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چرتکه
عامل ایجاد تورم در ایران چیست؟

بخش اقتصاد- در حالی مقامات دولتی می گویند، دولت نفعی از 
افزایش نرخ ارز نمی برد که تعیین نرخ ارز در بودجه، گواه آن است 
که قیمت ارز تا چه میزان در محاسبات دولتی واجد اهمیت است.
به گزارش خبرآنالین، استاد اقتصاد تهران با اشاره به سخنان اخیر 
وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه دولت نفعی از افزایش 
نرخ ارز نمی برد، گفت: این صحبت ها در حالی است که همه ابعاد 
ببینید که چگونه مدت ها بحث  ارز است.  تاثیر  اقتصاد ما تحت 
صورت می گیرد که نرخ تسعیر دالر در بودجه چقدر باشد. از این 

رو چنین صحبت ها نوعی فرافکنی تلقی می شود.
آلبرت بعزیان با اشاره به اینکه ۹۰ درصد از عرضه ارز در ایران در 
اختیار دولت است، گفت: چگونه باور کنیم، وقتی انحصار عرضه 
۹۰ درصد کاالیی در اختیار یک نهاد است، آن نهاد از تغییر قیمت 

متاثر نشود؟
وی فرض دیگری را در ادامه سخنان خود پیش کشید و گفت: 
بیایید باور کنیم که اصال دولت نفعی از افزایش نرخ ارز نمی برد و 
این فرض محال را جدی بگیریم، در این صورت باید گفت هر چند 
دولت نفعی از رشد نرخ ارز نمی برد، اما همه ی ما شهروندان ایران از 
افزایش قیمت ارز در حال زیان هستیم. اگر چیزی برای دولت سود 
ندارد و برای ملت زیان دارد، دولت و بانک مرکزی باید جوابگوی 

این زیان عجیب و غریب باشند.

بانک مرکزی قافیه را باخته است؟
وی با اشاره به اعالم اخباری از قول رییس کل بانک مرکزی در 
 ... و  خاص  سایت های  و  کانال ها  در  ارز  قیمت  تعیین  خصوص 
گفت: آقای فرزین، رییس کل جدید بانک مرکزی نیز حرف های 
پیشینیان خود را تکرار کرده و گفته است که برخی قیمت تعیین 
می کنند و مشکل درست می کنند، اگر این سخن درست باشد، 
واقعا باید به حال بانک مرکزی تاسف خورد که باوجود این همه 
ابزار و امکانات، قافیه را به چند سایت و کانال تلگرامی و ... باخته 
است. چطور می شود همه سیاست های اصالحی شما تحت تاثیر 

چنین اتفاقی باشد؟
وی گفت: اتفاقا اگر حرفتان درست باشد باید دنبال ریشه یابی 
ضعف خود باشید. حاال رییس کل جدید بانک مرکزی تاکید کرده، 
ما هم می خواهیم قیمت تعیین کنیم، واقعا باید صبر می کردید تا 

نرخ به چهل و چهار هزار تومان برسد بعد قیمت تعیین کنید؟

افزایش نرخ ارز تورم زاست
ارز  قیمت  رشد  اینکه  به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  این 
دستگاه های  و  دولتی  شرکت های  از  بسیاری  گفت:  تورم زاست، 
بازار  در  سهمیه ها  این  طبیعتا  دارند.  ارزی  سهمیه   ... و  اجرایی 
باید شفاف شود که اصل ماجرا  این مکانیزم  و  فروخته می شود 
سود  ارز  نرخ  افزایش  از  دالالن  می گویید  سال هاست  چیست؟ 
می برند. این دالالن چه کسانی هستند که قیمت ارز را به چهل و 
چهار هزار تومان رسانده اند. وی گفت: وقتی سیاست های اقتصادی 
تورم زاست، نباید تقصیر را به گردن رسانه انداخت، آن هم رسانه ای 
که تا این حد تحت فشار است، در دولت باید جوابگوی این باشد 
این قدر   ... و  فیلترینگ  با وجود  تلگرامی که  که چرا کانال های 

اثرگذاری دارند.
او تاکید کرد: کاش مقامات دولتی، عذر بدتر از گناه نیاورند و بدانند 
اتفاقا کسری بودجه و سیاست های شوک درمانی و ... عامل مهم 

ایجاد تورم در کشور هستند.

از افزایش ۲۰ درصدی دستمزد تا افزایش اختیاری سن بازنشستگی

سطرهای ضد کارگرِی الیحه بودجه
نسرین هزاره مقدم

عبارت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در 
دستگاههای دولتی که دولت در بند الف تبصره ۱۲الیحه بودجه سال آینده 
آورده است، تکرار قانون گریزِی سال قبل است؛ دوباره برای مزد کارگران دولت 
تکلیف تعیین کرده اند! جای تعجب و تاسف دارد که سال قبل کارگران دولت 
ماه ها دوندگی کردند تا این عبارت از الیحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد؛ حاال دوباره 
همان سطر با همان مختصات در الیحه بودجه ۱۴۰۲ قد علم کرده است. به 

گزارش ایلنا، سال هاست که لوایح بودجه ی ساالنه 
به عرصه ای جدید برای مناقشه ی چندماهه  میان 
دولت ها و کارگران بدل شده است. یک ماجرای 
تکراری داریم: دولت ها بندهایی را در الیحه بودجه 
کارگران  جمعی  منافع  خالف  که  می گنجانند 
است؛ حقوق اولیه ی کارگران با این سطرهای ضد 
کارگری از دست می رود؛ الجرم کارگران هفته ها و 
ماه ها تالش می کنند تا تاثیر این پیشنهادات ضد 
کارگرِی ظاهراً قانونی را خنثی کنند یا دولت ها و 

مجالس را به عقب نشینی وادارند.
و  خط  تعیین  در  جمعی  مشارکت  حق  وقتی 
خطوط اصلی زندگی کارگران به رسمیت شناخته 
نمی شود، کارگران مجبورند هر سال، طرف های 
مقابل را خاکریز به خاکریز و قدم به قدم عقب 
برانند؛ و البته جدال فقط بر سر دستمزد و سطح 
کار  شورایعالی  در  کارگران  تاثیرگذاری  پایین 
نیست؛ بودجه ساالنه هم محلی برای مناقشه و 
بی انصافی است؛ چون سهم عادالنه ی کارگران از 
بودجه ساالنه و از خزانه ملی به رسمیت شناخته 
بودجه های مسکن،  از  تنها سهمی  نه  نمی شود؛ 

بهداشت و آموزش ندارند و جای خالی اصول قانون اساسی از اصل ۲۹ و ۳۰ 
و ۳۱ گرفته تا اصل ۴۳ خالیست، بلکه لوایح بودجه حقوق قانونی کارگران را 
به مخاطره می اندازد، حق بر دستمزد شایسته، حق بر اشتغال ایمن و حق بر 

فردای مطمئن و امن....
اصلی ترین نواقص بودجه

اصلی ترین کمبودهای ساختاری بودجه ۱۴۰۲، فقدان اعتبار کافی برای تامین 
مسکن کارگری و دیده نشدن سهم مناسب برای یارانه دارو و درمان و البته 
تضعیف درمان رایگان به طور مستقیم و غیرمستقیم است؛ از طرفی، تامین 
بیمه و درمان رایگان برای مردم به روال هر سال، فراموش شده و از طرف 
دیگر، اعتبار مشخصی برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته  نشده؛ در 
سال های قبل، الاقل یک اعتبار ناکافی برای سازمان در بودجه بود که امسال 
همان هم حذف شده است! وقتی بدهی دولت به سازمان پرداخت نشود، هم 
درمان رایگان و هم پرداخت مستمری بازنشستگان با بحران مواجه خواهد شد.

در این شرایط، چالِش سر پا ماندن سازمان تامین اجتماعی با پوشش ۶۵ 
درصدی جمعیت کشور، به یک چالش اساسی بدل خواهد شد؛ کارگرانی 
که قرار نیست اصل ۳۱ قانون اساسی منجر به خانه دارشدن شان شود، آینده 
خود را در مخاطره می بینند. با این رویکرد آیا منابعی برای آیندگان در تامین 

اجتماعی باقی می ماند؛ آیا می توانیم به پایدارِی همین درمان رایگاِن نیم بند 
در مراکز ملکی سازمان امید ببندیم؛ آیا جز این است که باز به وال معمول، بار 
بحرانی دیگر –بحران صندوق ها- بر دوش کارگران و بازنشستگان افتاده است؟

تصمیم گیری غیرقانونی در الیحه بودجه
حسین حبیبی )عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور( 
ضمن تایید این نواقص ساختاری بودجه، با ریز شدن در بندهای آن عیوب 
دیگری هم می بیند؛ عیوبی که منجر به بروز مشکالت برای گروه های مختلف 

نیروی کار خواهد شد و عرصه های جدیدی از مناقشه ای نابرابر تعریف خواهد 
شد. او در ابتدا به افزایش بیست درصدی حقوق کارکنان دولت و نهادهای 
اجرایی در الیحه بودجه ۱۴۰۲ اشاره می کند؛ بندی که به طور غیرقانونی، 

حقوق بخشی از کارگران کشور را زیر سوال برده است:
»عبارت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در 
دستگاههای دولتی که دولت در بند الف تبصره ۱۲الیحه بودجه سال آینده 
آورده است، تکرار قانون گریزِی سال قبل است؛ دوباره برای مزد کارگران دولت 
تکلیف تعیین کرده اند! جای تعجب و تاسف دارد که سال قبل کارگران دولت 
ماه ها دوندگی کردند تا این عبارت از الیحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد؛ حاال 
دوباره همان سطر با همان مختصات در الیحه بودجه ۱۴۰۲ قد علم کرده 
است؛ آیا هیچ توجهی به قانون و الزامات آن ندارند؛ آیا نمی دانند براساس مواد 
۲ و ۴۱ قانون کار، مسئول تعیین دستمزد برای تمام کارگران کشور، شورایعالی 
کار است؟« این فعال کارگری از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس 
دستگاه های  در  کار  قانون  مشمولین  عبارِت  هرکاری«  از  »قبل  می خواهد 

اجرایی، از متن بند الف تبصره ۱۲ بودجه حذف شود.
سال قبل، کارگران دولت از جمله اپراتورهای فشار قوی برق یا همان کاله 
زردها، بارها برای بازگشت به قانون مطالبه گری کردند؛ نماینده کاله زردها 

که از بی قانونی مجدد امسال انتقاد دارد؛ در این رابطه می گوید: سال قبل سه 
چهار ماه دوندگی کردیم؛ با لباس های کارمان مقابل مجلس تجمع کردیم، نامه 
نوشتیم و این در و آن در زدیم تا افزایش مزد ما از الیحه بودجه حذف شد؛ 
مزد قانونی که همان افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ثابِت مصوب شورایعالی 
کار بود بعد از پایان بهار به ما رسید؛ حاال چرا دوباره همان قانون گریزی را 
تکرار کرده اند؛ آیا ما هر سال باید چند ماه برای حقوق اولیه ی خودمان، برای 
داشته  مجادله  و  کنیم  دوندگی  قانونی ست،  دستمزد  که  حق  بدیهی ترین 

باشیم؟!
و نکته اینجاست که این »دستگاه های اجرایی« که در 
الیحه بودجه آمده، در عمل دامنه شمول گسترده ای 
پیدا می کند؛ شهرداری ها نیز به تاسی از حکم دولت، 
نیروهایمان  حقوق  افزایش  که  زد  خواهند  بخشنامه 
همان ۲۰ درصد است، حداقل برای قرارداد مستقیم ها....

افزایش اختیاری سن بازنشستگی حذف شود
هم  دیگری  کارگری  نکات ضد  بودجه،  در الیحه  اما 
هست؛ یکی از آن ها به گفته ی حسین حبیبی، عبارت 
بند د تبصره ۲۰  الیحه بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر افزایش 
سن بازنشستگی ست که در صورت اعالم نیاز دستگاه 
و رضایت مستخدم به نظر اختیاری می آید؛ او تاکید 
می کند: این عبارت بایستی حذف شود چراکه با توجه 
به جمعیت انبوهِ جوانان بیکار و جویای کار و همچنین 
با سخت تر شدن شرایط ادامه کار از نظر اقتصادی و 
اجتماعی که توام با رنج و مشقت بسیار برای شاغالن 
است، افزودن ۲ سال به سن بازنشستگی حتی به اختیار 
و انتخاب نیروی کار، عاقالنه و منطقی نیست، حتی 

عادالنه هم نیست!
این فعال کارگری ادامه می دهد: در شرایطی که کارگران 
علی القاعده باید متحد و متشکل برای تصویب دستمزد برابر با سبد معیشت، 
مطالبه گری و چانه زنی کنند و ابزارهای الزم برای اعتراض و فشار از پایین را در 
اختیار داشته باشند، دولت با سطرهای ناعادالنه ی الیحه بودجه، »دردسر« و 
»مناقشه جدید« ایجاد می کند؛ چرا جمعیت قابل توجهی از کارگران مشمول 
قانون کار بایستی هر سال کفش آهنین بپوشند و مقابل نهادهای تصمیم گیر 
بایستند تا آن هایی که باید، »بپذیرند« که تعیین دستمزد بر عهده ی شورایعالی 
کار است؛ بسیار متاسفم که در این اوضاع اقتصادی و بحران معیشت، کارگران 

را در چه مسائلی درگیر می کنند؛ چرا برای کارگران دغدغه می تراشند؟!
قرار است لوایح بودجه سنواتی، بستری برای تقسیم عادالنه ی درآمدهای ملی 
باشد اما....؛ وقتی بودجه برخی نهادها از جمله صداوسیما و بنیادها ۴۰ درصد یا 
حتی بیشتر زیاد شده، دولت »انقباض« را فقط متوجه مزدبگیران دانسته؛ یک 
بازنشسته ی کشوری و لشگری و یک کارمند دون پایه باید ۲۰ درصد افزایش 
مزد داشته باشد ولی یک نهاد پرپول و معاف از مالیات، میلیاردها تومان اعتبار 
بگیرد! تازه کارگران دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی را هم شامل این ۲۰ 
درصد دانسته اند؛ آیا حق یک کارگر شهرداری که از جان و دل برای خدمت به 

مردم مایه می گذارد، از بودجه ساالنه همین ۲۰ درصد افزایش حقوق است؟
منبع : ایلنا 

مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن ثاراله آستارا به شماره ثبت ۱7۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۴۲7۱۵ 
راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ در محل              واقع در                 برگزار می گردد. از عموم 
اعضای محترم شرکت دعوت به عمل می آید راس ساعت مقرر جهت رسیدگی به دستورات جلسه در جلسه مذکور حضور 

به هم رسانند.
توجه:

هر یک از اعضای شرکت می تواند استفاده از حق رای خود را برای حضور و دادن رای در مجمع عمومی به یک نفر به عنوان 
نماینده تام االختیار خود از میان اعضاء یا خارج از اعضا واگذار نماید. لکن هیچ کس نمی تواند عالوه بر رای خود بیش از ۳ 

رای باوکالت داشته باشد. غیرعضو تنها می تواند از یک عضو وکالت داشته باشد.
به  عمومی  مجمع  برگزاری  از  قبل  روز  دو  تا  حداکثر  می توانند  وکالتنامه  تنظیم  و  ارایه  برای  اعضاء   همچنین 

محل                 مراجعه و وکالتنامه را تکمیل نمایند.
دستور جلسه:

۱( تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده ۶ اساسنامه(
۲( اصالح ماده ۲۱ اساسنامه شرکت تعاونی درخصوص تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره.

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن ثاراله آستارا

تاریخ انتشار: 14۰1/11/۰5

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن ثاراله آستارا

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی فرهنگیان شاندرمن راس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ 
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ در محل دبیرستان شهید چمران شاندرمن تشکیل می گردد. از عموم اعضای محترم شرکت دعوت 

به عمل می آید راس ساعت مقرر جهت رسیدگی به دستورات جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

۱ – استماع گزارش کتبی هیات مدیره و بازرس شرکت
۲ – طرح و تصویب صورت های مالی سال های ۹7، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ و اتخاذ تصمیم در مورد سود و زیان حاصله

۳ – طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱
۴- انتخاب بازرس جدید به علت اتمام دوره قانونی آنان

۵ – انتخاب هیات مدیره اصلی و علی البدل جدید شرکت به علت اتمام دوره قانونی آنان
۶ – تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت

7 – طرح و تصویب نابرابری سهام شرکت
۸ – تعیین خط مشی آینده شرکت 

یادآوری: چنانچه مجمع عمومی نوبت اول به حدنصاب قانونی نرسید مجمع عمومی نوبت دوم در ساعت ۱۵ روز دوشنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ با همان دستور جلسه در محل فوق الذکر برگزار می شود.

هیات مدیره شرکت تعاونی فرهنگیان شاندرمن

تاریخ انتشار : 14۰1/11/5

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(

اداره کل پست استان گیالن در نظر دارد انجام کل امور خدماتی عمومی  و پشتیبانی خود را مطابق با 
شرایط عمومی والزامات فنی وطرح قرارداد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به انجام رساند. لذا 
  www.setadiran.irتمامی مراحل برگزاری مناقصه در درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
انجام خواهد شد . الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
۱- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  ۰۵ /۱۴۰۱/۱۱  لغایت  ۱۴۰۱/۱۱/۱۳  بمدت  ۸ روز خواهد بود 
۲- ارائه پیشنهادات : بمدت ۱۰روز کاری از تاریخ ۱۳ /۱۴۰۱/۱۱ لغایت آخر وقت اداری روز چهارشنبه 

مورخ  ۱۴۰۱/۱۱/۲۳   
۳- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت  در مناقصه به مبلغ  ۶،۰۹۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال ) معادل  

ششصد و نه میلیون  تومان ( است که به دوروش ذیل  قابل ارائه می باشد
۳/۱ – ارائه ضمانت نامه بانکی از یکی از بانکها یا موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی با اعتبار ۳ماهه 

و قابل تمدید.
 ۴۰۰۱۰۴77۰۶۳7۲۴۱۶ شماره  حساب  به  مناقصه  در  سپرده  بابت  واریزی  فیش   -۳/۲
واریز  شناسه  و    ir  ۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۴77۰۶۳7۲۴۱۶ شبا   شماره  با  مرکزی  بانک  نزد 
۳۵۴۰۴77۵۲۲۸۳۱۰۰۸۱۱۲۰۰۰7۹۰۰۰۰۰۱ )ضمناً تذکر این نکته ضروری است در استرداد وجوه 
فیش واریزی طی تشریفات قانونی مشمول مرور زمان خواهد بود-حداقل بمدت دوماه در انتظار پرداخت 

می باشد (
۳/۳ – پیشنهاد  دهندگان  باید تضمین سپرده شرکت در مناقصه را به دو  روش مذکور حداکثر تا ساعت 
۱۴:۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به دبیرخانه اداره کل پست استان گیالن ارائه و رسید دریافت 

نمایند . 
۴- هزینه های  مربوط به  شرکت در مناقصه از طریق سامانه نیز برابر مقررات بعهده برنده مناقصه می باشد.

۵- زمان بازگشایی پاکات ) الف – ب -ج( :  ساعت  ۹  صبح روز  سه شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ خواهد 
بود .

۶- زمان بازگشایی پاکات : )حضور پیشنهاددهندگان در بازگشایی  پاکات  با ارائه معرفی نامه  بالمانع است(
7- مدت زمان قرارداد از زمان انعقاد بمدت یکسال شمسی خواهد بود 

متقاضیان باید دریافت )خرید( اسناد و تحویل پاکات مناقصه ) پیشنهاد ( را تنها از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  و در زمان مقرر انجام دهند. ضمناً تلفن ۳۱۱۱۹۹۰۹۸ 

-۰۱۳ جهت پاسخگویی  به سواالت پیشنهاد دهندگان اعالم می گردد.

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی فشرده  

به شماره   4۰۱/۱ گ.ی   و شماره فراخوان :   ۲۰۰۱۰۰۱۰۵۵۰۰۰۰۰۱ 

شناسه آگهی : 1446136تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/11/۰5       تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/11/1۰


