
مجل�س  اقتص�ادی  کمیس�یون  رئی�س 
ش�ورای اس�امی گف�ت: به ان�دازه بی�ش 
از ۳۰ ت�ا ۴۰ درص�د مالی�ات قاب�ل وص�ول 
در کش�ور، ف�رار مالیات�ی وج�ود دارد.

به گزارش تسنیم ، محمدرضا پورابراهیمی گفت: 
برآورد ما این است که به اندازه بیش از 30 تا 40 
درصد مالیات قابل وصول در کشور، فرار مالیاتی 
وجود دارد و این میزان اگر وصول شود به راحتی 
جایگزین منابعی ش��ود که می خواهیم از محل 
کاهش سهم صندوق توس��عه ملی برای کشور 

ایجاد کنیم.
پورابراهیمی افزود: متأس��فانه دولت ها به علت 
آسانی کسب درآمد از محل فروش نفت، به شدت 
عالقمند  هستند از این محل هزینه های خود را 
تأمین کنند به همین علت نگاه کوتاه مدت دارند 

و رویکرد بلندمدت در این زمینه ندارند.
وی ادامه داد: در زمان تدوین برنامه ششم توسعه 
به علت شرایط تحریمی آن زمان، صادرات نفت 
کش��ورمان به کمتر از یک میلیون بشکه در روز 
رسید و خود به خود سهم نفت از بودجه کاهش 
یافت و به 25 درصد از کل میزان منابع کش��ور 
رسید، اما متأس��فانه در س��ال اول برنامه ششم 

توسعه این سهم به 35 درصد افزایش یافت.

پورابراهیم��ی با بیان اینکه کاه��ش هزینه های 
دولت از الزامات بودجه سال آینده است، اضافه 
کرد: این کاهش کمک می کند تا منابع درآمدی 
را بهتر اداره کنیم. بای��د از منابع جایگزین نفتی 

استفاده کنیم.
وی ابراز کرد: کلی��ات طرح مالی��ات بر عایدی 

س��رمایه در کمیس��یون امور اقتصادی تصویب 
شده است و وارد جزئیات شدیم و موضوع ایجاد 
پایه جدید مالیات��ی در اقتصاد کش��ور در حال 

پیگیری است.
رئی��س کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: بر اس��اس برآوردها از حدود 90 

میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین کش��ور حدود 
15 میلیون لیتر قاچاق می شود.

پورابراهیمی همچنین گفت: اش��تباه دولت در 
حذف کارت س��وخت، عوارض��ی را ایجاد کرد و 
نخس��تین اقدام مجلس هماهنگی ب��ا دولت در 

احیای کارت سوخت است.
وی اضافه کرد: یکی از پیشنهادهای ما این است 
که قیمت سوخت را به ش��کلی در سال 98 ثابت 
نگه داریم، اما برخی از خودروهای ش��خصی که 
مصرف آنه��ا حدود 60 درص��د از مصرف روزانه 
را تشکیل می دهد س��هم مشخص برای مصرف 
آنها در نظر گرفته ش��ود که می تواند بیش��تر از 
60 لیتر برای هر خودرو باشد و برای خودروهای 
حمل ونقل عمومی سهم بیشتری در نظر گرفته 
شود و مصرف بیش��تر از آن از محل اخذ عوارض 
مابه التفاوت به صورت پلکانی به دولت برگش��ت 

کند.
پورابراهیمی گفت: پیش��نهاد اس��تانی ش��دن 
پرداخ��ت یارانه ه��ا به صورت ش��فاهی از طرف 
رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است 
که پیشنهاد خوبی اس��ت، زیرا استان ها بر حوزه 
فعالیت های خود اشراف دارند و می توانند بهتر 

عمل کنند.

ب�ا آم�دن عبدالناصر همت�ي به ب�رج میرداماد 
سیاس�ت هاي بانك�ي جهت گی�ري مناس�بي 
پی�دا ک�رد از جمل�ه   تأثی�ر اي�ن سیاس�ت ها 
ب�ود.  ب�ازار  در  ارزي  کاه�ش تاطم ه�اي 
بر این اس��اس، یک��ي از اقدامات مه��م و تأثیر گذار 
بانک مرکزي ک��ه اتفاقاً موجب کاه��ش قیمت ارز 
و تالطم هاي ارزي ش��د، بخش��نامه اصالح س��قف 
تراکنش هاي بانکي و همچنین بازخرید چک هاي 
تضمیني  بود که بر این اس��اس چک هاي تضمیني 
فقط در وجه ذینفع صادر مي ش��ود و پشت نویسي 
و انتقال چک تضمین ش��ده به دیگري فاقد اعتبار 
اس��ت. عالوه بر این طي همین سیاس��ت گذاري از 
این پس هر ش��ماره ملي مي تواند در طول یک روز 
حداکثر تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکي انجام 
دهد. در واقع یک ش��ماره ملي با دهها کارت بانکي 
نیز به همین عدد محدود شده است. هر کارت بانکي 
نیز در نهایت تا 50 میلیون تومان مي تواند تراکنش 

بانکي طي 24 ساعت داشته باشد. بر اساس همین 
دس��تور العمل جدید بانک مرکزي ارسال کد ملي 
دارنده کارت در تمام تراکنش هاي کارتي به هنگام 
پاسخ تراکنش اجباري است. همچنین درج »بابت« 
در تمام دستور پرداخت هاي ارسالي در سامانه هاي 
ساتنا و پایا اجباري است. این مسئله این امکان را به 
بانک مرکزي مي دهد که آگاهي یابد که هر تراکنش 
به وسیله چه کس��ي و بابت چه موضوعي در ساتنا 
و پایا انجام مي گیرد. ای��ن را نیز نباید فراموش کرد 
که مجلس و بانک مرکزي ب��ه دنبال محدود کردن 
بهره گیري از چک براي دور زدن قوانین اس��ت و بر 
همین اس��اس صدور چک ها در وجه حامل ممنوع 
شده است.  تمامي این اتفاقات به این دلیل توسط 
بانک مرکزي صورت گرفت که متأسفانه طي سالیان 
گذش��ته پولش��ویي آش��کاري از طریق چک هاي 
تضمیني و کارت هاي بانکي توسط سفته بازان انجام 
مي شد و همین روند آس��یب هاي زیادي به اقتصاد 

کشور وارد کرده است.  اما همزمان با اعمال و اجراي 
این قوانین توس��ط بانک مرکزي، در س��وي دیگر 
دالالن و متخلفان اقتصادي نیز بیکار ننشسته اند و با 
مشاهده مسدود شدن مسیرفن بدل هاي سودجویي 
در حال گشودن راه هاي جدید براي ادامه تخلفات 
خود هستند. این در حالیست که اگرچه این راه ها 
قطعاً سخت تر و گران تر از مسیرهاي قبلي است، به 
نظر مي رسد که همچنان احتمال سودجویي از این 

مسیرها وجود دارد. 
  س�ودجويان به دنبال اجاره حس�اب هاي 

مردم
یکي از راه هاي دور زدن ای��ن محدودیت هاي نقل 
و انتقال ب��راي دالالن و متخلفان اقتصادي موضوع 
اجاره حساب هاي مردم است. بر این اساس همزمان 
با ایج��اد محدودی��ت در تراکنش ه��اي مالي براي 
هر ش��ماره ملي، عده اي ش��روع به خرید و فروش 
کارت ه��اي حس��اب هاي بانکي بال اس��تفاده خود 

مي کنند ک��ه نمونه های آن را می توانی��د در کانال 
تلگرام��ی بیابید. هم اکن��ون بابت اس��تفاده از این 
حساب ها در ش��هر تهران براي یک ماه حدود یک 
میلیون تومان پرداخت مي شود. همچنین عده اي 
دیگر نیز به شهرهاي کوچک و روستاها رفته اند و با 
طرح این موضوع که براي دریافت کمک هاي دولتي 
باید حس��اب بانکي باز کنید، این افراد را به ش��عب 
بانک ها مي برند و پس از افتتاح حس��اب و دریافت 
کارت و اطالعات اینترنت بانک، از حساب آنها براي 
دور زدن محدودیت تراکنش ها سود مي ّبرند. البته 
باید این نکته را نیز گفت که آنها بابت هر ماه استفاده 
از این حس��اب حدود 500 هزار تومان به حس��اب 

صاحبان اصلي این حساب ها مي ریزند. 
  افتتاح حساب براي افراد بد حساب

یکي دیگر از تجارت هایي که این روزها حسابي رونق 
گرفته است، گشایش حساب براي افراد بد حساب در 
شبکه بانکي است. طبق دستور العمل بانک مرکزي 
چنانچه فردي در هر یک از بانک هاي کشور داراي 
چک برگشتي باش��د دیگر امکان گشایش حساب 
جاري و دریافت دسته چک جدید در سراسر شبکه 
بانکي کشور را ندارد، اما این روزها با جست وجو در 
برخي از سایت هاي فروش نظیر دیوار، با آگهي هایي 
مواجه مي شوید که وعده گش��ایش حساب جاري 
مي دهند. بر این اس��اس طي تماسي که با صاحبان 
یک��ي از این آگهي ها انج��ام دادیم، خ��ود را فردي 
معرفي کردیم ک��ه چندین چک برگش��ت خورده 
دارد و حاال مي خواهد در بانکي دیگر حساب جاري 
افتتاح و دسته چک دریافت کند. پس از اعالم این 
موضوع، فرد آگهي دهنده عنوان کرد که براي رفع 
س��و ءاثر هر برگ چک برگش��ت خورده مبلغ یک 
میلیون و 500 ه��زار تومان بای��د پرداخت کنیم و 
افتتاح حساب جاري و دریافت دسته چک نیز 800 

هزار تومان هزینه دارد. 
حال که بانک مرکزي ساز و کار جدي و قانونمندي 
را براي سر و سامان دادن به نظام بانکي و پولي کشور 
به کار بسته و خوشبختانه این سازوکار تا حدي نیز 
باعث بهبود فرآیندها در خری��د و فروش و مقابله با 
پولشویي شده اس��ت، به نظر مي رسد که این بانک 
باید یک هم��کاري تنگاتنگ با نهاده��اي امنیتي 
براي شناسایي و دس��تگیري افرادي انجام دهد که 
با به کار گیري چنین روش هایي به دنبال ضربه زدن 
به نظام اقتصادي کشور هستند و عماًل مي کوشند بر 

خالف قانون پولشویي عمل کنند.
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بازارجدیداجارهکارتبانکیبرایدورزدنبانکمرکزی
گزارش »جوان« از فن بدل پولشويان مقابل دستورالعمل های جديد بانكی

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

فرار مالیاتی ۴۰درصد است
   ماليات

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتآخرين  قیمت نام شرکت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوالت پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185المپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوالدآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

5679168كارخانجات قندقزوين 
91327سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
4768141گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوالدخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوالدكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

28848650سيمان بهبهان 
4632103پشم شيشه ايران 
6478143ايران مرينوس 
81718پارس خودرو

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پالسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايالم 
6184115پارس سرام 

8106149الميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني امالح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

يارانه نقدی آذرماه، امشب واريز می شود
یارانهبگیرانتاکنون

4میلیونو277هزارتومانیارانهگرفتهاند
نود و چهارمین مرحل�ه يارانه نقدی ب�ه ازای هر نفر ۴۵ ه�زار و ۵۰۰ 
تومان، امروز ساعت 2۴ به حساب سرپرستان خانوار واريز می شود.

به گزارش مهر، نود و چهارمین مرحله پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 
تومانی مربوط به آذرماه، امروز ساعت 24 به حساب سرپرستان خانوار واریز 
و قابل برداش��ت می ش��ود. یارانه نقدی ماهانه خانوار به ازای هر نفر 455 
هزار ریال طبق روال ماه های قبل واریز می شود. مبلغ یارانه نقدی در طول 
سال های گذش��ته تغییری نکرده و در مجموع اکنون بیش از ۷۷ میلیون 
نفر در هر ماه یارانه دریافت می کنند که هزینه ای بیش از 3600 میلیارد 
تومان را برای دولت به همراه دارد. گفتنی است، طی هشت سال گذشته 
هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است، تاکنون 

رقمی بالغ بر 4 میلیون و 2۷۷ هزار تومان یارانه دریافت کرده است.

استعفادروزارتصنعت
دراعتراضبه2انتصابجدید

ام�ور مع�ادن و صناي�ع معدن�ی وزارت صنع�ت در  مع�اون 
اعت�راض ب�ه انتصاب�ات جدي�د وزي�ر صنع�ت اس�تعفا داد.

به گزارش تسنیم ، این روزها انتصابات جدید وزیر صنعت با حواشی مختلفی 
روبه رو شده که همین امر اعتراضاتی را به دنبال داشته است.

براساس رویه در هر نوع انتصاب جدید در سازمان های زیر مجموعه وزارت 
صنعت باید همفکری با انجمن ها و تشکل های آن سازمان ها صورت گیرد، 
اما وزیر جدید صنعت بدون توجه به سوابق افراد مسئولیت های جدیدی را 

برای آنها در نظر گرفته است.
به عنوان نمونه طي روزهای گذشته خبر حکم  خداداد غریب پور به عنوان 
معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( و کامبیز مهدی زاده فرساد ) داماد رئیس جمهور( به عنوان معاون 
وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور با عالمت 
سوال هایی مواجه شده به نحوی حتی معاون امور معادن و صنایع معدنی 
وزیر هم نسبت به تصمیمات غیر کارشناسانه گالیه کرده و متن استعفای 

خود را به دفتر وزیر ارسال کرده است.
یک مقام آگاه در وزارت صنعت با تأیید استعفای سرقینی گفته است: متن 
استعفای آقای سرقینی به دلیل انتخاب غیر کارشناسانه وزیر صنعت برای 
ایمیدرو و سازمان زمین شناسی به دفتر وزیر ارسال شده است. البته گفته 
شده که وزیر با استعفای سرقینی مخالفت کرده، اما قرائن حاکی از اصرار 
وی برکناره گیری از این مسئولیت به دلیل اعتراض به انتخاب های جدید 
وزیر است. همچنین گفته شده تش��کل ها و انجمن های مرتبط با بخش 
معدن نیز مراتب اعتراض خود را طی چند روز آینده به وزارت صنعت ، معدن 

و تجارت به صورت مکتوب اعالم خواهند داشت.  

رشد۱۰درصدی
تولیدالستیکخودروهایسنگین

س�خنگوی انجمن صنفی صنعت تاير گفت: در هش�ت ماه امس�ال، 
الستیک باياس خودروهای سنگین در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
1۰ درصد افزايش تولید داشته است، اما سودجويان با خريد و فروش های 
صوری، قیم�ت اين کاال را ب�اال بردند و يا الس�تیک را احتكار کردند.

به گزارش تسنیم ، مصطفی تنها افزود: در هشت ماه امسال 2۷ هزار و 500 
تن الستیک بایاس در کش��ور تولید و بین استان ها با نظارت ستاد تنظیم 
بازار توزیع شد، درحالی که در مدت مشابه س��ال قبل 24 هزار و ۷00 تن 
الستیک از نوع بایاس تولید شده بود. وی افزود: در حالت معمول، دو سوم 
الستیک خودروهای سنگین از طریق تولیدات داخلی و یک سوم از طریق 
واردات تأمین می شود، اما امسال و از اواخر بهار، به دلیل برخی مسائل در 
عرصه بین المللی، در تأمین به موقع مواد اولیه کارخانجات و در برخی مواقع 
واردات به موقع الستیک ناهماهنگی به وجود آمد که فرصت طلبان از این 
فضا سوء استفاده کردند. تنها افزود: ظرفیت منصوبه تولید الستیک بایاس 
خودروهای سنگین در کشور بسیار بیشتر است، اما به دالیلی این ظرفیت 
استحصال نشده و حتی با توجه به افزایش 10 درصدی تولید، برای توزیع 
این محصول در بازار مشکالتی وجود داشت که سبب ایجاد بازار سیاه شد. 
سخنگوی انجمن تایر افزود: هم اکنون امکان احتکار الستیک در حجم زیاد، 
به خاطر نظارت دقیق س��تاد تنظیم بازار وجود ندارد این ستاد به صورت 
مداوم آمار تولید و توزیع را کنترل کرده و به تولید کنندگان و واردکنندگان 
طبق نیاز سنجی های بازار ، اطالع می دهد که چه تعداد الستیک را در کدام 

استان توزیع کنند.

قیمت آجیل شب يلدا اعام شد
قیمتهرعددپستهبه۱5۰۰توماننرسیدهاست!

رئیس اتحاديه خشكبار و آجیل قیمت آجیل شب يلدا را اعام کرد و 
گفت: امس�ال برای آجیل يلدا دو نوع قیمت گذاری انجام شده است.

به گزارش مهر، مصطفی احمدی با بیان اینکه امسال برای آجیل شب یلدا 
دو نوع قیمت گذاری انجام شده است، گفت: این اقدام دو دلیل داشته، اول 
آنکه مردم راحت تر انتخاب کنند، دوم اینکه بازرسان ما راحت تر به تخلفات 
رسیدگی کنند. وی افزود: در همین راستا، آجیل شب یلدا با پوست کیلویی 
بین 60 تا 80 هزارتومان در عمده فروش��ی ها و آجیل شب یلدا با مغز بین 
80 تا 100 هزارتومان در عمده فروشی ها عرضه می شود. احمدی گفت: 
10 درصد سود خرده فروشی نیز به این ارقام افزوده خواهد شد. این فعال 
بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قیمت انواع 
خشکبار نسبت به حدود 20 روز پیش، در مجموع 10 درصد کاهش داشته 
است، ادامه داد: مدتی است در فضای مجازی کمپین هایی ایجاد شده که 
ارقام چشمگیری را برای خشکبار اعالم می کنند، این ارقام به هیچ عنوان 
مورد تأیید ما نیس��ت. وی همچنین درباره مباحث مطرح شده مبنی بر 
اینکه قیمت هر عدد پسته به 1500 تومان رسیده است، تصریح کرد: این 
مسائل کذب است و منطقی نیست. احمدی با اشاره به اینکه تولید و بحث 
عرضه و تقاضای بازار قیمت را تعیین می کند، اضافه کرد: قیمت منطقی 
هرکیلوگرم پسته بسته به جنس، نوع، اونس و محل تولید آن از 110 هزار 

تا 240 هزارتومان متغیر است.

تشکیلجلساتیبینسران3قوه
برایتعدیلبودجه۹۸

س�خنگوی هیئ�ت رئیس�ه مجل�س ش�ورای اس�امی گف�ت ک�ه 
در هفته  گذش�ته جلس�اتی بین س�ران س�ه قوه، مرکز پژوهش ها و 
کمیس�یون برنامه و بودجه برای تعديل بودجه ۹۸ برگزار شده است.

به  گزارش  ایسنا، بهروز نعمتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه غیر 
علنی مجلس شورای اسالمی در مورد بودجه سال 98 توضیحاتی مطرح 
شد. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری تذکراتی را به دولت برای تعدیل 
بودجه سال 98 داده بودند، موارد در طول هفته  گذشته در جلساتی بین 
سه قوه و مرکز پژوهش ها و کمیس��یون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار 
گرفت. وی افزود: جمع بندی این است که ما نیازمند بودجه واقعی هستیم 
که بر اساس آن اقدامات تولیدی و عمرانی انجام شود و باید بتوانیم مشکالت 
بازنشستگان را حل کنیم. با توجه به فشار آمریکایی ها باید بتوانیم مشکالت 
را به حداقل برسانیم و با توجه به جمع بندی های انجام شده امیدواریم این 
بودجه منشأ اثر باشد. س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه معیش��ت اولویت دولت و مجلس اس��ت، خاطرنشان کرد: 
موضوعات عمرانی، تولید و کمک به آن جزو مواردی است که باید به دنبال 

آن باشیم و بودجه را واقعی ببینیم.

  اشتغال

رئی�س کل پیش�ین بانک مرک�زی با اش�اره 
به اينك�ه بانک مرکزی ب�رای بازار، س�از و کار 
متناس�ب را اتخاذ کرده اس�ت، عن�وان کرد: 
اس�تفاده مطلوب و بجا از ذخاير ارزی کش�ور 
يك�ی از دالي�ل کاه�ش قیم�ت ارز اس�ت.
به گزارش تس��نیم ، طهماس��ب مظاهری درباره 
روند ادامه دار بودن کاهش قیمت دالر گفت: اگر 
سیاست گذاری پولی و بانکی بر اساس اصول علمی 
و فطرت و طبیعت اقتصاد باشد، شاهد اثرات مثبت 
آن خواهیم بود و از قبل هم پیش بینی می ش��د با 
استقالل بیشتر بانک مرکزی، می تواند بر اساس 
اصول علمی و اقتصادی کار کند. وی تصریح کرد: 
دلیل اصلی کاهش قیمت دالر و ایجاد آرامش در 
بازار، واقع بینی و رعایت اصول علمی و اقتصادی 
است. روزی که دالر 4 هزار و 200 تومان اعالم شد، 
هیچ نرخ دیگری را به رسمیت نشناختند و این با 
واقعیت بازار متفاوت بود و نتایج آن را هم ش��اهد 
بودیم. رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به 
اینکه بانک مرکزی برای بازار، ساز و کار متناسب را 
اتخاذ کرده اس��ت، عنوان کرد: استفاده مطلوب و 
بجا از ذخایر ارزی کشور یکی دیگر از دالیل کاهش 
قیمت ارز است و در واقع بانک مرکزی بدون حراج 

ذخایر ارزی و به عنوان پش��توانه و یک ابزار، برای 
جلوگیری از نوسانات بازار استفاده کرده است. وی 
درباره سومین دلیل ایجاد آرامش در بازار ارز اظهار 
کرد: اصالح در ابزارهای مبادله، دلیل دیگر کاهش 
قیمت دالر است. در گذشته چک پول وجود داشت 
که یک فاجعه در سیستم بانکی محسوب می شد 
که آن را حذف کردیم و بازار آرام ش��د. امروز نیز 
چک های تضمینی پشت نویس��ی شده به صورت 
اس��کناس های درش��تی که در جیب مردم بود، 
معامله می شد و افراد در حقیقت پول های 50 الی 
100 میلیون تومان را وارد چرخه پولی می کردند 
و از آن به عنوان ابزاری برای خرید و فروش ارز در 
بازار استفاده می ش��د. این اقتصاد دان ادامه داد: 
چک پول ها باعث می ش��دند، دولت کنترل خرید 
و فروش در بازار را از دست دهد و هم اینکه باعث 
عدم شفافیت در بازار می شود؛ در حالی که به شدت 
به شفافیت در امور اقتصادی نیاز داریم تا مشکالت 
اقتصادی کاهش پیدا کند. با ایجاد شفافیت نه تنها 
نرخ ارز که حت��ی می توانیم منتظر باش��یم نرخ 
خیلی از کاالهای دیگر کاهش پیدا می کند که این 
مهم با محدود کردن چک های تضمینی و سقف 

پرداخت ها با کارت خوان ها ایجاد می شود.

استفادهبجاازذخایرموجبکاهشقیمتارزشد
نماين�ده کارگ�ران در ش�ورای عال�ی کار 
با اش�اره به اينك�ه بخش�ی از عقب ماندگی 
مزدی کارگران بايد به عهده کارفرما باش�د، 
گفت: يكی از درخواس�ت های مطرح  ش�ده 
در جلس�ه بح�ث دس�تمزد و عقب ماندگی 
قدرت خريد کارگران است که به گفته وزير 
کار باي�د از س�وی کارفرما پرداخت ش�ود.

ابوالفضل فتح اللهی، نماینده کارگران در شورای 
عالی کار در گفت وگو با تسنیم ، درباره جلسه با 
وزیر کار گفت: این جلسه دیدار استانی مدیران 
با وزیر کار بود. وی با بیان اینکه محور اصلی این 
جلسه مشکالت استان قزوین بود، افزود: بحث 
تأمین اجتماعی و اضافه کردن بیمارستان ها و 
مراکز درمانی تأمین اجتماعی و حل مشکالت 
پیرامون ش��رکت های متعلق به ش��رکت های 
س��رمایه گذاری شس��تای تأمی��ن اجتماعی و 
آخرین وضعیت اقتصادی و سوددهی آنان که 
در استان هستند و مشکالتی که کارفرمایان با 
بانک مرکزی در خصوص یوزانس و گشایش های 
اعتباری و بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر 
بازپرداخت به صورت ارز نیما بر خالف درخواست 
وزارت صمت برای مستثنی نمودن شرکت های 

تولیدی را داش��تند در جلسه مطرح شد و وزیر 
محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول بررسی و 
حل مشکالت را دادند و عنوان شد این شرکت ها 
قیم��ت فروش محصوالتش��ان هی��چ تغییری 
نداش��ته و حتی از طری��ق مناقصه های دولتی 

اتفاق افتاده است.
فتح الله��ی در ادامه با اش��اره به اینک��ه یکی از 
درخواست های مطرح  شده در آن جلسه بحث 
دستمزد و عقب ماندگی قدرت خرید کارگران 
اس��ت، گفت: وزیر بیان کرد که کارگران همه 
آمال و آرزوه��ای خ��ود را در وزارت کار دنبال 
می کنند، در واقع که وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی تنظیم کننده و تسهیل کننده است و 
وظیفه دبیرخانه شورای عالی اشتغال را به عهده 
دارد و وظیفه اش برای حفظ اش��تغال بیش��تر 
از س��ایر وزارتخانه ها اس��ت، صیانت از اشتغال 
از وظایف دین��ی همه اس��ت. از دیگر مباحثی 
که وزیر کار مطرح فرمودند ای��ن بود در بحث 
تحریم ارزش افزوده و دارایی کارآفرینان چند 
برابر شده اس��ت، بنابراین ضرورت دارد بخشی 
از عقب ماندگی مزدی کارگران را کارفرمایان و 

بخشی دیگر را دولت بپردازند.

تأکیدوزیرکاربرجبرانعقبماندگیمزدیکارگران
  بانک


