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 رئیس کمیته دســتمزد شورای 
عالی کار می گوید معاون وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی بــدون در نظر 
گرفتن تورم 50 درصدی سال 1399 
و تورم 44 درصدی ســال 1400، به 
آماری بــرای اعالم خط فقر اســتناد 
می کند که 22 ماه پیش تدوین شده 
است. وی معتقد است خط فقر در ایران 

حداقل ده و نیم میلیون تومان است. 
 سخنان داریوش ابوحمزه، معاون 
اجتماعی وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با واکنش هــای فراوانی از 
سوی مردم و کارشناسان مواجه شده 
است. این مســئول دولتی بیان کرده 
که میانگین خط فقر در کشــور برای 
یک خانواده چهار نفره چهار میلیون 
تومان تعیین شده که این میزان برای 
شهرهای بزرگ مثل تهران بین 4.5 تا 5 

میلیون تومان برآورد می شود. 
به گزارش » توســعه ایرانی« این 
ســخنان در حالی مطرح می شود به 

اعتقاد معاون محترم وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی؛ این استاندارد جهانی 
بوده و قاعدتا از سوی وزارت کار تعریف 

نشده است. 
این اظهــارات در حالــی مطرح 
می شــود که بر اســاس گزارش های 
رسمی و حتی ســخنان کارشناسان 
مختلف ارقامی مانند بین هشــت تا 
بیش از 10 میلیــون تومان برای خط 
فقر در سایر استان و شهرها و پایتخت 
اعالم شده است به طوری که از سوی 
مرکز آمار ایران این رقم برای میانگین 
کشوری 8 میلیون تومان اعالم شده و 
خط  فقر در کالنشهر تهران 10 میلیون 

تومان برآورد شده است.
حتی بر اســاس محاسبات فرامرز 
توفیقی )رئیس کمیته دستمزد( نرخ 
سبد معیشت خانوار در مهرماه 1400 
به یازدهم میلیون و 479 هزار تومان 

رسیده بوده است. 
جالب اینجاســت که نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی در جریان 
بررسی بودجه دو رقم متفاوت درباره 

جمعیت زیر خط فقر اعالم کردند. یکی 
از نمایندگان تعداد فقرا را 10 میلیون 
نفر و نماینده ای دیگ 25 میلیون نفر 

اعالم کرد. 
فرامــرز توفیقــی در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی« درباره صحت اظهارات 
معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
در مورد خط فقر و با توجه به شــرایط 
فعلی کشــور گفت: آمار این مسئول 
عزیز؛ غلط است زیرا او آخرین گزارش 
پایش فقر موسسه عالی پژوهش های 
تامیــن اجتماعی آقــای دکتر روزبه 
کردونی را مطالعه کرده و این مسئول 
در مطالعه این گزارش توجه نکرده که 
آن عددی که از سوی این موسسه اعالم 
شــده تا تاریخ اول فروردین ماه سال 
1399 بوده و به عبارت بهتر اگر فرض 
کنیم در آن تاریخ تمام آمــار و ارقام 
رسمی و اعالمی درست بوده؛ در تاریخ 
اول فروردین مــاه 1399؛ هزینه کرد 
یک فرد در خانواده 3.3 نفره برابر یک 
میلیون و 250 هزار تومــان بوده و در 
تهران برابر با یک میلیون و 400 هزار 

تومان بوده اســت. وی تاکید کرد: در 
تمام دنیا آمار و ارقام رســمی و دولتی 
با آمار و ارقام موسسات و نهاد بی طرف 
که تعارض منافع ندارد، دارای اختالف 
معناداری اســت و این مســاله صرفا 
متعلق به ایران نیست و در همه دنیا این 

موضوع به اثبات رسیده است. 
بی توجهی به تورم دو ساله

توفیقی افزود: در انتهای این سال 
1399 تــورم 50درصــدی را تجربه 
کردیم؛ بنابراین باید 50 درصد به مبلغ 
یک میلیون و 250 هزار تومان و یک 
میلیون و 400 هــزار تومان اعالمی تا 
تاریخ اول فروردین 1399 اضافه کنیم. 
در سایر شهرها این عدد به یک میلیون 
و 900 هزار تومان می رسد و در تهران 
شاهد افزایش تا 2 میلیون و 200 هزار 
تومان می شویم حال باید از 1/1/ 1400 
تا 1400/9/30 هم بنا بر آمار رسمی 
تورم، رقم  43 درصد را به عنوان تورم 
رسمی در نظر بگیریم و باید این تورم را 
به اعداد باال بیافزیم که سرانه غیر تهران 
به 2 میلیون و 450 هزار تومان می رسد 

و سرانه تهران برابر با 2 میلیون و 790 
هزار تومان می رســد و بســیار ساده 
است که این اعداد را ضرب در 3.3 نفر 
به عنوان میانگین تعداد افراد خانواری 
که مرکز آمار اعالم کرده کنیم به عدد 
8 میلیون و 200 هزار تومان برای غیر 
تهران و حدود 10 میلیون تومان برای 

تهران دست می یابیم. 
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی 
کار عنوان کرد: این دوســت بزرگوار 
متاسفانه نگاه به آمار و اعداد نکرده  و با 
طرح سخنانی موجبات تشویش را در 
جامعه فراهم کرده است؛ ای کاش اگر 
قرار است از جایی اطالعاتی را برداریم و 
بر اساس آن صحبت کنیم دقت داشته 
باشیم که آیا این اطالعات به روز است؟ 
آیا اطالعات متقن، مستدل و مستند 
است؟  زیرا بر اســاس برنامه پنجم و 
ششم  توسعه مکلف هســتیم از آمار 
و ارقامی اســتفاده کنیم که مستند، 
مســتدل و قابل ارائه صحبت کنیم. 
اینکه هر کس از زعم خــود بخواهد 
سخن گوید ؛ خالف قانون است و ما که 
همه را به قانون مداری و قانون مندی 
دعوت می کنیم باید به این مهم توجه 
داشته باشــیم. ای کاش این مسئول 
اطالعات خــود را بــه روز می کرد و با 
بررســی مباحث، نظر خود را مطرخ 

می کرد. 
زندگی ایرانیان افت کرده است

وی تاکید کرد: ارائه این گونه نظرات 
جز اینکه جامعه را مشــوش و آشفته 
کرده و جو بدگمانی را ایجاد می کند، 
فایده ای نــدارد. اکنون یک انســان 
محاسبه گر ایرانی به راحتی می داند 
هزینه سبد معیشت خود و خانواده اش 
چقدر است؛ می داند حتی با 8-7-6 
میلیون تومان هــم کمیت زندگیش 

لنگ خواهد زد. 
این فعال جامعــه کارگری اظهار 
کرد: هزینه درمان، تحصیل فرزندان، 
پوشاک، مســکن، خوراک و ... برای 
خانواده ها بسیار باالســت و اگر بنده 
یک عددی را مطــرح کنیم که فاصله 
بسیار وحشــتناک از آنچه که کمیته 
امداد مطرح کرده ) 10 میلیون تومان(، 
داشته باشد به حتم هموطنان احساس 

می کنند که می خواهنــد به او دهان 
کجی کنند. ما به عنوان کســانی که 
دارای عنوان و ســمت هســتیم و بر 
مسندی نشسته این باید بسیار مراقب 
گفتار خود باشیم و متاسفانه این دوست 
عزیــز؛ اخالق مــداری در گفتمان را 
رعایت نکرد و بحثی را مطرح می کرد که 
ای کاش در مورد آن سخن نمی گفت و 
حتی مانند دولت هایی قبلی که هرگز 
خط فقــر را اعالم نکردنــد، بهتر بود 
می گفت که هنوز بررسی  در این زمینه 

انجام نشده است. 
به روز رسانی نشدن آمار خط 

فقر در کشور 
وی گفت: اکنون تنها آمار رسمی 
درباره خط فقر متعلق به پژوهش دکتر 
کردونی در موسسه عالی پژوهش های 
تامین اجتماعی تا تاریخ 1399/1/1 
اســت و از این تاریخ هم به روز رسانی 
نشده است. این مسئول باید حداقل با 
یک جستجوی ساده ، تورم را به دست 
می آورد و با تحلیل آن و به دست آوردن 
اعداد و ارقام نیست به ارائه عدد خط فقر 

در کشور و تهران اقدام می کرد. 
توفیقی تاکید کرد: ارائه این آمار، 
اشتباه بزرگی بود و امیدواریم از این پس 
شاهد چنین مواردی نباشیم زیرا این 
موارد موجب نگرانی و آشفتگی مردم 
می شود. با چنین محاسباتی حداقل 
جامعه کارگری بــه جای آنکه چیزی 
بگیرند باید چیزی هم به مســئوالن 

بدهند. 

رمزگشایی رئیس کمیته دستمزد از اشتباه معاون وزیر کار در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

آمار قدیمی برای محاسبه خط فقر جدید
توفیقی در گفت وگو با 

»توسعه ایرانی« تاکید کرد: 
ارائه این آمار ازسوی معاون 

وزیر کار،  اشتباه بزرگی بود و 
امیدواریم از این پس شاهد 
چنین مواردی نباشیم زیرا 
این موارد موجب نگرانی و 
آشفتگی مردم می شود. با 
چنین محاسباتی حداقل 

جامعه کارگری به جای آنکه 
چیزی بگیرند باید چیزی 

هم به مسئوالن بدهند

خبر

رئیس اتاق بازرگانی تهــران با تاکید بر اینکه 
زمانی اقتصاد بیستم بودیم اما حاال به رتبه سی تا 
چهل رسیدیم، اظهار داشت: در 40 سال گذشته 
همیشه کســری بودجه داشــته ایم که یکی از 
عوامل مهم در اقتصاد کشــور است یعنی درآمد 
کمتر از هزینه بوده است. اگر این اتفاق برای یک 
شرکت یا یک خانوار بیفتد، شرکت ورشکست و 
خانوار بی خانمان می شوند اما دولت ها از منابع و 
ذخایر استفاده می کنند و مردم روز به روز فقیرتر 

می شوند.
به گزارش خبرانالین، مســعود خوانساری 
گفت: با وجود مشکالتی که در اقتصاد وجود دارد، 
صادرات کار بزرگی اســت. با این حال، صادرات 
بخشی از اقتصاد کشــور بوده و مشکل اصلی در 

اقتصاد است.

وی افزود: در 40 سال گذشته همیشه کسری 
بودجه داشته ایم که یکی از عوامل مهم در اقتصاد 
کشور است یعنی درآمد کمتر از هزینه بوده است. 
اگر این اتفاق برای یک شرکت یا یک خانوار بیفتد، 
شرکت ورشکست و خانوار بی خانمان می شوند اما 
دولت ها از منابع و ذخایر استفاده می کنند و مردم 

روز به روز فقیرتر می شوند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: کسری 
بودجه به این معناســت که می خواهیم کسری 
به وجود آمده را با چــاپ پول فراهم کنیم که این 
موضوع به معنای افزایش سطح عمومی قیمت ها 

و دست کردن در جیب مردم است.
خوانساری اضافه کرد: بســیاری از کشورها 
سعی می کنند تورم را کاهش دهند. چین عمداً 
سعی می کند ارزش پول ملی خود را پایین نگه دارد 

تا بتواند صادرات را افزایش بدهد. یکی از چالش ها 
بین آمریکا و چین همین موضوع است که آمریکا 
می گوید چین اجازه نمی دهد ارزش واقعی یوان 
نشان داده شود. مثال دیگر ترکیه است که با تورم 
20 درصد مواجه شد اما توانست آن را تبدیل به 
فرصت کرده و در اتفاقی بی سابقه، صادرات خود را 

به 220 میلیارد دالر برساند.
وی افزود: متاسفانه ما این تهدیدها را تبدیل به 
فرصت نمی کنیم چرا که جزیره ای عمل می کنیم. 
همین اتفاق در سال 97 افتاد که با افزایش نرخ ارز، 
به جای حمایت از صادرکنندگان با آنها برخورد 
کردیم و بگیر و ببندهایی شــد، در نتیجه نه تنها 
افزایش صادرات نداشتیم بلکه با کاهش صادرات 

هم مواجه بودیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: در هر 

حال دولت ایران دولتی نفتی است که درآمد نفتی 
دارد و خود را بی نیــاز از بخش خصوصی و مردم 
می داند و فقط مواقعی که مشــکل وجود دارد به 
سراغ آنها می رود. از سال 94 تا 97، 700 میلیارد 
دالر ارز داشتیم که در همین زمان قیمت موز نصف 
قیمت سیب درختی بود یعنی به همه کاالهای 
وارداتی سوبسید داده شــده و همه چیز از چین 

وارد می شد.
خوانســاری تصریح کرد: زمانــی که دولت 
ارز ندارد بــه چاپ پول دســت می زند که باعث 

افزایش تورم می شود. زمانی هم که ارز دارد شروع 
به ارزپاشــی می کند که منجر به تشــدید تورم 
می شود. زمانی ما در کشــور 5 تا 6 میلیارد دالر 
صدور خدمات فنی و مهندسی داشتیم اما امروز 
این میزان کمتر از 200 تا 300 میلیون دالر است.

وی اضافه کــرد: مخرب تریــن کار ممکن، 
قیمت گذاری دســتوری اســت. همین کار در 
ســال 97 تا 1400 در مورد ارز انجام شد. یعنی 
صادرکننده مجبور می شد ارز خود را در سامانه 
نیما 20 تا 25 درصــد کمتر از بازار بفروشــد تا 
واردکننده بــا این ارز واردات انجــام داده و به هر 
قیمتی که می خواهد در بازار به فروش برساند. این 

تصمیمات، ضربه مخربی به اقتصاد کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران متذکر شد: ما چه 
کمتر از ترکیه داریم که 220 میلیارد دالر صادرات 
دارد. ترکیه معدن یا نفتی ندارد اما ما که دومین 
منابع گازی جهان را داریم، بــا قطعی گاز و برق 
مواجه می شــویم! نباید وضعیت ما به این شکل 
باشد. زمانی در اقتصاد، کشــور بیستم بودیم اما 

امروز به رتبه های بین 30 تا 40 رسیده ایم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

زمانی اقتصاد بیستم بودیم، اما حاال به رتبه 40 رسیدیم

محمد میرزایی

خبر اقتصادی

رئیس سابق سازمان صدا و سیما 
پست اقتصادی گرفت

ایلنــا- رئیس 
سابق ســازمان صدا 
و ســیما ، مدیرعامل 
جدیــد هلدینــگ 
 خلیج فــارس شــد. 

بر اساس شنیده ها علی عسگری رئیس سابق رسانه 
ملی، به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس منصوب شد.این گزارش حاکی است؛ 

عسگری جایگزین جعفر ربیعی شده است.
    

رئیس اتحادیه بارفروشان:
مردم میوه نمی خرند

ایســنا- رئیس اتحادیه بارفروشان می گوید 
خبرهای بازگشــت محصوالت کشاورزی ایران در 
چند وقت اخیر، تمایل مردم را بــرای خرید میوه 
کاهش داده است.مصطفی دارایی نژاد با بیان اینکه 
وضعیت بازار میوه خوب نیست، گفت: روزانه 10 تا 
20 هزار تن ورودی بار میدان مرکزی میوه و تره بار 
است که قبال این میزان بار تا روز بعدش به فروش می 
رفت. اما شب قبل ورودی بار به میدان 8500 تن بود 
که 2500 تن آن تا کنون باقی مانده است. اینکه میوه 
در میدان مرکزی خریداری نمی شود، یعنی مردم 
در سطح شهر از مغازه ها میوه نمی خرند.وی ادامه 
داد: قدرت خرید مردم کاهش یافته است و تمایلی 
به خرید میوه ندارند. از طرفی خبرهایی که چند وقت 
اخیر در خصوص برگشت محصوالت کشاورزی ایران 
منتشر شده نیز از این تمایل کاسته است. در حالی که 

باید گفت محصوالت ما همگی سالم هستند.
    

شمارش معکوس برای اجرای 
تعرفه های جدید برق

ایسنا- ســخنگوی صنعت برق کشور گفت: 
اجرای آیین نامه جدید نحوه محاسبات برق تا چند 
روز دیگر کلید می خورد.مصطفی رجبی مشهدی، 
با اشاره به افزایش تعرفه برق مشترکان پر مصرف، 
اظهار کرد: مشترک خانگی که بیش از الگو مصرف 
می کند شامل حال این طرح می شوند.وی ادامه داد: 
در واقع تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف باالتر 
از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو مطابق 
تعرفه های قبلی است و برای مصارف بیش از الگو، به 
این ترتیب محاسبه می شود که مازاد بر الگو مصرف 
تا یک و نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیش از دو برابر 
به ترتیب با ضریب 1.5، 2.5 و 3.5 برابر هزینه تأمین 

برق را بایستی بپردازند.
    

 وام مسکن روستایی 
۲۰۰ میلیون تومان شد

پژوهشکده پولی و بانکی - مدیرکل مسکن 
روستایی بنیاد مسکن گفت: پیشنهاد افزایش سقف 
تسهیالت مسکن روستایی تا 200 میلیون تومان در 
شورای پول و اعتبار تصویب شده است.رضا حمیدی 
با بیان جزئیات تســهیالت طرح ویژه نوســازی و 
بهسازی مسکن روستایی و بازپرداخت اقساط این 
وام افزود: افزایش سقف تسهیالت مسکن روستایی 
تا 200 میلیون تومان با تسهیالت یارانه دار در دستور 
کار است و پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت تا 200 
میلیون تومان در شورای پول و اعتبار تصویب شده 
اســت. مدیرکل مسکن روســتایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی توضیح داد: تسهیالت به تناوب در 
سال های گذشته با افزایش همراه بود. هم اکنون رقم 
تسهیالت 100 میلیون تومان است که با مجموع 
دوران مشــارکت و دوران اقساطی 20 ساله، مبلغ 

اقساط 700 هزار تومان است.
    

 قول دولت 
به مجلس درباره  بودجه

قرن نو- نماینده 
مــردم شــیراز در 
مجلــس یازدهــم 
گفت: دولت قول داده 
اســت که در صورت 

تصویب کلیات بودجه توسط مجلس انعطاف پذیرتر 
برخورد خواهد کرد و در کمیسیون تلفیق می شود 

راهکارهایی را برای جایگزینی ارز ترجیحی آورد .
پاک فطرت گفت: دولت می گوید فساد پشت 
ماجرای ارز 4200 تومانی است؛ این حرف درست 
است؛ زیرا هر کجا هزینه فساد و هزینه دست درازی 
به بیت المال پایین باشد فســاد نیز رخ می دهد اما 
به جای اینکه ما هزینه جرم و فساد را افزایش دهیم 
ارز ترجیحی که مربوط به اقــالم خوراکی مردم و 
نهاده های دامی اســت را حذف می کنیم.وی در 
خصوص تخصیص بسته های حمایتی به صورت 
هوشــمند به مردم پس از حذف ارز 4200 تومانی 
گفت: افرادی که واقعاً نیازمند هستند را اصالً دولت 
پیدا نمی کند که بخواهد به آنها بسته حمایتی بدهد.

شرکت بورس تهران در اطالعیه ای اعالم کرد 
که پاداش هیات مدیره شــرکت بورس متعلق به 
اشخاص حقیقی نیســت و مربوط به شرکت های 

سهامدار است.
شــرکت بورس تهران؛ با صــدور اطالعیه ای 
توضیحاتی در خصــوص پــاداش 910 میلیون 

تومانی ارائه کرد. 
در اطالعیه این شرکت آمده است: این پاداش 
در دولت گذشته تصویب شــده و مربوط به سال 
گذشته )سال مالی 1399( اســت که در مجمع 
تیرماه به تصویب رســیده و در صورت های مالی 

شهریور ماه ســال جاری صرفاً افشــا شده است. 
رویه ای که هرســاله بوده و در تمامی گزارش های 
 شــش ماهه ســال های گذشــته وجود داشته

 است.
این پاداش در وجه اشخاص حقیقی نیست بلکه 
به شــرکت های حقوقی عضو هیات مدیره مانند 
سرمایه گذاری صبا تأمین، سرمایه گذاری توسعه 

ملی اختصاص پیدا می کند.
الزم به ذکر اســت بر اســاس قانــون تجارت، 
شرکت ها می توانند تا سه درصد از سود تقسیمی 
شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره 

اختصاص دهند که این مبلغ 910 میلیون تومان 
پاداش کل سال گذشته، تنها هفت صدم درصد از 
سود شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 
99 را شامل شده و در ضمن بین هفت عضو حقوقی 
هیات مدیره تقسیم می شود و به هر عضو حقوقی 
130 میلیــون تومــان اختصاص پیــدا می کند. 
شایان ذکر اســت، امیر تقی خان تجریشی، جواد 
عشــقی نژاد، محمدعلی میرزاکوچک شیرازی، 
محمدرضا محســنی، حسین بوســتانی، مهدی 
امیری، سید مهدی سدیدی و محسن خدابخش 

اعضای هیات مدیره بورس تهران هستند.

توضیحات بورس تهران درباره پاداش ۹۱۰میلیون تومانی اعضای هیات مدیره


