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اخبار
برگزاری جشنواره فصل تخفیف
بیمه کوثر
شرکت بیمهکوثر بهمنظور توسعه فرهنگ
بیمه در میان آحاد جامعه و ارائه تخفیفهای
ویژه ،جشنواره فصل تخفیف را از چهلمین بهار
انقالب تا بهار 98برگزار میکند.
به گزارش روابطعمومی بیمه کوثر ،در این
جشنواره بیمهنامههای هزینههای حقوقی
شامل بیمهنامه حامی اتومبیل با بیمهنامه
بدنه ،بیمهنامه حامی مسکن و محل کسب
با بیمهنامه آتشسوزی با 15درصد تخفیف و
همچنین بیمهنامه حامی مسئولیت حرفهای
با بیمهنامه مسئولیت حرفهای پزشکان،
پیراپزشکان و مهندسان ارائه میشود.
در این جشنواره تخفیف باالی 65درصد
به بیمهنامههای بدنه اتومبیلهای باالی
200میلیون تومان ارائه میشود و نیز عموم
مردم میتوانند بیمهنامههای حوادث و عمر
انفرادی را به ترتیب با تخفیفهای ویژه تا  25و
20درصد بخرند .همچنین بیمههای مسئولیت
طرح جامع و بیمههای مهندسی (طرح کاشانه
و سایر بیمهنامهها) به ترتیب با تخفیف تا
سقف  15و پنجدرصد ارائه میشود.

در بازدید مدیر عامل بانک از کارخانه
تراکتورسازی تبریز عنوان شد

صنعتگران مهمترین رکن تحقق
اقتصاد مقاومتی در کشور هستند
صنعتگران مهم ترین رکن تحقق اقتصاد
مقاومتی در کشور هستند و بانک ها ابزاری
برای رونق و گردش متناسب اعتبار ،لذا حمایت
از صنایع و واحدهای تولیدی سهم موثری در
رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار دارد.
ضیاء ایمانی ،مدیر عامل بانک مهر اقتصاد،
به همراه معاون پشتیبانی و مهندسی بانک
در سفر به استان آذربایجان شرقی از کارخانه
تراکتورسازی تبریز بازدید به عمل آورد و طی
نشست با مدیر عامل کارخانه تراکتورسازی
ضمن بررسی راه های افزایش تعامالت و
همکاری های دو جانبه ،ابراز کرد :امکانات و
توانمندی های این کارخانه به عنوان یک واحد
بزرگ ملی در حدی است که می تواند میزان
وابستگی کشور به بازارهای خارجی را کاهش
دهد  .ایمانی تولید و اشتغال را از ضرورتهای
اجتناب ناپذیر توسعه اقتصاد دانست و ابراز
داشت :صنعتگران مهم ترین رکن تحقق
اقتصاد مقاومتی در کشور هستند و بانکها
ابزاری برای رونق و گردش متناسب اعتبار،
لذا حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی سهم
موثری در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال
پایدار دارد.

اخبار

چهارمین عرضه نفت خام در بورس ،باز هم ناموفق بود

پیشنهاد بخش خصوصی به دولت برای فروش نفت در بورس
ششم آبانماه امسال برای نخستین بار یک
میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی
عرضه شد که درنهایت سه خریدار ۲۸۰ ،هزار
بشکه نفت به قیمت هر بشکه  ۷۴دالر و ۸۵
سنت را معامله کردند .دومین عرضه نیز در بیستم
آبانماه صورت گرفت و  ۷۰۰هزار بشکه نفت خام
سبک ایران ،به قیمت هر بشکه  ۶۴.۹۷دالر به
فروش رسید .اتفاقی که پای بخش خصوصی را به
فروش نفت باز کرد و نفتیها رضایت خود را از این
اتفاق ابراز و اعالم کردند که این فرآیند ادامهدار
خواهد بود .از سوی دیگر بورسیها نیز اعالم کردند
این عرضهها بهطور منظم انجام میشود که با این
کار ،بخش خصوصی بتواند وارد معامالت نفت
خام شود.
به گزارش ایسنا ،در این راستا ،شرکت ملی
نفت ۲۳ ،دیماه در اطالعیه اعالم کرد که سومین
نوبت عرضه نفت خام در بورس ،یکم بهمنماه با
تغییراتی نسبت به عرضههای قبلی صورت خواهد
گرفت .قرار شد یک میلیون بشکه نفت خام سبک
در حجمهای  ۳۵هزار بشکهای با قیمت پایه
 ۵۲.۴۲دالر به ازای هر بشکه عرضه شود و در این
عرضه ،عالوه بر امکان تسویه حساب با ارزهای
نالمللی ،امکان تسویه کامل با ارز ریال ایران با
بی 
نرخ سنا محقق شود .همچنین دوره تسویه حساب
معامالت نیز از  ۶۰به  ۹۰روز افزایش یافت .سومین
عرضه نفت خام در بورس در موعد مقرر صورت
گرفت اما مشتری پیدا نکرد.
پانزدهم بهمن نیز یک میلیون بشکه نفت خام
سبک شرکت ملی نفت ایران در بازار فیزیکی رینگ
بینالملل بورس انرژی ،برای بار چهارم عرضه شد
اما درنهایت در کفه تقاضا هیچ سفارشی ننشست
و نفت خام سبک ایران برای دومین بار پیاپی در
رینگ بینالملل بورس انرژی بدون مشتری ماند.
نظر بخش خصوصی درباره فروش نرفتن نفت
در بورس
در این راستا ،رضا پدیدار ،تحلیلگر ارشد حوزه
انرژی بر این باور است که دلیل فروش نرفتن نفت
خام در بورس برخی محدودیتها است .در حالی
که بورس انرژی میتواند پتانسیلی برای استفاده از
توانمندیهای بخش خصوصی باشد.
پدیدار با بررسی ساز و کار بورس در دنیا،
اظهار کرد :معموال ً در دنیا دولتیها وارد بورس
نمیشوند ،همیشه اشخاص حقیقی و حقوقی

چهارمین عرضه نفت خام در بورس که در  ۱۵بهمنماه صورت گرفت ،باز هم ناموفق بود و نفت خام بیمشتری ماند .اتفاقی که بخش خصوصی دلیل
آن را محدودیتهای خرید نفت در بورس میداند و به دولت پیشنهاد میکند این محدودیتها برداشته شود.

اعتمادبین
فعاالن بخش
خصوصی و
ادارهکنندگان
بورس و عرضه
کننده یک
طرفه ایجاد
نشده و به
همیندلیل
این بخشها
نتوانستهانداز
ظرفیتهای
یکدیگر
استفادهکنند
بخش خصوصی وارد بورس میشوند .من فکر
میکنم هنوز به بخش خصوصی ایران این فرصت
داده نشده است که بتواند از توانمندیهای
خودش استفاده کند ،در واقع هنوز اعتماد بین
فعاالن بخش خصوصی و ادارهکنندگان بورس
و عرضهکننده یک طرفه ایجاد نشده و به همین
دلیل این بخشها نتوانستهاند از ظرفیتهای
یکدیگر استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت حضور
بخش خصوصی در بورس فراهم شود ،توضیح
داد :فراهم شدن زیرساخت به این معنی است
که سازمان بورس کارگزاری خود را توسعه دهد.
فعاالن اقتصادی و افرادی که از منظر کارگزاری
و یا متقاضی (مصرفکننده نهایی) وارد بورس
میشوند ،باید خط اعتباری داشته باشند.
این تحلیلگر حوزه انرژی با انتقاد از وجود

محدودیتها در بورس ایران ،گفت :در بورسهای
دنیا این شیوه رایج نیست که خریدار الزام داشته
باشد به موجب دستورالعمل وزارت نفت ،نفت
را به یک پاالیشگاه بدهید .در حالی که در ایران
خریدار باید قرارداد با پاالیشگاه را ارائه کند.
همچنین باید  ۱۰درصد پیش پرداخت بدهد که
وارد بورس شود و وقتی وارد شد ،باید  ۲۰درصد
پیش پرداخت ،پرداخت کند .در صورتی که در
بورسهای دنیا بورس سلف است .یعنی بهصورت
کاغذی عمل میشود .این فرآیند در بورس ما
تعریف نشده است.
پدیدار تاکید کرد :زمانی که تا این حد محدودیت
وجود داشته باشد ،بورس نمیتواند فعالیت کند.
باید محدودیتها برداشته شود .بورس در دنیا
برای توسعه فعالیتها برای بخش خصوصی
است .یعنی بورس بخش خصوصی را قوی

میکند .من پیشنهاد میکنم برای قدرتمند کردن
بخش خصوصی این محدودیتها برداشته شود.
بورس محل داد و ستد است اما اینجا داد و ستد
انجام نمیشود .بورس در ایران پویا نیست ،افرادی
که بورس را در اختیار میگیرند باید به روز باشند
و عاملهای انگیزشی در نظر بگیرند که افراد برای
مشارکت در بورس انگیزه داشته باشند .به نظر من
یکی از زیرساختها ،فرهنگسازی است که در
حوزه انرژی نداشتهایم.
وی با بیان اینکه دولت ایران برای فروش نفت
تحریم شده است ،نه بخش خصوصی ،ادامه داد:
دولت باید همه ابزارهای خود را در اختیار بخش
خصوصی قرار دهد که بخش خصوصی بتواند
نفت را به فروش برساند .اگر کسی هم خواست
در بازار سلف وارد شود و نفت را به صورت کاغذی
بخرد ،این امکان را باید فراهم کنند.

آمادگی قطعهسازان برای حداکثر داخلیسازی قطعات خودرو

حآبادی:
صال 

اولویت بانک توسعه صادرات
تامین سرمایه درگردش بنگاههای
صادراتی فعال است
علی صالح آبادی گفت :با توجه به شرایط
حاکم بر کشور ،مهمترین اولویت بانک در
حال حاضر تامین سرمایه در گردش بنگاه های
صادراتی فعال است که هدف این سیاست
حفظ اشتغال ،سودآوری و صادرات بنگاه های
اقتصادی است.
صالح آبادی در همایش سراسری مدیران
بانک توسعه صادرات ایران بااعالم این مطلب
افزود :از  ۵۱هزار میلیارد ریال تسهیالت اعطایی
در سال  ۷۱ ،97درصد به سرمایه درگردش و
 ۲۹درصد به طرح ها تخصیص داده شده
است .صالح آبادی از کاهش مطالبات غیر
جاری به کمتر از  ۹.۹درصد خبر داد و گفت:
این دستاورد جزو سیاستهای اعتباری بانک
در سال جاری بود؛ بر این اساس هر شعبه
موظف است حداقل یک جلسه از کمیته
اعتباری شعبه را به مطالبات غیرجاری خود
اختصاص دهد و پیگیری های الزم را در این
زمینه انجام دهد بنا داریم با دعوت از شعب
مختلف به کمیته وصول مطالبات و کمیته
اعتبارات مرکز ،گزارش تسهیالت غیرجاری
شعب را دریافت کنیم.

بازاروسرمایه

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور
گفت :قطعهسازان آمادگی دارند در صورت فراهم شدن شرایط و
همکاری دولت ،نسبت به حداکثر داخلیسازی قطعات خودرویی
اقدام کنند.
به گزارش ایرنا ،محمدرضا نجفی منش به دشواری تامین
قطعات بهویژه با توجه به شرایط تحریمها و مشکل تبادل مالی
با خارج اشاره کرد و افزود :باید بتوان توان بالقوه قطعهسازان را
در شرایط حساس کنونی ،به فعل تبدیل کرد .به گفته این مقام
صنفی ،شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو
(ساپکو) دانشگاهها ،شرکتهای دانش بنیان و قطعهسازان داخلی
را برای داخلی سازی قطعات مورد نظر خود به یاری طلبیده است.
چندی پیش معاون طراحی ،مهندسی و ساخت شرکت طراحی
مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) اعالم کرد :در
تولید بیش از پنج هزار قطعه برای پنج گروه خودرویی پژو،405
دنا و دنا پالس ،پژو 206و پژو ،207سمند و رانا به خودکفایی
رسیدهایم اما باید در ساخت یک هزار و  100قطعه اصلی از دیگران

کمک بگیریم.
همان زمان سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای
خودرو گفت :صرف نظر از اقتصادی بودن یا نبودن ،داخلیسازی
قطعات حساس خودرویی مانند یی.سی.یو (کامپیوتر خودرو) در
شرایط کنونی الزم است .فرهاد به نیا افزود :این مهم با استفاده از
تجارب مراکز دانش بنیان با تخصص باال که حتی توان صادرات
فناوری دارند امکانپذیر است.
به گفته این مقام صنفی ،در این زمینه میتوان از تجهیزات
کممصرف و قابل استفاده نیروهای مسلح که در نوع خود پیشرفته
است ،استفاده کرد که ضلع سوم این مثلث ،بهکارگیری تجارب
خوب قطعهسازان و خودروسازان کشور است.
وی اضافه کرد :باید این سه عامل را به خوبی با یکدیگر ترکیب و
از توان و تخصص آنها با ملزومات یاد شده استفاده کنیم؛ در این
زمینه دفتر معاون اول رئیس جمهوری و معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری خواهان تحقق موضوع هستند .تولید خودرو
پژو  301که تا پایان سال آینده به تولید انبوه میرسد ،با همین

محور در دستور کار است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور
درباره نیازهای قطعهسازان به پرداخت مطالبات آنها اشاره کرد.
وی با اشاره به گرفتاریهای مالی قطعهسازان در شرایط کنونی،
خواستار آن شد که به جای پرداخت وام و تسهیالت ،بدهیهای
آنها از سوی خودروسازان پرداخت شود.
نجفی منش همچنین پرداخت مابهالتفاوت قیمت قطعات به
قطعهسازان مطابق اسناد و مدارک را خواستار شد.
وی تاکید کرد پرداخت مطالبات بهویژه برای قطعه سازان
کوچک و متوسط باید یک ماهه باشد تا توان ادامه کار را داشته
باشند .این مقام صنفی سازوکاری را که در روزهای اخیر برای
پرداخت بخشی از مطالبات قطعهسازان پیشبینی شده است،
سخت و دشوار توصیف کرد .به گفته وی ،مطابق این سازوکار
بانکها ،خودروسازان و قطعهسازان کنار یکدیگر قرار گرفتهاند
و اگر قطعهسازان چک برگشتی یا سایر مشکالت بانکی داشته
باشند ،در دریافت مطالباتشان به مشکل بر میخورند .وی
خواستار آن شد که خودروسازان پولها را بهطور مستقیم به
بانکها بدهند تا در اختیار قطعهسازان قرار گیرد و ضمانتهای
الزم را خودروسازان تامین کنند.
در همین پیوند ،مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و
مجموعههای خودرو پانزدهم بهمن ماه اعالم کرد :در شرکتهای
خودروساز عملیات اجرایی پرداخت چهار هزار میلیارد تومانی
که قرار بود در اختیار قطعهسازان قرار بگیرد ،آغاز شده است.
قرار است بانکها بهطور مستقیم مبالغ را طبق فهرستی که
خودروسازان در اختیارشان قرار میدهند ،به قطعهسازان
بپردازند .به این منظور کنسرسیومی متشکل از حدود  12بانک
بزرگ کشور که ریاست آن برعهده بانک ملت است ،تشکیل شد
و امروز ایران خودرو و سایپا فهرست شرکتهای قطعهساز را به
این کنسرسیوم ارائه کردند .این مبلغ حجم زیادی از مطالبات 120
روز گذشته قطعه سازان را جبران میکند.

تقدیر همتی از روسای شعب برتر
بانکمسکن

در نهمین گردهمایی رؤسای شعب
موفق بانکهای کشور صورت گرفت
در نهمین گردهمایی رؤسای شعب موفق
بانکهای کشور که با حضور رئیس کل بانک
مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره
بانکها در سالن اجتماعات بانک مرکزی برگزار
شد ،از روسای شعب برتر بانک مسکن تقدیر
شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،
در این مراسم که جعفر آقامالیی عضو هیئت
مدیره و محمود الری مدیر امور استانها و
بازاریابی نیز حضور داشتند.

برندگان مسابقه «عیدی در دی»
اعالم شدند
برندگان مسابقه «عیدی در دی» که در
قالب جشنواره دی و با هدف شورآفرینی میان
مشتریان بانک دی برگزار شد ،اعالم شدند.
به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک
دی؛در این مسابقه که با رویکرد بهره برداری
از ظرفیت هم نامی بانک و ماه دی و تقویت
جایگاه ذهنی برند در افکار عمومی برگزار شد،
 4200نفر از مشتریان بانک شرکت کردند.
بر اساس این گزارش ،از میان
شرکتکنندگانی که پس از دریافت کارت
قرعه کشی نسبت به ثبت سریال کارت
دریافتی ،شماره مشتری و اطالعات شخصی
خود در سامانه اقدام کردند تعداد  3348نفر
موفق شدند به  5سوال مرتبط با برند بانک
و بانکداری الکترونیک پاسخ صحیح دهند که
طی مراسم قرعه کشی با حضور نمایندگان
معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات ،اداره
کل بازرسی ،حراست ،امور شعب و بازاریابی و
اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی  30نفر
به عنوان برندگان این مسابقه معرفی شدند.

تسهیالت بانک توسعه صادرات قم
برای تولید و صادرات
فرش ماشینی
رئیس شعبه قم بانک توسعه صادرات اعالم
کرد :نزدیک به شش میلیون یورو به منظور
پروژههای متعدد تولید انواع فرش ماشینی
تسهیالت ارائه شده که موجبات اشتغال حدود
 100نفر نیروی کار را فراهم آورده است.
غالمرضا رومیانی نژاد در گفت و گو با
روابطعمومی بانک توسعه صادرات با اعالم این
مطلب افزود :این بانک در بین بانکهای استان
در بخش پرداخت تسهیالت ارزان قیمت از
محل منابع تلفیقی صندوق توسعه ملی و منابع
داخلی به رتبه دوم دست یافت .وی اضافه کرد:
شعبه قم در راستای تاکیدات مبتنی بر شکوفایی
بیش از پیش ظرفیت های اقتصادی صادراتی
استان در پایان 9ماهه سال ،97توانسته است
با انجام بیشترین صدور ضمانت های ریالی،
اعتبارات و بروات اسنادی وارداتی (اقالم اساسی
خوراکی) و خرید و فروش ارز ،رتبه اول بانک در
این شاخص ها را کسب کند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

تولیدکنندگان مهم ترین رکن تحقق
اقتصاد مقاومتی هستند
حسین مهری عنوان داشت :تولید کنندگان
مهم ترین رکن تحقق اقتصاد مقاومتی هستند
و تسهیل روند سرمایه گذاری ،توسعه شاخص
کسب و کار و رفع موانع تولید از مهمترین
سیاستهای بانک صنعت و معدن است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت
و معدن ،حسین مهری مدیر عامل و رئیس
هیئت مدیره این بانک که به مناسبت چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،صبح دیروز
به خراسان رضوی سفر کرده است به اتفاق
هیئت همراه از واحدهای صنعتی این استان
بازدید کرد.

تشریفات گمرکی یک میلیون گوشت انجام شد

بقای زندگی کارگران چطور تضمین میشود؟

معاون فنی و امور گمرکی گفت :تشریفات گمرکی یک میلیون و  155هزار کیلو گرم از محمولههای بزرگ گوشتهای وارداتی در
گمرک شهید رجایی بندر عباس به اتمام رسیده و گمرک پیگیر اظهار بقیه این محمولهها از سوی صاحبان کاال است.
به گزارش ایلنا  ،مهرداد جمال ارونقی درباره کانتینرهای گوشت بدون صاحب در گمرک ،افزود :مطابق آمار اخذ شده از منطقه
ویژه بندر شهید رجایی در خصوص موجودی کانتینرهای یخچالی ،اکنون  619کانتینر گوشت در منطقه ویژه اقتصادی شهید
رجایی دپو شده است .یک میلیون و  155هزار و  886کیلوگرم از این محمولهها در  19فقره اظهارنامه واردات قطعی به گمرک
شهید رجایی اظهار شده و تشریفات این اظهارنامهها در مسیر سبز و خارج از نوبت انجام و در مرحله صدور پروانه الکترونیکی
یا خروج شبانهروزی از گمرک است .قسمت اعظم این محمولهها هنوز به گمرک اظهار نشده و دلیل این اقدام در دست بررسی
است .طبق بررسیهای اولیه انجام گرفته مشکالت بانکی ،صادر نشدن قبض انبار ،دلیل عدم اظهار کاال به گمرک عنوان شده است
در حالی که در جلسه گمرک و بانک مرکزی ،مرجع مذکور با یقین این موضوع را رد کرده است .با توجه به اینکه مطابق تبصره  4ماده  24قانون امور گمرکی
تعیین مهلت کاال در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی براساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسئول این مناطق است و با عنایت
به اینکه کاالی ذکر شده از جمله کاالهای اساسی است که مورد نیاز کشور است ،از اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خواستیم به قید فوریت
اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص را جهت گزارش نهایی موضوع به رئیس کل گمرک ایران و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و متعاقبا دولت ،اعالم
کند .چنانچه صاحبان کاالهای مذکور مشکالتی از جهت اظهار کاال به گمرک دارند به قید فوریت به گمرک شهید رجایی یا گمرک ایران مراجعه و مشکالت
خود را عنوان کنند ،تا تدابیر الزم جهت اظهار این کاالی اساسی به گمرک انجام شود و ترتیب انجام تشریفات گمرکی و ترخیص شبانهروزی کاال و متعاقب
آن توزیع آن در بازار فراهم شود.

به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار ،در فرآیند تعیین دستمزد سال  ۹۸کارگران ،دولت هم باید موجودیت کارگاهها و حفظ اشتغال
بنگاهها را مدنظر قرار دهد و هم قدرت خرید کارگران را برای دوام و بقای زندگی حفظ کند.
به گزارش ایسنا ،حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد :به دلیل فاصلهای که بین دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی موجود با
دستمزد واقعی ایجاد شده و این شکاف روز به روز افزایش پیدا میکند ،تاکید کارشناسان و نمایندگان کارگری این است که در
یک دوره مشخص با توافق میان دولت و کارفرمایان این شکاف را پر کنیم .خوشبختانه رویه دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون
این بوده که همه ساله دستمزد بیش از نرخ تورم رسمی افزایش یابد که وضع معیشت کارگران بهبود پیدا کند؛ لذا امیدواریم و
انتظار داریم که وزیر کار با توجه به تأکیدی که بر پر کردن این فاصله دارند ،به سمت تصویب حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم
برویم .طبعا هر زمان که دولت درصد افزایش حقوق کارکنان خود را اعالم کرده چند درصد باالتر از آن را هم برای کارگران تصویب
کردهایم ولی با توجه به شرایط امروز اقتصاد نمیتوانیم بگوییم تورم هر رقمی که هست همان اندازه هم دستمزدها را افزایش بدهیم؛ چون دولت در حوزه
منابع مالی و اقتصادی با مشکل مواجه است.
وی با بیان اینکه دستمزد سال آینده کارگران نباید کمتر از  ۲۵درصد تصویب شود ،اظهار کرد :دستمزد کارگران نباید به اندازه دستمزدی که دولت برای
کارکنان خود در بودجه تعیین کرده افزایش یابد و پیشبینی من این است که افزایش حداقل مزد بین  ۲۵تا  ۳۰درصد باشد که خانوارهای کارگری از فشار
سال آینده کمتر آسیب ببینند .در حال حاضر غیر از بحث تورم الزم است به سبد معیشت خانوار هم توجه کنیم چون سبد معیشت تعریف دیگری از خط
فقر است که به شکل غیر رسمی ارائه میشود بنابراین برای تعیین حداقل مزد حتما باید شاخص فقر مدنظر قرار گیرد .با توجه به اینکه دولت رقم دقیق
خط فقر را میداند و تالش میکند با حمایت از خانوارهای آسیبپذیر  ،از گسترش شکاف طبقاتی جلوگیری کند.

