اخبار
انتقاد سخنگوي کميسيون اقتصادي
از بانک مرکزي

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس
بــا بيان اين که گرانــي دالر با وضعيت
اقتصادي کشــور همخواني ندارد گفت:
بانک مرکزي بايد بصورت موثرتر بازار را
کنترل کند .به گزارش تسنيم ،رحيم زارع
درباره افزايش قيمــت دالر گفت :تداوم
افزايش قيمت دالر باعث شده بازارهاي
کشور ملتهب شــود ،اين در حالي است
که رئيس کل بانک مرکزي اظهار داشته
بود که رونــد صعودي قيمت ارز متوقف
ميشود .سخنگوي کميسيون اقتصادي
مجلس شوراي اسالمي ،ادامه داد :رئيس
کل بانک مرکزي در نشست با اعضاي
کميسيون اقتصادي مجلس مسائل بازار
ارز را تشــريح کرد و براساس برنامه بايد
قيمــت دالر روند کاهشــي را در پيش
ميگرفت که اينگونه نشده و قيمت دالر
افزايش يافت .وي ادامه داد:ادامه رشــد
دالر در بازار ،وضعيت توليد و ســرمايه
گذاري در کشور را با چالش جدي روبرو
ميکند و عالوه بر آن باعث گراني کاذب
قيمت کاالهاي اساسي در روزهاي پاياني
ي شــود که تبعات آن به اقتصاد
سال م 
خانوارها فشار وارد ميکند.
يورو روي دالر و پوند را کم کرد!

مقايسه روند قيمت ســه ارز مهم (دالر،
يــورو ،پوند) در بازار نشــان ميدهد که
يورو با  ۹۰۰تومــان افزايش در يک ماه
گذشته بيشترين افزايش قيمت را نسبت
به دالر و پوند داشته و پس از آن پوند با
 ۸۰۰تومان و دالر با  ۵۰۰تومان افزايش
قيمت در رتبههاي بعدي افزايش قيمت
قرار دارند .به گزارش ايســنا ،در يک ماه
گذشته نرخ ســه ارز مهم و تاثيرگذار در
بازار يعني دالر ،يورو و پوند افزايش قابل
توجهي پيــدا کردهاند و بــه رکوردهاي
بيسابقهاي رســيدند .اما يورو از ارزهاي
مهمياســت که بســياري از معامالت
خارجي ايران امروزه با آن انجام ميشود
و اهميت آن در بازار کمتر از دالر نيست.
اين ارز در فاصله يــک ماهه (نيمه دي
تا نيمه بهمن) در پايينترين نرخ ،حدود
 ۵۲۰۰تومان در بازار آزاد فروخته شد و در
بيشترين نرخ در روزهاي اخير به ۶۱۰۰
تومان رسيد تا  ۹۰۰تومان افزايش قيمت
را در اين مدت پشت سر گذاشته باشد .به
طور معمول افزايش نرخ دالر بر ارزهاي
ديگر هم تاثير ميگذارد و به نظر ميرسد
کــه افزايش قيمت دالر ،نرخ يورو را هم
افزايش داده اســت .اما از طرفي به نظر
ميرسد بعضي عوامل بين المللي هم در
افزايش قيمت يورو بيتاثير نبوده است.
بازگشت  ۵۰۰توماني به چرخه توليد
اسکناس بانک مرکزي

براســاس آخريــن تصميمــات بانک
مرکزي ،اسکناس  ۵هزار ريالي مجدداً
به چرخه توليد و انتشار بانک مرکزي باز
خواهد گشت .به گزارش فارس ،شهريور
ماه امسال بانک مرکزي از توقف انتشار
اسکناسهاي  5000ريالي تا پايان سال
جاري خبــر داد و اعالم کرد از آن پس
بانک مرکزي به جاي اســکناس ،سکه
 5000ريالي ضرب و عرضه ميشــود.
ضرب سکه  5000ريالي از مدتها پيش
آغاز شده بود اما به موازت آن اسکناس
 5000ريالي هم نشر ميشد .اما طبق
آخرين خبرها از بانک مرکزي ،اين بانک
پس از بررســي وضعيت ضرب سکه 5
هزار ريالي و عــدم مطلوبيت آن براي
مردم ،تصميم به انتشار دوباره اسکناس
 5000ريالي گرفته است.
رانت مالياتي براي خودروهاي
وارداتي

نمايندگادن مصوب کردند دولت ماليات
ويژهاي از واردات خودرو در ســال ۹۵
و  ۹۶دريافت و به اشــتغال اختصاص
دهند .به گــزارش خبرنــگار پارلماني
خبرگزاري تســنيم ،نمايندگان مجلس
شورا اسالميدر جلســه علني ديروز و
در جريان بررسي بخش درآمدي اليحه
بودجه سال  97کل کشور با  163راي
موافــق 56 ،راي مخالف 7 ،راي ممتنع
از مجموع  242نماينده در صحن علني
پارلمان با الحــاق يک بند به تبصره 6
اين اليحــه موافقت کردند .به گزارش
تسنيم ،طبق بند الحاقي  11به تبصره 6
اين اليحه دولت موظف شد  60درصد
از سود حاصل از واردات خودرو در سال
 95و  96را بــه عنــوان ماليات ويژه از
دريافــت کنندگان خــودرو ،دريافت و
پس از واريــز به خزانه صددرصد آن را
صرف حمايت از توليد و اشتغال نمايد.
محمد دهقان نماينده چناران در مجلس
که اين پيشــنهاد را ارائــه کرده بود در
تشــريح اين پيشــنهاد گفت :دو سال
گذشته رانت بزرگي براي واردکنندگان
خودرو ايجاد و به آنها اجازه داده شــد
که ثبت سفارهاي بزرگي را انجام دهند.
وي ادامه داد :پس از بســته شدن ثبت
ســفارشها تعرفهگذاري انجام شد که
از ايــن طريق برخــي از وارد کنندگان
به ســودهاي چند هزار ميلياردي دست
پيدا کردند البته در اين مسير گران شدن
ي تاثير نبود.
دالر نيز ب 

رئيس کميسيون تلفيق بودجه :

حذف ياران ه  34ميليون نفر خواست دولت بود

رئيس کميسيون تلفيق بودجه نسبت
به اعالم نوبخت رئيس سازمان برنامه
و بودجه مبني بر حذف نکردن يارانه
پردرآمدها در ســال  ۹۷واکنش نشان
داد .غالمرضــا تاجگــردون رئيس
کميســيون تلفيق بودجه سال  97در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ در
واکنش به توئيت رئيس سازمان برنامه
و بودجه مبني بر اينکه شيوه پرداخت
يارانهها در سال  97تغييري نميکند،

گفــت :تغيير در روال پرداخت يارانه و
حذف  34ميليون نفر خواســت دولت
بوده است .وي ادامه داد :در جلسهاي
که بــا دولت داشــتيم رئيس جمهور
خواستند تا مجلس اختيارات بيشتري
به آنها براي بررسي و حذف افراد يارانه
بگير ارائه کند که ما هم اين اجازه را با
نظر خودشان به آنها داديم .تاجگردون
با تأکيد بر اينکه اگــر آنها اين اجازه
را نميخواهنــد از آنها پس ميگيريم،

بيان کرد :نميدانم چرا آقاي نوبخت
چنين حرفي زده ،در صورتي که حذف
يارانهبگيران و اقشار ثروتمند درخواست
خودشان بوده است .رئيس کميسيون
تلفيق بودجه ســال  97با بيان اينکه
حذف يارانه اقشــار پر درآمد خواست
مجلس و دولت بوده اســت ،گفت :ما
در کميســيون تلفيق حتي آن سندي
را که دولت بــراي حذف  34ميليون
نفــر در نظر گرفته بود،انجام نداديم و
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تنها اعالم کرديم دولت براي ســرک
کشــيدن به حســابهاي افراد براي
شناسايي اقشــار پردرآمد ،به حساب
روستاييان ،افراد تحت پوشش کميته
امداد و بهزيستي و همچنين اقشار کم
درآمد کاري نداشته باشد .شايان ذکر
است ،نوبخت رئيس سازمان برنامه و
بودجه و ســخنگوي دولت در صفحه
شــخصي خود در توئيتر اعالم کرده
بــود دولت براي حــذف يارانه نقدي
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نميتوانــد جيب  80ميليــون نفر را
بگردد ،لــذا تا زماني که فرمولي براي
حذف پردرآمدها تعريف نشود ،پرداخت
يارانهها در سال  97تغييري نميکند.

اخبار
ضربه به توليد داخلي با معافيت
واردات چاي

«عصر ايرانيان» در گفت و گو با کارشناسان ،اظهار نظر معاون وزیر اقتصاد درباره ناتوانی بانکها در مبادالت دالری را بررسی میکند

معاون وزیر اقتصاد :هیچ بانکی نمیتواند عملیات دالری انجام دهد
احمد حاتمی یزد ،کارشناس ارشد بانکی :بانکهای معتبر دنیا با ایران همکاری نمیکنند

گروه اقتصادي -اميرعلي امينيان :معاون وزير اقتصاد
دولت تدبير و اميد سرانجام پس از مدتها که مديران
ارشد دولتي برجام را حالل مشکالت اقتصادي کشور
عنوان ميکردند اعالم کرد که با وجود گذشت نزديک
به دو سال از توافق هستهاي با آمريکا و اروپا بانکها
نميتوانند مبادالت ارزی چنداني داشته باشند و هيچ
بانکي نميتواند عمليات دالري انجام دهد .عبدالرحمن
نديميبوشهري،معاون امور بانک ،بيمه و شرکتهاي
وزارت اقتصاد افزود :براي نقل و انتقال پول مشکالت
داريــم .با آمريکا معامله نداريــم؛ با اين حال آنها به
نظام بانکي ،بازرگاني و ديگر بخشهاي کشورهاي
اروپايي و آســيايي فشار ميآورند و اين کشورها نيز
جرأت نميکنند ،کار انجام دهند .وي يادآور شد :اين
همه کاال وارد کشور ميشود ،اما اينگونه نيست که
نفت در مقابل کاال بــه ما ميدهند ،بلکه پول نفت
به حســابهاي ما واريز ميشود و براي خريد کاال،
پول آن را ميدهيم ،منتها نقل و انتقال پول سخت
است و فشار ميآورند .نديميبوشهري که با فارس
گفت و گو کرده ادامه داد :آمريکا به کشورهاي طرف
حســاب ما در آسيا و اروپا فشــار ميآورد و اختالل
ايجاد ميکند .معاون امور بانک ،بيمه و شرکتهاي
وزارت اقتصاد يکي از اقدامات ريشــهاي را تغيير ارز
مبادالت و معامالت کشــور دانست و افزود :مبناي
فعاليتهاي اقتصادي بايد يورو باشــد که اکنون نيز
بيشترين معامالت با يورو انجام ميشود ،اما متأسفانه
شاخص همچنان دالر است و با تحريمهاي آمريکا
هيچ بانکــي عمليات دالري نميتوانــد انجام دهد
و اص ً
ال نبايد عمليات دالري داشــته باشيم .سخنان
معاون وزير اقتصاد در حالي مطرح ميشود که روحاني
و تيم اقتصادي اش در دو ســال اخير بارها برجام را
راه نجات کشور از بحرانهاي اقتصادي دانستهاند در
حالي که به عقيده بســياري از کارشناسان اقتصادي
چنانچه مبادالت تجاري بين ايران و ســاير کشورها
انجام نشود برجام براي کشورمان هيچ سودي نداشته
است.
ضرورت خروج از سلطه دالر

کارشناســان اقتصادي بر اين باورند که وابستگي
ايران به دالر بايد هرچه سريعتر از طريق پيمانهاي
پولي چند جانبه پايان يابد تا تاثير تحريمهاي آمريکا
از بين برود و از ســوي ديگر توليد داخلي نيز بايد
مورد توجه بيشتري باشد .رضا عدالتي  ،مديرعامل
شــرکت صرافي بانک گردشگري در اين زمينه به
خبرنگار«عصر ايرانيــان» گفت :براي آنکه بتوانيم
در اقتصاد موفق شويم بايد وابستگي خود به سلطه

دالر را از بين ببريم چون آمريکا قرار نيســت اجازه
دهــد بانکهاي جهان با ايران همکاري کنند .وي
افزود:کشورهاي زيادي از وابستگي به دالر آسيب
ديدهاند و بــراي حل بحرانهاي خــود به ارتقاي
صنعــت و توليدات داخلي توجه کــرده و با ترميم
زير ساختهايشــان توليد و صادرات کاالهايي را
در دســتور کار قرار دادهاند که در جهان به آن نياز
دارند .اين کارشــناس بانکي تأکيد کــرد:در ايران
هــم بايد به اين امر توجه کند و با پرهيز از شــعار
دادنهاي مکرر توليد را تقويت کنند تا مشــکالت
به صورت ريشــهاي حل شود .محمد رضا سبزعلي
پور اقتصاد دان و رئيس مرکز تجارت جهاني ايران
نيز در گفت و گويي بــا «عصر ايرانيان» گفت :ما
هنوز نتوانســتهايم چرخه توليد داخلي را به گردش
در بياوريم در چنين شــرايطي نبايد انتظار مبادالت
بانکي جهاني داشته باشيم .وي افزود :وقتي که ما
نميتوانيم مبادالت بانکــي را از طريق بانکهاي
خارجي به راحتي انجام بدهم و در تحريم موسسات
مالي دنيا هســتيم و همچنين ثبات نرخ ارزي را در
کشور نداريم نميتوانيم اميدوار باشيم که کشوري
سرمايهاش را به کشور ما وارد کند و سرمايه گذاي
درستي در کشور ما رخ بدهد.
همکاري بانکهاي درجه دو با ايران

حقيقت اين اســت که تحريمهاي آمريکا ســبب
شــده مبادالت بانکي کشــورمان با دنيا با اختالل
کامل همراه باشــدو اين نکته بــا آنچه روحاني و
مردان اقتصادي اش ميگويند متفاوت است .احمد
حاتمييزد ،کارشــناس ارشــد نظام بانکي و مدير

عامل سابق بانکهاي تجارت و صادرات نيز درباره
مشکالت مبادالت بانکي به «عصر ايرانيان» اظهار
کرد:در حال حاضر بانکهاي مهم و با اعتبار دنيا با
ايران کار نميکنند و مشــکالت نقل و انتقال پول
هنوز حل نشده است .وي افزود :بعد از برجام اوضاع
بانکي و نقل و انتقاالت پول تغيير نکرده و هنوز هم
در نقل و انتقال پول مشــکل داريم.با وجود اينکه
بانکهاي زيادي با ما کار ميکنند و تعداد آنها بيش
از  300بانک است اما بيشتر آنها بانکهاي کوچک
و درجه  2هستند .همچنين مسعود خوانساري،رئيس
اتاق بازرگاني تهران در گفت و گو با «عصر ايرانيان»
با اشــاره به اينکه در  ۲سال بعد از برجام مشکالت
بانکي به قوت خود باقي است گفت:ايران با بسياري
از کشــورهاي اروپايي براي توسعه همکاريهاي
اقتصادي مذاکره کرده اما مشکالت موجود در زمنيه
نقل و انتقال پول بر سر راه توسعه همکاريها مانع
ايجاد کرده اســت .وي افزود:به عنوان مثال چندي
پيش با اتريش تفاهم نامههاي تجاري خوبي امضا
کرديم اما تا زماني که مشکالت تبادالت بانکي بر
طرف نشود امکان اجرايي شدن اين تفاهم نامهها
وجود ندارد.
برجام يک دروغ بزرگ است

کارشناسان در دو سال گذشته بارها از برجام انتقاد
کرده و آن را براي کشــور بي نتيجه دانســته اند.
عبدالمجيد شــيخي ،کارشناس مسائل اقتصادي و
استاد اقتصاد دانشگاه در اين زمينه به خبرنگار«عصر
ايرانيان» گفت:حل مشکالت اقتصادي با برجام يک
دروغ بزرگ است و هيچ يک از مشکالت کشور با

برجام حل نشده اســت .وي افزود:پس از برجام نه
تنها تحريمهاي آمريکا عليه کشورمان باقي مانده
بلکه مشــکل نقل و انتقال پول نيز در بانکها حل
نشده است پس ميتوان نتيجه گرفت که برجام تنها
يک شــوي تبليغاتي است که دولت انجام ميدهد.
شــيخي تأکيد کرد :قرار بود پولهاي ايران را آزاد
کنند که اين اتفاق تاکنون نيفتاده است.هيچ ال سي
نيز در طول اين مدت بازگشايي نشده و تنها دولت
به ارائه آمار و ارقام در خصوص ال سي بسنده کرده
اســت .اين کارشــناس اقتصادي با اشاره به اينکه
دولت کشور را دو ســال معطل برجام کرده اذعان
کرد :مسئولين فقط وعده ميدادند که بعد از برجام
گشايش در بخش اقتصادي کشور حاصل ميشود
ولــي ديديم که اين محقق نشــد و تنها محصول
برجام براي کشــور معطلي مردم و بيکاري جوانان
اســت.دولت خود را دلخوش امريــکا و اروپا کرده
اســت و اين مســاله هيچ تاثيري در اقتصاد کشور
ندارد .شــيخي درباره مبادالت تجــاري ايران هم
تأکيد کرد:مدعي شــدند که بعد از برجام گروههاي
اقتصادي خارجــي به ايران آمدند تــا معاملههاي
اقتصادي جديد را با کشــور انجام دهند اما حقيقت
اين اســت که آنها آمدند تا بازار ايران را به مکاني
براي مصرف کاالهاي خارجي تبديل کنند و براي
خودشان درآمد کسب کنند .وي ادامه داد :هيچيک از
کشورهايي که براي سرمايهگذاري وارد ايران شدند
در ايران ســرمايهگذاري نکردند بلکه بازار تقاضاي
محصوالت خود را در ايران به وجود آوردند و بخش
صنعت کشــور را نابود کردند .امروز کاالي خارجي
در کشــور بيش از کاالي داخلي به فروش ميرسد
آنهم به دليل عرضــه فراوان محصوالت خارجي
در بازار اســت .استاد اقتصاد دانشگاه افزود :بهجاي
آنکه معطل آمريکاييها و اروپاييها ميشديم بايد از
تواناييهاي داخلي خود استفاده کرده و اقتصادمان
را در مسير صحيح قرار ميداديم .به گزارش «عصر
ايرانيــان» ،اکنونکه يک مقــام عاليرتبه وزارت
اقتصاد بــه بيثمر بودن برجــام و ناتواني بانکها
در نقلوانتقال پول بهعنــوان يکي از ارکان اصلي
تجارت جهاني و توسعه صادرات اعتراف کرده است
آيا بازهم دولتيها بر اثرات مثبت برجام که به عقيده
بسياري از کارشناسان هيچ دستاوردي براي کشور
و اقتصادمان نداشته تأکيد ميکنند يا اينکه اين بار
صادقانه با مردم ســخن گفته و آنها هم اعتراف
ميکنند که برجام تنها يک پز سياســي اقتصادي
بوده و بس.

وضعيت دردناک کارگران معدن زمستان يورت

هواي زمستان يورت هنوز هم سرد است!

گروه اقتصادي :کارگران معدن بعد از ارديبهشت
امسال که جسدهاي کبود همپيشهايهايشان را
از دهانه «يورت» بيرون کشيدند ،ديگر کارگران
سابق نشدند اما غم نان چارهاي برايشان نگذاشت،
آنها از همان روز که چهل و ســومين جنازه را از
زير خروارها زغالســنگ درآوردند ،دوباره سر هر
صبح انتهاي آن سربااليي پر درخت ،چکمهها را
بــه پا ميکنند ،لباسها را بــه تن و با چراغهاي
مخصوص خودشان را براي ورود به دهانه آماده
ميکنند.
مشکالت سرجايش است

محمود کمالي کارگر معدن زمســتان يورت بود
و هنوز هم هســت ،او بــراي نجات همکارانش
وارد تونل شــده بود که دچار خفگي شــد و يک
هفته در بيمارســتان بستري شد ،يک ماه دست
از کار کشــيد و حاال دوباره به معدن بازگشته و با
مشکالتي مواجه شده است .کمالي در خصوص
مشــکالت معدن زمســتان يورت گفت«:معدن
بعــد از حادثه تغييري نکرد ،حــاال هم مثل روز
اولش اســت ،االن ما ميرويم و کار ميکنيم و
خودمان را به خدا ميسپاريم .معدن فقط  20روز
اول تعطيل بود ،بعــدش با همان نيروهاي قبلي
به ســرکار برگشتيم ».وي با بيان اينکه کارگران
معدن ،هنوز حقوق برجهاي دو و ســه مربوط به
قبل از حادثه و مرداد و شــهريور که بعد از حادثه
بود را نگرفتهاند،تصريح کرد:روند پرداخت حقوق
مثل قبل از حادثه اســت ،فرقي نکرده است .او
ادامه داد :بعد از حادثــه انفجار  500 ،400متر از
معدن را بســتند ،همان جايي کــه انفجار اتفاق
افتاده بــود ،کنارش يک تونل ديگــر زدند و به
عقب برگشتند ،آن مسير خطرناک است و هر روز
ريزش دارد ،دويل تهويه مهمترين معضل معدن
زمستان يورت بود؛ حفرهاي براي ورود جريان هوا

و باالبردن ايمني که اگر مســير آن در تونل باز
بود ،انفجار معدن اين همه قرباني نميداد .کمالي
اضافــه کرد :قرار بود براي معــدن دويل بخرند،
اگر اين اتفاق بيفتد ،مشــکل حل ميشود .بدون
دويل گاز داخل تونل جمع ميشــود و منجر به
خفگي ميشود،قبل از حادثه معدن زمستان يورت
دويل نداشت واالن هم ندارد .وي اظهار کرد :در
اين مدت بخشــي از طلب کارگــران را پرداخت
کردهانــد؛ طلب من  1 0ميليــون تومان بود که
نزديک به هشتميليون تومان آن پرداخت شده
است؛بيشتر کارگراني که حاال در معدن مشغول
به کار هستند ،نيروهاي جديد ميباشند کارگران
قبلي بيمــه بيکاري ميگيرند و خيليهايشــان
برنگشتهاند ،آنهايي که برگشتهاند حدود  10تا 20
نفر هســتند .کمالي در رابطه سختي کار در اين
معدن گفت :بعد از حادثه مشکالت ما سر جايش
ماند ،نميدانيد با چه بدبختي توانستم چراغ بگيرم،
حرف که ميزنيم اعتراض که ميکنيم ،ميگويند
ديگر سر کار نياييد ،هر چه به ما ميدهند پولش
را ميگيرند ،ما چراغ را براي کارمان ميخواهيم،
اما  3 00هزار تومان از حقوقمان کم ميکنند ،اين
اتفاق براي لباسها و چکمهها هم ميافتد.

هر  100متر تونل معدن بايد يک دويل داشته
باشد

«اسماعيل ميرحســيني» يکي ديگر از کارگران
معدن زمســتان يورت که از دقايــق اول حادثه
ارديبهشت باالي ســر کارگران بود و جنازههاي
زيادي درآورده اظهار کرد :همان بخشي از معدن
زمستان يورت که خراب شــد را درست کردند و
کارگران دوباره کار را دست گرفتند؛ االن کارگران
مشغول کار در همان بخش هستند .به گفته اين
معدنچــي در همان تونلي که دچار انفجار شــد،
نزديک به  80 ،70کارگر مشغول به کار بودند که
بيشتر از  40نفرشان کشته شدند؛ از آنهايي که زنده
ماندند  15 ،10نفر خودشان را بازنشسته کردند و
بقيه هم بيمه بيکاري ميگيرند .ميرحسيني ادامه
داد:شايد از گروه قبلي تنها  10نفر دوباره در همان
تونل مشغول به کار شدند ،البته در آن بخشي که
دچار انفجار شد ،کسي کار نميکند ،آن مسير را رها
کردهاند و مسير ديگري را حفر کردهاند .وي با بيان

اينکه که معدن زمستان يورت  4تونل دارد و در هر
تونل  80 ،70نفر کار ميکنند،تصريح کرد :معدن
زمستان يورت يکي از بهترين معدنهاي استخراج
زغالســنگ است و هر بار  600واگن زغال از آن
خارج ميشود .او ادامه داد :تونل يک معدن زمستان
يورت 1700متر بود که در طول اين مســير يک
جاهايي دويل بود که بسته شده بود ،اين دويلها
براي خارجشدن گازها زده ميشوند؛ چرا که داخل
معدن تجمع گاز خيلي باالست .براساس استانداردها
بايد در هر  100متر يک دويل وجود داشته باشد،
هر دويل با توجه به مســاحتي که دارد  50تا 150
ميليون تومان هزينه ساخت ميبرد .اين معدنچي
اظهار کرد :حاال در معدن زمستان يورت دويلهاي
بستهشده باز شدهاند،بعد از بازکردن دويلي که بسته
شده بود توانستيم جنازههاي انفجار را باز کنيم فقط
هم از همان راه ميشد به جنازهها رسيد ،آن منطقه
آنقدر کار داشــت که تازه شب يلدا توانستيم به
آن بخش انفجار برسيم .ميرحسيني ادامه داد :االن
برج  11اســت و مسئوالن معدن تازه ميخواهند
حقوق برج  6يا  7را واريز کنند؛ اين کارگران ماهانه
 800هزار تومان حقوق ميگيرند،شما فکر کنيد ما
برخي جاها وارد مسيرهايي ميشويم که عرضاش
 30سانت است و خودمان هم جا نميشويم ،واقعا
آدم وحشت ميکند ،اما با اين شرايط به ما  700تا
 800هزار تومان ميدهند و گاهي هم  4 00هزار
تومان براي ما حقوق واريز ميکنند .او ادامه داد :اما
حقوقها تنها گاليه کارگران نيست ،نبود امکانات
و بيتوجهاي به ايمني کارگران هم جزو مشکالت
اســت چرا که هر چه کارگر براي کار نياز دارد ،از
حقوقش کم ميشود؛ االن قيمت يک چراغ خوب
 450هزار تومان است ،اين چراغ نبايد جرقه بزند
چون ميتواند منجر به انفجار شــود ،اما پولش را
خود معدنچي بايد بدهد،قبال به ما صبحانه شــير
ميدادنــد ،ناهار ميدادند ،اما حــاال از اين چيزها
خبري نيست،ماسک و چکمه و لباس کار را خود
کارگر بايد از جيب بدهد .وي تصريح کرد :تاسال
 92تمام هزينههاي ما را شرکت ميداد ،حتي به
ما تسهيالت هم ميدادند ،ولي االن وضع اشتغال
در استان گلســتان خوب نيست ،همين هم شده
تا کارگران معدن چارهاي جز بازگشــت به کار در

همان معدن خطرناک نداشــته باشــند،کارگران
معدن اوضاع مالي خوبي ندارند ،بعضي از کارگرها
نان نداشــتند به بچههايشان بدهند و از فقر گريه
ميکردند.

عدم توجــه پيمانکاران به آســيب ديدگان
معدن

حســين رجبلويکي ديگراز کارگران سابق معدن
يورت ومعادن ديگر شرکت شمال شرق است که
سابقه چندين ساله کار درقسمت استخراج و سينه
کار دارد که اين روزها به ســختي گذران زندگي
ميکند و درخانه گلــي قديميکه امنيت مطلوبي
نــدارد وازابتداييترين امکانــات زندگي متاهلي
برخوردار اســت زندگي ميکنــد .اين معدنچي
عمرچندين ســاله خود را در اين معادن خطرناک
درداخل تونــل گذرانده که بخاطــر يک حادثه
درتونل حين کار دســت وپايش شکست وبدون
حمايت ازطرف پيمانکار وکارفرما با پاي پياده به
بيمارســتان ميرود وبا هزاران درد وگرفتاري پول
عمــل جراحي خود را ازهمســايگان خود قرض
ميکند .بيمــه وحقوق ومزايــاي اين معدنچي
واريزنشده وهزينه درمان بيمارستان هم داده نشده
وبخاطر عدم حمايت ازسوي مسئولين معدن سه
ســال است که خانه نشين شده ومبلغ ده ميليون
تومان طلب اش سالهاست باقي مانده است .وي
با هــزاران گرفتاري درمنزل افتاده وبه ســختي
زندگي خانواده خود راميگذراند وبارها و بارها براي
اشتغال مجدد به مسئولين معدن مراجعه ميکند
ولي به داليل واهي وغيرمنطقي از اشــتغال بکار
مجددش جلوگيري ميشود .کارگري که چندين
ســال عمرخود را در سختترين شغل معدن در
داخل تونل ســپري کرده و دست و پايش را در
همين معــادن بخاطر حادثه صدمــه ديده؛ چرا
بايد به ســردي و به داليــل غيرمنطقي جذب
بکار نشــود و سه ســال حقوق و مزايا،بيمهاش
بالتکليف بماند؟ حال اين روزهاي زمستان يورت
با وجود وعدههاي مسئوالن براي حل مشکالت
معدنچيان هنوز هم خوب نيست و شايد تا حادثه
بعدي – که اميدواريم ديگر اتفاق نيفتد – ديگر
خبري از مسئوالن نشود.
گزارش از  :ابراهيم حاتمي

يک عضو کميسيون آموزش و تحقيقات
مجلس گفــت :معاف شــدن عرضه و
واردات انواع چــاي از پرداخت ماليات و
عــوارض ارزش افزوده توليــد داخلي را
زمينگيــر کرده و آن را به خاک ســياه
مينشاند .به گزارش ايسنا ،اسدا ...عباسي
در تذکري شــفاهي به وزيــر اقتصاد و
دارايي در جلسه علني عصر ديروز ،بيان
کــرد :اخيرا در تاريــخ  96 /11/ 9وزير
اقتصاد و دارايي نامهاي را ابالغ فرمودند
که بر اســاس آن عرضه و واردات انواع
چــاي از تاريخ الزماالجرا شــدن قانون
برنامه ششم توسعه از پرداخت ماليات و
عوارض ارزش افزوده معاف ميشــود .با
اين کار بيــش از  65هزار خانوار چايکار
و همچنين بيش از  500هزار شــغل که
به طور مستقيم و غيرمستقيم در توليد و
عرضه چاي داخلي نقش دارند زمينگير
شده و به خاک سياه مينشينند .وي در
ادامه گفت :آقــاي وزير آيا در ابالغ اين
دســتورالعمل پيامدهاي آن را بررســي
کردهايد؟ به اين شکل نميتوان اقتصاد
مقاومتي و توليد و اشــتغال را الگو قرار
داد .با اين کار توليد چاي داخلي زمينگير
شده و شــاهد واردات بيرويه ميشود.
متاسفانه امسال  22هزار تن توليد چاي
داخلي بوده که متاسفانه  15هزار تن در
انبارها دپو شــده است .تا کي مردم بايد
شاهد اين ناکارآمدي باشند؟
 5قلم اول کاالي وارداتي به کشور
مصرفي است

معاون کل اســبق ســازمان توســعه و
تجارت گفت :در نه ماه گذشــته  5قلم
اول کاالي وارداتي به کشــور مصرفي
بــوده و در ده ماه گذشــته تراز تجاري
کشــور بيش از هفت ميليارد دالر منفي
بوده است .کيومرث فتح ا ...کرمانشاهي
در گفتگو با «نود اقتصادي» در خصوص
داليل افزايش واردات کشور اظهار کرد
 :عمدهترين اقالم وارداتي کشور طي ده
ماه گذشته قطعات اتومبيل بوده که جز
کاالي مصرفي ميباشــد که همزمان با
ورود بيش از  60000دستگاه خودرو وارد
کشور شده است .پس از افزايش تعرفهها
اوضاع نابســاماني براي واردات خودرو
ايجــاد کردند و افزايــش قيمت خودرو
در اين زمينه بــه وجود آمد و عدم ثبات
قيمت انواع خودرو را در پي داشت  .وي
گفت :برنج ،ذرت داميو لوبياي سويا نيز
جز اقالم اول مصرفي ميباشند که وارد
کشور شدهاند .براي بهبود اوضاع کسب
وکار ،توليد و پيشــرفت اقتصاد کشــور
ملزم به واردات مــواد اوليه کارخانجات
و کاالهاي سرمايهاي ،مواد واسطهاي ،
دانش فني و تکنولوژي هستيم.
تذکر  ۶۵نماينده به وزراي صنعت
و اقتصاد

 ۶۵نفــر از نماينــدگان در تذکــري به
وزاري اقتصاد و صنعت خواستار مخالفت
با افزايــش تعرفــه واردات خودروهاي
هيبريدي به کشــور شــدند .به گزارش
فارس ،تذکرات کتبي نمايندگان مسئوالن
اجرايي کشور در جلسه علني روز گذشته
مجلس از سوي هيات رئيسه قرائت شد
که اين تذکرات به شرح زير است :شهاب
نادري نماينده مردم اورامانات در تذکر به
وزير امور خارجه عنوان کرد علت مصدود
شدن  9مرز غربي کشور چيست؟ ناهيد
تاج الدين نماينده مردم اصفهان به اتفاق
 64نفر ديگر از نمايندگان در تذکري به
وزراي اقتصاد و صنعت خواستار مخالفت
با افزايــش تعرفــه واردات خودروهاي
هيبريدي شدند .سميه محمودي نماينده
مردم شــهرضا در تذکري به وزير جهاد
کشــاورزي عنوان کــرد :بــا توجه به
محدوديت منابع آب در کشور علت عدم
برنامهريزي براي جلوگيري از توسعه بي
رويه کشــت و علت عــدم برنامهريزي
جهت تهيه الگوي کشت بهينه و ارتقاي
مهارت توليدکنندگان چيســت؟ ســيده
فاطمه حسيني و ســيده حميد زرآبادي
نماينــدگان تهران و قزويــن ضرورت
رسيدگي به وضعيت نابســامان راهها و
فرودگاههاي کشــور در زمــان نزوالت
آسماني و برودت هوا را متذکر شدند.

