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 راندمان نیروگاههای ایران 
باالتر از میانگین جهانی 

مدیرعامل ش��رکت تولید نیروی ب��رق حرارتی با بیان 
اینکه متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی دنیا ۳۷.۳ 
درصد است گفت:راندمان نیروگاههای حرارتی در سال 
۹۷ به ۳۸.۱ درصد رس��ید و برنامه ریزی شده راندمان 
این نیروگاهها تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد برسد.

محس��ن طرزطلب در پاس��خ به این س��ئوال که چرا 
راندمان نیروگاههای حرارتی در کش��ور پایین اس��ت 
گفت:راندم��ان نیروگاههای حرارتی کش��ور در س��ال 
گذش��ته در حال��ی ب��ه ۳۸.۱ درصد رس��ید که طبق 
برنامهریزی های انجام ش��ده راندم��ان این نیروگاهها 

تا سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد خواهد رسید.
وی با اش��اره به اینکه متوس��ط راندمان نیروگاههای 
حرارتی دنیا ۳۷.۳ درصد اس��ت تاکید کرد: متوس��ط 
راندمان نیروگاههای حرارتی ایران از سطح نیروگاههای 
موجود در این زمینه باالتر است و برنامهریزی شده تا 
این میزان افزایش بیش��تری یابد و همانطور که گفته 
شد تالش ما این است تا راندمان نیروگاههای حرارتی 

را تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد برسانیم.
 طرزطلب در پاس��خ به این سئوال که گفته می شود 
می��زان بدهی ش��رکت تولید برق حرارت��ی به بخش 
خصوص��ی و پیمانکاران باال اس��ت گفت:میزان بدهی 
های ش��رکت تولید ب��رق حرارتی ۱۸ ه��زار میلیارد 
تومان اس��ت ک��ه از این مبلغ ح��دود دو هزار و 5۰۰ 

میلیارد تومان بدهی به بانکها است.
مدی��ر عام��ل ش��رکت تولید نی��روی ب��رق حرارتی 
افزود:البته شش هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان، 
5۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران و مشاوران و ۹ هزار 
میلی��ارد تومان هم بابت حس��اب ذخیره ارزی بدهی 
وجود دارد. وی تصریح کرد: تالش ما در این سه سال 
گذشته این بود که بدهی های خود را کاهش و حتی 
تسویه کنیم به طوریکه ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
از بدهیه��ای خ��ود را که اغلب به بانکها بوده تس��ویه 
کردیم. به گفته وی، امس��ال با استفاده از ظرفیتهای 
قانون��ی ۱۸ هزار میلیارد توم��ان از بدهی باقیمانده را 

تسویه خواهیم کرد.  فارس

 واکنش بانک مرکزی
 به بارگذاری ایرانچک های جدید  

بانکمرک��زی اعالم ک��رد که ایران چ��ک های جدید 
در بس��یاری از خودپردازه��ای بانک های کش��ور در 

استانهای مختلف بارگذاری شده است.
پیرو انتشار برخی اخبار در مورد عدم امکان بارگذاری 
ایرانچ��ک جدید در دس��تگاه های خودپ��رداز، روابط 
عموم��ی بانکمرک��زی به آگاهی می رس��اند، در حال 
حاض��ر ای��ران چک ه��ای یاد ش��ده، در بس��یاری از 
خودپردازهای بانک های کش��ور در استانهای مختلف 

بارگذاری شده است. 
طبیعتا فرایند تنظیم و تطبیق کاِس��ت دستگاه های 
خودپرداز با نوع اسکناس مورد نظر، پیشنیاز بارگذاری 
هر نوع اس��کناس و ایران چک جدید می باشد. لذا به 
منظور بارگ��ذاری ایران چک جدید، ضرورت دارد آن 
دس��ته از شعب بانک ها که تنظیمات مذکور را اعمال 
ننموده اند، نسبت به تطبیق خودپردازهای خود اقدام 
الزم به عمل آورند.  خاطرنشان می سازد این فرایند، 
همواره در مورد تمام اقطاع جدید اس��کناس، از جمله 
اسکناس��های ۱۰۰ هزار ریال��ی و 5۰ هزار ریالی و نیز 
نس��خه اول ایران چک بانک مرک��زی ج.ا.ا که ابعادی 
بزرگت��ر از ایران چ��ک جدید دارند نی��ز انجام گرفته 

است.   روابط عمومی بانک مرکزی

 ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دالری صادرات 
به اتحادیه اوراسیا 

رئیس اتاق مش��ترک ایران و ع��راق گفت: توافقتنامه 
تجارت ترجیحی بین ایران و اوراس��یا فرصت صادرات 
۱۰۰ میلیارد دالری برای ایران را به کش��ورهای عضو 

این اتحادیه فراهم میکند.
یحیی آل اس��حاق در رابطه با تأثیر موافقتنامه تعرفه 
ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا گفت: قطعا امضا 
ای��ن موافقتنامه تأثیر قاب��ل توجهی در امر صادرات و 

واردات کشور خواهد داشت.
رئیس اتاق مش��ترک ایران و عراق با اشاره به 5 کشور 
عضو اتحادیه اوراسیا بیان داشت: با توجه به ارتباطات 
کش��ورهای عضو اتحادیه اوراسیا با سایر کشور زمینه 
مبادالت تج��اری خوبی برای ایران فراهم میش��ود و 
رشد خوبی برای تجارت کشور قابل پیشبینی است. 

این فعال اقتصادی با بی��ان اینکه مبادالت تجاری بین 
5 کش��ور عضو اتحادیه اوراسیا حدود هزار میلیارد دالر 
است، افزود: ارتباط تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه 
ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دالری برای صادرات فراهم خواهد 
کرد.  آل اس��حاق گفت: در حال حاض��ر بیش از ۸۰۰ 
کاال برای طرفین مشمول تعرفه ترجیحی شده است و 

احتماال در آینده تعداد این کاالها افزایش مییابد. 
  موافقتنامه موقت ترتیب��ات منطقه آزاد تجاری بین 
ایران و اتحادیه اوراس��یا از 5 آبان ماه امس��ال اجرایی 
ش��د،  این موافقتنامه ش��امل ۸6۲ قلم کاال است که 
5۰۲ قل��م از آن ترجیحات اعطایی اوراس��یا به ایران 
اس��ت و ۳6۰ قلم هم ترجیحات اعطایی ما به اتحادیه 

اوراسیا است.  فارس

اخبار

نیروگاههای تجدیدپذیر مانع انتشار گاز گلخانه ای  
وضعیت انرژی های تجدیدپذیر ایران تا پایان مهرماه نشان می دهد که نیروگاههای 

تجدیدپذیر مانع از انتشار ۳ میلیون تن گاز گلخانه ای در کشور شده است.
ص��ادق زاده رئیس س��ازمان س��اتبا گفت: در ح��ال حاضر ظرفی��ت تولید برق 
نیروگاههای تجدیدپذیر ۸5۰ مگاوات اس��ت و ۳۰۰ مگاوات نیز در حال احداث 

داریم، بنابراین پیش بینی میش��ود با ابالغی��ه جدید افزایش نرخ خرید تضمینی 
ب��رق از تجدیدپذیره��ا صورت گرفته موج جدیدی در حال ش��کلگیری اس��ت که تا 
تابستان سال آینده مقدار بیشتری از نیروگاههای تجدیدپذیر در مدار داشته باشیم. 

حال به نظر می رسد با افزایش ۳۰ درصدی نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر 
تا حدودی سرعت سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بیشتر شود.اکنون از منابع 
تجدیدپذیر حدود چهار میلیارد و ۳۲۹ میلیون کیلووات س��اعت، انرژی تولید ش��ده که این 

میزان از انتشار حدود دو میلیون و ۹۷۴ هزار تن گاز گلخانهای در کشور بکاهد.  فارس

خریداری روزانه میلیون ها یورو از فعاالن اقتصادی  
رئی��س کل بان��ک مرکزی اعالم کرد؛بانک مرکزی روزان��ه میلیون ها یورو از ارز 

عرضه شده خانواده ها و فعاالن اقتصادی را خریداری می کند.
عبدالناص��ر همت��ی گفت:به علت سیاس��ت ه��ای ارزی بانک مرک��زی و نقش 
صادرکنندگان غیرنفتی در تامین ارز س��امانه نیما و واردات در مقابل صادرات و 

نیز مدیریت و راهبری بانک مرکزی برای کنترل بازار اس��کناس ارز، شاهد تامین 
روانتر نیازهای وارداتی و منطقی تر شدن قیمت ارز در بازار خواهیم بود.

وی افزود:برخی عوامل سیاس��ی نیز در مقاطعی تاثیر حداقلی در نوسانات ارزی دارند و 
اخب��ار به ظاهر مثبت و منفی، هر کدام در حدودی می توانند بازار ارز را متاثر س��ازند. 
با اطالع و ش��ناختی که از توانایی ها و امکانات و ذخایر ارزی کش��ور دارم ثبات نس��بی 
بازار ارز تداوم داش��ته و بانک مرکزی به طور مرتب با نرخ مناسب بازار امکان الزم برای 

پاسخگویی به عرضه ارزهای خانگی و صادراتی را فراهم آورد.  مهر

معرفی سامانه ثبت نام ملی مسکن  
سرپرس��ت معاونت مسکن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 
س��امانه ثبتنام ملی مسکن صبح شنبه معرفی میشود گفت:ثبت نام ملی مسکن 

در شهرهای جدید هم در خالل ثبت نام از استانها آغاز می شود.
محمود محمودزاده در مورد ثبتنام طرح ملی مس��کن گفت: شنبه آینده سایت 

فعال میش��ود و برای اینکه فرصت برابر برای هم��ه متقاضیان برای ثبتنام وجود 
داشته باشد یک یا دو روز الزم است تا متقاضیان مدارک خود را آماده کنند تا روی 

سایت اسکن کنند. وی افزود: متقاضیان ثبت نام ملی مسکن مدارک را آماده میکنند و 
روی س��ایت اعالم می کنیم تا صبح روز دوش��نبه یا سهشنبه ثبت نام را شروع میکنند. 
وی افزود:متقاضیان شنبه باید مدارک خود را روی سایت آماده و بارگذاری کنند چون 
معموالًآم��اده ک��ردن مدارک یک یا دو روز زمان میبرد بنابرای��ن گفتیم اگر از ۱5 آبان 

ثبتنام انجام شود.  وزارت راه و شهرسازی  

یک کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه نحوه تصمیمگیری 
دولت در رابطه با تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی کارشناسی نبود، 
گفت: از آغاز مش��روطیت نگاه به بیرون مرزها همیش��ه با 

شکست مواجه شده و این نگاه اکنون هم وجود دارد.
حیدر مس��تخدمین حس��ینی  در رابطه ب��ا ماجرای نحوه 
تصمیمگی��ری دولت در س��ال ۹۷ ب��رای تعیین ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ی و اینکه ای��ن نرخ از کجا آمد، اظهار داش��ت: قطعا 
نمیشود گفت این روش و شیوه اتخاذشده مورد تایید است، 
حتی اگر از مقامات رسمی سوال شود هیچ کدام از آنها این 
روش را تایید نمیکنند. مدل کار میبایست اینگونه باشد که 
بانک مرکزی گزارش کارشناسی را ارائه میکرد و اینکه قرار 
است چه اتفاقاتی رخ دهد، در نهایت هیات وزیران بر اساس 

این نظرات کارشناسی آن را تکمیل کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه اس��تفاده از چنین روشهایی در 
حوزههای دیگر نیز نادرست تلقی میشود، گفت: باید فضای 
کارشناسی به خصوص در مس��ائل اقتصادی حاکم باشد تا 
بتوان از آن دفاع کرد و قطعا در جامعه نیز با اقبال بیشتری 
همراه اس��ت. وی افزود:دولتی که خودش الیحه شفافیت را 
تهیه میکند انتظار این اس��ت ک��ه در رابطه با نحوه تعیین 
ارز ۴۲۰۰ تومانی ش��فافیت به خرج دهد و گزارش جلس��ه 
را ارائه کند تا از پیامدهای بعدی و تکرار چنین موضوعاتی 

خودداری صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه انتظار این بود آنچه در رابطه با تعیین نرخ 
ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیامدهای تورمی که بر جامعه گذشت، 

از سوی دولت ش��فاف میشد، گفت: دولت در آن مقطع دو 
تصمیم گرفت اول اینکه بتواند با توجه به فراز و نش��یب ارز 
ابتکار عمل را در دس��ت بگی��رد. دوم درآمدی را برای خود 
ایجاد کند. چ��ون آن موقع ارز در بودجه ۳6۰۰ تومان بود 
که تا ارز ۴۲۰۰ تومانی 6۰۰ تومان درآمد محسوب میشد؛ 
بنابرای��ن دولت آن را به فال نیک گرفت و برایش مهم نبود 

که ۱۰۰ تومان باال یا پایین برود.
به گفته این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی، باید قبول کنیم 
بدنه کارشناس��ی بان��ک مرکزی که آموزش��های الزم را در 
رابطه با پیش بینی وضعیت ارز دارد، اعمال نظر کارشناسی 
کند. آنچه مطلع شدیم این بود که بانک مرکزی در رابطه با 
اینکه رقم ارز چقدر باش��د اظهارنظر نکرده است و اصوال در 

حد یک برگه کارشناسیشده هم چیزی وجود نداشت.
مس��تخدمین حس��ینی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف دولت 
چنین نحوه تصمیمگیری محس��وب میشود. اکنون نیز یک 
برنامه اقتصادی تنظیمشده وجود ندارد که در قالب پیمانهای 
پول��ی، منطقهای یا کاالیی در جنگ اقتصادی باش��د. هنوز 
دولت باور و امیدش به این است که از بیرون مرزها، راهکاری 

پیدا کند. نمیتوان چنین رویکردی را تایید کرد.
وی ب��ا طرح این س��وال که آی��ا ام��کان دارد دولت بدون 
کارشناسی و پش��توانه علمی چنین تصمیمی گرفته باشد، 
ضم��ن تایید آن، تصری��ح کرد: اگر دولت ب��ه توانمندیها و 
ظرفیت و امکانات داخل کش��ور ن��گاه و تکیه نکند، کار به 

جایی نخواهد رسید.  فارس

بررسی کارشناسان نشان داد؛
اقدام غیرکارشناسی دولت در اجرای ارز4200 تومانی

  وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت ایران که به منظور گفت و 
گو با مقامات چین و شرکت در نمایشگاه واردات این کشور 
به ش��انگهای سفر کرده اس��ت گفت: چین ساالنه دو هزار 
میلی��ارد دالر کاال وارد می کند و اس��تفاده از این ظرفیت 
نیازمن��د رویک��رد و ن��گاه جدید دول��ت و بخش خصوصی 

است.
رض��ا رحمانی با اش��اره به اینکه بازار چی��ن فرصت بزرگی 
برای تولید کنندگان ایرانی است و باید از این فرصت، برای 
بهبود و گس��ترش صادرات به چین استفاده کرد افزود: باید 
از برخی توانمندی های مازاد بر نیاز داخل برای توسعه این 

بخش بهره برد.
وی تصریح کرد: برای کس��ب س��هم ای��ران در بازار چین، 
نیاز اس��ت از پتانسیل های مازاد بر کشور از جمله تولیدات 
صنعتی، کش��اورزی، معدنی، نفت، گاز و دارو در راس��تای 

صادرات کاال به چین استفاده کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایران با بیان 
اینک��ه ص��ادرات کاالی ایرانی به چین در مقایس��ه با دیگر 
کش��ورها چندان رضایتبخش نیست اضافه کرد: به سازمان 
توسعه تجارت ماموریت داده ام با عزمی جدی ساختارش را 
اصالح کند و در راس��تای توسعه صادرات به چین با حضور 
و کم��ک بخش خصوصی گام بردارد. رحمانی از تبادل کاال 
در ح��وزه تکنولوژی و فناوری به عنوان یکی از زمینه های 
همکاری خوب ایران با چین با توجه به ظرفیت های موجود 
میان دو کشور نام برد و گفت: صادرات فناوری های جدید 

فرصت جدید و خوبی اس��ت ضمن اینکه می توان صادرات 
کاال به این کشور را به صورت سنتی ادامه و تقویت کرد.

او اشاره به شرکت ۲۰ ش��رکت ایرانی در نمایشگاه واردات 
چین افزود: با جهت گیری خوب، امسال به تناسب شرایط 
جدید در نمایشگاه حضور پیدا کردیم به طوری که شرکت 
های فناور و محصوالت دانش بنیان ایرانی بیشتری در این 

نمایشگاه حضور یافته اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایران تاکید 
کرد: ترکیب حضور کش��ورها در این نمایشگاه نشان دهنده 
اهمی��ت بازار و واردات چین برای آنان اس��ت و عرضه این 
توانمندی ها در صحنه تج��اری و اقتصادی دنیا از اتفاقات 

کم نطیر است. 
رحمانی با اش��اره به حضور فعال شرکت های ایرانی در این 
نمایشگاه گفت: در طول نمایشکاه قراردادهایی بین شرکت 
ها منعقد می ش��ود که زمینه را ب��رای همکاری های چند 

جانبه فراهم می کند.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوش��نبه در راس هیاتی 
بلن��د پایه به منظور دیدار و گفت و گ��و با مقامات چین و 
همچنین ش��رکت در دومین نمایشگاه واردات شانگهای به 
این شهر س��فر کرد. دومین نمایش��گاه بین المللی واردات 
چین با مش��ارکت ۱5۰ کش��ور از سراس��ر جهان از جمله 
جمهوری اس��المی ایران از روز گذشته ۱۴ آبان سال جاری 
با حضور »ش��ی جی��ن پینگ« رییس جمه��وری چین در 

شانگهای آغازبکار کرد.  ایرنا 

وزیر صنعت مطرح کرد؛ 
صادرات کاال به چین نیازمند رویکرد جدید  

جمعیت جهان را یارانه 4۵ هزار و ۵00 تومانی 
۸ میلیارد ایرانی یارانه گرفتند

طی س��الهای گذشته، هشت میلیارد ایرانی خواهان دریافت یارانه ۴5 هزار و 
5۰۰ تومانی بوده و حاضر به انصراف از آن نش��ده اند لذا با پرداخت آن طی 
۹ سال اخیر جمعا به هشت میلیارد نفر یارانه نقدی از سوی دولت پرداخت 

شده که بیش از آمار جمعیت جهان است.
قانون هدفمندی یارانه ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و از دولت نهم به مرحله اجرا 
در آم��د و پرداخت یارانه نقدی که جزئی از این قانون بود به نحوی منحرف 
از قان��ون پایهریزی و پرداخت ش��د ک��ه به تدریج تمام قانون ش��د، چرا که 
پرداخت همگانی و بدون غربالگری مش��خص باعث ش��د نه تنها تمام درآمد 
اص��الح یاران��ه ها به پرداخت نق��دی اختصاص پیدا کند، بلکه پیش��آمد که 
دولتها به س��مت استقراض از بانک مرکزی برای تامین منابع هزینه سنگین 

یارانه در ماه بروند.
در هر صورت از ۹ سال پیش تاکنون در ۱۰۴ مرحله، مبلغ ثابت ۴5 هزار و 
5۰۰ توم��ان به عنوان یارانه نقدی پرداخت ش��ده و همواره باالی ۹۰ درصد 
ایرانیها در لیس��ت س��ازمان هدفمندی یارانه ها برای دریافت آن قرار داشته 
اند. اعالم ایزدی، از این حکایت دارد که طی این سالها حدود هشت میلیارد 

نفر یارانه نقدی دریافت کرده اند.
البت��ه این هش��ت میلیارد نفر افراد ثابتی نبودهان��د و برخی از آنها به دالیل 
مختلف، از لیس��ت کنار رفته اند یا حذف ش��ده ان��د. در عین حال که افراد 

جدید به ویژه به دلیل تولد به جمع یارانه بگیران اضافه شده اند.
در حال حاضر بیش از ۷۸ میلیون نفر در هر ماه یارانه میگیرند که هزینه ای 
بالغ بر ۳5۰۰ میلیارد تومان را به دولت تحمیل میکند که این روند پرداخت، 

مطابق قانون هدفمندی یارانه ها نیست.
غربالگ��ری یارانه بگیران و حذف افراد پردرآمد همواره مورد تاکید بوده ولی 

به طور جدی در دستور کار نبوده است.  ایسنا 

رئیس اتحادیه کفاشان تبریز اعالم کرد؛
کفشهای ایرانی؛ این بار در اوراسیا!

رئیس اتحادیه کفاشان تبریز از انعقاد قرارداد در زمینه صادرات کفش ایرانی 
به روسیه و اوراسیا طی دو ماه آینده خبر داد.

علیرضا جباریان فام  با بیان اینکه طی دو ماه آینده خبرهای خوبی در زمینه 
همکاری با روسیه و اوراسیا در زمینه صادرات کفش اعالم خواهد شد،از عقد 
قرارداد با روسیه طی دو ماه آینده خبر داد و گفت که بعد از عقد این قرارداد 
و ارائه تس��هیالت در زمینه گمرک و حمل و نق��ل، تولیدکنندگان میتوانند 

صادرات بهتری به این کشورها داشته باشند.
وی ب��ا بیان اینکه توس��عه نیافتن صادرات منجر به رکود بیش��تر در صنعت 
کف��ش و خروج اف��راد ماهر از این صنعت خواهد ش��د، تصریح کرد: کیفیت 
کفش ایرانی خیلی بهتر از قبل شده است و تاثیر منفی بر صادرات ندارد، تا 
جایی که میتوانیم ادعا کنیم کیفیت کفش ایرانی از کفش ترک بهتر اس��ت. 
البته در بخش طراحی و مدل از کشورهای دیگر عقب بودیم که طی سالهای 

اخیر پیشرفت خوبی در این زمینه داشتیم.
ای��ن مقام صنفی  اظهار کرد: تحریمها، افزایش نرخ ارز و جلوگیری از واردات 
برای تولیدکنندگان مشکالت بسیاری ایجاد کرد، اما حسن افزایش نرخ ارز این 
بود که سال گذشته صادرات خوبی در بخش کفش اتفاق افتاد که تاکنون در 
این صنعت تجربه نشده بود. وی کشورهای همسایه از جمله عراق، آذربایجان، 
ترکمنستان، افغانس��تان، امارات و حتی پاکستان که خود تولیدکننده کفش 
اس��ت را از جمل��ه خریداران کف��ش ایرانی عنوان کرد و گفت که "در س��ال 
گذشته این کشورها همچون س��یل از ایران کفش میبردند". به گفته رئیس 
اتحادیه کفاش��ان تبریز، واحدهای تولیدی از نیمه دوم سال گذشته صادرات 
خوبی داشتند، اما از تیر ماه امسال و در پی کاهش نرخ ارز و همچنین افزایش 
قیمت کفشهای ایرانی، دیگر واردات کفش برای کشورهای همسایه به صرفه 

نبود، بنابراین صادرات در این بخش کاهش یافت.  ایسنا 

 قائم مقام وزیر صنعت اعالم کرد؛
گسترش برنامه تجاری در شهرکهای صنعتی

قائم مقام وزیر صنعت، از طراحی برنامه های گس��ترده گسترش برنامه های 
تجاری در ش��هرکهای صنعتی کشور خبر داد و گفت: زونهای نمایشگاهی و 

فروشگاهی برای تولیدکنندگان در شهرکها راهاندازی خواهد شد.
حسین مدرس خیابانی با اش��اره به توافقات صورت گرفته با سازمان صنایع 
کوچک و شهرکهای صنعتی برای گسترش برنامه های تجاری در شهرکهای 
صنعتی گفت: با توجه به زیرس��اختهای مناسبی که هم اکنون در شهرکهای 
صنعتی وجود دارد، مقرر گردید تا گس��ترش خدمات و برنامههای تجاری در 
این شهرکها، در دستور کار قرار گیرد تا تولیدکنندگان کشور بتوانند خدمات 
تجاری را نیز برای فروش و صادرات محصوالت تولیدی خود در ش��هرکهای 

صنعتی با سهولت بیشتری دریافت نمایند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: گس��ترش ارایه خدمات تجاری 
در بخشهای مختلف صنعتی به منظور حمایت و پشتیبانی از صنایع و رونق 
صادرات صنعتی، از جمله سیاس��تهای کالن کش��ور است که باید با سرعت 
مورد پیگیری واقع ش��ود؛ بر همین اساس گس��ترش برنامه های تجاری در 
ش��هرکهای صنعتی طراحی شده است. در واقع، خدمات تجاری نیز در قالب 
بازاریابی، برندسازی، تامین مواد اولیه با سهولت بیشتر، ارایه خدمات بانکی و 
بیمهای و راه اندازی زونهای فروشگاهی و نمایشگاهی در شهرکهای صنعتی 

ارایه خواهد شد.
وی  تصری��ح کرد: ب��ا توجه به اینکه 5۰ درصد ش��اغالن بخ��ش صنعت، در 
بخش��های صنفی تولیدی و خدماتی مس��تقر هستند که عدد قابل توجهی به 
لحاظ س��رانه ایجاد شغل به شمار می رود، می توانند حلقه اتصال بین صنایع 
بزرگ و متوس��ط به ش��مار روند که به همین دلیل، توافقنامه ای میان حوزه 
قائممقام وزیر با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به امضا رسیده که 
توسعه زیرساختهای تجاری نیز در شهرکهای صنعتی صورت گیرد.   ایرنا

گزارش

 رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از 
پیش��نهاد محاسبه نرخ تورم اقالم سبد معیشت 
کارگران در کمیته دس��تمزد خبر داد و جلس��ه 

بعدی کمیته را اواخر آبان ماه اعالم کرد.
ناصر چمنی با تش��ریح جزییات نخستین جلسه 
کمیته دستمزد ش��ورای عالی کار اظهار کرد: در 
این جلسه بحث سر معیشت کارگران بود و معموال 
در جلس��ه اول  گروههای کارگ��ری و کارفرمایی 
دیدگاهها و نقطه نظ��رات خود را مطرح میکنند 
در این جلسه هم عمده مباحث حول محور هزینه 
سبد معیش��ت خانوارهای کارگری و تالش برای 
واقعی کردن رقم سبد معیشت کارگران بود.  وی 
ادامه داد: در این جلس��ه مقرر شد تا همه گروهها 
و ش��رکای اجتماعی اعم از دول��ت، کارفرمایان و 
کارگ��ران، اعداد و ارقام خود را در خصوص هزینه 
سبد معیش��ت کارگران جمع آوری و رقم دقیق 
را در جلس��ه بعد کمیته دستمزد ارائه کنند تا در 

مورد آن بحث و تبادل نظر شود.

 پیشنهاد محاسبه تورم 
اقالم سبد معیشت کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره پیشنهاد 
ارائه الگوی جدید برای تعیین رقم س��بد معیشت 
نیز گفت: معتقدم به جز هزینه خوراکیها در سبد 
معیش��ت کارگران الگوی دیگری وج��ود ندارد ما 
هزینه سبد معیش��ت یک خانوار را میخواهیم به 
طور دقیق محاسبه و به شورای عالی کار ارائه کنیم 

تا مبنای تعیین مزد سال آینده شود.
چمن��ی گفت: در این جلس��ه پیش��نهاد ما این 
بود که تنها تورم س��بد معیش��ت و خوراکیها و 

لبنیات محاسبه و اعالم شود و به جای محاسبه 
ت��ورم ۳۱5 قلم کاالیی که بان��ک مرکزی اعالم 
میکن��د ۲۲ قلم کاالی س��بد خان��وار کارگری 
محاسبه ش��ود. در واقع امروز بس��یاری از اقالم 
مثل مس��افرت، مس��کن، زمین یا دخانیات که 

در ت��ورم مورد محاس��به آماری ق��رار میگیرند 
در س��بد معیش��ت کارگ��ران جای��ی ندارند و 
س��رجمع کاالهای سبد معیش��ت ۲۲ قلم است 
که خواس��تیم تورم این اقالم محاسبه و مبنای 

مذاکرات مزدی قرار گیرد.

این مقام ارشد کارگری گفت: ما به طور میدانی 
آمار دقیق را در دست داریم و هر ماه این آمار را 
رصد میکنیم ولی در جلسه کمیته دستمزد باید 
همه نقطه نظرات ارائه ش��ود تا در خصوص رقم 

سبد معیشت به جمع بندی واحد برسیم.

رقم خط فقر حدود ۶.۵ میلیون تومان است
نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار در پاس��خ 
به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت کارگران 
در این جلسه به طور تقریبی مشخص شد یا نه؟ 
گفت: از نظر گروه کارگری هزینه ماهانه معیشت 
ی��ک خانوار چهار نفره به ۷ میلیون تومان در ماه 
رسیده است و یک خانواده کارگری دستکم باید 
6 تا ۷ میلیون تومان در اختیار داش��ته باش��د تا 
بتواند امرار معاش کند ولی از حاال زود اس��ت که 
از کمیته دس��تمزد عدد و رقم بی��ورن بیاید. ما 
معتقدیم که خط فقر به حدود 6.5 میلیون تومان 
رسیده اس��ت ولی ممکن است نظر دیگر اعضای 
کمیته دستمزد متفاوت باشد و گروه کارفرمایی و 
دولت کمتر ازاین رقم را بپذیرند ولی گزارشهایی 
که به دس��ت ما رسیده نش��ان میدهد که هزینه 
معیش��ت خانوارهای کارگری به ش��دت افزایش 
یافته است و در نهایت در کمیته دستمزد باید به 

جمع بندی واحد در این خصوص برسیم.
وی در پایان درباره تش��کیل جلسه بعدی کمیته 
دس��تمزد ش��ورای عالی کار گفت: جلسه بعدی 
کمیت��ه اواخر آبان م��اه برگزار میش��ود و طبق 
صورتجلسه قرارر ش��ده همه گروههای کارگری، 
کارفرمای��ی و دولت��ی گ��زارش خود را از س��بد 
معیش��ت کارگران تهیه و به این جلسه بیاورند تا 
مورد بحث و مذاکره قرار بگیرد. کمیته دستمزد 
ش��ورای عالی کار نقش موثری در نزدیک کردن 
دیدگاهه��ای گ��روه کارگ��ری و کارفرمای��ی به 
همدیگر دارد. در این کمیته به بررسی واقعیتهای 
موجود پرداخته میشود و تالشها در جهت هرچه 

واقعیکردن دستمزد کارگران است.   ایسنا 

 محاسبه تورم سبد معیشت کارگران 
برای تعییین دستمزد

نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد


