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نشس�ت ش�وراي عالي كار عصر روز گذشته 
به رياس�ت وزي�ر جدي�د تع�اون، كار و رفاه 
اجتماعي و با حضور نمايندگان تش�كل هاي 
كارگ�ري و كارفرماي�ي برگ�زار مي ش�ود. 
جلس�ه اي كه اگرچه با هدف جب�ران قدرت 
خري�د كارگ�ران برگ�زار ش�د، اما در نهايت 
خروجي خاصي به نفع اقشار كارگري نداشت. 
همزمان با نوسانات شديد نرخ ارز، پيامد هاي اين 
اتفاق در حوزه اقتصاد بيش از پيش خود را نمايان 
كرد كه يكي از مهم ترين پيامد ه��اي اين اتفاق 
كاهش ش��ديد قدرت خريد طبقه كارگر جامعه 
بود؛ طبقه اي كه ميزان حقوق و دس��تمزد آن بر 
پايه تورم سال گذشته پرداخت مي شود، اما جهش 
شديد قيمت ها به واسطه نوسانات ارزي، عمالً اين 

دستمزد را به مبلغي ناچيز تبديل كرده است. 
از همين روس��ت كه نماين��دگان كارگري اين 
روز ها تالش زيادي را به كار بس��ته اند تا بتوانند 
ساير ش��ركاي اجتماعي را نس��بت به افزايش 
دستمزد كارگران اقناع كنند. پيشنهاد بازنگري 
دس��تمزد كارگران ب��راي اولين ب��ار در تيرماه 
مطرح شد؛ همان زمان كه بسياري از بازار هاي 
داخلي از خودرو و مس��كن گرفته تا دالر و طال 
تحت تأثير نوسان نرخ ارز باال و پايين مي رفت و 
متعاقب آن اين نوسانات شديد، بر قيمت اقالم 
خوراكي و ضروري خانوار ها نيز تأثير مستقيمي 
گذاشت. اين نوس��انات تا جايي پيش رفت كه 
نفس معيش��ت خانوار هاي كارگري به ش��ماره 
افتاد. آن زم��ان اصرارهاي طبق��ه كارگر براي 
تشكيل جلس��ه ش��وراي عالي كار براي جبران 
قدرت خريد كارگران به دليل اس��تيضاح وزير 
كار بي نتيجه ماند و س��رانجام نخستين جلسه 
جدي شوراي عالي با حضور شريعتمداري عصر 
روز گذشته برگزار ش��د، روندي كه البته به نظر 
مي رسد نتيجه خاصي نداشت و گويا از ابتدا نيز 

قرار نبود تغييري در حقوق و دستمزد كارگران 
در سال جاري صورت پذيرد. 

   افزايش حقوقي در كار نيست
در همين ارتباط اصغر آهني ها، عضو هيئت مديره 
كانون عالي كارفرمايان مي گويد كه بحثي براي 
افزايش حقوق كارگران در س��ال جاري مطرح 
نيست و حتي افزايش دستمزد براي بار دوم در 

يك سال منع قانوني دارد. 
آهني ها در »ايرنا« در همين خصوص ادامه داد: 
اين موضوع در دو جلسه قبلي شوراي عالي كار 
بحث شده و با توجه به ماده 41 قانون كار، امكان 
دوبار افزايش حقوق در سال را نداريم و از همين 

رو، افزايش حقوق از دستور كار خارج شد. 
وي با اش��اره به اينك��ه براي توجه به معيش��ت 
كارگران در كميت��ه مزد، بحث ه��اي متفاوتي 
شد، افزود: از آنجا كه هيچ صورت جلسه اي درباره 
افزايش حقوق و دس��تمزد وجود ن��دارد و حتي 
نمايندگان كارگري نيز بحثي براي افزايش حقوق 

نداشتند و تنها مورد، بحث كمك بوده است. 
  عقب افتادگي مزدي كارگران

يك ميليون و۲۶۰ هزار تومان شد
اين عقب نشيني وزارت كار از افزايش دستمزد 
كارگران متناس��ب با تورم، در حالي اس��ت كه 
فرامرز توفيقي، نماينده كارگران در شوراي عالي 
كار مي گويد كه بر اساس آخرين محاسبات انجام 
شده 800هزار تومان عقب افتادگي دستمزد كه 
به تصويب گروه هاي س��ه جانبه در كارگروه مزد 
شوراي عالي كار رسيده بود هم اكنون تبديل به 

يك ميليون و 260 هزار تومان شده است. 
توفيقي سپس افزود: جامعه حقوق بگير كارگران 
جدا از ملت نيستند و افزايش اقالم خوراكي روي 
سبد معيشت آنها اثر گذاشته است. براي ما جاي 
تعجب است كه در روز معارفه وزير كار صحبت از 
افزايش دس��تمزد كارمندان و پرداخت در فيش 

حقوقي آبان ماه آنها مي كند. مگر كارمندان دولت 
متولي و مسئول ندارند. واقعاً جاي تعجب است كه 
هر كس وزير مي شود از وام دادن به بازنشستگان، 
خدمت كردن ب��ه كارمندان دولت، بهزيس��تي 
مي گويد، اما كلمه اي درباره كارگران نمي گويد. 
توقع ما همين اس��ت، جز اين ه��م نمايندگان 
كارگران توقع ندارند. امروز بررسي مي كنيم كه 

معيشت 40ميليون كارگر چه خواهد شد. 
  دولت براي افزايش حقوق كاركنان 

و كارگران چقدر بودجه دارد؟
در همين حال محمدرض��ا پورابراهيمي، رئيس 
كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد كه برآورد 
ما اين است كه حدود بيش از 100 هزار ميليارد 
توم��ان منابع ريالي از محل تس��عير ن��رخ ارز با 
احتساب اعمال س��هم كاالي اساس��ي، اعمال 
تحريم، اعمال سهم صندوق توسعه ملي و وزارت 

نفت به دست دولت بيايد. 
وي با تأكيد ب��ر اينك��ه در بدبينانه ترين حالت 
اين عدد ريالي قابل تأمين اس��ت، اظهار داشت: 
البته اگر تحريم ميزان فروش نفت ما را كاهش 
دهد، اين عدد كمتر مي شود، در بخش هاي ديگر 
پيش بيني مي ش��ود كه سهم ناش��ي از در آمد 
مالياتي يا مجموعه ه��اي ديگر با حفظ وضعيت 
فروش نفت يك فاكتور پيشرو در ساير مؤلفه هاي 
درآمدي كشور است، افزايش يابد، در بودجه اين 
عدد به اين معنا است كه ما مي توانيم حقوق ها و 

مستمري هاي بازنشستگان را افزايش دهيم. 
عضو شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
گفت: قرار است مجلس، مركز پژوهش ها و ديوان 
محاسبات روي اين مسئله گزارشي تهيه كند تا 
امسال از اين محل اقداماتي انجام دهيم و سال 
آينده بتوانيم روشي پيش��نهاد كنيم كه دولت 
بتواند از محل تسعير ارز و ما به التفاوت به شكلي 

افزايش حقوق ها را داشته باشد. 

پور ابراهيمي تأكيد كرد: از آنجايي كه تغيير نرخ 
ارز كه باعث تورم شده است، بايد بتواند بخشي از 
قدرت خريد جامعه را پوشش دهد، بنابراين بايد 
مستمري افراد تحت پوشش، حقوق كارمندان، 
بازنشس��تگان و مجموعه اي ك��ه تحت حمايت 
هستند و سهم بيمه خدمات بيمه اي افزايش يابد. 
اين نماينده مجلس در خصوص درصد افزايش 
حقوق ها در س��ال آينده گفت: نمي توانيم براي 
افزاي��ش حقوق ها درص��دي را اع��الم كرد، اما 
مي ت��وان گفت كه مي��زان قاب��ل توجهي يعني 
حدود 100 ميليارد تومان منابع ريالي وجود دارد 
كه چند درصد آن براي س��ازمان هاي حمايتي، 
بيمه ها و حق��وق بازنشس��تگان و كارمندان در 

جدول توزيعي اختصاص مي يابد. 
   روش محاسبه دستمزد را تغيير دهيد

يكي از مشكالت ش��وراي عالي كار و همچنين 
دولت، در كشف حداقل دستمزد نيروي كار در 
ايران روش محاسبه دستمزد است. از نظر نحوه و 
روش كشف دستمزد اين است كه عموماً قيمت 
پول در س��ال هاي مختلف را بر اساس شاخص 
بهاي كااله��ا و خدمات مصرف��ي )CPI( مورد 
محاس��به قرار مي دهند و هزينه معيشت خانوار 
و نيروي كار در تعيين دستمزد مورد توجه قرار 
نمي گيرد، به همين دليل اس��ت كه با گذر زمان 

شاهد كاهش قدرت خريد نيروي كار هستيم. 
  435هزار تومان سال 9۲ با يك ميليون 

كنوني برابري مي كند
از طريق سامانه محاسبه گر تورم بانك مركزي 
و بر اساس آمار رس��می مندرج در سايت بانك 
مركزی متوجه مي شويم كه هر 435هزار تومان 
در فروردين ماه س��ال 92 با يك ميليون تومان 
در مهرماه سال 97 برابري مي كند كه مشخص 
است محاسبه كنندگان حداقل دستمزد نيروي 
كار عمدتاً محاس��بات كمي اينچنيني را مد نظر 
قرار مي دهند و در حقيقت ش��اهد فقير تر شدن 
ني��روي كارهس��تيم. در عين حالي كه ش��اهد 
كاهش ارزش پول در گذر زمان هستيم، محاسبه 
حداقل دستمزد صرفاً بر اساس تورم و شاخص 
بهاي كاالها و خدمات مصرفي )CPI( و ناديده 
گرفتن هزينه هاي معيشت كار صحيحي نيست 
و تصميم گي��ران و سياس��تگذاران در رابط��ه با 
حداقل دستمزد بايد روش هايي را كه در دهه  هاي 
گذشته به كار مي گرفتند، تغيير دهند، زيرا نهاد 
خانواده و توليد با اينگونه محاسبات مورد تهديد 

قرار گرفته است.
  نبايد اميدي داشت

بنابراين به توجه به نتايج جلس��ه شب گذشته 
شوراي عالي كار و همچنين گفته هاي نماينده 
كارفرمايان در خصوص غير قانوني بودن افزايش 
حقوق كارگران، به نظر مي رسد كه تالش ها براي 
افزايش حق��وق كارگران به در بس��ته خورده و 
كارگران حداقل در س��ال جاري نبايد اميدي به 
بهبود وضعيت معيشتي خود داشته باشند. شايد 
تنها كور سوي اميد در اين خصوص موضوع سبد 
حمايتي دولت باشد كه آن هم در شرايط فعلي 
به برخي اقشار خاص تحت پوشش بهزيستي و 
كميته امداد اختصاص خواهد يافت. بس��ته اي 
كه حداكثر ارزش آن 300 هزار تومان است و در 
صورت تخصيص به كارگران در آينده، بعيد است 

دردي از آنها دوا كند. 

بهناز قاسمی

عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو: 
 تأمين مواد اوليه 

چالش اصلي قطعه سازان خودرو است 
ماه هاست كه قطعه سازان با نيمي از ظرفيت خود كار مي كنند. آنها 
تأمين به موقع مواد اوليه را دليل كاهش توليد مي دانند و خواستار 
راهكارهاي جديد دولتمردان براي خروج از اين چالش هس�تند. 
مدير عامل گروه قطعه س�ازي عظ�ام مي گويد: ع�دم تأمين مواد 
اوليه براي توليد قطعه موجب ش�ده بس�ياري از خودروها بدون 
قطعه در انبار ه�ا دپو ش�وند و با تغيي�ر راهكار ه�اي تأمين مواد 
اولي�ه، مي توانيم درجنگ اقتص�ادي فعلي پيروز ميدان باش�يم. 
به گفته فعاالن بازار سال 97 سخت ترين سال براي خودروسازان بود، با 
آغاز تحريم ها از مرداد ماه و خروج شركاي خارجي مشكالت اين صنعت 
يكي پس از ديگري نمايان ش��د. اكنون درشرايطي كه خودروسازان از 
كمبود سرمايه در گردش و پايين بودن قيمت خودرو سخن مي گويند، 
قطعه س��ازان نيز از مش��كالت توليد و تأمين مواد اوليه خبر مي دهند. 
برگزاري نمايشگاه قطعات خودرو از روز دوش��نبه فرصت مناسبي به 
وجود آورد تا فعاالن صنعت قطعه از مشكالتشان پرده بردارند. هرچند كه 
تالش مي كنند همچنان از خودروسازان دفاع كنند و پايين بودن قيمت 
خودرو را به عنوان يكي از معضالت صنعت قطعه سازي مي دانند. مدير 
عامل گروه قطعات خودرو عظام، از توليد قطعه با نيمي از ظرفيت بنگاه 
توليدي ش��ان خبر مي دهد و مي گويد: درخواست ما از دولتمردان اين 
است كه در جنگ اقتصادي كمك و در كنار ساير بخش هاي حاكميتي 
و نظارتي ب��راي جلوگيري از عدم توقف توليد در صنعت قطعه س��ازي 
تالش كنند. هم اكنون مش��كالتي را در چرخه تأمين مواد اوليه داريم 

كه اميدواريم حل شود. 
غالمرضا مرتضوي مي افزايد: اگر راهكارهاي مناسبي براي حمايت از 
قطعه سازان در نظر گرفته نشود، ممكن است در تأمين مواد اوليه مورد 
نياز خود براي توليد دچار مشكل شوند، اين در حالي است كه ما 1500 
ميليارد تومان براي خطوط توليد خود كار كرده ايم و در سال 97 برخي 
از خطوطي در اين صنعت به بهره برداري مي رسد كه مي تواند ارزبري را 
كاهش دهد. اين در حالي است كه برخي از قطعات خودرو براي توليد 

صرفه اقتصادي ندارد. 
   انتقال دانش فني ساخت برخي قطعات خودرو به ايران

عضو انجمن س��ازندگان قطعات خودرو مي گويد: اگرچه اكنون موانع 
زيادي پيش روي توليد قطعه در ايران وجود دارد، اما تالش شده تا در 
توليد قطعات خودرو، بومي سازي و انتقال دانش فني مدنظر قرار گيرد. 
اين در حالي اس��ت كه در ماه هاي اخير با ترك خودروسازان خارجي، 
تالش شده تا همكاري ها با خودروس��ازان داخلي بيشتر شود و تأمين 
بازار نيز به خوبي صورت گيرد. به گفته مرتضوي، البته ما امكان خريد 
قطعات از تأمين كنندگان اصلي را نداريم، اما تمام تالشمان اين است 
كه توليد متوقف نشود؛ بنابراين از ساير تأمين كنندگان خريد مي كنيم، 
پس بايد راهكارهاي اجرايي متناسب با اين شرايط را در نظر گرفته و 
مطابق با قواعد جنگي، جنگ اقتصادي را راهبري كنيم. البته بايد اين 
را در نظر گرفت كه هم اكنون ما با 50 درصد ظرفيت اصلي خود مشغول 
به كار هستيم،بنابراين اگر فضا مساعد باشد، حتماً تالش خواهيم كرد 

تا با ظرفيت حداكثري كار كنيم. 
همچنين محسن كرباس��چي، عضو ديگر انجمن س��ازندگان قطعات 
خودرو نيز معتقد است: هم اكنون 17 ميليون خودرو در كف خيابان ها 
تردد می كنند كه عمدت��اً آنها توليد ايران بوده و ني��از به تأمين قطعه 
دارند. بنابراين نياز به توزيع قطعات داريم كه در ش��رايط كنوني اين 
نياز احساس مي ش��ود كه بتوانيم كاالي خود را به صورت مستقيم و 
بدون واسطه عرضه كنيم. وي مي گويد: ما براي دو بازار اصلي كشور كه 
يكي بازار خودروسازان و ديگري تأمين قطعات يدكي مورد نياز مردم 
است، نيازمند تأمين قطعه هستيم، بنابراين يكي ديگر از رسالت هاي ما 
حمايت و پشتيباني از مصرف كننده نهايي است كه استفاده كنندگان 
قطعات خودرو هس��تند، پس بايد به دور از دالالن و محتكران بتوانند 
قطعات مورد نياز خود را تأمين كنند؛ براي همين شبكه نمايندگي هاي 

فروش بايد ايجاد مي شد كه اين كار صورت گرفته است. 
كرباسچي نيز گفت: در شرايط س��ختي كه آن طرف آب خيلي تالش 
مي كنند تا چرخه توليد كشور را متوقف كنند، پس بايد از صنعتگران و 
توليدكنندگان حمايت كرد تا بتوان قطعات با قيمت مناسب و كيفيت 
مطلوب به دست مصرف كنندگان برسد، اين در حالي است كه در اين 
بازار تقلب هم وجود دارد و اين دردآور اس��ت؛ چراكه به لحاظ ايمني، 
مشكالت زيادي را ايجاد مي كند. اين در حالي است كه با شروع تحريم 

عظام در بازار فعال شده تا احتكار صورت نگيرد.

رشد ۴۰۰ برابري قيمت قير طي ۱۷ سال
مديرعام�ل ش�ركت س�اخت و توس�عه زيربناه�اي حمل ونقل 
بابي�ان اينكه طبق بررس�ي ها از س�ال ۱3۸۰ تاكن�ون قيمت قير 
4۰۰ برابر شده اس�ت، گفت: با توجه به رويكرد اجتماعي تمايل به 
حمل ونقل ريلي نسبت به حمل ونقل جاده اي در كشور كمتر است. 
به گزارش »ايلنا«، خيراهلل خادمي معاون وزير راه و شهرسازي با بيان 
اينكه متأسفانه كشور ما يك كشور با محوريت مد حمل ونقل جاده اي 
اس��ت، گفت: با وجود اينكه توس��عه ريلي در اين چند س��ال با رش��د 
چشمگيري همراه بوده است و در حال حاضر 3300 كيلومتر ريل در 
حال اجراست، با اين حال آمار نشان مي دهد تمايل به استفاده از ريل 
در كشور پايين است. خادمي بابيان اينكه 7800 كيلومتر جاده شامل 
از بزرگراه، آزادراه و جاده اصلي در كشور در حال اجراست، اظهار كرد: 
چاره اي جز تأمين ايمني حمل ونقل جاده اي نداش��ته و بايد توس��عه 
جاده ها را بيش از اين مقدار انجام دهيم. وي با تأكيد بر اينكه در حال 
حاضر تنها 18 هزار كيلومتر بزرگراه و آزادراه در كش��ور ساخته شده 
اظهار كرد: براي رس��يدن به ميزان مطلوب از جاده بايد حداقل طول 
جاده هاي بزرگراهي و آزادراهي كشور از اين مقدار به دو برابر افزايش 
يابد؛ يعني معادل 36 هزار كيلومتر برسد تا بتوان 75 درصد باري را كه 
در جاده ها جابه جا مي شود در مسير به صورت ايمن حركت داد. خادمي 
با اشاره به اينكه 2220 كيلومتر آزادراه در كشور وجود دارد كه با هزينه 
گزافي احداث ش��ده اند، افزود: بايد اولويت در نگه��داري اين آزادراه ها 
باشد، زيرا درگذشته هرساله 35 ميليون تن آسفالت ريزي براي احداث 
جاده هاي جديد صورت مي گيرد،  با اين حال به دليل گراني قير حجم 

آسفالت ريزي به 15 ميليون تن در سال رسيده است. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود با يادآوري اينكه طي 17 سال گذشته 
قيمت قير 400 برابر شده است، گفت:با وجود آنكه اين افزايش قيمت براي 
توليدكنندگان و صادركنندگان اتفاق خوبي محسوب مي شود، ولي براي 
دستگاه هاي مرتبط با احداث مانند شركت ساخت يا سازمان راهداري 
يك چالش جدي محسوب مي ش��ود. خادمي با تأكيد بر اينكه در حال 
قيمت قير از سال گذشته تاكنون 3/5 برابر شده است، گفت: در سال 80 
قريب به سه الي چهار توليدكننده قير در كشور وجود داشت، با اين حال 
امسال طبق آمار 25 شركت توليدكننده قير در كشور فعال هستند كه 
جاي بسي خرسندي است، زيرا باعث رقابتي شدن بازار و افزايش كيفيت 
و صادرات در اين صنعت خواهد شد. خادمي افزود: ما حركت جايگزيني 
آسفالت و قير را با رويه هاي بتني در پروژه هاي آزادراهي آغاز كرده ايم تا 
حجم مصرف آسفالت كاهش يابد، زيرا اعتقاد راسخ داريم كه استفاده از 

چنداليه آسفالت به ضرر منافع ملي است. 
........................................................................................................................

صادرات 2ميليارد دالري چدن، آهن و فوالد
ص�ادرات چ�دن، آه�ن و ف�والد ب�ا رش�د 4۸ درصدي نس�بت 
ب�ه س�ال گذش�ته ب�ه ۲ ميلي�ارد و ۸۶ ميلي�ون دالر رس�يد. 
به گزارش »ايسنا«، طي شش ماهه نخست سال جاري، چدن، آهن و 
فوالد در حجم 4 ميليون و 829 هزار تن به ارزش 2 ميليارد و 86 ميليون 
دالر صادر شده است كه اين ميزان از نظر وزن 15 درصد و از نظر ارزش 
48 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته رشد را نشان مي دهد. 
اين گزارش حاكي از اين است كه در نيمه نخست سال 96 اين كاال به 
ميزان 4 ميليون و 181 هزار تن به ارزش يك ميليارد و 409 ميليون 
دالر به كش��ورهاي مختلف جهان صادر ش��ده بود. بنابراين گزارش، 
همچنين يك ميليون و 836 هزار تن انواع محصوالت س��راميكي به 
ارزش 267 ميليون دالر از گمركات سراسر كشور صادر شده است كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از حيث وزن 27 درصد و از حيث ارزش 
16 درصد افزايش داشته است. همچنين صادرات محصوالت سراميكي 
در مدت مشابه سال گذش��ته به يك ميليون و 446 هزار تن به ارزش 

230 ميليون دالر رسيده است. 
........................................................................................................................

ادامه افزايش قيمت نفت سنگين ايران
طبق جديدترين گزارش ماهانه اوپك توليد نفت ايران در اكتبر سال 
ميالدي جاري به 3 ميليون و ۲9۶ هزار بشكه در روز رسيد و همزمان 
قيمت نفت س�نگين ايران حدود ۱/7 دالر در هر بشكه گران شد. 
به گزارش »ايس��نا«، گزارش اوپك بر مبناي آمار منابع ثانويه نش��ان 
مي دهد توليد نفت ايران در ماه ميالدي گذش��ته به 3 ميليون و 296 
هزار بشكه در روز رسيد كه 156 هزار بشكه در روز در مقايسه با توليد 

3/452 ميليون بشكه در روز در سپتامبر كاهش داشت. 
طبق آمار منابع ثانويه، مجموع توليد اوپك كه متش��كل از 15 كشور 
است در اكتبر 32 ميليون و 90 هزار بش��كه در روز بود كه 127 هزار 
بشكه در روز نس��بت به ماه پيش افزايش داشت. توليد نفت در امارات 
متحده عربي، عربستان سعودي، ليبي و آنگوال افزايش يافت، در حالي 

كه توليد عالوه بر ايران، در ونزوئال، كويت و نيجريه كاهش داشت. 
در اكتبر ارزش س��بد نفتي اوپك براي دومين ماه متوالي افزايش يافت 
و ب��ا 2/21 دالر يا 2/9 درصد افزاي��ش ماه به ماه ب��ه 79/39 دالر در هر 
بشكه رسيد كه باالترين ميانگين قيمت ماهانه از اكتبر سال 2014 بود. 
قيمت ها در نيمه اول اكتبر تحت تأثير نگراني ها نسبت به كمبود عرضه 
نفت جهاني تقويت شد، اما شاخص قيمت نفت اوپك در نيمه دوم اكتبر 
افت چش��مگيري پيدا كرد كه منعكس كننده برطرف ش��دن نگراني ها 
نسبت به كمبود عرضه در بحبوحه نشانه هاي عرضه كافي به بازار، حاشيه  
سود ضعيف تر پااليش و ذخاير باالتر نفت به خصوص در امريكا بود. قيمت 
نفت سنگين ايران در اكتبر 77/04 دالر در هر بشكه بود كه1/76 دالر يا 
2/3درصد در مقايسه با 75/28 دالر در سپتامبر افزايش داشت. ميانگين 
قيمت نفت سنگين ايران از ابتداي امسال تاكنون 69/59 دالر در مقايسه 

با 50/08 دالر در مدت مشابه سال ميالدي گذشته بوده است. دولت 2 برابر سال۹۶ خود را در حوزه 
»اوراق مالي « مقروض كرده است

عض�و كميس�يون برنام�ه و بودج�ه مجل�س گف�ت: دول�ت 
ح�دوداً دو براب�ر س�ال 9۶ اق�دام ب�ه انتش�ار اوراق ك�رده 
اس�ت.  دول�ت  بدهكارتر ش�دن  موج�ب  ام�ر  اي�ن  ك�ه 
حميدرضا حاجي بابايي در گفت وگو با »مه��ر« در خصوص واگذاري 
دارايي هاي مالي در هفت ماهه س��ال 97 گفت: واگذاري دارايي هاي 
مالي شامل انواع اوراق مالي اسالمي و ساير دارايي هاي مالي است كه در 
هفت ماهه اول سال 1397 بالغ بر 321/640 ميليارد ريال تحقق يافته 
كه اين رقم 88 درصد مصوب قانون بودجه سال 1397 در اين دوره و 

179 درصد عملكرد بودجه سال 1396 در دوره مشابه است. 
كاهش وابستگي بودجه به نفت در شرايطي عنوان مي شود كه وابستگي 
دولت به دارايي هاي مالي ناشي از بدهي نقدي است كه از سوي كارشناسان 
به عنوان آينده فروشي تعريف مي شود، اگر چه دولت ايجاد بازار بدهي در 
بخش مالي كشور را تأمين مالي از محلي غير از استقراض از بانك مركزي 
و چاپ پول عنوان مي كرد اما اثر نهايي فش��ار بر بازار بدهي به چاپ پول 
و اس��تقراض از بانك مركزي منتج مي ش��ود، به ويژه آنكه دولت متعهد 
شده است كه اوراق مالي را پيش از پرداخت حقوق كارمندان تسويه كند.  
در همين راستا حاجي بابايي گفت: دولت حدوداً دو برابر سال 96 اقدام به 
انتشار اوراق كرده كه اين امر موجب بدهكارتر شدن دولت است. وي اظهار 
داشت: پرداختي اعتبارات تملك دارايي هاي مالي شامل بازپرداخت اصل 
اوراق مالي اس��المي، تعهدات بين المللي و ساير اقالم در هفت ماهه اول 
سال 1397 بالغ بر 106/780 ميليارد ريال است كه اين رقم 60 درصد 
مصوب اين دوره و 85 درصد عملكرد مشابه سال 1396 مي باشد. عضو 
كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: پرداختي اعتبارات هزينه اي در هفت 
ماهه اول سال 1397 بالغ بر 553/ 599/ 1 ميليارد ريال است كه اين رقم 
91 درصد مصوب قانون بودجه س��ال 1397 در اين دوره و 121 درصد 

عملكرد آن در دوره مشابه سال 1396 است.

به رغم تالش نمايندگان كارگران:

پرونده افزايش حقوق كارگران تا آخر سال بسته شد

با وج�ود ممنوعيت ثبت س�فارش و واردات 
انواع خودروهاي س�واري به كشور، ترخيص 
آن دس�ته از خودروهاي�ي ك�ه در گذش�ته 
اظهار شده و تشريفات گمركي خود را انجام 
داده اند، همچنان ادامه دارد و مهرماه امسال 
نيز 7۸۱ خودروي س�واري وارد شده اس�ت. 
به گزارش »ايرنا«، بررسي جداول آماري گمرك 
نشان مي دهد كه در نيمه نخست امسال با توجه 

به مهلت قانوني، 13 هزار و 642 دستگاه خودرو 
به ارزش دالري 395 ميليون و 986 هزار و 197 
دالر و ارزش ريالي 15 هزار و 995 ميليارد و 704 
ميليون ري��ال )1599 ميليارد و 970 ميليون و 
400 هزار تومان( خودرو وارد كشور شده است. 

پس از يك ماه از پايان مهل��ت قانوني ترخيص 
خودرو، در مهرماه امس��ال ني��ز 781 خودرو به 
ارزش 22 ميلي��ون و 611 ه��زار و 933 دالر از 

منطقه وي��ژه اقصادي ارگ جدي��د بم، گمرك 
ش��هيد باهنر، غرب تهران و معاون��ت واردات و 
ترانزيت تهران وارد ش��د. خودروه��اي وارداتي 
مهرماه 1397 از مبدأ شش كشور جمهوري كره، 
عمان، امارات متحده عربي، آلمان، انگلستان و 
ژاپن بوده كه بيشترين تعداد مربوط به جمهوري 

كره با 450 دستگاه خودروي سواري است. 
همچنين عمان با 170 دس��تگاه خ��ودرو، امارات 

متحده عربي با 135 خودرو، آلمان با 17 دس��تگاه 
خودرو، انگلستان با هفت دستگاه و ژاپن با دو دستگاه 
خودروي سواري در رتبه هاي بعدي واردات خودرو 
در مهرماه 1397 هس��تند. يكي از مسئوالن روابط 
عمومي گمرك جمهوري اسالمي گفت: پس از توقف 
ثبت س��فارش خودرو، مجوز جديدي براي واردات 
صادر نش��ده و ناظران در بخش هاي مختلف تالش 

مي كنند تا تخلفي در اين زمينه انجام نشود.

ترخيص خودروها از گمرك همچنان ادامه دارد
   کار

ب�ا وج�ودي كه 
از   خبر م�اه  هف�ت 

راه اندازي س�امانه ثبت حقوق و دستمزد در 
كش�ور مي گذرد، مع�اون رئيس جمهور براي 
چندمي�ن بار خب�ر داد ك�ه هن�وز اطالعات 
كاركنان قواي مقننه و قضائيه در سامانه ثبت 
حقوق و دستمزد، بارگذاري نشده است. عدم 
همراهي دستگاه هاي اجرايي با وجود علم به 
ضرورت ثب�ت اطالعات نمي توان�د چن�دان 
توجي��ه ق�اب�ل قب�ول�ي داش�ته باش�د. 
به گزارش»مهر« جمشيد انصاري، رئيس سازمان 
اداري و استخدامي كش��ور، در خصوص آخرين 
وضعيت س��امانه ثبت حقوق و دس��تمزد اظهار 
داشت: در تاريخ 2 مهرماه سال جاري تصويبنامه 
هيئت وزيران در خصوص الزام همه دستگاه ها به 
ثبت و بارگذاري اطالعات مربوط به پرداخت هاي 

آنها صادر شد. 
وي افزود: س��ازمان اداري و اس��تخدامي كشور 
موظف شده است گزارش مربوط به ثبت اطالعات 
دستگاه هاي مختلف را به هيئت وزيران گزارش 
كند. تاكنون تمامي اطالعات ثبت شده در سامانه 
حقوق و مزاياي مربوط به دس��تگاه هاي اجرايي 

درون قوه مجريه بوده است. 
انصاري گفت: با توجه به دستور صادره از سوي 
رئي��س مجلس ش��وراي اس��المي در خصوص 
ثبت و بارگذاري پرداخت هاي مجلس ش��وراي 
اسالمي و نيز پيگيري سازمان بازرسي كل كشور 
براي ثب��ت و بارگذاري اطالع��ات مربوط به قوه 
قضائيه، اميدواريم سريعاً ساير قوا و دستگاه هاي 
اجرايي هم اطالعات خ��ود را وارد كنند تا امكان 
دسترسي مردم به اطالعات پرداخت هاي مديران 

سريع تر فراهم شود. 
ثبت و ضبط اطالعات خود يك نوع پيشگيري از 
فساد به شمار مي رود كه با نگاهي به پايگاه داده 
به سهولت مي توان متوجه اتفاقات مثبت يا منفي 
شد و در صورت وقوع مفسده ريشه ها و تنه و شاخ 
و برگ اين فساد را كشف و عليه آنها اقدام قانوني 

و قضايي كرد. 
عدم همراهي دستگاه هاي اجرايي با وجود علم به 
ضرورت ثبت اطالعات، نمي تواند چندان توجيه 
قابل قبولي داش��ته باشد، چه بس��ا كه خود اين 
دستگاه ها از جمله قوه قضائيه پيگير بسته شدن 
راه هاي واريز حقوق هاي نجومي و خارج از عرف 

نيز بوده اند.

 اطالعات قواي مقننه و قضائيه 
هنوز در سامانه حقوق ثبت نشده است
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