
گردش مالی 500 میلیارد تومانی صنعت 
لوستر در ایران 

مدیرعام��ل تعاونی لوس��تر س��ازان از گردش مالی 
س��االنه 500 میلی��ارد تومان در صنعت لوس��تر و 

چراغ های تزئینی در ایران خبر داد. 
به گزارش ستاد برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه 
لوس��تر و چراغ های تزئینی، محمد رضا قره یاضی 
مدیرعامل تعاونی لوستر سازان گفت: این نمایشگاه 
از روز 12 دی 98 در محل دائمی نمایش��گاه های 
بی��ن المللی ایران در 24 ه��زار متر مربع کلید می 
خورد و تا 16 دی میزب��ان بازدیدکنندگان خواهد 
بود.وی با بیان این که ساالنه بیش از 500 میلیارد 
تومان گردش مالی از س��وی صنعت لوسترس��ازی 
در کش��ورمان صورت می گیرد، افزود: این صنعت 
حائز جایگاه مناس��بی در ایجاد اش��تغال اس��ت به 
گونه ای که بیش از 200 هزار نفر در آن مش��غول 
به کار هس��تند.قره یاضی با اع��ام این مطلب که 
ایران  جزء 5 کش��ور نخس��ت تولید لوستر و چراغ 
های تزئینی اس��ت، تاکید کرد: از این رو 7 شرکت 
از چین در بیس��ت و هفتمین نمایش��گاه لوستر و 
چراغ های تزئینی در ایران حضور یافته اند با 193 
شرکت داخلی در این نمایشگاه به رقابت بپردازند.

مدیرعامل تعاونی لوس��تر س��ازان ب��ه برپایی این 
نمایشگاه در 7 سالن شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران اش��اره کرد و اظهار داشت: بیست 
و هفتمین نمایش��گاه لوس��تر و چراغ های تزئینی 
فضایی را به منظور ایجاد رقابت بین ش��رکت های 
داخلی و توسعه صادرات صنعت لوستر فراهم آورده 
که امید م��ی رود فعاالن این صنعت از این فرصت 

بهره کافی را ببرند.

تعیین سقف ۱00 میلیون تومانی برای 
حواله های غیرحضوری

بانک مسکن در راستای الزامات مبارزه با پولشویی 
و فعالی��ت های س��وداگرانه بان��ک مرکزی، رعایت 
س��قف حواله های غیرحض��وری در تراکنش های 
روزانه تا س��قف 100 میلیون تومان را در دس��تور 
کار قرار داد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-
هیبن��ا، بانک مس��کن در ی��ک اطاعیه رس��می، 
جزییات اباغیه جدید بانک مرکزی را تشریح کرد. 
بر اس��اس اباغیه بانک مرک��زی در تاریخ 20 آذر 
ماه س��ال 1398، در راس��تای اعمال کنترل دقیق 
تر ب��ر مبادالت پول��ی و از میان برداش��تن زمینه 
سوءاس��تفاده از زیرس��اخت های پرداخت و تسویه 
برای فعالیت های س��وداگرانه، س��قف حواله های 
غیرحضوری مبتنی بر حس��اب اعم از درون بانکی 
و بی��ن بانکی، برای هر ش��خص در ی��ک روز، یک 
میلیارد تومان تعیین شده است. در نتیجه با توجه 
به عملی ش��دن این موض��وع، کنترل های الزم در 
کانال های الکترونیکی ارایه خدمت )اینترنت بانک، 
همراه بانک و ...(، از س��وی حوزه فناوری اطاعات 
بانک مس��کن اعمال خواهد ش��د.پیش ت��ر، بانک 
مرک��زی در اطاعیه خود در پایگاه اطاع رس��انی 
خ��ود عنوان کرده بود ک��ه در ادامه اجرای الزامات 
مب��ارزه با پولش��ویی و مدیریت جری��ان وجوه در 
کشور، از بیستم آذر ماه، تراکنش های کلیه سامانه 
های بین بانکی به ازای هر ش��خص در 24 ساعت 
از درگاه ه��ای غیر حضوری به 100 میلیون تومان 
محدود می ش��ود. بر این اس��اس، کلیه بانک ها و 
موسس��ات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را 
برای تراکنش های درون بانکی در درگاه های غیر 
حضوری خود اعمال کنند. روابط عمومی این بانک 
تاکید کرد که مش��تریان بانک ه��ا می توانند برای 
انجام تراکنش های باالت��ر از این مبلغ کماکان به 

شعب بانک ها مراجعه کنند.

همایش ملی سیاست های اقتصادی دوران 
دفاع مقدس و کاربرد آن در جنگ اقتصادی

مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
همایش ملی سیاس��ت های اقتصادی دوران دفاع 
مقدس و کاربرد آن در جنگ اقتصادی را برگزار می 
کند.به گزارش رواب��ط عمومی بانک رفاه کارگران، 
همایش ملی سیاس��ت های اقتصادی دوران دفاع 
مقدس به منظور اس��تفاده از تجربیات و سیاس��ت 
های اقتصادی آن دوران مهم و حیاتی در ش��رایط 

کنونی کشور برگزار می شود.

اخبار

رحمان��ی گف��ت: از س��ر جم��ع 7800 میلی��ارد تومان 
تس��هیات قاب��ل پرداخت ب��ه متقاضی��ان تاکنون فقط 
1700 میلیارد تومان پرداخت شده که معادل 22 درصد 

منابع تحقق پیدا کرده است.
رضا رحمان��ی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلس��ه 
ش��ورای معاونان این وزارتخانه با اشاره به اهمیت تامین 
مالی واحد های صنعتی کش��ور در ش��رایط فعلی، گفت: 
امس��ال عاوه ب��ر صادرات، تامین س��رمایه در گردش و 
نقدینگی مورد نیاز واحد ها می تواند به رونق تولید بیش 
از کم��ک نماید. او افزود: در م��واردی که ظرفیت تولید 
داخلی و تامین نیاز کش��ور وج��ود دارد باید زمینه های 

الزم را فراهم کنیم و مانع واردات شویم.
رحمانی اقدامات اساسی وزارت صمت را در جهت دهی 
منابع تس��هیاتی شامل 3 محور اساسی دانست و اضافه 
ک��رد: اولویت بخش صنعت و معدن شناس��ایی ش��ده و 
اولویت های این بخش براس��اس آمایش سرزمینی جهت 

تخصیص منابع صندوق توسعه ملی اعام شده اند.
وزیر صمت محور دوم اقدامات را ش��امل معرفی صنایع 
پیشران و دارای اولویت به بانک مرکزی دانست و گفت: 
برای این منظور 50 هزار میلیارد تومان از س��وی بانک 
مرکزی به بانک های عامل کشور اباغ شده و سهمیه هر 

یک از آن ها تعیین شده است.
او افزود: س��از و کار اجرای این طرح نیز از سوی وزارت 
صمت مش��خص شده و فهرس��تی از طرح های 50 گانه 
در مناط��ق محروم و کم برخوردار و همچنین طرح های 
دارای پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد تهیه شده است. 
رحمانی محور س��وم اقدامات را شامل راهکار های تامین 

مالی بر اساس بنگاه ها و صنایع خاص عنوان کرد.
او اعام کرد: از ابتدای امس��ال بالغ بر 531 هزار میلیارد 
تومان تس��هیات بانکی در کشور پرداخت شده است که 
س��هم بخش صنع��ت و معدن حدود 162 ه��زار میلیارد 
توم��ان بوده که ح��دود 30 درصد تس��هیات پرداختی 
را ش��امل می ش��ود. وزیر صمت بیان ک��رد: روند اعطایی 
تس��هیات به بخش صنعت و معدن از سال 90 کاهشی 
بوده و نیازمند بازنگری است.  باید اعتماد شبکه بانکی به 
بخش صنعت و معدن بیش از این باشد و این مهم نیازمند 
فرهنگ سازی است. رحمانی با اشاره به اجرای طرح رونق 
تولید و پرداخت تسهیات در این چارچوب به واحد های 
صنعت��ی از س��ال 95، گفت: از ابتدای ط��رح رونق تولید 
تاکنون در مجموع بالغ بر 107 هزار طرح و واحد صنعتی، 
کشاورزی و گردشگری تسهیاتی حدود 83 هزار میلیارد 

تومان دریافت کرده اند. باشگاه خبرنگاران جوان

وزیر صمت مطرح کرد؛
پرداخت یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به بخش تولید

عضو کارگری ش��ورای عالی کار با اش��اره ب��ه مذاکرات 
تعیین دس��تمزد ب��ا حضور وزرای اقتص��اد و صنعت در 

شورای عالی کار، از ترکیب این شورا انتقاد کرد.
عل��ی خدایی با اش��اره به اظه��ارات برخ��ی نمایندگان 
مجلس، اظهار داش��ت: درباره حداقل دستمزد کارگران 
و حقوق کارمندان بعضاً اظهار نظرهایی از س��وی برخی 
نمایندگان مجلس انجام می ش��ود که از دو قطب ماجرا 
هس��تند. وی با اشاره به اظهارنظرهایی مبنی بر احتمال 
افزایش 15 درصدی دس��تمزد کارگران برای سال آینده 
افزود: بعضی از نماین��دگان مجلس صحبت از کم بودن 
می��زان افزایش دس��تمزد می کنند و این ش��کل جریان 
سازی می ش��ود؛ اما ما به عنوان نمایندگان کارگران در 
جلسات ش��ورای عالی کار اعام می کنیم حتی باالترین 
رقم هایی که برای افزایش دس��تمزد اعام می شود مورد 

تأیید نیست.
عض��و کارگری ش��ورای عال��ی کار ادام��ه داد: در عین 
ح��ال برخی نمایندگان مجل��س از افزایش 15 درصدی 
دس��تمزد دف��اع می کنند؛ به عنوان یک ش��هروند اعام 
می کنم افزایش این میزان دستمزد حتی برای کارمندان 
دولت به هیچ عنوان پاس��خگوی رش��د هزینه ها نخواهد 
بود و به عنوان یک کنشگر اجتماعی نیز بر این باورم که 

حقوق کارمندان دولت هم باید حداقل معادل نرخ تورم 
که بیش از 40 درصد است افزایش یابد.

خدایی تاکی��د کرد: اما در خصوص کارگ��ران، باید این 
نکته را به نمایندگان مجلس و س��ایر افرادی که در این 
خصوص اظه��ار نظر می کنند اعام کنیم که دس��تمزد 
کارگران باید در شورای عالی کار تصویب شود و در این 
شورا نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت نیز حضور 
دارن��د. وی با بیان اینکه ما قطعاً به حمایت مجلس نیاز 
داری��م اما نوع حمای��ت قطعاً به این ش��یوه ای که ارقام 
غیرواقعی اعام می شود، نباید باشد، گفت: اعام هر عدد 
و رقم، مداخله در امور ش��ورای عالی کار و ساقط کردن 
اعتبار این شورا است و به معنای حمایت نیست. بنابراین 
حفظ ش��أن شورای عالی کار و به رسمیت شناختن سه 
جانبه گرایی، مهمترین اولویت ما اس��ت و به هیچ وجه 
اج��ازه دخالت در این ش��ورا را نخواهی��م داد. این عضو 
کارگری ش��ورای عالی کار تاکید کرد: بارها اعام کردیم 
اگر نماین��دگان مجلس می خواهند به وظیفه ذاتی خود 
در احقاق حقوق کارگران عمل کنند بر اجرای قانون کار 
در ش��ورای عالی کار نظارت کنند، به عنوان مثال بارها 
از نمایندگان درخواس��ت کردیم که به استناد ماده 167 
قانون کار ترکیب شورای عالی کار اصاح شود.  مهر 

 عضو کارگری شورای عالی کار عنوان کرد؛
مذاکرات دستمزد در مواجهه با شش کارفرمای دولتی و خصوصی

گزارش

سالهاس��ت که آمار دقیقی از خط فقر در کشور وجود ندارد 
هرچند که  این ش��اخص کاربردهای مهمی در محاسبات و 
حل مش��کات بخش های مختلف کشور از جمله مشکات 

اقتصادی  و اجتماعی داشته و دارد. 
خط فقر از جمله ش��اخص هایی است که هیچ گاه  منبع و 
مرجع معتبری نس��بت به اعام آن اقدام نکرده و یا اگر هم 
آماری اعام شد در اکثر موارد با اما و اگرهای گسترده روبرو 
بوده به طوریکه  برآوردهای محاس��به شده را در هاله ای از 
ابه��ام قرار داده اس��ت .  تا پیش از این و در س��ال 97  که 
تورم ساالنه مواد خوراکی و آشامیدنی به  55 درصد نرسیده 
بود ؛برخی نمایندگان و کارشناس��ان این رقم را در مرزهای 
3میلی��ون و 500 و یا4 میلیون براورد می کردند تا اینکه با 
سیل جدید از تحریم ها و مشکات اقتصادی و البته سیاست 
های غلط  دولت این برآوردها به رقم 5 تا 6 میلیون رس��اند 
اما به نظر می رسد با رونمایی از محاسبات دولت در خصوص 
شرط دریافت یارانه حمایتی  میزان خط فقر رقم های باالی 

8 میلیون تومان را در نوردیده است. 

شروط الزم اما ناکافی
همزمان با افزایش 300درصدی قیمت بنزین نوبخت معاون 
رئی��س جمهور اعام ک��رد:» برنامه ری��زی وزارت رفاه برای 
دریافت یارانه حمایتی برای حدود 60 میلیون نفر که بود که 
در مرحله اول 2420 میلیارد تومان به حساب 17 میلیون و 
700 هزار سرپرس��ت خانوار واریز شد و منابعی که از اصاح 
قیمت حامل های انرژی و سهمیه بندی کردن بنزین حاصل 

می شود، به مردم برگردانده خواهد شد.«
ط��ی روزهای اخی��ر و همزمان با اق��دام دولت در خصوص 
پرداخت یارانه حمایت معیش��تی  برآورد این رقم و محاسبه 
آن به یکی از شاخص های کلیدی متولیان امر تبدیل شده 
به گونه ای که خواه ناخواه مجبور به اعام این رقم  ولو غیر 

رسمی ؛برای شناسایی افراد نیازمند هستند. 
براس��اس اعام ستاد شناس��ایی مش��موالن طرح حمایت 
معیش��تی وزارت تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی تعداد اعضای 
خان��وار و البته درآمد ماهانه و س��االنه ش��اخص مهمی در 
ارزیابی این  مهم  به حس��اب آمده اس��ت به این رتتیب که  
اگر تعداد اعضای خانوار یک نفر باشد  و فرد  دارای حداقل 
درآم��د 4 میلیون توم��ان در ماه و به س��خنی 48 میلیون 
تومان در س��ال داشته باش��د در جرگه مشموالن این طرح 

قرار خواهد گرفت. 
ب��ه همین ترتیب ب��رای اعضای خان��وار 2 ،3  و 4  نفر نیز 
ف��رد در صورتی که دارای حق��وق ماهیانه حداقل 5،6  و 7  
میلیون باش��ن که ب��ه قولی  برآورد این رقم در س��ال برای 

آنها  به ترتیب 60،72 و 84 میلیون تومان می شود لذا می 
توانند امیدوار باش��ند که  یارانه حمایتی وعده داده شده را 
دریافت خواهند کرد.   در نهایت  در خانوارهای دارای 5 نفر 
و یا بیش��تر حداقل درآمد ساالنه باید 96 میلون تومان و به 

سخنی در ماه 8 میلیون تومان باشد . 
هرچند اعداد و ارقام ارایه ش��ده کاما ش��فاف و خالی از هر 
گونه  ابهام اس��ت اما نکته مهم و اساس��ی آن است که  این 
روند محاس��به متولیان به خوبی بیانگر آن اس��ت که درصد 
قابل توجهی از جمعیت کش��ور مشمول این طرح شده و  از 
همه مهمتر خط فق��ر  رقم هایی همچون 3میلیون و 500 
و یا 4 میلیون تومان نیس��ت که این رقم به واسطه سیاست 

های درس��ت یا غلط امروز به مرز 8 میلیون تومان رس��یده 
اس��ت . بااین تفاسیر اگر اکثریت قشر آسیب پذیر جامعه را 
در جرگه  سطوح کارگری طبقه بندی کنیم ؛سوال اصلی و 
اساسی آن است که آیا واقعا کارگری  در کشور وجود داردکه  

معادل 4 میلیون تومان حقوق در ماه دریافت کند ؟!

حداقل حقوق ناکافی
برآوردهای صورت گرفته از سوی متولیان برای دریافت این 
مهم در شرایطی اس��ت که  دست اندرکاران تصمیمگیر در 
حقوق سالیانه کارگران در اردیبهشت ماه سالجاری حداقل 
دریافت��ی یک خان��وار کارگری با تعداد3.3 نف��ر در ماه را از 

یک میلی��ون و 114هزار تومان س��ال 97ب��ه یک میلیون و 
516هزار و 100 تومان در س��ال 98  ارتقا دادند و اگر تمام 
پ��اداش ه��ا و  امتیازاتی که برای پرس��نل  طبق قانون کار 
محاس��به می ش��ود را مبنا قرار دهیم  این سوال مطرح می 
ش��ود که آیا کارگری داریم که  5 ،6  و یا 7  میلیون تومان 
حقوق دریافت کند که دولت این رقم را مبنا قرار داده است 
و اساس��ا این نوع محاسبات چیزی غیر از آن است که خط 
فقر در ایران به  باالی 8 میلیون تومان رس��یده اس��ت. خط 

فقر کجاست ؟
براس��اس گزارش منتشر شده از س��وی مرکز پژوهش های 
مجلس  در س��الجاری   40 درصد جمعیت کشور زیر خط 
فقر قرار دارند.  در این گزارش به اعداد وارقام ارایه ش��ده از 
سوی مرکز آمار استناد کرده و آورده است ؛» بر اساس اعام 
مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه 1397 
به بیش از 47 درصد رس��ید و  در کنار آن رش��د اقتصادی 
منفی پیش بینی شده برای سالهای 1397 و 1398، کاهش 
ش��دید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت. 
برآورده��ا از نرخ فقر نش��ان میدهد در حالی که در س��ال 
1396، در ح��دود 16 درصد از جمعیت کش��ور در زیر خط 
فقر مطلق قرار داش��ته اند، تا پایان سال 1397 در حدود 23 
الی 40 درصد )با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی 
خانوار در سال 1397( در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و 
هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد 

یافت.«

آمارهای رسمی در یک نگاه 
البته تایید این آمارها را می توان در آمارهای منتش��ر شده از 
سوی تامین اجتماعی گرفت به این ترتیب که براساس اعام 
س��ازمان تامین اجتماعی در مرداده ماه سالجاری از مجموع 
جمعیت تحت پوش��ش سازمان تامین اجتماعی، 36 میلیون 
و 895 هزار و 828 نفر بیمه ش��ده هس��تند که بیش از 14 
میلیون و 156 هزار و 328 نفر بیمه شده اصلی و 22 میلیون 

و 739 هزار و 500 نفر بیمه شده تبعی هستند.
 همچنی��ن در همین مدت 6 میلی��ون و 515 هزار و 799 
نفر از جمعیت تحت پوشش این سازمان را مستمری بگیران 
تش��کیل می دهند ک��ه 3 میلیون و 729 ه��زار و 101 نفر 
مس��تمری بگیر اصل��ی و 2 میلیون و786 ه��زار و 698 نفر 
مستمری بگیر تبعی هستند. براساس اطاعات منتشر شده 
؛تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی تا پایان اسفند سال  97 
نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، افزایش 1.63 و تعداد 
مس��تمری بگیران این س��ازمان در همین مدت رشد 7.21 

درصدی را نشان می دهند.
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درراستای توسعه شبکه ریلی صورت گرفت؛
بهره برداری از ۲۴۳ دستگاه ناوگان 

ریلی تولید داخل
243 دس��تگاه ان��واع ن��اوگان ریل��ی، باری، 
مس��افری و لوکوموتیو با حض��ور وزیر راه و 

شهرسازی، مورد بهره برداری قرار گرفت.
سعید رسولی گفت: امروز این تعداد دستگاه 
شامل انواع واگن باری، مسافری، خودکشش 
و لوکوموتیو به ش��بکه ریلی اضافه می شود؛ 
این در حالی اس��ت که در ش��هریور امسال 

نیز، 213 دس��تگاه انواع واگ��ن و لوکوموتیو 
به ش��بکه ریلی افزوده ش��د که در مجموع، 
456 دستگاه از ابتدای امسال ناوگان جدید 
بهره برداری شده که نسبت به سال گذشته، 
رش��د 95 درصدی داشته است که همه این 
تعداد ناوگان صد درصد تولید داخل هستند. 
وی افزود: عاوه بر منابع داخلی، شرکت های 
ریلی برای تأمین این ناوگان، از س��ه بس��ته 
حمایتی ش��امل ماده 12 قان��ون رفع موانع 
تولید، بازار سرمایه و تبصره 18 قانون بودجه 
اس��تفاده کرده اند. وی ادامه داد: روز گذشته 
18 میلی��ارد تومان منابع حاص��ل از اجرای 
م��اده 12 قانون رفع موان��ع تولید به عنوان 
اولین مرحله به حساب راه آهن واریز شد که 
مدت زیادی است دو وزارت راه و شهرسازی 
و نفت برای اجرایی ش��دن این ماده قانونی، 
ت��اش کرده بودند و ش��رکت بهینه س��ازی 
مصرف س��وخت، روز گذشته اولین مرحله را 

واریز کرد.  وزارت راه و شهرسازی

معاون سازمان امور مالیاتی:
 نظام مالیاتی کشور ناکارآمد است

معاون س��ازمان ام��ور مالیاتی گفت: دولت و 
سازمان امور مالیاتی مخالف وضع مالیات بر 
ثروت نیس��ت منتها باید دقت کرد ثروت در 

واقع انباشت درآمد است.
احمد زمانی بابیان اینکه متأسفانه ناکارآمدی 
در نظام مالیاتی کشور هم در بخش سیاست 
گذاری و هم در بخش اجرا وجود دارد و این 
موضوع برکس��ی پوشیده نیست افزود: وقتی 

هم��ه منابع درآمدی و مالیاتی به طور کامل 
تحت پوش��ش قرار نمی گی��رد و همین طور 
طیف گسترده ای از معافیت های مالیاتی در 
کش��ور وجود دارد که به طور مستقیم بخش 
قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را از چرخه 
نظام بودجه خارج و به طور غیر مستقیم هم 
فرار مالیاتی ایجاد می کن��د نمی توان انتظار 
داش��ت که در آمدهای بالقوه را متناس��ب با 

نیازهای بودجه تأمین کرد.
زمان��ی گف��ت: اعتقاد ب��ر اینکه بخش��ی از 
ناکارآم��دی نظ��ام مالیاتی کش��ور در حوزه 
سیاس��ت گذاری اس��ت یعنی حوزه پوشش 
منابع، نقص در پوشش منابع و مهمتر از این 
معافیت های مالیاتی گس��ترده است بنابراین 
در اص��اح س��اختار معافیت ه��ای مالیاتی 
ی��ک رویک��رد همین مقوله اس��ت و رویکرد 
اساس��ی تر بح��ث جلوگیری از ب��ی عدالتی 
مالیاتی و اجتماعی و حرکت به سمت عدالت 

اجتماعی است.  صدا وسیما  

عضو شورای ملی زعفران  اعالم کرد؛
 پایان خرید حمایتی زعفران 

از کشاورزان 
عضو ش��ورای ملی زعفران با اش��اره به پایان 
خری��د حمایتی طای س��رخ از کش��اورزان 
گفت:دولت 50 درصد مطالبات کشاورزان را 

پرداخت کرده است.
علی حس��ینی گفت: هم اکن��ون در روزهای 
پایانی س��ال می��ادی به س��ر می بریم و به 
همین دلیل بازارهای هدف ما فعال نیستند 

و امیدواریم که با آغاز س��ال میادی جدید 
صادرات، هم در حوزه زعفران و هم کاالهای 

دیگر رونق بگیرد.
وی اف��زود: قیمت هر کیلوگ��رم زعفران در 
ح��ال حاض��ر حداقل بین 6 ت��ا 6.5 میلیون 
توم��ان و حداکثر 9 ت��ا 10.5 میلیون تومان 
اس��ت که حداقل قیمت زعف��ران مربوط به 
زعفران دس��ته و حداکثر ن��رخ آن مربوط به 

نوع سوپر نگین است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه قیم��ت زعفران طی 
هفته های اخیر نوس��ان جدی نداشته است، 
افزود: خرید حمایتی زعفران توسط دولت به 
پایان رس��ید و در این دوره سازمان مرکزی 
تعاون روس��تایی بی��ش از 50 تن زعفران از 
کشاورزان خریداری کرد. دولت برای این کار 
نیاز به منابع دارد ضمن اینکه تاکنون حدود 
50 درصد مطالب��ات زعفران کاران پرداخت 
ش��ده و 50 درصد آن نیز باقی مانده اس��ت. 

 مهر

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

حقوق کارگری؛ 50درصد زیر خط فقردولتی 
سیاست روز شاخص دریافت یارانه حمایت معیشتی را بررسی می کند؛


