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واریز اولین قسط مطالبات ایران 
از عراق به حساب بانک مرکزی

روز گذشــته اولین بخش از مطالبات دولت 
ایران به حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد.

به گزارش ایســنا، در جریان دیــدار رئیس 
جمهوری کشــورمان و هیأت همــراه با رئیس 
جمهوری و نخست وزیر عراق، دکتر عبدالناصر 
همتی - رئیس کل بانک مرکزی - در مذاکرات 
مفصل با همتای عراقی خود نحــوه پیگیری و 
اجرای توافق ماه گذشــته بانک های مرکزی دو 

کشور را مورد بحث و توافق قرار داد.
بنا به این گزارش روز گذشته اولین بخش از 
مطالبات دولت ایران به حســاب بانک مرکزی 
کشورمان واریز شد. از ۱۲ میلیارد دالر صادرات 
ایران به عراق ۴ میلیارد آن صــادرات برق و گاز 

است.
در این جلسه در مورد تســهیل امور بانکی 
صادرکنندگان کاال و خدمت ایرانی و نیز فعالیت 
شــعب بانک های ایرانی در عراق و ایجاد روابط 
کارگزاری بانک های ایرانی با بانک های عراقی و 
ضرورت قبول ضمانت نامه های دیناری به جای 
ضمانت نامه دالری بــرای فعالیت پیمانکاران 

ایرانی به طور مفصل گفت وگو شد.
    

برای سال98مطرح شد؛
چهار درخواست 

بخش خصوصی از دولت 

رئیس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی تهران گفت: بخــش خصوصی از 
دولت می خواهد درمــورد تک نرخی کردن ارز، 
قیمت گذاری حامل های انرژی، ادغام بانک ها و 

کمک به خودروسازان شفاف سازی کند.
به گزارش ایرنا، مسعود خوانساری دیروز در 
چهل و هشتمین و آخرین جلسه هیات نمایندگان 
دوره هشتم اتاق تهران با اشاره به این مطلب، ادامه 
داد: از دولت می خواهیم ارز تک نرخی شود، زیرا 
معتقدیم انواع قیمت گذاری ارز مانند ارز ۴۲00 
تومانی، ارز نیمایی، ارز سنا و بازار آزاد ایجاد رانت 
می کند. وی با بیان اینکه خواســته ما از دولت و 
بانک مرکزی این اســت که هر چه سریعتر ارز 
تک نرخی شود، افزود: با وجود اینکه حجم باالیی 
از دالر ۴۲00 تومانی برای تامین کاالهای اساسی 
تخصیص پیدا کرد، شاهد تورم باالی 35 درصد در 
برخی کاالها هستیم و این کاالها با قیمت واقعی به 
دست مصرف کننده نمی رسد. خوانساری تاکید 
کرد: در مورد حامل های انرژی به ویژه بنزین نیز 
باید تصمیم گیری شود تا جلوی هدررفت بیشتر 
را بگیریم. وی به موضوع ادغام 5 بانک در بانک سپه 
اشاره کرد و گفت: این شبهه وجود دارد که بانک ها 
زیان ده هستند و اگر قرار است دولت ضرر و زیان 
این بانک ها را جبران کند، محل تامین اعتبار آن 
از کجا خواهد بود و آیا شرایطی مانند موسسات 
اعتباری اتفاق می افتد. رئیس هیات نمایندگان 
دوره هشتم اتاق تهران ادامه داد: قرار است دولت 
30 هزار میلیارد تومان به خودروسازان کمک کند 
تا یک میلیون خودروی ارزان تولید کنند، اما محل 

تامین این اعتبار مشخص نشده است.
وی سال 97 را سال سختی از نظر اقتصادی 
دانســت و افزود: در 6 ماه اول ســال، شــاهد 
بحران های ارزی و بخشــنامه های متفاوت در 

این زمینه بودیم.
توجه به گفتمان اصالح حکمرانی 

اقتصادی و عمومی
در ادامه این جلسه، پدرام سلطانی، عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران، به لزوم توجه به گفتمان 
اصالح حکمرانی اقتصادی و عمومی در کشــور 
اشاره کرد و گفت: شرایط کنونی اقتصاد بهترین 
فرصت برای یک گفتمان عمومی در کشور است 
بنابراین از نگفتن مشــکالت و پنهان کردن آن 

سودی نمی بریم و همگی باید بیانگر باشیم.
ســلطانی افزود: تعامل در دوره هشتم اتاق 
بازرگانی تهران ممتاز بــوده و اگر این فرهنگ را 
در سطح جامعه تعمیم دهیم، مدل مدیریت ما 

اصالح پذیری بیشتری خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه در بیان نقد طی سال های 
اخیر رشد کرده ایم، ادامه داد: مدارای بیشتری در 
رابطه با نقد در جامعه به وجود آمده، اما هنوز به 

مرحله نقدپذیری نرسیده ایم.
عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: از همین 
رو می توانیم مدلی از اصالحات را به جامعه معرفی 

کنیم تا ضعف های بزرگتر اصالح شود.

خبر اقتصادی
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پیام عابدی

 حمایت از قــدرت خرید مردم 
یا اســتمرار فقر؟ این روزها همه 
از فقر و راهکارهــای مبارزه با فقر 
سخن می گویند. مجلس پر شده از 
شعارهایی که با قید »باید« شروع 
می شوند: »باید باال رفتن هزینه های 
زندگی حقوق بگیــران را جبران 
کنیم.« راهکارهایی که پیشنهاد 
داده شــده و مطابق الیحه بودجه 
سال آینده عملی می شوند؛ عبارت 
است از اختصاص  ۱۴ میلیارد دالر 
ارز برای واردات کاالهای اساسی؛ 
اما اصلی  ترین کمکی که می توان 
به کارگران کرد افزایش دستمزد 
متناســب با قیمت سبد معیشت 

سال 9۷ است.
در گفت وگوی پیش رو با علیرضا 
محجــوب، رئیس فراکســیون 
کارگری مجلس شورای اسالمی و 
دبیرکل خانه کارگر بررسی می کنیم 
که مزد چگونه بایــد افزایش پیدا 
کند تا در چارچــوب عدالت قرار 
گیرد. او همچنین شــرح می دهد 
که چگونه بایــد در این چارچوب 
بــه سیاســتگذاری پرداخت. 
سیاست هایی مانند اصالح نظام 
بانکی، تخصیص عادالنه ارز برای 
واردات کاالهای اساسی، کنترل نرخ 
ارز، تثبیت قیمت ها و شناورسازی 

مزد.
    

 باتوجه به تعیین شدن قیمت 
سبد معیشت سال 9۷ )٣ میلیون و 
۷٥9 هــزار و ٢٠٠ تومان( که معیار 
تعیین حداقل دستمزد سال آینده 
است، توقع کارگران تعیین حداقل 
مزدی است که به این عدد نزدیک 
باشد. آنها انتظار دارند  مزد به گونه ای 
تعیین نشود که به سنت سال های 
گذشــته صرفا کمتــر از نیمی از 
هزینه های سبد را پوشش ندهد و 
فراگیر باشد. آیا شما نگران نیستید 
که به ســبب نبود  نگاه حمایتی-
اجتماعی از جانــب کارفرمایان و 

مســلط بودن نــگاه اقتصادی- 
محاسباتی بر شورای عالی کار، به این 
معنی که دولت همواره تاکید می کند 
کارفرمایان توان  پرداخت  حداقل 
دستمزدهای »مکفی« را ندارند، مزد 
98 به گونه ای تعیین شود که نتواند 
تکانــی موثر به گهــواره اقتصاد 

خانوارهای کارگری بدهد؟ 
حدود ۱5 ســال اســت که حداقل 
دستمزد بیشتر از ۴0 درصد هزینه ها را 
پوشش نمی دهد. حتی یکبار به ۴۱ درصد 
هم رسید اما فراتر نرفت. توجه داشته باشید 
که این عقب افتادگی به جنگ هشت ساله 
مربوط نمی شود؛ با این حال عده ای آن را 
مرتبط به آثار اقتصادی جنگ تحمیلی 

می دانند.
حتی می توان گفت این شکاف از 5٨ 
تا 65 )سال هایی که درگیر جنگ بودیم( 
کمترین نوسان و عقب افتادگی را داشت. 
بنابراین نمی توانیم بگوییم که زمان جنگ 
شاهد سقوط چشــمگیر قدرت خرید 
مردم بوده ایم یا بگوییم به خاطر جنگ 
دستمزدها به شدت سقوط کردند یا مثال 
نمی توانیم بگوییم که از آن زمان سرکوب 

دستمزدها کلید خورد.
 دقیقا از چــه زمانی هجمه به 
دســتمزد به قیمت ساقط کردن 

قدرت خرید مردم آغاز شد؟  
از پــس از جنــگ، از زمانــی کــه 
خصوصی سازی آغاز شــد. از نظر »ما« 
کسانی که خصوصی ســازی را در ایران 
پی ریزی کردند و همواره در مقام دفاع از 
این اشتباه  خود برآمدند، دستمزدها را 
ســرکوب کردند؛ خصوصا از دهه ٨0 به 
بعد آنها موازی با خصوصی سازی بر سر 
دستمزد زدند و کاری کردند که در یک 
دهه دســتمزد به بدترین وضعیت خود 
سقوط کند . البته بعد کمی متعادل شد اما 
بار دیگر سقوط کرد و باز متعادل شد؛ این 
متعادل که می گوییم یعنی در بهترین 
حالــت ۴0 درصد از هزینه های ســبد 

معیشت را پوشش داد.
در ســال ۱3٨۲ شــورای عالی کار 
تحت فشــار و اصرار مــن پذیرفت که 
شکاف مزد و هزینه ها در یک بازه 5 ساله 
مساوی با قبل شود. یعنی قرار بود که سال 

۱3٨7 تمام عقب افتادگی های گذشته 
جبران شــود. ما امیدوار بودیم  در سال 
آخر )۱3٨7( مزد تا 90 درصد هزینه ها 
را پوشش دهد؛ اما چه شد؟ در همان برهه 
بود که مجلس تحت عنوان تثبت  قیمت ها 
هرگونه افزایش قیمت کاالها را ممنوع 
کرد. شورای عالی کار هم با استناد به این 
مصوبه مجلس زیر بار اجرای فرمول تعیین 
شــده نرفت. پس از این بود که من برای 

همیشه شورای عالی کار را ترک کردم.
  فرمولــی که بــرای تعیین 
دســتمزد ســال 98 پیشنهاد 

می  دهید، چیست؟
قیمت ســبد معیشت امســال )3 
میلیون و 759 هزار و ۲00 تومان( حدود ۴ 
برابر حداقل دستمزد است. از سویی میان 
قیمت سبد معیشت امسال و سال گذشته 
)۲ میلیون و  670 هزار تومان( اختالفی 
۱ میلیون و ٨9 هزار تومانی وجود دارد. 
حداقل دستمزد در سال 97، ۱ میلیون 

و ۱۱7 هزار تومان است.
این یعنــی فاصله چندانــی میان 
مابه التفاوت هزینه های سبد معیشت 
امسال و سال گذشته با حداقل دستمزد 
سال جاری وجود ندارد. نچربیدن حداقل 
مزد بر هزینه ها حاکی از اهتمام نداشتن 
نسبت به افزایش موثر قدرت خرید است.

آنچه که باید مورد گفت وگو باشــد 
پرداخت همین عدد اســت: ۱ میلیون و 
٨9 هزار تومان )ما به التفاوت سبد پارسال 
و امسال(. از سویی مبنای  کف رقمی که 
می توان مطالبه کرد تورم است؛ تورمی 
۴0 درصدی که مرکز آمار آن را در بهمن 

ماه  محاسبه کرده است.
بنابراین، چند کار باید انجام شــود: 
۱. یک مــاه افزایــش ۴0 درصدی روی 
حداقل دستمزد ۲. روی ماخذ ۱ میلیون 
مابه التفاوت سبد معیشت سال گذشته و 
امسال عددی را برای جبران باید بپردازند؛ 
آنهم طبق سه دوره زمانی. 3. در شورای 
عالی کار باید متعهد شوند که مطابق هر 
افزایش قیمتی در بازار، دستمزد کارگران 
را افزایش دهند. اینها مواردی است که 
در روزهای آینده نمایندگان ذی ربط در 
شورای عالی کار باید مطالبه و پیگیری 

کنند. 

 نمایندگان کارگــران در روز 
تصویب افزایش ۴٠٠ هزار تومانی 
حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت 
به مجلس آمدند تا کمیسیون تلفیق 
بودجه را مجاب کنند که الحاقیه ای به 
الیحه بودجه اضافه کند، مبنی بر 
اینکه دستمزد کارگران و مستمری 
بازنشســتگان تامین اجتماعی 
متناسب با افزایش حقوق کارکنان 
دولت و بازنشستگان افزایش یابد. در 
واقع هر آنچه برای حقوق بگیران 
دولتی اعمال می شود باید برای  مزد 
و مستمری بگیران هم اعمال شود؛ 
نوعی عدالت که به عقیده فعاالن 
صنفی برقراری آن اجتناب ناپذیر 

است؟
بله، اما کمیسیون تلفیق بودجه آن 
را نپذیرفت. من پیشــنهاد نمایندگان 
کارگران را عینا خواندم و در کمیسیون 
تلفیق بودجه مطرح کردم اما اعضا بررسی 
پیشنهاد ما را به انتهای جلسه چسباندند تا 
کاری کنند که تعداد اعضا برای رای گیری 
به حد نصاب نرســد؛ یعنی محترمانه 
نپذیرفتند! معــدود نمایندگانی که در 
جلسه کمیسیون در هنگام رای گیری 
حضور داشتند، می گفتند اگر بخواهیم 
نظر نمایندگان کارگران را بپذیریم نظر 
ما روی هوا می رود! البتــه با فرمولی که 
گفتم تکلیف شــورای عالی کار روشن 
است. همچنین میزان افزایش دستمزد 
کارگران نباید از افزایش حقوق کارمندان 

کمتر باشد.
چانه زنی باید از همین کف  افزایشی 
که برای دولت در مجلــس الزام کردیم، 
آغاز شود. سقف افزایش حقوق کارکنان 
دولت برای کف بگیرترین افراد حدود ۴0 
درصد است. به میزان ۱0 درصد هم دولت 
برای افزایش همه سطوح یا سایر سطوح 
اختیار دارد. بنابراین مــا همین میزان 
)۴0+۱0=50 درصد( افزایش دستمزد 
را برای کارگران مطالبه می کنیم. به هر 
شکل از نظر ما فرمول روشن است و نیاز 
به مذاکره در شــورای عالی کار نیست. 
بنابراین این فرمول باید پذیرفته و اجرایی 

شود.
  عملکرد دولت در جلســات 

شورای عالی کار، تنظیم بازار و تثبت 
قیمت ها را بــه جهت حفظ قدرت 
خرید کارگــران، چگونه ارزیابی 

می کنید؟  
دولت در کنترل قیمت ها و در مبارزه 
با گرانی منفعل است. ما باید تاکید کنیم 
که دولت در تصمیمات اقتصادی، انفعالی 
عمل می کند، نه فعال. اگر دولت فعال عمل 
کرد، به همان اندازه که قیمت ها افزایش 
پیدا می کرد به همان اندازه هم به حقوق 
و دستمزدها اضافه می کرد تا قدرت خرید 
حفظ شود. برای جبران قدرت خرید مردم 
نباید نیاز به مصوبه می داشتیم. دولت باید 
فعاالنه پیشدســتی می کرد و افزایش 
حقوق را همین امســال عملی می کرد. 
اینگونه تقاضا برای خرید کاال و خدمات 
باال می رفت و تولید از رکود خارج می شد.

 شما بارها طرح مزد شناور را 
مطرح کرده اید. مزد شناور در شرایط 
فعلی اقتصاد ایــران و نبود بانک 
اطالعاتی منسجم از میزان حقوق و 
دســتمزدها تــا چه انــدازه 

قابل پیاده سازی است؟  
من بازهم از مزد شناور دفاع می کنیم. 
ما از مزد شــناور، از ارائه سبد )سبد کاال( 
نه سبد پولی دفاع می کنیم. ما می گوییم 
به مردم باید کاال داده شود، نه پول. پول 
تورم ایجاد می کند. ما که از دولت صدقه 
نخواســتیم. می گوییــم کاال را به نرخ 
همان ارزی کــه وارد کرده اید در اختیار 
مردم بگذارید. اینگونه همه گوشــت و 
برنج )مایحتاجات( خــود را راحت تهیه 

می کنند.
 البتــه مرحله دوم و ســوم 
سبدکاالی پولی هم تامین اعتبار 
نشده اســت و معلوم نیست سال 

آینده چه زمانی پرداخت می شود.
البته مسئله ما خود کاالست. در قانون 
بودجه سال آینده هم درج شده است: سبد 
کاال. سبد کاال را باید از طریق کارت های 
هوشمند خرید به دست مردم برسانند. 
اگر کسی مصر باشد که به جای کاال پول 
بگیرد، این امر دیگری است اما اصل باید 
کاال باشد، نه پول؛ چراکه پول تورم زاست 
و تنها علیه کارگران و طبقات پایین عمل 
خواهد کرد. اغنیا که این کاالها را مصرف 

نمی کنند، پول برداشت می کنند.
 ۷ هزار میلیارد تومانی که در 
بودجه برای رفع فقر اختصاص یافته 
تا چه اندازه یاری رسان خواهد بود؟ 
گفته می شود این ۷ هزار میلیارد 
تومان صرف رساندن درآمد فقرا به 
سطح مستمری مستمری بگیران 
کمیته امداد می شود. از سویی بانک 
اطالعاتی دقیقی از درآمد فقرا وجود 
ندارد که بدانیم آیا این بودجه کافی 

است یا اینکه مثال باید ٣ برابر شود.
ما این 7 هزار میلیارد تومان را کمک به 
کاهش ضریب جینی محسوب می کنیم 
که معنی آن دور شدن از نابرابری است. هر 
قدمی که برای  کاستن از نابرابری برداشته 

شود، مثبت است.
 به نظر شما کافی است؟

خیر.
   اگر کافی نیست پس چه باید 

کرد؟  
هزار کار می توان انجام داد، بیش از هزار 

کار. بن بستی برای دولت وجود ندارد؛ اصال 
بن بست وجود خارجی ندارد. برای کسانی 
بن بســت وجود دارد که با تئوری های 
اقتصادی آشنایی کامل ندارند. آنها که 
می گویند برای رفع فقر راه حل نداریم، 
می ترسند و چون می ترسند راه حل ندارد؛ 
نه اینکه رفته باشند بررسی کرده باشند و 
بعد به این نتیجه رسیده باشند که راه حلی 

وجود ندارد.
   این راه حل ها دقیقا چیست؟ 

لطفا نمونه ای بیاورید.
کنترل نرخ ارز ضروری اســت. حاال 
ممکن است در ایام تعطیالت تقاضایی 
جدید برای ارز ایجاد شود اما این تقاضای 
جدید تنها مختصری قیمــت ارز را باال 
می برد؛ در حد ۲00 یــا 300 تومان. اگر 
بیش از این افزایش قیمت داریم به تصمیم 
دولت برای واردات از طریق مززنشینان 

برمی گردد. 
 واردات از طریق مرزنشینان تقاضای 
اضافی آورد. دولت حــق ندارد تقاضای 
جدید برای واردات ارز ایجاد کند. دولت 

باید تقاضا را کنترل و مدیریت کند.
از طرفی دولت حق ندارد روی دالر ۱0 
و ۱۲ هزار تومانی به عنوان پایه قیمت فکر 
کند؛ چراکه در وهله اول ضربه به خودش 
است. دولت با این کار هرچه از ارز درآمد 
داشته را دود می کند و به هوا می فرستد؛ 
چراکه هزینه های اداره کشور هم افزایش 
می یابند . درنهایت قــدرت خرید دولت 
برای خرید کاال و خدمات کاهش می یابد، 

نه افزایش.
بهترین کار این اســت کــه دولت 
بکوشــد قیمت دالر را به ۴ هزار تومان 
نزدیک کند؛ چراکه بیش از این جامعه 
کشــش ندارد. در درجه بعد دولت باید 
کنترل نظام پولی را در دست بگیرد. در 
حال حاضر بانک ها برای اینکه خود باقی 
بمانند پول ما را به آتش کشیده  اند؛ پس 
بانک ها را به آتش بکشید نه مردم را. چرا 
مردم را در مضیقه قرار می دهید؟ هم ما 
و هم اقتصاددان ها می دانند که بحران 
ارزی اخیــر به خاطر وجــود تحریم ها 
نیست؛ چراکه تحریم ها شش ماه پس 

از بحران ارزی اعمال شدند.

علیرضا محجوب: 

دالر ١٢ هزار تومانی نباید قیمت پایه قرار گیرد

سقف افزایش حقوق 
کارکنان دولت برای 

کف بگیرترین افراد حدود 
۴٠ درصد است. به میزان 
۱٠ درصد هم دولت برای 

افزایش همه سطوح یا 
سایر سطوح اختیار دارد. 

بنابراین ما همین میزان 
٥٠ درصد افزایش دستمزد 

را برای کارگران مطالبه 
می کنیم

خبر

وزیر جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از سوء استفاده گران از بازار 
مرغ، آخرین وضعیت تامین و توزیع میوه و گوشــت شب عید 
را تشریح کرد. به گزارش ایســنا، محمود حجتی گفت: ذخایر 
احتیاطی، میزانی را که باید به استان ها منتقل می شد، چه در مورد 
سیب و یا پرتقال، در سردخانه های استان ها زیر نظر ستاد تنظیم 
بازار استان ها قرار دارد. وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: بعید است 
در مورد تأمین میوه مشکلی وجود داشته باشد در مورد قیمت آن 
نیز من در حال حاضر حضور ذهن ندارم، البته این موارد توسط 
ستاد تنظیم بازار تأمین می شود. امروز در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت جلسه تنظیم بازار با حضور دستگاه های مختلف تشکیل 

شده و یکی از دستورات کار این جلسه، بحث قیمت میوه است 
که در صورت تعیین ابالغ می شود. از روزهایی که مقرر می کنند، 
میوه شب عید توزیع می شود. وزیر جهاد کشاورزی در ادامه در 
مورد تأمین گوشت سفید، بیان کرد: تولید گوشت سفید افزایش 
یافته است و هم این که ذخایری در کشور داریم که عرضه ذخایر 
مرغ منجمد از روز دوشنبه در کشور آغاز شده و به تدریج توزیع 
آن بیشتر خواهد شد. وی در بخش دیگری از صحبت های خود، 
یادآور شد: از نظر گوشت سفید محدودیتی نداریم، تنها متأسفانه 
بحث سیاه بازار وجود دارد که عده ای سوءاستفاده می کنند. الزم 
است با این موارد برخورد جدی شود. این مشکل به خصوص در 

تهران و به طور ویژه در مورد عرضه کنندگان میدان بهمن وجود 
دارد. متأســفانه این افراد قدری کم لطفی می کنند که از آنها 
خواهش می کنم در چارچوب خریدی که انجام می دهند و در 
قالب قیمت های تعیین شده نسبت به عرضه گوشت سفید اقدام 
کنند و از فرصت شب عید سوءاستفاده نکنند و با مردم مهربان تر 
باشند. حجتی خاطرنشــان کرد: البته عرضه مرغ منجمد به 
وفور صورت می گیرد و امیدوار هستیم کسانی که از بازار سیاه 
سوءاستفاده می کنند و برای شب عید مشکل ایجاد می کنند؛ 

روحیه نوع دوستی را در خود تقویت کرده و به خود بیایند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: مرغی که در نیمه اول بهمن ماه 

جوجه ریزی شده، امروز در بازار عرضه می شود. حدود ۱۲۲ تا 
۱۲5 میلیون جوجه ریزی شده است که نسبت به پاییز امسال 
حدود 30 درصد افزایش دارد. بنابراین در تولید و عرضه مشکلی 
نداریم و تنها باید احتیاط ها در این زمینه بیشتر و سوءاستفاده ها 

کمتر شود.

وزیر جهاد کشاورزی:

محدودیتی در تولید و عرضه میوه و مرغ نداریم


