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اخبار
عیدی کارگران را زودتر بدهید تا به
زخم زندگی بزنند

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی
کارگران بر لزوم پرداخت عیدی و پاداش
کارگران تا قبل از پایان سال تاکید کرد و از
کارفرمایان خواست در حد توان پرداخت عیدی
کارگرانشان را به روزهای پایانی سال موکول
نکنند تا کارگران از این طریق اقالم و مایحتاج
مورد نیاز را تهیه کنند.
هادی ابوی اظهار کرد بر اساس قانون
کمترین میزان عیدی کارگران ،معادل دو برابر
حداقل مزد و بیشترین میزان آن معادل سه برابر
حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است
که کارفرمایان باید به کارگران خود بپردازند.
وی ادامه داد :امسال بر اساس گزارشهایی
که از رصد میدانی داشتیم برخی از کارگران
واحدهای صنفی عیدی خود را به نوعی دریافت
کرده اند و کارفرمایان آنها پرداختی هایی به
کارگران خود داشته اند که به حساب عیدی
گذاشته شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی
کارگران افزود :به دلیل کرونا و تعطیلی بیشتر
کارگاهها و کسب و کارها ،فشار زیادی به
کارگران و کارفرمایان وارد آمد و شیفت های
کاری ،فوق العاده ها و اضافه کاری ها حذف شد.
در بعضی واحدها به دلیل رکود و مختل شدن
فعالیت ،کارگران خانه نشین شدند و برخی دیگر
از کسب و کارها با اعمال محدودیتهایی ادامه
فعالیت پیدا کردند لذا از آنجا که کارگران فاقد
درآمد تامین کننده هزینه های زندگی هستند
از کارفرمایان خود خواسته اند که تمام یا بخشی
از عیدی را بپردازند تا از این طریق مشکالت و
گرفتاری هایشان را برطرف کنند.
به گفته وی ،برخی از کارفرمایان با این
توجیه که عیدی و پاداش پایان سال مثل عنوان
آن باید در انتهای سال داده شود از هرگونه
پرداختی در ماههای آخر سال خودداری یا آن را
به روزهای پایانی سال موکول می کنند به نحوی
که کارگران حتی نمی توانند بعد از عید استفاده
الزم را از آن ببرند و در همان ماههای اول سال
نو تحت تاثیر تغییر قیمت حامل های انرژی ،آب
و برق و کرایه تاکسی ها ارزش و اثر خود را از
دست می دهد.
ابوی توصیه کرد :کارفرمایان در حد توانشان
عیدی و پاداش کارگران را تا قبل از پایان سال به
آنها بدهند چون در انتهای سال به دلیل ازدحام
و شلوغی بانکها ،پرداختی ها و واریز حسابها با
مشکالتی مواجه می شود؛ از طرفی این مبلغ
قبل از پایان سال به درد کارگران می خورد و
موکول کردن آن به شب عید یا بعد از سال نو
کمکی به معیشت کارگران نمی کند لذا ایرادی
ندارد که کارفرمایان عیدی و پاداش را پیش از
اتمام سال بپردازند تا کارگران بتوانند اسباب و
مایحتاج مورد نیاز زندگی را فراهم کنند و به
اصطالح به زخم زندگی بزنند.
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت هشدار داد:

ضرر سنگین در انتظار دالالن خودرو

وزیر صمت گفت :دالالنی که از فضای به
وجود آمده استفاده کردند و قیمتهای کاذب در
بازار به وجود آوردهاند ،با افزایش تولید خودرو و
متعاقب آن متعادل شدن قیمتها ،حتما متضرر
خواهند شد.
علیرضا رزم حسینی در جریان بازدید از گروه
صنعتی ایران خودرو اظهار کرد :انجام اصالحات
ساختاری در صنعت خودرو برای داشتن یک
خودروسازی موفق را ضروری است و با ایجاد بازار
رقابتی ،خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب به
دست دست مردم خواهد رسید.
وی افزود :ایران خودرو سهم  ۵۴درصدی در
بازار خودرو ایران را به خود اختصاص داده است،
این شرکت با پیشینهای  ۶۰ساله شرکتی نامدار در
منطقه میباشد.
انجام تمامی تعهدات خودرویی به مشتریان را
در دستور کار قرار دادهایم

وی در ادامه با اشاره به سیاستهای وزارت
صمت در خصوص ایران خودرو در چند ماه گذشته
اضافه کرد :رفع تعهدات خودرویی به مشتریان و
کاهش هزینههای سربار را در این گروه صنعتی
دنبال کردیم.
فضای کشور باید به سمت ترغیب
خودروسازان به افزایش تولید برود

وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین تصریح
کرد :فضای کشور باید به سمتی برود که همه
خودروسازان نسبت به افزایش تولید خود مبادرت

رقابتی خودروی با کیفیت بدست مردم برسد.
وی با بیان اینکه تصمیمات الزم برای این
برنامه گرفته شده است ،گفت :حدود  ۲ماه است که
در کمیته تخصصی خودروی وزارت صنعت ،معدن
وتجارت با حضور فعاالن اقتصادی ،تولیدکنندگان
و کارشناسان با توجه به تجربه چهل ساله در این
حوزه تصمیمات خوبی گرفته شده است.
به دنبال ارتقاء توان تولید بخش خصوصی برای
ایجاد بازار رقابتی در صنعت خودرو هستیم

ورزند .رزم حسینی با اعالم افزایش تولید قابل
توجه در گروه صنعتی ایران خودرو ،ادامه داد :تا
پایان سال بیش از  ۵۰درصد در حوزه خودرو کشور
افزایش تولید خواهیم داشت که با این افزایش
تولید قیمتها نیز در بازار متعادل خواهد شد.
متضرر شدن داللها با ایجاد تعادل در قیمت
خودرو درپی افزایش تولید آن

وی تاکید کرد :دالالنی که از فضای به وجود
آمده استفاده کردند و قیمتهای کاذب در بازار به
وجود آوردهاند ،با افزایش تولید خودرو و متعاقب
آن متعادل شدن قیمتها ،حتما متضرر خواهند شد.
پیش بینی وزیر صمت از آینده قیمت خودرو

وزیر صمت در بازدید از خط تولید ایران

قیمت هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی های سطح شهر تهران ۴۰
هزارتومان شد.بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش های رسیده از برخی از محله
های تهران قیمت هر شانه تخم مرغ در خرده فروشی ها  ۴۰هزارتومان شده است
که البته در برخی از مغازه ها این قیمت حدود  ۲۰۰۰تومان کمتر یا بیشتر است.
این در حالیست که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار بایستی قیمت هر
شانه تخم مرغ  ۳۰عددی بسته بندی شناسنامه دار دارای زنجیره سرد حداکثر
 ۳۱هزارتومان باشد.
اواسط آذر ماه نیز قیمت تخم مرغ به بیش از  ۳۷هزارتومان رسید و علی
رغم هشدار تولید کنندگان مبنی بر کاهش تولیدتخم مرغ به علت کمبود نهاده
های مورد نیاز طیور ،کیفیت پایین نهاده ها و ضرر مداوم تولیدکنندگان به نظر
می رسد هنوز هیچ اقدامی در راستای تامین نهاده مورد نیاز واحدهای مرغداری
و کاهش قیمت تخم مرغ توسط مسئوالن مربوطه انجام نشده است.

انجام اصالحات ساختاری در صنعت خودرو
برای داشتن یک خودروسازی موفق در آینده

وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :برای
داشتن یک خودروسازی خوب در کشور ،باید
اصالحات در ساختار خودروسازان ،سهام خودروسازان
و مدیریت صنعت خودروسازی داده شود.
ضرورت اصالح صنعت خودرو برای تولید
خودروی با کیفیت در بازاری رقابتی

رزم حسینی با بیان اینکه به دنبال اصالح
صنعت خودرو هستیم ،بیان کرد :این اتفاق به گام
و مرحله به مرحله باید اتفاق بیفتد تا با ایجاد بازار

هدایای ویژۀ ایرانسل برای «یلدای دیجیتال» اعالم شد

ایرانسل به مناسبت شب یلدا ،هدایای دیجیتالی ویژۀ خود را اعالم
کرد .این هدایا شامل بستۀ هدیۀ  ۲گیگابایتی اینترنت داخلی ،مکالمۀ
رایگان ایرانسلی ،تخفیف  ۵۰درصدی برگزاری کالسهای آنالین در
اپلیکیشن داناپالس و هدایای ویژۀ تکان شگفتانگیز ایرانسل من
است .ایرانسل همچنین در این شب ،برنامۀ ویژهای با حضور هنرمندان
محبوب ،در صفحۀ اینستاگرام خود تدارک دیده است.
به گزارش امتیاز ،امسال در شب یلدا ،طوالنیترین شب سال
 ،۱۳۹۹ایرانیان به دلیل لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی برای مقابله با
بیماری کرونا ،دور از هم و در عین حال از طریق ارتباطات دیجیتال ،در
کنار هم هستند .اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران هم به همین
مناسبت ،هدایای ویژهای در نظر گرفته است.
تمام مشترکان ایرانسل میتوانند با شمارهگیری کد دستوری *۵#
و یا از طریق بخش پیشنهادها در اپلیکیشن ایرانسل من ،بستۀ هدیۀ
 ۲گیگابایتی اینترنت داخلی را دریافت کنند .این بسته ،از ساعت ۱۸
روز  ۳۰آذر ماه  ۱۳۹۹تا ساعت  ۱۸اول دی ماه ،قابل فعالسازی و
استفاده است.
طرح هدیۀ مکالمه با شمارهگیری کد  *۴۴۴۴*۱*۲#و یا از
طریق بخش پیشنهادها در اپلیکیشن ایرانسل من فعال میشود .با
فعالسازی این طرح ،پس از  ۵دقیقه مکالمه ایرانسلی ۵۰ ،دقیقۀ بعدی
مکالمه ،رایگان است .این طرح ،از بامداد  ۳۰آذر  ۱۳۹۹تا ساعت ۲۳:۵۹
این روز ،قابل فعالسازی و استفاده است.
 ۵۰درصد تخفیف در برگزاری کالس آنالین ،ویژۀ یلدا ،روی

قیمت هر شانه تخم مرغ
به  ۴۰هزارتومان رسید!

خودرو گفت :انشاءاهلل در آینده نزدیک با حذف
دالالن ،قیمت خودرو در بازار واقعی خواهد شد.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :به
دنبال ارتقاء توان تولید بخش خصوصی برای ایجاد
بازار رقابتی هستیم.
رزم حسینی با تاکید بر ساخت داخل گفت:
یقینا به خودروسازان و شرکت هایی که در جهت
خودکفایی ،قطع وابستگی و تکیه بر ساخت داخل
با استفاده از توان داخلی گام بردارند باید امتیازهای
ویژه ای داده شود.
وی همچنین در پایان ابراز امیدواری کرد
که با اصالح صنعت خودرو ،حمایت از توان بخش
خصوصی توانمند و ایجاد بازار رقابتی خودروهایی
باکیفیت و با قیمت مناسب به دست مردم عزیز
کشورمان برسد.
گفتنی است وزیر صنعت ،معدن و تجارت از
بخشهای مختلف ایران خودرو بازدید به عمل آورد
و همچنین از نام خودروی «تارا» رونمایی کرد.
همچنین تولید انبوه موتور جدید خودروی
تیوفایو پالس ویژه خودروی «تارا» نیز آغاز شد.

پلتفرم آموزش آنالین دانا پالس ،یکی دیگر از هدایای درنظر گرفته
شده است .مهلت فعالسازی این بستۀ تخفیفی ،تا  ۳۰آذر ماه ۱۳۹۹
است و با استفاده از آن ،بهرهمندی از  ۵۰درصد تخفیف برای فعالسازی
بستۀ یک ماهۀ ۳۱۵هزار تومانی ،با قیمت ۱۵۷هزار و  ۵۰۰تومان،
امکانپذیر است.
«دانا پالس» ایرانسل ،یکی از پلتفرمهای اصلی شبکۀ دانا،
زیرساخت اختصاصی آموزش هوشمند کشور ،برای آموزش آنالین و
برگزاری نشستهای مجازی و وبینار است که توسط ایرانسل برای
کمک به تحقق عدالت ارتباطی و آموزشی ارائه شده است .دانا پالس،
 ۱۴مهرماه  ،۱۳۹۹در قالب آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی کشور ،با
حضور حجتاالسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیسجمهوری
و مهندس محمدجواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،
افتتاح شد.
عالوه بر هدایای فوق ،ایرانسل مانند روال سالهای قبل ،در بخش
«تکان شگفتانگیز» اپلیکیشن ایرانسل من ،برای مشترکان خود هدیۀ
ویژهای در نظر گرفته است .در هر ساعت از روز  ۳۰آذر ماه ،۱۳۹۹
تکان شگفتانگیز ایرانسل من به  ۴۰کاربر ۴۰ ،گیگابایت اینترنت هدیه
میدهد .تمام مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل میتوانند از بامداد ۳۰
آذر  ۱۳۹۹تا ساعت  ۲۳:۵۹این روز ،با رفتن به بخش تکان شگفتانگیز
ایرانسل من و تکاندادن گوشی همراهشان ،شانس خود را برای دریافت
بستۀ هدیۀ  ۴۰گیگابایتی امتحان کنند .اعتبار این بسته ۲۴ ،ساعت
پس از فعالسازی خواهد بود و هر کاربر فقط یک بار شانس دریافت این

هدیه را دارد« .تکان شگفتانگیز» از صفحه اصلی اپلیکیشن ایرانسل
من قابل دسترسی است.
ایرانسل همچنین ویژهبرنامهای را برای مخاطبان صفحۀ
اینستاگرام خود تدارک دیده است .این برنامه ،با اجرای لیلی رشیدی،
ترکیبی از موسیقی ،قصه و خاطره است و طی آن ،احترام برومند و
بهرام شاهمحمدلو (آقای حکایتی) ،برای مخاطبان اینستاگرام ایرانسل،
قصههای یلدایی میگویند.به دلیل لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی
برای مقابله با بیماری کرونا ،ایرانیان در یلدای  ،۹۹دور از هم و در عین
حال از طریق ارتباطات دیجیتال ،در کنار هم هستند .این برنامه هم به
همین منظور ،با عنوان «یلدا امن» و هشتگ #یلدامن ،طوری طراحی
شده که گویی هنرمندان از خانههایشان و با استفاده از اینترنت ،دید
و بازدید میکنند .از طرفی ،با توجه به مصادف شدن یلدای  ۹۹با روز
پرستار ،در این برنامه ،با یکی از کادر درمان به صورت اینترنتی گفتوگو
و از تالشها و ایثارگری آنان قدردانی میشود.
ویژهبرنامۀ یلدای  ۹۹ایرانسل ،شامل پنج قسمت پنج تا  ۹دقیقهای
به همراه پنج موزیک ویدیو است .ایرانسل در سالهای گذشته نیز در
شب یلدا ،برای اولین بار ،نمایشهای اینستاگرامی مرتبطی را تهیه و
منتشر کرد که با استقبال مخاطبان روبهرو شد؛ تا آنجا که در سالهای
بعد ،سایر برندها هم برنامههای مشابهی را تهیه و منتشر کردند.
تماشای برنامۀ «یلدا امن» ،با مراجعه به صفحۀ رسمی
@ irancellدر اینستاگرام ،به نشانی instagram.com/
 irancellامکانپذیر است.

بانك
فرصت  4روزه برای شرکت در قرعه کشی
جوایز جشنواره هپ بانک ملی ایران

تا پایان جشنواره هپ کانون جوانه های
بانک ملی ایران و امکان بهره مندی از جوایز
نفیس آن ،فقط  4روز دیگر فرصت باقیست.
جوایز ارزنده این جشنواره شامل کمک
هزینه خرید چهار عدد کنسول بازی  PS4هر
کدام به ارزش  ١00میلیون ریال ،کمک هزینه
خرید  ١٠عدد گوشی تلفن همراه هر یک به
ارزش  60میلیون ریال و کمک هزینه خرید
 ٥٠عدد ساعت هوشمند هر یک به ارزش
 10میلیون ریال ،به قید قرعه به نوجوانانی
تعلق خواهد گرفت که در طول مدت برگزاری
جشنواره ،اپلیکیشن هپ را از طریق سایت بانک
ملی ایران ،استورهای بازار ،مایکت و چارخونه
و یا ارسال عدد  2به شماره 100005566
دریافت و نصب کنند .اپلیکیشن هپ جدیدترین
محصول کانون جوانه های بانک ملی ایران و یک
اپلیکیشن آموزشی-سرگرمی است که با توجه
به نیاز نوجوانان به فراگیری دانش اقتصادی و با
هدف پرورش هوش مالی آنها ،در اختیار کاربران
قرار گرفته است و در بخش های مختلفی مانند
مدرسه اقتصاد ،مدرسه هوش مصنوعی ،مدرسه
کسب و کار ،مدرسه شهروندی ،مدرسه مشاوره
و هدایت تحصیلی ،همیار پلیس ،کتابخانه
دیجیتال ،بازی و انیمیشن و  ...مطالب مفید و
متنوعی را ارايه مي كند.الزم به ذکر است ،پس
از پایان این جشنواره ،کانون جوانه های بانک
ملی ایران جشنواره های دیگری را برای کاربران
فعال اپلیکیشن هپ در دستور کار خود دارد.
بانک مرکزی اعالم کرد؛

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز /نرخ
یورو افزایش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی  ۴۷ارز را برای
امروز شنبه  ۲۹آذرماه اعالم کرد که بر اساس آن
نرخ  ۱۷ارز افزایش و  ۱۸ارز کاهش یافت .نرخ
 ۱۲ارز نیز ثابت ماند.
بر اساس اعالم بانک مرکزی هر دالر آمریکا
برای امروز (شنبه بیستم و نهم آذرماه  )۹۹بدون
تغییر در مقایسه با روز گذشته ۴۲ ،هزار ریال
قیمت خورد .همچنین هر پوند انگلیس با کاهش
 ۸۰به قیمت  ۵۶هزار و  ۷۸۵ریال و هر یورو نیز،
 ۵۱هزار و  ۵۰۹ریال اعالم شد که نسبت به روز
قبل ۱۵۴ ،ریال رشد دارد.
افزون بر این ،هر فرانک سوئیس  ۴۷هزار و
 ۵۵۶ریال ،کرون سوئد  ۵هزار و  ۹۴ریال ،کرون
نروژ  ۴هزار و  ۸۹۲ریال ،کرون دانمارک  ۶هزار
و  ۹۲۰ریال ،روپیه هند  ۵۷۱ریال ،درهم امارات
متحده عربی  ۱۱هزار و  ۴۳۷ریال ،دینار کویت
 ۱۳۸هزار و  ۹۴ریال ،یکصد روپیه پاکستان ۲۶
هزار و  ۲۳۵ریال ،یکصد ین ژاپن  ۴۰هزار و
 ۶۵۴ریال ،دالر هنگ کنگ  ۵هزار و  ۴۱۸ریال،
ریال عمان  ۱۰۹هزار و  ۲۳۴ریال و دالر کانادا
 ۳۲هزار  ۸۴۷ریال قیمت خورد.

