
 فردا؛ آغاز مجدد بررسی بودجه ۹۹ 
در مجلس

بهروز نعمتی عضو هیئت  رئیس��ه مجلس ش��ورای 
اس��امی از آغاز مجدد روند بررس��ی الیحه بودجه 
99 در مجل��س از روز یکش��نبه)11 اس��فند( خبر 
داد و گف��ت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس با 
کلیات الیحه بودجه 99 مخالفت کردند، کمیسیون 
تلفیق مجدد تش��کیل جلسه داد که گزارش نهایی 

آن در دستورکار نمایندگان قرار گرفته است.
وی عمده ترین دالیل رد کلیات الیحه بودجه سال 
99 از س��وی نمایندگان را تأمین بخش اعظمی از 
درآمدهای دولت از مالیات ها و نیز انتش��ار بی رویه 
ارواق مش��ارکت دانست و اظهار داشت: در جلسات 
کمیس��یون تلفی��ق بوج��ه راهکارهایی ب��رای این 
نواقص پیدا ش��ده ک��ه گزارش آن در جلس��ه روز 
یکش��نبه آینده مجلس توس��ط نمایندگان مجلس 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. عضو هیئت رئیسه 
مجلس با اش��اره به روند برگزاری جلس��ات علنی 
برای بررس��ی الیحه بودجه 99، اظهار داش��ت: در 
صورتی که کلیات الیحه بودجه س��ال آینده مورد 
موافقت اکثری��ت نمایندگان قرار گیرد، جلس��ات 
علن��ی هر روز هفته، حداقل در دو ش��یفت صبح و 
عصر و ب��دون هی چ دس��تورکار دیگری، منحصرا 

برای بررسی بودجه تشکلیل می شود. تسنیم 

 ارزش ۱۵۹۰۰ میلیارد تومانی معامالت 
مسکن در بهمن ۹۸ 

بر اس��اس آمار رس��می وزارت راه در بهمن امسال 
متوس��ط قیمت مس��کن ۳.۷ درصد در مقایسه با 
دی 9۸ افزایش یافته است. ارزش معامات در ماه 

گذشته 1۵9۰۰ میلیارد تومان بود.
  مطاب��ق آمار دفت��ر اقتصاد مس��کن وزارت راه و 
شهرسازی در بهمن 9۸ متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی با رشد ۳.۷ درصدی از 1۳ میلیون و 
۸۸2 هزار تومان به 14 میلیون و 4۰۵ هزار تومان 
افزایش یافته است. بیشترین متوسط قیمت مسکن 
مرب��وط به منطقه یک ب��ا 29 میلیون و 42۷ هزار 
تومان اس��ت. متوس��ط قیمت در ای��ن منطقه طی 
بهمن 9۸ در مقایسه با ماه پیش از آن )دیماه( بالغ 
بر 2.6 درصد کاهش یافته اس��ت. کمترین متوسط 
قیمت نیز متعلق به منطقه 1۸ با 6 میلیون و 9۰۷ 

هزار تومان است.
در بهمن امسال 12۰14 فقره مبایعه نامه در مناطق 
22گانه شهر تهران ثبت شد که در مقایسه با دیماه 
9۸ حدود 24.۳ درصد رش��د را نشان می دهد. در 
دیماه امس��ال 9664 فقره قرارداد مسکن در تهران 
ثبت ش��ده بود. همچنین ارزش ریالی معامات در 
بهمن 9۸ بالغ بر 1۵9۰۰ میلیارد تومان بود که در 
مقایس��ه با ارزش معامات دی ماه )حدود 12 هزار 
میلی��ارد تومان( ۳۳.۷ درصد افزایش یافته اس��ت. 
بیشترین ارزش معامات امسال پیش از این مربوط 
به اردیبهش��ت ماه با 1۳هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 

بود. وزارت راه و شهرسازی
 

 اختصاص ۱۶ هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال 
به بیمه سالمت

 رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور تخصیص 16 
هزار و 6۵1 میلیارد ریال به س��ازمان بیمه سامت 

ایران صادر کرد.
رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور با هدف 
حمایت و پش��تیبانی مؤثر از فعاالن حوزه بهداشت 
و درمان به ویژه برای پرداخت معوقات کارانه کادر 
پزش��کی و مطالبات بیمارس��تان های دانش��گاهی 
و دولت��ی و داروخانه ها دس��تور تخصیص 16 هزار 
و 6۵1 میلی��ارد ری��ال )166۵ میلی��ارد تومان( به 
سازمان بیمه سامت ایران صادر کرد. این مبلغ در 

چارچوب تخصیص اعتبارات سال 1۳9۸ است.
پیش تر محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام 
پرس��تاری طی نامه ای به رئیس جمهوری نوش��ت: 
پرستاران برای مقابله با بیماری جدید ویروس کرونا 
ایس��تاده اند و از جان مایه می گذارند، اما مسئوالن 
نیز بای��د به تکلیف خود برای پرداخت حقوق عقب 
مانده آنان عمل کنند. 2 ماه پیش تر، مریم رسولی، 
مدی��رکل دفتر ارتقای س��امت و خدم��ات بالینی 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی گفت: 
بخش��ی از معوقات کارانه پرس��تاران، ب��ا پرداخت 
بدهی های س��ازمان های بیمه به وزارتخانه، تا پایان 

سال پرداخت می شود.  سازمان برنامه و بودجه
 

انجام معامالت بازار باز  از ۱4 اسفند  
 بانک مرکزی چهارش��نبه هفته آینده، 14 اسفند 
1۳9۸ در چارچ��وب مدیری��ت نقدینگی مورد نیاز 
ب��ازار بین بانکی ریالی، مج��دداً عملیات بازار باز را 

اجرا می کند.
این بانک پیرو اطاعیه روز دوش��نبه۵ اس��فندماه 
1۳9۸ مبن��ی بر انجام عملیات ب��ازار باز در روز ۷ 
اس��فند ماه، بانک مرکزی هیچ سفارش فروشی از 
طرف بانک ها دریافت نکرد. عدم ارس��ال س��فارش 
فروش توسط بانک ها نشان دهنده کفایت نقدینگی 
در ب��ازار بین بانکی و عدم نیاز ب��ه تغییر ذخایر با 
اجرای عملیات بازار باز اس��ت. براین اس��اس، این 
بانک روز چهارشنبه 14 اسفند 1۳9۸ در چارچوب 
مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، 

مجدداً عملیات بازار باز را اجرا می کند.
موضع بانک مرکزی )خری��د و فروش اوراق بدهی 
دولتی( بر اس��اس پیش بینی وضعیت نقدینگی در 
بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار 
بین بانکی ح��ول نرخ هدف، در روز دوش��نبه 12 
اسفند ماه 1۳9۸ از طریق اطاعیه در سامانه بازار 

بین بانکی اعام می شود.   بانک مرکزی

اخبار

 بی اعتنایی دالر
 به خط ونشان بانک مرکزی 

سیاست روز روند حرکتی ارز در بازارهای اقتصادی را بررسی میکند؛

گزارش

طی روزهای اخیر  با وجود  انتش��ار گس��ترده اخبار مربوط 
به ش��یوع کرونا درکش��ور و ایجاد رکود در کسب وکارهای 
مختل��ف در کش��ور اما تب دالر همچنان باالس��ت. تبی که 
عایم و س��یگنال های نا مساعدی رااز اقتصاد کشور مخابره 

میکند  اما متولیان آن را قابل کنترل می دانند. 
طی هفته اخیر قیمت دالر مرزهای 14 و 1۵ هزار تومان را 
در نوردی��د و در برخی موارد تا مرز 16 هزار تومان هم رفت 
اما اندکی فروکش کرد ومجددا به مرز 1۵ هزار تومان رسید.   
رئیس کل بان��ک مرکزی بروز چنین اتف��اق  در بازار ارز را 
همچنان  متاثر از نقش آفرینی دالالن وسودجویان  دانسته 
ومی داند و مدعی اس��ت این قبیل نوسانات قابلیت کنترل 

دارد وجای نگرانی آنچنانی وجود ندارد. 
طی هفته گذش��ته همتی  درخصوص تبعات منفی ناش��ی 
از افزایش قیمت دالر گفت :» طی چند روز گذش��ته صدها 
میلی��ون دالر ارز م��ورد نیاز واردات مواد اولیه و واس��طه ای 
کارخانجات توسط صادرکنندگان در بازار ثانویه عرضه شده 
اس��ت، ولی به هر تقدیر حواش��ی تصمی��م FATF، تاش 
سودجویان و سفته بازان، نوسانات غیرساختاری و ناپایداری 

در بازار ارز بوجود آورد.«
به اعتقاد وی »این نوسانات برای بانک مرکزی جدید نیست 
و بر اس��اس تجارت گذش��ته و برنامه هایی که بانک مرکزی 
بر مبنای س��ازوکار ب��ازار دارد، نرخ ارز ب��ه تدریج به تعادل 
س��اختاری خود منطبق با متغیرهای واقعی اقتصاد کش��ور 

باز خواهد گش��ت.« البته ناگفت��ه نماند که  درکنار صحبت 
های همتی برخی از نمایندگان مجلس با اعام این مس��اله 
که افزای��ش قیمت ارز به ضرر مردم اس��ت تاش کردند تا 
هش��دارها الزم را به مردم ارایه کنند تا از هرگونه س��رمایه 

گذاری بر روی دالر و سکه خودداری کنند. 
بی توجهی به پیش بینی های متولیان 

هرچند تجارب گذش��ته نشان داده که مردم توجهی به این 
نوع هش��دارها ندارند و در چنین شرایطی همواره میکوشند 
تا بیش از گذش��ته نسبت به پوشش قدرت خرید خود اقدام 
کنند اما نکته اصلی و قابل توجه آن است که  حتی اگر مردم 
به این هشدارها توجه داشته باشند اما بازار بدون توجه به این 
بیش از هر چیز میکوشند تا  قاعده و قانون خودر را اجرایی 
کند. در کنار این حرکت و روندی که بازار در پیش گرفته و 
نقدینگی به عنوان یکی از ش��اخص های اساسی اثرگذار در 
آن نقش آفرینی می کند اما همتی  با تاکیداین مساله که » 
نرخ 2۸ درصد برای نقدینگی باال اس��ت« براین ادعاست که 
» با توجه به ش��رایط کش��ور و نیز کاهش درآمدهای نفتی، 
انحراف سه درصدی این نرخ از میانگین ۵۰ ساله نقدینگی، 
نش��ان از کنترل ش��رایط دارد و برای کنترل آن از ابزارهای 

مختلف استفاده خواهیم کرد.«
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به پیش بینی ها و 
فرضیات مطرح شده توسط حوزه معاونت اقتصادی این بانک 
برای نرخ تورم در س��ال آتی  براین ادعاست که »با توجه به 
پیش بینی های به عمل آمده، تورم زیر 2۰ درصد دور از ذهن 
نیس��ت، هر چند باید این امر را در نظر داشت که سال 99، 
س��الی دشوار است که تنها با انسجام و همدلی می توانیم از 

شرایط خاص آن عبور کنیم.«
در مقابل این ادعای همتی اما روند حرکتی بازار روند جالب 
و قابل تاملی اس��ت به این ترتیب که نه تنها بازار ارز و دالر 
گوشش به حرف متولیان بدهکار نیست بلکه سایر بازارهای 

نیز  با روند معامات خود سیگنال های قابل توجهی از نرخ 
دالر در آینده نه چندان دور می دهند به این ترتیب که هیچ 
ک��دام ازآنها نرخ های کنونی دالر را مدنظ��ر قرار نداده و از 
رقم های باالتر از این حکایت دارند. سینا سلیمانی تحلیلگر 
بازارهای مالی دراین زمینه با تشریح روند حرکتی بازارهایی 
مانند خودرو و مس��کن و ... از سرکش��ی بازارها از دستورات 
صادر شده خبر می دهد و معتقد است ؛برای درک بهتر بازار 
سرمایه و روشن شدن چشم انداز سال بعد ، باید نگاه دقیق 

تری به تحرکات بازارهای موازی داشت.
بازار خودرو 

 وی در تشریح روند حرکتی بازار خودرو می گوید:»در بازار 
خودرو ، نرخ دالر س��طوح ب��االی 1۸۰۰۰ تومان را تثبیت 
کرده و در حال حاضر حتی با نرخ های 24-2۵ هزار تومان 
در حال معامله اس��ت. به این ترتیب که خودروهای خارجی 
ک��ه در زمان دالر 42۰۰ تومانی ح��دود ۷۰ میلیون قیمت 
داش��تند و مع��ادل دالری آن 16 ه��زار و 66۰ دالر برآورد 
می ش��د در ش��رایط کنونی به 4۰۰ میلیون تومان رسیده 
اس��تو این بدان معناس��ت که این خ��ودرو در حال حاضر با 
ن��رخ دالر 24۰۰۰ تومان در حال معامله اس��ت بدون آنکه 
نرخ پایه دالری آن تغییری داش��ته باشد. از سوی دیگر این 
روند در مورد خودروهای داخلی به این صورت است که  نرخ 
دالر در س��طح 1۸۰۰۰ الی 2۰۰۰۰ توم��ان و برای خودرو 
ه��ای خارجی-مونتاژی این نرخ به 24۰۰۰-2۵۰۰۰ تومان 

رسیده است.
بازار طال 

بررسی ها نشان می دهد که  نرخ دالر طا پس از رشد نرخ 
دالر ب��ازار آزاد و تثبیت آن با یک فاصله زمانی اندک رش��د 
می کند. با این وجود درحال حاضر و بر اس��اس آخرین نرخ 
های رس��می ، نرخ دالر طا در س��طح 1416۰ تومان قرار 
دارد که بنظر میرس��د بطور کام��ل از کانال 1۳۰۰۰ تومان 

عبور کرده است.
بازار سرمایه 

از س��وی دیگر وی با مبنا قرار دادن بازار سرمایه به عنوانی 
یکی از بازارهای موازی اگ��ر کف نرخ 14۰۰۰ الی 14۵۰۰ 
تومانی را مبنای محاسبه ارزش بازار سرمایه در سال 1۳99 
قرار گیرد، ارزش بازار س��رمایه باید حداقل تا س��طح 2.۳۵ 
میلیون میلیارد تومان رش��د کند که معادل ش��اخص ۵24 
ال��ی ۵۳۰ هزار واحدی خواهد ش��د.  اما اگ��ر میانگین نرخ 
دالر ب��رای س��ال 1۳99 را در س��طح 16۰۰۰ الی 1۷۰۰۰ 
توم��ان قرار دهیم ) به میزان تورم 2۵ الی ۳۰ درصد ( آنگاه 
ارزش بازار س��رمایه باید حداقل به سطح 2.۸ الی ۳ میلیون 
میلیارد تومان افزایش یابد که معادل شاخص 624 الی ۷1۰ 
هزار واحد خواهد بود. موارد یاد شده تنها بخشی از بازارهای 
اقتصادی کشور را بررسی کرده اما همین چند قلم به خوبی 
سیگنال های قابل تاملی از نرخ دالر در آینده نه چندان دور 
دارد و این مس��اله درس��ت عکس همه موارد و پیش بینی 
هایی اس��ت که از س��وی متولیان اعام می شود و به خوبی 
این نکته را گوشزد می کند که بازار از استاندارد و رویه های 
مرس��وم خود پیروی می کند نه از دستورات ؛ادعاها و پیش 

بینی هایی  که با اقتصادایران همخوانی نداشته وندارد.
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مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبرداد؛
تسهیالت خرید ۱.۲میلیون تومانی به 

بازنشستگان برای خرید کاال در اسفند
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری جزئیات "طرح 

یاری" ویژه بازنشستگان این صندوق را اعام کرد.
اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��ور 
درب��اره جزئیات "طرح ی��اری"  اظهار ک��رد: تفاهم نامه 
این طرح، روز سه ش��نبه، 6 اسفندماه 1۳9۸ در حضور 
محمد ش��ریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
میان مدیران عامل صندوق بازنشستگی کشوری، بانک 
صادرات ایران و ش��رکت فروش��گاه های زنجیره ای رفاه 

مبادله شد.
به گفت��ه افتخاری، بر پایه تفاهم نامه یادش��ده، طی یک 
سال آینده، مجموعاً مبلغ سه میلیون و 6۰۰ هزار تومان 
اعتبار خرید کاال از فروش��گاه های زنجیره ای رفاه در سه 
نوبت در اختیار تمام بازنشستگان کشوری قرار می گیرد 

که نوبت اول آن در نیمه اول اسفندماه خواهد بود.

مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری درباره هدف 
اج��رای ای��ن طرح گفت: ه��دف از امض��ای اجرای این 
طرح، کمک به وضعیت معیشتی بازنشستگان و افزایش 
توان خرید آنان است و تسهیات نوبت اول به مبلغ یک 
میلیون و دویس��ت هزار تومان از روز هفتم اسفندماه در 
اختیار این عزیزان قرار گرفته است تا برآورنده بخشی از 

نیازهای آنان در آستانه نوروز باشد.
وی با اش��اره به شمار یک میلیون و دویست هزار نفری 
بازنشستگان کشوری افزود: با توجه به این که به هرکدام 
از این عزیزان طی سه نوبت در اسفندماه 9۸ و مردادماه 
و دی ماه 1۳99 مجموعاً مبلغ س��ه میلیون و 6۰۰ هزار 
توم��ان اعتبار خرید کاال پرداخت خواهد ش��د، مجموع 
اعتبار در نظر گرفته ش��ده، بیش از چه��ار هزار و ۳2۰ 
میلیارد تومان اس��ت، با این حال، مدت زمان تفاهم نامه 
دو سال است و در سال دوم نیز همین میزان تسهیات 

در سه نوبت پرداخت خواهد شد.
 افتخاری یادآور ش��د: این اعتبار به صورت قرض الحسنه 
و تنه��ا با دو درص��د کارمزد به بازنشس��تگان پرداخت 
می شود و بازپرداخت آن در چهار قسط خواهد بود که از 
حقوق آنان کس��ر می شود، بنابراین، حقوق بازنشستگان 
کشوری، ضمانت بازپرداخت تسهیات ارایه شده خواهد 

بود.
وی افزود: از میان یک میلیون و دویست هزار بازنشسته، 
خال��ص دریافتی حقوق حدود چهل ه��زار نفر، کمتر از 
یک میلیون و دویس��ت هزار تومان اس��ت که علت آن 
کس��ر اقساط وام ها و تسهیاتی اس��ت که قبًا دریافت 

کرده اند. تسنیم 

از 12 اسفند98؛
حجم مبنای معامالت بورس تغییر می کند

ش��رکت ب��ورس اوراق به��ادار از تغییر حج��م مبنا در 
معامات بازار بورس از روز دوش��نبه)12 اس��فند( خبر 

داد.
 ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران با صدور اطاعیه ای 
اع��ام ک��رد: با توجه ب��ه افزایش قاب��ل ماحظه ارزش 
معامات در اکث��ر نمادهای ب��ورس اوراق بهادار تهران 
و بمنظ��ور ارتقای س��طح اثربخش��ی و کارآمدی مدل 
محاس��باتی حجم مبنا براساس بررسی های بعمل آمده 
و تقاض��ای بورس اوراق بهادار تهران و همچنین مصوبه 
هیئ��ت مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار و ش��ورای 
عالی بورس، شیوه محاس��به حجم مبنا از روز دوشنبه، 

12 اسفند 1۳9۸ به شرح پیوست اعمال خواهد شد:
حجم مبنای کلیه ش��رکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران بر اس��اس فرم��ول قبلی)ماده واحده 
مصوب��ه 2۸ بهمن 1۳9۳ هیئت مدیره س��ازمان بورس 

و اوراق بهادار( 4 در 1۰ هزار س��هام ش��رکت می باشد، 
به ش��رطی که حداقل ارزش مبنا برای تمامی شرکت ها 
براب��ر با ۵۰ میلی��ارد ریال و حداکث��ر ارزش مبنا برای 
ش��رکت های با س��رمایه 2۰ هزار میلیارد ریال و باالتر، 
12۰ میلیارد ریال و برای ش��رکت های با سرمایه کمتر 
از 2۰ ه��زار میلی��ارد ریال، 1۰۰ میلی��ارد ریال تعیین 
گردید. بر اس��اس این اطاعیه، تع��داد حجم مبنای هر 
سهم بر اساس قیمت پایانی سهم در آخر روز معاماتی 
هر هفته محاس��به و از اولی��ن روز معاماتی هفته بعد 

اعمال می گردد.
همچنین در صورت اقدامات شرکتی تغیرات حجم مبنا 
بر اس��اس مقررات و ب��ا رعایت نصاب ه��ای این مصوبه 

محاسبه و اعمال می شود.
گفتنی اس��ت به حداقل تعداد سهامی که باید در طول 
یک روز معامله ش��ود تا قیمت اصلی )پایانی( آن س��هم 
بتواند نوس��ان مثبت یا منفی داشته باشد، »حجم مبنا« 
گفته می شود. حجم مبنا ابزاری است که تنها در بورس 
ته��ران برای کمک به حفظ آرام��ش در معامات از آن 
استفاده می شود. به این ترتیب که این ابزار باعث کاهش 
هیجانات کاذب قیمت سهام شرکت های بورسی شده و 
هم چنین از افت یا رش��د بی رویه آن جلوگیری می کند. 
در تعیی��ن میزان آن هیچ معامله گری دخالت نداش��ته 
و به طور خودکار توس��ط س��امانه معامات اندازه گیری 
می ش��ود. برای مشاهده حجم مبنای مربوط به هر نماد 
بورس��ی، می بایست در سایت ش��رکت مدیریت فناوری 
ب��ورس ته��ران )tsetmc.com( به جس��تجوی نماد 

موردنظر پرداخت.  سنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

هفته گذش��ته سبدمعیش��ت کارگران تعیین شد که با 
س��بد س��ال 9۸ فاصله یک میلیون و 1۸۰ هزارتومانی 
دارد،یعنی اگر قرار باش��د قدرت خری��د کارگران حفظ 
شود،دستمزد س��ال آینده حداقل باید 1میلیون و 1۸۰ 
هزارتومان افزایش یابدو این کمترین مطالبه کارگران در 

تعیین دستمزد است.
کمتر از یک ماه به پایان س��ال باقی مانده اس��ت و امید 
کارگران به جلس��اتی است که هنوز به صورت جدی آغاز 
نش��ده است. جلسات ش��ورای عالی کار از هفته آینده به 
صورت جدی با دس��تور کار دستمزد 99 آغاز به کار می 
کند. هر س��اله برگزاری این جلس��ات و تعیین دستمزد 
با چالش هایی همراه اس��ت. اما امس��ال سال سخت تری 
برای ش��رکای اجتماعی در به نتیجه رسیدن عدد و رقم 
دستمزد است چرا که تورم حاکم بر اقتصاد کشور بسیاری 
از واحدهای تولیدی را با مش��کاتی همراه کرده اس��ت و 
از س��وی دیگر قدرت خرید جامع��ه کارگری بیش از حد 
کاهش یافته اس��ت. به گون��ه ای که به اعتقاد نمایندگان 
کارگران دس��تمزد فعلی تنها بخشی کمی از هزینه های 
خانوار کارگری را پوشش می دهد. فرامرز توفیقی، رئیس 
کمیته دس��تمزد کانون عالی ش��وراها ،با اشاره به تعیین 
س��بد معیش��ت کارگران به میزان 4میلیون و 94۰ هزار 

تومان گفت: این عدد حداقل هزینه های زندگی کارگران 
براس��اس آماره��ای حداقلی اس��ت، این رق��م به صورت 
میانگین برای تأمین هزینه سبدمعیش��ت یک خانوار۳.۳ 
نفره در کش��ور است و به عنوان مبنای ورودی برای آغاز 

مذاکرات در جلسات شورای عالی کار قرار می گیرد.
 وی درباره ریز محاسبات سبد معیشت سال 99 بیان کرد:سبد 
معیشت سال گذشته کارگران  حدود ۳میلیون و ۷۵9 هزار 
و 662 تومان تعیین ش��د که این رقم برای سال آینده به 4 
میلیون و 494۰ هزار تومان افزایش یافت.  توفیقی با اشاره 
به اینکه برای حفظ سبد سال آینده دستمزد کارگران باید 
۵۸.۰4 درصد افزایش یابد گفت:حداقل دستمزد سال 1۳9۸ 
با مزایا  2۰.۳44.1۵۵ریال است که قدرت پوشش دستمزد 
بر س��بد 1۳9۸ بالغ بر ۵4.12درصد است. بنابر این درصد 
افزایش دس��تمزد مورد نیاز جهت حفظ س��بد باید ۵۸.۰4 
درصد باشد. در حالی که نمایندگان کارگری معتقد هستند 
که برای حفظ س��بد باید دستمزد س��ال آینده کارگران 
ح��دود ۵۸.۰4 درصد افزایش یابد، حاتم ش��اکرمی اواخر 
بهمن ماه  در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره نهایی 
ش��دن رقم سبد هزینه معیش��ت کارگران، گفت: کمیته 
دستمزد شورای عالی کار تاکنون شش جلسه تشکیل داده 

و روند کار به خوبی پیش رفته است.  تسنیم 

برای حفظ قدرت خرید کارگران پیشنهاد شد؛ 

لزوم افزایش ۱.۱۸ میلیون تومانی دستمزد ۹۹ 
 رئیس سازمان چای کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
بیش از ۵2 میلیارد تومان تس��هیات با سود 4 درصد به 

چایکاران و کارخانه جات چای پرداخت شده است.
حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور  در خصوص 
واردات چای هندی با اس��تفاده از ارز روپیه اظهار کرد: 
از چند ماه گذش��ته واردات چای از کشور هند با ارز این 
کش��ور صورت می گیرد و تجار برای این امر دیگر از دالر 

استفاده نمی کنند.
وی افزود: واردات چای از کش��ور هند توس��ط ارز روپیه 
توانسته تا حدودی قیمت این محصول را در بازار کاهش 
دهد چراکه از هزینه هایی که برای تبدیل ریال به دالر و 

دالر به روپیه پرداخت می شد، کاسته شده است.
رئیس س��ازمان چای کش��ور بیان کرد: واردات چای به 
ایران از چند کش��ور ص��ورت می گیرد که اخیرا به دلیل 
سهولت در واردات چای از هند، تجار رغبت بیشتری به 
بازار های هندی پیدا کرده اند و فروش چای این کش��ور 

به ایران نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
جهانس��از خاطر نشان کرد: افزایش واردات چای از هند، 
با کاهش واردات از دیگر کشور ها همراه است یعنی چای 

به اندازه نیاز بازار وارد می شود.
وی با اش��اره به رغبت مردم به چای ایرانی تصریح کرد: 

ذائق��ه ی مردم کش��ور به مصرف چای ایرانی نس��بت به 
س��ال های گذش��ته افزایش داش��ته و این موضوع برای 
چایکاران و کارکنان سازمان چای بسیار خوشایند است. 
رئیس سازمان چای کش��ور ادامه داد: با افزایش مصرف 
چای ایرانی در بازار های داخلی، چایکاران س��عی بر این 
دارند که س��طح کیفی محصوالت خود را افزایش دهند 
که با آزمایش هایی ک��ه اخیرا بر روی چای ایرانی انجام 
گرفته اس��ت، چایکاران توانس��ته اند به این مهم دست 

پیدا کنند.
جهانس��از در رابط��ه با پرداخت تس��هیات به چایکاران 
مطرح کرد: از ابتدای س��ال تاکنون بیش از ۵2 میلیارد 
توم��ان تس��هیات با س��ود 4 درص��د به چای��کاران و 
کارخانجات چای پرداخت شده که این تسهیات نسبت 
به س��ال گذش��ته 19۷ درصد افزایش یافته اس��ت و از 
این تسهیات در زمینه های مختلف جهت بهبود صنعت 

چای کشور استفاده شده است.
وی ب��ا ذکر این مطلب که تاکنون ح��دود 9۸ درصد از 
مطالب��ات چایکاران پرداخت ش��ده، بیان ک��رد: تاکنون 
مع��ادل ۳2۸ میلی��ارد توم��ان از مطالب��ات چای��کاران 
پرداخت شده و 6 میلیارد تومان باقی مانده طی روز های 

آتی پرداخت می شود. میزان 

رئیس سازمان چای کشور اعالم کرد؛ 

ارزانی چای در پی واردات  با روپیه  به جای دالر 
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