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رشد درآمد شهری از  92تا 98
گزارش شماره  29-99مرکز آمار راهبردی
وزارت کــار نشان می دهــد در دوره هفت
ساله  92تا  98و از میان گروه های شغلی
خــانــوارهــای شــهــری  ،درآمـــد کــارمــنــدان
امــــــوراداری و دفــتــری بــا  20/3درصــد
بیشترین رشد را داشته است و بعد از آن،
متخصصان علمی و فنی قرار دارند .کمترین
رشد درآمد نیز به ترتیب به «کارکنان ماهر
کشاورزی ،جنگل داری و ماهی گیری» و
نیز «کارکنان خدماتی و فروشندگان» تعلق
داشته است .این در حالی است که سطح
درآمدی اقشار یادشده با رشد درآمد آن ها
الزام ًا تناسب ندارد.

خبر

عیدی پایان سال کارگران3/8 ،
تا  5/7میلیون تومان
پایان امسال تمام کارگران مشمول قانون کار
بین  ۳میلیون و  ۸۲۰هزار تومان تا  ۵میلیون و
 ۷۳۰هزار تومان عیدی خواهند گرفت .پرداخت
عیدی کارگران از بهمن ماه شروع می شود.به
گزارش تسنیم ،براساس ماده واحده قانون کار
که در پایان شهریور سال  1370اصــاح شد،
تمام کارگاههای مشمول قانون کار مکلف اند به
هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار
معادل  60روز آخرین مزد پایه ،عیدی و پاداش
بپردازند ،به شرطی که از سه برابر حداقل مزد
کارگران فراتر نرود.برای محاسبه حداقل عیدی
باید دستمزد روزانــه مصوب سال را در  60روز
ضرب کنیم .در ماده واحده قانون کار آمده است
که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از  90روز
حداقل مزد روزانــه تجاوز کند.بر این اساس ،با
توجه به حداقل دستمزد یک میلیون و  910هزار
و  427تومانی کارگران در سال  ،99امسال تمام
کارگران مشمول قانون کار بین  3میلیون و 820
هزار تومان تا  5میلیون و  731هزار تومان عیدی
خواهند گرفت و هر نوع پرداختی کمتر از این رقم،
غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.

طرح مستقل شدن بورس از دولت
در دست تدوین
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :برای بررسی
رانــت ها و مفاسد رخ داده و حمایت از حقوق
سهامداران ،طرح تحقیق و تفحص از سازمان
بـــورس بــا امــضــای  ۵۰نماینده تــدویــن و در
کمیسیون اقتصادی تصویب و به زودی در جلسه
علنی مطرح میشود.حجت االســام الرگانی
عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتوگو با تسنیم
با اشاره به شرایط و وضعیت بورس ،اظهار کرد:
متوسط زیان سهامداران در بورس به 50درصد
رسیده و کسانی که اوایل تابستان وارد بورس
شدند ،حتی تا  70درصد سرمایهشان آب رفته
اســت.وی با بیان این که چه کسی پاسخ گوی
نابودی سرمایه مردم است؟ ادامه داد:کنترل
بورس دست دولت است اما احساس مسئولیت
نــدارد که همین مسئله باعث نگرانی است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر ایــن که
باید بورس مستقل شود و دولت نتواند هر طور
خواست یکه تازی کند ،افزود:در این راستا تدوین
طرح استقالل بورس از دولت را آغاز کردهایم.
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فرونشستدالر
بهکانال ۲۳هزارتومان

آمارهای وزارت نیرو از مصرف برق ماینرها

در ادامه روند کاهشی در روزهای اخیر ،نرخ دالر به زیر  24هزار تومان
رسید.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،نرخ ارز در بازار تهران تحت تاثیر
برخی خبرهای مثبت سیاسی و احتمال آزادسازی منابع بلوکه شده
ایران در روزهای اخیر کاهشی شده است .بر این اساس روز پنج شنبه
دالر در بازار آزاد تهران به زیر  24هزار تومان رسید .نرخ هر قطعه سکه
نیز که از روز چهارشنبه پا به کانال  10میلیون تومان گذاشته بود ،باز
هم کاهش یافت و قیمت  10میلیون و  640هزار تومان را ثبت کرد.
در این حال ،همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی قضاوت های
خاص گروه های سیاسی را که توسط برخی منابع برای کاهش نرخ
بیان میشود  ،رد کرد و نوشت :روند نرخ ارز ،براساس مبانی بنیادی
بازار شکل میگیرد .بنابراین براساس آن چه طی دوسال و نیم گذشته
شاهد آن بودیم ،فشار ناشی از تحریمها ،به خصوص تشدید انتظارات،
درافزایش قیمت ارز مؤثر و تعیین کننده بوده است .پس انتظار میرود با
فروکش کردن انتظارات ،نرخ ارز نیز به سمت تعادل و ارزش اقتصادی
آن حرکت کند .وی افزود :همان گونه که ریاست محترم جمهوری تأکید
کردند با دسترسی بهتر بانک مرکزی به منابع مسدودی خود و نیزشرایط
پیش رو ،امکان مدیریت مؤثرتر دربازار ارز ،در راستای اهداف کالن بانک
مرکزی ،فراهم میشود .در این میان ،حفظ قدرت رقابتپذیری اقتصاد،
به همراه صیانت از ذخایر ارزی ،برای بانک مرکزی اهمیت دو چندان
دارد .بانک مرکزی درطول دو سال ونیم گذشته تالش کرده است با
برنامه و تدبیر ،تحریمهای دولت آمریکا راخنثی و در حد توان از سقوط
بیش از حد ارزش پول ملی جلوگیری کند و دشمن را از رسیدن به هدف
فروپاشی اقتصادی ،مأیوس و ناموفق بسازد .همتی با بیان این که بانک
مرکزی تمام توان خودرا برای ایجاد تعادل در بازار ارز و تقویت ارزش پول
ملی به کار میگیرد اظهار کرد :انتظارم از فعاالن سیاسی این است که
رقابتهایحزبیوجناحیخودرابهتالشهایبانکمرکزیبرایبهبود
شرایط اقتصاد واستفاده از فرصتهای بینالمللی برای خنثیسازی و
کاهش تحریم و تقویت ارزش پول ملی وصل نکنند .در نهایت ،این جانب
هرچه که بتوانم برای منافع ملی و رفاه مردم عزیز انجام میدهم و در این
مسیر ،براساس خوشآمد افراد و گروههای سیاسی تصمیم نمیگیرم.

مدیرعامل شرکت توانیر دربــاره
میزان مصرف برق مراکز استخراج
رمز ارز گفت3.8:درصد استخراج
رمزارزها در جهان برای ایران است
که اگر این آمار را تبدیل به برق کنیم
براساس مدل موجود  ۵۰۰تا ۶۰۰
مــگــاوات میزان مصرف بــرق آن ها
می شود و نیمی از آن ها براساس
قراردادهایی که داریم مجاز هستند.
محمد حسن متولی زاده ،در حاشیه
اجـــرای سومین مــانــور ســراســری
اص ــاح روشــنــایــی معابر کــشــور از
مرکز پایش صنعت برق و در جمع
خبرنگاران گفت :توافق با مراکز
مجاز استخراج رمز ارز برای توقف
دو هفتهای فعالیت انجام شده که
مرکز رفسنجان از جمله آنهاست.
مرکز رفسنجان بزر گترین سایت
مجاز استخراج رمز ارز کشور است
که تعرفه بــرق صــادراتــی بــرای این
مرکز تعیین و دریــافــت مـیشــود و
مقرر شده با هدف کمک به شبکه،
دو هفته توقف فعالیت داشته باشد.
وی افزود :برخورد با مراکز غیر مجاز
از ابتدا با جدیت دنبال و از مردم هم
درخواست شده در صورت اطالع،
این نوع مراکز را معرفی کنند و برای
کسانی که شناسایی و معرفی کنند
پ ــاداش در نظرگرفته شده است.
پیش از ایــن اعــام شــده بــود کــه به

کمیسیون تلفیق مجلس برای اصالح ساختار
بودجه ،افزایش شفافیت و آشکارسازی ارقام
پنهان را در دستور کار قرار داده است .در این
باره ،اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس
از شناسایی  175هزار میلیارد تومان بودجه
پنهانی حکایت دارد که بــدون هیچ دخــل و
خرج مشخصی در الیحه بودجه سال آینده
گنجانده شده است .به گفته نادران ،همچنین
ایــن که گفته شد «مــا ارز را  11500تومان
بستیم و مجلس آن را  17500تومان کرده
است» ،خالف واقع است و اتفاق ًا ارزی که خود
دولت در بودجه برای درآمدهای ارزی در نظر

قبض شرکت چینی مجوزدار در کرمان ،جزئیات محاسبه برق ماینرها را روشن کرد

گزارش دهندگان فعالیت ماینرهای
غیرمجاز تا  20میلیون تومان پاداش
پرداخت می شــود.در همین حال
قبض برق  40میلیارد تومانی یکی
از مزارع مجاز تولید رمز ارز در جنوب
کــشــور خــبــرســاز ش ــد .بــه گ ــزارش
تسنیم این مرکز که در روزهای اخیر
با درخواست توانیر فعالیت خود را
متوقف کرده است ،در یکی از قبوض
مصرفی خــود بیش از  ۴۰میلیارد
تومانتعرفهمصرفبرقدارد.شرکت
توزیع بــرق کرمان در اطالعیه ای
با اشاره به این که فعالیت مشترک
مذکور با سرمایه گــذاری مشترک
ایران و چین و پس از دریافت مجوز
تاسیس از سازمان صنعت ،معدن
و تجارت انجام شــده ،آورده است:
نحوه محاسبه هزینه انرژی مصرفی
این مراکز بر اســاس مصوبه هیئت

روایت نادران از  2پنهان کاری در بودجه 1400
داشته  17500تومان بوده است.به گزارش
تسنیم ،الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق
مجلس ،با بیان این که در بــاره الیحه بودجه
چندنکتهنادرستبهمردمگفتهشد،بهدومورد
اشاره و اظهار کرد :اول این که گفتند ما ارز را
 11500تومانبستیمومجلسآنرا17500
تومان کرده است .وی توضیح داد :دولت گفته
بود 2/3میلیون بشکه صادر می کنیم و 20
درصد از آن را به صندوق و 14/5درصد آن را
به نفت می دهیم و بقیه اش را خرج میکنیم.

هر بشکه نفت را هم  40دالر محاسبه و در آن
فرمولی هم که حساب کرده بود نرخ 17/5
میلیارد دالر با ارز  17500تومان و  8میلیارد
دالر هم با ارز  4200تومان منابع به دست می
آمد که معدل همه این ها  11500تومان می
شد .بنابراین ارزی که دولت در بودجه برای
درآمدهای ارزی در نظر داشته 17500تومان
بوده نه  11500تومان .وی افزود :در همین
بودجه دولت حداقل چهار نرخ برای ارز پیش
بینی کرده است.نادران در بیان پنهانکاری

محترم وزیــران و بر اســاس مقررات
تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها
برابر با بهای برق صادراتی است و
با در نظر گرفتن تخفیفات مربوط
به اتصال به شبکه انتقال محاسبه
میشود .به منظور مدیریت مصرف
در ماه های گرم سال با نرخ دو برابر
و در هشت ماه غیر گرم با نصف نرخ
برق صادراتی محاسبه می شود.به
گزارش خراسان ،تصویر منتشر شده
از این قبض برق نیز نشان می دهد
که این قبض برق  40میلیارد تومانی
برای بازه یک ماه ازابتدا تا انتهای
آبان ماه محاسبه شده است و تعرفه
برق مورد محاسبه  386تومان برای
هر کیلو وات ساعت است که معادل
نصف تعرفه برق صادراتی است که
بین  700تا  800تومان در هر کیلو
وات ساعت است.

دوم دولت در الیحه بودجه اظهار کرد :دولت
قراربودهبرخیارقامرابهعنواندرآمدمحاسبه
کندوبرایهمینبایددرسمتمنابع،اینارقام
درج می شد ،اما این کار را نکرده است .به این
صورت که در الیحه یک حکم کلی نوشته و هیچ
ردیفبودجهایبرایشنگذاشتهتابهاستنادآن
پول را خرج کند .از طرفی چون در طرف منابع
چیزی نبوده ،مصادیق خرج نیز در طرف هزینه
درج نشده است و این یعنی دولت تقریب ًا هر
اختیاریبرایهرکاریدرقبالاینمنابعدارد.
در الیحه بودجه سال آینده ،مجموع این ارقام
 175هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.

مناظره آخوندی و مصباحی مقدم درباره پیوستن به FATF
از ادعای  20میلیارد دالری تا نقش مهم تر تحریم ها در مبادالت خارجی

عباس آخوندی عضو
پیشین کابینه دولت
دوازدهــم و غالمرضا
مصباحی مقدم عضو
مــجــمــع تــشــخــیــص
مصلحت نــظــام ،در
مــــنــــاظــــرهای روبــــه
روی هــم نشستند و
اســـتـــدالل یکدیگر
دربــــاره  FATFرا به
شکل کامال صریح به
چالش کشیدند.به
گــزارش اکوایران ،مصباحی مقدم ،مخالف
پیوستن به  FATFمدعی اســت که ایــران در
صورت الحاق به گروه اقدام مالی ،کامال زیر
نظر آمریکا قرار می گیرد و در شرایط تحریمی،
امکان دور زدن تحریم را هم نخواهد داشت.
از آن سو ،آخوندی موافق الحاق به  ،FATFاز
ضرر  ۲۰میلیارد دالری ایــران در تجارت با
دیگر کشورها در شرایط فعلی سخن گفته
اســت .از سخنان مصباحی مقدم این طور بر
می آید که در صورت رفع تحریم های آمریکا،
احتماال مجمع تشخیص مصلحت نظام به
پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی ،رضایت

می دهــد ،در واقــع تنها معذوریت آن ها در
شرایط فعلی تحریم های آمریکاست .با این
حال آخوندی معتقد است که موکول کردن
این پرونده به آینده ،الحاق ایران به این گروه
را سخت تر از زمان حال خواهد کرد و زمان
زیــادی از کشور می گیرد.آخوندی در این
مناظره با اشاره به این که تعلیق ایران از سوی
اف ای تی اف ،در نهایت تجارت را در ایران
متوقف کــرده است و انسداد تجارت ،باعث
کاهش سرمایه گــذاری ملی و فقر عمومی
و تورم شده ،افزوده است :االن در همه مغازه
ها قیمت ها در حال رشد است و همان طور

که ایشان گفتند ملحق
نــشــدن هــزیــنــه هــایــی
دارد .اگــر به صورت سر
انگشتی بگویم ،تجارت
مــا حــدود  ۴۰میلیارد
دالر واردات و ۴۰
میلیارد دالر صــادرات
در حالت کمینه است.
اگــر در شــرایــط عــادی
حدود صد میلیارد دالر
مــبــادلــه مــالــی جهانی
داشته باشیم ،حداقل
هزینه ملحق نشدن به  FATFحدود  ۱۵درصد
و در برخی موارد باالی  ۲۵درصد است .یعنی
این موضوع بــرای ایــران حــدود  ۲۰میلیارد
دالر هزینه در هر سال دارد و همه این هزینه
به جیب مــردم سرشکن می ش ــود.در پاسخ
مصباحی مــقــدم ،مشکل مـــراودات تجاری
ایران با خارج را اکنون صرفا تحریم دانست
و گفت :اگر بخواهیم الحاق پیدا کنیم باید
شرایط آن فراهم باشد که االن این شرایط
فراهم نیست .این که می فرمایند ما داریم
برای سرمایه گذاری نکردن خارج در کشور و
خیلی از مسائل دیگر هزینه می دهیم ،این ها

همه و همه معلول تحریم آمریکاست ،حتی من
از بعضی از اعضای اتاق بازرگانی پرسیدم که
شما یک مورد گزارش کنید که می خواستید
تجارتی کنید اما مشکلی از ناحیه  FATFپیش
آمده باشد که تا کنون یک مورد هم پیش نیامده
است .آن چه گزارش شده ،فقط از ناحیه تحریم
آمریکاست .این تحریم های آمریکاست که مانع
الحاق ما به این دو کنوانسیون شده است و من
حاضرم این موضوع را توضیح دهم.

بازار خبر

ادعای نقش پسرخاله یک وزیر
در واردات گوشت
مهر  -یک نماینده مجلس گفت :واردات گوشت
کشور توسط اقــوام وزیــر صــورت میگیرد ،از
پسرخاله وزیــر و پسر معاون او گرفته تا اقــوام و
دوستان دیگر که از ارز ترجیحی سود میبرند.
احمد امیر آبادی فراهانی ،عضو هیئت رئیسه
مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفت :یک بار
ایــن مــوضــوع را پیگیری کــردم و متوجه شدم
واردات گوشت کشور توسط اقوام وزیر صورت
میگیرد .از پسرخاله وزیر و پسر معاون او گرفته
تا اقوام و دوستان دیگر که از ارز ترجیحی سود
میبرند ،این در حالی است که قیمت گوشت با
ارز ترجیحی باید  ۳۸هزار تومان باشد.

قیمت مرغ به  ٢١هزار تومان رسید
ایسنا  -نایب رئیس کانون سراسری مرغداران
گوشتی قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را  ۲۱هزار
تومان اعالم کرد و گفت :پیشبینی افزایش نسبی
قیمت را برای روزهای آینده داریم .حبیب اسدا...
نژاد قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را بین ۱۴۵۰۰
تا  ۱۵هزار و  ۵۰۰تومان اعالم کرد و گفت :بر این
اساس قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم نیز  ۲۱هزار
تومان است .وی از افزایش قیمت تمام شده تولید
مرغ خبر داد و گفت :با توجه به افزایش نرخ مصوب
مؤلفههای تولید از سوی کارگروه ستاد تنظیم
بازار و همچنین افزایش هزینههای حمل ،قیمت
تمام شده تولید مرغ باالی  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان
است که در نتیجه آن قیمت مرغ گرم نیز باید بین
 ۲۲تا  ۲۳هزار تومان باشد.

نبض بازار

نگاهی به قیمت های خشکبار
بــردبــار  -هرچند در ســامــانــه  124متعلق
بــه ســازمــان حــمــایــت از مــصــرف کــنــنــدگــان و
تولیدکنندگان اکنون قیمت خشکبار مندرج
نشده است اما با مراجعه به بازار انبار نفت پایتخت
به عنوان یکی از مراکز اصلی عرضه خشکبار و
اقالم عمده مواد غذایی قیمت های ذیل برای
عرضه به مشتریان عادی به دست آمد:
بادام زمینی کیلویی  70هزار تومان
نخودچی خام ،کیلویی  35هزار تومان
نخودچی شور کیلویی 35هزار تومان
خرما زاهدی کیلویی  23هزار تومان
انجیر خشک اعال کیلویی  170هزار تومان
مغز بادام خام و شور کیلویی  210هزار تومان
بادام خام با پوست کیلویی 55هزار تومان
مغز گردو ،کیلویی  220هزار تومان
گردو با پوست وارداتی کیلویی  100هزار تومان
گردو با پوست آذرشهر کیلویی 115هزار تومان
پسته احمد آقایی خام کیلویی  200هزار تومان
پسته اکبری شور و تازه کیلویی  230هزار تومان
تخمه هندوانه محبوبی کیلویی  35هزار تومان
تخمه آفتابگردان دور سفید کیلویی  40هزار
تومان
تخمه آفتابگردان سیاه کیلویی  30هزار تومان

