اخبار
مسابقهبانکها
براي فروش اوراق مشارکت

با اعالم بانک مرکزي مبني بر آغاز فروش
اوراق مشــارکت يکساله با نرخ سود ۲۰
درصدي ،بانکها مسابقهاي را براي اعالم
آمادگي خود براي پذيرش مشتريان آغاز
کردهاند .به گزارش مهر ،به نظر ميرسد
در شرايط کنوني با نرخهاي سود بانکي
که براي سپردههاي بانکي يکساله نرخ
 ۱۵درصد و براي سپردههاي کوتاه مدت
 ۱۰درصد اعمال ميشــود ،براي مردم
جذاب باشد .بر اين اساس تاکنون هشت
بانک و دو موسسه اعتباري براي فروش
گواهي ســپرده ريالي  ۲۰درصدي اقدام
کردهاند که در ميان اساميآنها ،بانکهاي
دولتي و خصوصي و موسسات اعتباري به
چشم ميخورند.
اختصاص يارانه به لبنيات منتفي شد

دبيــر انجمن صنايع لبني گفت :ســتاد
تنظيم بازار سوم بهمنماه مصوب کرده
بود که يارانه به لبنيات اختصاص يابد ،اما
اين موضوع به دليل فشار بار مالي براي
دولت منتفي شد .به گزارش فارس ،رضا
باکري درباره وضعيت شير مدارس امسال
نيز اظهار کرد 200 :ميليارد تومان براي
توزيع شــير در مدارس امسال بودجه در
نظر گرفته شده بود که تأمين نشده است
و به همين دليل خبري از توزيع شير در
مدارس نيست.
دفاع نهاونديان
از عملکرد معاونت اقتصادي

معاون اقتصــادي رئيس جمهور ،با بيان
اينکه اين معاونــت به تازگي کار خود را
شــروع کرده و به تدريج در حال تعريف
پروژهها اســت ،گفــت :از اين پس ،آثار
تصميمات آن  ،آرام آرام بروز خواهد کرد.
محمد نهاونديــان در گفت و گو با مهر
افزود :در همين مدت چند ماه کوتاهي که
از عمر اين معاونت ميگذرد ،هماهنگي
چند طرح بزرگ دنبال شــده است که از
جمله آن ميتوان به طرح نوسازي ناوگان
فرســوده و برنامه ملي بازآفريني شهري
اشاره کرد.وي ابراز اميدواري کرد که ساير
طرحهاي اشتغالزايي که هدف فقرزدايي
را هم دنبال ميکند ،نيز پديدار شود.
لزوم يکپارچه شدن متولي
کسبوکارهاياينترنتي

رئيس اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي
گفت :با تشکيل اين اتحاديه صدور مجوز
براي کسبوکارهاي اينترنتي برعهده اين
اتحاديه اســت و برخي کسبوکارهاي
اينترنتي که پيــش از اين از اتاق اصناف
مجوز کسب دارند بعد از انقضاي آن بايد
از اتحاديه جديدالتأسيس مجوز بگيرند .به
گزارش فارس ،کرميدر نخستين نشست
خبري اين اتحاديه تأکيد کرد :البته کسب
و کارهايي که قصد دارند هم در فضاي
مجازي و هم به صورت فيزيکي فعاليت
کنند بايد براي بخش فعاليت فيزيکي خود
از اتحاديه صنف مربوطه نيز مجوز بگيرند.
وي تاکيد کرد :در حال حاضر نظارت بر
فعاليــت کســبوکارهاي اينترنتي به
اتحاديه کسبوکارهاي اينترنتي نميآيد و
از سمت نماد اعتماد الکترونيکي پيگيري
ميشود که پيشــنهاداتي به هيأت عالي
نظارت ارائه کرديم که نظارت و پيگيري
شــکايت از فعاليتهاي کسبوکارهاي
اينترنتي در هميــن اتحاديه به صورت
يکپارچه انجام شود.
ادامه واردات الکپشتي برنج
در فصل ممنوعيت

در حاليکه واردات برنج از بهمنماه مجددا
آزاد شــده بود ،آمارهاي  ۱۰ماهه امسال
نشــان ميدهد که در ديماه نيز واردات
برنج افزوده شــده اســت ،حال آنکه به
گفته معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد
کشاورزي واردات اين محصول استراتژيک
تنها براي تنظيم بازار شــب عيد و سال
آينده از بهمنماه از سر گرفته شده بود .به
گزارش ايسنا ،واردات برنج در بهمن ماه
آن هم براي تنظيم بازار شب عيد و سال
آينده از سرگرفته شــده بود اما آمارهاي
گمرک نشــان ميدهد که در ديماه نيز
برنج خارجي به کشور وارد شده است ،چرا
که براســاس آخرين آمار منتشر شده در
 ۱۰ماهه نخســت امسال يک ميليون و
 ۵۶هزار و  ۳۳۵تن و  ۹۵۰کيلوگرم برنج
به ارزشي بالغ بر  ۹۵۴ميليون و  ۹هزار و
 ۱۶۱دالر به کشور وارد شده است که از
نظر وزني  ۶۴.۸۱درصد و از نظر ارزشي
 ۸۵.۷۵درصد رشد را نسبت به همين بازه
زماني نشان ميدهد.
واردات  ۳۴۲ميليون دالري
گوشي تلفن همراه

بر اســاس آمارهاي تجارت خارجي در
 ۱۰ماهه منتهي به دي ماه ســال جاري
 ۳۴۲ميليون دالر گوشــي موبايل وارد
کشور شــده اســت .به گزارش تسنيم،
ميزان واردات موبايل در مدت مشابه سال
قبل  391تــن و ارزش آن  175ميليون
دالر بوده اســت .به اين ترتيب واردات
رسميموبايل به کشور به لحاظ وزني 98
درصد و به لحاظ ارزش  95درصد رشــد
داشته است.

ردپاي آمريکا در اخالل بازار ارز ايران

رييس کميســيون اقتصادي مجلس
با بيان اين کــه نقش آمريکاييها در
افزايش نــرخ ارز در ايران وجود دارد
گفت :آمريکاييها ســعي ميکنند از
هــر روزنهاي براي برهــم زدن نظم
اجتماعي کشور ورود کنند.
به گــزارش خانه ملــت ،محمدرضا
پورابراهيميبــا اشــاره بــه وضعيت
نابسامان ارز ،گفت :پيرو دستور دکتر
الريجاني به کميسيون اقتصادي ،این
هفته کميسيون با حضور وزير اقتصاد
و رئيس کل بانک مرکزي نوســانات

سيف و کرباسيان این هفته به مجلس ميروند
بازار ارز را بررسي ميکند.
وي بــا تاکيــد بر اينکه کميســيون
اقتصادي گزارشــي را بــراي ارائه به
صحــن علني تهيه ميکنــد و در آن
گزارش وضعيــت بازار ارز تشــريح
ميشود ،ادامه داد :اقداماتي که بانک
مرکــزي انجــام داده و اقداماتي که
انجام نداده است ،در اين جلسه مورد
بررسي قرار ميگيرد و در پايان برنامه
پيشنهادي کميسيون اقتصادي براي
حل مشکل نوســانات بازار به هيئت
رييسه ارائه ميشــود و به تشخيص

رييــس مجلس گــزارش در صحن
علني قرائت ميشود .وي يادآور شد:
معتقد هستم نرخ ارز متناسب با شرايط
اقتصادي کشــور نيســت و بر اساس
تقاضاي کاذب افزايش يافته اســت و
دليل اصلي نيز اين اســت که بانک
مرکزي در اين حوزه منفعل اســت در
حالي که بازار ارز قابل مديريت شدن
اســت .نماينده مردم کرمان و راور در
مجلس شوراي اسالمي ،با بيان اينکه
در اين موضوع که آمريکاييها در امور
اقتصادي کشور مداخله کرده و مشکل
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ايجاد ميکنند شکي نيست ،افزود :در
اين موضوع که مــا بايد چه کارهايي
انجام دهيم که مداخله آمريکاييها را
به پايينترين حد برسانيم حتما نياز به
برنامه داريم .پورابراهيمياظهار داشت:
نقــش آمريکاييهــا در افزايش نرخ
ارز وجــود دارد اما اينکه آنها بخواهند
تاثير بگذارنــد و ما نتوانيم جلوي آنها
را بگيريم به هيچ وجه درست نيست،
چراکه مــا ميتوانيم جلــوي آنها را
بگيريم .رييس کميســيون اقتصادي
مجلس شوراي اسالمي ،با بيان اينکه
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اگر سســتي کنيم و منفعل باشيم اثر
منفي سياست گذاريهايي که دشمن
ميخواهد اخالل کند در بازار ارز بيشتر
خود را نشــان ميدهد ،تصريح کرد:
آمريکاييها بــه دنبال اخالل در بازار
ارز هستند اما ما بايد براي مديريت آن
برنامهريزي ميکنيم.

«عصر ايرانيان» در گفتوگو با کارشناسان و نمایندگان مجلس وعده دولت درباره کنترل بازار شب عيد را بررسي ميکند

بازار شب عید در التهاب؛ دولت :جای نگرانی نیست!

مصباحی مقدم :با توجه به کاهش ارزش پول ملی احتمال افزایش  30درصدی کاالها وجود دارد

گروه اقتصــادي – اميرعلي امينيان :دولت در حالي
به اســتقبال تنظيم بازار عيد  97رفته و مدعي است
هيچ مشــکلي براي تأمين کاالهاي موردنياز مردم
ندارد که وضعيــت قيمت کاالهــا در حال حاضر
هم تعريف چندانــي ندارد و اغلب کاالها با افزايش
قيمت چشــمگير مواجه بودهاند .در چنين شرايطي
وزير صنعت،معدن و تجارت مدعي اســت که بازار
در شــرايط ثبات قرار دارد و با تشکيل جلسه ستاد
تنظيم بازار براي شــب عيد ،کاالهاي اساسي مردم
بهاندازه کافي در انبارهاي کشــور ذخيرهسازي شده
و جاي هيچ نگراني نيســت! محمد شــريعتمداري
در گفتوگو با خبرگزاريها اعالم کرده اســت که
تمام نيازهاي مردم در ايام عيد ديدهشــده و با خريد
از توليدکنندگان و به نقاط مختلف کشــور حمل و
درزمان مشــخصي که از سوي اتحاديهها و اصناف
اعالم خواهد شد ،توزيع ميشود .اما سؤال اينجاست
که اگر نيازهاي مردم در شــب عيد شناساييشــده
است چرا بازارهاي مختلف در حال حاضر با افزايش
قيمت مواجهاند .گوشت گوسفندي ،برنج و تخممرغ
ازجمله محصوالتي هستند که طي ماهها و روزهاي
اخير با رشــد قيمت مواجه بودند ضمن اينکه طي
اين روزها قيمت مرغ نيز در بازار نســبت به گذشته
مقداري افزايشيافته است .بر همين اساس ،قيمت
برنج هندي طي بيش از دو ماه اخير حدود  ۳۰درصد
گران شده و تمام تدابير دولت براي کنترل بازار اين
محصول تاکنون ناکام مانده است .محمد آقاطاهر،
رئيس اتحاديه بنکــداران مواد غذايي تهران با تائيد
گراني  30درصدي برنج در دوماِ گذشــته گفت :در
حال حاضر هر کيلوگــرم برنج هندي  ۶۴۵۰تومان
قيمت دارد اين رقم مطلوب نيست.
وي افزود :قيمت اعالمشده به مقدار تناژ است و هر
چه تناژ باالتر برود قيمت مقداري کمتر ميشود؛ ولي
اگر قيمت به مقدار کيلوگرم باشد قيمت مقداري باالتر
ميرود بهعنوانمثال هماکنون نرخ هر کيلوگرم برنج
هندي در هر کيســه  ۱۰کيلويي در عمدهفروشيها
 ۶۶۰۰تومان اســت .يکي ديگــر از اقالميکه طي
هفتههاي اخيــر قيمت آن افزايشيافته ،گوشــت
گوسفندي است ،که به گفته علياصغر ملکي ،رئيس
اتحاديه گوشت گوسفندي هماکنون نرخ هر کيلوگرم
شقه بدون دنبه براي عرضه به مصرفکنندگان بين
 ۴۲تا  ۴۳هزار تومان اســت .ملکي در گفتوگو با
«عصر ايرانيان» با اشاره به برنامه دولت براي کنترل
بازارها در شــب عيد گفت:احتمــال دارد اين برنامه
منجر شود ديگر افزايش قيمت چنداني نداشته باشيم
اما کاهش قدرت خريد خانوار در بازار رکود فراواني
را حاکم کرده اســت و دولت بايــد فکري به حال
قدرت خريد مردم کند .همچنين طبق اعالم اتحاديه
پرنــده و ماهي قيمت مرغ آماده طبخ روز  ٥شــنبه
 ٢٦بهمنماه جاري در مراکز خردهفروشي به ٨٣٠٠
تومان ،عمدهفروشي درب کشتارگاه  ٧٤٠٠تومان و
پخش  ٧٥٥٠تومان رسيد.
گرانی کاالها  31روز مانده به عید

بر اســاس اين گزارش  31روز مانده به سال جديد
بسياري از کاالهاي اساســي موردنياز مردم باوجود

و بهويــژه ماههاي اخير ســفيد كردهاند ،به حرمت
لبخندي كه بر لب جاري ميكنند دســت از بازي با
اعــداد در اقتصاد بردارند و بيــش از اين مردم را در
مقابل قيمتها و قيمتها را در مقابل مردم به رقص
واندارند .در شرايطي كه بودجه بسياري از خانوارها به
دليل ضعف درآمد و آزادسازي قيمتها دچار كسري
شده و دهكهاي درآمدي جامعه در سالهاي اخير
دچار فروپاشي شدهاند ،مدافعان آزادسازي قيمتها
در اقتصاد بهسرعت ميتازند ميروند و درعينحال
مدعي کنترل بازار و قيمتها در شــب عيد هستند.
اين در حالي است که در عمل قيمتهاي کاالهاي
اساســي همين اآلن هم از نظارت خارجاند و دولت
يازدهم و دوازدهم اعتقادي به كنترل بازار ندارد.
واسطه گری دولت

ادعاي مسئوالن دولتي درباره ثبات بازار گران شده
و طبقه متوســط جامعه فشــار اقتصادي زيادي را
تحمل ميکنند .در چنين شرايطي هرروز خبر گراني
يک کاال در رسانهها منتشــر ميشود و مسئوالن
بااينوجــود مدعي آرامش در بازارند .يکي از فعاالن
اقتصادي مستقر در بازار تهران در اين زمينه ميگفت:
مســئوالن از گرانيهاي روزانه بــازار خبري ندارد
و حتي درک درســتي هم از اين شرايط نميکنند.
بايــد بالباس مبدل و بدون محافــظ آنان را به بازار
فرســتاد و در کارتبانکيشآنهم حقوق يک کارگر
و کارمند را واريز کرد تا بفهمند شرايط بازار چگونه
است .زماني که جهانگيري معاون اول رئيسجمهور
دستور آزادسازي قيمتها را صادر کرد  ،عصر ايرانيان
درباره اين روش اقتصادي دولت گزارش نوشــت و
در ايــن گزارش ،کارشناســان اقتصادي پيشبيني
کردند که آزادســازي قيمتها موجــب بروز تورم
شــديد در کاالهاي اساســي و نيز خدمات خواهد
شد .از همان زمان تاکنون کاالها و خدمات بهنوعي
افزايش قيمت و نوسان نرخ را لمس کردهاند .از اقالم
كاالهاي اساسي گرفته تا قبض آب ،برق ،گاز ،تلفن ،
حملونقل  ،مسكن و اجاره دچار نوسانهاي لحظهاي
هستند و تنها چيزي كه عليالظاهر در اقتصاد ثابت
باقيمانده ،درآمدها است که آنهم بهصورت کام ً
ال
نامحسوس در حال کاهش اســت .افزايش قيمت
انواع كاالهاي اساسي در ششماهه نخست امسال
ركوردهاي مختلفي ثبت كرده بود و تداوم گرانيها و
نوسانات در نيمه دوم سال نشان ميدهد دولت هنوز
ي براي جلوگيري از رشد قيمت كاالهاي
تدبير جد 
اساسي نينديشيده اســت و همين موضوع مردم را
هرروز با نگرانيهايــي در تغييرات لحظهاي قيمت
انواع كاالهاي اساسي روبهرو ميكند.در ششماهه
نخست امسال پياز با رشد  87/6درصدي ركورددار
بود و عالوه بر آن لوبيا قرمز  24/7درصد  ،ســيب
قرمز  41/4درصد ،ســيب زرد  29/8درصد ،سيمان
خاكســتري  13/5درصد و گوشت گوسفندي 32/5
درصد افزايش قيمت را تجربه كرد.اما هشــدارهاي
کارشناســان اقتصادي و اعتراض مردم به گرانيها
هم اثري در رويه دولت نداشت و گرانيها همچنان
ادامه دارد .باوجود ادعاي وزير صنعت،معدن و تجارت

درباره حال و آينده بازار  ،گزارش منتشرشده توسط
بانک مرکزي درباره متوسط قيمت خردهفروشي مواد
خوراکي در شهر تهران در هفته گذشته نشان ميدهد
که قيمت حبوب  ۰.۷درصد ،ميوههاي تازه  ۱.۸درصد
و چاي  ۰.۱درصد افزايش داشــتهاند .تخممرغ هم
باز در بازار گران شــده و به شانهاي  13تا  18هزار
تومان رسيده و برخي ديگر از ميوهها و سبزيها نيز
گرانيهاي تازهاي را تجربه کردهاند.
دالیل گرانی

ابوالحســن خليلي ،عضو هيات مديره کنفدراسيون
صنعت ايران دربــاره داليل اين گرانيها به «عصر
ايرانيان» گفت:بخش زيادي از کاالهاي اساســي
واردات هم دارند و چون دولت ارز مبادلهاي براي اين
کاالها اختصاص نميدهد وقتي ارز افزايش قيمت
ميدهد کاالهاي اساسي هم گران ميشود.
وي بابيــان اينکــه گرانــي دالر در روزهاي اخير
سبب ميشــود در ماههاي آينده هم افزايش قيمت
داشته باشــيم افزود :گراني دالر باعث شده برخي
توليدکنندگان به دليل خريد مواد اوليه خارجي برخي
محصوالت داخلــي را افزايش دهند که تأثير آن در
بازارهاي عيد بهاحتمالزياد مشاهده خواهد شد.
دولت اعتقادی به کنترل بازار ندارد

عبدالمجيد شيخي،کارشــناس اقتصادي و اســتاد
دانشــگاه درباره ادعاي دولت بــر کنترل بازار و نيز
وضعيت قيمتها در حال حاضر به خبرنگار «عصر
ايرانيان» گفت:در حال حاضر سياستهاي نادرست
اقتصادي دولت سبب شده قيمتها هرروز باالتر رود
و درآمدهاي نيز هرروز کمتر شــده و درنتيجه سفره
مردم کوچکتر شود .وي افزود:به لطف ميدانداري
مدافعان مكتب آزادسازي قيمتها در اقتصاد شاهد
پديدههايي عجيب هم در اقتصاد هستيم ،براي نمونه
تنها جايي كه به نظر ميرسد زمان به عقب برميگردد
در بخش درآمد خانوار است .وقتي مركز آمار دولت از
كاهش تورم خبر ميدهند و در مقابل مردم گرانيها
را ميبينند با خود ميگويند كه شايد اشتباه ميكنند
كه تورم و گراني ،کمفروشــي و غيره در بازار ديده
ميشود .اين کارشناس اقتصادي تأکيد کرد :مدافعان
مكتب بازار آزاد روي كشورهاي سرمايهداري را هم
در آزادسازي قيمت كاال و خدمات در چند سال اخير

علي عــوض پور  ،دبير کل اتاق اصنــاف ايران در
گفتوگو بــا خبرنگار «عصر ايرانيــان»در تحليل
گرانيهاي اخير و نيز گرانيهاي احتمالي شب عيد با
اشاره به ساختار دولتي بودن اقتصاد در کشور اظهار
کرد :مشکل ما اين است که خود دولت بنکدار است
،درحاليکه دولت بايد ناظر ،برنامهريز و هدايتکننده
باشــند .اين کارشــناس بازار در تشريح علل گراني
کاالها در شــب عيد و ساير ايام سال گفت:مشکل
اساسي گراني ،سيســتم چنداليهاي توزيع است.به
خاطر اين سيســتم چنداليــهاي گاه کااليي که در
دست مردم ميرســد به بيش از صد درصد قيمت
فروش توليدکننده به دســت مردم ميرسد بنابراين
اينکه کااليي در انبار دولت باشد در صورتي ميتواند
در کنترل بازار نقش داشته باشد که بدون واسطه و
مستقيم به دست مردم برسد.
کاالها  30درصد گران می شود

غالمرضا مصباحي مقدم ،عضو مجمع تشــخيص
مصلحت نظام و کارشــناس اقتصــادي نيز درباره
موضوع پر بودن انبارهــا و گرانيها اخير به«عصر
ايرانيان »گفت:اينکه انبارها براي شــرايط بحراني
و افزايــش تقاضاي مردم پر باشــد موضوع خوبي
اســت اما در حال حاضر مــردم براي خريد کااليي
هجوم نياوردهاند که نگران اين موضوع باشيم .وي
افزود:آنچه واقعيت دارد اين است که رهاسازي بازار
ارز توسط دولت در روزهاي گذشته خواهينخواهي
ســبب افزايش قيمت کاالهاي مختلف ميشــود.
اين کارشــناس اقتصادي تأکيد کرد:فرقي ندارد که
کااليي وارداتي باشــد يا داخلي.به بهانه گراني دالر
بسياري از کاالها گران ميشود.وقتي به قول آقاي
پور ابراهيميرئيس کميســيون اقتصادي  25درصد
ارزش پول ملي کاهشيافته است افزايش  25تا 30
درصدي قيمتها در بازار رخ خواهد داد .به گزارش
«عصر ايرانيان» ،اين روزها مردم از افزايش قيمتها
گاليه دارند و بااينوجود دولت خيال مردم را از شب
عيد راحت ميکند.در چنين شرايطي مردم معتقدند
دولت ابتــدا بايد بازارهاي کنونــي را کنترل کند و
بعد به فکر بازارهاي شــب عيد باشد.از سوي ديگر
کارشناسان ميگويند که دولت بهجاي وعده کنترل
بازار بايد تالش کند قــدرت خريد مردم را افزايش
دهد تا مردم در شبهاي نوروز براي تأمين حداقل

با جلسه شوراي عالي کار

نماينده کارفرمايان در شــوراي عالــي کار درباره
دســتمزد کارگران براي ســال  ۹۷گفــت :امروز
شــنبه  ۲۸بهمن ماه هزينه قيمتي سبد خوار و بار
مشخص ميشود و سپس متناسب با بخشهاي
ديگر هزينههاي قسمتهاي مختلف مانند مسکن
و پوشاک تعيين ميشود .علي اصغر آهنيها،نماينده
کارفرمايان در شــوراي عالــي کار در گفتوگو با
تســنيم ،درباره آخرين وضعيت حقوق و دستمزد
کارگران گفت:در بحث ســبد معيشت جلساتي را
با حضور شــرکاي اجتماعي در کميته تخصصي
دستمزد داشتيم و همچنان در حال انجام است .روز
شنبه هزينه قيمتي سبدخوار و بار مشخص ميشود.
ســپس متناســب با بخشهاي ديگر هزينههاي
قســمتهاي مختلف (درمان ،مسکن،پوشاک و)..
تعيين ميشــود .وي ادامه داد:درباره اينکه حقوق
کارگران چند درصد افزايش يابد هنوز بحثي نشده

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس
درباره روند صعودي نرخ ارز گفت :طبق
مصوبه تلفيق قيمت ارز براي سال  ۹۷بين
۴هزار تا  ۴۱۰۰تومان تعيين شده است.
محمد حســيني در گفت وگو با خبرنگار
اقتصادي خبرگزاري تسنيم ،درباره روند
صعودي نــرخ دالر گفت:در افزايش نرخ
ارز مولفههاي خاصي دخيل بوده اســت.
بعضي در اختيــار دولت و برخي ديگر از
اختيار دولت خارج است .زماني که تقاضا
افزايش مييابد و همزمان با مشــکالت

امروز تکليف کارگران مشخص ميشود

است .نه شرکاي اجتماعي کارگري ،نه کارفرمايي
و نه دولت در جمع کميتههاي تخصصي صحبت
خاصي نداشــته اند .اگر مسئولي صحبت خاصي
درباره افزايش دستمزد داشته است نظرات شخصي
بوده اســت .آهنيها ادامــه داد :در بحث درمان
معتقد هستيم که کارفرمايان هزينه درمان پرداخت
ميکنند و کارگر نبايد مشکل هزينهاي داشته باشد.
در راستاي اجرا به قانون اساسي جلساتي را برگزار
کرديم ،در بحث درمان سهميهم در بيمه سالمت
داريم .اما از آنجايي که بيمه سالمت به درستي اجرا
نشد،سهم کارگران حذف شد .با اجراي نادرست اين
طرح در بعضي بخشها به صورت نجوميحقوق
پزشــکان افزايش يافت .اجراي نادرست اين طرح
هزينههاي کاذب بيش از  40درصد را به بار آورده
است .متأسفانه وزارت بهداشت با افزايش تعرفه تا
 430درصد در موارد مختلف باعث شد هزينه درمان

افزايش پيدا کند.اما ايــن هزينه از دل صندوقها
برداشته شد .آهنيها افزود:در بحث بيمه سالمت
روش اجرايي بســيار غلط بــود ،همچنين روش
اجرايي هدفمندي يارانهها هم غلط بود و اين دو به
بدنه کارگري و کارفرمايي آسيب ميزند .به دنبال
حل اين موضوع هســتيم .از ديگر موضوعاتي که
کارفرمايان دنبال ميکنند بحث آموزش نيروي کار
است .طبق ماده 29تا  31قانون اساسي بيان شده
است که بايد براي قشرهاي کارگري هزينه آموزش
 0باشد ،يعني مجاني و رايگان باشد .تمام اين موارد
از جمله مسکن و پوشــاک در هزينه نهايي سبد
معيشت کارگران لحاظ ميشود که حدود  50درصد
هزينههاي زندگي افراد را به خود اختصاص ميدهد.
اگر قرار باشد در کشور مجلس قانون گذاري درستي
نداشته باشد و دولت هم به وظايف خود عمل نکند،
کارفرما نميتواند وظايف آنها راهم انجام دهد .وي با

دالر در بودجه سال  ۴۰۰۰ : ۹۷تا  ۴۱۰۰تومان

ارزي روبرو هســتيم و همچنين ميزان
عرضه اندک است افزايش قيمت ايجاد
خواهد شــد .وي ادامه داد :در اين راستا
اقدامات خوبي را بانک مرکزي در دستور
کار دارد تا اين افزايش قيمت حبابي که
طي يک ماه اخير ايجاد شده است کاهش
دهد .نمايندگان مجلــس در اين زمينه
تذکراتي را به نمايندگان مجلس و رئيس
جمهور دادهاند و در حالي پيگيري هستيم.
عضو کميسيون برنامه و بودجه بيان کرد:
بانک مرکزي با آن دســته از افرادي که

درآمدهايي را از خريد و فروش ارز کسب
کردند برخورد کرده است.عالوه بر آن از
ديگر برنامههاي بانک مرکزي اين است
؛ از افرادي که از مســير خريد و فروش
دالر درآمد کسب کردهاند ماليات اخذ کند.
بايد مديريت بــازار و عرضه بازار بتوانيم
کنترلهاي الزم را انجام دهيم .حسيني
در واکنش به اظهارات نوبخت ،سخنگوي
دولت مبني بر اينکه «با محاســبات ما
قيمــت دالر زير  4هزار تومان اســت و
در حال حاضر قيمت دالر حباب اســت

بيان اينکه بيش از 90درصد صنايع ما صنايع کوچک
و متوسط است گفت:بسياري از صنايع کوچک امروز
تعطيل شده اند .هزينه اجتماعي کارگران بر عهده
دولت است و ما به وظايف خود عمل ميکنيم اما
اگر دولت نتوانــد به وظايف خود عمل کند چطور
کارفرما اين موارد را انجام دهد .آهنيها با بيان اينکه
امروز توليد در کشور اقتصادي نيست و صنايع ما در
حال ريزش است ما معتقديم ميتوانيم اين معادله
را تغيير دهيم اظهار داشــت:هدف ما از تعيين سبد
معيشت تفکيک وظايف است و اينکه چه کساني
بايد اين امر را انجام دهند .اگر قانون اجرا نشده است
بايد مطالبه گري شود ،ما به نظرهاي شخصي کاري
نداريم بلکه در سطح کالن بايد مسائل را ديد.رکود
در صنعت مساوي اســت با مرگ و تورم مساوي
اســت با زيان ،اگر تورم با اقتصاد همراه باشد بهتر
از رکود است.

و بايد بترکد»گفت:بر اساس مصوباتي در
که کميسيون تلفيق ايجاد شد ،قيمت ارز
را بين 4هزار تا  4100تومان براي ســال
آينــده ( )97تعيين کرديم و اين موضوع
يکي از عوامل افزايش نــرخ ارز در بازار
موجود بوده اســت .اما اينکه ارز کمتر از
4هزار تومان شود را بعيد ميدانم .در حال
حاضر با اقدامات پليس و بانک مرکزي
پيش بيني ميکنيم قيمت ارز نسبت به
شرايط فعلي کاهش  300تا  400توماني
داشته باشد .حسيني در ادامه در واکنش

اقتصادي

به اظهارات حسن روحاني ،رييس جمهور
مبني بــر اينکه « دولت براي توســعه
اشتغال بر مبناي  300هزار ميليارد تومان
در  4ســال برنامهريزي کرده بود ،منتها
تبصــره  18تا اينجايي که مجلس پيش
رفته ،مطابق با پيشــنهاد دولت نيست»
گفــت :نماينده دولت در کميســيونها
هنگام بررســي تبصــره  ، 18با افزايش
قيمت حامل انرژي مخالفت کرد .اينکه
دولت همه موضوعات درباره اين تبصره
را گردن مجلس مياندازد اشتباه است.

اخبار
بورس تهران در سردرگميبازار ارز

بورس تهران در هفته گذشته تحت تاثير
نوســانات نرخ ارز از يک طرف و رشــد
قيمــت برخي از فلزات اساســي و نفت
از طرف ديگر شــاهد فــراز و فرودهايي
بود .نوســانات غيرقابل پيشبيني دالر تا
حدودي بازار ســهام را هم سردگم کرده
است .به گزارش ايسنا ،در طي چهار روز
کاري بورس تهران در هفته قبل شاخص
کل همچنان حول کانال  ۹۸هزار واحدي
نوســان کرد .در اين مدت شاخص کل
بازده نقدي و قيمتي بــورس از رقم ۹۸
هــزار و  ۲۲۹واحدي تا عــدد  ۹۸هزار و
 ۳۴۷باال رفت و شــاهد رشد  ۴۸واحدي
بود.
کشف « ۲۰۰هزار يورو»
از جانشين«جمشيد بسما»...

معــاون حقوقــي و رئيس گشــتهاي
مشترک تعزيرات حکومتي استان تهران
از دســتگيري فردي در عمليات برخورد
پليس با سوداگران ارز خبر داد که بيش از
 ۲۰۰هزار يورو همراه خود داشته است .به
گزارش تسنيم ،بهمن حسن بيگي افزود:
 :با توجه به بند «خ» ماده  2و بند «ت»
ماده  18قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
مبني بر مجازات خريد و فروش غيرقانوني
ارز ،پس از تشــکيل پرونده و در صورت
محرز شدن خريد و فروش غيرقانوني ارز،
مجرمان عالوه بر ضبط ارز کشف شده از
آنها به نفع دولت ،به پرداخت دو برابر ارز
کشف شده نيز محکوم خواهند شد.
اخذ ۱۰هزار ميليارد تومان ماليات
از  ۳۰۰هزار مودي فراري

رئيس ســازمان مالياتي گفت :در ســال
گذشــته ده هزار ميليارد تومان از طريق
مبــارزه قاطع و جدي با فــرار مالياتي و
شناســايي  ۳۰۰هزار مــودي جديد که
سابقهاي در پرداخت نداشتند ،حاصل شد.
به گزارش تسنيم ،سيد کامل تقوي نژاد
افزود :با پيروي از سياســتهاي اقتصاد
مقاومتي در ســال  95درآمدهاي مالياتي
 150درصد درآمدهاي نفتي شــد و از آن
پيشي گرفت.
رشد  ۳برابري واردات آب معدني
به ايران

آمارهاي رسميگوياي آن است که واردات
انواع آب معدني در سال گذشته رشد سه
برابري داشته است .به گزارش ايسنا ،در
کنار صادرات  ۲۵ميليــون دالري ايران
در سال گذشــته هفت ميليون دالر هم
واردات آب معدني داشته است که حجم
اين واردات حدود  ۹۰۰۰تن محســوب
ميشود .از عمده کشورهاي صادر کننده
آب معدني به ايــران ميتوان به ترکيه،
آلمان ،هلند ،کره و اتريش اشــاره کرد.
نکته قابل توجه آنکه در سال گذشته به
يکباره واردات انــواع آب معدني بيش از
سه برابر رشــد يافته و از  ۲۹۰۰هزار تن
در سال  ۱۳۹۴به  ۹۰۰۰تن در سال قبل
رسيده است.
هنديها به روپيه در ايران
سرمايهگذاري ميکنند

دولت هند در اقداميمخالف مقررات خود
به شرکتهاي اين کشــور اجازه داده تا
در ايران به روپيه ســرمايه گذاري کنند.
به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه خبري
اليو مينت ،يک منبع آگاه گفت :تاکنون
مجوز سرمايه گذاري به روپيه تنها براي
سرمايه گذاران هندي در کشورهاي نپال
و بوتان صادر شــده بود و اين استثنا به
اين دليل براي ايران هم اعمال شده که
تهران به دليل محدوديتهاي موجود قادر
به تجــارت دالري و يورويي با دهلي نو
نيست.
شرايط پيش فروش سکه جذاب شد

سکهبه دنبال نوسان بازار ارز و ارائه بسته
سياستي بانک مرکزي به منظور کنترل
بازار ،شــرايط ويژهاي براي پيش فروش
ســکه تعيين شده اســت .براين اساس
قيمت قطعي شــده و خريدار ميتواند از
ســود و بازده باالتري در قياس با شرايط
قبلي برخوردار شــود .به گزارش ايسنا،در
شــرايط جديد متقاضيان ميتوانند سکه
را براســاس قيمت قطعــي پيش خريد
کنند ودر زمان سررســيد هرچه اختالف
بين قيمت بازار و نرخهاي کنوني باشــد،
سود خريدار است .اکنون با توجه به اينکه
قيمت ســکه باالي يک ميليون و ٦٠٠
هزار تومان اســت خريدار از هم اکنون
حداقل  ٣٠٠هزار تومان ســود ميبرد و
اين در حالي است که پيش بينيها نشان
از رشد قيمت ســکه تا سال آينده بيش
از نرخهاي موجود دارد؛ بنابراين ســودي
باالتر از آنچه که در شــرايط قبلي براي
پيش فروش تعيين شــده بــود ميتواند
نصيب خريدار شود.

