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قیمت نفت صعودی شد
قیمت نفت تحت تاثیر احیای تقاضای چین و افت ارزش دالر، روند کاهشی 
که ابتدای معامالت روز دوشنبه بازار آسیا داشت را معکوس کرد و اندکی افزایش 
یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت که در ابتدا با کاهش گشوده 
شد، ۱۹ سنت معادل ۰.۲۳ درصد افزایش یافت و به ۸۲ دالر و ۹۷ سنت در هر 
بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۰ سنت معادل 
۰.۲۶ درصد افزایش، به ۷۶ دالر و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید.تحلیلگران گروه 
بانکی ANZ در یادداشــتی در صبح دوشنبه نوشتند: فضای بازار تحت تاثیر 
نگرانی ها نسبت به تحکیم بیشتر سیاست پولی توسط فدرال رزرو آمریکا که با 
افزایش ذخایر نفت در آمریکا تشــدید شده، شکننده مانده است.استفن اینس 
از شــرکای شرکت مدیریت دارایی شرکت اس پی آی در این باره گفت: احتمال 
دارد که آمار مثبت از بهبود فعالیت اقتصادی در شــرق، با مشــکالت کالن در 
غرب، رویارویی پیدا کنند. از نقطه نظر یک معامله گر، نفت دالر آمریکا باید عقب 
نشینی کند زیرا معامله گران از انتظارات برای تسریع روند افزایش نرخ های بهره 
توســط بانک مرکزی آمریکا دست کشیدند و مسیر برای تسلط عوامل بنیادین 
چینی مثبت بر معامالت کاال، هموار شده است.افت ارزش دالر، معامالت نفت 
که به این ارز قیمت گذاری می شــود را برای خریداران آمریکایی ارزان تر کرد. 
مشــکالت بانک سیلیکون ولی و بانک سیگنیچر نیویورک و نگرانی ها نسبت به 
سرایت احتمالی مشکالت مذکور، به ریزش دارایی های آمریکایی در پایان هفته 
گذشــته منتهی شد و دالر را تحت فشــار نزولی قرار داد.اظهارات روز یکشنبه 
امین ناصر، مدیرعامل آرامکوی ســعودی درباره تقاضای چین برای نفت نیز تا 
حدودی از قیمت ها پشتیبانی کرد. ناصر گفت: اگر بازگشایی چین و رشد تقاضا 
برای ســوخت جت و ظرفیت مازاد تولید محــدود را در نظر بگیریم، ما درباره 
دو میلیون بشــکه صحبت می کنیم و همانطور که گفتم در کوتاه مدت و میان 
مــدت، خوش بینی محتاطانه ای داریم و بــازار توازن نزدیکی پیدا خواهد کرد.
ایــن اظهارات پس از اعالم توافق ریاض و تهران برای احیای روابط دیپلماتیک 
با میانجی گری چین صورت گرفت که احتماال راه را برای توافق هسته ای هموار 

کرده و امکان بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی را فراهم می کند.

لشکر 13 هزار نفری تولید علیه دشمن
رهبــر انقالب آبــان ۱۳۹۸ در جمع تولیدکننــدگان، کارآفرینان و فعاالن 
اقتصادی، تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشــروان، خط شکنان و صفوف مقدم 
عرصه حیاتی »تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی« خواندند 
و خاطرنشان کردند: این میدان خطیر، میدان یک جنگ واقعی است.به گزارش 
مردم ســاالری آنالین،در آن مقطع زمانی کمتر تولید کننده و صنعتگری عمق 
تعبیر »میدان یک جنگ واقعی« را متوجه شــد اما با گذشــت زمان بسیاری 
از فعــاالن اقتصادی و تولید کنندگان به پیچیدگی این میدان نبرد با دشــمن 
پی بردند و دریافتند این میدان نبرد تنها با دشــمن غربی نیســت بلکه برخی 
کارشــنکنی ها و سنگ اندازی ها نیز ســهوا یا عمدا بازی در زمین دشمن است.
رهبری در بیانات دیگری راه عبور از تحریم ها را تکیه بر تولید کنندگان داخلی 
دانسته و تاکید کردند: تنها راه حل مسائل موجود، این است که مسیر تقویت و 
رونق تولید داخلی را با جدیت ادامه دهیم و با تصمیمات صحیح و اقدامات الزم، 
موانع را برطرف کنیم که آثار مثبت حرکت در این مسیر نسبت به قبل مشهود 
اســت.در همین رابطه نیز رهبری تاکید داشــتند که باید شرایط برای فعالیت 
اقتصادی تولید کنندگان و صنعتگران ســهل شــود و قوانیــن مزاحم برچیده 
شود. ایشان در همین رابطه تاکید کردند: دستگاه های حکومتی باید با جدیت، 
بــه دنبال بهبود محیط کســب و کار و برطرف کــردن قوانین مزاحم و اصالح 
عملکردهای غلط باشند تا محیط مســاعد تولید در کشور به وجود آید. ایشان 
تأکید کردند: باید قوانین مربوط به مســائل مالی، پولی، بانکی، گمرکی، بودجه 
و تأمین اجتماعی به نفع تولید تغییر پیدا کنند و عرصه برای واردات و ســفته 
بازی بسیار تنگ شود.رهبری در سخنرانی آبان ۹۸ به خروج شرکت های نفتی 
و خودرویی اشاره می کنند. اما ایشان در ادامه تاکید می کنند در آن زمان برخی 
از این موضوع غصه خوردند اما باید غصه نخورد و خوشــحال بود.رهبر انقالب 
اسالمی با اشاره به شــرکت های داخلی که در زمینه قطعه سازی برای خودرو، 
صنایع نفت، لوازم خانگی و ماشــین آالت فعالیت می کنند، افزودند: باید از این 
توانایی استفاده کرد و با تشــکیل یک نمایشگاه دائمی میان این شرکت ها هم 
افزایی به وجود آورد.کروز یکی از شرکت هایی که اجازه نداد چرخ صنعت خودرو 
در ســخت ترین تحریم ها از حرکت باز ایستد، در شرایطی که پژو و رنو ایران را 
غیرمسئوالنه ترک می کردند و به دنبال آن بودند تا با فشار ناشی از تقاضای بازار 
خودرو و لوازم یدکی، نظام جمهوری اسالمی ایران را تحت فشار بگذارند و دولت 
را وادار به عقب نشــینی کنند، خانواده کروز همچون لشکری ۱۳هزار نفری به 
میدان آمد و با راه اندازی ســریع خطوط تولید، کشور را از گرفتاری نجات داد 
و اجــازه نداد حتی یک خودرو به دلیل نبود قطعه از کار بیافتد و حتی کمبود 
تولید سایر قطعه سازان را نیز جبران کرد.اهمیت کار کروز در شکست دسیسه 
دشــمنان ایران است. این شرکت توانست با بکارگیری توان مهندسان داخلی و 
کارگران ایرانی، نیاز کشــور به قطعات خودرویی را برطرف نماید. کروز در واقع 
دسیسه دشمن را به ضد خودش تبدیل کرد و کشورهایی که می خواستند ایران 
را محتاج خود نگه دارند. تحریم کنندگان به دنبال آن بودند تا قطعات خودرویی 
را به قیمت بازار سیاه و گران تر به ایران بفروشند تا منابع ارزی ایران به تاراج برود 
اما با تدبیر مدیران بخش خصوصی در قطعه سازی کروز، جلوی این حیله گرفته 
شــد و نه تنها ارز خارج نشد بلکه این شرکت با مدد لشکر ۱۳هزار نفری خود 
توانست »ثروت ملی« را افزایش دهد.ثروت ملی از دغدغه های رهبری انقالب در 
چند دهه اخیر است. ایشان این مقوله را یکی از پایه های اقتصاد اسالمی دانسته 
و تاکید می کنند: » کشور اسالمی باید کشور ثروتمندی باشد؛ کشور فقیری نباید 
باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف واالی خودش را 
در سطح بین المللی پیش ببرد.« رهبری در سال ۹۸ در سخنانی تاکید می کنند: 
» طرف می آید کارخانه را از شــما میخرد؛ نه به قصد اینکه کار را ادامه بدهد و 
تولید را ادامه بدهد؛ کارخانه را میخرد، ماشــین آالت را می فروشد، زمین را هم 
برج درســت می کند، کارگرها را هم بیــرون می کند. مراقب یک چنین افرادی 
باید بود، مراقب این سوءاســتفاده کن ها باید بــود. طرف می آید.«این اتفاق تلخ 
چندباری در صنایع بزرگ و نامدار ایران افتاده و کارخانه ای روزی منبع معیشت 
و درآمد هزاران خانواده بوده اســت، تعطیل شده و در نهایت کارگران آن آواره 
و بیکار شــدند. در سالیان اخیر شاهد ظهور دو دسته کارآفرین واقعی بوده ایم. 
گروه اول مدیرانی بودند که شرکت های ورشکسته دولتی را خریده و آباد کردند 
و گروه دیگر با تمرکز توان داخلی و تشــویق دانش پژوهان توسعه کسب کار را 
توســعه دادند و در طی چهل سال با اتکا به روش های علمی از یک کارگاه چند 
نفری به مجموعه های بزرگ چند هزار نفری گســترش یافتند.اما کروز نشــان 
داده در خصوص ثروت ملی، اشتغال جوانان و درآمد خانواده های کارگران خود 
حساس اســت. علیرغم انکه این شرکت در سال ۱۳۹۶ آتش گرفت و خسارت 
ســنگینی دید اما به مدد لشــکر ۱۳ هزار نفری خود، خسارات را جبران کرد و 
دوباره از نو ســاخت. این در حالیســت که این اتش سوزی می توانست بهانه ای 

باشد برای فروختن زمین ها و داللی و....

رالی جدید بیت کوین
قیمت بیت کوین پس از ســقوط به ۱۸هزار و ۵۴۰ دالر در آخر هفته، از روز 
گذشته با جهشی تا ۲۱ هزار و ۵۰۰ دالر در باالترین سطح آخر هفته قرار گرفت 
و اکنون در ســطح ۲۲ هزار و ۴۴۶.۰۸ دالر معامله می شود.به گزارش ایسنا به 
نقــل از کریپتو، بیت کوین رالی هفت درصدی را ثبت کرد که با این رقم از رالی 
اتریوم پیشی گرفته است. در حال حاضر، بازار نظاره گر حمایت قریب الوقوع برای 
سپرده های بانکی ایاالت متحده است. تعدادی از گزارش ها، از جمله اظهارنظرهای 
خود جانت یلن، وزیر خزانه داری ایاالت متحده، نشان می دهد که طرح هایی در راه 
است. آخرین مورد، مقاله واشنگتن پست است که می گوید: ایاالت متحده در حال 
بررسی محافظت از سپرده های بانک سیلیکون ولی است.به طور خاص در حوزه 
کریپتو نیز از روز جمعه با دقت درام یو اس دی کوین را تماشــا کرده ایم به این 
دلیل که ســیرکل سپرده های ۳.۳ میلیارد دالری در بانک سیلیکون را نتوانسته 
بود انتقال دهد اما خوشبختانه قبل از بسته شدن آن ۵.۴ میلیارد دالر را خارج 
کرده است. بیانیه اطمینان بخش شرکت موجب بازگشت استیبل کوین به ۹۶ 
سنت از ۸۸ سنت شد.برخی از موارد مرتبط با یو اس دی کوین به بیت کوین نیز 
نفوذ کرده اســت. در هر صورت، قیمت بیت کوین نشانه آن است که دارایی های 
ریسک در روز دوشنبه شروع قدرتمندی دارند.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۳ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به 

روز قبل ۷.۴۷ درصد بیشتر شده است.

بازار انرژی

خودرو 

ارز دیجیتال

عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: تا زمانی که 
سال جمع بندی نشود نمی توان عدد دقیقی را عنوان کرد اما 
حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری را در بودجه امسال 
داشــتیم.مهدی طغیانی، در گفت وگو با ایلنا درباره انتقاد 
دولت و ســازمان برنامه و بودجه از افزایش ســقف بودجه 
۱۴۰۲ در مجلس که در نهایت منجر به کســری بودجه و 
رشد نرخ تورم می شود، اظهار داشت: افزایش سقف بودجه 
در مجلس و کمیســیون تلفیق واقعیت ندارد، البته همواره 
مجلس در بررســی قانون در بخش هایی بررسی های دقیق 
انجام می دهد و همچنین دســتگاه ها هم بخشی چانه زنی 
خــود را وارد مجلس می کنند. برای مثال ســازمان تامین 
اجتماعی بخشــی از تعهدات دولت و مشــکالت و عملکرد 
خود را که نتوانســته بود در الیحه جمع بندی کند را وارد 
مجلس و ۷۰ هزار میلیــارد تومان در مجلس مصوب کرد.
وی ادامه داد: موضوع سازمان تامین اجتماعی و منابع ۷۰ 
هزار میلیارد تومانی را دولت می توانســت در الیحه بودجه 
عنوان کند، نمی شــود این تصمیمات را در مجلس بگیرند 
و بگویند چرا ســقف بودجه در مجلــس افزایش پیدا کرد.
عضو کمیســیون تلفیق با تاکید بر اینکه سقف بودجه در 
حالت حداکثری ۴ درصد افزایش پیدا کرده اســت، گفت: 
ســقف هــزار و ۹۸۰ همت بودجه در نهایت بــه ۲ هزار و 
۶۷ همت رســید و در مجموع عددی به بودجه اضافه شده 
بسیار پایین است و بخش اعظمی از این عددی که به بودجه 
اضافه شــده ناشی از همان مواردی است که به تناسب نیاز 
در دولت دیده نشــده و تعیین بودجه ایــن بخش ها را به 
مجلس منتقل کرده اند، بنابراین به هیچ وجه این افزایش۴ 
درصدی بابت خرج اضافه نبوده است.طغیانی افزود: البته در 
فضای مجلس به دلیل خواست های که نمایندگان دارند و 
خواسته های که مردم و بخش های مختلف از مجلس دارند 
معموال این خواســتگاه به دنبال افزایش هزینه ها است اما 
تــالش مجلس واقعا بر این بود که بودجه ســال آینده باال 
نرود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره کسری بودجه 
۱۴۰۱ و اثرگذاری آن در رشــد تورم گفت: یکی از عوامل 
رشد نرخ تورم می تواند کسری بودجه باشد و کسری بودجه 

تنها عامل نیست و جهش نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید 
اثرات خود را بر رشد تورم می گذارد ضمن اینکه امسال ارز 
۴۲۰۰ تومانی حذف شــد و یکی از عوامــل تاثیر گذار در 
رشد تورم بود. وی تاکید کرد: دولت یک ادعایی دارد مبنی 
بر اینکه هیچ اســتقراضی نکرده  که درست است اما دولت 
اســتقراض مستقیم نکرده است. یکســری بدهی های غیر 
مستقیم وجود دارد که دولت از این بدهی های غیرمستقیم 
استفاده می کند برای مثال بخشی از بدهی به صندو ق های 
بازنشستگی را به بانک ها واگذار می کند یا بخشی از خرید 
تضمینی را در بودجه نمی تواند بپردازد را به بانک کشاورزی 
منتقل می کند. یعنی این هزینه ها را از نظام بانکی و انتقال 
آن به بانک مرکزی می پردازد که یک نوع اســتقراض غیر 
مستقیم است. عضو کمیسیون تلفیق گفت: امسال مجلس 

قصد داشــت بندی به بودجه اضافه کند که استقراض غیر 
مســتقیم هم ممنوع شود که سازمان برنامه به شدت با آن 
مخالفت کرد.وی درباره عدد کسری بودجه ۱۴۰۱ ادامه داد: 
تا زمانی که سال جمع بندی نشود نمی توان عدد دقیقی را 
عنوان کرد اما حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری را در 

بودجه امسال داشتیم.
نقش مهم صادرات در بازگشت ثبات ارزی

نایــب رییس اتــاق بازرگانی ایران می گوید بخشــی از 
نوســانات ارزی، می تواند تحت تاثیر محدودیت در عرضه 
باشــد و از این رو صادرات غیرنفتی اهمیت زیادی در ثبات 
ارزی دارند.به گزارش ایسنا، حسین سالح ورزی در همایش 
توانمندی های صادراتی کشور در اکسپو ۲۰۲۲ اظهار کرد: 
صــادرات غیرنفتی یکی از اصلی تریــن اولویت های اقتصاد 

ایران اســت که بارهــا لزوم توجه به آن از ســوی مقامات 
کشــور نیز مورد تاکید قرار گرفته است. برقراری مقدماتی 
که می تواند به صادرات ما کمک کند، در شرایط فعلی برای 
ما بســیار مهم خواهد بود.وی با اشــاره به سهم ارز حاصل 
از صادرات غیرنفتی در مدیریت نیازهای کشور، بیان کرد: 
متاسفانه در سال های گذشــته ما نوسانات ارزی را تجربه 
کرده ایم که چنــد هفته قبل نیز نمونــه ای از آن رخ داد. 
صادرات غیرنفتی همانطور که در ســال های گذشته اثبات 
کــرده، نقش مهمی در تامین نیازهای ارزی کشــور دارد و 
با تقویت عرضه ارز، می تواند از افزایش قیمت و نوســانات 
بعدی جلوگیری کند.نایب رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه 
حضور قدرتمند در نمایشگاه ها می تواند به توسعه صادرات 
ایــران کمک کند، تاکید کرد: حضــور در هر عرصه ای که 
بتواند به معرفی کاالهای ما کمک کند و بستری برای تبلیغ 
محصوالت و عرضه در بازارهای بین المللی به وجود بیاورد 
به سود ما خواهد بود.سالح ورزی ادامه داد: اتاق بازرگانی در 
سال های گذشته تالش کرده با اجرای برنامه هایی متفاوت 
و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و در سطوح مختلف، 
ســهم خود را در این عرصه ایفا کند و با همکاری مقامات 
دولتــی و تصمیم گیران می توان انتظار داشــت که در این 
بخش بهبود عملکرد ثبت شــود.در بخــش دیگری از این 
برنامه، مهدی ضیغمی -  معاون ســازمان توسعه تجارت – 
اظهار کرد: رویداد ایران اکسپو در سال ۱۴۰۲ می تواند برای 
تجارت ایران، فرصتی بزرگ فراهم کند. تالش داریم که در 
چارچوب این برنامه، افزایش گروه های صادراتی و پیوستن 
شرکت های جدید به فهرســت صادرکنندگان دنبال شود.
وی با بیان اینکه شــرکت های خارجی نســبت به ورود به 
ایــران، اعالم آمادگی کرده اند، تصریــح کرد: یکی از اصلی 
تریــن موضوعاتی که باید مدنظر ما قــرار گیرد، لزوم ارائه 
برنامه ای دقیق و شــفاف و همه جانبه اســت. در صورتی 
که این برنامه نهایی شــود، قطعا می توان انتظار داشت که 
شــرکت های خارجی از حضور در ایــن رویداد و در نهایت 
حضور در بازار ایران استقبال کنند و این موضوع به توسعه 

صادرات و تجارت کشور منجر خواهد شد.

بودجه امسال حداقل ٢۵٠ همت کسری دارد

دولتاستقراضغیرمستقیممیکند

طرح عیدانه ویژه استاندارد برای خدمات رسانی موثر به 
شهروندان اســتان تهران، از ۱۵ اسفندماه آغاز شده  است 
و بــه مدت یک مــاه ادامه دارد که جمــع آوری کاالهای 
غیراســتاندارد از ســطح بــازار یکی از اهداف آن اســت.
به گزارش ایرنا از اداره کل اســتاندارد اســتان تهران، طرح 
عیدانه ویژه این اداره کل با محورهای نظارت بر بازار و ارائه 
خدمات استاندارد در مراکزی نظیر فروشگاه های زنجیره ای، 
رستوران ها، پایانه های مسافربری، فرودگاه ها و ایستگاه های 
قطــار، مراکــز اقامتی، میادیــن میوه و تره بــار، خدمات 
قالیشویی و مراکز فروش شیرینی و آجیل در حال اجراست.

در جلســه  هماهنگی و برنامه ریزی ایــن طرح در اداره کل 
استاندارد استان تهران، با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت 
خدمات ارائه شــده از سوی اســتاندارد به شهروندان، مقرر 
شد در اســرع وقت، مکاتبات الزم با نهادهای مرتبط برای 
همکاری در اجرای هرچه بهتر طرح عیدانه انجام شود؛ زیرا 
میزان تقاضا در ایام پایانی سال افزایش چشمگیری دارد و 

به همین دلیل امکان شــکل گیری تقلب ها و تخلف ها نیز 
بیشتر می شود. لذا در راستای صیانت از حقوق شهروندان، 
این طرح با اهتمام ویژه ای اجرا می شود.از آنجا که استفاده 
از مراکــز تفریحــی در ایام تعطیالت رشــد قابل توجهی 
خواهد داشــت، مقرر شــد به همه مراکز تفریحی مشمول 
استاندارد ابالغ شود که درصورت نداشتن مجوز استاندارد، 

هرچه سریعتر برای اخذ مجوزهای الزم و ضروری، در این 
زمینه اقدام کنند.گفتنی است، درباره کنترل و رصد دقیق 
بازار بر اقالم پُرمصرف نوروز مانند آجیل و خشکبار، جعبه 
شیرینی، برنج، چای، روغن و غیره، بازرسان استاندارد باید 
به صورت ویژه در ســطح بازار نظارت های مستمر و دقیق 
اعمال کنند و از این طریق کاالهای غیراستاندارد از سطح 
بازار جمع آوری می شــود.الزم به ذکر است، آزمون وسایل 
توزین در مراکز عرضه کاال از دیگر موضوعات مورد پیگیری 
اداره کل اســتاندارد در سطح استان تهران در طرح عیدانه 

ویژه استاندارد است.

ســمیه گلپور، رئیس کانون عالــی انجمن های صنفی 
کارگری کشــور با اشــاره به اینکه افزایش دستمزد باعث 
بیکاری نمی شــود گفت: طبق آمارها ســال گذشــته آمار 
پرداخت بیمه بیــکاری کاهش یافت؛ بنابراین ضرورت دارد 
امســال در تعیین دســتمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل 
توجه شــود.رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری 
کشــور در گفــت و گو با خبرگزاری تســنیم با اشــاره به 
اینکه افزایش دســتمزد باعث بیکاری نمی شود گفت: طبق 
آمارها ســال گذشــته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش 
یافت؛ بنابراین ضرورت دارد امســال در تعیین دستمزد به 
ماندگاری کارگر درمشــاغل توجه شود.سمیه گلپور، رئیس 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور درباه دستمزد 
امسال کارگران گفت:نگاه گروه کارگری در شورای عالی کار 
برای دستمزد این است که عدد و رقم دستمزد مطابق رقم 
ســبد معیشت تعیین شــود.وی با بیان اینکه تا این لحظه 
عدد و رقم ســبد معیشت تعیین نشده است گفت: اختالف 
نظرهایی در شورای عالی کار وجود دارد. نمایندگان کارگری 
آمارهای وزارت اقتصاد و انســتیتو تغذیه را قبول دارند، اما 
نمایندگان کارفرمایی آن را هم قبول ندارند. در محاســبه 
هزینه سبد معیشــت صرفاً بحث خوراکی ها مطرح نیست، 
بلکه بحث مسکن، درمان، پوشاک و آموزش نیز باید محاسبه 
شود.گلپوربا بیان اینکه فرمول محاسبه عدد و رقم های سبد 
معیشــت به صورت کارشناسی شده مشخص است افزود:با 
توجه به نرخ تورم، خط فقر و عدم ثبات قیمت ها در کاالهای 
مختلف عدد و رقم ســبد معیشت به راحتی قابل محاسبه 
اســت؛ لذا اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه زنی 
بر روی این مبالغ داشته باشند، بیانگر این است که واقعیت 
جامعــه را درک نکرده اند.رئیس کانــون عالی انجمن های 
صنفی کارگری کشور ســهم دستمزد در قیمت تمام شده 
کاال را کمتــر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به 
سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی توانیم بگوییم 
که افزایش دســتمزد باعث خسران تولید می شود؛ بنابراین 
فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم 
سبد معیشت بی معنا است.۹۰ درصد هزینه های تولید شامل 
حال کارگر نیست. بلکه هزینه های تولید شامل مالیات، مواد 

اولیه و ... است.گلپور گفت: در بسیاری از استان ها کارفرمایان 
در صنایــع مختلف اذعان دارند که بســیاری از کارگران به 
دلیل دســتمزد پایین مانــدگاری در کار ندارند و ترجیح 
می دهنــد در مشــاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با 
دستمزد شــورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی شود. 
با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر 
دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می شود.

وی با اشاره به آمارهای سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت 
بیمه بیکاری گفت: سال گذشته بعد از افزایش ۵۷ درصدی 
دستمزد حدود ۲۰ درصد آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش 
یافته بود و این مســئله به معنی بازگشــت و ماندگاری در 
شغل است؛ بنابراین اینکه برخی اعالم می کنند افزایش مزد 
باعث تعدیل نیروی کار می شــود، استدالل درستی نیست. 
افزایش سال گذشته نشان داد که افزایش مزد باعث بیکاری 
نمی شــود. بلکه در رشد اشــتغال تأثیر دارد.رئیس کانون 
عالــی انجمن های صنفی کارگری کشــور بیان کرد: اینکه 
تمام مســئوالن اعالم می کنند سال گذشته ۵۷ درصد مزد 
افزایش پیدا کرد، اگر بخواهیم دقت کنیم می بینیم از نظر 
ریالی حدود ۱ میلیون و تا ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافت. 
با توجه به اینکه کف دریافتی کارگران بســیار پایین است 
افزایش ۵۷ درصدی هم مبلغ زیادی به حقوق کارگر اضافه 
نکــرد. به طور مثال اگر همیــن االن ۱۰۰ درصد به حقوق 
افزوده شود، بازهم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد.
وی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ۲، دســتمزد 
باید متناسب با نرخ تورم هزینه های سبد معیشت را تأمین 
کند. اگر دســتمزد بر مبنای سبد معیشت نباشد، خانواده 
کارگران را دچار مشــکل می کند.گلپــور گفت: هزینه های 
زندگی کارگران اعم از مســکن، خوراک و ... هر روز در حال 
نوسان است؛ بنابراین هزینه های زندگی کارگران از زمانی که 
دســتمزد تعیین می شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه 
هزینه های زندگی کارگران چندین برابر می شود. هزینه های 
مســکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است,، 
اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می کند. کارگران حتی 
از پــس هزینه هایی که وزارت اقتصاد و ســایر نهادها اعالم 

می کنند هم بر نمی آید.

احتمال تعیین ۱۰ تا ۱۵ میلیونی 
برای کف دستمزد کارگران

هزینه سبد معیشت کارگران در حالی قرار است توسط 
کمیته دستمزد اعالم شود که به گفته نمایندگان کارگری 
چنانچه این شاخص مشخص نشود اعضای کارگری از هزینه 
سبد معیشت پیشنهادی خود رونمایی می کنند.هرچند طی 
یک ماه گذشته جلسات متعددی از سوی شرکای اجتماعی 
برای تعیین میزان هزینه سبد معیشت کارگران برگزار شده 
اما این جلسات تا کنون خروجی مشخصی نداشته است تا 
متناسب با آن رقم دستمزد کارگران درسال ۱۴۰۲ محاسبه 
شود. تعیین رقم دســتمزدی که به دلیل رشد میزان نرخ 
تــورم، افزایش هزینه های زندگی و در مقابل کاهش قدرت 
خرید، کار بررســی و چانه زنی اعضای شــورای عالی کار 
را برای ســال آینده ســخت کرده اســت، چرا که افزایش 
۵۷ درصدی میزان رشــد دســتمزدها در سال جاری هم 
به دلیل رشــد نرخ تورم و افزایش ســطح عمومی قیمت ها 
نتوانست معیشــت کارگران را درسالجاری به خوبی بهبود 
بخشد و چه بسا امسال قشر کارگری به دلیل فشار مضاعف 
درتامین هزینه های زندگی سخت ترین شرایط را گذراندند. 
البته دولت میــزان رقم حقوق کارمندان و کارکنان خود را 
برای ســال آینده بین ۱۵ تا ۲۵ درصــد در بودجه ۱۴۰۲ 
تعیین کرده اســت، رقمی که البته در کنار آن کارمندان از 
مزایایی در طول سال بهره مند می شوند و با توجه به ثباتی 
شــغلی که دارند شرایط آنها همچون قشر کارگری نیست.
طبق گفته کارشناســان رقم تعیین شده حقوق کارمندان 
دولت نباید مبنایی برای تعیین نرخ دستمزد کارگران توسط 
اعضای شــورای عالی کار قرار گیرد زیرا همانطور که گفته 
شد قشر کارگری از هر حیث شرایطی متفاوتی با کارمندان 
دولت دارند. عالوه بر این مطابق بررسی های به عمل آمده و 
اظهارات کارشناسان درآمد ماهانه یک خانوار ۴ نفره چنانچه 
مستاجر نباشد برای اینکه بتوانند نیازهای امورزندگی خود 
را تامین کننــد، باید درآمدی حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیونی را 
در ماه داشته باشند چرا که هزینه های زندگی برای قشر کم 
درآمد جامعه به گونه ای اســت که اگــر این افراد درآمدی 
کمتر ازچنین رقمی داشــته باشــند زیرخط فقر محسوب 

می شوند.بررسی ها نشــان می دهد به دلیل افزایش سرسام 
آورهزینه های زندگی و کم ارزش شدن پول ملی در پی رشد 
نرخ تورم طی چند سال اخیر بخش عمده ای از مستاجران 
با کوچ از کالنشــهرها به حاشیه شهرها کشیده شده اند، از 
طرفی خیلی از سرپرستان خانوار این روزها نمی توانند هزینه 
سنگین ســبد مصرفی، آموزش فرزندان، درمان و...پوشش 
دهند، در چنین شرایطی انتظار کارگران از شورای عالی کار 
و کمیته دستمزد این است که رقمی را برای مزد سال آینده 
کارگران تعیین کنند که بتوانند حداقل یک زندگی مناسب 
و شــرافتمندانه را داشته باشند.هر چند در تعیین دستمزد 
کارگران باید موقعیت کارفرمایان نیز در نظر گرفته شود تا 
آنها توان پرداخت رقم های مناســب را به نیروهای کار خود 
داشــته باشند، اما کارشناسان تاکید دارند دولت به حمایت 
از قشر کارگر بایســتی امتیازاتی را بری کارفرمایان در نظر 
گیــرد تا در چنین فرایندی هم چــرخ تولید بچرخد و هم 
اینکه کارگر و کارفرما بــا انگیزه بتوانند فعالیت کنند.حال 
قرار اســت هزینه سبد معیشت کارمشخص شود تا مبنایی 
تعیین دســتمزد کارگران برای سال آینده قرار گیرد. هادی 
ابوی طرقبه، دبیرکل کانون انجمن عالی انجمن های صنفی 
کارگران درباره تعیین احتمالی رقم دستمزد کارگران برای 
ســال ۱۴۰۲ گفت: هنوز هیچ چیزی مشــخص نیست و 
نمی توان آمار و ارقام دقیقی را بقرای دســتمزد اعالم کرد، 
چرا که هنوز هزینه ســبد معیشت کارگران از سوی کمیته 
دســتمزد مشخص و اعالم نشده اســت. بنابراین ابتدا باید 
هزینه سبد معیشت معین شود بعد مذاکرات و چانه زنی ها 
برای تعیین دســتمزدها که مبنای آن رقم هزینه معیشت 
است شروع و اعضا بتوانند به توافقاتی در این زمینه برسند.

وی با بیان کمیته دستمزد تا کنون جلساتی را برگزار کرده 
اما هنوزبه نتیجه قطعی برای تعیین رقم میزان هزینه سبد 
معیشت کارگران دست نیافته اند، افزود: امروز قرار است این 
کمیته هزینه معیشــت کارگران را اعالم کند و چنانچه کار 
بررســی را دوباره به زمان دیگــر موکول و یا رقمی برخالف 
آنچه مد نظر اعضای کارگری در شورای عالی کار است ارایه 
کنند، نمایندگان کارگری هزینه سبد معیشتی که خودشان 

در نظر گرفته است را پیشنهاد و اعالم می کنند.

اجرای طرح عیدانه ویژه سازمان استاندارد در تهران

کاالهای غیراستاندارد از سطح بازار جمع آوری می شود

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور

افزایش 1٠٠ درصدی حقوق هم پاسخگوی معیشت کارگران نیست

وزیــر صمت گفت: قرار اســت توافق نامه ای درباره 
امکان تهاتر بین ایران و بالروس امضا شــود، با الحاق 
کامــل ایران به اتحادیه اقتصادی اوراســیا، ۸۰ درصد 
تعرفه هــا بین دو کشــور صفــر می شــود.به گزارش 
خبرگــزاری مهر بــه نقل از وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت، ســیدرضا فاطمی امین در دیدار با الکســاندر 
راگوژنیک وزیر صنایع جمهوری بالروس و هیأت همراه 
ابراز امیدواری کرد که این ســفر زمینه ساز گسترش 
روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشــور شود.وی با 
اشــاره به همکاری صندوق ضمانت صــادرات ایران با 
همتای بــالروس خود و توافق بانک هــای بالروس با 
یک بانک ایرانی و اتصال آنها به ســامانه »سپام« برای 
امکان انتقال پول و LC )اعتبار اسنادی(، تاکید کرد: 
ظرفیت های مورد نیاز جهت توســعه تجارت میان دو 

کشور ایجاد شده است.
فاطمی امین با بیان اینکه قرار اســت توافق نامه ای 
دربــاره امــکان تهاتــر بین دو کشــور امضا شــود، 
خاطرنشــان کرد: با الحــاق کامل ایران بــه اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا )کمتر از یک سال دیگر(، ۸۰ درصد 
تعرفه ها بین دو کشــور صفر می شود.وی با بیان اینکه 
بــرای افزایش تبادالت تجاری و اقتصادی دو کشــور 
چهار زیرســاخت الزم است که ســه زیر ساخت الزم 
فراهم شده و یک زیرســاخت دیگر تا یک سال ایجاد 

می شود، اظهار داشت: زیر ساخت نخست، روابط مالی 
و بانکی اســت که به خوبی ایجاد شــده است، مورد 
دوم بحث حمل و نقــل )حمل بار- خط هوایی( بوده 
که توافقات درخصوص آن نهایی شــده است و مورد 
ســوم، شرکت های دو کشور همدیگر را پیدا کرده و با 
همدیگر همکاری کنند که این سه زیرساخت تاکنون 
به خوبی پیشــرفته کرده است. مورد چهارم هم بحث 
تعرفه هاســت که مذاکرات اولیه آن تمام شده و وارد 
مراحل نهایی شــده اســت.وی در ادامه از الکســاندر 
راگوژنیک و تیم همراه درخواست کرد تا در نمایشگاه 
بــزرگ توانمندی های صادراتی ایــران که از هفت تا 
۱۰ می ســال ۲۰۲۳ و در نمایشگاه بین المللی تهران 
و با حضور وزرا و هیأت های تجاری بیش از ۵۰ کشور 
جهان برگزار می شــود، شرکت کنند که این مساله با 
اســتقبال ویژه وزیر صنایع جمهــوری بالروس همراه 
شــد.راگوژنیک، وزیر صنایع جمهوری بالروس هم با 
تشکر از وزیر صمت ایران به دلیل برپایی این نشست و 
بیان این موضوع که بالروس توجه خاصی به گسترش 
روابــط تجاری خود با ایــران دارد، افزود: در روزهایی 
که هر دو کشــور مورد تحریم های سنگین و ظالمانه 
قرار گرفته اند، باید تالش مضاعفــی انجام دهیم تا با 
شکست دادن تحریم ها اعالم کنیم که کشورهای دیگر 

نمی توانند به کشورهای دوست صدمه بزنند.

وزیر نیرو با بیان اینکه امروز شــبکه برق ایران به 
شــبکه برق بسیاری از کشورها متصل است، گفت: بر 
این اساس امکان صادرات و واردات برق از این خطوط 
فراهم شده که این موضوع به پایدارسازی بیشتر برق 
ایران منجر شــده است.به گزارش ایســنا، علی اکبر 
محرابیان صبح روز دوشنبه، در مراسم امضای قرارداد 
تبادل انرژی با حضور »خرم دستگیرخان« وزیر انرژی 
پاکســتان گفت: قرارداد تبادل انرژی میان دو کشور 

ایران و پاکستان کامال حقوقی است.
وزیر نیرو با اشــاره به امضای تفاهم نامه همکاری 
برای اتصال شــبکه برق دو کشــور در سال گذشته، 
افزود: تفاهمنامه این قرارداد، ســال گذشته میان دو 
طرف به امضا رســید و در مدت زمان کوتاهی حدود 
۹ ماه خط انتقال انرژی طراحی و اجرا و به دنبال آن 
خطوط دو کشــور به طول ۸۳ کیلومتر با پست های 
مربوطه متصل شــد.وی بــا بیان اینکــه آزمایش  و 
تســت های الزم در این زمینه انجام شده است، اظهار 
کرد: به واســطه امضای این قرارداد، شــرایط تبادل 
انرژی بین تهران و اسالم آباد فراهم شد و امید است به 
زودی طی مراسم رسمی با حضور مسئوالن دو کشور 
عملیات آن آغاز شود و به دنبال آن شاهد پایدارسازی 

تبادل برق بین دو کشور باشیم. 
محرابیان یادآور شد: این خط به گونه ای اجرا شده 

اســت که با اتصال ۵۰ کیلومتر، امکان تبادل انرژی را 
تا دو برابر افزایش می دهد. در حال حاضر امکان تبادل 
۲۰۰ مگاوات انرژی بین دو کشور فراهم شده است که 
با طرح توســعه می توانیم این عدد را به ۴۰۰ مگاوات 

افزایش دهیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه امروز شــبکه برق ایران به 
شــبکه برق بسیاری از کشورها متصل است، افزود: بر 
این اساس امکان صادرات و واردات برق از این خطوط 
فراهم شده که به پایدارسازی بیشتر برق ایران منجر 
می شود.محرابیان با اشاره به اجرای سیستم پیشرفته 
بک تو بک با کشــور ترکیه، اضافه کرد: حدود سه ماه 
گذشــته این سیســتم به مرحله اجرا و بهره برداری 

رسید.
وی یادآور شد: در حال حاضر امکان مبادله انرژی 
از طریق این سیســتم انتقال فراهم است، این امر نیز 
به پایدارســازی برق ایران کمک کرده است.به گفته 
محرابیان، با اجرای سیستم بک تو بک امکان صادرات 
برق بین دو کشــور ایران و ترکیه و کل اتحادیه اروپا 
فراهم شــده اســت؛ با درنظر گرفتن صرفه اقتصادی 
برای کشــور، برق در برخی از ایام صادر و در برخی از 
ایام وارد می شود.وی اضافه کرد: همچنین حدود سه 
ماه گذشته به منظور اتصال شبکه برق ایران به روسیه 

از طریق دو مسیر کامال مجزا توافقاتی حاصل شد.

امضای قرارداد تبادل انرژی ایران با پاکستانبرقراری تهاتر میان ایران و بالروس


