
پنج شعبه اگزیم بانک توسعه صادرات 
در جمع شعب برتر بانک های کشور

پنج رئیس ش��عبه از ش��عب بانک توسعه صادرات 
به عنوان روسای ش��عب منتخب بر اساس کیفیت 
در  کرون��ا  وی��روس  اش��اعه  دوران  در  مدیری��ت 
یازدهمی��ن گردهمایی روس��ای موف��ق بانک های 

کشور معرفی شدند.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ایران، در یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب 
بانک های کشور که صبح دیروز یکشنبه 26 بهمن 
ماه 99 ب��ا حضور اکبر کمیجانی قائ��م مقام بانک 
مرکزی و فرش��اد حیدری رئیس موسس��ه آموزش 
عالی بانکداری به صورت مجازی برگزار شد، آقایان 
س��عید نیکنام، رئیس وقت ش��عبه مرکزی، سعید 
رضایی رئیس شعبه اراک، صولت امینی شلمزاری 
رئیس وقت ش��عبه ش��هرکرد، نیما بزرگمهر رئیس 
ش��عبه اصفهان و فرید کامیابی رئیس شعبه زنجان 
بانک توس��عه ص��ادرات ای��ران به عنوان روس��ای 

برتربانک های کشور معرفی شدند.

تقدیر مؤسسه عالی آموزش بانکداری 
ایران از رؤسای موفق شعب 

بانک آینده
در یازدهمی��ن گردهمایی رؤس��ای موفق ش��عب 
بانک های کش��ور، شماری از رؤس��ای شعب بانک 

آینده نیز تقدیر شدند.
در این گردهمایی آن الی��ن که با عنوان »مدیریت 
ش��عب در دوران ش��یوع وی��روس کرون��ا« و ب��ا 
رویکردهای مهندسی مجدد فرآیندها، برنامه ریزی 
اقتضایی، دستورالعمل های بهداشتی، فن آوری های 
نوی��ن، حمایت و هم دلی و دورکاری با حضور دکتر 
اکب��ر کمیجانی، قائم مقام بان��ک مرکزی ج.ا.ایران، 
فرش��اد حی��دری، رئیس مؤسس��ه عال��ی آموزش 
بانکداری ایران و ش��اهین فرهنگ، پژوهشگر حوزه 
روان شناسی برگزار ش��د؛ از ١٠ رئیس شعبه موفق 
بانک آینده نیز، تقدیر شد. در این مراسم آن الین که 
مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و جمعی از معاونان 
و مدیران بانک آینده هم حضور داشتند؛ از مژگان 
تأثری، ش��عبه پل رومی، ولی اهلل درویشی نیا، شعبه 
س��اری – امیرمازندرانی، محمدرضا کاشانی، شعبه 
زعفرانیه – آصف ، الهام برادران نقش��ینه، ش��عبه 
اصفهان – بلوار کش��اورز، سیروس سلیمانی متین، 
ش��عبه آیةاهلل کاش��انی – چهارراه شاهین، محسن 
س��عیدی مقدم، شعبه ظفر شرقی، محسن بهروش، 
شعبه مشهد – بلوار سجاد، محمد نیک خواه، شعبه 
نوبنیاد، راحله عظامی، ش��عبه ولی عصر – ساعی و 
علی طاهرخانی، شعبه قزوین – نوروزیان، به عنوان 

رؤسای موفق شعب بانک آینده، تجلیل شد.

بانک ایران زمین
بر فراز بانکداری دیجیتال 

بر ف��راز بانک��داری دیجیت��ال بانک ای��ران زمین؛ 
7 دقیق��ه ای وام بگیری��د؛ غی��ر حض��وری احراز 
هویت ش��وید؛ بانکداری ویدئوی��ی را تجربه کنید 
و از مزای��ای پلتفرم تخصصی بانک��داری دیجیتال 
به��ره مند ش��وید، انتظار م��ی رود تا پایان س��ال 
آین��ده خدم��ات بانکی به طور کامل توس��ط بانک 
ایران زمی��ن دیجیتالی و ساده س��ازی ش��ود.حدود 
یک ماه پیش بان��ک ایران زمین از »فراز« رونمایی 
کرد. ف��راز مخفف عبارات فناوری روز ایران زمین و 
عنوان نخس��تین پلتفرم دیجیتال این بانک اس��ت 
ک��ه در حال حاضر به صورت آزمایش��ی در اختیار 
شماری ازکارکنان و مش��تریان آن قرار گرفته، اما 
بانک ایران زمین بر آن اس��ت تا حداکثر یک س��ال 
دیگر این پلتفرم را در دس��ترس همه مش��تریانش 
ق��رار دهد تا به گفته مدیران آن انقالبی دیگر پس 
از بانکداری الکترونیک در صنعت بانکداری کش��ور 
بیافرین��د؛ این تمام اطالعاتی اس��ت که تاکنون از 
فراز منتشرش��ده اما با این تفاسیر دانستن جزئیات 
بیش��تر از ای��ن پلتفرم می تواند جالب توجه باش��د. 
ب��ه همین منظور با فره��اد اینالویی معاون فناوری 
اطالعات بانک ایران زمین گفت وگویی انجام دادیم.

اینالوی��ی در صحبت از فراز پ��ا را فراتر می گذارد و 
آن را نخس��تین پلتفرم بانکداری دیجیتال کش��ور 
معرفی می کن��د. او همچنین فراز را مصداق واقعی 
بانکداری باز می داند که به دس��ت بانک ایران زمین 
اجرا می ش��ود، رویکردی که در دنیا رو به توس��عه 

است و کارکرد شعب بانکی را متحول می کند.
فراز نخس��تین پلتفرم بانکداری دیجیتال در کشور 
و نخس��تین پلتفرم دیجیتال بانک ایران زمین است 
که تمام آنچه در بانکداری دیجیتال به آن نیاز است 
را دربرگرفت��ه اس��ت. برای این پلتف��رم 72 فرآیند 
انتخاب و ساده سازی شده و بر یک پلتفرم بانکداری 
باز که در ایران »بوم« نامیده می ش��ود، قرار گرفته 
است. این فرآیندها شامل سرویس هایی می شود که 
بیشتر بر بانکداری مدرن هدف گذاری شده اند.4هزار 
نفر از این پلتفرم استفاده می کنند تا با استفاده آنها 
مش��کالت احتمالی پلتفرم شناسایی، بررسی و رفع 
ش��ود. حدود 2هزار نفر از ای��ن 4هزار نفر همکاران 
ما در بانک ایران زمین هس��تند و دیگران از ش��مار 

مشتریان پرتراکنش بانک انتخاب شده اند.
بان��ک امکان اس��تقرار فراز را در گوش��ی موبایل و 
فض��ای وب فراهم آورده اس��ت، در نتیجه کاربران 
می توانن��د پلتفرم ف��راز را جایگزین موبایل بانک و 
اینترن��ت بانک کنند. تفاوت فراز با اینترنت بانک و 
موبایل بانک های کنونی این است که در این پلتفرم 
س��رویس ها ساده س��ازی ش��ده  و در نتیجه تجربه 

کاربری مناسبی را برای مشتری رقم می زند.

اخبار گزارش

براس��اس آنچه وزی��ر اقتصاد گفته ب��ود » اصالحیه الیحه 
بودجه ١4٠٠ هفته  آینده نهایی می ش��ود« قرار بود دیروز 
این الیحه به ش��کل اصالح شده به دست مجلس برسد اما 
عم��ال چنین اتفاق��ی نیفتاد.  اگرچه  برخ��ی خوش بینانه 
ب��ه وضعیت این اصالحات نگریس��ته و گمان می کنند که 
ب��ا  تغییراتی که دولت ارایه می کن��د می تواند مهر تایید 
مجل��س را بر این الیحه پر کش��مکش  را  ببیند اما  آنجه 
از ش��واهد امر بر می آید قرار نیس��ت به این زودی ها این  

مساله نهایی و عملیاتی شود.
مجلس��یان به قدری از  رس��یدن  لیحهبودجه اصالح شده 
ناامید هستند که درحال حاضر به تصویب  یک دوازدهم یا 
3 دوازدهم بودجه فکر می کنند و عده ای هم این نوع نگاه 
را رد کرده��و همچنان  به  عملکرد دولت با دید رضایت و 

امیدواری می نگرند. 
 تصویب کامل یا چند دوازدهم   

چند و چون این مس��اله را می ت��وان به خوبی در صحبت 
های مالک شریعتی عضو کمیسیون تلفیق مشاهده کرد که 
با نگاه امیدوار برای رس��یدن اصالحیه بودجه ١4٠٠ ظرف 
روزهای آتی می گوید؛»بنای کمیس��یون تلفیق بودجه سه 

دوازدهم نیست مگر اینکه زمان اجازه ندهد.«
ای��ن نماینده مجلس با بیان اینکه »دولت بنا دارد به جای 
الیح��ه جدید، چند صفحه اصالحی��ه تحویل دهد « براین 
مس��ال تاکید دارد که مجلس بنای تصوی��ب بودجه چند 
دوازدهم ن��دارد مگر اینکه زمان اجازه بررس��ی و تصویب 

الیحه کامل بودجه را ندهد.
 آنچ��ه از برآیند تمام این کش��مکش ه��ا و  درگیری های 

لفظی برمیآیدبر گرفته از نبود یک مس��اله اس��ت و آن هم 
چیزی نیست جز شفافیت. 

به اعتقاد بهارس��تانی ها چالش اصلی، شفاف تر شدن دخل 
و خرج دس��تگاه های بودجه خوار و کم کردن فش��ار آن بر 
گ��رده مردم اس��ت، اما دولت و مجلس بر س��ر اینکه کدام 
مس��یر به شفاف تر ش��دن بودجه می انجامد و کدام گزینه 
پایه های درآمدی بودجه را تقویت و فش��ار بر معیش��ت را 
کم می کند، اختالف  نظر دارند و با گذشت بیش از 2 ماه و 

اندی همچنان بر طبل مخالفت با یکدیگر می کویند. 

  چرایی نبود شفافیت 
 اکثریت نمایندگان کمیس��یون تلفیق براین باورند که در 
کنار تمام اختالفاتی که میان مجلس و دولت بر س��رالیحه 
بودجه ١4٠٠ وجود داردآن اس��ت که  متولیان آن طور که 
باید نس��بت به شفاف س��ازی اقدام نمی کنند . به باوراین 
افراد در ش��رایطی که بودجه  ١4٠٠ ؛2 هزار هزار میلیارد 
تومان برآورد ش��ده اس��ت که از این رق��م تنها 57٠ هزار 
میلی��ارد تومان بودجه عمومی اس��ت  و رقم��ی درحدود 
١45٠ هزار میلیارد تومان  را شرکت های دولتی به عنوان 

بودجه می بلعند و هیچ گونه نظارتی بر آن وجود ندارد. 
نبود نظارت بر این حجم ازبودجه در کنار سایر ابهاماتی که 
برای نمایندگان خانه ملت وجود دارد؛ این ش��ائبه را ایجاد 
کرده که دولتمردان نه تنها الزامی به ش��فافیت نمی بینند 

بلکه تمایلی به این مساله هم ندارند.
 ای��ن گ��روه از نمایندگان کمیس��یون تلفیق ب��ا تاکید بر 
اینکه کلیت  اختالف نظر های دولت و مجلس تنها بر س��ر 

سهچهارم الیه ارایه شده که آن هم ازآن بودجه ای استکه 
شرکت های دولتیآن را می بلعند میگویند: اگرچه نظارتی 
بر روی این حجم از بودجچه  وجود  ندارد اما نکته کلیدی 
و اساس��ی آن است که ١5٠٠میلیارد تومان  بودجه کشور  
یع��ن یچیزی حدود 85 درصد کل بودجه دراختیار تنها 5 
شرکت  است.   این نمایندگان خانه ملت بررسی عملکرد و  
برآورد درآمد و هزینه اینشرکت ها را آبی بر آتش اختالفات  
مجلس و دولت  برشمرده و معتقدند این شرکتها  و  درآمد 

آنها باید به منظور شفافیت بررسی شوند.
نکته قابل توجه در میان  این حجم اختالفات آن است که 
درمیان 5 ش��رکت مورد نظر نام  ش��رکت ملی نفت بیش 
ازه��ر چیز خودنمایی می کند به ای��ن ترتیب که به گفته 
نمایندگان کمیس��یون تلفیق رقم��ی در حدود 9٠٠ هزار 
میلی��ارد تومان بودجه ای اس��ت که بهش��رکت ملی نفت  
اختصاص دارد و  هیچ گاه اس��نادی برای این حجم  بریزو 
بپاش ها  ارایه نش��ده اس��ت.به گفته ای��ن نمایندگان عدم 
ش��فافیت دراین  موضوع به حدی است که حتی پیگیری 
نماین��دگان ه��م ره به جایی نبرده اس��ت و کار رابه جایی 
رسانده که حتی اظهار نظر درمورد کسری بودجه دولت را 

با اما و اگر مواجه کرده است. 

 فصلی برای پاسخگویی 
به باور این کارشناس��ان  در دسترس نبود اطالعات دقیق 
از کس��ری بودج��ه دولت  و هزینه های سرس��ام آوری که 
ه��ر روز یک صفر به جلوی آن اضافه می ش��ود آن هم در 
ش��رایطی که کش��ور در وضعیت جنگ اقتصادی به گفته 
دس��ت اندرکاران  وجود دارد ؛نم��ی تواند اقدام عاقالنه ای 
باش��د اما همچنان  ادامه دارد و  دس��ت اندرکارانی وجود 

ندارد  که  تمایلی به پاسخگویی داشته باشد. 
ب��ه ب��اور نمایندگان مجل��س بودج��ه ایران از س��نگینی 
هزینه های ج��اری و اصالح ناپذیر ب��ودن بخش عمده آن، 
نظی��ر حقوق کارکنان و مزای��ای آنها، رنج می برد و نقصان 
های مالی ناش��ی از تحریم ها چاره ای باقی نگذاش��ته مگر 
اینک��ه صرفه جویی در هزینه دس��تگاه های بودجه بگیر در 

تمامی قوا و نهادها هدف گذاری شود. 
ب��ه باوراین اف��راد بهبود این مس��یر نیازمند پایدارس��ازی 
درآمده��ای دولت با تکیه ب��ر گزینه هایی چون مالیات نیز 
ب��دون اصالح س��اختار نظام مالیاتی، کاه��ش معافیت ها و 
جلوگی��ری از فرار مالیاتی پرهزینه خواهد بود اما تامادامی 
که این مساله اجرایی نش��ود ره به جایی نبرده و نخواهیم 

برد.

نماینده وزارت اقتصاد تشریح کرد؛
پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت 

بدون ضامن
متقاضیان برای دریافت تسهیالت بانکی و کارت اعتباری 

سهام عدالت نیاز به ضامن ندارند.
  موس��وی، نماینده وزارت اقتصاد گفت: ش��بکه بانکی 
تالش کرد خدماتی برای دارندگان سهام عدالت طراحی 
کند تا بتوانند نیاز های اساس��ی  و خردشان را مبتنی بر 

دارایی شان برطرف کنند.

وی در ادام��ه افزود: از این رو همه کس��انی که س��هام 
عدالت دارند، می توانند درخواست خود را برای دریافت 
تسهیالت به صورت غیرحضوری از درگاه ها ی تعیین شده 
ارس��ال کند. موس��وی با بیان اینکه برای دریافت کارت 
اعتباری و اس��تفاده از این تس��هیالت، نی��از به مراجعه 
حضوری به شعب بانک ها نیست، تصریح کرد: متقاضیان 
در بانک ملی از طریق س��امانه ایوا و در بانک تجارت از 

طریق سامانه زمرد اقدام کنند.
نماین��ده وزارت اقتصاد یادآور ش��د: م��دارک مورد نیاز 
مدارک هویت س��نجی است و بر اس��اس هماهنگی ها با 
س��ازمان بورس، این کارت ها حداکث��ر ظرف یک هفته 
قابل اس��تفاده خواهد بود. وی تأکید کرد: فعاًل دو بانک 
آماده ارائه این خدمات هس��تند و در روز های آتی برای 
س��ایر بانک ها اطالع رس��انی خواهد ش��د ضم��ن اینکه 
کسانی هم که در این دو بانک حساب ندارند، می توانند 
با افتتاح حساب از این تسهیالت استفاده کنند. موسوی 
ادام��ه داد: تمهیداتی در نظر گرفته ش��ده اس��ت که از 
کارت فیزیک��ی هم اس��تفاده نش��ود و خری��د از طریق 

کیوآرکد انجام شود. تسنیم

رییس سازمان بورس مطرح کرد؛
مردمی سازی اقتصاد با تأمین مالی جمعی  
ریی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گف��ت: برخی 
بنگاه ه��ای اقتصادی ام��کان عرضه س��هام در بورس را 
ندارند ولی می توانند تامین مالی جمعی داشته باشند.

  عل��ی دهقان دهنوی رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار گفت: دانش و نوآوری در بازار سرمایه بسیار مورد 
توجه بوده و درواقع پیش برنده آن است، به این معنا که 
برای پیش��برد فعالیت هایی ک��ه در حوزه علم و فناوری 

انجام شده و به توسعه اقتصادی نیز منجر می شود، نیاز 
به تأمین مالی این فعالیت ها داریم.

وی افزود: بازار س��رمایه آمادگ��ی دارد در کنار معاونت 
علم��ی و فناوری ب��ه تأمین مالی فعالیت ه��ای نوآورانه 
و دانش بنی��ان کم��ک کند و در این مس��یر از ابزارهای 
نوآوران��ه مختلف همچون تأمین مالی جمعی اس��تفاده 

می کنیم.
دهق��ان دهن��وی ادام��ه داد: تأمی��ن مال��ی جمعی به 
مردمی س��ازی اقتصاد نیز کمک می کن��د؛ چراکه افراد 
مختلف ب��ا مناب��ع ان��دک می توانند در کس��ب وکارها 

سرمایه گذاری کنند.
وی اظهار داش��ت: این بازار همچنین با توجه به تجمیع 
س��رمایه های عمومی به بحث تعاون نیز مرتبط اس��ت؛ 
بنابرای��ن بای��د از ابزاره��ای مختلف ب��رای تأمین مالی 
ش��رکت های کوچک و متوس��ط در بازار س��رمایه بهره 
ببریم چرا که بس��یاری از ش��رکت ها امکان عرضه اولیه 
سهام را ندارند اما می توانند از ابزارهایی همچون تأمین 

مالی جمعی کمک بگیرند.
 سنا

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز کشمکش بودجه ای دولت و مجلس  رابررسی می کند؛

زمانی برای ابهام زدایی 
از دخل وخرج 
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مدیر عامل شرکت فرابورس ایران گفت: اکنون نمی توان 
ب��ه هیچ عن��وان زمان مش��خصی را برای عرضه س��هام 
س��رخابی ها در فرابورس اعالم کرد اما فرابورس از همه 
لحاظ آمادگی الزم برای پذیرش س��هام این دو باش��گاه 

را دارد.
امیر هامونی  به آخرین وضعیت واگذاری و عرضه سهام 
استقالل و پرس��پولیس در فرابورس اشاره کرد و افزود: 
همت و پشتکار دولت، سازمان خصوصی سازی و هیات 
واگذاری در س��ال 99 برای واگذاری س��هام استقالل و 
پرس��پولیس نسبت به سال های گذشته بی سابقه بوده و 
در این زمان تالش های گسترده ای از سوی سازمان های 
مختلف برای به نتیجه رس��اندن ای��ن عرضه و واگذاری 

صورت گرفته است.
وی اظهار داش��ت: س��ازمان خصوصی س��ازی مدارک و 
مستندات خوبی را برای این واگذاری در اختیار شرکت 
فرابورس قرار داده و اس��تقالل تا حدودی به لحاظ انجام 

برخی از فرآیندها عقب تر از پرسپولیس است.
هامونی با تاکید بر اینکه مدارک باش��گاه پرسپولیس در 
اختیار ش��رکت فرابورس قرار گرفته است، گفت: جلسه 
پیش پذیرش س��هام این باش��گاه برگزار شده است و در 
این میان برخی از پیگیری ها از سوی سازمان خصوصی 
س��ازی برای زودتر به نتیجه رساندن این عرضه در حال 

انجام است.
مدیر عامل ش��رکت فرابورس ایران اظهار داشت: اکنون 
بحث مهمی که برای نهایی ش��دن ورود س��رخابی ها به 
فرابورس وجود دارد این اس��ت که زمانی باشگاه ها وارد 
بورس می شوند مردم شریک آینده این شرکت ها خواهند 
بود و قرار اس��ت س��الیان سال س��هامدار این شرکت ها 
باقی بمانند؛ بنابراین باید این باش��گاه ه��ا برنامه ای را 
برای تداوم فعالیت، س��ودآوری مستمر و تکرار شونده به 

فرابورس ارائه دهند.
وی اظهار داشت: مسووالن این دو باشگاه در این زمینه 
شاید الزم باشد قراردادهایی را با اسپانسرها و شرکت ها 
امض��ا کنند تا از طریق آنها نقدینگی به صورت مس��تمر 
وارد این باش��گاه ها ش��ود و به صورت ساالنه پولی را از 

طریق اسپانسرها دریافت کنند.
هامون��ی با بی��ان اینکه در صورتی که برنامه مس��تمری 
برای درآمدزایی این دو باشگاه وجود نداشته باشد، اقدام 
مربوط به پذیرش آنها در فرابورس س��خت خواهد ش��د 
و مس��یر سخت و طاقت فرس��ایی را برای حضور آنها در 
فراب��ورس پی��ش بینی می کنیم، گفت: این دو باش��گاه 
بای��د همه تالش خود را برای ایجاد درآمدزایی باثبات و 
پایدار به کار گیرند تا بتوانند همیش��ه نفعی را به این دو 

مجموعه ورزشی برسانند.
مدیر عامل ش��رکت فرابورس ایران با اشاره به اینکه در 
مورد دو باشگاه استقالل و پرسپولیس با برخی از مسایل 
غیرمترقبه روبرو هستیم، افزود: برای مثال  پرسپولیس 
امس��ال به مرحله قهرمانی جام باشگاه های آسیا رسیده 
اس��ت و در صورت ه��ای مالی خود درآم��دی را از محل 
نایب قهرمانی این جام دریافت کرده اس��ت، این موضوع 
چه میزان احتمال دارد که سال آینده برای پرسپولیس 
رخ دهد و در این زمینه رقم وارد ش��ده به صورت های 
مالی بسیار قابل توجه است که نتیجه به دست آوردن یا 

نیاوردن آن می تواند بسیار با یکدیگر متقاوت باشد.
وی خاطرنشان کرد: فروش بازیکن نیز از جمله مسایلی 
است که می تواند تاثیر متفاوتی را در صورت های مالی 
باش��گاه ها داش��ته باش��د، به عنوان مثال سال گذشته 
بازیکنی به یکی از باش��گاه های معتبر اروپایی فروخته 
ش��د که درآمد قابل توجهی را برای پرس��پولیس ایجاد 

کرد.  ایرنا

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به 
اینکه دولت به وظیفه خود که نقش بی طرف در تعیین 
دس��تمزد اس��ت توجه ندارد گفت: در حالی که یک ماه 
به پایان س��ال باقی مانده اس��ت، دولت و کارفرمایان در 

تعیین هزینه سبد معیشت تعلل می کنند.
ناصرچمنی ، درباره جلس��ه فردا کمیته دستمزد گفت: 
این تشکل هم مانند سایر تشکل ها هزینه سبد معیشت 
را تعیین کرده است, اما به دلیل اینکه فردا جلسه کمیته 
مزد است از االن درباره اعداد و رقم صحبت نمی کنیم.

وی ادام��ه داد: در جلس��ه فردای کمیته دس��تمزد باید 
هزینه س��بد معیش��ت مش��خص ش��ود. فردا 27 بهمن 
ماه اس��ت و کمیته دس��تمزد باید هزینه سبد معیشت 
که کامالً مش��خص است و مس��ئله پیچیده ای نیست را 
مشخص کند, تا بتوانیم به جلسه شورای عالی کار ورود 

کنیم. فرصت زیادی برای بررسی های مزد نداریم.
 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره 
به تعلل دولت در برگزاری جلس��ات ش��ورای عالی کار و 
نهایی نش��دن هزینه سبد معیشت گفت: کارفرمایان در 
تعیین مزد نقشی ندارند. دولت است که تعیین می کند 
دس��تمزد چقدر تعیین شود. سال گذش��ته وزیراقتصاد 
در جلس��ه مزد تأکید کرد که دستمزد "باید" ١5درصد 
تعیین شود. طبیعی است وقتی کارفرمایان مشاهده می 
کنند که یک مقام دولتی در تعیین مزد بی طرف نیست 
و "باید " را ب��ه کار می برد, کوتاه نمی آیند. دخالت در 

تعیین مزد از سوی دولت بسیار زیاد است.
چمنی بیان ک��رد: از نظر زمانی فرصت��ی برای طوالنی 
کردن جلسات کمیته دس��تمزد نداریم. امسال از جمله 
س��ال هایی اس��ت که با توجه به افزای��ش هزینه ها به 
راحت��ی م��ی توان هزینه س��بد معیش��ت را احصا کرد. 
تش��کل ما مطابق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار, 

هزینه س��بد معیشت را به دست آورده است, در صورتی 
که باز هم فردا هزینه س��بد معیشت اعالم نشود، تشکل 
های کارگری هزینه س��بد معیش��تی که بر اساس آمار 

رسمی محاسبه کرده اند را اعالم می کنند.
وی افزود: زمانی که در جامعه خط فقر ١٠میلیون تومان 
باشد و درآمد کارگران در بهترین حالت 3 میلیون تومان 
باشد، مشخص است که با این حقوق چند درصد هزینه 
هایش را تأمین می کند. ش��اید بتواند 3٠درصد هزینه 
را پوش��ش دهد. سال گذش��ته حدود 4میلیون و 94٠ 
هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران بود, اما امسال 
با توج��ه به افزایش هزینه هایی که داریم, بدون ش��ک 
هزینه سبد معیشت بیش��تر از ١٠ میلیون تومان است. 
امیدواریم دولت به خاطر حساس��یت م��زدی که وجود 
دارد,  از اتفاقات سال گذشته درس بگیرد و تعیین مزد را 
به سال آینده موکول نکند، چرا که سال ١4٠٠ انتخابات 
را در پیش داریم و مسئله دشوار تر است. امیدواریم یک 
بار برای همیش��ه هم که ش��ده, دولت نق��ش خود را به 
عن��وان بی طرف ایفا کن��د و در فرآیند مزدی به راحتی 

بتوانیم پیش رویم.
رئیس کان��ون عالی انجمن های صنف��ی کارگران بیان 
کرد: اکنون آخر بهمن ماه اس��ت و هنوز دولت و وزارت 
کار تعل��ل در تعیین هزینه س��بد معیش��ت می کنند, 
نماین��دگان مجلس با چند امضا و س��وال از معاون اول 
و وزیرکار می توانند به این مسئله پایان دهند اما کاری 
نمی کنند. وی با بیان اینکه یک ماه تا پایان س��ال باقی 
مانده اس��ت گفت: به نظر می رسد دولت مانند سنوات 
قبل می خواهد بحث دس��تمزد را به حاش��یه بکش��اند. 
سال های سال است که ماده 4١ قانون کار به خوبی اجرا 
نش��ده است. دلیل آن هم این اس��ت که دولت پای میز 

مذاکره نیامده است.   تسنیم

مدیر عامل شرکت فرابورس اعالم کرد:

سهام سرخابی ها بر سر دوراهی برای 
عرضه در فرابورس

نماینده کارگران افشاگری کرد؛ 

تعیین دستوری دستمزد کارگران  
توسط دولت  


