اقتصاد
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بودجه
تکذیب دالر  8هزار تومانی در بودجه 98

دالر در بودجه سال آینده
 ۵هزار و  ۲۰۰تومان خواهد بود

وطن امروز

با بازگشت مدیرعامل مورد تأیید

کارگران هفتتپه مشغول کار شدند

شماره 3 2596
نقدینگی

قائم مقام بانک مرکزی:

متوسط رشد نقدینگی
 23/7درصد شد

یکی از کارگران هفتتپه در گفتوگو با «وطن امروز» :به خاطر هدرنرفتن محصوالت به کارخانه بازگشتیم
گروه اقتص�ادی :دالر  8ه��زار تومانی در بودجه
 98تکذیب ش��د و عضو هیاترئیس��ه مجلس از
دالر  5ه��زار و  200تومان��ی خبر داد .به گزارش
«وطنامروز» ،چند روز پیش برخی گمانهزنیها
از دالر  8ه��زار تومانی در بودجه  98خبر میداد
و همه رس��انهها ای��ن خبر را پوش��ش دادند اما
دی��روز یک منب��ع آگاه اعالم ک��رد دالر  8هزار
تومانی تکذیب میش��ود .اگر دالر  8هزار تومانی
صحت داش��ت به معنای افزایش بی��ش از 100
درصدی نرخ ارز در بودجه  98نس��بت به بودجه
سال جاری بود و پیام بسیار بدی به بازار میداد.
دی��روز معصوم��ه آقاپورعلیش��اهی ،نایبرئیس
کمیس��یون اقتصادی مجلس اعالم کرد :دالر در
بودجه س��ال آینده۵ ،هزار و  ۲۰۰تومان میشود
و روزانه یکمیلیون و  ۲۰۰بشکه نفت به فروش
میرس��انیم .وی افزود :تا جای��ی که میدانم قرار
نیس��ت بودجه س��ال آینده با دالر  8هزار تومان
باش��د و براس��اس اطالعاتی که دارم قرار اس��ت
ن��رخ دالر را  5هزار و  200تومان ببندند و میزان
فروش نفت یک میلیون و  200بش��که در روز در
نظر گرفته میشود .عضو هیاترئیسه کمیسیون
اقتصادی مجلس درباره اینکه هر بش��که نفت را
 60دالر برآورد کردهاند ،بیان داش��ت :این میزان
محقق نمیشود ،باید این نرخ تغییر پیدا کند؛ این
میزان تامین نمیشود .نظر شخصی بنده این است
که نمیتوان هر بش��که نفت را  60دالر بهفروش
رس��اند و نباید بودجه س��ال  98را خوش��بینانه
تدوی��ن کرد .وی ادامه داد :فاجعه این اس��ت که
بودجهها را خوش��بینانه مینویسیم در حالی که
محقق نمیشود ،در واقع هزینهها اتفاق میافتاد
اما درآمدها محقق نمیشود و هر سال با کسری
بودجه مواجه هستیم و تلنبار این کسریها باعث
تورم افسارگسیخته در جامعه میشود.
■■افزای�ش درآمده�ای مالیات�ی خودزن�ی
اقتصادی است

آقاپورعلیش��اهی در ادام��ه گفتوگو با خانه
ملت ،با اش��اره به ش��رایط اوراق مش��ارکت در
بودجه س��ال  ،98بیان داشت :در شرایط فعلی
برای س��الهای  98و  99دولت نباید هیچگونه
اوراقی را منتشر کند ،سررسید همین اوراقی که
االن داریم برای ش��هریو  99است؛ حداقل برای
دولت بعدی نباید اجازه افزایش بدهی بدهیم .این
نماینده مجلس افزود :به نظر من افزایش مالیات
در واقع سوراخ کردن کشتی اقتصاد است .فشار
آوردن ب��ه بنگاههای اقتصادی و افزایش مالیات
در واقع خودزنی اقتصادی در داخل کشور است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید جلوی فرارهای
مالیاتی را بگیرد اما فشار به بخش مالیاتی کشور
خودزنی اقتصادی است ،گفت :در شرایط فعلی
با توجه به مس��ائلی که رخ داده است و کاهش
ارزش پولی را ش��اهد بودهایم ،میتواند فرصتی
باشد برای افزایش صادرات غیرنفتی تا از بازار 15
کشور همسایه استفاده کنیم.
شاخص

خیمه تورم  40درصدی
روی  6استان

بررس��ی ش��اخص قیمت مصرفکنن��ده به
تفکیک اس��تانها در آبان  97نشان میدهد تورم
نقطهبهنقطه  ۶استان که جزو استانهای محروم
کشور هس��تند باالی  ۴۰درصد است .به گزارش
«وطنام��روز» ،ش��اخص کل ب��رای خانوارهای
کش��ور در آبان به  147/8رس��ید که نس��بت به
مهرم��اه 2/6درصد افزایش نش��ان میدهد .بنا بر
گزارش مرکز آمار ایران ،بیشترین نرخ تورم ماهانه
خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان شرقی
با  4/3درصد افزایش و کمترین نرخ تورم مربوط به
استان همدان با  1/4درصد افزایش است.
از سوی دیگر ،بیش��ترین نرخ تورم نقطه به
نقطه مربوط به اس��تان سیستانوبلوچس��تان
( 42/6درصد) و کمترین آن مربوط به اس��تان
کرمان ( 28/8درصد) اس��ت ،یعنی خانوارهای
س��اکن اس��تان سیستانوبلوچس��تان به طور
متوس��ط  7/7درص��د بیش��تر از میانگین کل
کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور
متوسط  6/1درصد کمتر از میانگین کل کشور
نس��بت به آبان  ١٣٩٦برای خرید یک مجموعه
کاال و خدمات یکس��ان هزینه کردهاند .براساس
ای��ن آمارها ،ت��ورم نقطه به نقطه اس��تانهای
سیستانوبلوچستان ،کردستان ،ایالم ،لرستان،
چهارمحالوبختی��اری و خراسانش��مالی باالی
۴۰درصد بوده اس��ت .همچنین بیشترین نرخ
تورم  12ماهه مربوط به اس��تان لرستان (19/2
درصد) و کمترین آن مربوط به اس��تان کرمان
( 12/2درصد) اس��ت .شکاف نرخ تورم  12ماهه
استانها در آبان  7درصد است که نسبت به ماه
قبل یک واحد درصد افزایش نشان میدهد.

گروه اقتص�ادی :کارگران هفتتپه
دیروز بع��د از نزدیک ب��ه  30روز
اعتصاب خیابانی با تغییر مدیرعامل
شرکت ،خودشان تصمیم گرفتند
ب��ه س��ر کار بازگردن��د .کیومرث
کاظمی ،مدیرعامل جدید هفتتپه
کس��ی اس��ت که تا قبل از س��ال
 94و دولتی ش��دن این مجموعه
مدی��ر آنجا بوده و به نوعی انتخاب
کارگران محس��وب میش��ود .به
گ��زارش «وطنام��روز» ،کارگران
هفتتپ��ه در یک ماه گذش��ته به
دلیل عدم پرداخ��ت  4ماه حقوق
ماهانه ،خصوصیس��ازی اش��تباه،
مدیریت ناکارآمد ،مشخص نبودن
خدم��ات دوران بازنشس��تگی و از
همه مهمتر فرار رئیس هیاتمدیره
ش��رکت دس��ت به اعتصاب زدند.
حاال اما با پرداخت  2حقوق معوق
و تغییر مدیرعامل دوباره به س��ر کار بازگش��تند.
آنطور که کارگران اعالم کر دهاند دلیل بازگش��ت
به کار آنها احتمال نابودی  8هزار هکتار نیش��کر
تحت کشت که حاال آماده برداشت شده و اگر این
اتفاق رخ ندهد احتمال از بین رفتن محصول هست
عنوان شده است .یکی از کارگران با این شرط که
نامش مطرح نش��ود در گفتوگو با «وطنامروز»
گفت :بازگش��ت ما ب��ه کار به دلیل حفظ صنعت
نیشکر کش��ور اس��ت .وی افزود :در زمان  8سال
جنگ کارگران هفتتپه ب��ا وجود بمباران باز هم
سر کار میآمدند .از همین شرکت  57نفر به دلیل
ممارست برای خدمت و در راه حفظ صنعت کشور
شهید شدند ،پس بازگشت کارگران با وجود تمام
سختیها موضوع عجیبی نیست .این کارگر افزود:
در این  10س��ال بالیی سر صنعت نیشکر آوردند
که هزار دش��من خارجی نمیتوانست با ما و این
صنعت انجام دهد ،چه کسی پاسخگوی این بحرانی
است که پس از خصوصیس��ازی روی داده است.
وی درباره حضور مدیرعامل جدید در شرکت گفت:

آقای کاظمی انسان کاربلدی است و میتواند به این
شرکت خدمت کند ،همه کارگران به او ایمان دارند
اما مساله اینجاست که هنوز نمایندگان سهامداران
متواری در شرکت رفت و آمد دارند و شاید نگذارند
مدیرعامل جدید براحتی خدمت کند .وی در آخر
خاطرنشان کرد :خواسته اول و آخر صنفی کارگران
بازگشتن شرایط شرکت به پیش از خصوصیسازی
اس��ت که امیدواریم مس��ؤوالن با نگاه درست به
بحران صنعت نیشکر این موضوع را محقق کنند.
این کارگر با تاکید بر اینکه بازگشایی و آغاز به کار،
به معنای حل مش��کالت و دستیابی به مطالبات
کارگران نیس��ت ،اظهار داشت :کارگران هفتتپه
مطالباتی دارن��د از جمله پرداخت معوقات ،انعقاد
قرارداد کار با  ۱۵۰۰کارگر روزمزد ،تعیین تکلیف
وضعی��ت کارخان��ه و پرداخت س��نوات همکاران
بازنشسته که امیدواریم هرچه زودتر محقق شود.

نیش��کر هفتهتپه گفت :به دنب��ال تأکید وزیر کار
درباره پیگیری مشکالت کارگران کشت و صنعت
هفتتپ��ه و با توجه به واریز  2ماه از حقوق معوقه
آنها و همچنین پیگیری سایر خواستههای قانونی
این کارگران از طریق مسؤوالن استانی و مسؤوالن
وزارتخانه ،ام��روز  ۱۱آذرماه(دیروز) تمام کارگران
ای��ن کارگاه ب��ه محل کار خود مراجع��ه کردند و
فعالیت کار و تولید را از سر گرفتند .وی با اشاره به
تغییر مدیریت در این کارگاه اظهار امیدواری کرد
با بازگش��ت کارگران و همچنین استقرار مدیریت
جدید و اورهال کردن ش��رکت ،استحصال شکر از
نیشکر از سر گرفته شود و کارگران بزودی بتوانند
مابقی مطالبات خود را دریافت کنند .عدنان غزی،
فرماندار شهرستان شوش نیز از آغاز به کار مجدد
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و بازگشت
کارگران به این شرکت خبر داد.

بر این اساس کریم یاوری ،نماینده وزیر کار در
رسیدگی به مش��کالت کارگران کشت و صنعت

مدیرعامل جدید ش��رکت نیش��کر هفتتپه
چند س��اعت پس از انتخاب خود به این س��مت

■■بخش دیگر معوقات کارگران پرداخت میشود

مهلت  2هفتهای شریعتمداری به معاونان وزارت کار

دوران مدیران چندشغله و پروازی به پایان رسید
وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
کار
برای چندشغلههای وزارتخانه یک
هفت��ه و برای مدیران پ��روازی یک ماه ضرباالجل
تعیین کرد تا تکلیف خود را روشن کنند .به گزارش
رواب��ط عمومی وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی،
محمد شریعتمداری در آیین
تکریم و معارف��ه معاونان امور
مجلس ،حقوقی و اس��تانها،
امور تعاون ،روابط کار ،مدیرکل
حوزه وزارتی و مدیرکل تعاون،
کار و رف��اه اجتماعی اس��تان
ته��ران تاکید ک��رد :هیچ قلمی را ک��ه پنهان روی
کاغذ بنویسد تحمل نمیکنیم .وی با تاکید بر اینکه
در زمینه ش��فافیت با کسی ش��وخی نداریم ،افزود:
هیچ موضوع غیرش��فافی در وزارت تعاون ،کار وفاه
اجتماع��ی وجود ندارد و همه بودجهها و عملکردها
باید ش��فاف به عموم مردم اعالم ش��ود .ش��فافیت
به وزیر تس��لط بر امور میبخش��د .وی تاکید کرد:
شایستهساالری ،جوانگرایی و توجه به توانایی بانوان
و شایسته و انتخاب از درون وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اصل همه انتخابهاست .وی با اولتیماتوم
به مدیران دارای بیش از  2شغل و پروازی تاکید کرد:
در وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی مدیرپروازی
نخواهیم داشت و معنایی ندارد مدیران با یک پرواز
هفتهای یک ب��ار به محل خدمت خود بروند و باید
بومیگزینی جایگزین مدیران پروازی ش��ود و این
افراد یک ماه بیش��تر فرصت ندارند .وی تاکید کرد:
اگ��ر تا پایان این هفته ( 15آذر) همه اس��تعفاهای
افراد دارای بیش از یک ش��غل به دس��ت ما نرسد،

مدیران باالدستی مکلف به تعیینتکلیف هستند و
اگ��ر مدیران باالتر با افراد دارای بیش از یک ش��غل
برخورد نکنند با مدیر باالدست برخورد میشود و در
این زمینه شوخیای وجود ندارد و برخورد میشود.
شریعتمداری اضافه کرد :در وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی هی��چ مدیری برای
فعالیت مدیریتی خود کیسه
ندوخته اس��ت ،بنابراین باید
شفاف و روش��ن با مردم همه
موارد را مطرح کنیم .در زمینه
شایستهس��االری با ش��خصی
شوخی نداریم .بنده باید انتخاب شایسته انجام دهم.
اس��تفاده از نخبگان بنیاد ملی نخبگان را در دستور
کار ق��رار میدهیم .به کارگیری بانوان شایس��ته با
جدیت پیگیری میشود .باید حتما در هیاتمدیرهها
از یک فرد جوان با انگیزه و دانش اس��تفاده ش��ود.
جوانگرایی در همه عرصهها باید تقویت ش��ود .وی
ادامه داد :اولویت ،به کارگیری مدیران جوان و افراد
شاغل در وزارتخانه است .شریعتمداری اضافه کرد:
تا ی��ک ماه آینده فرصت میگذارم مدیریت پروازی
برای کارهایی که باید در آن منطقه مدیریت ش��ود
تعطیل ش��ود؛ اجازه نمیدهم یک واحد تولیدی با
عظمتی در گوشهای از کشور داشته باشیم و فردی
هفتهای یکبار به آن منطقه ب��رود و آن را مدیریت
کن��د .چنی��ن مدیریت��ی در مجموع��ه وزارت کار
معنایی ندارد .مدیران صندوقها و معاونان باید دقت
داشته باشند ما مدیران پروازی نداریم .افراد باید در
واحدهای بزرگ ،تولیدی و مهم ،سرکار بایستند و
مدیریتکنند.

صدور چک تضمینی فقط در وجه ذینفع
بانک مرکزی در بخشنامهای
بانک
به شبکه بانکی شرایط جدید
صدور و استفاده از چکهای تضمینشده را ابالغ
کرد .براساس این بخشنامه ،از این پس چکهای
تضمینشده فقط در وجه ذینفع صادر میشود
و درج مشخصات ذینفع روی برگ چک الزامی
اس��ت .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،با
استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
س��ران ق��وا در اینباره دایر ب��ر ممنوعیت انتقال
و ظهرنویس��ی چکهای تضمینش��ده ،شیوه و
ش��رایط جدید ص��دور و اس��تفاده از چکهای
تضمینش��ده با هدف جلوگیری از استفادههای
نامتعارف از چکه��ای مزبور ،احراز هویت دقیق

اش��خاص ذینفع در گردش چکهای موصوف
و همچنین پیش��گیری از پولشویی با استفاده از
این چکها ،ابالغ ش��د .گفتنی اس��ت دارندگان
چکهای تضمینش��دهای که قب��ل از ابالغ این
بخشنامه صادر ش��ده است ،حداکثر ظرف مدت
ی��ک ماه از تاریخ ابالغ این بخش��نامه ،میتوانند
وجه آن را نقدا ً دریافت یا به حس��اب بانکی خود
واریز کنند .ظهرنویسی این چکها برای دیگری
در ای��ن مهلت زمانی اعتبار ن��دارد و پس از این
مهلت ،دارنده چک فقط باید تا پایان سال جاری
به یکی از ش��عب بانک صادرکننده آن مراجعه و
اطالعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک
تضمینشده را ارائه کند.

■■ 80درصد کارگران وضعیت معیشتی خوبی ندارند

ضمن حض��ور در کارخانه در بین
کارگ��ران گفت :هفتتپ��ه از هر
چیزی دیگر برای من مهمتر است
و همه بدانند این شرکت خانه دوم
همه ما اس��ت .کیومرث کاظمی
افزود :مالک و مس��ؤوالن استانی
و شهرس��تانی از م��ن خواس��تند
مسؤولیت این شرکت را بپذیرم و
با کمال می��ل پذیرفتم پس همه
با هم بای��د برای رفع مش��کالت
کارخان��ه و ش��کوفایی آن کمک
کنیم .وی اظهار داش��ت :با اختیار
ت��ام مدیریت کارخان��ه را برعهده
گرفتم و فق��ط در خرید و فروش
این شرکت ورود نمیکنم لذا اگر
یخواهد ادامه کار دهد و
کسی نم 
کارشکنی بکند جایش در شرکت
نیس��ت .مدیرعامل جدید شرکت
نیش��کر هفتتپه با بی��ان اینکه
 80درصد کارگران ش��رکت از لحاظ معیش��تی
وضعیت خوبی ندارند ،افزود :صداقت را س��رلوحه
اقدام��ات خود ق��رار خواه��م داد و از حقوق حقه
کارگران و مدیران پشتیبانی خواهم کرد .وی گفت:
کارگران به فکر برداشت نیشکر باشند و به تامین
حقوق پرسنل کمک کنند.
بر این اس��اس شرکت کشت و صنعت نیشکر
هفتتپه در س��ال  1341و با ه��دف بهرهبرداری
از باغات نیشکر اهواز ش��روع به کار کرد و بخش
قابلتوجهی از نیاز ش��کر کشور را تامین میکند.
طبق آخرین لیست بیمهای که توسط این واحد
صنفی ارسال شده  3067نفر در آن شاغل هستند
ک��ه در زمان بهرهبرداری و کاش��ت تعداد آنها به
5هزار نفر میرسد .اراضی زیر کشت هفتتپه بیش
از  12هزار هکتار برآورد میش��ود که البته تا قبل
از شروع خصوصیسازی رقم آن 2برابر بوده است.
از سال  94این شرکت به بخش خصوصی واگذار
شد که پس از آن مشکالت فراوانی برای کارگران
و این صنعت رخ داد.

در دوره س��الهای  ۶۷تا  ۹۱متوس��ط رش��د
نقدینگی  26/7درصد و در دوره سالهای  ۹۳تا
 ۹۷این رقم به  23/7درصد کاهش یافته است.
به گزارش تس��نیم ،اکب��ر کمیجانی ،قائممقام
بانک مرکزی در چهارمین همایش انجمن مالی
اسالمی ایران با بیان این مطلب گفت :در  7ماهه
ابتدایی  1397رشد نقدینگی و پایه پولی نزدیک
ک مرکزی برای
هستند که نش��ان از تالش بان 
انضباط پولی در کش��ور است .کمیجانی تاکید
کرد :بررسی وضعیت س��پردههای کوتاهمدت،
جاری و یکس��اله در س��ال  96نشان میدهد
سیالیت نقدینگی بس��یار باالست که با برخی
اقدامات از جمله واگذاری گواهی س��پردههای
 20درصدی ،سهم سپردههای یکسال ه کاهش
یافت .وی با مقایسه شرایط ایران با دنیا گفت:
نس��بت نقدینگی و عمق مال��ی در ایران 103
اس��ت که با وجود رشد در سالهای گذشته از
کشورهایپیشرفتهپایینتراست .قائممقامبانک
مرکزی ادام��ه داد که نیاز بانکها به نقدینگی
باعث ش��ده تا آن را با هزینه باالتر تامین کنند
ول��ی همکاری بازار س��رمایه و ب��ازار پول طی
س��الهای گذشته باعث شد تا سهم سپردهای
صندوقهای سرمایهگذاری ثابت در بانکها در
 2مرحله و در سالهای  95و  96از نسبت 30
ب��ه  70به  50-50کاهش پیدا کند .کمیجانی
ادامه داد :حجم تسهیالت پرداختی در سال 91
از  1955/9ه��زار میلیارد ریال به رقم 6139/1
هزار میلیارد ریال در س��ال  96افزایش یافته و
تسهیالت پرداختی در  7ماه ابتدایی سال  97با
 14/2درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال
قبل به  3581/0هزار میلیارد ریال رسیده است.
کمیجانی گفت :نرخ سود در پایان سال  93رقم
 28درصد بود که با گسترده شدن سه م منابع
در بازار بینبانکی به  18/6درصد در س��ال 95
رسید اما انتشار اوراق گواهی سپرده 20درصدی
این نرخها را افزایش داده است.

