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بیانیه ستاداجرایی فرمان حضرت امام)ره(
ش��رکت توسعه کس��ب و کار توسکا به هیچ وجه 

جزء شرکت های ستاد نمی باشد
پیرو انتش��ار اخباری در رسانه ها مبنی بر ارتباط 
س��تاداجرایی فرمان حضرت امام با ش��رکت توس��عه 
کسب و کار توس��کا مرکز اطالع رسانی ستاد اجرایی 
فرمان حض��رت امام با انتش��ار بیانی��ه ای اعالم کرد: 
ش��رکت توسعه کسب و کار توس��کا با توجه به سهام 
حداقلی س��تاد در ش��رکت مخابرات ای��ران و بالتبع 
همراه اول به هیچ وجه جزء شرکت های تحت مدیریت 
و کنترل س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام نمی باشد 
و هیچگونه درآمد و انتفاعی نیز ازطریق این ش��رکت 
برای ستاد تامین نشده و نخواهد شد. همچنین تاکید 
می نماید س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام با توجه به 
ماموریت ها و ارزش های س��ازمانی در تمام شرکت های 
تح��ت مدیریت خود مقید به حفظ تمام چارچوب های 
قانونی و ش��رعی می باش��د و در ای��ن زمینه هیچگونه 

مماشاتی نخواهد داشت.

  توسعه معامالت الگوریتمی
کسب و کار در کشور 
مدیرعامل بانک پاسارگاد در مراسم پایانی و تقدیر 
از برگزیدگان نخستین مسابقات معامالت الگوریتمی 
بر اهمیت به کارگیری این روش در بورس اش��اره کرد 
و گفت: توس��عه معامالت الگوریتمی می تواند کسب و 

کارهای جدیدی را در کشور ایجاد کند.
مراس��م پایان��ی و تقدیر از برگزیدگان نخس��تین 
معامالت الگوریتمی با حضور ش��اپور محمدی رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، مجید قاسمی مدیرعامل 
بانک پاس��ارگاد و یاس��ر ف��الح مدیر عامل ش��رکت 
اطالع رس��انی و خدمات بورس، در تاریخ 19 اس��فند 
1397 برگزار ش��د. بانک  پاس��ارگاد در این مراسم، به 
هر یک از اعضای تیم های ش��رکت کننده در این دوره 
از رقابت ها، ده هزار سهم بانک پاسارگاد هدیه داد.دکتر 
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد در این مراسم 
گفت: مس��ابقات معامالت الگوریتمی ش��ور و هیجان 
جوان��ی را وارد بازار س��رمایه می کن��د و این امکان را 
فراهم می سازد تا جوانانی که به دلیل نداشتن بودجه 
کاف��ی وارد این حوزه نش��ده اند از طریق دانش آی تی 
و تخصص دانش��گاهی آمار و ریاضی به بازار س��رمایه 

وارد شوند. 

شعبه بیرجند بانک توسعه صادرات 
پیشگام در پرداخت تسهیالت 
رئیس بانک توسعه صادرات شعبه بیرجند گفت: به 
رغم محرومیت های موجود دراستان این شعبه توانسته 
است با جذب صنایع عمده استان ، 100درصد تسهیالت 
خ��ود را در جهت تولی��د ، حفظ و افزایش اش��تغال و 
حمایت از صادرات غیرنفتی اس��تان به تولیدکنندگان 

پرداخت نماید.
حس��ن رس��تگار مقدم ب��ا اع��الم این خب��ر افزود: 
شعبه بیرجند از زمان تاس��یس )1390( تاکنون بالغ بر 
مبلغ1500 میلیارد ریال تسهیالت ریالی و بیش از 5600 
میلیون یورو تسهیالت ارزی پرداخت نموده که 80درصد 
آن در جهت تامین مالی واحدهای تولیدی، صادراتی و به 
منظور صدور محصوالت معدنی ، غذایی و صنعتی استان 
بوده است .رس��تگار مقدم درخصوص یکی از مهمترین 
پروژه های تامین مالی ش��ده توس��ط این شعبه گفت: از 
محل منابع تلفیقی بانک و سازمان میراث فرهنگی،صنایع 
دس��تی و گردشگری 10 میلیارد ریال برای تاسیس یک 

هتل در این شهر تسهیالت پرداخت شده است.

تسهیالت یک هزار و 500 میلیارد ریالی 
بانک ملی 
بانک ملی ایران به منظور رفع احتیاجات ضروری 
مشتریان از محل منابع قرض الحسنه خود بیش از یک 
هزار و 500 میلیارد ریال تسهیالت در 11 ماه ابتدای 

امسال پرداخت کرده است.
این بانک از ابتدای س��ال جاری تا پایان بهمن ماه 
تعداد 55 هزار و 394 فقره تس��هیالت قرض الحسنه 
رفع احتیاجات ضروری تخصیص داده است که ارزش 
ریال��ی آن به یک هزار و 501 میلیارد و 132 میلیون 

ریال می رسد.

فعالیت باجه عصر در تمامی شعب 
بانک ملت تا پایان اسفندماه

تمامی ش��عب بان��ک ملت ت��ا پایان اس��فندماه 
س��ال جاری با هدف ارائ��ه هرچه بیش��تر خدمات به 

مشتریان، دارای باجه عصر خواهند بود.
تمامی ش��عب ای��ن بانک ت��ا روز سه ش��نبه 28 
اس��فندماه سال جاری به اس��تثنای روز سه شنبه 21 
اسفند و پنج شنبه 23 اسفندماه، با باجه عصر به ارائه 
خدمات به مش��تریان خواهند پرداخت.براس��اس این 
گزارش، س��اعت کار باجه عصر ش��عب بانک ملت در 
روزهای یادشده، به میزان سه ساعت بیشتر از ساعت 

کار عادی این شعب خواهد بود.
ای��ن گ��زارش حاکی اس��ت، به زودی فهرس��ت 
ش��عب کش��یک بانک ملت برای روز پایانی اسفندماه 
س��ال جاری و تعطیالت نوروز 98 نیز به اطالع عموم 

مردم خواهد رسید.

اخبار

حذف یارانه افراد با حقوق باالی 5 میلیون تومان 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به مصوبه حذف یارانه 3 دهک 
ب��االی جامعه گفت: افرادی که حقوق ب��االی 5 میلیونی می گیرند و هنوز یارانه 
دریافت می کنند، افرادی که فوت ش��ده اند و هنوز یارانه دریافت می کنند جزو 

3 دهک خواهند بود.
رحیم زارع گفت: بودجه امس��ال نس��بت به س��ال قبل تفاوت هایی داشت. 

هدفمندی، بهزیس��تی، افزایش وام های ازدواج، بیمه سالمت، یارانه کاالهای اساسی، 
سقف افزایش حقوق کارمندان تا 400 هزار تومان به اضافه 10 درصد، افزایش اشتغال، 
اولویت افزایش حقوق بازنشس��تگان کمتر از 2.5 میلیون تومان، س��قف مالیاتی حقوق 
کارمن��دان دولت، افزایش یارانه خرید گندم، آب و برق مدارس، تس��هیالت مددجویان 
و معافیت از پرداخت آب و برق و گاز برای یکبار، افزایش اش��تغال برای کمیته امداد و 
بهزیستی و... از جمله مواردی بود که در بودجه امسال لحاظ شده است. خانه ملت

یارانه 
ورود ۷۷ واگن به ناوگان ریلی برای ایام نوروز

مدیرعامل رجا از افزوده ش��دن تعداد 77 واگن به ش��بکه ریلی در آس��تانه 
سفرهای نوروزی خبر داد .

محمد رجبی  اظهار داشت : باوجود مشکالتی که در تامین بودجه وجود داشت، از 
حدود 27 ماه گذشته توانستیم تعداد واگن های خریداری شده جدید خود را تا پایان 

سال به 50 واگن رسانده و به شبکه ریلی کشور اضافه کنیم. وی به بازسازی بیش از 
67 واگن فرسوده اشاره کرد و افزود: عالوه بر بازسازی این تعداد واگن، رجا با تامین بودجه 

نسبت به خرید 27 واگن دست دوم که در شرایط مناسب قرار دارند اقدام کرده است.
وی به اضافه ش��دن تعداد 77 واگن به ش��بکه ریلی طی دو س��ال گذشته با تامین 
منابع  اش��اره کرد و گفت: در آس��تانه س��فرهای نوروزی که اوج س��فرهای ریلی اس��ت 
کارمندان و نیروهای انسانی رجا باید با صبر و متانت میزبان خوبی برای مسافران باشند 

چراکه آنها پیام آوران مهر، محبت و صفا هستند.

کوپه 
عدم افزایش مالیات مشاغل خرد و کوچک در سال ۹۸ 
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: امس��ال مقرر ش��د تا گروه س��وم اصناف که 

شامل مشاغل خرد و کوچک هستند، مشمول افزایش مالیات نشوند.
 س��عید ممبینی با اشاره به مش��کالت برخی اصناف در رکود یکساله اخیر 
و در واکنش به پیش��نهاد برخی اصناف ب��رای در نظر گرفتن تنفس مالیاتی در 

سال جاری اظهار کرد: با توجه به اینکه طی یکی دو سال گذشته شاهد رکود در 
بازار و مشکالت اقتصادی بودیم، پیشنهادهایی به سازمان مالیاتی داده شده ولی اتاق 

اصناف ایران پیشنهادی از جنس تنفس مالیاتی ندارد.
وی افزود: ما در این شرایط پیشنهاد داده ایم که در تعیین مالیات اصناف، سازمان امور 
مالیاتی با در نظر گرفتن رکود 2 س��اله اخیر و مش��کالت اصناف در این مدت، مالیات بر 
درآمد آن ها را تعیین کند. همچنین مقرر شده تا گروه سوم شامل مشاغل خرد و کوچک 

هستند، با توجه به معافیت های مالیاتی، مشمول افزایش مالیات نشوند. تسنیم

وده ارزش افز

در حالی سقف منابع عمومی  بودجه س��ال آینده 448 هزار نقشــــه راه
میلیارد تومان اعالم ش��ده که تس��هیالت 22 هزار 
میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی مطابق با بند 

الحاقی 2 تبصره 4، در این رقم لحاظ نشده است.
بودجه سال 98 پس از کش وقوس های فراوان و 
چکش کاری در دولت و مجلس برای عبور از تحریم ها 
اکنون به ایستگاه پایانی در شورای نگهبان رسیده و 

منتظر تایید نهایی این شورا و ابالغ به دولت است.
براس��اس پیش بینی ها س��ال آین��ده به دلیل 
تحریم ه��ای ظالمان��ه ب��ا کاهش ف��روش نفت و 
درآمدها روبه رو اس��ت و از طرفی اقتصاد به دلیل 
نوسان ش��دید قیمت ارز در سال جاری به رکود و 

معضالت تولید و اشتغال روبه رو خواهد بود.
بدین منظور قرار شد مسئوالن طبق رهنمودهای 
مقام معظم رهبری نگاه دو س��االنه به بودجه داشته 
باشند و مسائلی مانند س��هم صندوق توسعه ملی، 
اصالح��ات س��اختاری بودجه و کاه��ش هزینه در 
دستور کار باشد. در همین راستا، برخی نمایندگان و 
کارشناسان اقتصادی معتقدند شرایط کنونی بهترین 
فرصت است که بتوان هزینه های جاری بودجه را از 

درآمدهای پرنوسان نفتی جدا کرد.

افزایش ۶/۶ درصدی منابع عمومی بودجه ۹۸ 
در مجلس

مقایس��ه الیح��ه بودج��ه س��ال 98 دولت با 
مصوبات مجلس نش��ان می دهد منابع عمومی در 

مجلس نس��بت ب��ه آنچه دول��ت پیش بینی کرده 
بود افزایش یافته و بیش��ترین می��زان تغییر را به 
خود اختصاص داده اس��ت. میزان منابع عمومی با 
افزایش��ی 6.6 درصدی از حدود 407 هزار و 700 
میلیارد تومان به 448 هزار و 500 میلیارد تومان 

افزایش یافت.
 از ط��رف دیگ��ر، طب��ق قانون برنامه شش��م 
توس��عه، س��هم صندوق توس��عه ملی از صادرات 
نفت و گاز در س��ال 98 باید 34 درصد باش��د که 
بنا ب��ه مالحظاتی و با توجه به ش��رایط تحریم به 
20 درص��د کاهش یافته اس��ت. در س��نوات قبل 
اگر س��هم صندوق کاهش می یافت معلوم نبود که 
مابه التفاوت آن چه می شد و معموال دولت ها مقید 

به بازپرداخت آن نبودند.
یک��ی از ویژگی های بودجه 98 این اس��ت که 
مابه التفاوت سهم 20 تا 34 درصد یعنی 14 درصد 
آن را تعیین تکلیف کرده که به عنوان بدهی دولت 
به صندوق تلقی می  ش��ود. هرچند این اقدام مانند 
تعیین مهریه ای می ماند که معلوم نیس��ت کس��ی 
آن را می ده��د یا نه. با این ح��ال، زمانبندی برای 
بازگش��ت پیش بینی نش��ده و طبق قرائن احتماال 
دولت بعدی جورکش اوضاع نابسامان کنونی خواهد 

بود. به تعبیری آیندگان، بدهکار کار نکرده هستند.

 مغایرت های بودجه سال ۹۸
با قانون برنامه ششم توسعه

با این اوص��اف، بخش��ی از مغایرت های ارقام 
کالن بودجه سال 98 با قانون برنامه ششم توسعه 

بدین شرح است:
1- سهم صندوق توسعه ملی به جای آنکه 34 
درصد باشد، 20 درصد است. البته اگر بند الحاقی 
2 تبصره 4 الیحه بودجه را هم لحاظ کنیم، سهم 
واقعی صندوق توس��عه ملی در سال آینده حدود 

12 درصد خواهد بود.
2- بای��د مناب��ع حاص��ل از ص��ادرات نفت و 
میعانات گازی در س��ال آین��ده 115 هزار میلیارد 
تومان می بود اما ح��دود 142 هزار میلیارد تومان 

پیش بینی شد.
3- بای��د درآمدها ش��امل درآمدهای مالیاتی 
و س��ایر درآمده��ا در س��ال 98 بای��د 287 هزار 
میلیارد تومان می بود اما 239 هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شد. عمده این درآمدها، وصول مالیات 

است که نسبت به برنامه عقب ماندگی دارد.
4- حداکثر ف��روش دارایی های مالی )اوراق و 

فروش س��هام ش��رکت های دولتی( در سال آینده 
بای��د 48 ه��زار و 700 میلیارد توم��ان می بود که 
برای سال آینده 51 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
ش��د. فروش دارایی های مالی به معنای استقراض 
از مردم محس��وب می ش��ود که تولید بدهی برای 

آیندگان است.

 ۴۷0 هزار میلیارد تومان
سقف واقعی منابع عمومی 

یکی از ن��کات قابل تأمل در بودجه س��ال 98 
که به نظر افق جدید پیش روی بودجه ریزی کش��ور 
گذاشته و معلوم نیست چقدر با بودجه ریزی مبتنی 
بر عملکرد منطبق اس��ت به بند الحاقی 2 تبصره 4 
بازمی گردد. طبق این بند دولت اجازه دارد 2 میلیارد 
و 375 میلیون یورو معادل حدود 2 میلیارد و 755 
میلیون دالر از منابع ورودی سال 98 صندوق توسعه 
ملی به صورت تسهیالت ارزی صرف امور بودجه ای 

شود. چند نکته درباره این بند وجود دارد:
1- اول آنکه به دلیل تردید نس��بت به تحقق 
منابع صندوق توس��عه ملی در س��ال 98، اجرایی 

شدن این بند در هاله ای از ابهام قرار دارد.
2- موضوعاتی که برای مصارف تعیین شده در 

این بند از درجه اهمیت باالیی برخوردار اس��ت اما 
ظاهر این بن��د با توجه به نوع نگارش متن بودجه 
و محدودیت های منابع آن، نش��ان می دهد که در 

اولویت های اصلی بودجه قرار ندارد.
3- منابع پیش بینی شده در این بند الحاقی در 
سقف منابع بودجه کشور لحاظ نشده است. شاید 
این سؤال مطرح باشد به دلیل آنکه تسهیالت بوده 
نیازی نیس��ت در سقف بودجه لحاظ شود اما باید 
گفت در س��نوات گذش��ته این اتفاق رخ می داده 
است. اصلی ترین عامل عدم اضافه شدن این ارقام 
به بودجه، فراتر رفتن س��قف منابع بودجه اس��ت 
که می تواند چالش برانگیز باش��د. در واقع، س��قف 
منابع و مصارف بودجه س��ال 98 باید در راستای 
تحریم ها اصالح می شد و حتی در یک مرحله، این 
کاهش توس��ط دولت ص��ورت گرفت اما در نهایت 

مجلس آن را افزایش داد.
بنابراین اگر رقم تس��هیالت 2 میلیارد و 755 
میلی��ون دالری را در دالر 8 هزارتومان نیما ضرب 
کنیم س��قف منابع عمومی بای��د بیش از 22 هزار 
میلیارد تومان اضافه ش��ود و به بیش از 470 هزار 
میلیارد تومان می رسد. در واقع، سقف اصلی منابع 
عمومی بودجه 470 هزار میلیارد تومان است ولی 
در توافقی نانوش��ته بین مجلس و دولت، قرار شده 
که مجوز ارائه ش��ده برای پرداخت تسهیالت 22 
هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در سقف 
منابع عمومی بودجه لحاظ نشود تا این سقف فراتر 

از رقم 448 هزار میلیارد تومان نرود. فارس

سقف واقعی منابع عمومی مشخص شد؛

اختالف ۲۲ هزار میلیارد تومانی در بودجه 98

مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت صادرات  ت ر ایران گف��ت: صندوق ضمانت صادرات تجــــا
ای��ران امکان ارائه ضمانت نامه های الزم برای فروش نفت را 

در قبال اخذ وثایق مطمئن دارد.
 اف��روز بهرامی گفت: صندوق ضمانت ص��ادات تا به امروز 
بیشتر فعالیتش هایش متمرکز بر روی بازار پول بوده است، اما 
قصد داریم به بازار س��رمایه از جمله بورس اوراق بهادار، بورس 
ان��رژی برای تضمی��ن معامالت آتی و اعتب��اری ورود کنیم، تا 
ضمانت  نامه های ما تسهیل گیر فروش اعتباری در بورس ها شود. 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه 
این صندوق س��پر دفاعی صادرات در جنگ اقتصادی است، 
بیان داش��ت: صن��دوق ضمانت صادرات متول��ی ضمانت از 
صادرات اس��ت، اما با توجه به اینکه یکی از اهداف تحریم ها 
جهت گیری در مورد ایجاد مش��کل برای واردات مواد اولیه 
و ایجاد مش��کل برای کاه��ش تولید ما اس��ت، بنابراین ما 
بای��د تامین نی��از داخلی و به ویژه کاالهای اس��تراتژیک را 
در برنامه داش��ته باش��یم، به همین برنامه ریزی کرده ایم و 
در حال مذاکره با همتاهای خود در کش��ورهای همس��ایه 
هستیم تا فعاالن اقتصادی بتوانند واردات به کشور ما را که 
در اصل صادرات آنها محس��وب می شود، ضمانت کنند که 

برای تامین مواد اولیه با مشکلی مواجه نشویم. 
وی بیان داش��ت: در راس��تای سیاست دولت در فروش 
کااله��ای مازاد 109 میلی��ارد ریال فروش ام��وال مازاد در 
س��ال 97 داش��ته ایم، اموال ما همان وثایقی است که که از 
صادرکنندگان گرفته ایم و هدف ما هم این نیست که وثیقه 
صادرکننده را به اجرا بگذاری و تا جایی که امکان دارد و به 
اجازه داریم، بتوانیم هم وصول مطالبات را انجام دهیم و هم 
اینکه اموال مازاد در صندوق نگهداری نشود و اگر هم چیزی 
تاکنون مانده که واگذار نکرده ایم. در پروسه مزایده قرار دارد 

و قطعا منابع آن در راستای توسعه قرار می دهیم. 
بهرامی با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه ثبتی صندوق 
1300 میلیارد تومان است، گفت: 900 میلیارد تومان وصول 

مطالبات در مقابل بیمه نامه های صادره وجود دارد. 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه 
ال سی یک روش مطمئن برای صادرکننده است، تا نگران از 
برگشت پول حاصل از صادرات نباشد، گفت: در این شرایط 
پیش��نهاد ما به صادرکنندگان این است که فروش اعتباری 
را در دس��تور کار قرار دهند تا بیش��تر در بازارهای رقابتی 
ورود پیدا کنند و ی��ک وضعیت رقابتی ایجاد کنند، اما اگر 
صادر کننده نگران برگش��ت منابع خود باشد بیمه نامه های 

ما این ریس��ک را پوشش می دهند و اگر صادرکننده نگران 
نقدینگی خود باش��د، صندوق صمان��ت صادرات تا در کنار 
سیس��تم بانکی ضمانت نامه صادراتی ارائه کنیم و در مورد 
ال سی هم هم بیمه نامه های ما مطمئن ترین روش جایگزین 

ال سی است، تا نگرانی صادرکننده کاهش یابد.
وی با بیان اینکه یکی از اساسی ترین چالش های کشور 
فروش نفت اس��ت، گفت: رویکرد اصلی صندوق حمایت از 
صادرات غیرنفتی بوده است، اما ما ممانعتی نداریم و اگر در 
شرایط حاضر دولت نیاز داشته باشد که به ضمانت صادرات 

نفت وارد شویم، این کار را هم می توانیم انجام دهیم. 
بهرامی بیان داش��ت: به دلیل مشکالتی که براثر تحریم 
در فروش نفت وجود دارد، یکی از استراتژی های وزارت نفت 
این است که نفت را از طریق بورس انرژی و بخش خصوصی 
ب��ه فروش برس��اند، بنابراین م��ا این آمادگ��ی را داریم که 
ضمانت های الزم را ارائه کنیم و حتی اگر خارج از سیس��تم 
بورس وزارت نفت بخواه��د نفت را به بخش خصوصی ارائه 
کنم، امکان ارائه ضمانت های الزم برای فروش نفت از طریق 
صندوق در قبال اخذ وثایق مطمئن میسر است، البته در این 

زمینه مذاکراتی هم شده است. 
 وی بی��ان داش��ت: حجم کلی پوش��ش های بیمه ای و 
ضمانتی صندوق در س��ال 97 با احتس��اب پوشش های در 
دس��ت اقدام به رقم 2200 میلیون دالر رسید که رشد 25 

درصدی نسبت به سال 96 داشته است. 
مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت ص��ادرات ای��ران اظهار 
داشت: حجم عملکرد پوشش در بخش بیمه نامه های اعتبار 
صادراتی کوتاه مدت با رکورد 850 میلیون دالر، رشد 130 
درصدی نس��بت به سال 1396 و 1600 درصدی نسبت به 

سال 1393 دارد. 
وی اظه��ار داش��ت: برنامه صندوق برای س��ال 98 ارائه 
2.5 میلیارد دالر تس��هیالت بیمه ای و ضمانت نامه صادراتی 
ب��ه صادرکنندگان و نظام بانکی از طریق صدور هزار میلیارد 
دالر بیمه های اعتبار صادراتی کوتاه مدت جهت ایمن س��ازی 
صادرات و صدور 800 میلیون دالر ضمانت نامه های اعتباری 
و مالی صادراتی جهت تسهیل دسترسی صادرکنندگان هب 

تامین مالی صادراتی و شرکت در مناقصات خارجی است. 
بهرامی با اش��اره به اینکه میزان واردات به کش��ورهای 
همس��ایه هزار میلیارد دالر است، گفت: اما سهم ما از بازار 
واردات��ی 15 کش��ور همس��ایه فقط 2.5 درص��د یعنی 25 
میلیارد دالر اس��ت که یک��ی از برنامه های صندوق رش��د 

صادرات به کشورهای همسایه است.  فارس

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات خبر داد
آمادگی برای صدور ضمانت نامه برای صادرات نفت

رئی��س کارگ��روه م��زد کان��ون عال��ی  كار و  ش��وراهای اس��المی کار با بی��ان اینکه كسـب 
دریافتی 78 درصد کارگران کمتر از 1.6 میلیون تومان است، 
گفت: دریافتی کارگران برای س��ال آینده باید یک میلیون و 

89 هزار تومان افزایش یابد.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه خالص دریافتی 78 درصد 
کارگ��ران کمتر از ی��ک میلیون و 600 هزار تومان اس��ت، 
درب��اره مطالبه مش��خص نمایندگان کارگران در جلس��ات 
دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: ما پیشنهادات خود 
را در جلس��ه قبل ش��ورای عالی کار ارائه دادیم و به دلیل 
اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در س��ال جاری نس��بت 
به سال گذش��ته یک میلیون و 89 هزار تومان کاهش پیدا 
ک��رده، بنابراین مطالبه مش��خص نماین��دگان کارگری در 
مذاکرات دس��تمزد، اضافه ش��دن یک میلی��ون و 89 هزار 

تومان در سرجمع دریافتی برای سال 98 است.
وی ب��ا بیان اینکه پیش��نهاد نمایندگان کارگری واضح 
و مش��خص است، اظهار کرد: منتظریم در نشست سه شنبه 
ش��ورای عالی کار با حضور نماین��دگان کارفرمایی و دولت، 
نظر ای��ن دو ضلع مذاکره کننده را بش��نویم. اینکه دولت و 
کارفرما چگونه با یکدیگر در زمینه سهم هر یک در جبران 
این کاهش قدرت خرید توافق می کنند موضوعی اس��ت که 
به نمایندگان کارگری مربوط نمی ش��ود، مهم این است که 

این نیاز کارگران است و باید پرداخت شود.
توفیق��ی در پاس��خ به این س��وال که آی��ا افزایش یک 
میلی��ون و 89 هزار تومانی دس��تمزد، با توجه به ش��رایط 
بنگاه های خصوصی امکان پذیر است یا خیر، افزود: آنچه که 
مدنظر ما اس��ت، این است که »مجموع دریافتی« هرکارگر 
یک میلیون و 89 ه��زار تومان افزایش یابد نه صرفاً حقوق 
پایه؛ حق مسکن، حق بن کارگری، پایه سنوات و حق اوالد 
مولفه هایی هستند که مجموع دریافتی یک کارگر را تشکیل 
می دهن��د و این میزان افزایش بر روی مجموع این ردیف ها 
امکان پذیر است که این موضوع را در جلسه گذشته شورای 

عالی کار به نمایندگان کارفرمایی اثبات کردیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در س��بد هزینه ه��ای خوراکی و 
غیرخوراک��ی خان��وار همه کااله��ا غیر از ن��ان حداقل 56 
درصد افزایش نرخ داش��ته اند، گفت: البته نان هم هر چند 
به صورت رسمی افزایش قیمت نداشته است اما با توجه به 
کاه��ش وزن و فعالیت نانوایی ها به صورت آزادپز عماًل این 

قلم نیز با افزایش قیمت مواجه بوده است.
رئیس کارگروه دس��تمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 

کار، افزود: در این شرایط، اینکه بخواهیم به مردم اعالم کنیم 
همه این افزایش قیمت ها ناش��ی از تکانه های ارزی اس��ت به 
مردم دروغ گفته ای��م. مجلس، دولت و قوه قضاییه و از همه 
مهمتر صنعتگران و صاحبان صنایع کاماًل به این موضوع واقف 
هس��تند که افزایش قیمت ها صرفاً ناش��ی از تکانه های ارزی 
نیس��ت، چراکه نرخ تس��عیر ارز )نرخ برابری ریال و ارز( هنوز 
در بازار نمایان نش��ده و تأثیر ای��ن تکانه های ارزی در تیرماه 
سال آینده آشکار خواهد شد. اعتقاد داریم اگر دولت راهکاری 
برای ساماندهی وضعیت موجود پیدا نکند، یقیناً از تیرماه سال 
آینده دچار تورم و شوک های تورمی خیلی خطرناکی خواهیم 
شد و جهش های قیمتی قابل توجهی را تجربه خواهیم کرد. 
علم اقتصاد ثابت می کند تورم زمانی رابطه مستقیم با دستمزد 
دارد که به سمت صفر میل کند؛ اگر تورم میل به سمت صفر 
نداشته باشد افزایش دستمزد به هیچ عنوان رابطه مستقیمی 

با ایجاد تورم نداشته و نخواهد داشت
وی با اش��اره به ادعای کارفرمایان مبنی بر سهم بیش 
از 15 درصدی دستمزد در قیمت تمام شده کاال و خدمات 
گفت: از س��وی دیگر دولت اعالم می کند، س��هم دستمزد 
در قیمت تمام ش��ده کاال حدود 8 درصد اس��ت؛ متأسفانه 
کارفرمایان اش��تباهی را مرتکب می شوند که طی سال های 
گذش��ته انجام داده اند و به جای اضافه کردن تورم بر سبد 
معیش��ت، تورم را بر روی دس��تمزد اضاف��ه کردند که این 

اشتباه باعث شد هزینه معیشت تا حقوق فاصله بگیرد.
رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار، ادام��ه داد: با احتس��اب فرمول های م��ورد تأیید دولت 
نیز، محاسبات انجام شده از کاهش یک میلیون و 89 هزار 
تومانی قدرت خرید کارگ��ران حکایت دارد. پس با هر نوع 
محاس��به ای این میزان کاهش ق��درت خرید اجتناب ناپذیر 
است و باید این رقم به مجموع دریافتی کارگر اضافه شود.

وی گفت: اینکه کارفرم��ا می تواند یا نمی تواند، توانایی 
دارد یا ندارد، با کمک دولت می خواهد قدرت خرید کارگر را 
افزایش دهد یا غیر از این، موضوعی است که دو ضلع دیگر 
مذاک��رات مزدی یعنی کارفرمایان و دولت باید توافق کنند. 
این کاهش قدرت خرید بالیی اس��ت که دولت و کارفرمایان 

بر سر کارگران جامعه آورده اند بنابراین باید جبران کنند.
توفیقی با اش��اره به »افزای��ش 400 هزار تومان به اضافه 
10 درص��دی« حقوق کارمندان دولت برای س��ال 98 گفت: 
حداقل دس��تمزد کارگران برای سال 97 یک میلیون و 111 
هزار تومان و حداقل حقوق کارمندان دولت نیز یک میلیون و 

360 هزار تومان بود. مهر

رئیس كارگروه مزد كانون عالی شوراهای كار اعالم كرد
 حقوق ۷۸ درصد كارگران؛ زیر 2 میلیون تومان 

در حالی ک��ه رئیس اتحادیه  خش��کبار و آجی��ل فروش از بــــازار روز
قیم��ت 150 ت��ا 170 هزارتومان��ی ه��ر کیلوگرم 
آجیل چهارمغز درنمایش��گاه های بهاره خبر داد و 
گفت که مردم گرانفروش��ی را به بازرسان مستقر 
در نمایش��گاه های به��اره و س��امانه تلفن��ی 124 
گ��زارش کنند تا با آن ها برخورد ش��ود، نگاهی به 
ب��ازار ای��ن محصوالت نش��ان می دهد ک��ه فاصله 
قیمتی قابل توجهی نسبت به این نرخ های اعالمی 

وجود دارد.
نگاهی به بازار محصوالت خش��کباری و آجیل 
نشان می دهد که قیمت های نامتعارف و عجیب و 
غریبی در بازار وجود داش��ته و بعضاً شاهد فاصله 
چند برابری با ش��ب عید س��ال گذشته داریم که 
همین امر مس��لماً جای خالی دستگاه های نظارتی 
در بازار را نشان می دهد. چراکه به عنوان مثال هر 
کیلوگرم پس��ته در بازار بیش از 200 تا 250 هزار 
تومان، هر کیلوگرم بادام و مغز بادام از 95 تا 150 
ه��زار تومان، هر کیلوگرم ب��ادام هندی از 170 تا 

200 هزار تومان، هر کیلوگرم فندق از 80 تا 100 
هزار تومان، ه��ر کیلوگرم تخمه کدو از 45 تا 65 
هزار تومان و هر کیلوگرم نخود و کش��مش از 15 
تا 25 هزار تومان است و یک کیلوگرم آجیل چهار 
مغز نس��بتاً با کیفیت از 190 تا بیش از 250 هزار 

تومان برای مردم آب می خورد.
مصطفی احم��دی درباره وضعیت بازار آجیل و 
خش��کبار شب عید امسال گفت: قیمت همه کاالها 

مانند آجیل و خشکبار را عرضه و تقاضا مشخص 
می کند و آجیل و خش��کبار فقط پسته نیست 

کما اینکه همه مردم می توانند آجیل ش��ور را 
65 ه��زار تا 110 هزار توم��ان و آجیل چهار 
مغ��ز را کیلویی 150 ت��ا 170 هزار تومان در 

نمایشگاه های بهاره خریداری و تأمین کنند.

وی اف��زود: اگر مردم ب��ا قیمت هایی به غیر از 
نرخ ه��ای اعالم ش��ده مواجه ش��دند، می توانند به 
بازرسان اتحادیه که به صورت 24 ساعته و دائمی 
در نمایشگاه ها حضور دارند، مراجعه کنند و قطعاً 

با آن ها برخورد می ش��ود. اما در سطح شهر ممکن 
است یک قنادی کارهایی انجام دهد و قیمت های 
عجیب و غریبی ب��رای محصوالت خود بگذارد که 
به م��ردم توصیه می کنیم حتماً در وهله نخس��ت 
به 124 زن��گ بزنند و پ��س از آن اتحادیه آجیل 
و خش��کبار را نیز در جری��ان قرار دهند تا با آن ها 

برخورد کنیم.
رئیس اتحادیه خش��کبار و آجیل فروش ادامه 
داد: همه آجیل ها مشکل ندارند و محصوالتی 
مانند پس��ته که در ابتدای امس��ال با سرما 
زدگی ش��دید 70 ت��ا 80 درصدی کاهش 
تولید داشت، مش��کل دارد چراکه به عنوان 
مثال میزان تولید پسته در سال گذشته 200 
هزار تن بود که امس��ال ح��دود 70 هزار تن 

داریم که مشکالتی به وجود می آورد و روی همین 
آجیل مان��ور دادیم که آجیل صد هزار تومانی هم 
داشته باشیم. اما زمانی می توانیم بگوییم که آجیل 
و خشکبار گران شده است و نباید این اتفاق بیافتد 
ک��ه همه اجناس و کاالها در ب��ازار تفاوت قیمتی 
چندانی نسبت به سال گذشته نکرده باشد و نهایتاً 
10 تا 20 درصد افزایش قیمت داش��ته باشند، اما 
هم اکنون هر جنس��ی در بازار مش��اهده می کنید 

چند صد درصد افزایش قیمت داشته است.
احم��دی با بیان اینکه گران فروش��ی با گرانی 
متفاوت اس��ت تاکید کرد: در حال حاضر مس��ئله 
و مش��کل در بازار گرانی اس��ت که اعضای ما هم 
ناراضی هس��تند چراکه در س��ال گذش��ته با 50 
میلی��ون توم��ان یک مغ��ازه می توانس��تند آجیل 
مورد نیاز برای ف��روش اش را تأمین کرده و مغازه 
خ��ود را راه بیاندازند، اما در ح��ال حاضر با 500 
میلیون تومان هم نمی ش��ود ای��ن کار را انجام داد 
و اگر جنسشان بماند ورشکسته می شوند، بنابراین 

مقصر آجیل فروش نیست.  ایسنا

رئیس اتحادیه خشکبار اعالم كرد

قیمت آجیل شب عید ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان


