
جه�اد  وزارت  زراع�ت  ام�ور  مع�اون 
كش�اورزي گفت: در س�ال ۹۲ ح�دود ۵۴ 
درص�د از ان�رژي غذاي�ي مورد ني�از مردم 
از تولي�د داخل�ي تأمين مي ش�د ك�ه اين 
مي�زان در حال حاض�ر به ۸۲ درص�د ارتقا 
يافته و ب�ه وضعي�ت پايدار رسيده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، مهندس عباس كشاورز با 
اعالم اين مطلب اظهار داشت:درصد خوداتكايي 
كشور در توليد گندم از ۶۵ درصد در سال ۹۲ به 
۱۰۵ درصد در سال جاري افزايش يافته است. 
وي افزود: در سال ۹۲ خوداتكايي در توليد شكر 
۴۹ درصد بوده كه در حال حاضر اين ميزان به 

۹۱ درصد ارتقا يافته است. 
كش��اورز با اش��اره به اينكه درصد خوداتكايي 
در تولي��د برن��ج از ۴۹ درصد در س��ال ۹۲ به 
۶۰ درص��د رسيده اس��ت، خاطرنش��ان كرد: 

درصد خوداتكاي��ي در توليد حبوبات از حدود 
۷۰ درصد در س��ال ۹۲ به ۸۸ درصد افزايش 
يافته اس��ت. معاون امور زراع��ت وزارت جهاد 
كش��اورزي با بيان اينكه در پنج سال اخير به 
صورت مستمر س��االنه ۶ درصد بهره وري آب 
در بخش كش��اورزي ارتقا يافته است، تصريح 
كرد:خوداتكايي كشور در توليد گندم با كاهش 
۴۶۰ هزار هكتاري سطح زيركشت و افزايش 
به��ره وري و عملكرد در واحد س��طح حاصل 

شده است. 
كش��اورز با اش��اره به اينك��ه افزاي��ش توليد 
ش��كر متكي ب��ه كش��ت پايي��زه چغندرقند 
است، خاطرنش��ان كرد:برنامه توليد علوفه به 
منظور افزايش توليد ش��ير در كش��ور با اتكا 
به كشت پاييزه س��اماندهي شده و در دستور 

كار قرار دارد.

مشكل نهاده هاي دامي فقط در حرف حل شدخوداتكايي ۸۲ درصدي ايران در تأمين مواد غذايي
ي�ك مق�ام مس�ئول ب�ا بي�ان اينك�ه 
مش�كل نهاده ه�اي دام�ي فق�ط در حرف 
ح�ل شده اس�ت، اما در عم�ل چي�زي 
مش�خص نيس�ت، گفت:١٠٠ هزارت�ن تخم 
م�رغ م�ازاد داريم ك�ه باي�د صادر ش�ود. 
به گزارش »مهر«، ناصر نبي پور ميانگين قيمت 
هركيلوگ��رم تخم م��رغ را در مرغ��داري بين 
۶٣۰۰ تا ۶۴۰۰ تومان اعالم كرد و گفت:يكي از 
خواسته هاي مرغداران آزاد شدن صادرات تخم 

مرغ به دليل مازاد اين محصول است. 
وي افزود:هم اكنون حدود ۱۰۰ هزار تن تخم 

مرغ مازاد داريم كه بايد صادر شود. 
رئيس هيئ��ت مديره اتحاديه م��رغ تخم گذار 
استان تهران در بخش ديگري از سخنان خود 
وضعي��ت ب��ازار نهاده هاي دام��ي را همچنان 
نامطلوب توصيف كرد و گفت: قيمت ذرت در 

بنادر كيلويي بيش از ۱۵۰۰ تومان است؛ سويا 
هم بسيار كم است و پيدا نمي شود. 

نبي پور قيمت سويا را باالي ٣۶۰۰ تومان در هر 
كيلو اعالم و اضافه كرد: به دليل كمبود، سويا را 

تا ۴۰۰۰ تومان در هر كيلو هم مي فروشند. 
وي درباره اينكه دولت مدتي است اعالم مي كند 
مش��كل تخصي��ص ارز نهاده ه��اي دامي حل 
شده اس��ت، ادامه داد: آنطور كه گفته مي شود 
مشكل در حرف حل شده اس��ت، اما در عمل 

چيزي مشخص نيست. 
نبي پور با بيان اينكه ما بيش از يك ماه است كه 
از شركت پش��تيباني امور دام نهاده خريداري 
كرده و پول آن را نيز پرداخته ايم، گفت: شركت 
پشتيباني امور دام فعاًل توزيع نهاده به مرغداران 
مرغ گوشتي را آغاز كرده اس��ت تا از آنان براي 

امور تنظيم بازار، مرغ دريافت كند. 
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 بي خبري مدير عامل پشتيباني امور دام 
از توقف فروش اينترنتي گوشت قرمز 

 معاون وزير صنعت: فروش اينترنتي 
مورد تأييد نيست 

طرح فروش اينترنتي گوش�ت قرمز كه طي هفته گذشته در بوق 
و كرنا شد، روز گذش�ته متوقف ش�د. اين در حالي است كه مدير 
عامل شركت پشتيباني امور دام از توقف فروش اظهار بي اطالعي 
كرد و مع�اون وزير صنعت نيز ب�ا عذرخواهي از م�ردم گفت: اين 
طرح مورد تأييد ستاد تنظيم بازار نيست و قابليت اجرايي ندارد. 
اين روزها توزيع گوش��ت قرم��ز در بازار ب��ه معماي بزرگ��ي تبديل 
ش��ده، اقدامات دولت در سامان بخش��يدن به بازار گوشت در پنج ماه 
گذش��ته به دربس��ته خورد ه اس��ت. توزيع روزانه در ميادين و فروش 
اينترنتي هيچكدام نتوانس��ته گره كور بازار گوش��ت قرمز را باز كند. 
دالل بازي ، كاهش واردات گوش��ت گوس��اله در يك م��اه اخير، دپوي 
گوشت هاي خارجي در گمركات به داليل نامعلوم، احتكار گوشت هاي 
تنظيم بازاري از سوي سودجويان و. . . از مشكالتي هستند كه مانع از 

سرو سامان يافتن بازار گوشت قرمز شده است. 
گمرك در ۲۰ بهمن اعالم كرد ۲/۵ ميليون كيلوگرم در حال ترخيص 
از ۱۰ گمرك كش��ور اس��ت، اما چرا اين حجم واردات ب��ازار را كنترل 
نمي كند؟ بازرس��ي هايي ك��ه بازرس��ان وزارت دادگس��تري اخيراً از 
توزيع گوشت در بازار داش��تند، اعالم كردند  كه توزيع بسيار نادرست 
اس��ت و داللي در آن موج مي زند. ابتدا اعالم شد گوشت هاي وارداتي 
در فروش��گاه هاي زنجيره اي و ميادين ميوه و تره بار توزيع مي ش��ود. 
محدوديت مكان هاي عرضه باعث شد صف هاي طوالني براي خريد يكي 

دو كيلوگرم گوشت تشكيل شود و نارضايتي بين مردم ايجاد كرد. 
هفته گذشته از توزيع اينترنتي گوشت تنظيم بازاري خبر دادند و اعالم 
شد سه س��امانه اينترنتي »به روز رسان«، »يخچال« و »مسترقصاب« 
گوش��ت تنظيم بازاري ب��ه مردم مي دهن��د. اين طرح فق��ط عمر دو 
روزه داشت و روز گذش��ته مديران يكي از اين سامانه ها اعالم كرد كه 
نتوانسته ايم سهميه گوشت از مركز پشتيباني امور دام دريافت كنيم 
و بنابراي��ن توزيع گوش��ت اينترنتي متوقف شده اس��ت. از همان ابتدا 
انتقاداتي بر توزيع اينترنتي مطرح بود، نخست اينكه منتقدان مي گفتند 
اين واگذاري بدون برگزاري مناقصه انجام شده است و مطرح مي كردند 
اين سايت متعلق به مديران برند معروف اس��ت و بايد براي واگذاري 

توزيع گوشت به شركت ها مناقصه برگزار مي كردند. 
   پشتيباني اموردام: بي خبرم 

با انتشار خبر توقف فروش اينترنتي، مدير عامل شركت پشتيباني امور 
دام كشوردر تماس تلفني با »جوان« از توقف فروش اينترنتي گوشت 
تنظيم بازاري اظهار بي اطالعي كرد و وعده داد كه موضوع را پيگيري 
كند و تا لحظه تنظيم خبر هيچ پاسخي از دكتر ورناصري دريافت نشد. 
چند ساعت بعد عباس قبادي، دبير ستاد تنظيم بازار در خصوص داليل 
توقف فروش اينترنتي نيز اعالم كرد كه اي��ن طرح مورد تأييد نبوده و 
قابليت اجرايي ندارد. وي افزود:اين طرح بسيار خوب است، اما هر حرفي 
بايد در شرايط خودش زده شود و پياده سازي آن در شرايط فعلي امكان 
نداشته و زير ساخت هاي آن مهيا نيست. وي با عذر خواهي از مردم بابت 
برخي كوتاهي ها و مشكالت به وجود آمده در توزيع برخي اقالم به ويژه 
گوشت قرمز تأكيد كرد: اين طرح مورد تأييد ستاد تنظيم بازار نيست. 

   از هفته آينده صف گوشت نخواهيم داشت
دبير س��تاد تنظيم بازار افزود: براي گوشت قرمز هم برنامه هاي خوبي 
داريم كماكان گوشت قرمز در شبكه هاي توزيع عرضه مي شود، البته 
قرار بر اين است كه گوشت قرمز را در شبكه هاي خاص هم توزيع كنيم 
از جمله جامعه هدف كاركنان دولت كه جزئيات آن در دو سه روز آينده 
اعالم خواهد ش��د. قبادي افزود: با برنامه ريزي هاي انجام شده از هفته 

آينده براي گوشت قرمز شاهد صف نخواهيم بود. 
   وزير صنعت: بازار با بخشنامه اصالح نمي شود

همچنين وزير صنعت در حاشيه جلسه ستاد تنظيم بازار با زير سؤال 
بردن اقدامات چن��د ماهه وزارت جهاد كش��اورزي در مديريت بازار و 
كنترل قيمت ها گفت: بازار با بخشنامه اصالح نمي شود و براي تنظيم 
بازار گوش��ت و مرغ بايد با مكانيزم هاي عملي وارد شد. رضا رحماني 
بدون اعالم پيشنهاد جديد براي رفع مشكالت فعلي در توزيع گوشت 
از بايد هاي مديريت بازار سخن گفت و افزود: با اجراي تصميمات ستاد 
تنظيم بازار، قيمت ها تعديل خواهد شد، ضمن اينكه بايد برخورد جدي 
با متخلفان به گونه اي باشد كه مردم آن را احساس كنند. وزير صنعت 
بدون توجه به اينكه مشكالت فعلي مردم مجازات متخلفان بازار نيست، 
بلكه تأمين اقالم اساسي و مايحتاج زندگي شان است،تصريح كرد: مردم 
بايد احساس كنند كه با متخلف به طور جدي برخورد مي شود. برخورد 
هم، اعالم آمار ۵ هزار نفري از تشكيل پرونده نيست، بلكه ممكن است دو 
پرونده تشكيل شود، اما اين پرونده بايد براي تخلف هاي اساسي باشد. 
رحماني گفت: اگر نياز بود شبانه روزي كار كنيم تا براي مردم مشكلي 
پيش نياي��د. بايد درباره كاال ه��اي پُرمصرف همچون گوش��ت و مرغ 
تصميمات ش��فافي گرفته ش��ود تا مطمئن ش��ويم در دو ماه آينده با 
مشكلي مواجه نيس��تيم. وي از دس��تور به رئيس س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان براي تشديد نظارت خبر داد و گفت: 
در موقعيت هايي بايد از مكانيزم بازار براي كنترل و نظارت استفاده كرد. 
در موقعيتي ديگر هم كه از سوي عده اي طمع كاري وجود دارد، ما بايد 

ورود كنيم و اين هم بايد محسوس باشد. 
وي همچنين از تفويض اختيارات تنظيم بازار شب عيد به وزارت جهاد 
كشاورزي خبر داد و گفت: ستاد تنظيم وظيفه تنظيم بازار شب عيد را 

به وزارت جهاد كشاورزي واگذار كرد.
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نشس�ت كميته مزد ش�وراي عالي كار امروز 
با دس�تور كار، به روزرساني س�بد معيشت و 
يافت�ن فرمولي ب�راي نزديك ك�ردن حداقل 
دستمزد و س�بد معيشت تش�كيل مي شود. 
اين نشس��ت در حالي برگزار خواهد ش��د كه در 
نخستين نشست كميته دس��تمزد شوراي عالي 
كار كه در هش��تم بهمن ماه با دستور كار بررسي 
مزد ۹۸ برگزار شد، تصميم بر اين شد كه گزارش 
دي ماه مركز آمار مبناي محاسبه مزد سال آينده 
قرار گيرد. همچنين در دومين نشست اين كميته 
نيز كه هفته گذشته برگزار شد چانه زني ها بر سر 
به روز رساني سبد معيشت و پيدا كردن فرمولي 
كه بتواند دستمزد سال آينده را به سبد معيشت 

نزديك كند، ادامه پيدا كرد. 
 نكته مهم اين است، در تبصره دوم ماده ۴۱ قانون 
كار، لزوم توجه به س��بد معيشت در زمان تعيين 
مزد كارگران در شوراي عالي كار مورد تأكيد قرار 
گرفته و عالوه بر آن تورم س��االنه نيز بايد مد نظر 
اعضاي شوراي عالي كار براي تعيين مزد ساالنه 

كارگران قرار گيرد. 
در همين حال، س��ال گذش��ته حداق��ل هزينه 
معيش��ت خانوار براي يك ماه ۲ ميليون و ۷۰۰ 
هزار تومان تعيين ش��ده بود و بررس��ي اعداد آن 
نش��ان مي داد كه س��هم خوراكي ها از كل سبد 

معيش��ت كارگري به ۲۵/۷ درصد رسيده و سهم 
غير خوراكي ها شامل شامل پوشاك، حمل ونقل، 
بهداش��ت، درمان و هزينه مس��كن بيش از ۷۴ 

درصد است. 
بر اين اس��اس، جدولي ش��امل ۱٣ قل��م از مواد 
خوراكي به تصويب ش��وراي عالي كار رس��يد كه 
براي حداقل معيشت يك خانواده كارگري ٣/ ٣ 

نفره تعيين شده بود. 
در همين ارتباط، علي خدايي، نماينده كارگران در 
شوراي عالي كار در آبان ماه گذشته در نخستين 
نشست مشترك با محمد شريعتمداري به عنوان 
وزير كار گفته بود: بعد از تكانه هاي ارزي سال ۹۱ 
معيشت كارگران دچار مشكل شد به گونه اي كه 
٣۷ درصد هزينه هاي كارگران از محل دستمزد 
تأمين مي شد و ما در سال گذش��ته با فشارهاي 
بسيار توانسته بوديم با اصالح دستمزد فقط ۱٣ 
درصد آن را جبران كنيم به گونه اي كه دستمزد 
مي توانست ۵۰ درصد از معيشت كارگران را تأمين 
كند، اما بعد از اتفاقات اخير، معيش��ت كارگران 
س��قوط آزاد پيدا كرد و حاال دس��تمزد فقط ٣۲ 

درصد معيشت كارگران را تأمين مي كند. 
وي سپس مي گويد: نمايندگان كارگري حتي در 
به روزرساني هاي غير رس��مي خود از اقالم سبد 
معيش��ت بر مبناي تورم رقم آن را ت��ا ۴ ميليون 

تومان نيز ب��رآورد كردند اما قطع��اً اينكه حداقل 
دس��تمزد نزديك به چنين رقمي باش��د، دور از 
انتظار اس��ت. نماين��دگان كارگري امي��د دارند 
آنچنانكه وزير كار وع��ده داده در يك بازه زماني 
چهار يا پنج ساله دستمزد و سبد معيشت به مرور 

به هم نزديك شوند. 
   حقوق كارگر فقط ۴ درص�د قيمت تمام 

شده محصول است
در همين حال بايد عنوان كرد كه در پاياِن ساِل 
قبل كارگروه مزِد شوراي عالي كار حداقل مبلِغ 
سبد معيش��ِت خانوار كارگري را »۲ ميليون و 
۶۶۱ هزار« تومان محاس��به كرده بود، اما بعد از 
افزايِش بي روي��ه نرخ ارز در ماه هاي اوِل س��اِل 
جاري، روز دوم دي م��اه، رئيس همان كارگروه 
مبلغ سبد معيشت خانوار را »۵ ميليون و ۲۰۰ 
هزار توم��ان« اعالم ك��رد. بنابراي��ن در  چنين 
شرايطي و درحالي كه سهم دستمزد در قيمت 
تمام ش��ده توليد را »۴ درص��د« اعالم كرده اند 
وزير كار از ۲۰ درصد افزايش دستمزد كارگران 
در سال آينده س��خن مي گويد و سپس عنوان 
مي كند ك��ه باقي عق��ب ماندگي دس��تمزدي 
كارگران از طريق پرداخت بس��ته هاي حمايتي 

جبران خواهد شد. 
جالب اينجاست كه شريعتمداري در حالي وعدۀ 

ارائه »سبد جبراني معيش��ِت خانواِر« را مي دهد 
كه وي پيشتر نيز از ارائه سبد ۲۰۰ هزار توماني در 
سه نوبت قبل از پايان سال را داده بود. درحالي كه 
نزديك ب��ه ۱۴ ميليون كارگر بيمه ش��ده و »۱۰ 
ميليون نفر كارگر غيررسمي« در كشورمان وجود 
دارد، روز دوم بهمن ماه رس��انه ها از »پايان واريز 
مبلغ بس��ته حمايتي به حساب ۶ ميليون و ۱۵۰ 
هزار نفر از بيمه شدگان تأمين اجتماعي« و عدِم 
ارائه اعتبار بيشتر از سوي سازماِن برنامه و بودجه 
خبر دادند. بنابراين مشخص است كه وعده ارائه 
اين بسته براي سال آينده نيز قطعاً به سرنوشت 

پرداخت بسته در سال جاري دچار خواهد شد. 
   دستمزد كارگران وجه المصالحه جريانات 

سياسي شده است
اما چالش ها بر سر تعيين دس��تمزد در شرايطي 
است كه طي سال گذش��ته، به دليل بروز تورم و 
تغيير نرخ كاالهاي ض��روري، عماًل قدرت خريد 
كارگران به يك سوم كاهش پيدا كرد. موضوعي كه 
حاال باعث شده مهم ترين خواسته كارگران جبران 
قدرت خريد خود بر اساس قانون كار باشد. البته در 
اين ميان به نظر مي رسد كه برخي با پاشيدن رنگ 
سياسي بر خواسته كارگران، به دنبال سركوب اين 
خواسته به حق هستند و از سوي ديگر مي كوشند 
اين اتفاق را به كارفرمايان مرب��وط كنند. بر اين 
اساس، محمود تواليي رئيس كميسيون ماليات، 
كار و تأمين اجتماعي اتاق بازرگاني ايران با انتقاد 
از فرايند فعلي تعيين حقوق و دستمزد كارگران 
گف��ت: متأس��فانه كارگ��ران »وجه المصالحه« 

جريانات سياسي در كشور شده اند. 
وي در گفت وگو با »تس��نيم«، با انتقاد از فرايند 
فعلي نگاه مسئوالن امر به موضوع افزايش حقوق 
كارگران اظهار كرد: در معادل��ه افزايش حقوق 
كارگران، هم بايد مش��كالت ش��ديد معيشتي 
كارگران را ديد و هم مشكالت توليد و كارفرمايان 
را؛بنابراين بايد اين نكته را به درستي درك كرد 
كه اين معادله دو بخش دارد و در ظاهر در تضاد 
با يكديگر ق��رار دارند؛ يك بخ��ش، ادامه حيات 
واحدهاي توليدي و س��ِرپا مان��دن آنها و بخش 
ديگ��ر، كارگراني كه معيش��ت آنها ب��ا توجه به 
وضعيت اقتصادي فعلي به ش��دت دچار مشكل 
شده و سال بعد احتماالً تورم بيش از ۲۰درصدي 
را تجربه خواهند كرد و قدرت خريدشان كاهش 

خواهد يافت. 
وي ب��ا انتق��اد از فراين��د فعلي سياس��تگذاران 
گفت: متأس��فانه باور من اين اس��ت كه كارگران 
»وجه المصالحه« جريانات سياس��ي در كش��ور 
ش��ده اند و تصميم گيري ه��اي اي��ن مس��ئوالن 
به س��متي اس��ت كه هم كارگران را تحت فشار 
قرار مي دهد، ه��م كارفرمايان واحدهاي توليدي 

كوچك را.

آيا حداكثر افزايش حقوق كارگران فقط ۲٠ درصد است؟

معيشت كارگران در پيچ بازي هاي سياسي
جعفر تكبيري

  گزارش   یک

 نقش بخش هاي بودجه
و بانك در توليد تورم  

وقتي در حوزه اقتصاد س��خن از سيستم مي ش��ود، بدين معني است 
كه انضباطي براي اجزا و هر بخش از سيس��تم تعريف شده است و اگر 
بخشي در سيستم همانند بانك يا بودجه دچار بي انضباطي و انحراف 
مالي شود، در خروجي سيستم و عملكرد اقتصاد در دوره هاي مختلف 
مي بينيم كه به جاي تقويت ارزش پول ملي شاهد تورم و به جاي تقويت 
اشتغال، توليد كاال و خدمات شاهد بيكاري و رشد منفي اقتصاد هستيم 
و به نظر مي رسد كاركرد انحراف اين بخش ها به دليل اصالح نكردن در 

گذر زمان در حال تشديد است. 
بخش پول و بانك در اقتصاد دولتي و نفتي ايران بسيار مهم است، زيرا 
بخش تأمين مالي در اقتصاد ايران بانك محور است، تا جايي كه حدود 
۸۰تا ۹۰ درص��د تأمين مالي بخش ه��اي مختلف اع��م از نفت و گاز، 
كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن و ساختمان از طريق بانك ها انجام 
مي گيرد و درعين حال چون اقتصاد دولتي و عمومي است، نظام بانكي 
هم در تبديل ارزهاي نفتي و غير نفتي اين بخش وظيفه ايفا مي كند و 
هم اينكه بايد انبوهي از شركت هاي دولتي و عمومي با تأمين مالي كند 
و در صورت كسري بودجه دولت نيز در نهايت بايد با چاپ پول يا اشكال 

ديگر تأمين مالي اين بخش ها را انجام دهد. 
در توضيح منابع بخش بانك بايد يادآور ش��د اي��ن بخش منابعش به 
دليل عدم كفايت سرمايه الزم عموماً براي اشخاص حقيقي و حقوقي 
با مالكيت مردمي و خصوصي، دولتي و عمومي غير دولتي و تعاوني و 
خصولتي است، از اين رو ماهيت منابع بانك عموماً بدهي سود دار است 
و وقتي معوق مي شود براي بانك تعهداتي نسبت به سپرده گذار ايجاد 
مي كند كه اگر به موقع تسويه نشود يا در جاي خود در قالب تسهيالت 
و تأمين مالي مصرف نشود مي تواند در اقتصاد اثر تخريبي داشته باشد 
و به جاي بخش توليد و خدمات بخش غير مولد را توسعه بخشد و در 
عين حالي كه شاهد رشد حجم نقدينگي در اثر كاركرد غلط نظام بانكي 
مي شويم، اثر چنداني از رشد اقتصادي نمي بينيم، اين فرايند ارزش پول 
را كاهش مي دهد و نوعي اجحاف به صاحبان حقوق هاي ثابت همانند 

نيروي كار يا صاحبان طلب هاي ريالي است. 
از طرف ديگر ساختار اقتصاد ايران كه عموماً دولتي و عمومي است بر 
اساس قانون محاس��بات عمومي فعاليت مي كند و از بودجه عمومي، 
شركت ها، بانك ها و مؤسس��ات وابس��ته به دولت ارتزاق مي كند، در 
همين راستا وقتي منابع بودجه را بررسي مي كنيم، مي بينيم درآمدهاي 
ناشي از واگذاري هاي دارايي هاي سرمايه اي همانند فروش نفت و گاز و 
مشتقات، ماليات، و واگذاري هاي دارايي هاي مالي همانند اسناد خزانه 
و اوراق بدهي كه يك نوع استقراض است به بودجه تزريق مي شود با اين 
توضيح كه گاهي دولت ها آنقدر هزينه هاي زائد و بالفايده را از طريق 
بودجه تأمين مالي مي كنند كه دچار كسري بودجه مي شود و در همين 
راستا شخصاً يا از طريق شركت هايشان بدهي هاي خود را به سازمان 
امور مالياتي، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق هاي بازنشستگي، بازار 
سرمايه، بانك مركزي و ساير بانك ها و حتي پيمانكاران، شهرداري ها 
پرداخت نمي كنند و همين بدهي ها تبعات منفي سلسله واري را براي 
بخش هاي ديگر اقتصاد به همراه دارد و موتور كاهش ارزش پول ملي و 

طوفان بدهي ها در سيستم و ساختار اقتصاد را روشن مي كنند. 
در ادامه بايد يادآور شد بانك و ماليه و بودجه دولت به نوعي در ساختار 
اقتصاد ايران به يكديگر گره خورده اند و تشابهاتي در هبه قدرت خريد 
يا سلب قدرت خريد به اش��خاص حقيقي و حقوقي با يكديگر دارند از 
اين رو اين دو بخش بي انضباطيشان عالوه بر اينكه بخش هاي از اقتصاد 
را با چالش مواج��ه مي كند، مي تواند براي ع��ده اي فقر و براي عده اي 
ثروت به همراه آورد و در عين حال ارزش پول ملي را نيز در برابر ساير 
ارزها و كاال و خدمات تضعيف كندبه طور نمونه وقتي تورم عمومي ۲۰ 
درصد و تورم بخش زمين و مس��كن ۱۰۰درصد، سهام ۲۵درصد ارز، 
۲۰۰درصد و سكه ۲۰۰درصد و بازار كار ۱۵درصد رشد مي كند افراد 
به نسبت حجم و نوع دارايي هايشان مي توانند در اثر اين نوسان ها فقير 

يا ثروتمند شوند. 
همانطور كه بانك به واسطه پرداخت سود به سپرده گذار) بدون در نظر 
گرفتن اين مهم كه اين س��ود حاصل توليد كاال و خدمات در واقعيت 
اقتصاد است يا  خير(، قدرت خريد جديدي را به آن اهدا مي كند)البته در 
صورتي كه سودپرداختي از تورم عمومي بيشتر باشد( و به واسطه رشد 
حجم نقدينگي بدون رش��د اقتصادي و كاهش ارزش پول ملي، قدرت 
خريد صاحبان حق��وق ثابت همانند ۲٣ ميليون ش��اغل مزد بگير در 
اقتصاد ايران را سلب مي كند ، در بودجه نيز اتفاق مشابه با عملكرد بانك 
رخ مي دهد، در حقيقت از طريق دو ابزار منابع و مصارف بودجه قدرت 
خريدي به اشخاص حقيقي و حقوقي اعطا يا س��لب مي شود، به طور 
نمونه بخشي از قدرت خريد و درآمد ۲٣ميليون نيروي كار تحت عنوان 
ماليات به دولت از آن سلب مي شود و از طرف ديگر كاركنان دولت به 

واسطه دريافت دستمزد قدرت خريد دريافت مي كنند. 
در نهايت انتظار مي رود مراكز پژوهش��ي نقش بانك و ماليه و بودجه 

دولت را در شكل گيري تورم در اقتصاد ايران مورد مطالعه قرار دهند.

توليدنفت ايران؛2/7ميليون بشكه 
بش�كه  ه�زار   ۳۵٠ كاه�ش  ب�ا  عربس�تان  نف�ت  تولي�د   
م�اه س�ال  و دي  م�اه دس�امبر ) آذر  ب�ه  روز نس�بت  در 
رسيده اس�ت.  روز  در  بش�كه  ميلي�ون   ١٠/۲١۳ ۹۷( ب�ه 
به گزارش دبيرخانه اوپك، ميانگي��ن توليد اعضاي اوپك در ماه ژانويه 
)دي و بهمن ۹۷( با كاهش ۷۹۷ هزار بشكه نسبت به ماه دسامبر ) آذر 

و دي ماه سال ۹۷( ٣۰/۸۱ ميليون بشكه در روز بوده است. 
 توليد نفت عربستان با كاهش ٣۵۰ هزار بش��كه در روز نسبت به ماه 
دس��امبر ) آذر و دي ماه س��ال ۹۷( به ۱۰/۲۱٣ ميليون بشكه در روز 
رسيده اس��ت. همچنين توليد عراق و امارات ب��ه ترتيب با كاهش ۴٣ 
و ۱۴۶ هزار بش��كه در روز به ۴/۶۶۹ و ٣/۰۷۸ ميليون بش��كه در روز 

رسيده است. 
توليد نفت ايران با كاهش ۴ هزار بشكه نسبت به ماه دسامبر ) آذر و دي 

ماه سال ۹۷( به ۲/۷۵۴ ميليون بشكه در روز رسيده است.

بهناز قاسميهادی  غالمحسينی

شهرداري کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسالمی شهر پروژه مندرج 
در جدول ذیل را از طریق  مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی (تجدید)

ف
دی
میزان غیر نقديصالحیتمبلغ به سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتر

1
خرید، نصب ، حفظ و نگهدارى از 

تجهیزات و چراغ هاى راهنمایى و رانندگى 
و زمینى کردن کابل هاى هوایى

ارائه سوابق کاري و روزمه مرتبط و 13/700/000/000685/000/000
67/15%قراردادهاى مشابه با موضوع پروژه
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اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداري کرج

در بيسـت و يكمين رتبه بندى شـركت هاى 
برتر ايران IMI-100، كه براساس شاخص هاى 
كمى و دسـتاوردهاى عينـى و عملى صورت 
گرفت، بانك انصار رتبه نخست بهره ورى كل 
عوامل را در بين بانك هاى كشور به دست آورد 
و مورد تقدير سازمان مديريت صنعتى كشور 

قرار گرفت.
ــى وتبليغات، در  ــزارش اداره كل روابط عموم به گ
همايش شركت هاى برتر ايران كه صبح روز دوشنبه 
ــى، صاحب نظران و  8 بهمن با حضور مقامات دولت
مديران برتر كشور در مركز همايش هاى بين المللى 
ــاس  ــك انصار براس ــد، بان ــيما برگزار ش صدا و س

ارزيابى هاى كارشناسان ذيربط توانست در بين 500 
شركت برتر ايران عنوان سيزدهمين شركت برترايران 

و بهره ورترين بانك كشور را به دست آورد.
اين گزارش مى افزايد بانك انصار طى 4 سال گذشته 
ــات اصالحى را  ــروژه بهبود و اقدام بيش از 374 پ
ــش درآمد، كاهش  اجرايى كرده كه منجر به افزاي
هزينه و بهبود فرايندهاى داخلى شده و در مسابقات 
ــئوليت هاى  ملى بهينه كاوى، تجربيات موفق، مس
ــول و خدمات  ــوآورى محص ــى و برترين ن اجتماع
شركت هاى ايرانى نيز حائز رتبه شده و براى پنجمين 
سال پياپى عالى ترين جايزه مديريت سالمت ادارى 

كشور را از آن خود كرده است.

 بانك انصار مقام نخست بهره ورى كل عوامل
در بانك هاى كشور را به دست آورد

IMI-100

  خبر


