
با خودكفاي�ي كش�ور در تولي�د فرآورده هاي 
نفتي و تغيير موضع كش�ور از يك وارد كننده، 
به صادر كنن�ده بنزين، فاز چهارم پااليش�گاه 
س�تاره خليج ف�ارس كام�ًا  ايران�ي س�اخته 
خواهد كه قرارگاه س�ازندگي خاتم االنبيا)ص( 
اي�ن پ�روژه را ب�ه پي�ش خواه�د ب�رد. 
 فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس دو روز پيش 
افتتاح شد كه با بهره برداري از اين پااليشگاه، ديگر 
نيازي به واردات بنزين نيس��ت. گرچه مديرعامل 
ش��ركت ملي پااليش و پخش گفته است فعاًل به 
ص��ادرات بنزين فك��ر نمي كند، اما ب��ا احداث فاز 
چهارم اين پااليشگاه، مس��ير ورود ايران به جمع 

صادركنندگان بنزين مهيا مي شود. 
سعيد محمد، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 
)ص( در برنام��ه گفت وگوي ويژه خبري ش��بكه 
دو س��يما با بيان اينكه در فازهاي قبلي پااليشگاه 
س��تاره خليج فارس 30درصد تجهيزات از جمله 
كمپرس��ورهاي هيدروژن��ي را وارد كرديم، گفت: 
ساخت اين كمپرسورها كه فناوري بسيار پيچيده اي 
دارد به سازمان هوافضا سپاه براي مهندسي معكوس 

كمپرسورهاي وارداتي واگذار كرده ايم. 
وي گفت: س��اخت فاز چهار پااليش��گاه س��تاره 
خليج ف��ارس از مه��ر امس��ال آغاز ش��ده اس��ت 
و با فراخوان ش��ركت هاي ايراني به نتايج بس��يار 
خوبي رس��يده ايم. اكنون با راه اندازي پااليش��گاه 

س��تاره خليج فارس برداشت كش��ورمان از منابع 
پارس جنوبي بيشتر از قطر شده است. 

محمد افزود: در گذشته نگهداشت ميعانات گازي 
استخراج شده از پارس جنوبي مش��كل بود، اما با 
احداث 388 كيلومتر لوله و انتق��ال اين ميعانات 
به بندر عباس محدوديت استخراج ميعانات گازي 
از پارس جنوبي رفع شد و اكنون محصوالت بسيار 
با ارزش در پااليش��گاه س��تاره خليج فارس توليد 

مي شود. 
وي با بيان اينكه بهره برداري از پااليش��گاه ستاره 
خليج فارس در زمان بندي مش��خص انجام ش��د، 
افزود: ورود قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا در ساخت 
اين پااليشگاه براي پر كردن خأل خروج شركت هاي 

خارجي به دليل تحريم كشورمان بود. 
فرمانده ق��رارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا گفت: در 
س��اخت فازهاي يك، دو و سه پااليش��گاه ستاره 
خليج فارس در تأمين كاال 70 درصد، در مهندسي 
67 درص��د و در بخش اجرا صددرص��د كار ايراني 

بوده است. 
محمد اظهار داشت: پااليشگاه ستاره خليج فارس 
بزرگ تري��ن پااليش��گاه ميعان��ات گازي جهان و 
بزرگ ترين توليد كننده بنزين يورو 5 دنياس��ت. 
با راه اندازي ف��از چهار اين پااليش��گاه به ظرفيت 
360 هزار بشكه اي آن 120هزار بشكه ديگر اضافه 

مي شود و اين خود ركورد جهاني است. 

فرمانده ق��رارگاه س��ازندگي خاتم االنبي��ا افزود: 
ميانگين سني افرادي كه در ساخت اين پااليشگاه 
كار كرده اند 32/5 سال است و اين فقط مربوط به 
بخش كارگري نيست، بلكه مديران و كارشناسان ما 
نيز در اين سن هستند. محمد گفت: در اوج كار 12 
هزار نفر مستقيم و 36 هزار نفر غير مستقيم براي 
س��اخت پااليش��گاه كار كرده اند و در بهره برداري 
از آن ني��ز 3 ه��زار نفر مس��تقيم و 10 ه��زار نفر 
غير مستقيم مشغول شده اند. با ايجاد پژوهشكده، 
پژوهشكده هاي ديگر و مجموعه هاي دانش بنيان را 
به يكديگر وصل كرده ايم و كارهاي خوبي در قرارگاه 

سازندگي خاتم االنبيا انجام شده است. 
  در قرارگاه چه خبر است؟

فرمانده قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا با اشاره به 
اينكه سهم قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا در اجراي 
طرح هاي عمراني به نسبت اعتبارات عمراني كشور 
زير 4درصد است، گفت: اين قرارگاه تالش مي كند 
جاي ش��ركت هاي بزرگ خارجي را در كشورمان 
بگيرد و به جاي اينكه شركت هاي بزرگ خارجي 
كارها را بين ش��ركت هاي ديگر خارجي تقس��يم 
كنند، قرارگاه كاره��ا را بين ش��ركت هاي ايراني 

تقسيم كند. 
محمد افزود: ظرفيت قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 
200 هزار نفر اس��ت كه 50 هزار نفر آن نيروهاي 
ق��رارگاه و 150 هزار نفر پيمانكاراني هس��تند كه 

با ق��رارگاه كار مي كنن��د. اگر تأمي��ن منابع مالي 
طرح هاي عمراني به درس��تي انجام ش��ود، كارها 

پيچيده نيست. 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا گفت: قرارگاه 
خاتم االنبيا درفعاليت هاي عمراني ركوردهايي را 
در كشور از جمله ساخت هزار و 125 متر تونل در 
يك ماه و احداث خط آهن اينچه برون به گرگان به 
طول 125 كيلومتر در يك ماه و نصب 8 هزار و 350 
كانكس در 35 روز براي منابع زلزله زده كرمانشاه را 

به خود اختصاص داده است. 
  حركت ناخوشايند مصرف بنزين

عليرضا صادق آبادي، مع��اون وزير نفت نيز در اين 
برنامه با بيان اينكه تا مهر امسال هميشه وارد كننده 
بنزين بوده ايم و بيشترين واردات در بازه سال هاي 
84 تا 87 و ح��دود 20 ميليون ليت��ر در روز بوده 
اس��ت، گفت: اكنون با راه اندازي پااليشگاه ستاره 

خليج فارس واردات بنزين به صفر رسيده است. 
وي اف��زود: ميانگين مصرف بنزين در س��ال 97، 
87 ميليون ليتر در روز بوده، ام��ا ميزان توليد در 
بهمن به 103 ميليون ليتر رس��يده است. توليد و 
ذخيره سازي بنزين در كشور مطلوب و پااليشگاه 
ستاره خليج فارس حدود 800 ميليون دالر ارزش 

افزوده در سال ايجاد كرده است. 
معاون وزير نفت با بيان اينكه 70 درصد سبد مصرف 
سوخت كشور گاز است، افزود: اگر پااليشگاه ستاره 

خليج فارس نبود مجبور به واردات بنزين بوديم. 
وي گفت: با راه اندازي پااليشگاه ستاره خليج فارس 
محدوديتي در اس��تخراج و توليد ميعانات گازي 
نداريم و اگر اين پااليشگاه راه اندازي نمي شد روزانه 
بايد 18ميليون دالر معادل 36 ميليون ليتر بنزين 

وارد مي كرديم. 
صادق آبادي افزود: در شش ماهه دوم سال مصرف 
بنزين كاهش مي يابد، اما در سه ماه تابستان امسال 
97 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كش��ور بود. 
مازاد مصرف بنزين كش��ور را ب��راي تأمين ذخاير 

راهبردي استفاده مي كنيم. 
صادق آبادي گفت: تالش مي كنيم با رفع گلوگاه ها 
خوراك اين پااليشگاه را به بيش از 500 هزار بشكه 
برسانيم. معاون وزير نفت با بيان اينكه نفت كوره 
پااليشگاه هاي كشور روزانه بين 63 تا 70 ميليون 
ليتر است، افزود: كاهش اين ميزان نفت كوره برنامه 

بلندمدت اين وزارتخانه است. 
وي اظهار داشت: اين موضوع نياز به سرمايه گذاري 
بسيار اس��ت و مي توانيم 20 ميليارد دالر براي آن 
طرح تعريف كنيم. اگر روند كنوني افزايش مصرف 
بنزين ادامه يابد كه سالي حدود 8 درصد است به 

زودي مزيت صادرات بنزين را از دست مي دهيم. 
معاون وزي��ر نفت گفت: چ��ون تاكنون تصميمي 
درباره نرخ دوم بنزين گرفته نش��ده اس��ت، كارت 
سوخت معني ندارد. كارت س��وخت به تنهايي از 

قاچاق بنزين جلوگيري نمي كند. 
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فاز چهارم ستاره خليج فارس کاماًل ايراني خواهد بود
سعيد محمد: ورود قرارگاه خاتم االنبيا به پروژه پااليشگاه ستاره خليج فارس براي پر كردن خأل شركت هاي خارجي بود

خبر فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( از يك تصميم بزرگ اقتصادي

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

251622333پارسسرام
4808346آهنگريتراكتورسازيايران

17032811كنترلخوردگيتكينكو
3886185داروسازيجابرابنحيان

7566360شيشهوگاز
18686889فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش

14987713دشتمرغاب
4100195قندلرستان

6624315كاشيوسراميكحافظ
3240154مارگارين

2842135صنايعشيمياييفارس
13327632قنداصفهان

4187198سيمانخوزستان
178284صنايعريختهگريايران

9537444خوراكدامپارس
7523349كارخانجاتقندقزوين

110051بانكپارسيان
2932134توليديكاشيتكسرام

4891216سيمانخزر
9963439قندهكمتان

2703119مهندسينصيرماشين
122754سيمانسپاهان

173975پستبانكايران
3968170كشاورزيودامپرويمگسال
3871165سراميكهايصنعتياردكان

165169بانكتجارت
117349بانكصادراتايران

4195171شكرشاهرود
231094بانكملت

14270536شهد
240590داروسازيكوثر

3118115حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(
6182227قندمرودشت
129146سيمانشرق
5170182كويرتاير
101235بانكسينا

159955سيمانداراب
4610158قندنيشابور

7505256مليكشتوصنعتودامپروريپارس
144249سيمانشمال

7771251سيمانفارسنو
69721داروييلقمان

6391192معادنمنگنزايران
312889داروسازيامين

213059سايپاآذين
11283309فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر

3760102صنايعكاشيوسراميكسينا
21757589البراتوارداروسازيدكترعبيدي

89224ليزينگايران
3803102سيمانغرب

244565بانكاقتصادنوين
13578360نفتبهران

294876فوالدكاوهجنوبكيش
4393110ايرانتاير

282869مليصنايعمسايران
5164120گروهمپنا)سهاميعام(

287465لعابيران
192843رينگسازيمشهد

107924سايپا
19753417معدنيدماوند

237550سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
6789138سيمانآرتااردبيل

12236248فراوردههاينسوزايران
417283آبسال

298959سرمايهگذاريساختمانايران
151329بيمهپارسيان

6986132بيسكويتگرجي
294854سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

8172145كالسيمين
114920واسپاريملت

92416سرمايهگذاريخوارزمي
107518بانكپاسارگاد

276746سرمايهگذارياعتبارايران
133422سيماندورود

140723گروهپتروشيميس.ايرانيان
492879بهنوشايران

102116كمباينسازيايران
291444ايرانياساتايرورابر
174026ايركاپارتصنعت

78011سرمايهگذاريسايپا
298841پارسمينو

683492شيرپاستوريزهپگاهخراسان
255134بانكخاورميانه
614581پارسالكتريك
106314بانكپارسيان

429355توليديچدنسازان
319240صنعتيبهشهر

314839گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
620176بورسكااليايران

237429سرمايهگذاريمليايران
189723لبنياتپاك

123815سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
217426بيمهدانا

270632ايرانخودرو
348038بينالملليمحصوالتپارس

102711پالسكوكار
402243كاشيالوند

98810سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
11005111پااليشنفتبندرعباس

385237آلومينيومايران
593356ايرانترانسفو
151814چرخشگر

11978109پتروشيميپرديس
138012قطعاتاتومبيلايران

199917سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
373231ريختهگريتراكتورسازيايران

339728سرمايهگذاريپارستوشه
265121كارخانجاتتوليديشيشهرازي

26759200سيمانبهبهان
455934پارسدارو

623146دادهگسترعصرنوين-هايوب
180313سيمانمازندران

8946زامياد
669744موتوژن

7725پارسخودرو
861254فوالدخوزستان

164510بيمهآسيا
431026نيروترانس

563734مليسربورويايران
879948باما

238713رادياتورايران
11926سرمايهگذاريشاهد
464223گروهصنعتيسپاهان

511325بورساوراقبهادارتهران
860042فوالدخوزستان

246212حفاريشمال
16608سيمانشاهرود
364217شيشههمدان
13096فنرسازيزر

18078الكتريكخودروشرق
18958س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

1568164پااليشنفتتبريز
528921كاشيپارس

13275كمكفنرايندامين
319012كارخانجاتتوليديشهيدقندي

18987لبنياتكالبر
19337حملونقلتوكا

46757167پتروشيميفناوران
1566052داروسازيزهراوي

15555سيمانفارسوخوزستان
1470643سيمانسفيدنيريز

10463گروهبهمن
606115فنرسازيخاور

626615صنايعپتروشيميكرمانشاه
30067موتورسازانتراكتورسازيايران

13353ماشينسازياراك
4471قطعاتاتومبيلايران

31336كاشيسعدي
636211كارخانجاتداروپخش

23824صنايعآذرآب
24394كابلالبرز

25954گروهداروييسبحان

هواوي: امريكا نمي تواند ما را بشكند
ش�ركت  اي�ن  ك�رد:  اع�ام  چي�ن  ه�واوي  مديرعام�ل 
جه�ان  و  نمي كن�د  جاسوس�ي  چي�ن  دول�ت  ب�راي 
نمي توان�د ب�دون فن�اوري پيش�رفته م�ا پيش�رفت كن�د. 
به گزارش دويچه ول��ه، رن ژنگ في، مديرعامل ه��واوي چين، مدعي 
ش��د كه دس��تگيري منگ ونگژو، دختر وي، در كانادا كاماًل بر اساس 

انگيزه هاي سياسي است. 
مديرعامل هواوي چين گفت: نخست من به كاري كه امريكا كرده است، 

اعتراض دارم. چنين اقدامات سياسي قابل قبول نيست. 
وي كه براي نخستين بار پس از دستگيري دخترش كه مدير امور مالي 
هواوي است، س��خن مي گويد، ادامه داد: امريكا دوست دارد ديگران 
را تحريم كند، هر جا مش��كلي پيش مي آيد، آنها از اين ابزار اس��تفاده 
مي كنند. ما به اين مس��ئله اعتراض داريم، اما حاال كه شرايط اينگونه 

پيش رفته است، ما از طريق دادگاه اين مسئله را پيگيري مي كنيم. 
دختر مديرعامل هواوي چين، در دسامبر س��ال گذشته و تحت فشار 
امريكا توسط دولت كانادا دستگير شد و امريكا دليل دستگيري وي را 

نقض تحريم هاي امريكا عليه ايران عنوان كرده است. 
اخيراً ادعا شده است كه ش��ركت هواوي براي دولت چين جاسوسي 
مي كند و اين ادعا باعث ش��ده اس��ت ت��ا متحدان امريكا اس��تفاده از 
زيرساخت 5G اين ش��ركت را رد كند. مديرعامل هواوي چين گفت: 
امريكا به هيچ وجه نمي تواند ما را شكس��ت داده و از بي��ن ببرد. دنيا 

نمي تواند ما را كنار بگذارد؛ چراكه ما بسيار پيشرفته هستيم. 
---------------------------------------------------

هند بزرگ ترين خريدار نفت ونزوئال شد
ي�ك خبرگ�زاري هن�دي اع�ام ك�رد در م�اه فوري�ه و پ�س از 
تحري�م  نف�ت ونزوئ�ا توس�ط امري�كا، هن�د ب�ه بزرگ تري�ن 
خريدار نف�ت اين كش�ور امري�كاي التين تبديل ش�ده اس�ت. 
به گزارش اس��پوتنيك، NDTV هند گزارش داد: در ماه فوريه اين 
كشور روزانه 620 هزار بشكه نفت از ونزوئال وارد كرده است كه نسبت 

به ماه ژانويه 66 درصد افزايش داشته است. 
پس از تحري��م نفت ونزوئال توس��ط امريكا، صادرات اين كش��ور 9/2 
درصد نسبت به ماه ژانويه كاهش يافته و به 1/1 ميليون بشكه در روز 

رسيده است. 
 PDVSA امريكا همچنين 7 ميلي��ارد دالر از دارايي هاي ش��ركت
ونزوئال را نيز مسدود كرده است. اخيراً سخنگوي مجلس ونزوئال خود را 
رئيس جمهور خوانده و امريكا نيز از وي حمايت كرده و در تالش است تا 
با اعمال فشارهاي شديد اقتصادي يا حتي تهديد نظامي شرايط را براي 

انتقال قدرت در اين كشور فراهم كند. 
---------------------------------------------------

 اذعان بانك مرکزي اروپا 
به کاهش رشد اقتصادي منطقه يورو 

يك�ي از مقام�ات بان�ك مرك�زي اروپ�ا گف�ت: آماره�اي اخي�ر 
هس�تند.  ي�ورو  منطق�ه  اقتص�اد  تضعي�ف  نش�ان دهنده 
به گ��زارش رويترز، با وجود آنكه كاهش رش��د اقتص��ادي منطقه يورو، 
انتظارات را نس��بت به افزايش نرخ به��ره تقويت كرده اس��ت، اما اولي 
رن، يكي از مديران ارش��د بانك مرك��زي اروپا در مصاحبه ب��ا روزنامه 
آلماني »هندلزبالت« گفت: تا زمان دس��تيابي به اهداف تعيين شده در 

سياست هاي پولي، نرخ بهره در سطح كنوني حفظ خواهد شد. 
وي افزود: عالوه بر كاهش رشد كشورهاي عضو منطقه يورو، در بيرون از 
اين منطقه نيز نااطميناني از نتيجه مذاكرات بر سر نحوه خروج انگليس 
از اتحاديه اروپا و جنگ تجاري بين چين و امريكا و همچنين اعتراضات 
خياباني جليقه زردها در فرانس��ه، كاهش تولي��دات صنعتي در آلمان و 
بحران بدهي ايتاليا از ديگر مسائلي است كه باعث كاهش رشد اقتصادي 

كشورهاي عضو منطقه يورو شده است. 
منطقه يورو در حال تجربه بزرگ ترين كاهش رشد اقتصادي خود در طول 
يك دهه اخير است. رن در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا احتمال به 
تعويق افتادن افزايش نرخ بهره تا سال 2020 وجود دارد يا خير گفت كه 

ترجيح مي دهد در خصوص فرآيند آتي بازار اظهار نظري نكند. 
رن با اذعان به اينكه با وجود افزايش سطح دستمزدها، تورم منطقه يورو 
هنوز از 2 درصد هدفگذاري شده توسط بانك مركزي اروپا كمتر است، 
گفت كه افزايش دستمزدها براي مقابله با هسته سخت تورمي موفق نبوده 
است: سال گذشته به نظر مي رس��يد كه حركت نيرومندتري به سمت 
افزايش سطح تورم داشته باشيم، اما اكنون بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه 

روند كاهش نرخ رشد اقتصادي تا كجا ادامه خواهد يافت. 
رن در پايان سخنانش گفت كه بانك مركزي هنوز تا پيش از فرا رسيدن 
فصل تابستان فرصت افزايش نرخ بهره را دارد و به نوعي افزايش نرخ بهره 
در جلسه هفتم ماه مارس اين بانك را منتفي دانست. بسياري از تحليلگران 
معتقد بودند در اين جلسه نرخ بهره در منطقه يورو افزايش خواهد يافت. 

درحال�ي يك م�اه ت�ا پايان س�ال باق�ي مانده 
اس�ت كه تاكن�ون جلس�ات تعيين دس�تمزد 
كارگران به صورت رس�مي آغاز نش�ده اس�ت، 
احتمال اينكه مانند س�ال گذش�ته دس�تمزد 
دو مرحل�ه اي تعيي�ن ش�ود وج�ود دارد. 
به گزارش تسنيم، 28 اسفند ماه 96 جلسه شوراي 
عالي كار پس از تشكيل چندين نشست با دستور 
كار دستمزد 97، س��رانجام با افزايش 20درصدي 
حقوق حداقل بگيرها پايان يافت، اما پرونده دستمزد 

97 در اسفند ماه 96 بسته نشد. 
طبق معمول هر ساله دستمزد كارگران قبل از پايان 
سال در كش��ور نهايي مي شد، اما س��ال گذشته به 
دليل وجود ش��كاف عميق بين نظرات كارفرمايان 
و كارگران، مذاكرات براي دو طرف بسيار سخت و 
پيچيده بود و متأسفانه اين بحث قبل از پايان سال 
به سرانجام مطلوب نرسيد و به سال جاري موكول 
ش��د. با توجه به اينكه در جريان جلسات روزهاي 
پاياني سال گذشته توافقات كلي و مذاكرات اصلي 
بين گروه هاي كارفرمايي و كارگري صورت گرفت. 
به اعتقاد اس��ماعيل ظريفي آزاد، مدير كل س��ابق 
روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي ادامه جلس��ات تعيين دستمزد شاغالن 
داراي س��اير س��طوح مزدي زمان  بر نبود از اين رو 
پرونده دس��تمزد 97 قب��ل از پاي��ان فروردين ماه 

جاري بسته شد. 
22 فروردين 97 جلسه شوراي عالي كار به منظور 
تعيين ميزان افزايش ساير س��طوح مزدي و بسته 
شدن پرونده مزدي 97 با حضور شركاي اجتماعي 
برگزار ش��د، دس��تمزد كارگران داراي پايه حقوق 
بي��ش از 929 هزار و 931 در س��ال 96، به صورت 
تركيبي از »درصد« و »رقم ثابت ماهانه« تعيين شد 
به اين ترتيب كه به دستمزد پايه سال 96 اين گروه 
از كارگران، 10/4درصد به اضاف��ه روزانه 28208 
ريال )84 هزار و 624 تومان رقم ثابت در ماه( اضافه 
شد. همچنين رقم ثابت ماهانه به پايه حقوق تمامي 

كارگران )به غير از حداقلي بگيران( اضافه شد. 
با وجود افزايش 20درصدي دستمزد كارگران در 
س��ال 97 اما كارگران دچ��ار عقب ماندگي مزدي 
نزديك به 70درصدي در حقوق خود شدند تا جايي 
كه از چندين ماه قبل زمزمه افزايش مجدداً دستمزد 
و جلس��ه براي ترميم مزد 97 از سوي نمايندگان 
كارگران مطرح شد، اما دولت با وقت كشي فرصت 

ترميم دستمزد 97 را از كارگران گرفت. 
در حالي كه هر س��اله از چندين ماه قبل جلس��ات 
كميته مزد براي بررس��ي س��بد معيشت و تعيين 
دستمزد سال آينده تشكيل مي شده است كه امسال 
با توجه به نوسانات ارزي، بخشي از انرژي نمايندگان 
كارگران در ش��وراي عال��ي كار براي درخواس��ت 

برگزاري جلس��ات كميته مزد ب��ه منظور »ترميم 
قدرت خريد« كارگران گذش��ت و به نتيجه اي هم 
نرسيد.  قدرت خريدي كه در حال حاضر جوابگوي 
زندگي كارگران نيس��ت. به گفته مقامات كارگري 
دستمزد فعلي كارگران تنها 25درصد هزينه هاي 
زندگي را پاس��خ مي دهد. در چنين ش��رايطي اما 
دولت و كارفرمايان با وقت كشي حاضر به برگزاري 
جلسه ش��وراي عالي كار و »ترميم دستمزد 97« 
نشدند. اكنون كه زمان به وقت اضافه كشيده شده 
است هم دولت در تعيين زمان جلسه شوراي عالي 

كار همت نمي كند. 
اول بهمن ماه 97جلسه شوراي عالي كار با حضور 
نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت به منظور 
افزايش حق مسكن كارگران برگزار شد و افزايش 
60 هزار توماني حق مسكن كارگران مشمول قانون 
كار تصويب گرديد. اجرايي شدن اين مصوبه منوط 

به تصويب هيئت وزيران است. 
فرامرز توفيقي، عضو ش��وراي عالي كار با اشاره به 
اينكه رقم تعيين شده سبد معيشت كمترين رقم 
براي سبدمعيشت است، گفت: كارگران به دنبال اين 
هستند كه قدرت خريد جامعه كارگري حفظ شود. 
سبد هزينه هاي جامعه كارگري يك ميليون و 80 
هزار تومان گران شده است. مطالبه ما اين است كه 

يك مبلغ در حقوق سال آينده جبران شود. 

حاتم شاكرمي، معاون روابط كار درباره زمان آغاز 
مذاكرات تعيين دس��تمزد 98 كارگران بيان كرده 
است: خوشبختانه هزينه معيشت ماهانه در كميته 
مزد شوراي عالي كار با رعايت اصل سه جانبه گرايي 
هفته گذشته اس��تخراج ش��د؛ همچنين در حال 
گزارش گيري نرخ تورم از مراجع ذيصالح هستيم 

تا در مذاكرات مزدي لحاظ شود. 
وي با بيان اينكه در حال برنامه ريزي براي تشكيل 
جلس��ات ش��وراي عالي كار با دس��تور كار تعيين 
دستمزد 98 هستيم، افزود: اولين نشست اين شورا 
با حضور شركاي اجتماعي به زودي برگزار مي شود 
و طبق قانون فرايند تعيين حداقل دس��تمزد طي 

خواهد شد. 
معاون امور روابط كار وزير كار، همچنين درباره زمان 
تعيين دستمزد سال آينده با توجه به نزديك شدن 
به ماه پاياني س��ال گفت: طبق برنامه ريزي صورت 
گرفته ان ش��اءاهلل تا پايان اس��فند موضوع تعيين 
دس��تمزد 98 كارگران نهايي مي شود تا مذاكرات 

دستمزد به بعد از سال موكول نشود. 
از سوي ديگر ناصرچمني، يك مقام مسئول كارگري 
با اشاره به برگزار نش��دن جلسات دستمزد شوراي 
عالي كار در يك ماه باقي مانده به پايان س��ال 97، 
از احتمال موكول شدن تعيين دستمزد كارگران به 

سال آينده خبر داده است. 

معاون توسعه اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مستضعفان با بيان 
اينكه بنياد در سال گذشته ۶۶1 ميليون يورو صادرات داشت، 
از رش�د ۷۵درصدي عملكرد در اي�ن حوزه خب�ر داد و گفت: 
تعداد مقاص�د صادراتي خ�ود را به ۵۶ كش�ور افزايش داديم. 
 خس��رو مختاري در گفت  وگو با ف��ارس با بيان اينك��ه هر دو هفته 
يك بار  كارگروه صادرات با حضور رئيس بنياد  تش��كيل شده است، 
افزود: ما آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي متناسب با شرايط و 
وضعيت بازارهاي صادراتي را تصويب كرديم، مشوق هاي صادراتي 
در برنامه و بودجه ساالنه تعيين و  صادركنندگان برتر تشويق شدند 
و از صادرات شركت هاي گروه بنياد در قالب بيمه صادرات و جبران 

خسارت حمايت شد. 
مختاري به مقايسه عملكرد سال 94، عملكرد سال 95 و عملكرد 
برآورد س��ال 96  بنياد مس��تضعفان اش��اره كرد و گفت: در بخش  

صادرات عملكرد سال 94 بنياد 225 ميليون يورو و عملكرد سال 
95 ميزان 339 ميليون يورو بود كه رشد صادرات در سال 94 نسبت 

به 95 به رقم  51 درصد رسيد. 
معاون توسعه اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مستضعفان ادامه داد: 
در حوزه ارزآوري، عملكرد سال 94 بنياد  28 ميليون يورو و عملكرد 
سال 95 رقم 38 ميليون يورو بود كه با رشد 35 درصد مواجه شد. 

وي بيان كرد: در س��ال 94 درجمع 253 ميلي��ون يورو صادرات و 
ارزآوري توس��ط بنياد انجام شد كه اين رقم در س��ال 95 به 377 

ميليون يورو رسيد كه رشد  48/6 درصدي داشت. 
مختاري همچنين به مقايسه عملكرد صادرات و ارزآوري بنياد در 
سال 95 با برآورد عملكرد سال 96 بنياد پرداخت و گفت: در حوزه 
صادرات س��ال 95 بنياد 339 ميليون يورو صادرات داشت كه در 
عملكرد برآورد س��ال 96 اين رقم 622 ميليون يورو ش��د كه رشد 

83/4 درصدي داشت. 
معاون توس��عه اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مس��تضعفان افزود: 
ارزآوري بنياد در سال 95 رقم 38 ميليون يورو بود كه در عملكرد 
برآورد سال 96 به 39 ميليون يورو رسيد و رشد 3 درصدي داشت. 
وي بيان ك��رد: در مجموع در ح��وزه ص��ادرات و ارزآوري بنياد در 
سال 95 رقم 377 ميليون يورو را محقق كرد و اين رقم در عملكرد 
برآورد سال 96 به 661 ميليون يورو رسيد و رشد 75/3 درصدي را 
محقق كرد. مختاري با اشاره به  رشد صادرات در بنياد، به رشد  61/5 
درصدي متوسط سال هاي 94 تا 96 اش��اره كرد و گفت: در حوزه 
صادرات با رشد تعداد شركت هاي صادركننده مواجه بوديم  و از 42 
شركت در سال 94 به 65 شركت در سال 96 رسيديم؛ در سال 94 
تعداد  23 شركت بنياد بيش از يك ميليارد تومان صادرات داشته اند 

كه اين تعداد در سال 96 به 41 شركت افزايش يافته است. 

احتمال ۲ مرحله اي شدن تعيين دستمزد سال ۹۸ كارگران

صادرات ۶۶۱ ميليون يورويي بنياد مستضعفان

    اشتغال

    تجارت
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تحقيق و تفحص از شرکت فرودگاه ها
تحقي�ق  تصوي�ب  از  مجل�س  عم�ران  كميس�يون  رئي�س 
و تفح�ص از ش�ركت فرودگاه ه�ا و ناوب�ري هوايي اي�ران در اين 
كميس�يون و ارائ�ه آن ب�ه هيئ�ت رئيس�ه مجل�س خب�ر داد. 
محمدرضا رضايي كوچي در گفت وگو با مهر، درب��اره طرح تحقيق و 
تفحص مجلس از شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، با بيان اينكه 
انجام اين تحقيق و تفحص در كميس��يون عمران مجلس به تصويب 
رسيده است، اظهار داشت: موضوعات زيادي زمينه بروز اين تحقيق و 

تفحص را ايجاد كرده است. 
وي با بيان اينك��ه عمدتاً نگاه مال��ي در تحقيق و تفحص از ش��ركت 
فرودگاه ها وجود دارد، ادامه داد: بحث قراردادهاي واگذاري ها ش��امل 
واگذاري پاركينگ ها، واحدهاي تج��اري، CIP، VIP و ابهاماتي كه 
نسبت به قراردادهاي 10 سال اخير درباره واگذاري بسياري امور وجود 
دارد، مي شود. رئيس كميسيون عمران مجلس يادآور شد: در تحقيق 
و تفحص از ش��ركت فرودگاه ها، موضوع خريد هواپيماي فاليت چك 

هم وجود دارد. 


