کار  عالی  شورای  عضو  کارگری 
مشکالت  دلیل  به  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  با 
کارگری،  جامعه  خرید  قدرت  شدید  کاهش  و  اقتصادی 
درخواست بازنگری دستمزد ۹۷ را ارائه داده بودند اما این 
به  و  نگرفت  قرار  کار  عالی  شورای  کار  دستور  در  موضوع 

جایی نرسید.

آغاز مذاکرات دستمزد ۹۸ از هفته آینده

مزد چگونه تعیین می شود؟


