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 فوالدی ها در ٩ ماهه امسال 
چقدر صادر کردند؟

طبق آمار، طی ٩ ماهه سال جاری بالغ بر ١٠ میلیون تن 
صادرات اقالم فوالدی صورت گرفته که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته برای مقاطع تخت، محصوالت و آهن 
اسفنجی کاهشی ثبت  شده و تنها میزان صادرات شمش 
فوالد و مقاطع طویل افزایشی رقم خورده است.بر اساس 
آماری که توســط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در 
اختیار ایسنا قرار گرفت، طی ٩ ماهه امسال دو میلیون و 
١٣٨ هزار تن مقاطع طویل فوالدی صادر شده که نسبت 
به دو میلیون و ٢۶ هزار تن صادر شــده در مدت مشابه 
سال گذشته شش درصد بیشــتر شده است.پس از آن 
صادرات شــمش فوالد نیز افزایش یک درصدی را ثبت 
کرده و از پنج میلیون و ١٩٠ هزار تن در مجموع ٩ ماهه 
١۴٠٠ به پنج میلیون و ٢٢۴ هزار تن در مدت مشــابه 
ســال جاری رسیده است.  در مقابل صادرات سایر اقالم 
فوالدی در مجموع ٩ ماهه ١۴٠١، همچون مقاطع تخت، 
محصوالت فوالدی و آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، افت یک درصدی برای محصوالت فوالدی،  
افت ٢٨ درصدی برای آهن اسفنجی و افت ٣٠ درصدی 
برای مقاطع تخت ثبت شده است.از ابتدای سال جاری 
تا پایان آذر ماه، ٣٢٠ هزار تن مقاطع تخت فوالدی صادر 
شده که در مجموع نسبت به صادرات این مقاطع در ٩ 
ماهه ١۴٠٠ معادل ۴۵۴ هزار تن ٣٠ درصد. کاهش تولید 

رخ داده است. 

رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم عنوان کرد
ایجاد محدودیت در واردات کود

رئیــس انجمــن واردکنندگان کود و ســم گفت: ثبت 
سفارش های جدید برای واردات کود باطل است و ثبت 
ســفارش های قدیمی نیز تمدید نمی شود.سید مهدی 
حســینی یزدی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: سه 
هفته ای می شــود که بانک مرکزی ثبت سفارش های 
واردات کــود را باطل کــرده و در حال حاضر هیچ ثبت 
ســفارش جدیدی برای واردات کود انجام نمی شــود. 
همچنین ثبت سفارش های قدیمی نیز تمدید نشده است.

وی افزود: علت آن هنوز دقیقا برای ما مشــخص نیست 
ولی به نظر می رســد بی برنامگی بانک مرکزی و نبود 
اشراف بر بازار نهاده های کشاورزی باعث چنین تصمیمی 
شده است.رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم اضافه 
کرد: بخش خصوصی که دارای اعتبار بین کمپانی های 
بین المللی است به آنها سفارش می دهد و کمپانی ها کاال 
را آماده و ارســال می کنند و تا زمان ارســال، ارز گرفته 
می شود و وقتی کاال به گمرک می رسد قبل از ترخیص، 
پول کمپانی پرداخت می شود. اما با توجه به تحریم ها و 
تخصیص ارز نیمایی، کمپانی ها اجازه نمی دهند که ارز 
حاصل از فروش نفت در قبال کاال وارد ایران شود و این 
موضوع شرایط را برای واردکنندگان پیچیده کرده است.

بر اساس دستورالعمل شورای رقابت برای ساماندهی 
بازار خودرو

عرضه خودرو در بورس کاال متوقف می شود؟
شــورای رقابت امروز دستورالعمل تنظیم بازار خودروها 
را منتشر کرد که بر اســاس آن عرضه کنندگان خودرو 
را موظف به اجرای تعهداتی در هفت بند کرده اســت؛ 
نکته قابل توجه این است که شورای رقابت در بندهای 
۴ و ۵ دســتورالعمل صادره، بر عرضه خودرو در سامانه 
یکپارچه اشاره کرده است؛ این بازگشت به سامانه می تواند 
به معنای این باشــد که حرف این شورا برای لغو عرضه 
خودروها در بورس کاال، به کرسی نشسته است.به گزارش 
ایسنا، طبق دستورالعمل شورای رقابت برای  تنظیم بازار 
خودروهای سواری مصوب شورای رقابت،  شرایط خرید 
خودرو برای متقاضیان تعریف شده است.شورای رقابت در 
٧ بند ماده به تعریف شروط طرف عرضه کننده پرداخته 
است.این شــروط عبارتند از:١- تولیدکنندگان خودرو 
موظفند در ابتدای سال برنامه تولید را به تفکیک ماه، به 

شورای رقابت و وزارت صمت اعالم کنند.  
تبصره ١- وزارت صمت میزان تحقق برنامه تولید را به 
صورت مســتمر پایش کــرده و در صورت عدم تحقق، 
راهکارهای پیشنهادی رفع مشکالت و چالش های مسیر 
تحقق برنامه تولید را در کارگروه خودرو مطرح و نتایج به 

شورای رقابت اعالم شود.
تبصره ٢- ســازمان حمایت به صورت مستمر وضعیت 
عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خود را پایش و گزارش 

مذکور را به کارگروه خود ارائه کند.
٢- به منظور بهبــود رقابت پذیری و تنظیم عرضه خودرو، 
شورای رقابت با همکاری وزارت صمت، ساالنه میزان و نوع 
واردات خــودرو را تعیین می کند.٣- هر گونه تغییر قیمت 
خودرو ناشی  از نصب آپشن یا قطعات که اجباری )و براساس 
الزامات قانونی( نباشند، باید به سازمان حمایت اعالم و اثر 
قیمتی آن جهت تأیید به کارگروه خودرو ارسال و سپس به 
شورای رقابت جهت تصویب و ابالغ اعالم شود.۴-به منظور 
شناسایی مصرف کنندگان واقعی و تسهیل دسترسی به بازار، 
کلیه عرضه کنندگان خودرو موظفنــد طرح های فروش و 
پیش فروش  خود را در سامانه خود ارائه کنند؛ به گونه ای که 
پیش از ثبت نام، از وجود مبلغ متناظر با طرح فروش منطبق 
با آیین نامه اجرای قانون حمایت از از مصرف کنندگان خودرو 
در حساب متقاضی اطمینان حاصل کنند.۵- عرضه کنندگان 
خودرو و از طریق ســامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت 
به ثبت نام و فــروش خودرو اقدام کنند.۶- عرضه کنندگان 
حق پیش فروش خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده، را 
نخواهند داشت.٧- بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت 
خودرو، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تامین ارز برای 
واردات خودرو را تســهیل کنند.گفتنی است که بر اساس 
بند ۵ این بخش از دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مصوب 
شورای رقابت که بر عرضه خودروها در سامانه یکپارچه تاکید 
دارد؛ این طور برداشت می شود که مجدد فروش و ثبت نام 
خودروها در سامانه یکپارچه خواهد بود؛ این موضوع می تواند 
پیش زمینه اجرایی کردن درخواست شورای رقابت مبنی بر 

لغو عرضه خودروها در بورس کاال باشد.

خبر

 بازدید رایگان از موزه بانک سپه 
در دهه مبارک فجر

 همزمان با آغــاز دهه مبارک فجر و ســالروز پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی ، موزه بانک سپه به صورت 
رایگان میزبان آحاد مردم هنردوست و فرهیخته کشور 
است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ موزه بانک 
سپه در ایام مبارک دهه فجر همه روزه به غیر از روزهای 
تعطیل از شــنبه تا چهار شنبه از ســاعت ٩ صبح الی 
١۴:٣٠ و روزهای پنج شنبه از ساعت ٩ صبح الی ١٢ به 
صورت رایگان پذیرای آحاد مردم هنردوست و فرهیخته 
کشور است.عالقه مندان برای بازدید از این مجموعه کم 
نظیر می توانند به میدان امام خمینی )ره( ابتدای خیابان 

امام خمینی )ره( موزه بانک سپه مراجعه کنند.

 بهره برداری از پروژه انتقال برق
 2۳0 کیلو ولت زاهدان

 پــروژه انتقال برق ٢٣٠ کیلو ولت زاهدان به میرجاوه با 
حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر نیرو دردهه فجر 
افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، این پروژه که با تسهیالت ٧٨٠ میلیارد ریالی شعبه 
زاهدان بانک توســعه صادرات تامین مالی شــده است، 
حدودا ١۵٠ کیلومتر بوده و در مدت ١٣ ماه تکمیل شده 
است.شهرســتان میرجاوه در مرز ایران با پاکستان واقع 
شــده و بخش زیادی از صادرات و واردات بین دو کشور 
از مرز و گمرک میرجاوه انجام می شود.صادرات برق به 
پاکستان با تکمیل این خط انتقال افزایش یافته و یکی 
از مهمترین زیرساخت های مورد نیاز برای ایجاد منطقه 

ویژه اقتصادی میرجاوه نیز فراهم شده است.

 نصب نسخه جدید 
همراه بانک ایران زمین

 با توجه به تغییرات ایجاد شــده در همــراه بانک فراز 
نســخه جدید این پلتفرم در دســترس مشتریان بانک 
ایران زمین قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی؛ به منظور 
ارائه خدمات با کیفیت و ایجاد ســرویس های جدید در 
همراه بانک فراز، نسخه جدید این پلتفرم جهت نصب در 
دسترس قرار گرفت.مشتریان بانک ایران زمین می توانند 
جهت نصب این اپلیکیشــن بدون نیاز به حذف پلتفرم 
قبلی، نسخه جدید همراه بانک فراز را نصب و از خدمات 
آن استفاده نمایند.الزم به ذکر است نسخه همراه بانک 
فعلی در تاریخ ١٧ بهمن ماه سال جاری غیرفعال خواهد 
شد.مشتریان گرامی جهت نصب نسخه جدید همراه بانک 

می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند
https://getapp.izbank.ir

رونمایی همراه اول از بسته های اینترنت 
ویژه دهه فجر

 همراه اول به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر انقالب 
اسالمی، از بسته های ویژه اینترنت همراه با هدیه خود 
رونمایی کرد.به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت 
ارتباطات سیار ایران، همراه اول همزمان با فرارسیدن 
ایام دهه فجر انقالب اسالمی از ارائه »بسته های ویژه 
اینترنت« به تمامی مشترکان خود خبر داد.این بسته 
های ویژه اینترنت در سه سطح تعریف شده که تمامی 
مشترکان اپراتور اول تلفن همراه می توانند در روزهای 
ملقــب به دهه فجر، بــدون هیچگونه محدودیتی در 
تعداد خرید، اقدام به خریداری و استفاده از آنها کنند.

امتیاز اصلی بســته های سه گانه اینترنت، ۴۴ درصد 
حجم بیشتر آنها )به مناسبت چهل و چهارمین سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی( به نسبت بسته های معمولی 
اســت که در قالب »هدیه« روی هر کدام از بسته ها 
لحاظ شده اســت.در این طرح »بســته ٧ روزه ١٫۵ 
گیگابایتی با ٧٠٠ مگابایت اینترنت هدیه« به قیمت 
١٠ هــزار و ٩٠٠ تومان عرضه می شود.بســته های 
»هفتگی ٢٫۵ گیگابایت بــا ١١٠٠ مگابایت اینترنت 
هدیــه« و »روزانــه یک گیگابایت بــا ۵٠٠ مگابایت 
اینترنت هدیــه« نیز به ترتیب بــا قیمت های »١٣ 
هزار تومان« و »۶ هزار و ۴٠٠ تومان« قابل ســفارش 
و خریداری هستند.مشــترکان نخستین و بزرگترین 
اپراتور تلفن همراه کشــور می توانند برای خرید هر 
یک از بســته های ویژه اینترنت، در بازه زمانی ١٢ تا 
٢٢ بهمن ١۴٠١ با شماره گیری کددستوری »ستاره 
١٠٠ ستاره ۶٧ مربع« اقدام به انتخاب و سفارش بسته 

مورد نظر خود کنند.

بیمه ملت برای نخستین بار برنده 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد 

 بیمــه ملت به دلیل شــفافیت مالــی در فرآیندهای 
بیمه گری، برای نخستین بار برنده جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران شــد.به گزارش روابــط عمومی بیمه ملت، 
مراسم سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، 
صبح روز ١١ بهمن ١۴٠١ با حضور مجید عشقی، رئیس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، تعــدادی از نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی، جمعی از مسئوالن کشوری، 
شــخصیت های علمی و مدیران بنگاه های اقتصادی 
کشور در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار 
شــد.در این مراسم، بیمه ملت براساس ارزیابی کمیته 
داوران، به دلیل شفافیت مالی در فرآیندهای بیمه گری، 
برنده لوح تقدیر و تندیس جایزه مدیریت مالی ایران شد 
و مهدی کشاورز عضو هیات مدیره بیمه ملت، این جایزه 
را از مجید عشــقی رییس سازمان بورس دریافت کرد. 
جایزه مدیریت مالی ایران از سال ١٣٨٩ برگزار می شود 
و نقــش مهمــی در بهبود و ارتقــای مدیریت مالی و 
اقتصادی در شرکت ها و سازمان های کشور داشته است. 
بیمه ملت نیز در ســال های اخیر یکی از سیاست های 
خود را ارتقای ســطح مدیریت مالی و ایجاد شفافیت 
حداکثری در حوزه مالی اعالم کرده و به همین دلیل از 
نظر کمیته داوران، شایسته دریافت جایزه مدیریت مالی 

ایران تشخیص داده شده است.

بانک و بیمه

همدلی| شــاخص کل بــورس دوباره در 
مســیر کاهشــی قرار گرفته و آن طور که 
گزارش ها نشــان می دهد بــورس کم حجم 
همراه با فشار فروش این روزها سهامداران را 
در وضعیت فرسایشی قرار داده است. دیروز 
در بیست دقیقه ابتدایی معامالت، شاخص 
کل بورس اوراق بهــادار با کاهش دو هزار 
و ٨١۵ واحــدی روبه رو شــد و به عدد یک 

میلیون و ۵۵۵ هزار واحد رسید.
 در ساعت های پایانی بازار هم ریزش بیش 
از شــش هزار واحدی شــاخص نگاه های 
نگران بسیاری را با خود همراه کرد. به نظر 
می رسد سرمایه های بزرگ و کوچک دوباره 
از بــازار ســرمایه روبرگردانده و به ســوی 
بازارهایی چون مســکن و خودرو می روند؛ 
ایــن را می تــوان از ارزش معامــالت خرد 
طی این مدت که تنهــا ۶٠٠ میلیارد بوده 
و نســبت به روزهای گذشته کاهش بیش 
از ۵٠ درصدی را نشــان می دهد، به خوبی 

فهمید. 
درست در روزگاری که بازار خرید و فروش 
مســکن داغ شــده، حقیقی ها فشار فروش 
بیشتری در این بازار ایجاد کرده و مشاهدات 
نشــان می دهد که فقط در یکشنبه ای که 
گذشــت طی چند دقیقه ابتدایی بازار ٧٠ 

میلیارد از بورس تهران خارج کردند. 
آنطــور کــه ارزیابی کارشناســان از لحاظ 
نموداری نشان می دهد، زمانی بازار با اخبار، 
تصمیمات و رفتار های مختلفی همراه شود 
آن را به سمت بی تصمیمی و عقب نشینی 
فعاالن آن بازار خواهد برد موردی که عالوه 
بر پتانســیل به شــدت باالی بازار سرمایه 
برای رشــد به دلیل موارد مختلف که مورد 
نظر انواع مدل ســرمایه گذارانی میباشــد 
که سعی بر ســرمایه گذاری دارند، ولی به 
دلیل عدم ثبــات در تصمیمات و اقدامات 
یک شبه در ســایه ابهام فرورفته است که 
حتی ریســک پذیر ترین افــراد را مجبور به 
عقب نشــینی نموده است. ریزش بورس در 
حالی اســت که بازارهای مــوازی از جمله 
مسکن در وضعیت صعودی قرار گرفته و به 
نظر می رسد پول های سرگردان راه خود را 

به این بازار کج کرده اند. 
بر اساس آمار مرکز آمار ایران قیمت مسکن 
در کشور طی دیماه امســال در مقایسه با 
دیماه ســال گذشــته ٣٩.۵ درصد افزایش 
یافته اســت. بر اســاس جدیدتریــن آمار 
منتشر شده از ســوی مرکز آمار ایران طی 
دیماه امسال قیمت مســکن نسبت به ماه 
قبل از آن )آذرماه سال ١۴٠١( ٢.٨ درصد 
افزایش یافته اســت. میزان افزایش قیمت 
مســکن دیماه در مقایسه با ماه مشابه سال 
گذشته )دیماه ١۴٠٠( بالغ بر ٣٩.۵ درصد 

بوده است. 
در دوازده ماه منتهی به دیماه امســال نیز 
میزان افزایش قیمت مســکن ٣٣.٧ درصد 
بــوده اســت. در بخش اجاره مســکن نیز 
افزایش نرخ ٢.٨ درصدی نســبت به آذرماه 
امســال و ٣٩.۴ درصــدی در مقایســه با 
دیماه سال گذشته ثبت شده است. ریزش 
بورس در شرایط رشد بورس درحالی است 
کــه براســاس عوامل بنیادی، بازار ســهام 
مناســب ترین گزینه برای سرمایه گذاری و 

سوددهی است.
 اما به نظر می رسد بی توجهی مردم به بازار 
و خروج ادامــه دار حقیقی هــا از این بازار 
اصلی ترین دلیل افت آن باشــد و تا زمانی 
کــه این ســوخت تامین نشــود نمی توان 
منتظــر اتفاقی جدی الاقل تا پایان ســال 
جاری بود. این یعنی این روزها هرچه بازار 
ســهام در ابهام اســت و فضای خاکستری 
حول آن پررنگ تر می شــود، بازار مســکن 
بــه ســرمایه گذاران خود ســود می دهد و 
بیش ازپیــش درحــال جذب منابــع مالی 
ســرگردان در اقتصاد اســت. ریزش بورس 
و صعود مســکن در حالی است که نوسان 
این روزها ســروصدای  نیز  قیمت خــودرو 

زیادی به پا کرده است.
 قیمت خــودرو صفر داخلــی در روزهای 
اخیر با توجه به آمار و قیمت روزانه ســایت 
دیوار با تغییراتی همراه شد. بررسی ها نشان 
می دهد در روز های گذشته قیمت خودرو در 
سایت های اینترنتی و مراکز خرید و فروش 
خــودرو، روند نوســانی را در پیش گرفت. 

پراید در روزهای اخیر با نرخ ٢٨۵ میلیون 
تومان عرضه شده. گفتنی است اوایل سال 
جاری بود که پراید رکورد جدید قیمتی را 
در کارنامه خود ثبت کــرد. این خودرو در 
کمتر از یک سال ١٠٠ میلیون تومان گران 
شده است. تارا اتوماتیک هم که این روز ها 
با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شــده 
است، طی چند روز گذشته روند نوسانی به 
خود گرفت. ایــن خودرو امروز با نرخ ٧٩٠ 
میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد. 

در میان نوســانات بازار پــژو ٢٠٧ اتومات 
امــروز در محــدوده ٧٩۵ میلیــون تومان 
قیمت گذاری شــد. دنا معمولــی هم امروز 
در نــرخ ۶٢٨ میلیون تومان ثابت ماند. این 
افزایش قیمت ها در حالی اســت که تنظیم 
کارگروه  پیشــنهاد  بازار خودروی سواری، 
تخصصی خودرو در جلســه شــماره ۵۴٣ 
شــورای رقابت مورد بحث و بررســی قرار 
گرفته و به اتفاق آراء مصوب شــد. باید دید 
بازارهای موازی در پی ریزش بورس تا کجا 

بار نوسانات را به دوش خواهند کشید. 

در شرایطی که بازارهای موازی صعودی تر شده اند، شاخص بورس فرسایشی عقب نشینی می کند 

فرار از بورس

در حالی که این روزها بلیت هواپیما برای برخی مســیرها 
به سختی پیدا می شود و شائبه ای مبنی بر خودداری از فروش 
بلیت توسط شــرکت های هواپیمایی ایجاد کرده، مسئوالن 
مربوطه معتقدند کاهش عمدی پروازها از ســوی ایرالین ها 
واقعیت ندارد، زیرا ســود شرکت ها بابت فروش بلیت است. 
به گزارش ایسنا، جنجال بر سر موضوع قیمت بلیت هواپیما 
هنوز به نتیجه نرسیده است؛ از طرفی ایرالین ها اصرار دارند 
که به  دلیل افزایش هزینه هایشــان از جمله تورم و افزایش 
نرخ ارز در یک ســال گذشته، ناچار به افزایش قیمت بلیت 
هواپیما هستند، از طرفی در مقابل دو دیدگاه وجود دارد،  از 
سویی سازمان هواپیمایی کشوری که اگرچه با افزایش نرخ 
بلیت موافق اســت اما این کار را ملزم به ابالغ ستاد تنظیم 
بازار می داند و از ســوی دیگر برخــی از جمله نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی که با گران شــدن بلیت از اساس 

ابراز مخالفت کرده اند.
در این میان اما موضوع دیگری که منجر به ایجاد ســئوال 
شــده، کمبود بلیت هواپیما در برخی از مسیرهاســت. در 

حالی که بلیت هواپیما برای سفرهای نوروزی در وب سایت 
شــرکت های هواپیمایی برای فروش گذاشته شده، اما برای 
برخی تاریخ ها نمی توان بلیتی پیــدا کرد. این موضوع این 
شــائبه را ایجاد کرده که ایرالین ها به عمد و با هدف فشار 
به سازمان هواپیمایی و ســتاد تنظیم بازار، از فروش بلیت 

خودداری می کنند.
بــا وجــود این مقصود اســعدی ســامانی -دبیــر انجمن 
شــرکت های هواپیمایی- با تکذیب عــدم فروش بلیت در 
بازار در واکنش به اقدام ســتاد تنظیــم بازار )عدم موافقت 
با افزایــش قیمت بلیت( تاکید کرد: امــکان عدم فروش و 
عرضه بلیت هواپیما وجود نــدارد و این اقدام به ضرر خود 
شــرکت های هواپیمایی است و سود شرکت ها بابت فروش 

بلیت است.
محمد محمدی بخش -رئیس سازمان هواپیمایی کشوری-  
نیز درباره کاهش عمدی پروازها از ســوی ایرالین ها برای 
اعمال فشــار جهت افزایش قیمت، گفــت: کاهش عمدی 
پروازها از ســوی ایرالین ها واقعیــت ندارد چون این کار به 

زیان آنهاســت. با وجود این به دلیل فصل زمستان مقداری 
از پروازهای داخلی کاهش یافته است.

البتــه صرف نظر از این اظهارات، در حال حاضر در ماه های 
پایانی سال و نزدیک به تعطیالت نوروزی هستیم و به نظر 
می رســد یکی از دالیل کاهش بلیــت، برنامه ریزی ها برای 
ســفرهای نوروزی باشــد. در عین حال به اذعان ســازمان 
هواپیمایی، در حال حاضر تعداد ١٧١ فروند هواپیمای فعال 
در کشور وجود دارد و این موضوع هم می تواند یکی دیگر از 

دالیل کمبود هواپیما برای برخی مسیرها باشد.

»خواسته کارگران مانند سال های قبل توجه 
بــه دو موضوع اصلی یعنی نرخ تورم و ســبد 
معیشــت اســت«، این را نمایندگان کارگری 
در جلســات دستمزد بیان کرده و بر این باور 
هستند که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم 
و به  گونه ای تعیین شــود که کارگران بتوانند 
از پس هزینه هــای حداقلی زندگــی خانوار 
بربیایند، بنابراین برای ما ســبد معیشــت و 
محاســبۀ آن، اولویت اصلی است. صحبت از 
دســتمزد در حالی اســت که به بارو فعاالن 
کارگری، دســتمزد کارگران هیچ وقت تورم زا 
نیســت، بلکه دنباله روی تورم است؛ آن ها بر 
خالف صحبت های آگاهان اقتصادی باور دارند 
که دســتمزد هیچ زمان پیشتاز تورم نبوده و 
نخواهد بود؛ بنابراین معادله را به عکس متوجه 
شــده اند. در چنین شــرایطی کارشناســان 
محاســبه تورم ســبد معیشــت خانوارهای 
کارگری در جریان تعیین دستمزد را ضروری 
دانسته و تاکید دارند که سبد معیشت و رقم 
دستمزد ســال  آینده باید عادالنه و منطبق با 
واقعیات روز جامعــه و در جهت حفظ قدرت 
خرید کارگران تعیین شود. به گزارش ایسنا، 
اولین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار 
اواخر هفته گذشته برگزار شد. بر اساس اعالم 
وزارت کار نشست های کمیته مزد هر هفته و 
به احتمال زیاد سه شنبه ها برگزار خواهد شد. 
در اولین نشســت کمیته دســتمزد مقرر شد 
داده های الزم برای تعیین رقم ســبد معیشت 
کارگران از سوی نمایندگان دولت ارائه شود. 
نمایندگان کارگری نیز در این نشست بر لزوم 
توجه به ماده ۴١ قانون کار و بند یک و دو آن 
تاکید داشتند که به محاسبه نرخ تورم اعالمی 

از ســوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت 
خانوارهــای کارگــری اشــاره دارد. مقامات 
کارگری همواره بر ضرورت حفظ قدرت خرید 
کارگران تاکید و عنــوان کرده اند که اگر نرخ 
تورم و رشــد نقدینگی در کشور کنترل شود 
جامعه کارگری دنبال افزایش دستمزد نیست. 
بســیاری از کارشناسان بر لزوم محاسبه تورم 
سبد معیشــت خانوارهای کارگری در جریان 
تعیین دســتمزد تاکید کرده و معتقدند رقم 
دستمزد باید عادالنه و منطبق با واقعیات روز 
جامعه تعیین شــود. حمید نجف - کارشناس 
حوزه کار در گفت وگو با ایسنا می گوید: شورای 
عالی کار امســال کار مهمــی پیش رو دارد و 
باید بر اساس خط معیشت و سبد هزینه های 
مصرفی یک خانوار ۴ نفره درخصوص دستمزد 

تصمیم بگیرد او می گوید: متاسفانه در برخی 
ســال ها اقالمی از سبد معیشت حذف می شد 
یا کاالهایی که رشــد تورمی کمتری داشتند 
در ســبد لحاظ می کردند اما امسال باید سبد 
معیشــت را عادالنه انتخاب کنیم تا محاسبه 

تورم سبد معیشت واقعی تر باشد.
ایــن فعال حــوزه کار ضمن اشــاره به عقب 
افتادگی مزدی ســال های گذشــته کارگران 
تاکید کرد: میزان دســتمزد ســال آینده به 
جهت بهبود وضع معیشــت کارگران باید به 
نحوی تعیین شــود که هزینه هــای زندگی 
خانوار را پوشــش دهد و بــه کارگران قدرت 

خرید بدهد.
پیشتر فتح اله بیات - رئیس اتحادیه کارگران 
قــراردادی و پیمانــی در گفت وگو با ایســنا 

از شــورای عالی کار خواســته بــود تا با نگاه 
واقع بینانه هزینه های سبد معیشت خانوارهای 
کارگری را مدنظر قرار بدهند و برای یکســال 
اداره زندگی کارگران درباره دستمزد تصمیم 

بگیرند.
به گفته وی هر زمان که دســتمزدها افزایش 
یافته تغییر قیمت کاالها رخ داده و شــیرینی 

افزایش مزد به کام کارگران تلخ شده است.
به اعتقاد کارشناسان و فعاالن حوزه کار تورم 
همواره بر سبد معیشــت کارگران تاثیرگذار 
بوده اســت از ایــن رو بهترین راهــکار برای 
کنترل  کارگران،  زندگــی  هزینه های  جبران 
نقدینگی و نرخ تورم است و حرکت به سمت 
تنظیم بازار و کنترل تورم موجب حفظ قدرت 
خرید آحاد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و 

محروم و خانوارهای کارگری می شود.
اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن 
ماه سال گذشته پس از برگزاری چند نشست 
روی رقم ســه میلیون و ٢٨۶ هزار تومان به 
عنوان هزینه اقالم خوراکی و غذایی کارگران 
به توافق رســیدند و هزینه غیرخوراکی ها از 
جمله مسکن،  اجاره بها، آموزش و تفریحات و 
... نیز ۵ میلیون و ۶٩٣ هزار تومان تعیین شد 
که با احتساب آنها مجموع رقم سبد معیشت 
کارگران مشخص شد. کمیته دستمزد شورای 
عالی کار بهمن ماه سال گذشته هزینه ماهانه 
سبد معیشت خانوارهای کارگری را ٨ میلیون 
و ٩٧٩ هــزار تومان تعیین کرد اما دســتمزد 
١۴٠١ با وجــود افزایش ۵٧ درصدی حداقل 
مزد و مزایای جانبی حق مســکن، بن خواربار 
و حق اوالد بــه ۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان 

افزایش یافت.

چرابلیتهواپیمابهسختیپیدامیشود؟

سبدمعیشتکارگرانزیرذرهبین


