
رشد افسارگسيخته تورم بسياري از مردم ايران را 
با مشكل مواجه كرده است. عموم كارگران جزو 
اقشاري هستند كه به دليل برخورداري از حداقل 
حقوق براي تأمين هزينه هاي تمامی روزهاي ماه 
به بيان ساده با كسري بودجه مواجه مي شوند، از 
اين رو هر ماه بايد راهكارهاي جديد به  كار گيرند تا 

بتوانند درآمد را با هزينه هايشان تراز كنند. 
وقتي موعد زماني حقوق را ماهانه تعيين كرده اند، 
انتظار اين اس��ت ك��ه حقوق هزينه ه��اي يك ماه 
خانوار را پوش��ش دهد، اما افزايش مستمر قيمت 
مايحتاج عمومي وضعيتي پديد آورده كه خانوار در 
هر خريد خود، پيوسته نگاهي به مانده حساب خود 
و هزينه هاي باقيمانده تا پايان ماه دارد؛ حساب هايي 

كه روز به روز خالي تر مي شوند و سبدهاي كااليي 
كه در افزايش قيمت ها، خالي تر از گذش��ته شده و 

روزهاي پراضطرابي را به وجود مي آورند. 
اينكه برخ��ورداران از درآمد حداق��ل حقوق در هر 
خريد خود باي��د چرتكه بيندازند و حس��اب كنند 
ببينند چطور بايد حقوق را تا پايان ماه با خود همراه 
كنند، نشان از چالش ضعف دستمزدها در اقتصاد 
ايران و همچنين چالش ناتواني در مهار تورم و گراني 
دارد، چراكه قيمت مايحتاج عمومي در ماه كه هيچ 
حت��ي گاه در هفته اول و هفته آخر ي��ك ماه هم با 
همديگر مش��ابهت ندارد و افزايش قيمت ها هزينه 

خانوار را باال برده است. 
با چنين وضعيتی قدرت خريد حداقل حقوق نيروي 

كار به ويژه كارگران، متعادل كردن هزينه و درآمد 
براي خانواده ها بسيار مشكل شده است، زيرا با رشد 
تورم قدرت خريد دستمزد آب مي رود و سركردن 
يك ماه با حداقل دس��تمزد براي خان��وار كارگري 

موجب بروز نگراني هاي زيادي شده است. 
با توجه به اينكه عمده خانواره��ا از حداقل حقوق 
برخوردارند، كنترل قيمت چند قلم كاالي ضروري 
مرتبط با معيش��ت ب��راي آنها از اهميت بس��زايي 
برخوردار است؛ از اين رو احياي طرح كوپن به شكل 
الكترونيكي قبح بازگشت به گذشته را از بين برده 
است، به ويژه اينكه اصاًل مش��خص نيست به رغم 
پرداخت يارانه ريالي و ارزي چ��را قيمت كاالهاي 

مرتبط با معيشت مردم هر روز گران مي شود. 

در همي��ن باره، ب��ازرس مجمع عال��ي نمايندگان 
كارگران كش��ور در گفت وگ��و با تس��نيم، درباره 
وضعيت دشوار زندگي كارگران اظهار كرد: جامعه 
كارگري كشورمان به عنوان قشر عظيمي از جمعيت 
كشور، اين روزها حال و روز خوبي را تجربه نمي كند. 
سونامي هاي س��همگين تورمي چند س��اله اخير 
كه بر اثر تصميم گيري هاي غلط برخي مس��ئوالن 
فاقد كارآيي دولتي و غيردولتي به وقوع پيوس��ته، 
كمر اقتصاد كارگران و خانواده ه��اي آنان را درهم 

شكسته است. 
 حميدرضا امام قلي تبار ادامه داد:  بررسي هاي ميداني 
نشان مي دهد حقوق ماهانه يك كارگر صرفاً مي تواند 
30درصد نيازهاي ايده آل يك خانوار را براي زندگي 
پوشش دهد و اگر با شرايط حال حاضر يعني ثابت 
ماندن درآمد كارگران اين نسبت افزايش يابد، بايد با 
حذف نيازهاي ايده آل زندگي و تغيير اين شاخص به 

زنده ماندن اين نسبت را به 50 درصد رساند. 
وي افزود: بنابراين در حالت خوش��بينانه و با فرض 
افسانه بودن چالش هاي موجود فضاي كسب و كار و 
توليد، اگر كارفرمايان حقوق كارگران خود را به موقع 
پرداخت نمايند وجه دريافتي فوق با توجه به تورم 

ميداني نصف نيازشان را پوشش خواهد داد. 
اين فعال كارگري بيان كرد: س��ؤال اينجاست كه 
كارگران با توجه به خواب بودن مسئوالن براي جبران 
مابقي نيازهاي معيشتي خود چه تدابيري داشته اند؟ 
دست و پا كردن ش��غل دوم و كاركردن تا پاسي از 
شب، حذف درصد زيادي از اقالم سبد خوراكي ها، 
حذف تفريحات، مسافرت ها و مهماني ها، نداشتن 
تمايل به ازدواج فرزن��دان خود به دليل هزينه هاي 
س��نگين، حذف نياز هايي همچون خريد مسكن و 
لوازم خانگي و خودرو و فراركردن از انجام هزينه هاي 
درماني خود و خانواده بخشي از اين اقدامات است. 

بر اساس اين گزارش، كاهش قدرت خريد مردم طي 
سال هاي اخير موجب كاهش مصرف سرانه برخي از 
نيازهاي اساسي شده است، به طوري كه بسياري از 
كاالهاي مصرفي، در سبد مصرفي خانوارها كاهش 
چشمگيري يافته اس��ت؛ از لبنيات و برنج گرفته تا 
گوشت و مرغ كه سهمشان از سبد مصرفي روز به روز 
در حال كاهش است كه با هشدارهاي كارشناسان 

مواجه شده است. 
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نگاهي به وضعيت نگران كننده افزايش هزينه ها و نداشتن تعادل درآمد خانواده ها 

چالشجدیحقوقبگیرهاباافزایشهزینهها

شورايپولدرخدمتدولت
در ح�ال حاض�ر ش�وراي پ�ول و اعتب�ار از بدن�ه دول�ت 
تشكيل ش�ده و ب�ه نف�ع ش�ركت هاي دولت�ي كار مي كن�د. 
به گزارش تس��نيم، غالمرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام با اشاره به طرح تغيير ساختار بانك مركزي اظهار كرد: 
تش��كيل هيئت عالي مديريت و ش��وراي نظارت، دو تغيير ساختار در 
بانك مركزي براساس طرح اخير مجلس است. در طرح اخير مجلس 
كه در راستاي تغيير ساختار بانك مركزي است، شوراي پول و اعتبار به 
هيئت عالي مديريت بانك مركزي تبديل مي شود و تركيبي متفاوتي 
خواهد داش��ت. مصباحي مق��دم درخصوص اس��تقالل بانك مركزي 
گفت: استقالل بانك مركزي به اين معناست كه بانك مركزي مجري 
سياست هاي پولي باشد، بدون اينكه دولت به منابع بانك مركزي اتكا 
كند. منابع بانك مرك��زي جيب ملت بوده و پول نش��انه قدرت خريد 

است. 
اين نماينده اس��بق مجلس افزود: كس��ي كه بانك مركزي را مديريت 
مي كند نبايد ب��ه راحتي از س��وی رئيس جمهور عزل و نصب ش��ود و 
همچنين اعضاي شوراي پول و اعتبار را نبايد رئيس جمهور تعيين كند. 
مصباحي مقدم با اشاره به اينكه بانك مركزي بايد دو كار عمده را انجام دهد، 
گفت: نخست اينكه بانك مركزي نبايد به دولت قرض بدهد، زيرا قرضي كه 
دولت از بانك مركزي مي كند، هرگز پس داده نمي شود؛ همچنين بانك 

مركزي نبايد قرض ريالي به دولت بدهد و ارز از دولت بخرد. 
وی افزود: دولت بايد ارز خود را در بازار آزاد بفروشد و بانك مركزي فقط 
قيمت ارز را مديريت كند. بين دو عامل ذكر شده تفاوت زيادي وجود 

دارد و بانك مركزي فقط بايد عرضه و تقاضا را مديريت كند. 
مصباحي مقدم بيان كرد: دولت نبايد بان��ك مركزي را جيب خودش 

تلقي كند و بانك مركزي بايد مستقل از دولت عمل كند. 
اين نماينده اسبق مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه منشأ بسياري 
از مشكالت، استقالل نداشتن بانك مركزي است، گفت: رشد نقدينگي 
به دليل همين قرض دادن بانك مركزي به دولت است و بانك مركزي 
نبايد پول بدون پشتوانه منتشر كند و اين دومين اقدامي است كه بايد 

بانك مركزي انجام دهد. 

كشتبرنج
بدونتوجهبههشدارها

به  رغم ابالغ ممنوعيت كش�ت برنج از س�وي س�تاد بحران براي 
سال جاري، كشاورزان خوزس�تاني 200هزار هكتار برنج كاشتند 
كه بيش�ترين مص�رف آب را بين محص�والت زراعي پاي�ه دارد. 
به گزارش ف��ارس، فرامك عزيز كريم��ي، مديركل دفتر ام��ور غالت و 
محصوالت اساسي وزارت جهاد كشاورزي گفت: كشاورزان خوزستاني به 
دليل قيمت مناسب برنج و سود خوبي كه دارد، 200هزار هكتار برنج كشت 
كرده اند كه اين محصول بيشترين مصرف آب را در بين گياهان زراعي پايه 

دارد و از 12 هزار تا 18 هزار متر مكعب در هكتار متغير است. 
كريمي ادامه داد: امسال پس از كسري آب سدها و كاهش 50 درصدي 
بارش ها، ستاد بحران استان خوزستان دوباره تصميم گرفت كشت برنج 
در اين استان ممنوع شود و ابالغ كرد در سال 1400 هرگونه كشت برنج 

در اين استان ممنوع است. 
مديركل دفتر امور غالت و محصوالت اساسي وزارت جهاد كشاورزي 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا كشاورزان به اين تصميم ستاد بحران توجه 
كرده اند، گفت: آمار دقيقي نداريم كه امسال چقدر كشت برنج انجام 
شده است، چراكه با توجه به ممنوعيت، وزارت جهاد كشاورزي هيچ 
گونه قراردادي با آنها نبسته است، اما طي دو سال گذشته در اين استان 

200 هزار هكتار برنج كاشته شد. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه اين همه اقبال كشاورزان استان خوزستان به 
كشت برنج در مدت كوتاه رفع ممنوعيت كشت به خاطر چه بوده است، 
گفت: قيمت باالي برنج مهم ترين عاملي است كه كشاورزان را                                                  به كشت 
اين محصول تشويق و ترغيب مي كند. آنها درآمد خود را                                                  ارزيابي مي كنند 
و بر اساس آن كشت مي كنند، به طوري كه به رغم الگوي كشتي كه عمدتاً 
كشت گياهان علوفه اي به آنها داده شده بود توجهي نكردند.  كريمي در 
پاسخ به اين سؤال كه وزارت جهاد كش��اورزي چه اقدامي براي ممانعت 
كشاورزان براي كشت اين محصول انجام داده است، افزود: ما اقدام قهري 
نمي توانيم بكنيم، اما اعالم كرده ايم كشاورزاني كه بدون توجه به هشدارهاي 

ستاد بحران اقدام به كشت برنج كنند سهميه سوخت نخواهيم داد. 
---------------------------------------------------

خواببازارمسكندر۶۰درصدتهران
معاون وزير راه و شهرس�ازي با بيان اينكه از ۳۹۹ محله تهران در 
2۵0 محله اصاًل معامله اي انجام نمي شود، گفت: حتمًا اگر تالطمي 
در بازارهاي م�وازي ايجاد ش�ود، اثراتش در بازار مس�كن كمتر 
خواهد بود و ثبات از واكنش هاي فعلي اين بازار قابل انتظار است. 
محمود محمودزاده در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در خردادماه اعالم شد 
متوسط قيمت مسكن در تهران 3درصد افزايش يافته، در حالي كه از 3۹۹ 
محله پايتخت در 250 محله اصال معامله اي صورت نگرفته اس��ت؛ يعني 
حدود ۶0 درصد محالت حتي يك قرارداد هم امضا نشده است. از 40 درصد 
مابقي هم در بعضي محله ها فقط شاهد انعقاد يكي دو فقره قرارداد خريد و 
فروش بوده ايم. بنابراين ارائه داده هاي قيمتي از چنين بازاري اشتباه است و 
به همين دليل از سال 13۹8 اعالم كرديم اين شيوه را قبول نداريم. وي افزود: 
قيمت هاي اعالمي براساس متوسط نرخ معامالت ارائه مي شود، در حالي 
كه معامالت بسيار كاهش يافته است. نمي شود وقتي در يك محله دو فقره 
معامله صورت مي گيرد، همان را مالكي براي اعالم متوسط آن محله در نظر 
گرفت. معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به 5 هزار 
و 102 فقره قرارداد خريد و فروش مسكن طي خرداد 1400 در تهران 
گفت: وقتي مي خواهيد آمار ارائه دهيد بايد جامعه آماري شما عدد قابل 
توجهي باشد تا بتوان آن را تسري داد، اما زماني كه در يك ماه به طور 
مثال هزار معامله انجام مي شود و در ماه بعد 50 معامله، نتيجه مساوي 

از اين دو ماه به دست نمي آيد.  

صادراتبنزینروسیهممنوعشد
وزير انرژي روس�يه از بررس�ي طرح ممنوعيت صادرات بنزين از 
هفته آينده به دليل افزايش قيمت هاي داخلي س�وخت خبر داد. 
به گزارش ايسنا، قيمت هاي بنزين در روسيه طي هفته هاي اخير در پي 
رونق گردشگري داخلي در نتيجه محدوديت هاي كرونايي كه سفرهاي 

خارجي را دشوار كرده، افزايش پيدا كرده است. 
نيكالي ش��ولگينوف، وزير انرژي روس��يه اظهار كرد: اگر قيمت ها در 
بورس در سطح باالي فعلي بمانند، فرآيند ممنوعيت صادرات بنزين از 
هفته آينده آغاز خواهد شد. دولت در حال بررسي امضاي توافقاتي با 
شركت هاي نفتي تنظيم كننده حجم و قيمت عمده فروشي بنزين و 

افزايش حجم اجباري مبادالت از 11 به 15 درصد است. 
قيمت بنزي��ن ۹5 در ب��ورس كاالي بين المللي س��ن پترزبورگ روز 
پنج ش��نبه به ركورد ۶0 هزار روبل در هر تن و قيمت بنزين ۹2 به 5۷ 
هزار و 48۷ روبل در هر تن رسيد كه 30 درصد افزايش از ابتداي سال 
ميالدي جاري تاكنون را نشان مي دهد. وزير انرژي روسيه گفت: افزايش 
اخير قيمت هاي عمده فروشي بنزين روي قيمت هاي خرده فروشي براي 

مصرف كنندگان نهايي تأثير قابل توجهي نخواهد گذاشت. 

ملیحه مرادی
  گزارش

مجمع عمومي عادي ساليانه 
صاحب�ان س�هام ش�ركت 
اصفه�ان  نف�ت  پاالي�ش 

برگزارشد. 
س��ود ه��ر س��هم 1200 ريال 
تصويب شد. پيرو آگهی دعوت 
مندرج در روزنامه های اطالعات 
و دني��ای اقتص��اد  ب��ه تاري��خ   
1400/4جلس��ه مجم��ع  /1۶
عمومی عادی ساليانه صاحبان 
س��هام ش��ركت پاالي��ش نفت 
اصفهان در ساعت 10:00 صبح 
روز دوشنبه مورخ 1400/4/28 
با حضور دارندگان۶2/۶3 درصد 
از سهامداران و نماينده سازمان 
بورس آقای جمش��يد سهرابی 
و نماينده مؤسس��ه حسابرسی 
بهمند )به عنوان حس��ابرس و 
بازرس قانونی شركت(آقای رضا 
آتش در محل سالن آمفی تئاتر 
شهرک شهيد محمد منتظری به 
نشانی اصفهان، بزرگراه آزادگان، 
كيلومتر 3 جاده تهران تشكيل 
گرديد. پس از احراز حد نصاب 
قانونی و با توجه ب��ه مفاد ماده 
101 اصالحيه قان��ون تجارت، 
آقای مجيد اعظم��ی )نماينده 
شركت پااليش نفت جی ارس ( 
به عنوان رئيس جلسه، مرتضی 
ابراهيمی مديرعامل ش��ركت، 
آقای مهدی صرامی فروش��انی 

)نماينده ش��ركت های سرمايه 
گذاری استانی س��هام عدالت( 
و  آقای عليرضاخدايی)نماينده 
ش��ركت آوای پرديس سالمت( 
به عنوان نظ��ار و آقای صاحب 
ارجمند به عنوان منشی جلسه 
انتخاب گرديدند. سپس رسميت 
جلسه توسط رئيس مجمع اعالم 
و دستور جلس��ه توسط منشی 
 جلسه به شرح ذيل قرائت گرديد:

به گزارش خبرنگارروزنامه جوان 
اس��تان اصفهان مجمع عمومي 
عادي س��اليانه صاحبان سهام 
ش��ركت پااليش نفت اصفهان  
برگزارشد  كه مفاد جلسه بدين 

شرح می باشد؛
1- اس��تماع گ��زارش هيئ��ت 
مدي��ره، حس��ابرس مس��تقل 
و ب��ازرس قانون��ی ش��ركت در 
خص��وص عملكرد س��ال مالی 

منتهی به 3اسفند 13۹۹
2- بررس��ی و تصويب ترازنامه 
و ص��ورت عملكرد س��ال مالی 

منتهی به 3اسفند 13۹۹
3- اتخ��اذ تصميم نس��بت به 

تقسيم سود
4- انتخ��اب ب��ازرس قانونی و 
حس��ابرس ش��ركت برای سال 

مالی 1400
5- تعيين روزنامه كثيراالنتشار 
جهت درج آگهی های رس��می 

شركت
۶- س��اير مواردی ك��ه تصميم 
گيری در مورد آن در صالحيت 

مجمع عمومی عادی باشد.
  مصوبات مجمع :

پس از قرائت دس��تور جلس��ه، 
مجم��ع وارد دس��تور جلس��ه 

گردي��د. ابتدا گ��زارش فعاليت 
هيئت مديره در رابطه با عملكرد 
و س��پس گ��زارش حس��ابرس 
مس��تقل و ب��ازرس قانون��ی 
درخصوص صورت ه��ای مالی 
تلفيقی گروه و ش��ركت س��ال 
مالی منتهی به 13۹۹/12/30 

قرائت و مجمع پ��س از بحث و 
بررسی و انجام مذاكرات الزم و 
با توجه به تكاليف و رهنمودهای 
من��درج در ص��ورت خالص��ه 
مذاك��رات مجم��ع، تصميمات 
 ذيل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

ال��ف( صورتهای مال��ی تلفيقی 
گروه و ش��ركت ش��امل صورت 
س��ود و زيان، ص��ورت وضعيت 
مال��ی، ص��ورت تغيي��رات در 
حقوق مالكانه و صورت جريان 
های نقدی س��ال مالی منتهی 
ب��ه 13۹۹/12/30 ب��ا توجه به 
تكاليف تعيين ش��ده صاحبان 
درص��ورت  من��درج  س��هام 
خالص��ه مذاك��رات مجم��ع، 
 موردتصوي��ب ق��رار گرف��ت.

ب ( در اج��رای م��واد ۹0، 
23۹ و 240 اصالحي��ه قان��ون 
تج��ارت، مجم��ع مق��رر نمود 
مبلغ1200ريال به عنوان سود 
خالص هر س��هم بابت عملكرد 
س��ال مالی 13۹۹ تقسيم و در 
مهلت مقرر قانونی به سهامداران 
پرداخ��ت و باقيمان��ده پس از 
كس��ر پاداش عملك��رد هيئت 
مديره، به عنوان سود تخصيص 
 نيافته در حس��ابها لحاظ گردد.

ج ( موسس��ه حسابرسی بهمند 
به عنوان حس��ابرس مستقل و 
بازرس قانونی اصلی و موسس��ه 
حسابرس��ی ارقام نگ��ر آريا به 
عن��وان ب��ازرس عل��ی الب��دل 
شركت برای سال مالی منتهی 
1400 انتخ��اب  /12 ب��ه 2۹/
گردي��د. مجمع اختي��ار تعيين 
حق الزحم��ه ب��ازرس قانونی و 
حسابرس مستقل را در چارچوب 
قرارداد فی مابين به هيئت مديره 

شركت تفويض نمود.
د ( روزنام��ه ه��ای اطالع��ات 
و دني��ای اقتص��اد ب��ه عن��وان 
روزنام��ه ه��ای كثيراالنتش��ار 
ب��رای درج آگهی های ش��ركت 
برای س��ال مال��ی منته��ی به 
 1400/12/2۹ انتخاب ش��دند.

جلسه مجمع در ساعت12 همان 
روز با ذكر صلوات خاتمه يافت.

مجمععمومیعادیسالیانهصاحبانسهامشركتپاالیشنفتاصفهان


