
کاکایی می گوید: وقتی ما بر آزادسازی قیمت ها اصرار کردیم 
تصورمان این بود که قیمت بازار کنترل می شود و دیگر بازار 
داللی تقویت نمی شود، حال با درست اجرا نشدن این موضوع 

مردم دیگر حرف کارشناسان را باور نمی کنند.
وقتی قیمت خودرو در یک ساعت بین 3 تا 5 میلیون تومان گران 
می شود چه پیامی دارد؟ آیا می توان رشد قیمت ها را مربوط به افزایش 
تقاضا و هیجانات بازار دانست؟ فعاالن بازار خودرو درباره رخدادهای 
بازار هیچ توضیحی ندارند و می گویند تاکنون چنین روزهایی را تجربه 
نکردیم و معلوم نیست چه کسانی قیمت ها را تغییر می دهند. ما در 

ساعتی از روز متوجه می شویم که قیمت ها در حال افزایش است.
به گزارش ایران، امیرحسن کاکایی عضو هیأت علمی دانشکده 
مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت این اتفاق را در شکل گیری 
سلطان خودرو می داند و می گوید: از زمانی که اختالف بازار و کارخانه 
ایجاد شد جریانی پدید آمد که توانست در مدت کوتاه بیش از 10 
هزار میلیارد تومان سود کند. حال این جریان و مافیا را نمی توان به 
راحتی متالشی کرد و انتظار داشت که بازار شرایط آرامی به خود 
بگیرد.وی با بیان اینکه سران دالل ها اجازه نخواهند داد که قیمت 
خودروها به راحتی اصالح شود، به »ایران« گفت: افزایش یکباره 5 
میلیون تومانی قیمت خودرو به طور قطع از جایی دیکته شده است در 
غیر این صورت یک خودرو در شرایطی که پیش فروش خودرو صورت 
می گیرد اینچنین گران نمی شود و سایر خودروها هم از این قاعده 

مستثنی نیستند.
چرا با ریزش دالر خودرو گران شد؟

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، 
خاطرنشان کرد: سؤال ما این است وقتی سازوکار مالی ایران و اروپا 
)اینستکس(ثبت شد، قیمت دالر و سکه کاهش پیدا کرد چرا قیمت 
خودرو در بازار گران شد؟ این امر نشانه ای از وجود دالالن بزرگ در 
بازار است. وی ادامه داد: افرادی که با اختالف قیمت بازار و کارخانه 
سودهای کالن برده اند با خودروسازان به صورت رسمی وارد جنگ 
شدند و این جنگ جدا از جنگ تحریم است که صنعت خودروسازی 

با آن مواجه شده است.
ماجرای پالکاردهای اعتراضی

نکته مهم دیگری که این استاد دانشگاه به آن می پردازد خبرسازی 
و اعتصاب روبه روی وزارت صمت است. وی می گوید: نمی گویم تمام 
کسانی که روبه روی وزارت صمت به خاطر افزایش قیمت خودروهای 
پیش فروش شده اعتراض کرده اند دالل بوده اند اما گروهی به این 
موضوع خط و ربط دادند تا با گرفتن پالکارد مجوز برگشت قیمت ها 

را بگیرند و در نهایت خودشان منتفع شوند.
نیازمند برنامه جنگی هستیم

وی گفت: ما در جنگ اقتصادی هستیم و باید این را بپذیریم که 
نیازمند برنامه جنگی هستیم. لذا وزارت صمت با شناخت دوست و 
دشمن درونی باید با شجاعت در برابر موضوع قیمت ها می ایستاد و 

اجازه نمی داد که اختالف قیمت بازار و کارخانه ادامه دار شود. وقتی 
وزیر صمت دستور برگشت قیمت ها را داد عمالً نشان داد که سیاست ها 
شمایل  و  شکل  در  قطعاً  که  بازار  فعاالن  نتیجه  در  و  ندارد  ثبات 

نمایشگاه داران خودرو نیستند، به راحتی به کار خود ادامه می دهند.
جریان فاسد در بازار خودرو

وی تأکید کرد: جریان فاسدی که در بازار خودرو شکل گرفته 
است به راحتی دولت را بازی می دهد و در این مدت سعی کرده با 
تناقض گویی هایی که در حوزه خودرو می شود بیشترین بهره را ببرد. 
سلطان بازار خودرو روز به روز بر دارایی هایش افزوده و صنعت خودرو 
بازیچه آن می شود.کاکایی ادامه داد: هر زمان که اختالف قیمتی در 
هر کاالیی بوجود بیاید خودبه خود فساد قدرتمند می شود. نمونه آن 
را در کوپن تجربه کرده بودیم. در دهه 60 بازار سیاه کوپن ایجاد شد 
و خیلی ها از این طریق نفع مالی بردند. در بازار خودرو هم دولت رویه 

سال 60 را دنبال می کند.
مردم چگونه سراغ بازار خودرو رفتند؟

قرار بود با آزادسازی قیمت خودرو که البته با دستور وزیر صمت 
معلوم نیست چه روندی را خواهد داشت، بازار شرایط تعادلی به خود 
بگیرد و قیمت ها با کمترین نوسان باشد مانند دهه 76 که با اعالم 

شورای اقتصاد، قیمت بازار و کارخانه یکی شد تا دیگر بازار سیاه 
خودرو شکل نگیرد. در سال جاری با تحریم صنعت خودرو و افزایش 
قیمت دالر، کارشناسان پیشنهاد اجرایی شدن پیشنهاد شورای اقتصاد 
را دادند که در دوره خودش موفقیت آمیز اجرا شد. کاکایی می گوید: 
وقتی ما بر آزادسازی قیمت ها اصرار کردیم تصورمان این بود که 
قیمت بازار کنترل می شود و دیگر بازار داللی تقویت نمی شود، حال 
با درست اجرا نشدن این موضوع مردم دیگر حرف کارشناسان را 
باور نمی کنند.وی گفت: وقتی قیمت دالر افزایش پیدا کرد، نرخ تمام 
کاالها به سمت واقعی سازی رفت جز حوزه خودرو. در آن زمان عنوان 
شد که به خودرو ارز 4200 تومانی داده می شود از این رو مردم که 
دیدند ارزش پول شان در حال کاهش است به سمت خرید خودرو 
رفتند چرا که می دانستند قیمت خودرو عدد واقعی نیست و دولت به 
آن یارانه می دهد. بعد از آنکه دولت نتوانست ارز آنها را تأمین کند، بازار 

خودرو در مسیر گرانی قرار گرفت.
بازار کوتاه نمی آید

این استاد دانشگاه اذعان داشت: اواخر سال گذشته وقتی سود 
بانکی کاهش پیدا کرد قابل پیش بینی بود که سرمایه مردم به سمت 
خرید دالر، طال و خودرو می رود اگر در این شرایط نرخ سود بانکی 

اصالح شود حداقل بخشی از سرمایه سرگردان مردم به سمت بانک 
می رود و سران بازار خودرو قیمت ها را دلخواهی افزایش نمی دهند. با 
این شرایط بازار کوتاه نمی آید و مردم باز هم به خاطر دالالن ضرر 

می کنند.
مردم پولی برای خرید خودرو ندارند

طی چند روز گذشته قیمت خودرو به قول فعاالن بازار خودرو 
منفجر و شرایطی ایجاد شد که مردم دیگر توان خرید ندارند. قیمت 
خودرو بدون آنکه از نرخ کارخانه و یا میزان عرضه تبعیت کند تنها سیر 
صعودی به خود گرفته است. یکی از فروشندگان خودرو در خیابان 
انقالب معتقد است که خودرو کاالی سرمایه ای شده است و برخی ها 
برای حفظ ارزش پول خود ماشین خریداری می کنند.از طرفی با آنکه 
پیش فروش دو شرکت ایران خودرو سایپا آغاز شد قیمت ها در بازار 
تغییری نکرده و همچنان رشد قیمت در انتظار خودروهای داخلی 
است. فعاالن بازار خودرو می گویند اگر فروش خودرو به صورت قطعی 
بود نشان می داد که قیمت های افزایش یافته در سال جاری برای سال 
آینده ثبات دارد اما پیش فروشی که مبلغ قطعی آن سال 98 مشخص 
می شود َدردی را از بازار خودرو دوا نمی کند و منجر به کاهش قیمت ها 

نمی شود.

اقتصادی 5

وزیر اقتصاد:

ثبات نرخ ارز از کاهش آن مهمتر است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که در چند ماه اخیر تمرکز دولت به 
شدت بر کاهش نوسانات ارز معطوف بوده است، گفت که ثبات نرخ ارز از 

کاهش نرخ آن مهمتر است.
به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد در نشست خود با کارآفرینان جوان با بیان این که 
ثبات نرخ ارز از کاهش نرخ ارز مهمتر است، گفت: در چند ماه اخیر تمرکز دولت به 
شدت بر کاهش نوسانات ارز معطوف بوده است. در حال حاضر در شرایط خاصی 
هستیم که علی رغم همه این ها بانک مرکزی بدون سرکوب نرخ ارز و از طریق 

سازوکارهای مالی بازار ارز را کنترل کرده است.
او همچنین از معافیت ارزی صادرکنندگانی که تا یک میلیون دالر صادرات دارند 
خبر داد و گفت که این معافیت برای صادرکنندگانی که بین یک تا 3 میلیون دالر 
صادرات دارند، 70 درصد است؛ این معافیت نیز به این معناست که آن ها می توانند 

ارز خود را به سامانه نیما نیاورند اما به کشود باید وارد کنند.
دژپسند در ادامه به کارآفرینان قول داد تا در صورت نیاز به برطرف کردن موانع 
شرکت های دانش بنیان یا تازه تاسیس، اگر مشکلی از نظر بخشنامه ای وجود داشته 

باشد حتی اگر الزم باشد آن بخشنامه را هم حذف خواهد کرد.
او همچنین بر ضرورت وجود پیش آگاهی برای فعاالن اقتصادی تاکید کرد و 
گفت: اگر می خواهیم رانت زدایی شود و شفافیت اقتصادی وجود داشته باشد، 
باید از مدت زمان زیادی قبل از اعالم قوانین به فعاالن اقتصادی، درباره آن قانون 

اطالع داده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که الزم است تا از اقتصاد مبتنی بر 
بودجه نفتی فاصله بگیریم، خطاب به کارآفرینان ادامه داد: اگر فکر می کنید اقالمی 
را باید بخرید که به آن ارز نمی دهند، به ما بگویید تا برای رفع موانع شما تالش 

کنیم و مجوزهای قانونی را هم بگیریم.
در ادامه این نشست، مهرداد ارونقی، معاون فنی گمرک نیز با تاکید بر ضرورت 
رفع مشکالت کارآفرینان، گفت که مشکالت گمرکی شرکت های دانش بنیان که 
بعضا به خاطر تغییر گروه کاالیی یا مشکالت مربوط به ثبت سفارش بوده است، 
تا حدود زیادی برطرف شده است؛ بخش دیگری هم که نیازمند اخذ مجوزهای 
وزارت صنعت و بانک مرکزی هستند که در صورت کسب مجوز مشکلی از نظر 

گمرک نخواهند داشت.

روز آرام دالر
در مبادالت امروز بازارهای مالی جهان، ارزش دالر در برابر همتایانش نسبتا 

بدون تغییر باقی ماند.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی 
از ارز های مهم جهانی را اندازه می گیرد، پس از سه صعود متوالی امروز نسبتا بدون 
تغییر و در سطح 95.824 واحد باقی ماند. ماسافومی یاماموتو، استراتژیست ارزی 
موسسه  میزوهو سکیوریتیز گفت: با بازنگری بانک مرکزی آمریکا در سیاست های 

پولی خود، رویکرد خوش بینانه به بازارها برگشته است.
بر خالف دالر که روز آرامی را سپری کرد، بازدهی اوراق قرضه وزارت خزانه داری 
آمریکا برای دومین روز متوالی افزایش یافت. هر دالر با 0.1 درصد افزایش در مقابل 
ین ژاپن به 109.99 رسید اما از رسیدن به کانال 110 ین که آخرین بار در سی و 

یکم دسامبر سال گذشته به آن دست یافته بود، ناکام ماند.
ارزش یورو و پوند در مقابل دالر نسبتا بدون تغییر باقی ماند به گونه ای که هر یورو 
به ازای 1.1433 دالر و هر پوند به ازای 1.3038 دالر مبادله شد. پوند که از اواخر 
دیروز در برابر دالر دست به پیشروی زده بود در نهایت به دلیل انتشار اخباری از 
نرسیدن انگلیس و اتحادیه اروپا به توافقی برای حمل کاالها از طریق کشتی، مجددا 

به قیمت اولیه برگشت.  
در برابر سایر ارزها، به جز دالر استرالیا، ارزش دالر در برابر سایر همتایانش نسبتا 
بدون تغییر بود به گونه ای که هر دالر آمریکا به ازای 71.7692 روپیه هند، 1.3768 
دالر استرالیا، 1.3103 دالر کانادا و 6.7475 یوان چین مبادله شد. هم چنین هر 

فرانک سوئیس به 1.0016 دالر رسید.

صعود نیرومند بورس های آسیایی
استرالیا صعود  بورس  رهبری  به  امروز  معامالت  در  آسیایی  بورس های 

نیرومندی را تجربه کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، اطمینان دادن مقامات بانک مرکزی آمریکا به 
اتخاذ رویکرد مالیم تر در سیاست گذاری پولی باعث افزایش تمایل معامله گران به 
دارایی های پرریسک تر شد و به دنبال این اتفاق، بورس های آسیایی توانستند در 
معامالت امروز جان تازه ای بگیرند. دیشب جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا در 
ضیافت شام با دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور شرکت کرد تا با وی آخرین 

تحوالت اقتصادی و بانکی آمریکا را بررسی کند.
بانک مرکزی آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد پاول به ترامپ و استیو منوچین، وزیر 
خزانه داری آمریکا اطمینان داده است که مسیر سیاست گذاری آتی این بانک کامال 

به آمارهای بعدی اقتصادی وابستگی خواهد داشت.  
شاخص ام اس سی ای بورس های منطقه آسیا- اقیانوسیه به جز ژاپن 0.4 درصد 
افزایش یافت و به قله چهار ماهه خود نزدیک تر شد. در ژاپن شاخص نیک کی 225 
با وجود آن که نتوانست در مقایسه با روز جمعه افزایش یابد اما در باالترین سطح 7 
هفته اخیر خود باقی ماند. بورس ها در چین، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و اندونزی 

به دلیل تعطیالت سال نو قمری بسته بودند.
رهبری جریان صعودی امروز در بین بورس های آسیایی بر عهده استرالیا بود جایی 
که شاخص  ای اس ایکس بورس سیدنی به لطف افزایش نمادهای بانکی و مالی 

توانست با ثبت جهش 2.2 درصدی به کار خود خاتمه دهد.
هیروشی ناکامورا، مدیر برنامه ریزی سرمایه گذاری در موسسه  میتسوئی گفت: 
واکنش مثبت بازارها به تحوالت آمریکا احتماال پایان خواهد یافت، اما امیدواری 
نسبت به حل و فصل اختالفات تجاری بین چین و آمریکا کماکان به عنوان یک 

عامل حمایتی از بازار سهام عمل خواهد کرد.
در بازار کاال، بهای نفت اندکی افزایش یافت به گونه ای که هر بشکه نفت وست 
تگزاس اینترمدیت با 0.5 درصد افزایش به 54.82 دالر به باالترین سطح 2 ماه اخیر 

خود رسید و نفت برنت با 0.4 درصد افزایش به 62.77 دالر رسید.
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ادامه کاهش قیمت طال در بازار جهانی
قیمت طال در معامالت روز سه شنبه تحت تاثیر رشد ارزش دالر آمریکا و بهبود ریسک پذیری سرمایه گذاران کاهش یافت و به پایین ترین حد در حدود یک هفته اخیر رسید. به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری 
بازار سنگاپور ثابت بود و 1313.9۵ دالر معامله شد. بهای معامالت این بازار روز گذشته به 13۰8.۲۰ دالر سقوط کرده بود که پایین ترین قیمت از ۲9 ژانویه بود. در بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در آوریل با ۰.1 درصد کاهش، به 1318.4۰ دالر 

رسید. معامالت در بازار آسیا به دلیل تعطیلی یک هفته ای بازار چین به مناسب فرا رسیدن سال نوی چینی، سوت و کور بود.

جریان فاسد در بازار خودرو

سلطان خودرو کیست؟
اخبار

بعیدی نژاد خبر داد:

لیست تمام کاال های مشمول اینستکس اعالم شد

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد

دسترسی به آمارهای فروش کاسبان اقتصادی با قانون جدید مالیاتی

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن با انتشار رشته توئیتی جزئیات جدید 
از اقالمی که قرار است از طریق کانال مالی اروپا و ایران رد و بدل شود را 

اعالم کرد.
برترین ها: حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن با انتشار رشته توئیتی جزئیات 
جدید از اقالمی که قرار است از طریق کانال مالی اروپا و ایران رد و بدل شود را اعالم 

کرد.
به گفته بعیدی نژاد، سه کشور اروپایی پیشنهاد کرده اند که برای عملیاتی شدن 
سریع کانال مالی که برای تسهیل تجارت میان دو کشور در تمامی زمینه ها تاسیس 
شده است، فاز اول آن به پرداختهای مرتبط با اقالم کاالهای اساسی و پزشکی 
اختصاص یابد، که حوزه ی وسیعی از جمله تجارت اقالم به شرح زیر را شامل میشود:

1-انواع محصوالت کشاورزی مانند سویا و ذرت
2-انواع محصوالت غذایی

3-میوه و سبزیجات
4-سموم کشاورزی، کود و بذرهای گیاهی

5-غذای دام شامل کنجاله و علوفه
6- شیرخشک و مواد اولیه

7-مواد اولیه دارویی
8-انواع داروهای عمومی و داروهای بیماریهای خاص

9-انواع تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
10-دستگاهها و وسایل پیشرفته جراحی و اتاق عمل

11-تجهیزات پیشرفته پزشکی مانند دستگاههای رادیو تراپی و پرتو درمانی جهت 
مقابله با سرطان

12- انواع واکسن های انسانی و دامی و...
سفیر ایران در انگلیس در ادامه تصریح کرد: »کشورمان در سال های اخیر قدم های 
مهمی در خودکفایی برداشته است، اما خرید بخشی از این اقالم همچنان ضروری 

است.
کشور هر سال حدود 7 تا 8 میلیارد یورو برای این اقالم بودجه تخصیص می دهد 
که انتقال پول آنها و به همین دلیل خرید آنها با مشکالت بسیار روبروست. سیستم 
بانکی بین المللی با وجود ادعای دروغین مقامات آمریکایی، به علت تحریم های 

آمریکا، حاضر به ریسک این مبادالت و انتقال پول خرید این اقالم نیست.«
کانال تبادل مالی با ایران موسوم به اینستکس توسط فرانسه، آلمان و انگلیس هفته 

گذشته رسما تشکیل شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی از تصویب قانون جدید صندوق های مکانیزه 
فروش در مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت که با استفاده از این قانون 
به تمام اطالعات فروش مودیان مالیاتی و فعاالن اقتصادی دسترسی پیدا 

خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، کامل تقوی نژاد در نشست هم اندیشی با کارآفرینان جوان در وزارت 
اقتصاد، از تصویب قانون مکانیزه کردن صندوق های فروش در مجلس شورای اسالمی 
خبر داد و گفت: این قانون در روزهای اخیر در مجلس شورای اسالمی تصویب شده 

است اما هنوز نیاز است تا شورای نگهبان آن را تایید کند.
او با بیان این که صندوق های مکانیزه فروش یک انقالب را در عرصه شفافیت مالیاتی 

و اطالعاتی در کشور به وجود می آورد، اظهار کرد: صندوق های مکانیزه فروش برای 
تمامی فعاالن اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که به صورت یک ابزار مالیاتی 

درمی آید و می تواند همه هزینه ها و فروش را در سامانه مالیاتی ثبت کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین از پیشنهاد برای یکسان سازی مالیات بر حقوق 
در بخش های دولتی و خصوصی خبر داد و ادامه داد: ارزش افزوده در قانون در حال 
اصالح است با این حال بیشترین تاکید نظام مالیاتی بر این است که مودیان مالیاتی 

نسبت به قوانین مالیاتی اطالع پیدا کنند.
تقوی نژاد همچنین با بیان این که کارمزدها و خدمات در حوزه حمل ونقل مشمول 
مالیاتی شرکت های  معافیت  کرد: حجم  اظهار  می شود،  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

دانش بنیان باال است و ما برای فعالیت های این بخش شرایط ویژه ای را در نظر 
گرفته ایم تا بتوانیم ضرایب خاص بنگاه داری را برای آن ها در نظر بگیریم.

او همچنین با بیان این که هر ساله شرکت های دانش بنیان از مبالغ قابل توجهی 
معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند، گفت: در سال 92 حدود 40 شرکت، در سال 
94 حدود 2025 شرکت، در سال 95 حدود 2400 شرکت و در سال 96 حدود 
2333 شرکت دانش بنیان برای معافیت مالیاتی معرفی شدند. با این حال این مساله 
مطرح می شود که برخی از شرکت هایی که خواهان استفاده از معافیت های مالیاتی 
هستند، خود را دانش بنیان معرفی می کنند در حالی که برخی از آن ها 300 میلیارد 

تومان معافیت مالیاتی کسب کرده اند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به 
پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس برای افزایش حداقل مزد 
کارگران به چهار میلیون تومان،گفت: با درنظر گرفتن خط فقر 
و رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری انتظار داریم 

دستمزد سال آینده کارگران بیش از نرخ تورم تعیین شود.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد برخی نمایندگان 
مجلس مبنی بر افزایش حقوق کارگران به چهار میلیون تومان،  گفت: 
در ماه های گذشته هر کسی در حد بضاعت خود نسبت به موضوع 
دستمزد کارگران اظهارنظر کرد و هشدارها نسبت به افت شدید قدرت 
خرید کارگران باعث شد تا از ترمیم دستمزد تا اختصاص بسته های 
حمایتی،  اعالم خط فقر از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و فاصله 

میان سبد معیشت و حداقل دستمزد مطرح شود.
وی ادامه داد: در روزهای گذشته نیز فراکسیون کارگری مجلس 
پس از بحث و بررسی  در خصوص وضع معیشت کارگران رقم چهار 

کارگران  آینده  سال  دستمزد  حداقل  عنوان  به  را  تومان  میلیون 
پیشنهاد کرد تا به خط فقر سه میلیون و دویست هزار تومانی مرکز 

پژوهش های مجلس نزدیک شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: نمایندگان 
مجلس از کجا به رقم چهار میلیون تومان رسیده اند؟ اگر ما اعالم 
می کنیم هزینه ماهانه معیشت کارگران به پنج میلیون تومان رسیده 
ناشی از محاسبه هزینه های زندگی خانوارها و فاصله بین حداقل مزد 

و سبد معیشت بوده است که باید پر شود.
ابوی تاکید کرد: اعتقاد ما این است که ماده 41 قانون کار را به 
عنوان مالک تعیین دستمزد مدنظر قرار بدهیم و بند دو این ماده 
را که به تعیین مزد بر مبنای سبد معیشت تاکید دارد، به رسمیت 
بشناسیم. این مقام مسئول کارگری گفت: نمایندگان کارگران در 
شورای عالی کار چندین سال است که به دنبال پر کردن خال بین 
دستمزد و سبد معیشت هستند و تالش می کنند تا عقب ماندگی های 

مزدی کارگران از سالهای گذشته جبران شود اما از نمایندگان محترم 
مجلس انتظار داریم به عنوان قانونگذار در خصوص دستمزد کارگران 
وارد عمل شوند و با  ابزارهای قانونی تحت اختیار خود ماده 41 قانون 

کار را اصالح کنند.
را  تومانی  میلیون  سه  فقر  خط  مجلس  اگر  شد:  متذکر  وی 
تایید می کند چرا به کمک کارگران نمی آید و برای دستمزد آنها 
چاره اندیشی نمی کند؟ اگر قرار بود کارگران الیحه بدهند که خودشان 
به مجلس می رفتند. انتظار ما از فراکسیون کارگری این است که 
اگر دغدغه معیشت کارگران را دارند و دشواری زندگی آنها را درک 

می کنند کاری برای جامعه کارگری انجام بدهند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران همچنین درباره 
اعالم افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران، گفت: به نظرات 
افراد احترام می گذاریم ولی امیدواریم منظور از این حرف این باشد 
که 20 درصد باالی تورم به حقوق کارگران اضافه می شود. در حال 

حاضر کارگران به لحاظ معیشتی تفاوتی با افراد تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی ندارند و دریافتی  ناچیز آنها کفاف تنها 10 روز برج 

را می دهد.
ابوی گفت: وزیر کار قطعا از وضع معیشت کارگران و هزینه های 
زندگی، درمان، اجاره بها و خورد و خوراک اطالع دارند. خواسته جامعه 
کارگری این است که با توجه به رقم خط فقر و هزینه های معیشت 
خانوارها، امسال نیز همچون سالهای گذشته، حداقل دستمزد باالتر 

از نرخ تورم تصویب شود.
به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی از برآورد 
خط فقر در شش ماهه نخست سال 1397 اعالم کرد که خط فقر 
در انتهای سال 97 تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروه های خوراکی 
نسبت به سایر گروه ها افزایش خواهد یافت.این گزارش همچنین به 
کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاست های 

حمایتی اشاره کرده است.

چرا مجلس دستمزد کارگران را ۴ میلیون تومان پیشنهاد کرد؟


