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معاون آبفای کشور در مراسم رونمایی
از سامانه ارتباط با مشتریان:

رشد  39درصدی دستمزد اگر چه با توافق کارگران و کارفرمایان رقم خورد اما نگرانی درباره این افزایش همچنان وجود دارد
زوررشددستمزدبهتورمنرسید
در صــورتــی کــه حــاصــل نــرخ رشــد حداقل
دستمزد منهای نرخ تورم را نرخ رشد واقعی
دستمزد در هر سال بدانیم ،داده های سال
های اخیر حاکی از این است که در پنج سال
از بازه زمانی  91تا  ،99این رقم منفی و در
چهار سال مثبت بــوده اســت .با این حال،
میانگین ســاده شکاف دستمزد و تــورم در
سال های یاد شده منفی  1.8بوده که نشانه
دیگری از افت تدریجی قدرت خرید کارگران
در دهه  90به شمار می رود .به نظر می رسد
در وضعیت رکود اقتصادی کنونی تا زمانی
که دولت با ابزارهای بازتوزیعی نظیر تعریف
درست و عادالنه پایه های مالیاتی به کمک
کارگران و قشرهای ضعیف نیاید ،از افزایش
تقاضا و بهبود تولید و اشتغال در بنگاه ها
خبری نیست ضمن این که افزایش کلی و
دستوری دستمزدها نیز می تواند آثار زیان
باری بر تولید و اشتغال بر جای بگذارد.
(منبع داده ها :اقتصادنیوز)

بازار خبر

نحوه فعالیت بانکها در ایام
پایانی سال و تعطیالت نوروز
فارس  -کانون بانکهای خصوصی و مؤسسات
اعتباری ،نحوه فعالیت بانکها و مؤسسات
اعتباری کشور را در روزهای پایانی امسال و ایام
نوروز اعالم کرد .در نامه این کانون به مدیران
عامل بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری
آمده است :روز پنجشنبه مورخ 99/۱۲/28
آخرین روز فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری
و اولین روز فعالیت بانکها نیز در سال آینده روز
پنجشنبه مورخ  1400/۱/5است .همچنین،
بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند در ایام
تعطیل به تشخیص مدیریت هر بانک اقدام به
افتتاح بعضی شعب بهصورت کشیک کنند.

وضعیت بازار خودرو در هفته
پایانی سال
ایسنا  -نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و
فروشندگان خــودروی تهران ،ضمن اشــاره به
ثبات قیمت خودرو در بازار طی دو هفته اخیر،
روزهـــای پایانی ب ــازار در ســال  99را کساد و
بیمشتری خوانده و معتقد است که سال آینده
نیز بعید به نظر میرسد مجدد افزایش قیمت
شدیدی در بازار خودرو ایجاد شود.

توزیع روغن نباتی بیشتر از مواقع
معمول است
تسنیم – یدا ...صادقی ،رئیس سازمان صمت
تهران با بیان این که مردم بهدلیل حس بدبینی
که به آینده داشتند میزان مصرف خود را افزایش
دادهاند،اظهار کرد :آمارها نشان میدهد میزان
توزیع روغن نباتی بیشتر از مواقع معمول بوده
است و میزان توزیع همچنان افزایش دارد.

سهمیه مرغ اصناف را به
فروشگاههای زنجیرهای دادند
فارس  -رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر
این که مسئوالن به مردم دروغ نگویند ،گفت:
واقعیت این است که در مرغ و روغن کمبود وجود
دارد بنابراین با دروغ گفتن مردم را در صف های
خرید قرار ندهیم .قاسم نوده فراهانی در یک
برنامه تلویزیونی با اشاره به جلسه چند روز قبل
در استانداری تهران اظهار کرد :مقامات مسئول
وزارت جهاد کشاورزی در آن جلسه مدعی شدند
که مرغ تهران را تامین می کنند اما برای این
منظور سهمیه اصناف را قطع کردند و در اختیار
فروشگاه های زنجیره ای و میادین قرار دادند.

نماینده کــارگــران در شــورای عالی کــار ،در
واکنش به مصوبه دو شب قبل این شورا ابراز
امیدواری کرد که به بهانه افزایش دستمزد
قیمتها افزایش نیابد و نهادهای ناظر به این
موضوع توجه کنند .نماینده کارفرمایان نیز
با بیان این که مصوبه مذکور  61درصد سبد
معیشت کارگران را پوشش می دهد ،اظهار
کرد :بنگاه های کوچک ما قطع ًا با مشکالتی
روبه رو خواهند شد که امیدواریم با حمایت
دول ــت تعدیل نیرو اتــفــاق نیفتد.درحالی
که بسیاری از کارگران و نمایندگان آن ها
معتقدند با توجه به افزایش تورم ،عمال حقوق
ماهیانه دردی از آن ها دوا نمی کند برخی
دیگر از کارشناسان هر گونه افزایش زیاد در
حداقل دستمزد را منتهی به ورشکستگی
برخی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران یا
توسعه قراردادهای غیررسمی کار می دانند.
پرونده مزد  ،1400برخالف سال گذشته،
زودتــر بسته شد .طبق مصوبات دو شب قبل
شورای عالی کار ،حداقل دستمزد کارگران
با  39درصد افزایش به دو میلیون و  655هزار
تومان افزایش یافت .حداقل دستمزد ماهیانه
در ســال گذشته یک میلیون و  910هــزار و
 427تومان  بود.این رقم متاسفانه قابل توجه
بخش بزرگی از نیروی کار خواهد بود چرا که
برخالف قانون مولفه هایی مانند بن کارگری،
حق مسکن و حق اوالد را دریافت نمی کنند.
در هر حال ،این سه مولفه نیز به ترتیب 50 ،50

و  39درصد افزایش یافتند تا حداقل دریافتی
یک کارگر مجرد بدون سابقه رسم ًا به 3میلیون
و  700هزار تومان برسد .اگر حق اوالد و پایه
سنوات را هم به این رقم اضافه کنیم و کسر
مالیات و بیمه را هم در نظر نگیریم ،یک خانواده
کارگری سه نفره تقریب ًا دریافتی معادل 4
میلیون و  100هزار تومان خواهد داشت.

که در کشور وجــود دارد به ناچار این رقم را
پذیرفتیم،تصریح کرد :تأثیر افزایش دستمزد
کارگران روی نرخ تورم کمتر از  4تا  5درصد
اســت .امیدواریم بهبهانه افزایش دستمزد
قیمتها افزایش نیابد و نهادهای ناظر به این
موضوع توجه کنند .دستمزدی که تعیین شد
به هیچ عنوان حداقلهای زندگی کارگران را
تأمین نمیکند و نمایندگان کارگران از مبلغ
تعیینشده دستمزد رضایت ندارند.

در ایــن حــال دی ــروز ،نمایندگان کــارگــری و
کارفرمایی دربــاره مصوبه شــورای عالی کار
اظهار نظر کردند .به گــزارش تسنیم ،علی
خدایی؛ نماینده کارگران در شورا یعالی
کار با بیان این که ب ه دلیل مشکالت اقتصادی

▪نماینده کارفرمایان :امیدواریم با حمایت
دولت تعدیل نیرو اتفاق نیفتد

▪نماینده کارگران :امیدواریم قیمت ها به
بهانه دستمزد چند برابر نشود

مولفه های مزد (ارقام به ریال)

۶۳۶,۸۰۹

۱۹,۱۰۴,۲۷۰

بن کارگری

۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰

حق مسکن

حداقل دریافتی کارگر مجرد بدون سابقه
حق اوالد یک فرزند

* مزد سایر سطوح :افزایش 26درصد به اضافه روزانه  82هزار و  785ریال

۲۶,۵۵۴,۹۳۵
۶,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۹

۳۹
۵۰

۵۰

۲۶,۱۰۴,۲۷۰

37,۰۵۴,۹۳۵

۳,۸۲۰,۸۵۴

۵,۳۱۰,۹۸۷

۳۹

حق اوالد دو فرزند

حداقل دریافتی کارگر (فرض :متاهل با یک فرزند 2،سال سابقه کار ،بدون احتساب بیمه و مالیات و )..
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۸۸۵,۱۶۵

درصدافزایش

۴۲

۱,۹۱۰,۴۲۷

پایه سنوات ماهانه (برای دارندگان حداقل یک سال سابقه کار)

۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۱۴,۶۹۷

۲,۶۵۵,۴۹۴
۱,۴۰۰,۰۰۰

۴۱,۱۱۰,۴۲۹

۳۹
۴۰
۴۲

** افزایش حق مسکن پس از تصویب در دولت اعمال می شود.

حقوقی ها همچنان بر مدار خرید
حقیقی ها در راه خروج
بــازار مثل گــروه های معدنی ،پتروشیمی و
فــوالدی باعث شده است تا شاخص کل که
اثر بیشتری از سهام شرکت های بزرگ تر می
گیرد ،سبزپوش بماند.با همه این ها ،روند
شاخص کل و همچنین کاهش تدریجی صف
های فــروش در کنار بهبود حجم معامالت
نشان از روند رو به بهبود بورس ،به خصوص بر
مبنای سهم های بنیادین دارد .منظور از سهم
هایبنیادینسهمهاییاستکهنسبتقیمت
به درآمد پایین تری دارند و با توجه به روندهای
موجوددرقیمتهایجهانی،نرخارزوشرایط
کالناقتصادیانتظاربرایرشدسودآنهانیز
وجود دارد .در معامالت دیروز هم گروه های
معدنیوپتروشیمیدرکناربانکیوخودرویی
ها صعودی بودند و به رشد شاخص هم کمک
کردند .معدنی ها ،پتروشیمی ها ،پاالیشی ها
و بانکی ها از نظر بنیادین شرایط خوبی دارند
و دو گروه بانکی خودرویی هم معموال در اثر
گزارش اخبار مثبت در خصوص مذاکرات و
رفع تحریم ها با اقبال مواجه می شوند.

جهانگیری :شهید سلیمانی در تحریم ها به فروش نفت کمک کرد
معاون اول رئیس جمهور از کمک شهید سردار
سلیمانی به جریان فروش نفت کشور در تحریم
سال های اخیر خبر داد.اسحاق جهانگیری
در گفت و گوی تفصیلی با ایرنا ضمن تشریح
روند مواجهه دولت با تحریم ها با بیان این که
خیلیها مدعی بودند که ما میتوانیم نفت
صادر کنیم اما دولت نمیخواهد این کار را به
دست آن ها بدهد ،تصریح کرد :هر کدام مدعی
شدند ما با آقای زنگنه توافق کردیم تا به آن ها
مجوز بدهیم .زمانی وزیر نفت محاسبه کرد که
اگر قرار بود آن ها صادرات داشته باشند ،روزی
هشت میلیون بشکه مجوز داده شده بود .همه
دستشان باال رفت و هیچکس نتوانست حتی
بشکه نفت بفروشد .تنها کسی که توانست در

مزد  34.2درصد مطابق نرخ تورم بود اما 5
درصد باالتر از تورم دستمزد را افزایش دادیم.
ایــن عــدد حــدود  61درصــد سبد معیشت را
پوشش می دهد .وی ادامه داد :با افزایش 39
درصدی که روی پایه حقوق انجام شد کمی
هم به نفع بازنشستگان و مستمری بگیران
تأمین اجتماعی شد .با این حال بنگاه های
کوچک ما قطع ًا با مشکالتی روبه رو خواهند
شد که امیدواریم با حمایت دولت تعدیل نیرو
اتفاق نیفتد .صیفی درباره این که برخی می
گویند افزایش قدرت خرید کارگران به نفع
کارفرمایان است ،گفت 50 :درصد اقتصاد
را خدمات 32 ،درصد را صنایع و بقیه موارد را
کشاورزی تشکیل می دهد .بنابراین بسیاری
بنگاه ها دچار مشکل می شوند.
99

حداقل مزد روزانه

تداومسبزپوشیبورسبهمددخودروییمعدنیها

شاخص کل بورس در حالی برای دومین روز
متوالی سبزپوش بود که این شاخص مهم از نیمه
دوم اسفند وارد روند صعودی شده و طی شش
روز کاری اخیر فقط یک روز منفی داشته است.
با این حال همچنان حقیقی ها در حال خروج
از بازار هستند و حقوقی ها در مسیر جمع آوری
سهام از سهامداران خرد فعالیت می کنند .به
گــزارش خــراســان ،دیــروز شاخص کل بورس
با رشد  15هــزار و  800واحــدی به سطح یک
میلیون و  245هزار واحد رسید تا دومین روز
سبز بورس هم رقم بخورد .با این رشد ،شاخص
کل بورس نسبت به  16اسفند  75هزار واحد
معادل  6.5درصد رشد را ثبت کرده است که
می تواند خروج از فاز نزولی  20روز قبلی(از 26
بهمن تا  16اسفند) تلقی شود.البته همچنان از
نظر تعدادی بخش بزرگ تری از سهم های بازار
در محدوده منفی معامله می شوند به طوری
که حدود  60درصد نمادها منفی و عمدتا صف
فروش هستند و دیگر سهم ها مثبت و بعضا صف
فروش اند اما روند مثبت در سهم های بزرگ

از ســوی دیگر حمیدرضا صیفی ،دبیرکل
کــانــون عالی کارفرمایی دربـــاره دستمزد
 1400گفت :نظر کارفرمایی برای افزایش

حداقل مزد ماهانه

مقطعی به ما کمک بکند ،سردار سلیمانی
بود .جهانگیری با اشاره به کمکهای شهید
سلیمانی خاطرنشان کرد :سردار سلیمانی
در جلسهای که آن ها مدعی فــروش نفت
بودند ،گفت چرا بیخود ادعــا میکنید،
هیچ کدامتان نمیتوانید نفت را بفروشید.
بنابراین ،وزارت نفت خــودش واقعا عمل
کرد .روشهــای خوبی پیدا کرد و راههای
خوبی را رفت و االن وضع فروش نفت خوب
اســت .از مــرداد فــروش نفت ما خوب شده
است یعنی نسبت به آن چیزی که بد بود،
خوب شد .وی گفت :روشهایی برای دور
زدن تحریمها اتخاذ کردهایم که بعضی از آن
ها هم نوآورانه و هم پر ریسک است.

اخبار

آمارهای تجارت  11ماهه امسال ایران با کشورهای اوراسیا نشان داد:

تجارت با اوراسیا همچنان کم رونق

تازه ترین داده های تجارت خارجی ایران با
اتحادیه اوراسیا در حالی حاکی از بهبود تراز
منفی تجاری و در عین حال افت تجارت ایران
با این اتحادیه است که کارشناسان بر ظرفیت
باالی ضد تحریمی پیوستن ایران به تجارت
آزاد با این اتحادیه تاکید دارند.به گزارش
خراسان ،اتاق بازرگانی تهران کارنامه 11
ماهه تجارت خارجی ایــران با کشورهای
اوراسیا را منتشر کرد .این گزارش نشان می
دهدارزشتجارتکاالییبدوناحتسابنفت
خامایرانبااینکشورهادربازهزمانییادشده
به حدود  1.9میلیارد دالر رسیده که حدود 3
درصد از کل تجارت ایران را تشکیل می دهد
و نسبت به مدت زمان مشابه در سال9.4، 98
درصد کاهش یافته است .در این خصوص
ایران  933میلیون دالر کاال به اوراسیا صادر
و حدود یک میلیارد دالر کاال از این اتحادیه
وارد کرده است .کاهش سطح تجارت ایران
و اوراسیا در شرایطی رخ می دهد که ایران
برای رسیدن به موافقت نامه تجارت آزاد با

این اتحادیه گام های اولیه را برداشته و همکاری
ها با این اتحادیه را طبق موافقت نامه آبان ،98
به سطح تجارت ترجیحی رسانده است.با این
حال گزارش مذکور ،از بهبود تراز تجاری ایران
با این اتحادیه در  11ماهه  99خبر داده و افزوده
است :تراز تجاری ایران در این دوره منفی 84
میلیون دالر بوده که نسبت به  11ماهه  ،98با
بهبود  122میلیون دالری همراه شده است.
دلیل بخشی از این بهبود ،به افزایش صادرات
و کاهش واردات از کشورهای بالروس و روسیه
و بخشی دیگر نیز تنها به کاهش بیشتر واردات
نسبت به صــادرات در کشورهای قرقیزستان،
قزاقستان و ارمنستان مربوط بوده است .تراز
تجاری ایران در مدت زمان مذکور با کشورهای
ارمنستان و قرقیزستان نیز تضعیف شده است.
این گــزارش نشان می دهد که در مدت زمان
مذکور ،صــادرات ایــران به دو کشور روسیه و
ارمنستان با حجم به ترتیب 448و 248میلیون
دالر ،از دیگر کشورهای این اتحادیه بیشتر
بوده است.

تعرفه های آب از ابتدای
فروردین افزایش نمی یابد

حسین بــردبــار -معاون برنامه ریــزی و امور
اقتصادی شرکت آب و فاضالب کشور با بیان این
که هنوز هیچ ابالغیه ای برای افزایش تعرفه های
آب و فاضالب شهری و روستایی در سال آینده
نداریم ،تصریح کرد  :مجوزی که پیشتر دراختیار
شرکت آبفا وجود داشت برای سال آینده نیست
و بنابراین از اول فروردین هیچ مجوزی برای
افزایش تعرفه ها نداریم.به گــزارش خراسان،
مسعود خشایی در مراسم رونمایی از سامانه
مدیریتارتباطبامشتریان()CRMشرکتآبفای
کشور که امکان رصد پاسخ گویی به نیازهای
مشترکان در سراسر کشور را فراهم می کند،
افزود :حدود  100درصد زیرساخت های الزم
برای حذف قبوض کاغذی آب را فراهم کرده ایم
و  95درصد از قبوض کاغذی شده اند بنابراین در
سال آینده هیچ قبض کاغذی آب نباید چاپ شود.
حمیدرضا کشفی ،معاون راهبری و نظارت و
بهرهبرداری آبفای کشور نیز با بیان این که طی
سالی که گذشت مصرف آب در کشور به دلیل
کرونا به طور بی سابقه ای افزایش یافت ،افزود:
در مقاطعی در برخی از کــان شهرها میزان
افزایش مصرف تا  40درصد بود.

بودجه  1400یک گام به ابالغ
نزدیک تر شد
نمایندگان به اصالحات پیشنهادی
تلفیق برای تامین نظر شورای
نگهبان رای مثبت دادند
محمد اکبری  -رفع ایرادات الیحه بودجه برای
تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار صحن
مجلس شورای اسالمی قرار گرفت و اصالحیه
نهایی این الیحه به شورای نگهبان ارجاع شد.
سید محسن پــاک مهر عضو کمیسیون تلفیق
بودجه در مجلس در گفت وگو با خراسان با اشاره
به این که کلیه ایرادات شورای نگهبان از بودجه
سال 1400در مجلس رفع شد ،گفت :کمیسیون
تلفیق بــودجــه مجلس از ساعت  14تــا ساعت
23:30شــنــبــه شــب جهت تامین نظر شــورای
نگهبان ایـــرادات الیحه بودجه را اصــاح کرد
و تمامی مــوارد اصالحی در جلسه روز گذشته
صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع
شد .وی افزود :در واقع برخالف سال های قبل
عمده ایرادات ،ابهاماتی بودند که با اصالح موارد
قابل رفع و طبق نظر شورای نگهبان یکی از کم
ایرادترین بودجه های ارسالی به مجلس مصوبات
بودجه  1400مجلس بوده است .عالوه بر رفع
ایرادات جزیی ،تعداد محدودی الحاقیه که جنبه
احکام داشــت بــرای تامین نظر شــورای محترم
نگهبان حذف شد .برخی موارد نیز همانند سقف
اعتبارات پیش بینی شده در بودجه برای معیشت
و دارو روشن شد.عضو کمیسیون تلفیق بودجه
خاطرنشان کرد :از عمده ایرادات دیگر به الیحه
بودجه واژه هایی بود که معادل صحیح فارسی
آن باید قید می شد که این ایــرادات نیز رفع و به
شورا ارجاع شد .پاک مهر با بیان این که تصور می
شود الیحه بودجه درنهایت تا پایان روز سه شنبه از
سوی شورا ابالغ شود و متعاقبا در روز چهارشنبه از
سوی رئیس مجلس شورای اسالمی به دولت برای
اجرا ابالغ شود،تصریح کرد :در غیر این صورت
کمیسیون تلفیق بودجه آمادگی دارد مجدد در
جلسه فشرده ایرادات احتمالی را در کوتاه ترین
زمان رفع کند و مجدد به شورا ارجاع دهد.

