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گاز طبیعی ۱۵ درصد گران شد
 با مصوبه جدید هیئت دولت، قیمت هر مترمکعب 
گاز طبیعی به صورت مشروط با افزایش ۱۵ درصدی 

همراه خواهد شد.
براساس مصوبه هیئت دولت، قیمت عرضه هر متر 
مکعب گاز طبیعی به میزان ۱۵ درصد افزایش می یابد 
و در س��قف ارقام مص��وب مرب��وط در قوانین بودجه 
س��نواتی دریافت می گردد. در بند 2 این تصویب نامه 
آمده اس��ت، اجرای این مصوبه نباید منجر به افزایش 
دریافتی کل از مش��ترکان در میزان مس��اوی مصرف 
نس��بت به سال 9۵ گردد. منابع حاصله نیز در اختیار 

شرکت گاز قرار خواهد گرفت.  تسنیم

ترکیدن حباب قیمت خودرو در 3۱ روز
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی از قول یک ماهه وزیر صنعت، معدن و تجارت 

برای ساماندهی بازار خودروهای داخلی خبر داد.
ول��ی ملکی با اش��اره به ق��ول وزیر صم��ت برای 
ساماندهی یک ماهه بازار خودرو، اظهار کرد: در جلسات 
برگزار شده با شریعتمداری جهت بررسی عوامل افزایش 
قیم��ت خودروها، خواس��تار مهار قیم��ت و برخورد با 
مقصران این امر در مدت زمان کوتاه ش��دیم. وی افزود: 
البت��ه یکی از مقصران افزایش قیم��ت خودروها، بویژه 
خودروه��ای لوکس خارجی و قطع��ات وارداتی، اعمال 

تحریم ها و خروج آمریکا از برجام بود.  خانه ملت

سامانه سهام عدالت موقتا تعطیل شد
از دیروز به مدت دو هفته س��امانه س��هام عدالت 
برای ثبت ش��ماره شبا از دسترس خارج شد. در عین 
حال وراث مش��موالن فوت شده سهام عدالت از هفته 
آینده می توانند برای مقدمات دریافت س��ود به دفاتر 

پیشخوان دولت مراجعه کنند.
از سال گذشته سازمان خصوصی سازی اعالم کرد 
که مش��موالن س��هام عدالت برای دریافت س��ود باید 
شماره ش��بای بانکی خود را در س��امانه سهام عدالت 
ثبت کنند تا بعد از راس��تی آزمایی ش��ماره حساب ها 

مبالغ سود به حساب این افراد واریز شود.
س��ازمان خصوصی س��ازی اعالم کرده سود سهام 
عدال��ت مربوط به س��ال مال��ی ۱۳9۵ را به حس��اب 
افرادی که شماره شبای بانکی خود را در سیستم وارد 
کرده اند پرداخته اس��ت. البته این واریز با این ش��رط 
انجام ش��ده که شماره ش��بای بانکی مسدود نباشد و 

متعلق به شخص مشمول سهام عدالت باشد.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: سامانه 
سهام عدالت از دیروز به مدت دو هفته از دسترس خارج 
می شود و ۱۶ تیرماه، جلسه شورای عالی برای نحوه ثبت 
جدید شماره شبای بانکی مشموالن برگزار خواهد شد.

س��یدجعفر س��بحانی همچنین درباره مشموالن 
سهام عدالت که فوت شده اند گفت: وراث فوت شده ها 
از ای��ن هفته می توانند ب��رای اقدام��ات بابت گرفتن 
س��ود س��هام عدالت متوقی به دفاتر پیشخوان دولت 
مراجع��ه کنند. آنان باید اصل برگ��ه انحصار وراثت را 
همراه داش��ته باش��ند. حضور فیزیکی وراث یا حضور 
وکیل آن ها الزامی اس��ت. وی توضیح داد: البته تمام 
دفاتر پیش��خوان دولت خدمات سهام عدالت را انجام 
نمی دهند و دفاتر خاصی در هفته آینده برای این کار 

رسما اعالم می شوند.  ایسنا

ایست موقت رشد قیمت مسکن 
عضو هیأت مدی��ره انجمن انبوه س��ازان تهران با 
تاکید بر اینکه رشد نرخ ارز دلیل اصلی افزایش قیمت 
مس��کن بود و طبیعی اس��ت که قیمت مسکن بعد از 
پنج سال رکود رش��د خواهد کرد گفت:قیمت مسکن 

شاید در آینده افزایش یابد اما فعال متوقف است.
حسن محتشم با اشاره به اینکه مسکن پنج سال 
در رک��ود بود و طبیعی بود که پ��س از عبور از رکود 
معامالت مسکن افزایش و قیمت مسکن رشد خواهد 
ک��رد گفت:با توجه به ش��رایط اقتصادی در کش��ور و 
کاهش عرضه مس��کن قیمت مسکن ش��اید در آینده 
افزایش بیشتری داش��ته باشد. وی با بیان اینکه روند 
افزایش قیمت مس��کن فعال متوقف اس��ت گفت:رشد 
ن��رخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث رش��د قیمت 
مس��کن ش��د اما باید در نظر داشته باشیم که کاهش 

عرضه و رشد تقاضا می تواند خطرناک باشد.
محتش��م در پاس��خ به این س��وال که چه راهکاری 
می تواند جلوی رش��د بی��ش از حد قیمت ه��ا را بگیرد، 
خاطرنشان کرد: متعادل شدن عرضه و تقاضا همواره جزء 
آرزوهای کشور در حوزه ساخت و ساز بوده است بنابراین 
چنانچه عرضه از مسکن عقب بماند قطعا رشد قیمت ها به 
دلیل عقب ماندن عرضه از تقاضا اجتناب ناپدیر خواهد بود. 
وی تاکید کرد: باید س��اخت و ساز تسهیل شود بنابراین 
دولت با اعطای تسهیالت به بخش عرضه و تقویت تقاضا 

می تواند به متعادل کردن عرضه و تقاضا کمک کند.
عض��و هیأت مدی��ره انجم��ن انبوه س��ازان تهران 
در ادامه درخص��وص آینده بازار مس��کن گفت: وقتی 
م��ردم و س��رمایه ها برای حف��ظ س��رمایه های خود و 
ارزش دارایی ه��ای خود به دنب��ال یک محل امن برای 
س��رمایه گذاری می گردند بهترین راه را در خرید ملک 
می بینند و همین استقبال باعث رشد تقاضا و باال رفتن 

قیمت مسکن می شود.  فارس

اخبار

صادرات به ۱۱/2 میلیارد دالر رسید
رئیس کل گمرک ایران در تشریح تازه ترین آمار از وضعیت تجارت خارجی 
کش��ور گفت: صادرات غیرنفتی کش��ور با افزایش قابل توجهی به ۱۱ میلیارد و 

2۴2 میلیون دالر رسیده است.
فرود عسگری تازه ترین آمار تجارت خارجی کشور را تشریح کرد و گفت: تا 

2۷ خردادماه س��ال جاری صادرات غیر نفتی کشور با افزایش قابل توجهی به ۱۱ 
میلیارد و 2۴2 میلیون دالر رس��ید. وی افزود: ارزش صادرات غیر نفتی کشورمان تا 

مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 2۱ درصد افزایش داشته است ودر همین 
مدت واردات تقریبا با رشد منفی ۵ درصد همراه شده و آمارهای گمرک نشان می دهد 

که در مجموع ارزش واردات کشورمان به 9 میلیارد و 9۸۴ میلیون دالر رسیده است.
وی با اشاره به اینکه تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است، گفت: مازاد تراز تجاری 

کشور تا 2۷ خردادماه از مرز یک میلیارد و 2۵۸ میلیون دالر فراتر رفت.  ایرنا

تجارت 
بازار سکه انحصاری شد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با انتقاد از 
انحصار بازار سکه تاکید کرد که حراج سکه اگر معادل نقدینگی در کشور نباشد 

انحصارطلبی را افزایش می دهد.
عزت اهلل یوس��فیان مال درخصوص حراج س��که و تاثیر آن بر بازار اظهار داشت: 

این گونه تصمیمات را تصمیمات جزیی می دانم که تاثیرگذاری آن به میزان عرضه و 
حراجی است که انجام می شود، قصد از این حراج گذاری ها شکستن قیمت است؛ اما به 

نظر می رسد این مسیر نیز جوابگو نبوده است. میزان عرضه سکه های حراجی به قدری نیست 
که پاسخگوی تقاضای بازار یا به عبارتی به اندازه میزان نقدینگی سرگردان در جامعه باشد.

نماینده مردم آمل گفت: بنابراین ادامه حراج سکه تاثیری بر کنترل بازار ندارد مگر 
اینکه به میزان نقدینگی کشور یعنی رقمی معادل ۱20 هزار میلیارد تومان عرضه شود 

تا بتوان مانع افزایش و التهاب بازار شد.  خانه ملت

جنب استانبول
بررسی پشت پرده واردات غیرقانونی ۶ هزار دستگاه خودرو

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، از ورود این کمیسیون به پرونده واردات 
غیرقانونی ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو در شرایط ممنوعیت ثبت سفارش، خبر داد.

حمیدرضا فوالدگر از تهیه گزارشی درخصوص مشکالت پیش آمده در واردات 
خودرو از اواخر س��ال 9۵ تا آخر 9۶ خبر داد و اظهار داشت: این گزارش با همکاری 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مطابق ماده 2۳۶ آیین نامه داخلی مجلس تهیه 
می شود و در صورت تشخیص تخلف در صحن مجلس، به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

وی افزود: در این گزارش این مسائل را بررسی می کنیم که مسئله ثبت سفارش در بازه 
زمانی اشاره شده، ابتدا موکول به نمایندگی ها شد و سپس کال منتفی شد و در ادامه، تعرفه ها 
تغییر کرد و در شرایطی که ثبت سفارش ممنوع بود، در یک مقطع زمانی ۵ تا ۶ هزار دستگاه 
خودرو وارد کش��ور می شود. فوالدگر خاطرنشان کرد: شائبه هایی هم که درخصوص مافیای 

واردات خودروهای لوکس مطرح شده، عمدتا مربوط به همین مسئله است.  مهر

اتول

واز تورمی  پر
موجود  مستندات  و  آمار  طبق 
پایان  ناخالص داخلی در  حجم تولید 
 710 و  هزار   1480 به   96 سال 
است.  شده  بالغ  تومان  میلیارد 
بنابراین با یک حساب ساده، می توان 
دریافت که نقدینگی در سال گذشته 
از میزان تولید ناخالص داخلی فراتر 
رفته و نسبت آن به 103,3 درصد 

رسیده است.
دالیل  مهمترین  از  کارشناسان 
ناخالص  تولید  از  نقدینگی  عبور 
تورمی  اثرات  نشدن  تخلیه  داخلی، 
اخیر  سال های  در  نقدینگی  رشد 
دانسته و می گویند؛ بررسی نسبت 
داخلی  ناخالص  تولید  به  نقدینگی 
نشان می دهد، این نسبت از 63,2 
با 40,1 درصد  درصد در سال 91 
رسیده  درصد   103,3 به  افزایش 
در  اولین بار  برای  اتفاق  این  و 
ایران  اقتصاد  در  اخیر  دهه های 

قابل مشاهده است.

نمای نزدیک

سارا علیاری

sara.aliyari@gmail.com

در شرایطی که هر روز شاهد  باج�ه نوسانات گس��ترده و عمیق و پش�ت 
همچنی��ن ف��راز و فرودهای اساس��ی در بازارهای 
مختل��ف کش��ور از جمله بازار ارز، س��که، طال و...
هس��تیم اما همچنان رئیس کل بانک مرکز بر این 
ادعاس��ت که بازار های اقتصادی کماکان در دست 
نظارت و کنترل اس��ت و ج��ای هیچگونه نگرانی 

وجود ندارد.
نمود ای��ن دیدگاه های را عالوه بر گزارش��ات 
آماری می توان در س��خنان سیف به عنوان رئیس 
کل بانک مرکزی مش��اهده کرد که مدعی اس��ت 
رشد اقتصادی سال 9۶ در مقایسه با عملکرد سال 
9۵ به مراتب متوازن تر و فراگیرتر بوده اس��ت و به 
تبع آن تورم هم در مس��یر تک رقمی خود درحال 

ادامه حرکت است.
از س��وی دیگر براساس اطالعات منتشر شده 
توس��ط نهادهای آماری اعالم کنن��ده تورم داخلی 
کشور، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، تورم ایران 
را با فاصله حدود یک درصدی، حدود ۸ تا 9 و نیم 

درصد اعالم می کنند. 

تورم ملموس
در حالی آمارهای ارایه ش��ده از س��وی بانک 

مرک��زی از وج��ود تورم تک رقمی در کش��ور خبر 
می دهد که آنچه مردم عادی در بازارهای کش��ور 
با پوس��ت، گوش��ت و خون خود لمس میکنند نه 
تنها تک رقمی نیست بلکه آنها را هر روز بیشتر به 
زیر خط فقر می برد و فاصله درآمد و دخل و خرج 
مردم به خصوص اقشار متوسط به پایین جامعه را 

بیشتر کرده است. 
در کن��ار این رش��د تورم��ی ام��ا تحلیلگران 
اقتصادی براین باورند که نوسان بازارهای مختلف 
از جمله دالر موجب ش��ده تا در ۸ ماه اخیر ارزش 
پول ملی و قدرت خری��د مردم ۸0 درصد کاهش 
پی��دا کند و با در نظر داش��تن این اگر هیچ عامل 
مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید 
۱0 س��ال دیگر قدرت خرید مردم به اندازه قدرت 

خرید سال 90 برسد.
از س��وی دیگ��ر کارشناس��ان و تحلیلگ��ران 
اقتصادی با اعالم هشدار نسبت به بازگشت مارپیچ 
جهنمی تورم - رک��ود این کته را مطرح می کنند 
که در طول س��ال های اخیر دولتم��ردان بدترین 
روش کنت��رل تورم را که هم��ان »حاکمیت رکود 
بر اقتصاد« اس��ت را پی��ش روی خود قرار داده اند 
تا بتوانند همچنان مدعی شوند که تورم تک رقمی 
اس��ت و این اتفاق درحالی است که این روش در 
همه دنیا مردود ش��ده و عواقب ناشی از آن همین 

اتفاقی اس��ت که امروز در بازارهایی همچون ارز و 
سکه و طال و... شاهد آن هستیم.

ادعای واقعی یا توخالی
این انکار متولیان به حدی فاجعه آمیز بوده که 
کارشناسان اقتصادی سایر کشورها را بر آن داشته 
تا در این زمینه اظهارنظر کنند به طوریکه اس��تیو 
هنکه، اقتصاددان آمریکایی و اس��تاد دانشگاه جان 
هاپکین��ز که چندی پیش نی��ز اقتصاد ایران را در 
جایگاه س��ومین اقتصاد فقیر دنیا، پس از سوریه و 
ونزوئال دانس��ته بود اعالم کرده که »اقتصاد ایران 
تورم 99 درصدی دارد.« در مقابل این ادعا برخی 
از متولیان بانک مرکزی این نوع نگاه کارشناس��ان 
خارج��ی را نگاهی مغرضانه برش��مرده و معتقدند 

تحلیل های آنها از سر عداوت و دشمنی است.
در مقابل این نوع نگاه متولیان بانک مرکزی باید 
گفت که این نوع نگاه نه تنها برای کارشناسان خارجی 
است بلکه اغلب مواقع از سوی نمایندگان مجلس نیز 
مطرح می شود و اینجاست که دیگر نمی توان پذیرفت 
ای��ن اختالف فاحش فاصله تورم��ی دلیل ندارد جز 

عداوت و همه چیز خوب و آرام است.

تورم 80 درصدی
طی روزهای اخیر حسین نقوی حسینی نماینده 

م��ردم ورامین با انتق��اد از نادیده گرفتن مس��ائل و 
مشکالت اقتصادی کشور اعالم کرد نوع نگاه متولیان 
دولت به مسایل حاشیه ای سبب شده تا دولت روحانی 
بعد از ۵ س��ال حاکمیت رکود بر اقتصاد کشور حاال 
دیگر نمی تواند شرایط اقتصادی کشور را کنترل کند. 
 ای��ن نماین��ده مجلس با طرح این س��وال که 
ام��روز چه ک��ی می خواهد پاس��خگوی ت��ورم ۸0 
درصدی در کش��ور باشد؟ ؛ش��رایط به وجود آمده 
را ناش��ی از توجه متولیان به حاشیه به جای متن 
دانس��ت و گفت: در حال حاضر ۵ س��ال است که 
متولیان دولتی رکود را بر این کش��ور حاکم کردند 
و گرانی ها کمر مردم را شکسته است، اما متاسفانه 
تنها مس��ایل حاش��یه ای مدنظر متولیان اس��ت تا 
اص��ل ماجرا و این اقدام چیزی نیس��ت جز فرار از 

پاسخگویی و قبول واقعیت ها.
کارشناسان اقتصادی هموراه رابطه یک به یک 
و مس��تقیمی را برای رش��د نقدینگی . تورم اعالم 
می کنند و معتقدند همراستا با رشد نقدینگی تورم 
رشد خواهد کرد. تحلیلگران اقتصادی با استناد به 
نظریه مقداری پول، همبس��تگی بلندمدت قوی را 
میان رش��د نقدینگی و ت��ورم پیش بینی می کندو 
معتقدند که رش��د پیوس��ته و زیاد حجم پول در 
اقتص��اد موجب ایجاد تورم باال می ش��ود و بر این 
اس��اس نیز کنت��رل حجم پول به عن��وان یکی از 
ابزارهای اصلی سیاست های پولی بانک مرکزی به 

منظور مهار تورم شناخته می شود.
حال با طرح این نکته ؛ متولیان اقتصادی کشور 
باید دراین زمینه پاس��خ باشند که وقتی رئیس کل 
بانک مرکزی کش��ور در یک تربیون رس��می اعالم 
می کند که رشد نقدینگی در سال 9۶ معادل 22.۱ 

درصد است چطور می توان پذیرفت که تورم موجود 
در اقتصاد تک رقمی شده است.

روز گذشته در حالی نشست  س�یاه ۱۷۴ اوپک ب��ا حضور تمامی ط�اي 
اعضای این س��ازمان آغاز ب��ه کار کرد که به گفته 
کارشناس��ان درپ��ی درخواس��ت دونال��د ترامپ، 
رئیس جمه��وری آمریکا از اوپک به منظور افزایش 
تولید با هدف کاه��ش قیمت ها، برخی از اعضای 
این س��ازمان نس��بت به این درخواس��ت واکنش 
نش��ان داده و آن را محکوم کردن��د. چراکه اوپک 
س��ازمانی اقتصادی و مستقل اس��ت که براساس 
ش��رایط ب��ازار درب��اره افزایش یا کاه��ش تولید و 

عرضه نفت اعضای خود تصمیم می گیرد.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در واکنش به این 
درخواس��ت ترامپ گفته بود در مقط��ع کنونی با 
هیچ افزایش تولیدی موافق نیس��تم، زیرا در بازار 
عدم تعادل نداریم. ضمن اینکه قرار نبود در جلسه 

اوپک در مورد افزایش تولید بحثی داش��ته باشیم. 
پرداختن به این موضوع نش��ان دادن چراغ سبز به 

تصمیم های آمریکاست.
وزرای نف��ت عراق، عم��ان، ونزوئال نیز به طور 

ضمنی از این نوع رویکرد زنگنه حمایت کردند.
طبق گفته زنگنه یکی از موضوعاتی که در این 
نشست بررسی می شود احتمال افزایش تولید است 
که در صورت عدم اجم��اع اعضا این احتمال مردود 
شده و توافق قبلی که پایبندی به کاهش ۱.۸ میلیون 
بشکه در روز است تا پایان سال جاری میالدی ادامه 
می یاب��د. طبق پیش بین��ی خالد الفال��ح، وزیر نفت 

عربستان تقاضا در فصل سرما افزایش می یابد.
از س��وی دیگر همزمان با تشکیل جلسه وزرای 
نفت اوپک برای تصمیم گیری در مورد سقف تولید 
این سازمان قیمت جهانی نفت رو به افزایش گذاشت. 

هر بشکه نفت برنت دریای شمال در لحظه مخابره 
خبر با رش��د 9۱ سنتی نسبت به روز گذشته به ۷۳ 
دالر و ۷۱ سنت رسید. قیمت نفت سبک امریکا نیز 

با ۷2 سنت افزایش به ۶۶ دالر و 2۶ سنت رسید.
صعودی شدن قیمت نفت نشان می دهد بازار، 
انتظار ندارد تصمیم موثری در زمینه کاهش تولید 

اوپک در این سازمان گرفته شود.
لغو توافق کاهش تولید نفت که از ابتدای سال 
20۱۷ و با هدف تقوی��ت قیمت ها و کاهش مازاد 
عرضه به اجرا گذاشته شده است مهمترین موضوع 

نشست اوپک است. برخی کارشناسان معتقدند با 
توجه به مخالفت صریح ایران و چند کش��ور دیگر 
با هرگونه افزایش تولید اوپک بعید به نظر می رسد 
که تصمیم قاطع و موثری در زمینه افزایش تولید 

نفت در نشست امروز گرفته شود.
عربس��تان مبتکر اصلی ط��رح افزایش تولید 
اوپ��ک و لغو تواف��ق کاهش تولید اس��ت و اگرچه 
ب��رای کاه��ش کس��ری بودج��ه و تامی��ن هزینه 
بلندپروازی های شاهزاده جوان خود به نفت باالی 
۱00 دالر نیاز دارد اما تحت فشار آمریکا و با هدف 
همراهی با سیاس��ت تحریم نفتی ایران گزینه لغو 

توافق کاهش تولید را دنبال می کند.

دیدار وزرای نفت ایران و عربستان
همچنین وزیر نفت ایران و خالد بن عبدالعزیز 

الفالح وزیر انرژی عربس��تان پیش از شروع نشست 
اوپک ب��ا یکدیگر دیدار و درب��اره آخرین تحوالت 

اوپک و بازار نفت گفت وگو کردند.
این نشس��ت حدود نیم ساعت به طول کشید 
و به گفته خبرن��گاران حاضر در محل، زنگنه پس 
از ای��ن دیدار گفت که از رس��یدن به توافق ناامید 
نیس��تم. وزیر نفت ایران با اش��اره به اینکه در این 
نشست راجع به همه چیز صحبت شد، اضافه کرد: 

مالقات خوبی بود.
ای��ن درحالی ب��ود که پیش از ای��ن وزیر نفت 
نشس��ت مقدمات��ی وزرای نفت اوپک را به نش��انه 
اعتراض به توافق افزایش یک میلیون بشکه ای تولید 
نفت ترک کرد. رویترز اعالم کرد اوپک و متحدانش 
به توافق اولیه ای برای افزایش یک میلیون بشکه در 

روز تولید نفت خود دست پیدا کردند.  مهر

سیاست روز اختاف فاحش نرخ تورم را بررسی می کند؛

 جهنمی به نام تورم

رئی��س کانون عال��ی انجمن های صنفی  کار و  کارگ��ران با اش��اره به تأثی��ر گرانی ها بر کس�ب 
جامعه کارگری گفت: به دنبال این هستیم که در جلسه شورای 
عالی کار بحث افزایش دستمزد مجدد کارگران را بررسی کنیم 
چراکه حقوق فعلی پاسخگوی هزینه ای معمولی زندگی نیست.

ابوالفضل فتح الهی گفت:افزایش قیمت مسکن )خرید و 
اجاره بها( بخش عظیمی از درآمد کارگران را شامل می شود. 
در چند ماه گذش��ته ب��ا افزایش ۳0ت��ا۴0 درصدی قیمت 

مسکن شرایط کارگران برای زندگی بسیار دشوار شد.
وی با بیان اینکه درآمد کارگران کفاف خرید مسکن را 
نمی دهد گفت: اگر تا چند س��ال گذشته جامعه کارگری با 
قرض و گرفتاری می تواند منزلی در ابعاد کوچک را خریداری 
کند، افزایش قیمت مس��کن طی چند ماه گذشته به سمتی 
رفت که در ح��ال حاضر کارگران برای اجاره بهای مس��کن 
غصه دار هستند. اکثر کارگران به حاشیه شهرها رفته تا شاید 
بتوانند مسکنی با قیمت مناسب را تهیه کنند. امکان خرید 
مسکن برای کارگران دیگر وجود ندارد. کارگران پس اندازی 
برای خرید مس��کن ندارند چراکه از هزینه های روزمره خود 
عقب هس��تند. افزایش دستمزد سال 9۷ کارگران نتوانست 
پوش��ش تمام هزینه های زندگی را بدهد،تا حد بسیار اندک 

عقب ماندگی مزدی سال 9۶ را جبران کرد.
فتح اله��ی با تأکید بر اینکه هی��چ قانونی مبنی بر اینکه 
دستمزد کارگران تنها یکبار در سال افزایش یابد وجود ندارد 
اظهار داشت: در جلسه های آینده شورای عالی کار به طور ۱00 
درصد بحث افزایش مجدد دس��تمزد را بررسی خواهیم کرد. 
با توجه به ش��رایطی که تمام کاالها گران شده اند، درخواست 
بررسی مجدد افزایش دستمزد را داریم و در جلسات شورای 

عالی کار افزایش دستمزد را بازنگری می کنیم.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اش��اره 
ب��ه تعدیل های متعدد در س��ال 9۷ گفت: تولید کنندگان با 
مشکالت متعدد در افزایش قیمت مواد اولیه و رکود در فروش 
محصوالت خود مواجه هس��تند و در حال حاضر تورم باالیی 
در بازار و جامعه دیده می شود، اما تولیدکنندگان برای کنترل 
هزینه های خ��ود از اولین اهرم که تعدیل نیروی کار اس��ت 
اس��تفاده می کنند.کارگران در کنار گرانی ها و عقب ماندگی 

مزدی مشکل بیکاری و عدم امنیت شغلی را دارند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ثباتی در اقتص��اد وجود ن��دارد و 
تولیدکنن��دگان نمی توانن��د روی اقتص��اد برنامه ریزی کنند 
گفت: تعدیل نیروی کار به دلیل افزایش دس��تمزد نیس��ت، 
عده ای تصور می کنند ک��ه افزایش مزد باعث تعدیل نیروی 
کار می ش��ود، این در حالی اس��ت تولیدکنندگان مشکالت 
مالیاتی، بی ثباتی بازارتولی��د و مصرف، افزایش قیمت مواد 
اولیه، افزایش نرخ دالر، افزایش نرخ تورم، افزایش رکود حاکم 
بر اقتصاد تنها بخشی از مش��کالت تولیدکنندگان است. در 
۳ماهه ابتدای س��ال9۷ مواد اولیه برخی کارخانه ها تا 2برابر 
قیمت قبلی افزایش یافت و همین موضوع باعث می شود که 
تولیدکنندگان نیروی کار را تعدیل کنند.آمارها نشان می دهد 
بی��ن ۸ تا ۱0 درصد هزینه های س��ربار را هزینه دس��تمزد 
تشکیل می دهد اما متأسفانه برخی از افزاد تصور می کنند که 

تنها دلیل تعدیل و بیکاری کارگران افزایش دستمزد است.
فتح اله��ی گفت: یکی از دغدغه ه��ای مهم کارگران در 
کنار امنیت ش��غلی، تامین معاش است و معیشت کارگران 
س��ال های سال است که از تورم واقعی عقب افتاده و قدرت 

خرید کارگران به شدت تنزل یافته است.  تسنیم

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خبر داد
بررسی افزایش مجدد دستمزد کارگران در شورای عالی کار

عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های  پ������ه ۱0 کو افزای��ش  از  ریل��ی  حمل ونق��ل 
درصدی قیمت بلیت قطارهای مس��افری خبر داد و گفت: 
به دلیل افزایش هزینه ه��ا و عدم افزایش قیمت بلیت، تراز 

فعالیت شرکت های حمل ونقلی منفی شده است.
علیرضا شیخ طاهری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
دولت با درخواس��ت افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری 
موافقت کرد، اظهار کرد: زمس��تان سال 9۴ آخرین افزایش 
قیمت بلیت قطار اعمال ش��د، واقعیت تلخ این است که طی 

سال های اخیر ساالنه حدود ۱0 درصد تورم داشته ایم.
وی ادامه داد: بخش عمده ای از هزینه های ش��رکت های 
حمل ونقل ریلی مس��افری شامل، نیروی انسانی و فنی که با 
ارز مرتبط است افزایش می یافت. وی با اشاره به اینکه بر این 
اس��اس باید در س��ال های 9۵ و 9۶ افزایش قیمت بلیت هر 
چند کم انجام می ش��د، افزود: به دلی��ل عدم افزایش قیمت 
بلی��ت، تراز فعالیت ش��رکت های حمل ونقلی منفی ش��ده و 
چنانچه این روند ادامه پیدا کند شرکت ها زیانده تر می شوند.

وی با تاکید بر اینکه حاش��یه س��ود فعالیت های بخش 
ریلی خیلی باال نیس��ت و زیر ۵ درصد اس��ت، تصریح کرد: 
به همین دلیل س��رمایه گذارن در ای��ن بخش حق دارند از 
س��رمایه خود طلب سود عاقالنه ای داشته باشند اما حاشیه 

سود در شرایط اکنون روز به روز کمتر می شود.
مدیرعامل بُن ریل با بیان اینکه امسال پیشنهاد افزایش 
میانگین 20 درصد بلیت قطارهای مسافری به دولت ارائه شد، 
اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
ب��ا این می��زان افزایش قیم��ت موافقت نک��رد و افزایش ۱0 

درصدی بلیت را مصوب کرد.

شیخ طاهری با بیان اینکه به این اقدام سازمان حمایت 
معترضیم در عین حال گفت: گرچه مش��کالت شرکت ها با 
این رقم افزایش برطرف نمی ش��ود. اما مش��کالت کشور را 
درک می کنیم. وی بی��ان کرد: افزایش ۱0 درصدی قیمت 

بلیت قطارهای مسافری از دیروز اجرایی شد.
وی همچنی��ن با بیان اینکه در س��ال تحمایت از تولید 
داخلی بن ریل خود را ملکف به استفاده از ظرفیت واگن سازان 
داخلی می داند، گفت:  براساس منویات رهبر معظم انقالب در 
این رابطه، دو تفاهمنامه با دو واگن ساز داخلی به مبلغ ۱000 
میلیارد ریال امضا شده، گرچه این رقم باالیی نیست اما چراغ 

این دو کارخانه را تا 2 سال آینده روشن نگه می دارد.
مدیرعامل بُن ریل با بیان اینکه میزان رضایت مسافران 
از قطارهای ما باالی ۸0 درصد اس��ت،  افزود:  ضریب اشغال 
کل قطارهای کش��ور کمتر از ۷0 درصد اس��ت، اما ضریب 

اشغال قطارهای بن ریل باالی ۸0 درصد است.
ش��یخ طاهری تصریح کرد:  علی رغم اتفاقات خوب یک 
دهه اخیر برای راه آهن، اما نگاه ها در حمل ونقل ریل دولتی 
است، حتی بخش خصوصی نیز چنین نگاهی دارد که باعث 

شده بهره وری راه آهن پایین باشد.
وی تاکی��د کرد: بزرگ ترین اش��تباه بخش خصوصی آن 
است که نوک پیکان انتقاد را به سمت دولت نشانه گرفته و در 
مقابل نیز دولت این اشتباه را مرتکب می شود که ناکارآمدی 
موج��ود را به گ��ردن بخش خصوص��ی می ان��دازد.  با وجود 
تالش ه��ای راه آهن و بخش خصوصی واقعیت این اس��ت که 
۳0 درصد ناوگان شبکه ریلی خالی است. کمتر از ۷0 درصد 
ظرفیت ایجاد ش��ده، پُر می شود و تا زماینکه این ظرفیت پر 

نشود ایجاد ظرفیت جدید در راه آهن اشتباه است.

عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی اعام کرد
افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری

ودی؛ واحدهای فاز ۵ پردیس تحویل می شود به ز
ش��رکت عمران ش��هر جدید پردیس اعالم  خونه به  کرد با توجه ب��ه موافقت برای پرداخت یک خونه 
میلی��ارد و ۴00 میلی��ون تومان ب��ه پیمانکار ک��ه ۸00 میلیون 
تومان از این مبلغ به دس��ت پیمانکار رس��یده در روزهای آینده 

تحویل واحدهای مسکن مهر فاز ۵ پردیس آغاز می شود.
روابط عمومی ش��رکت عمران ش��هر جدی��د پردیس درباره 
آخرین وضعیت تحویل واحدهای مس��کن مهر فاز ۵ اعالم کرد: 
در روزهای گذش��ته شرکت عمران، جلسه ای را با شرکت توسعه 
شهرسازی ایرانیان به عنوان پیمانکار فاز ۵ داشت و قرار شد یک 

میلیارد و ۴00 میلیون تومان علی الحس��اب برای زیرس��اخت و 
آماده سازی و ۸ میلیارد تومان برای فعال شدن ۱۶ پیمانکار این 
بخش به منظور ساخت ابنیه پرداخت شود. از مبلغ یک میلیارد و 
۴00 میلیون تومان که برای زیرساخت ها اختصاص یافته تاکنون 
۸00 میلی��ارد تومان به دس��ت پیمانکار رس��یده و ۶00 میلیون 
تومان باقی مانده به دلیل بلوکه ش��دن حس��اب ش��رکت عمران 
توس��ط بیمه هنوز پرداخت نش��ده که در حال رایزنی برای رفع 
این مشکل هستیم. به هر حال با توجه به پرداخت ۸00 میلیون 
تومان که برای آماده سازی به شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان 
پرداخت ش��ده انتظار می رود فعالیت در این زمینه آغاز شود که 

البته به زودی این کار انجام خواهد شد.

همچنین درخواست ش��رکت عمران برای پرداخت ۸ میلیارد 
تومان به منظور س��اخت واحدها به بانک مس��کن ارایه شده و این 
بانک اعالم کرده باید ارزیابی مجدد صورت گیرد و همچنین س��ند 
جایگزین سند قبلی که مشکل ترهین داشت صادر شود. دو هفته 
قبل این اقدام انجام ش��ده و در حال طی کردن روال اداری اس��ت. 
قرار است پیمانکار روز شنبه )فردا( به شرکت عمران بیاید تا مبلغی 
به صورت علی الحساب از منابع داخلی پردیس برای ساخت واحدها 
به آنها بدهیم تا انشاءاهلل مشکل ما در بانک حل شود. در حال حاضر 
از سازنده انتظار داریم با اعتماد به قدمهای مثبت صورت گرفته کار 
را شروع کند و فصل کاری را از دست ندهد. از متقاضیان عزیز هم 
انتظار داریم صبوری کنند تا فاز ۵ هم مثل فازهای ۱۱، ۸ و فاز 9 

قدیم به تدریج در روزهای آینده تکمیل و تحویل شود.
تعدادی از متقاضیان فاز ۵ مس��کن مهر پردیس در اعتراض 
به ع��دم تحویل واحدهای خ��ود، دیروز یکم تیرم��اه ۱۳9۷ در 
اقدامی نمادین، کنار واحدهای خود چادر زدند. متقاضیان عنوان 
کردن��د به دلیل عدم پایبندی پیمان��کار به تعهدات و تاخیرهای 
مکرر در تحویل واحدهای این فاز تصمیم گرفتند در اعتراض به 

این موضوع کنار واحدها چادر بزنند.
برخ��ی از این متقاضیان اظهار کردن��د: پس از کش و قوس های 
فراوان طی شش سال گذشته سرانجام قرار شد پیمانکار مربوطه طی 
قراردادی که از اردیبهشت ۱۳9۶ امضا کرد 22 بهمن ۱۳9۶ واحدها را 

تحویل دهد اما هنوز این اقدام را صورت نداده است.  ایسنا

همزمان با نشست اوپک

نفت گران شد


