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یک کارشناس حوزه کار :
دستمزد کارگران باید از راه دیگری باال می رفت

دستمزد  حداقل  افزایش  اگر  است  معتقد  کار  حوزه  کارشناس  یک 
کارگران با روشهای دیگری همچون کاهش هزینه های بیمه و مالیات در 
واحدهای اقتصادی اتفاق می افتاد امروز هم بنگاهها با مشکل قیمت تمام 
شده مواجه نبودند، هم قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش می یافت.

علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا، در تحلیل افزایش ۳۶.۵ درصدی 
حمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ و شرایط اقتصادی موجود، گفت: شیوه ای 
که شورای عالی کار سال گذشته برای افزایش دستمزد در پیش گرفته 
راحت ترین روش و برگرفته از رویه های گذشته بود ولی این روش دیدیم 
که نه تنها قدرت خرید کارگران را افزایش نداد بلکه بنگاه های اقتصادی را به 

دلیل قیمت تمام شده محصوالتشان با چالش جدی مواجه کرد.
وی ادامه داد: پیش بینی من این است که با وضعیتی که به لحاظ قیمتی 
از همین روزها و ماههای ابتدایی سال شاهدیم تداوم افزایش قیمت ها 
و قیمت تمام شده محصوالت را داشته باشیم منتها شورای عالی کار 
می توانست از فرمول های دیگری برای افزایش دستمزد استفاده کند که 
هم هزینه های تولید را کاهش دهد و هم به افزایش قدرت خرید کارگران 

کمک کند که این کار را انجام نداد.
این کارشناس حوزه کار افزود: یکی از اصلی ترین فرمول ها این بود که 
در قالب کاهش هزینه های مالیاتی، بیمه ای، انرژی و عوارض قیمت تمام 
شده را کاهش دهد تا هم بهبود وضع اقتصادی رخ می داد هم افزایش 
قدرت خرید خانوارها اتفاق می افتاد ولی اصالً به این فرمول توجهی نشد.

دولت عالقمند رونق اقتصادی و بهبود وضع معیشت است
لبافی با بیان اینکه دولت عالقمند به ایجاد رونق اقتصادی و بهبود وضع 
معیشت مردم است، اظهار کرد: هزینه مالیات و عوارض و حامل های 
انرژی دست دولت است و اگر از این فرمول افزایش دستمزدها را دنبال 
می کردیم هم قدرت خرید باال می رفت و هم رونق اقتصاد و بهره وری 

بنگاهها را شاهد بودیم.
به گفته این کارشناس حوزه کار، این روش که هر ساله نرخ تورم را 
از بانک مرکزی و مرکز آمار بگیریم و مالک تعیین مزد قرار بدهیم دیگر 
جواب نمی دهد. وقتی مشکل قدرت خرید نیروی کار را داریم، قیمت تمام 
شده باال است و نمی توانیم با بازارهای داخلی و خارجی رقابت کنیم باید به 

دنبال روش های دیگر برویم.
تورم سال  یعنی  مزد  افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل  کرد:  تاکید  وی 
گذشته بین ۳۶ تا ۴۰ درصد بوده و ما دستمزد سال ۱۳۹۸ را با محاسبه 
نرخ تورم سال ۱۳۹۷ تعیین کردیم و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزدها را 

بدون پیش بینی تورم سال جاری به تصویب رساندیم.
قوانین ما قدیمی است و باید به روز شود

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اقتصاد ایران امروز به قوانین و 
مقررات جدید نیاز دارد، اظهار کرد: اوضاع اقتصادی ما با قوانین و مقررات 
و رویه های گذشته سامان نمی پذیرد. نیازمند قوانین جدید و به روز و 
برگرفته از شرایط روز هستیم چرا که قوانین موجود متعلق به دوران رشد 
و رونق اقتصادی بود ولی اکنون که به سمت اقتصاد خصوصی حرکت 
می کنیم این قوانین و مقررات با وضعیت اقتصادی و شرایط زندگی مردم 
همخوانی ندارد و لذا نیازمند تصمیمات متفاوت هستیم و باید هرچه 

سریع تر به سمت اصالح ساختار و قوانین اقتصاد برویم.
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل 
حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران را ۳۶.۵ درصد تعیین کرد. با این 
افزایش پایه حقوق کارگران ۴۰۰ هزار تومان بیشتر شد، اما این افزایش 
مزد البه الی افزایش قیمت ها در همان روزهای نخست سال گم شد و 

خانوارهای کارگری آن را احساس نکردند.

تداوم افزایش قیمت طال در بازار جهانی

قیمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر تهدید ترامپ 
برای افزایش تعرفه ها روی واردات کاالهای چینی که سرمایه گذاران را متقاضی 

خرید دارایی های مطمئن کرد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری 

بازار سنگاپور ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۸۲.۵۰ دالر رسید.
در بازار معامالت آتی آمریکا هر اونس طال تغییری نداشت و در ۱۲۸۳.۹۰ 
دالر ایستاد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه با تغییر موضع 
ناگهانی از اظهارات هفته پیش خود که در آن از پیشرفت مذاکرات تجاری 
میان واشنگتن و پکن تمجید کرده بود درباره افزایش تعرفه ها روی واردات 
را  سرمایه گذاران  ریسک گریزی  ترامپ  تهدید  داد.  هشدار  چینی  کاالهای 
برانگیخت و در نتیجه آن بازارهای سهام آسیا به پایین ترین حد خود در پنج 
هفته اخیر سقوط کردند. استفن اینس مدیر معامالت شرکت مدیریت دارایی 
اس پی آی گفت: با تشدید جنگ تجاری از روز دوشنبه کاتالیزورهای قابل 
توجهی برای صعود قیمت طال فراهم شده است با این حال مذاکرات تجاری 
آمریکا و چین هنوز به بن بست نرسیده و پکن تأیید کرده که یک هیأت را برای 
دور جدید مذاکرات به آمریکا خواهد فرستاد. بخشی از بازار همچنان انتظار 
دارد آمریکا و چین به تفاهم برسند و تهدید ترامپ برای افزایش تعرفه ها تنها 
یک تاکتیک مذاکره است. بر اساس گزارش رویترز، ذخایر اس پی دی آر گلد 
تراست که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان است 
روز دوشنبه ۰.۱۶ درصد کاهش یافت و به ۷۳۹.۶۴ تن رسید که پایین ترین 
میزان از ۱۱ اکتبر بود. در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل 
فوری ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۴.۹۱ دالر رسید. هر اونس پالتین برای 
تحویل فوری با یک درصد افزایش ۸۸۱.۲۲ دالر معامله شد. هر اونس پاالدیم 

برای تحویل فوری ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۱۳۴۴.۱۱ دالر رسید.
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اولویت های جدید ایران ایر اعالم شد

آخرینوضعیتقرارداد۲۰میلیارددالریبوئینگ،ایرباسوایتیآرباایرانایر

یک کارشناس:

قیمتواقعیمسکنکاهشیافتهاست

مدیرعامل جدید شرکت هواپیمایی ایران ایر اولویت های 
اصلی این شرکت هواپیمایی را اعالم کرد.

مراسم  در  زنگنه  دهقانی  تورج  ایسنا،  گزارش  به 
معارفه اش که با حضور مقامات صنعت هواپیمایی کشور 
و وزیر راه و شهرسازی صبح امروز در محل ساختمان 
شرکت هواپیمایی ایران ایر برگزار شد با بیان این که افزایش 
ناوگان و اصالح ساختار در دستور کار هواپیمایی هما قرار 
دارد، اظهار کرد: تالش می کنیم تا با استفاده از ظرفیت ها 
در جهت افزایش ناوگان هواپیمایی ایران ایر حرکت کنیم 
و عالوه بر این با اصالح ساختار شرکت برای بهره گیری از 
ظرفیت های نیروی انسانی و ارائه ی خدمت هرچه بهتر به 

مسافران گام برداریم.
مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی ایران ایر نیز آخرین 
وضعیت قرارداد ۲۰ میلیارد دالری خرید ۲۰۰ هواپیما از سه 
شرکت هواپیمایی بوئینگ، ایرباس و ای تی آر را تشریح 
و همچنین میزان بدهی های این شرکت هواپیمایی ۹۰۰ 

میلیارد تومان اعالم کرد.
شرکت  از  تکریم اش  مراسم  در  شرف بافی  فرزانه 
صنعت  مسئوالن  حضور  با  که  ایران ایر  هواپیمایی 
برخی  نیز  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  کشور،  هواپیمایی 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شد، با اشاره 
دالری  میلیارد   ۲۰ قرارداد   ۱۳۹۶ سال  در  این که  به 
بوئینگ،  با سه شرکت  برای خرید ۲۰۰ فروند هواپیما 
کرد:  اظهار  گرفت،  قرار  مدنظر  آر  تی  ای  و  ایرباس 
قرارداد با بوئینگ معطل است و ۴۰۰ میلیون دالر اعتبار 
می خواهد، در عین حال سه فروند هواپیما ایرباس وارد 
شده و این قرارداد اکتیو است و در مورد ای تی آر نیز 

۱۳ هواپیما وارد شده و این قرارداد فعال است.
تحریم های جدید با ایران ایر چه کرد؟

مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی ایران ایر نیز با اشاره 
به این که در مورد این سه قرارداد اصالحات الزم صورت 
با  کرد:  بیان  شد،  برگزار  کارشناسی  جلسات  و  گرفت 
خروج آمریکا از برجام تمام مجوزهای اوفک که تا سال 
۲۰۲۰ امکان واردات را برای ما فراهم کرد ارسال و قراردادها 
به تعلیق درآمد، اما ما تمام تالش خود را به کار گرفتیم 
از  را  مربوطه  خدمات  و  داریم  نگه  سرپا  هواپیماها  تا 

کارخانجات مربوطه اخذ کنیم.
تأمین  برای  تعهد  اخذ  این که  به  اشاره  با  شرف بافی 
قرار  مدنظر  مساله  این  اما  بود،  بسیار سخت  خدمات 
گرفت، خاطر نشان کرد: در مورد خرید ای تی آر، اوفک 
به ما شش روز مهلت داد تا بتوانیم شش فروند هواپیما را 
وارد کنیم در این رابطه هشت فروند هواپیما تولید و پنج 
فروند هواپیما وارد کشور شد و ای تی آر اعالم کرد که ما 
به تعهدات خود در این رابطه عمل کنیم و در عین حال 
پنج میلیون دالر قطعه یدکی هواپیمای ای تی آر را مدنظر 

قرار دادیم.
وی با اشاره به مذاکرات بین المللی برای تأمین فاینانس 
با چینی ها در این رابطه، اظهار کرد:  هواپیما و قرارداد 
متأسفانه چینی ها تحت فشار قرار گرفتند تا در فاینانس 

هواپیماهای ایران ایر دخالت نکنند.
مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی ایران ایر همچنین 
به صورت های مالی هما اشاره و گفت: سه سال متوالی 
صورت های مالی هما مردود اعالم شده بود و این بدان 
هواپیمایی  شرکت  این   ۱۴۱ ماده  طبق  که  بود  معنا 
جزو  و  می کرد  ورشکستگی  اعالم  وقت  اسرع  در  باید 
شرکت های زیان ده ۱۰۰ درصدی دولت به شمار می آمد 
هما مشروط شد  مالی  در سال ۱۳۹۷ صورت های  اما 
و با توجه به اصالح شفافیت مالی و اصالح ساختارها 
حسابررسی  سازمان  از  را  مشروطی  گواهی  امیدواریم 

دریافت کنیم.
شرکت  با  حساب  تسویه  به  همچنین  شرف بافی 
تمامی   ۱۳۹۷ سال  در  کرد:  اعالم  و  اشاره  فرودگاه ها 
حساب ها با شرکت فرودگاه ها برابر شد و عالوه بر این 
باید اعالم کنیم که بدهی مالیاتی نداریم که این مساله 

شفافیت مالی هما را نشان می دهد.

وی ادامه داد: در مورد مطالبات شهر فرودگاهی از هما 
نیز مذاکراتی صورت گرفت تا بتوانیم از این طریق ترمینال 

سالم را بتوانیم افتتاح کنیم.
بیان  با  ایران ایر  هواپیمایی  شرکت  سابق  مدیرعامل 
این که ۱,۶۱۰ میلیارد تومان افزایش مبلغ دولت در سرمایه 
هماست که مصوب شده است، گفت: امیدواریم از این 
طریق ترازنامه هما با توجه به زیان انباشته سنگین، سبک 
شود. عالوه بر این در مورد میزان مطالبات هما از دولت 
تومان  میلیارد   ۲,۵۰۰ معادل  رقمی  که  کنم  اعالم  باید 
پیش بینی شده بود که یک هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان 
احصا شده و امیدوار هستیم این مبلغ را از طریق بودجه 
سال ۱۳۹۷ دریافت کنیم تا بتوانیم از این طریق بدهی 

انباشته خود را پرداخت کنیم.
هواپیمایی  این که شرکت  بیان  با  ادامه  در  شرف بافی 
ایران ایر قسمت اعظم فروش چارتری خود را حذف کرده 
و در داخل کشور فروش چارتری ندارد، اظهار کرد: به 
دنبال روش های نوین فروش گروهی در هما هستیم و 
هواپیمایی  آژانس های  از  مطالبات  اصول  توانسته ایم 
نظام مند کنیم و در عین حال به بحث برندینگ هما توجه 

ویژه ای داشته ایم.

تمام مسیرهای هما زنده نگه داشته شد
از  سوخت رسان  شرکت های  امتناع  به  همچنین  وی 
ارائه ی خدمت به هواپیماهای ایران ایر اشاره و ادامه داد: 
بعد از تالشی چهار ماهه امیدوار هستیم که طی هفته 
متأسفانه  کنیم.  سوخت گیری  ترکیه  در  بتوانیم  جاری 
خیلی از شرکت ها هما را محدود کردند، اما تالش ها برای 
ادامه ی حیات ادامه دارد و توانستیم لوگوی ایران ایر را در 

فرودگاه بزرگ استانبول مستقر کنیم.
مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی ایران ایر ادامه داد: 
تمامی مسیرهای هما نگه داشته شده و در عین حال 
مسیرهای هواپیمایی که برای سایر شرکت های هواپیمایی 
بسته بود از طریق ایران ایر در حال عبور و مرور است و 

این مساله دیپلماسی بین المللی ایران ایر را می رساند.
شرف بافی با تاکید بر فسادستیزی در دوران مدیریت اش 
در شرکت هواپیمایی ایران ایر، گفت: متأسفانه با مسائل 
مختلفی روبه رو بودیم و قانون برگزاری مناقصات رعایت 
الکترونیک  تدارک  سامانه  راه اندازی  با  اما  نمی شد، 
توانستیم رانت های خرید و فروش در هما را به حداقل 
برسانیم، اما نگه داشتن این مساله بسیار سخت است و 

امیدواریم که مسیر مطلوب در این راستا طی شود.

یک کارشناس مسکن با بیان این که همواره درصد رشد 
قیمت مسکن پایین تر از بازارهای ارز و طال می ماند گفت: با 
توجه به کاهش ارزش پول ملی، قیمت واقعی خانه نسبت 

به یک سال قبل نه تنها باال نرفته بلکه کاهش یافته است.
محمد عدالت خواه در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: وقتی 
قیمت ارز و طال باال می رود طبیعتاً افرادی که در حوزه مسکن 
سرمایه گذاری کردند قیمت ها را افزایش می دهند، اما واقعیت 
این است که خانه به شدت ارز نمی تواند گران شود. البته 
خواست مالک این است که هرچه بیشتر باال برود بهتر است، 
ولی همیشه درصد رشد قیمت مسکن پایین تر از بازارهای ارز 
و طال می ماند. با این حال سیاست های مبهم از یک طرف و 
دیگر مسائل مثل جنجال مالکین و واسطه های آنها بر روی 
التهابات بازار مسکن تأثیرگذار است و قیمت باال می رود. البته 
وقتی ارزش پول ملی افت می کند نمی توانیم انتظار داشته 
باشیم قیمت مسکن ثابت بماند اما با توجه به جهش نرخ 
ارز، قیمت واقعی مسکن حتی پایین تر از دو سال قبل است؛ 

چرا که متناسب با دالر رشد نکرده است.

مسکن ظرفیت اقتصادی خود را از دست داده است
عدالت خواه تاکید کرد: رشد قیمت مسکن متوقف نمی شود 
اما به دلیل نبود تقاضای مؤثر، ظرفیت اقتصادی خود را از 
دست داده است. قیمت واقعی خانه نسبت به قبل گران 
نشده بلکه پول ملی ارزش خود را از دست داده است. اگر 
با ارز بین المللی حساب کنیم می توان گفت خانه ارزان هم 
شده است. این روند صعود اسمی قیمت مسکن تا زمانی 
که دالر باال برود افزایش خواهد یافت ولی قطعاً به اندازه 
دالر باال نمی رود؛ زیرا اینها دو کاالی متفاوت هستند. افزایش 
نرخ ارز ریشه در تحریم ها دارد ولی عامل اثرگذار بر قیمت 
خانه، زمین و مصالح ساختمانی مربوط می شود که بخش 
عمده مصالح، داخلی است و ربطی به تحریم ها ندارد. فقط 
عامل زمین باقی می ماند که با توجه به وسعت کشور ایران به 

راحتی قابل کنترل است.
وی ادامه داد: خوشبختانه یا متأسفانه با توجه به این که 
مسکن، سرمایه گذاری زودبازده است، سازندگان طی چهار 
دهه گذشته وارد این حوزه شده اند و به همین دلیل حجم 

زیادی از خانه های خالی در دهه ۹۰ ایجاد شد و هم اکنون 
۴.۷ میلیون مسکن خالی و نیمه خالی در کشور داریم. این 
مازاد عرضه می تواند منجر به تعادل بخشی شود، البته تولید 
مسکن باید ادامه پیدا کند و همزمان، مالیات از واحدهای 

خالی اخذ شود.
مالیات منجر به تعادل بخشی در بازار مسکن می شود

خانوارهای  مسکن  تأمین  راهکار  مسکن،  کارشناس  این 
متوسط به پایین را اخذ مالیات از مالکان بزرگ دانست و 
که  تصویب شد  ایران  در  قانون خوبی  گفت: سال ۱۳۵۸ 
زمین ها را به دو نوع بایر و دایر تقسیم کرد ولی متأسفانه 
در سال ۱۳۶۰ آن را تغییر دادند و نوع سومی تحت عنوان 
زمین های بایر مسبوق به احیا اضافه کردند. بدین ترتیب 
می توانست  که  درآوردند  دولت  چنگ  از  موات  زمین های 
برای تولید مسکن استفاده شود. ولی مالکان زمین های بایر 
مسبوق به احیا به تدریج این زمین ها را ساختند و سود کردند. 
لذا باید ارزش افزوده ای که از این طریق به جیب زدند را به 
دولت برگردانند تا دولت منابع آن را به ساخت مسکن برای 

بی خانمان ها اختصاص دهد. من مالکیت را محترم می دانم 
ولی چپاول را محترم نمی دانم.

حذف قیمت آگهی ها تأثیری بر کاهش قیمت مسکن ندارد
عدالت خواه درباره اقدام دادستانی مبنی بر حذف قیمت 
مسکن و خودرو از آگهی های فروش در فضای مجازی گفت: 
به نظرم این اقدامات تأثیری در کاهش قیمت نمی گذارد. 
دولت باید در جهت تولید خانه های ارزان تالش کند. افزایش 
عرضه مسکن منوط به اجرای سیاست های مالیاتی بر روی 
خانه های خالی قطعاً منجر به کاهش قیمت می شود. به طور 
مثال در ایتالیا برای خانه های دوم و سوم مالیات بیشتری 

نسبت به خانه اول وضع می کنند.
وی تصریح کرد: مسؤولیت مهندسان هم در این موضوع 
مهم است. اگر خانه ها را مقاوم بسازیم به این مشکالت 
خانه های  توسعه یافته  کشورهای  در  نمی کنیم.  برخورد 
بعضاً ۱۰۰ ساله را نوسازی می کنند. اگر در کشور ما هم 
نوسازی به جای بازسازی انجام شود در کنترل قیمت ها 

تأثیرگذار است.

واریز مابه التفاوت حق مسکن کارگران در فیش اردیبهشت

برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس درباره نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: مصوبه افزایش کمک 
هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۸ الزم االجرا است و مابه التفاوت 

برج فروردین آخر اردیبهشت ماه به طور کامل پرداخت خواهد شد.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: حق مسکن تنها آیتم بسته 
مزدی کارگران است که حتماً باید در هیأت دولت تصویب شود تا به اجرا 
درآید. سال گذشته شورای عالی کار این رقم را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد 
و وزارت کار مصوبه را به دولت ارسال کرد. مصوبه هم از سوی کمیسیون 
وزیران  هیأت  تصویب  از  کمی  فاصله  به  و  تصویب شد  دولت  اقتصادی 
گذشت. با توجه به آنکه مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور ی ابالغ 
شده و در آن به صراحت قید شده که کمک هزینه مسکن کارگران مشمول 
قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعیین شود 
لذا این مصوبه الزم االجرا است و کارفرمایان باید افزایش ۶۰ هزار تومانی حق 

مسکن را از برج فروردین اعمال کنند.
وی گفت: برخی کارفرمایان به طور علی الحساب حق مسکن فروردین ماه 
را داده و ما به التفاوت آن را منوط به ابالغ بخشنامه کردند و برخی دیگر حق 
مسکن فروردین و اردیبهشت را یکجا با حقوق اردیبهشت پرداخت خواهند 

کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: کمک 

هزینه مسکن کارگران تا قبل از تصویب ۴۰ هزار تومان بود که شورای عالی 
کار آن را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد، لذا افزایش ۶۰ هزار تومانی حق 
مسکن رقم چندانی نیست که کارفرمایان نتوانند آن را بپردازند؛ ضمن آنکه 
مصوبه قانونی و توسط دولت به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۸ 

الزم االجرا است.
به گفته ابوی چنانچه کارگران مشمول قانون کار افزایش حق مسکن سال 
۱۳۹۸ را هنوز دریافت نکرده اند در فیش حقوقی اردیبهشت ماه آنها منظور 
خواهد شد و کارفرمایان مکلفند از اردیبهشت ماه کمک هزینه مسکن را به 

طور کامل به کارگران پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته حق مسکن کارگران 
را که پیش از این ۴۰ هزار تومان بود افزایش داد و به ۱۰۰ هزار تومان رساند. 
افزایش حق مسکن سال ۱۳۹۸ کارگران در هفته گذشته توسط هیأت وزیران 
تصویب شد و معاون اول رئیس جمهوری نیز آن را ابالغ کرد. بر اساس این 
مصوبه، افزایش حق مسکن باید از فروردین ماه اعمال شود و کارفرمایان باید 
مابه التفاوت حق مسکن ۶۰ هزار تومانی بابت فروردین ماه را به نیروی کار 

خود پرداخت کنند. 

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از برگزاری جلسه غیرعلنی در 
هفته آینده به منظور بررسی تحوالت امنیتی منطقه و نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد 

دالر ارز برای تامین کاالهای اساسی در مجلس خبر داد.
به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای 
اسالمی درباره جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس، بیان کرد: در جلسه صبح 
امروز با حضور نمایندگانی از دولت موضوعات محرمانه درون صحن بررسی شد 
بخشی از این موضوعات مربوطه به مسائل منطقه ای و تحوالت امنیتی بود که 
در منطقه رخ داده است. وی در ادامه اظهار کرد: بخشی دیگر در خصوص 
موضوعات اقتصادی و نحوه  تخصیص ۱۴ میلیارد دالر برای کاالهای اساسی بود 

که با وجود تعیین این ۱۴ میلیارد دالر همچنان نارضایتی هایی وجود دارد. قرار شد 
کمیسیون برنامه و بودجه در هفته جاری جلسه ای را با نمایندگان دولت برگزار 
کند و در خصوص این ۱۴ میلیارد دالر تصمیمات الزم را اتخاذ کند. سخنگوی 
هیات رییسه مجلس شورای اسالمی در ادامه تاکید کرد: قرار است در این جلسه 
راه های متعدد رسیدن راحت تر این اعتبار به دست مردم بررسی شود. اکنون 
راهکار کاالبرگ الکترونیکی و یا اختصاص به صورت نقدی و غیرنقدی مطرح است 
که باید در کمیسیون بررسی شود. نعمتی در پایان بیان کرد: قرار شد هفته 
آینده مجلس شورای اسالمی جلسه ای غیرعلنی برای بررسی موضوعات مهم نظیر 
تحوالت امنیتی منطقه و همچنین نحوه  تخصیص این ۱۴ میلیارد دالر برگزار کند.

روزنامه صبح ایران


