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قیمت سکه و ارز ) به تومان(
قیمت بازارنوع سکه

988000سکه تمام طرح جدید
986500سکه تمام طرح قدیم

495500نیم سکه
265000ربع سکه

172000گرمی
100556هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3447دالر
4124یورو
5275پوند

944درهم

در ادامه سیاست ضد ایرانی 
آمریکایی ها در  و  س�عودی ها 
ب�ازار نفت، بهای طالی س�یاه 
ب�ه  )چهارش�نبه(  دی�روز 
پایین ترین نرخ خود طی 6سال 

اخیر رسید.
به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از 
خبرگ��زاری فرانس��ه، نفت برنت 
برای تحوی��ل در ماه فوریه دیروز 
با 79 سنت کاهش 45 دالر و 80 
سنت در هر بشکه معامله شد که 
پایین ترین قیمت از مارس 2009 
تاکنون است. همچنین نفت سبک 

آمریکا برای تحویل در همین ماه با 
55 سنت کاهش به 45 دالر و 34 

سنت در هر بشکه رسید.
نفت اوپک هم به 43 دالر و 55 
سنت سقوط کرد. در همین رابطه 
یک تحلیل گر غربی، اظهارات یک 
شاهزاده سعودی را از جمله دالیل 
افت بیش��تر قیمت نف��ت در روز 

گذشته دانست.
دانیل سوگارمن تحلیلگر نفتی 
گف��ت: روز چهارش��نبه یک مقام 
سعودی تأکید کرد »روزهای نفت 
100 دالری به پایان رسیده است.« 

مشخص نیس��ت آیا این سخنان 
واقعاً نشان دهنده احساس مقامات 
س��عودی در ریاض است یا صرفاً 
برای تأکید بر عزم راسخ عربستان 
درخصوص عدم کاهش تولید نفت 

انجام شده است.
گفتنی اس��ت، قیمت نفت در 
بازارهای جهانی از چند ماه پیش 
ب��ه دلیل افزایش اس��تخراج نفت 
ش��یل آمریکا و نی��ز عدم کاهش 
تولید نفت عربستان با افت شدید 
60 درصدی مواجه ش��ده اس��ت. 
همچنی��ن عربس��تان در اجالس 

اخیر اوپک مانع از آن ش��د تا این 
س��ازمان نفتی میزان تولید خود 
را ب��رای مقابله ب��ا کاهش قیمت، 

پایین بیاورد.
ای��ن اقدام��ات آمریکایی ها و 
عربستانی ها برای ضربه به ایران و 

روسیه طراحی و اجرا شده است.
برهمین اساس دیروز اعالم شد 
که روسیه یکی از تولیدکنندگان 
ب��زرگ نفت در خ��ارج از اوپک از 
کاهش قیمت نفت ضربه ش��دید 
خورده اس��ت. سقوط قیمت نفت 
در کنار تحریم های غرب به دلیل 

تحوالت اوکراین باعث شده ارزش 
روبل روس��یه برابر دالر 41 درصد 

سقوط کند.
همچنین موسسه رتبه سنجی 
اقتصادی م��ودی رتبه بدهی های 
ونزوئ��ال را دو رتب��ه کاه��ش داد 
و اع��الم ک��رد: از دس��ت رفت��ن 
درآمدهای نفتی ونزوئال مش��خصاً 
خطر ورشکس��تگی این کشور را 
افزای��ش داده اس��ت. ونزوئ��ال در 
میان آن دسته از اعضای اوپک که 
خواستار کاهش تولید این سازمان 

هستند، قرار دارد.

با کارشکنی سعودی ها و آمریکایی ها

قیمت نفت به پایین ترین سطح
در 6 سال اخیر رسید

کمیس�یون  عض�و  ی�ک 
کشاورزی مجلس گفت: بودجه 
سال 94 بر اساس سیاست های 
اقتص�اد مقاومت�ی اص�الح و 
اقتص�اد بخش کش�اورزی را 
نفتی  جایگزی�ن درآمده�ای 

کنیم. 
هدای��ت اهلل میرمرادزه��ی در 
گفت وگو با ایس��نا گف��ت: منابع 
محدود بودجه سال آینده موجب 
متحول ش��دن بخش کش��اورزی 
نمی ش��ود حتی کمبود سال های 

گذشته را هم جبران نمی کند. 
نماینده مردم سراوان با انتقاد 
از تخصیص نیافت��ن بودجه مهار 
آب ه��ای س��طحی گف��ت: نقش 
در  نفت��ی  درآمده��ای  پررن��گ 
بودجه های س��نواتی از یکس��و و 
کاهش ش��دید قیم��ت نفت طی 
ماه های گذشته مانع از تخصیص 
بودجه های عمرانی شده است، این 
عام��ل موجب افزایش چالش ها و 
معضالت اقتصادی کشور می شود. 
وی در عین حال از پیش بینی 
اعتبار مناس��بی برای گس��ترش 
آبی��اری تحت فش��ار در مزارع و 
زمین های کشاورزی سخن گفت 
و افزود: در کنار این پیشنهاد باید 
با احداث سد، ریز ش های جوی و 
روان��ی آب ها و آب ه��ای مرزی را 
مه��ار کرد افزون بر این راه حل ها 

باید در سراسر کشور آب شرب را 
از آب شست وش��و تفکیک کرد تا 
در منابع اختصاص یافته به تصفیه 

آب صرفه جویی شود. 
میرمرادزهی قصد دولت برای 
آبیاری تحت  گسترش سیس��تم 
فش��ار در سراسر کشور را معقول 
توصی��ف کرد و گفت: ب��ا اجرای 
سیستم آبیاری تحت فشار می توان 
از یک لیتر آب در ثانیه سه هکتار 
زمین کشاورزی را به شیوه  کشت 

گلخانه ای آبیاری کرد. 
این عضو کمیسیون کشاورزی 
مجل��س تقویت س��فره های زیر 
زمینی آب را از طریق مهار آب های 

سطحی امکان پذیر دانست و افزود:  
با مهار روان آب ها و رودخانه های 
مرزی آب از کشور خارج نمی شود 
و این کار نیز نیازمند بودجه است 
بنابراین در گام نخست باید بودجه 
کافی را اختصاص داد و در گام بعد 
شیوه های پیشنهادی را به مرحله 

اجرا درآورد.
همچنین دیگر عضو کمیسیون 
کش��اورزی گف��ت: اگ��ر بخ��ش 
کش��اورزی براس��اس یک الگوی 
برنامه ریزی ش��ده برای اس��تفاده 
از ظرفیت های کش��ور پیش رود، 
می  تواند بخشی از نیازهای وارداتی 
ک��ه از طریق ف��روش نفت تأمین 

می شود را جبران کند.
محمد تقی توکلی در گفت وگو 
ب��ا خبرگ��زاری ف��ارس در مورد 
ظرفی��ت  بخش کش��اورزی برای 
نف��ت،  درآمده��ای  جایگزین��ی 
از  حاص��ل  گفت: درآمده��ای 
تولیدات کش��اورزی به طور کامل 
نمی تواند جایگزی��ن درآمده��ای 
نفت شود، ولی بخشی از نیازهایی 
ک��ه از طری��ق فروش نف��ت وارد 

می کنیم، را تأمین می کند.
مس��ائل  کرد:  توکلی تصریح 
زی��ادی در بخش کش��اورزی در 
اختی��ار سیاس��تگذاران نیس��ت 
و کش��اورزان ب��ه دلیل مباح��ث 

اقتصادی خودشان هر ساله تصمیم 
می گیرن��د، که چ��ه محصولی را 
کش��ت کنند.وی افزود: مشوق ها 
و حمایت ه��ای دولت به اندازه ای 
نیس��ت ک��ه کش��اورز دنبال��ه رو 
سیاس��ت های دولت باش��د، بلکه 
نگاهش به بازار و درآمد حاصل از 

کشت است.
توکل��ی با بی��ان اینکه میزان 
تولید س��بزی و صیفی در کشور 
باالست و حتی به اندازه صادرات 
اس��ت، گفت: برای تأمین بخشی 
از گن��دم، ذرت، برن��ج و دانه های 
روغنی مورد نیاز کشور وارد کننده 
هس��تیم و حتما باید با برنامه ای 
منس��جم و پایدار برای تولید این 

محصوالت برنامه ریزی کنیم.
مقاومتی  افزود: اقتص��اد  وی 
تکی��ه بر اس��تفاده از قابلیت های 
درونی دارد و اگر این اتفاق بیفتد، 
امکان کاهش وابستگی به نفت در 

کشور وجود دارد.
عضو کمیس��یون کش��اورزی 
آب و مناب��ع طبیع��ی تصری��ح 
کرد: معض��ل وابس��تگی به نفت 
مصرف درآمده��ای  دلی��ل  ب��ه 
ای��ن بخش در مص��ارف جاری و 
برگش��ت ناپذیر است و اگر درآمد 
حاصل از نفت، صرف ایجاد ارزش 
افزوده شود، ما را از وابستگی خارج 

می کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: 

اقتصاد کشاورزی جایگزین درآمدهای نفتی شود 
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
با بیان اینکه اقتصاد فعلی کشور به هیچ عنوان 
ش�رایط اجرای فاز س�وم قانون هدفمندسازی 
یارانه ها را ن�دارد، گفت: دولت در الیحه بودجه 
سال 94 هم بخش تولید را نادیده گرفته است. 
عیس��ی امامی در گفت وگو با  تس��نیم، با اش��اره 
ب��ه اینکه منابع پیش بینی ش��ده فاز اول و دوم قانون 
هدفمندسازی یارانه برای بخش تولید به هیچ عنوان 
اجرایی نش��د، اظهار داشت: دولت همچنان در الیحه 
بودجه س��ال 94 بخش تولید را نادیده گرفته اس��ت 
به همین واس��طه وضعیت بخش تولید در س��ال 94 

تغییری نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه سیاست های پولی کشور در سال 
94 شفاف نیست، افزود: نرخ تورم و سود سپرده های 
بانک��ی ارتباط نزدیکی با یکدیگ��ر دارند اما دولت در 
بودجه راهکار مناس��بی را برای مدیریت آنها در سال 

آینده پیشنهاد نکرده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعالم 
اینکه دولت اعتقاد دارد بودجه 94 عملیاتی است، گفت: 
دول��ت برای مدیریت هزینه ها تدبیری را به کار نبرده 

اس��ت به نحوی که در س��ال آینده 66 هزار میلیارد 
تومان از بودجه صرف حقوق و دستمزدها خواهد شد.
امامی اضافه کرد: راهگش��ای اصلی اقتصاد کشور 
پیاده س��ازی اصول اقتصاد مقاومتی به همراه اجرای 
صحیح قانون اصل 44 است. با اجرایی شدن این موارد 
به طور حتم شاهد رشد اقتصادی کشور و رسیدن به 

اهداف 1404 خواهیم بود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه در روند الیحه بودجه 
س��ال 94 موادی اصالح یا برای کمک به بخش تولید 
اضافه ش��ود، اظهار داشت: هم اکنون حجم زیادی از 
ریسک ها متوجه بنگاه های اقتصادی است در حالی که 
دولت باید تا حدودی بخش��ی از ریسک را خود تحت 

پوشش قرار دهد. 
این عضو کمیس��یون برنامه و بودجه با اش��اره به 
اینکه این روزها هزینه تولید برای واحدها زیاد اس��ت 
و برخی از بنگاه ها تا مرز ورشکستگی رفته اند، گفت: 
اقتصاد فعلی کش��ور به هیچ عنوان شرایط اجرای فاز 
س��وم قانون هدفمندس��ازی یارانه ها را ندارد و دولت 
نخست باید به فکر بسترسازی و رفع مشکالت موجود 

بخش های تولید کشور باشد.

وزی�ر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش 
قیم�ت نان پ�س از 30 ماه که ن�رخ آن تغییری 
نداش�ت صورت گرفته و درعین حال با توجه به 
رش�د هزینه های دس�تمزد و جانبی، اجرای آن 

حق نانوایان بود. 
ب��ه گزارش ایرنا، محمدرضا نعم��ت زاده دیروز در 
حاش��یه افتتاح نمایش��گاه بین المللی س��یمان، بتن، 
تکنولوژی های ساخت و ماشین آالت وابسته در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در گفت وگو با 
خبرنگاران، اظهار داشت: حدود 70 هزار واحد نانوایی 
در س��طح کشور فعالیت دارند و چنانچه از سوی یک 
واح��د نانوایی تخلفی صورت گیرد، دس��تگاه نظارتی 

مربوطه برخورد الزم را انجام خواهد داد.
دولت از دهم آذرماه امسال، قیمت انواع نان )بربری، 
تافتون، سنگک و لواش( را در سطح کشور حداکثر تا 

30 درصد افزایش داد.
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت افزود: دولت گندم 
را ب��ه قیمت 465 تومان در اختیار کارخانه های آرد و 

نانوایان قرار می داد و این درحالی است که از کشاورزان 
به قیمت هر کیلوگرم یک هزار و 50 تومان خریداری 

می کند.
نعمت زاده یادآور ش��د: قیم��ت هرکیلوگرم گندم 
خریداری ش��ده از کشاورزان در س��ال گذشته 800 
تومان بود و امسال با افزایش 250 تومانی به یک هزار 

و 50 تومان رسید.
سخنگوی دولت گفته بود: دولت برای آنکه نان با 
کیفیت و ارزان به دست مصرف کنندگان برسد هر سال 
یارانه می دهد و امسال هم 7 هزار میلیارد تومان یارانه 
پرداخت خواهد کرد و در عین حال روند خرید گندم 
ب��ا قیمت باالتر و عرضه آرد با قیمت پائین تر چندین 

سال است که پیاده می شود.
به گفته نعمت زاده، اصالح قیمت نان موجب شد تا 
گندم و آرد با افزایش 200 تومانی به نرخ 665 تومان 
عرضه و به این ترتیب بخشی از یارانه پرداختی جبران 
ش��ود، در غیر این صورت باید می��زان یارانه مربوطه 

افزایش می یافت.

حمایت وزیر صنعت و تجارت از گرانی نان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

دولت در بودجه 94 هم تولید را نادیده گرفت

رئیس مجمع عالی واردات 
ب�ا انتق�اد از مصوب�ه هیئ�ت 
دولت ب�رای دریافت 4 درصد 
ع�وارض اق�الم فرهنگ�ی که 
کااله�ای آی تی را هم ش�امل 
می شود، گفت: چطور کاالهای 
آی ت�ی فرهنگی هس�تند اما 
بیلبورده�ای  کت وش�لوار، 
ش�هری و امثاله�م فرهنگ�ی 

نیستند. 
محمدحس��ین برخ��وردار در 
نشس��ت خبری با انتقاد از مصوبه 
هیئت دولت برای دریافت 4 درصد 
عوارض اقالم فرهنگی که کاالهای 
آی تی را هم شامل می شود، اظهار 
ک��رد: این مصوبه از ابتدا اش��تباه 
مجل��س بوده و وزارتخانه مربوطه 
نیز ب��دون در نظر گرفتن نظرات 
کارشناس��ی اقدام ب��ه اجرای آن 

کرده است.
وی عن��وان ک��رد: محصوالت 

آی تی چه ارتباطی به موضوعات 
فرهنگ��ی دارد هن��وز مش��خص 
نیست؛ در ضمن هیچ تعریفی هم 
از فرهنگ وجود ندارد و موضوعی 

سلیقه ای است.
او افزود: اگر قرار باشد4 درصد 
تعرفه بیشتر از واردات محصوالت 
فرهنگی گرفته شود، کت و شلوار 
و موضوعات��ی از این دس��ت جزو 
چنین رده ای به حس��اب می آید 
و قطعا باید شامل 4 درصد تعرفه 

بیشتر شود.
برخ��وردار با تأکی��د بر اینکه 
اقالم فرهنگی گس��تره وس��یعی 
دارد، ابراز کرد: حاضریم با جلسات 
کارشناس��ی که برای بررسی این 
مصوبه ص��ورت می گیرد، اقالمی 
را معرفی کنی��م که درآمد دولت 

را حتی بیش از این کند.
رئی��س مجمع عال��ی واردات 
با بیان اینکه س��رمایه در گردش 

واردکنن��دگان محصوالت آی تی 
اکنون به حداقل رسیده و قاچاق 
نی��ز ک��والک می کن��د، تصریح 
ک��رد: چنین مصوبات��ی که صرفا 
افزایش تعرفه واردات را به دنبال 
دارد، چیزی جز قاچاق بیش��تر و 
ورشکستگی واردکنندگان قانونی 

نخواهد بود.
برخوردار همچنین این تبصره 
در قانون بودجه سال 93 را برای 
س��ال 94 هم پا برجا دانس��ت و 
ی��ادآور ش��د: تعرف��ه 4 درصدی 
واردات از اقالم فرهنگی، تبصره 14 
است که باید با نظرات کارشناسی 
اصالح شود زیرا قانونا نمی توان آن 
را لغو کرد. همچنین باید روال آن 
طوری دیده شود که در بودجه 94 

بدون مشکل باشد.
وی ادامه داد: کاری که اکنون 
گمرک انجام می دهد نیز غیرقانونی 
اس��ت زیرا به یکب��اره ابالغیه ای 

در م��اه دهم س��ال رو می ش��ود 
ک��ه دریافت تعرف��ه 4درصدی از 
واردات را خط��اب ق��رار می دهد 
و عطف به ماس��بق هم می شود؛ 
عرضه کنن��دگان، محصول��ی که 
فروخته ش��ده را به چه نحوی 4 
درصد مالیات بیش��تر بگیرند و به 

دولت بپردازند؟!
او ب��ا صراحت اع��الم کرد که 
اگر چنین مصوبه ای اجرا شود به 
زودی باید منتظر قاچاق سرسام آور 
تلویزیون و مانیتور هم باشیم و آمار 
2/5 میلیارد دالر قاچاقی که توسط 
مس��ئوالن دولتی گفته می شود، 

بیش از این شود.
وی درباره درخواس��ت هایش 
از دولت گفت: اول از همه مصوبه 
تعرفه 4 درصدی برای واردات اقالم 
فرهنگی باید بازبینی شود و سپس 
اینکه اقالمی معرفی شوند که واقعا 

جنبه فرهنگی دارند.

وی گف��ت: زمانیک��ه تعرف��ه 
موبای��ل را ق��رار ب��ود 60 درصد 
کنند، همین موضوعات را هشدار 
دادی��م و در نهایت دیدیم که چه 
وضع��ی بر این بازار حاکم ش��د و 
قاچاق به کجا رسید؛ اکنون همان 
بحث مطرح اس��ت. وی همچنین 
مصوبه اخی��ر را در تضاد با قانون 
مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد 
و گفت: وقتی اس��تاندارد دولت 5 
برابر جهان شود قطعا هزینه برای 

واردات و فعالیت باال می رود.
وی در پاس��خ به سوالی مبنی 
ب��ر اینکه تبصره 14 قانون بودجه 
س��ال جاری در اردیبهش��ت ماه 
سال جاری لغو شد و االن مجددا 
در حال اعمال ش��دن است، دلیل 
آن چ��ه بود؟ گف��ت: گمرک آن 
زمان گفته بود که این تبصره باید 
در هیئت وزیران تصویب ش��ود و 

اکنون نیز این اتفاق افتاده است.

رئیس مجمع عالی واردات بیان کرد

انتقاد از مصوبه دولت برای دریافت عوارض اقالم فرهنگی

رئیس اتحادیه تعاونی های 
فرش دستباف کشور با گالیه از 
بازرسی های سلیقه ای سازمان 
تامین اجتماعی گفت: 700 هزار 
قالیباف منتظر پوشش بیمه ای 

هستند.
عبداهلل بهرام��ی در گفت وگو 
با فارس، در پاسخ به این پرسش 
ک��ه چرا بیم��ه قالی بافان متوقف 
ش��ده و تاکنون چ��ه اقداماتی در 
این زمینه انج��ام داده اید، اظهار 
داش��ت: هفته گذشته نشستی با 
حمید کالنتری معاون وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی و نوربخش 
رئیس س��ازمان تامین اجتماعی 
با محوری��ت دالی��ل توقف بیمه 

قالی بافان برگزار شد.
وی گف��ت: س��ازمان تامی��ن 
اجتماعی اع��الم کرده که بودجه 
مص��وب ب��رای پوش��ش بیمه ای 
قالی بافان از سوی دولت پرداخت 
نشده و به همین جهت این طرح 

فعال متوقف شده است.
رئی��س اتحادی��ه تعاونی های 
فرش دستباف کشور با بیان اینکه 
طی 5 سال گذشته تنها 500 هزار 
قالی باف بیمه شده اند، گفت: دولت 

هن��وز از میزان مصوب پوش��ش 
بیمه ای قالی بافان تنها یک س��وم 

آن را پرداخت کرده است.
وی گف��ت: هن��وز 700 هزار 
قالی باف در صف پذیرش پوشش 
بیمه ای س��ازمان تامین اجتماعی  
هس��تند، ام��ا روند بیم��ه آنان یا 
متوق��ف و یا بس��یار کن��د انجام 

می شود.
بهرام��ی با انتقاد از اینکه عدم 
پوش��ش و حمای��ت بیم��ه ای  از 
قالی بافان جایگاه این صنعت مهم را 
با مخاطره رو به رو می کند، تصریح 
کرد: با توجه به اینکه حاشیه سود 
بافندگی بس��یار پایین است، عدم 
پوشش بیمه ای این قشر زحمتکش 

زنگ خط��ری برای توقف تولید و 
بیکاری آنان خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه 70 درصد 
از جمعی��ت قالی باف��ان را بانوان 
تشکیل می دهند، گفت: این افراد 
ضمن آموزش، توانایی تولید و کار 
دارن��د که در صورت عدم حمایت 
بیم��ه ای از آن��ان از چرخه تولید 

خارج خواهند شد.
ای��ن فعال صنعت قالی بافی با 
تاکید بر اینکه اخیرا سازمان تامین 
اجتماع��ی با ابزارهای س��لیقه ای 
و غیر منطقی نس��بت به بازرسی 
کارگاه ه��ا اقدام می کن��د، گفت: 
در ای��ن بازرس��ی ها نماین��دگان 
تامین اجتماعی با ابزار اندازه گیری 
نادرست اقدام به بستن پروند بیمه 

قالی بافان می کند.
وی گف��ت: ب��ه عن��وان مثال 
در این بازرس��ی ها نماینده تامین 
اجتماع��ی  پس از ورود به کارگاه 
قالیبافی به بیمه شده اعالم می کند 
که میزان قالی بافته ش��ده طی 5 
ماه گذشته کم بوده، بنابراین باید 

پرونده بیمه ای بسته شود.
بهرام��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
چنین اقدامات س��لیقه ای موجب 
بره��م خ��وردن س��ابقه چندین 
س��اله قالی بافان می ش��ود، گفت: 
م��ا مخال��ف پاالیش اف��رادی که 
قالی باف نبوده اند، از درخواس��ت 
بیمه نیستیم، اما این نوع بازرسی ها 
با ابزار های سلیقه ای امنیت شغلی 
و اجتماع��ی قالی بافان را به خطر 

انداخته است.

رئیس اتحادیه تعاونی های فرش دستباف کشور:

700 هزار قالیباف در انتظار پوشش بیمه ای هستند

نمایندگان گروه کارگری پیش�نهاد ویژه ای 
را به دولت ارائ�ه کرده اند که درصورت موافقت 
دولت دستمزد سال آینده کارگران را 25 درصد 

افزایش خواهد داد.
به گزارش ایس��نا، برابر آمار بانک مرکزی و مرکز 
آم��ار ایران از س��ال84 ت��ا 92 ق��درت خرید جامعه 
کارگری 75 درصد کاهش داش��ته اس��ت و بر همین 
اساس پیشنهاد مشخص نمایندگان سه تشکل بزرگ 
کارگری بازگرداندن قدرت خرید کارگران طی یک بازه 

زمانی چهار ساله است.
فرام��رز توفیق��ی رئیس کارگ��روه تخصصی مزد 
و بهره وری وزارت کار در تش��ریح مدل پیش��نهادی 
مذکور گفت: اگر 75 درصد کاهش قدرت خرید جامعه 
کارگری برگردانده و افزوده شود به عددی که قرار است 
مطابق ماده 41 قانون کار هر سال به حقوق و دستمزد 
کارگران اضافه شود، در آن صورت رقم درشتی می شود 
ک��ه قطعاً کارفرمایان از عهده پرداخت آن بر نخواهند 
آمد. وی ادامه داد: به همین منظور پیشنهاد دومی را 
در کنار آن مطرح کرده ایم و آن پیش��نهاد این اس��ت 

که اگر 25 درصد به حقوق و دس��تمزد کلیه کارگران 
در همه سطوح اضافه شود، افزایش قیمت تمام شده 
کاال به شرط ثابت ماندن سایر عوامل بین سه تا هشت 

درصد است که میانگین آن پنج درصد خواهد بود.
مش��اور مجمع عال��ی نمایندگان کارگ��ران ایران 
گفت: از دولت خواسته ایم تا به کارفرمایان اجازه دهد 
پنج درصد روی قیمت کاالی خود اضافه کنند که در 
این صورت بدون آنکه تورم زا باشد گردش پول ایجاد 
می ش��ود، به عبارت��ی پول از جامعه ب��ه صنعت وارد 

می شود و گردش پول به وجود می آید.
ب��ه گفته توفیق��ی، نمایندگان گ��روه کارفرمایی 
موافقت خود را با این طرح اعالم کرده اند مش��روط بر 

آنکه دولت نیز سهم خود را بپذیرد.
وی همچنین از برگزاری جلسه شورای سه جانبه 
ملی در روز دوشنبه و دومین جلسه دستمزد شورای 
عال��ی کار در روز سه ش��نبه آینده خب��ر داد و گفت: 
محور بحث هر دو جلسه انحصاراً دستمزد خواهد بود 
ک��ه نمایندگان دو گروه کارگری و کارفرمایی و دولت 

بسته پیشنهادی ارائه شده را بررسی خواهند کرد.

پیشنهاد افزایش 25درصدی
 دستمزد کارگران به دولت

* بر اس��اس بخشنامه جدید س��ازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بیمه 
سالمت از قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال وجوه و حق بیمه دریافتی 

که صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می گردد، معاف شد.
سازمان امور مالیاتی کشور، تصویب نامه هیئت وزیران مورخ 92/4/8 مبنی 
بر معافیت سازمان بیمه سالمت از قانون مالیات بر ارزش افزوده، در قبال 
وجوه و حق بیمه دریافتی که صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان 

می گردد را به ادارات مالیاتی ابالغ کرد.
* معاون وزیر صنعت، با اش�اره به جزئیات راه اندازی س�ه طرح 
بزرگ فوالدی از دستور جدید وزیر صنعت برای تسریع در اجرای 
طرح های فوالدی خبر داد و گفت: 5 میلیارد دالر سرمایه  گذاری 
در بخش فوالد طراحی شده است. مهدی کرباسیان با بیان اینکه 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید بر تسریع در تکمیل و راه اندازی 
هف�ت طرح ف�والدی دارد، گفت: در عین حال، س�ه طرح بزرگ 
فوالدی نیز در کش�ور طراحی ش�ده که به نظر می رسد می تواند 
ظرفیت مناسبی را برای کشور در این بخش ایجاد کند.معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت افزود: البته این 5 میلیارد دالر در بخش 
طرح های توسعه ای سرمایه گذاری خواهد شد و منابع مالی مورد 
نیاز با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی تامین می شود.

* ب��ا اج��رای عملی��ات کاب��ل برگ��ردان ارتب��اط تلفنی مش��ترکین با 
پیش ش��ماره های 2670، 2284 ال��ی 2289، 7729، 7770 الی 7774، 
7786 الی 7788 از امروز حداکثر به مدت 72 ساعت با اختالل همراه است.
* معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری از تصویب 
دستورالعمل جدید خرید و اجاره هواپیما خبر داد. حمید حبیبی 
ضم�ن اع�الم خبر فوق، اظهار داش�ت: با تصویب دس�تورالعمل 
جدید از این پس تنها به هواپیماهای با س�ن زیر 15 س�ال اجازه 
اجاره یا خرید داده می شود. وی افزود: دستورالعمل قبلی دارای 
تبصره هایی برای ورود هواپیما بود که هواپیماهای با عمر بیش از 
30 س�ال وارد کشور می شدند. حبیبی خاطرنشان کرد: هر چند 
که محدودیت هایی روی س�ن هواپیما ایجاد ش�ده اما بر اساس 
آئین نام�ه جدید مراحل اداری کاه�ش و مراحل ورود و پذیرش 

هواپیما تسهیل شده است.

بان�ک جهان�ی در جدیدترین گزارش خود، پیش بینی رش�د 
اقتص�ادی ایران برای س�ال جدید می�الدی را کاهش داد و اعالم 
کرد که این کش�ور س�ال 2015 رش�د اقتص�ادی 0/9 درصدی را 

تجربه خواهد کرد.
به گزارش فارس، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به 
»دورنمای اقتصادی-جهان« رش��د اقتصادی ایران در سال 2015 را 0/9 

درصد پیش بینی کرده است.
این نهاد بین المللی در گزارش قبلی خود که خردادماه منتش��ر شد، 

رشد اقتصادی ایران برای سال 2015 را 2 درصد پیش بینی کرده بود.
بانک جهانی رش��د اقتصاد جهان در س��ال 2014 را 2/6 درصد اعالم 
کرده بود، پیش تر این نهاد رش��د 2/8 درصدی را برای اقتصاد جهان در 
س��ال 2014 پیش بینی کرده بود.براساس این گزارش، ایران سال 2014 
رشد 1/5 درصدی را تجربه کرده است.این گزارش تراز حساب های جاری 
ایران در س��ال 2014 را نیز معادل 3/6 درصد تولید ناخالص داخلی این 
کشور اعالم کرده و از کاهش این رقم به 2/6 درصد درسال 2015 خبر 
داده است.رش��د اقتصادی ایران در س��ه ماهه نخست سال 2014 برابر با 
زمس��تان س��ال 92 نیز 13/3 درصد عنوان شده است اما این رقم در سه 
ماهه دوم 2014 برابر با بهار 93 به منفی 0/4 درصد کاهش یافته است. 
این درحالی است که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رشد اقتصادی 

ایران در فصل بهار 93 را 4/6 درصد اعالم کرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت تعرفه باال و ممنوعیت ورود 
برخ�ی کاالها را ریش�ه های بروز 

قاچاق در کشور برشمرد.
مجتبی خسروتاج در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: برخی مقررات، ضوابط 
فنی، بهداشتی و کنترلی کاال از دیگر 
دالیلی اس��ت ک��ه در صورت پیچیده 
بودن و نداش��تن شفافیت می تواند به 

موضوع قاچاق در کشور دامن بزند.
وی با بیان اینکه برخی موضوعات 
اجتماعی ک��ه در مرزها وج��ود دارد 
نی��ز می توان��د از دالیل ب��روز قاچاق 
باش��د، گفت: بیکاری و نداشتن شغل 
مناس��ب موجب می شود قاچاق یکی 
از راهکارهای امرار معاش برای برخی 

مرزنشینان باشد.
خس��روتاج با تاکید بر اینکه باید 
دید روش های بروز قاچاق در کش��ور 
چیس��ت تا بتوان راهکارهای مبارزه با 
آن را با دست اندرکاران بخش تجارت 
و بازرگانی دنبال کرد،  افزود: اگر امروز 
از مناطق مرزی کش��ور پرسیده شود 
که ریشه های بروز قاچاق چیست، به 
طور قطع یکی از پاسخ های آن ها بحث 

اشتغال و بیکاری خواهد بود.
قائم مق��ام وزیر صنع��ت، معدن و  
تجارت در بخش��ی از سخنان خود بر 
ض��رورت افزایش خط��ر قاچاق برای 
عامالن آن در کشور تاکید کرد و گفت: 

هزینه های این موضوع برای قاچاقچی 
باید افزای��ش یابد. چون تنها مکانیزم 
تعرف��ه ای و کنترلی ق��ادر به کاهش 
قاچاق در کش��ور نخواه��د بود و باید 

هزینه های آن را افزایش داد.
خسروتاج در عین حال بر ضرورت 
اصالح برخی سیاس��ت های اقتصادی 
که موجب ایجاد قاچاق می ش��وند نیز 

تاکید کرد.
معاون وزی��ر صنعت همچنین با 
اشاره به طرح شبنم گفت: طرح شبنم 
زمینه ساز رسمیت دادن به قاچاق شد و 
این طرح از ایرادات ساختاری برخوردار 

بود که قاچاق را کنترل نکرد.
خس��رو تاج با اشاره به طرح ایران 

کد و با بیان اینکه این طرح با مکانیزم 
گمرکات کاال در کشور هماهنگ نبود، 
افزود: کد رهگیری و شناس��ه کاال که 
توسط ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پیش بینی ش��ده جایگزی��ن ایران کد 

خواهد شد.
وی درب��اره جزئیات روش جدید 
اج��رای کد رهگیری یادآور ش��د: کد 
شناسه ای تعریف می شود که آیین نامه 
آن توس��ط وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت تعریف و به س��تاد مبارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز ارائه می ش��ود. اگر 
اش��کاالت موجود در قان��ون مبارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز برطرف ش��ود این 

آیین نامه هم اجرایی می شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:

محدودیت های ورود کاال ریشه قاچاق است

بانک جهانی پیش بینی رشد اقتصادی 
ایران را کاهش داد

براس�اس مصوبه ش�ورای پول و اعتبار کسانی که ظرف 6 ماه 
بدهی ارزی خود را با سیس�تم بانکی تس�ویه کنند بدهی آنها با 

70درصد نرخ ارز مبادله ای محاسبه می شود.
هادی قوامی عضو ش��ورای پول و اعتبار در گفت وگو با ایرنا به جلسه 
سه شنبه شب این شورا اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسه با اصالح 
تبصره 5 بودجه سال 93 اجازه داده شد شورای پول و اعتبار درباره نرخ 
تسهیالت و نحوه تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی تصمیم گیری 

کند.
وی اضافه کرد: بر این اس��اس کس��انی که ظرف 6 ماه بدهی خود را 
با سیس��تم بانکی تس��ویه کنند، بدهی آنان با 70 درصد نرخ مبادله ای 

محاسبه می شود.
ب��ه گفته قوامی، در حال حاضر نرخ مبادله ای 2650 تومان اس��ت و 
اف��رادی که بتوانند ظرف 6 ماه بدهی خود را تس��ویه کنند بدهی آنها با 

نرخ حدود 1700 تومان محاسبه می شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: همچنین 
مقرر شد کسانی که ظرف 6 ماه تا یکسال بدهی ارزی خود را با حساب 
ذخیره ارزی تسویه کنند، نرخ محاسباتی برای آنها 85 درصد نرخ روز ارز 
باشد و کسانی که پرداخت بدهی آنها بیش از یکسال طول بکشد عمال از 

این مشوق ها محروم می شوند.
وی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر میزان بدهی ارزی به حس��اب 
ذخی��ره ارزی 24 میلیارد دالر اس��ت که 14 میلی��ارد دالر آن مربوط به 

بخش خصوصی است.
قوامی ادامه داد: این افراد به دنبال ش��وک ارزی س��ال 1391 به بعد، 
نتوانستند بدهی خود را تسویه کنند چرا که این افراد قبل از شوک ارزی 
از ارز 1250 تومانی استفاده می کردند که به یکباره نرخ ارز افزایش یافت.

وی افزود: افزایش نرخ ارز، نقدینگی واحدهای تولید را محدود کرد و 
بدهی بدهکاران بویژه واحدهای تولید معوق شد و این افراد باید عالوه بر 

6 درصد سود تسهیالت 12 درصد جریمه هم پرداخت کنند.
بانک مرکزی مهلت ندهد

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون 4 تا 5 بار برای 
تسویه بدهی تسهیالت گیرندگان حساب ذخیره ارزی مصوبه داشته ایم، 
گفت: اگر در این مهلت های تعیین ش��ده بدهی ها تسویه نشد، بانک ها و 

بانک مرکزی با آنها به طور جدی برخورد کنند.
سیدکمال سیدعلی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار درخصوص نحوه تسویه بدهی تسهیالت گیرندگان 
حساب ذخیره ارزی، اظهار داشت:  این بدهی سه سرفصل بخش دولتی، 
بخش خصوصی و افرادی که تسهیالت را به صورت ریالی دریافت کرده اند، 

تقسیم می شوند.
وی افزود: البته از روز اول باید تسهیالت حساب ذخیره ارزی به صورت 
ارزی پرداخت می شد؛ به هر حال منابع ارزی کشور محدود است و بانک 

مرکزی اجازه داد که این منابع به صورت ریالی پرداخت شود.
مع��اون اس��بق ارزی بانک مرک��زی تصریح ک��رد: امیدواریم در این 
مهلت های 6 ماهه و یک س��اله ای که ش��ورای پول و اعتبار تعیین کرده، 
بدهکاران حس��اب ذخی��ره ارزی، بدهی خود را تس��ویه کنند تا پرونده 

بدهکاران حساب ذخیره مختومه شود.
وی اضاف��ه کرد: اگر در این مهلت های تعیین ش��ده بدهکاران ارزی، 
اقدامی انجام ندادند، سیس��تم بانکی و بانک مرکزی برخورد جدی انجام 
دهد و این طور نباشد که دوباره شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه بدهد 
و مهلتی برای تسویه بدهی تعیین کند زیرا تاکنون 5-4 مصوبه برای این 

مسئله داشته ایم.
س��یدعلی با بیان اینکه دو س��ال پیش چند بان��ک غیردولتی مانند 
صادرات، ملت و تجارت بدهی تسهیالت گیرندگان از حساب ذخیره ارزی را 
تسویه کرده اند، گفت: دولت اعالم کرد که بدهی دولت به سه بانک تسویه 
می شود و درمقابل بانک با وصول طلب حساب ذخیره ارزی از بدهکاران 

حساب ذخیره ارزی، منابع در اختیار بانک قرار گیرد.

از سوی شورای پول و اعتبار
نحوه تسویه بدهکاران حساب ذخیره ارزی

اعالم شد
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